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Perinteistä käsityön  
laatua uusilla twisteillä
Ihmisten tapa asua on murroksessa kaupungistumisen myötä ja siitä 
aiheutuu muutoksia myös rakentamiseen. Pientalojen vuosittaiset 
aloitusmäärät ovat historiallisen alhaisella tasolla, kaupunkimainen 
pienimuotoinen asuminen hakee muotoaan ja kerrostaloasuminen-
kin on muuttunut asuntokokojen pienentyessä. Rakennusmateri-
aalien valmistajien on myös vastattava muutoksen tuomiin uusiin 
tarpeisiin. Kilpailussa pysytään mukana vain tarjoamalla uusia tai 
päivitettyjä ratkaisuja.

Useat rakennuttajat ovat viime aikoina alkaneet entistä enemmän 
arvostaa perinteisiä yksinkertaisia rakenteita, koska niillä on mo-
nia todennettuja etuja. Niiden avulla voidaan toteuttaa pitkäikäisiä, 
monimuotoisia ja muuntojoustavia rakennuksia, jotka kestävät ajan 
hammasta. Lisäksi kivi- ja paikallarakentamisen edut toteutuvat jopa 
vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannustehokkaammin.

Tässä lehdessä esittelemme useita kohteita, jotka on toteutettu hy-
vää käsityöläisperinnettä noudattaen, mutta uudella twistillä. 

Mukana on niin massiivista tiiliseinää kuin keraamisia kennohark-
koja, joilla saadaan vanhaa massiivitiilirakennetta vastaavat ominai-
suudet vähemmällä työmäärällä. Harkkorakentaminen on laajentunut 
pientaloista kerrostaloihin. Yhtenä etuna on, että harkkorakenteises-
sa kerrostalossa voidaan töitä jatkaa suunnitelmien muuttamisen 
jälkeenkin heti.

Laadukkaat, toisiaan täydentävät muuratut ja rapatut julkisivut is-
tuvat luontevasti jo olemassa olevaan ympäristöön. Ne luovat pitkä-
ikäistä, kauniisti ikääntyvää kaupunkikuvaa. 

Tiina Kaskiaro
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi



RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HIILIJALANJÄLJEN NYKYTILA 
Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt läpileikkauksena yhdeltä vuodelta. Laskennan tulos kt CO2  
sisältäen käyttö vaiheen energiapäästöt Sankey-kuvana.

Kaukolämpö 6 786

Sähkö 2 823

Maakaasu 266

Turve 253

Asuintalot 7 040

Muut 3 691

Materiaalit  
yhdyskuntatekniikka 220

Materiaalit  
liikenneverkot 434

Teollisuus 2 279

Kuljetus 348

Kaukolämpöverkko 10

Sähköverkko 170

Vesijohtoverkko 40

Tiet 76

Rautatiet 36

Muu 322

Työmaatoiminnot 812

Materiaalit rakennukset 1 987

Käyttövaiheen  
energia 13 008

Hiili 9

Betonirakennukset 1 358

Muut rakennukset 37

Puurakennukset 448

Teräsrakennukset 126
Tiilirakennukset 15

Diesel 342

Moottoribensiini 6

Muovi 80

Alumiini 60

Metalli 20

Teräs 46

Kupari 1

Asfaltti 76

Betoni 358

Kiviainekset 1

Rakennukset  
tuntematon materiaali 3

Raskas polttoöljy 813

Kevyt polttoöljy 2 866

Lähde: Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035/Gaia Consulting Oy

KAIKKIEN ON KULJETTAVA YHTÄ MATKAA 

Tiekartta johdattaa  
vähähiiliseen  
rakentamiseen
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Jäte 290

Rakennukset 15 400

Infra 1 403
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– Ilmaston muutos vaatii rakennusmateri-
aaleja, joiden säänkestokyky on hyvä. Samoin 
äänieristys ja palosuojaus ovat kuluttajille tär-
keitä asioita. Näiden kaikkien ominaisuuksien 
osalta kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat 
hyvin vahvoilla.

Kivirakentamista ja puurakentamista verrataan 
usein toisiinsa. Nikulan mielestä molemmat ovat 
hyviä materiaaleja, joilla on omat paikkansa. Ma-
teriaalineutraalisuus on hänen mielestään oikea 
lähtökohta kaikessa rakentamisessa: valitaan 
aina parhaiten kuhunkin rakennuskohteeseen 
sopiva rakennusmateriaali.

Nikulan mukaan Muuratut rakenteet -yritys-
ryhmälle sinällään ei tule erityishaasteita, vaan 
haasteet ovat samat kuin koko rakennustuote-
teollisuudessa. 

– Tärkeintä tässä vaiheessa on tiedostaa ny-
kytilanne ja sen jälkeen miettiä kehityspolku 
eteenpäin. 

NÄKÖKULMAA LAINSÄÄTÄJILLE 
Tiekarttatyön on määrä tarjota lainsäätäjille uut-
ta näkökulmaa politiikanteon perustaksi. Tuo-
reen raportin tiedot palvelevat tätä tarkoitusta. 
Mitä selkeämpi kuva tämän päivän ja tulevai-
suuden haasteista onnistutaan muodostamaan, 
sen tehokkaammin pystytään kohdentamaan 
toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi.

Positiivisesti tiekarttatyöhön osallistunutta 
Gaia Consultingin Anna Lainetta yllätti raken-
nusalan innostus vähähiilisyyttä kohtaan. 

– En kuullut missään vaiheessa mitään nu-
rinaa tai epäilyjä siitä, etteikö tällainen selvitys 
ja tulevaisuuden visiointi olisi tarpeellista. Kun 
saamme koko rakennusalan puhumaan hiilija-
lanjäljestä samoilla termeillä, arvoilla ja yksi-
köillä, näemme, kuinka hyvin vähähiilisyyteen 
liittyvät tavoitteet täyttyvät, muistuttaa Laine.  

TEKSTI Leena-Kaisa Simola

Rakennetun ympäristön 
päästöt painottuvat  
käyttövaiheen energia
kulutukseen.

KAIKKIEN ON KULJETTAVA YHTÄ MATKAA 

Tiekartta johdattaa  
vähähiiliseen  
rakentamiseen

Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat vaatineet  
rakennusteollisuudelta paljon uutta ajattelua. Paljon on jo tehty, 
mutta kehityksen kohti vähähiilisyyttä on oltava jatkuvaa.

Rakennusala onkin aktiivisesti mukana työssä 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Osana 
tätä työtä Rakennusteollisuus RT laati yhdessä 
sidosryhmien kanssa Vähähiilinen rakennus-
teollisuus 2035 -tiekartan, tavoitteena löytää 
keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen 
rakennetussa ympäristössä.

Tiekarttatyö auttaa hahmottamaan rakenne-
tun ympäristön hiilijalanjäljen muodostumista 
ja eri osa-alueiden kuten rakennusten energian-
kulutuksen, materiaalituotannon ja infran väli-
siä mittasuhteita.

Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen nyky-
tilaa tarkasteltaessa huomionarvoista on, että 
selvästi suurin osuus, 76 prosenttia, mainitus-
ta hiilijalanjäljestä liittyy rakennusten käyttö-
vaiheen energiankulutukseen, muun muassa 
lämmitykseen ja sähkönkulutukseen. Raken-
nusvaiheen ja rakennusmateriaalien osuus on 
huomattavasti pienempi.

MATERIAALINEUTRAALISUUS  
LÄHTÖKOHDAKSI
– Laajasti ottaen Co2 näkökulman huomioimi-
nen (ja vaatiminen) lähtee jo kaavoituksesta ja 
suunnittelusta. Kun koko rakentamisen ketjua 
aletaan johtaa ympäristönäkökulma huomioi-
den, se tulee johtamaan siihen että aihe konk-
retisoituu käytännön tasolla myös ketjun mui-
hin osiin, kuten tuotevalmistajille. Uskon, että 
tässäkin markkinavetoisuus ratkaisee ja edellä-
kävijäyritykset, jotka asettavat riman korkealle 
tulevat olemaan suunnannäyttäjinä alalle, to-
teaa Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja 
Olli Nikula.

Kivirakentamisen tulevaisuuden Nikula näkee 
valoisana. Vastuullisuuden nousu sekä kaupun-
gistuminen ovat megatrendejä, jotka tukevat ki-
virakentamista.
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Helsingistä kohti Lahtea ajaessa kannattaa kou-
kata Malmin kohdalla Lahdenväylän länsipuolel-
le. Sieltä löytyy Alppikylä, jonka värikkäät kau-
punkipientalot ja korttelit ovat ilmeeltään hyvin 
keski-eurooppalaisia.

– Alppikylässä ei ole pelkästään kaupunki-
pientaloja, vaan myös aika perinteisiä kerros-
taloja sekoitettuna erilaisiin pientalotyyppisiin 
kortteleihin. Samoin Lahdenväylää lähimpinä 
olevissa kortteleissa on kaavoihin merkitty tiloja 
työpaikkoja, verstaita ja varastoja varten. Tästä 
mittakaavallisesta ja toiminnallisesta vaihte-
lusta syntyy osa Alppikylän kiinnostavuudesta, 
toteaa arkkitehti SAFA Johanna Mutanen Hel-
singin kaupungin asemakaavoituksen pohjoi-
sesta alueyksiköstä. 

ONNISTUMISIA JA OPTIMISMIA
Johanna Mutasen mukaan Alppikylän mittakaa-
va on onnistunut ja rakennussuunnittelun rat-
kaisut tukevat alueen miljöön muodostumista 
eläväksi ja värikkääksi lähiympäristöksi. 

– Alueelle on saatu hyvien suunnittelijoiden 
suunnittelemia arkkitehtonisesti korkeatasoisia 
kohteita. Alppikylään on saatu Rakentamisen 
ruusu -kisan palkintokin. 

– Osittain kaavan laadinnassa ollaan oltu aika 
optimistisia. Kaupunkipientaloilla, jotka varsin-
kin omatonttisina tuottavat aika suuri asuntoja, 

ei ole ollut niin suurta kysyntää kuin ehkä kaa-
vaa laadittaessa kuviteltiin. Ehkä siksi asia on 
kaavamääräyksissäkin esitetty turhan suuripiir-
teisesti ja tämä on myöhemmin antanut aihetta 
kirjaville tulkinnoille.

VÄRIKÄSTÄ KIVIRAKENTAMISTA
Alueelle on laadittu yhtenäinen asemakaava ja se 
on hyväksytty jo vuonna 2006. Kaavaa on muu-
tettu vain päiväkodin osalta vuonna 2014. Kaa-
van mukaan talojen tulee olla värillisiä kivitaloja, 
piharakennuksissa voidaan käyttää myös puuta. 

Johanna Mutasen mukaan kivirakentaminen 
sopii tämän tyyppiselle alueelle erittäin hyvin.

– Tiiviissä rakentamistavassa esimerkiksi pa-
lomääräykset eivät tuota ylipääsemättömiä on-
gelmia. On myös teknisesti helpompaa rakentaa 
eri tonteilla olevia rakennuksia kiinni toisiinsa, 
kun materiaali on sama.

– Rappaus on sikäli edullinen ratkaisu, että ra-
patuista julkisivupinnoista saa yleensä sopivasti 

Alppikylässä on myös perinteisiä kerrostaloja.

Värimatkalla  
Alppikylässä
Helsingin Alppikylä alkaa olla valmis asuntorakentamisen osalta.  
Vajaassa kymmenessä vuodessa alueesta on rakentunut väri
kylläinen, monimuotoinen ”kylä” – juuri niin kuin pitikin.

ALPPIKYLÄ

Helsinki

Alppikylä on kaupunki
kuvallisesti tunnistet
tavissa persoonalliseksi 
asuntoalueeksi.
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ALPPIKYLÄ
 Asuinalue Suurmetsän kaupungin-

osassa Helsingissä, Lahdenväylän  

ja Tattarisuon välissä

 Noin 2 000 asukkaalle

 Asuntorakentaminen lähes valmis: 
kaupunkipientaloja, muita pien-

taloja ja perinteisiä kerrostaloja

 Väestötiheys 2 060 as./km2 (2017)

 Kaava 2006, rakentaminen 2011–2020

Rapatuista julkisivuista  
saa sopivasti yhtenäisyyttä  
ja samaan aikaan pientä  
vaihtelua alueelle.
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Kattotiilen käyttö seinäpinnoissa yleistyy.  
Tiilet kiinnitetään ruuveilla puuruoteisiin,  
tuloksena on kestävä ja eleettömän  
tyylikäs julkisivu.

Alppikylän tunnelmaa on haettu eurooppalais-
tyyppisestä kaupunkirakentamisesta.

KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/20208



Mittakaavallisesti kerrostalo
jen ja omakoti tai rivitalojen 
välimaastoon sijoittuvaa  
rakentamista tarvitaan.

yhtenäisyyttä ja samaan aikaan pientä vaihte-
lua alueelle. Rapatut talot sopivat lähes mihin 
tahansa ympäristöön, sillä suhteellisen sileä ja 
eleetön materiaali on sovitettavissa varsin hyvin 
muiden materiaalien yhteyteen.

ERILAISIA ASUINALUEITA TARVITAAN
– On tärkeää, että Helsingissä on erilaisia ja 
omaleimaisia asuinalueita, joille muodostuu 
oma luonteensa. Alppikylä on jo kaupunkiku-
vallisesti tunnistettavissa persoonalliseksi ky-
lämäiseksi asuntoalueeksi, joka ei ollenkaan 
muistuta muita samaan aikaan rakennettuja 
alueita, Johanna Mutanen sanoo.

Alppikylästä on otettu viitteitä uusien asuina-
lueiden suunnitteluun.

– Itse olen tehnyt kaavan Suutarilan Böstak-
sentielle. Se on kohteena paljon pienempi, mutta 
sisältää samankaltaisia kaupunkikuvallisia tavoit-
teita. Se on myös jo toteutunut tavoitteiden mu-
kaisena kylämäisenä kohteena, Mutanen toteaa.

MITTAKAAVALLISIA  
VÄLIKOKOJA TARVITAAN
Johanna Mutanen sanoo, että townhouse-tyyp-
pinen rakentaminen ei tällä hetkellä juuri edisty. 

– Sen ongelmia ovat asuntojen suuri koko ja 
niiden kalleus. Myös rakentamistapa tuottaa kus-
tannuksia esimerkiksi palomuurien muodossa. 
Townhouseja varten ei merkittävästi kaavoite-
takaan tontteja tällä hetkellä. 

– Mittakaavallisesti kerrostalojen ja omakoti- 
tai rivitalojen välimaastoon sijoittuvaa raken-
tamista tarvitaan. Esimerkkinä voisi olla kau-
punkivilla-tyyppiset rakennukset, joissa olisi 
kerrostalojen tapaan vaihtelevan kokoisia asun-

toja, mutta rakennusten mittakaava olisi lähem-
pänä pientaloja. Rakennukset voisivat olla 2–4 
-kerroksisia ja niissä olisi 4–10 asuntoa. 

– Voimassa olevan yleiskaavan mukaan Hel-
singin pientaloalueille voidaan tehdä asema-
kaavoja nykyistä suuremmalla tehokkuudella 
(yleensä tehokkuusluvulla e=0,4) ja tällaisilla 
rakennustyypeillä voitaisiin täydentää pienta-
loalueita. Voisi kuvitella, että rakennustyyppi so-
pisi hyvin esimerkiksi omakotitalosta luopuville 
eläkeläisille tai ensiasunnon ostajille, Johanna 
Mutanen sanoo. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola  
KUVAT Olli Urpela

Kaava tehtiin niin, että saataisiin  
monentyyppisiä, erivärisiä kaupunki- 

pientaloja vierekkäin.

Ilmettä voi saada myös  
harmaan eri sävyillä.
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Onko tumma tiili  
julkisivuissa trendi?
– Kyllä, vastaa arkkitehti SAFA Lasse Lehtinen. – Mutta se vaatii  
rakennukselta veistoksellisuutta ja yksinkertaisuutta.
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Itä-Helsingissä monimuotoinen As Oy Helsingin 
Naulakallion Maamerkki on pienkerrostalon ja 
townhousen yhdistelmä. Tummaa tiilijulkisivua 
rytmittävät keltaiset tehosteet. 

– Tiilijulkisivuissa tumma väri on jatkunut 
hienoisena trendinä jo koko 2000-luvun, toteaa 
arkkitehti SAFA Lasse Lehtinen Arkkitehtuuri 
Oy Lehtinen Miettuselta. Asuntosuunnitteluun 

erikoistunut toimisto on suunnitellut kyseisen 
kohteen Weston Group Oy:lle, jonka kanssa se 
on tehnyt jo pitkään yhteistyötä.

Lehtisen mukaan alueen Naulakallion koh-
teessa kaava määritteli rakennuksen moni-
muotoisuutta eri korkuisilla rakennusmassoil-
la. Lisäksi osa rakennusoikeudesta tuli käyttää 
pientaloina, joten rakennuksessa on muutama 
kaupunkipientalomainen ratkaisu.

– Julkisivusuunnittelussa pyrittiin harmoniaan 
ja rauhallisuuteen julkisivujen rytmityksellä, mut-

AS OY HELSINGIN  
NAULA KALLION MAAMERKKI

 Sijainti: Sinkilätie 1, 00970 Helsinki

 Rakennuttaja: Weston Group Oy

 Urakoitsija: Weston Group Oy

 Arkkitehtisuunnittelu:  
arkkitehti SAFA Lasse Lehtinen,  

Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen

 Runkorakenne: betonielementti

 Julkisivu: Paikallamuurattu  

Raikkosen RT 75 Kasarmi Musta -tiili 

 Kerroksia 4, asuntoja 27, koot  

26 m2 –90,5 m2

 Rakennusaika: 2019–2020

 Taloyhtiö on rakennettu uusiutuvalla  

sähköllä, valuja on tehty huomatta-

vasti pienempi päästöisellä maa-

kostealla betonilla ja rakentamisen 

aikana on panostettu kierrättämiseen

MALMINRUSKEA SUOSITTU SÄVY
Raikkonen Oy:ssä ollaan myös huomattu 
tummien tiilien suosion kasvu.

– Etenkin Kasarmi Malminruskea on nos-
tanut päätään hyvin paljon. Melkein mustien 
ja ruskeiden tiilien yhdistelmä sopii isonkin 
kohteen tiiliseinään, toimitusjohtaja Teemu 
Raikkonen kertoo. 

Tumman ruskea tiili tehdään lisäämällä 
mangaania kotimaisen punaisen tiilen sa-
ven seokseen. Raikkosen tuotannosta noin 

kolmannes on tällä hetkellä tummia tiiliä. 
Loimaalla sijaitsevalta tehtaalta toimite-
taan tiiliä lähinnä kerrostalojen ja julkisten 
rakennusten työmaille.

– Värivaihtoehtoja on runsaasti mustasta 
luonnonvalkoiseen, lukuisia eri pintavaih-
toehtoja, eri kokoja ja muototiiliä. Variaati-
oita siis riittää. Tumma tiili on oiva valinta 
kohteisiin, jotka kaipaavat särmää, Teemu 
Raikkonen toteaa.

Keltaiset tehosteet antavat rohkeasti ilmettä 
As Oy Helsingin Naulakallion Maamerkin tum-
maan julkisivuun.

ta kuitenkin mielenkiintoiseen lopputulokseen 
pienillä vaihtelevuuksilla ja yksityiskohdilla.

Naulakallion Maamerkin julkisivun materiaa-
liksi valikoitui tumma tiili Lehtisen mukaan sik-
si, että puhtaaksimuurattu tiili on pitkäikäinen 
ja huoltovapaa ratkaisu.

– Tiili luo myös staattisen ja arvokkaan lei-
man, jota tumma väri korostaa. Tumma väri 
sulautuu maisemaan, jolloin rakennus pienta-
loalueen porttina ei nouse suurempana massa-
na liiaksi esille.
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SELKEITÄ MUOTOJA

– Tumma julkisivu vaatii rakennukselta selkeitä 
muotoja ja rauhallisuutta. Valon ja varjon kont-
rasti ei ole niin suuri kuin vaaleissa rakennuksis-
sa, jolloin pienet muodon muutokset menettä-
vät merkitystä tummassa rakennuksessa, Lasse 
Lehtinen toteaa.

– Tumma väri sulautuu maisemaan, joten se 
on parhaimmillaan luonnon ympäristössä ja 
tapauskohtaisesti vanhassa kaupunkiympäris-
tössä. Mikäli ympärillä on voimakkaan väristä 
rakennuskantaa, tumma väri saattaa vetäytyä 
liikaa, jos se ei poikkea massaltaan ympäristöstä.

– Harkitut tehostevärit luovat mielenkiintoi-
suutta julkisivujen yksityiskohtiin. Tiilen värinen 
sauma puolestaan korostaa rakennuksen veis-
toksellisuutta. Tummien tiilien eri värisävyjen 
yhdistämisessä vaaditaan erityistä harkintaa. 
Jos niin kuitenkin tehdään, värialueiden muutos-
ten tulee olla selkeitä, Lasse Lehtinen toteaa. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola  
KUVAT Olli Urpela ja Wienerberger

As Oy Jätkäsaaren Lakeanpuisto valmistui joulukuussa 2019. Tummissa julkisivuissa  
on Wienerbergin musta lasitettu tiili ja katossa Datura kiiltävä musta savikattotiili.

JULKISIVU ON KÄYNTIKORTTI
– Julkisivu on taloyhtiön sekä rakennuttajan 
käyntikortti ja mielestäni vaikuttaa merkittä-
västi ostajien päätöksentekoon, toteaa Wes-
ton Group Oy:n toimitusjohtaja Olli Höytö.

Weston on helsinkiläinen kiinteistökehitys- 
ja rakennusyhtiö, jonka tuotantoa on myös 
As Oy Helsingin Naulakallion Maamerkki.

Höydön mukaan Weston panostaa ekolo-
gisuuteen ja designiin.

– Sinkiläntien tontinkin hankimme, koska 
se mahdollisti kunnianhimoisen designin. 
Hanke on toinen puolihitas-kohteemme. 
Hitaksen ja korkean laadun yhdistäminen 

on haastavaa, mutta mahdollista tarkalla 
talousjohtamisella, Höytö toteaa.

Alueen kaava määritti merkittävästi mas-
soittelua, mutta ei ottanut kantaa värityk-
seen. Westonille julkisivun värin valinta oli 
helppo.

– Rakennamme pääsääntöisesti tummia 
taloja. Julkisivun värityksellä on suuri merki-
tys sekä tyylikkään taloyhtiön että Westonin 
brändin näkökulmasta.

Naulakallion Maamerkin kaikki asunnot 
myytiin nopeasti hankkeen alkuvaiheessa.

– Poikkeuksellinen design sekä laatu kiin-
nostivat ostajia, Höytö sanoo.

Tiilen värinen sauma  
korostaa rakennuksen  
veistoksellisuutta. 

KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/202012



Kaunista kirjavaa pintaa
Soljan lastentalo on elävine kivijulkisivuineen kuin uuden  
pirkkalalaisen asuinalueen käyntikortti ja tunnus.

Pirkkalaan rakennetaan keskustan tuntumaan 
uutta asuinaluetta. Alueelle nousee parhaillaan 
kerrostalo- ja kaupunkipientaloasutusta. Ensim-
mäisenä keskustan suunnasta alueelle saapu-
va kohtaa vuoden lopussa valmistuvan Soljan 
lastentalon. 

ASUKKAIDEN OLOHUONE
Soljan lastentalo on paitsi koulu, päiväkoti ja 
työpaikka, myös alueen asukkaiden harrastus- 
ja kokoontumistila. Arkisin se kokoaa seiniensä 
sisään lähes 300 lasta. Koulun oppimisympäris-

töt ovat avoimet. Suurta liikuntasalia, ruokasalia 
sekä kädentaitojen ateljeeta vuokrataan ilta- ja 
viikonloppukäyttöön. 

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuspäällikkö 
Sari Välilä ja opetuspäällikkö Mika Luukkanen 
kertovat, että monikäyttöisyys ja muunneltavuus 
olivat koulun tilasuunnittelun lähtökohtana. 
Esimerkiksi saavutettavuuteen, sisäisiin kulku-
yhteyksiin, yhteistilojen synergiaan ja akustiik-
kaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Käyttäjiä 
kuunneltiin herkällä korvalla jo suunnittelun al-
kuvaiheessa.

SOLJAN LASTENTALO
 Laajuus: n. 3 600 brm2

 Valmistuu vuoden 2020 lopussa

 Runkorakenne: Betoni- ja teräs-

rakenteinen pilari-palkkirunko

 Julkisivu: Paikallamuurattu tiili-

julkisivu ja rappaus

 Tilaaja: Pirkkalan kunta

 Projektinjohtourakka:  
Pallas Rakennus Länsi-Suomi

 Arkkitehtisuunnittelu:  
Luovaus Arkkitehdit Oy/  

Pääsuunnittelija: arkkitehti  

SAFA Pasi Siistonen, arkkitehti 

SAFA Mirkka Nevalainen ja  

RA Joni Lindberg

 Muuraustyö: Muuraus Nahkala Oy

 Rappaustyö: Narmacon Oy

 Vesikatto: Mansen Timpurit Oy

 Kokonaiskustannukset: 9,5 M€
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Soljan lastentalosta tulee uuden asuinalueen 
tunnus ja olohuone. Sisäpihalla Pirkkalan kun-
nan rakennuttajainsinööri Elisa Hinkkala sekä 
Pallas Rakennus Länsi-Suomen vastaava työn-
johtaja Jukka Wiberg.

TURVALLISESTI RAKENNETTU
Soljan lastentalon pääurakoitsija on Pallas Raken-
nus Länsi-Suomi Oy. Talo rakennettiin vesikaton 
ja rappauksen valmistumiseen asti sääsuojassa. 
Se oli vaatimuksena jo urakkapyyntöasiakirjois-
sa ja vastaavan työnjohtaja Jukka Wibergin 
mukaan sääsuojaa edellytetäänkin Tampereen 
suunnalla nykyisin kaikkiin päiväkotikohteisiin.

Jukka Wiberg kiittää tilaajaa esimerkillisestä 
paneutumisesta lastentalon rakentamisen aikai-
seen kosteudenhallintaan jo suunnitteluvaihees-
sa. Soljan lastentalo rakennetaan Kuivaketju10 
-periaatteiden mukaisesti. Rakenteissa on sekä 
kuivuutta että lämpötilaa mittaavat sensorit ja 
työmaalla on myös tilaajan puolesta kosteus-
koordinaattori.

Rakennusmateriaalit Soljan lastentaloon on 
valittu pitkäaikaiskestävyyttä ja turvallisuutta 
painottaen ja koko kohde rakennetaan P1-vaati-
musten mukaan. Sisäilman laadun varmistami-
seksi kaikkien materiaalien päästöluokkavaati-
mus on M1. Märkätilojen väliseinät on muurattu 
Kahi-harkoista. 

Soljan lastentalon julkisivukin on kestävä ja 
huoltovapaa. Kirjava puhtaaksimuurattu tiili-
julkisivu on saanut kontrastikseen rauhallisia 
rapattuja Kahi-tiilijaksoja.

Jukka Wiberg kertoo, että Pallas Rakennus 
Länsi-Suomen neljästä viimeisestä kohteesta 
kahdessa on ollut muurattu julkisivu. – Se on 
hyvä ja simppeli rakenne toteuttaa. 

ENERGIATEHOKAS JA TOIMIVA RAKENNUS

Soljan lastentalo on paitsi kestävästi rakennettu ja terveellinen, myös energiatehokas raken-
nus. Elisa Hinkkala kertoo, että Pirkkalassa kaikki uudisrakennukset pyritäänkin toteuttamaan 
energiatehokkuudeltaan rakennusmääräysten mukaiseen A-luokkaan. 

Kiinteistön lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittava energia tuotetaan maalämmöllä. Jyr-
källä harjakatolla on kaikkiaan 45Kwp aurinkosähkövoimala.

Pirkkalan kunnan Tilapalvelusta kerrotaan, että laadukkaasta ja terveellisestä ilmanvaih-
dosta ei ole tingitty. Ilmanvaihto on suunniteltu tilakohtaiseksi ja tarpeen mukaan toimivaksi. 
Ilmamäärien tasapainoa valvotaan aktiivisesti rakennukseen sijoitetuilla antureilla.

Lastentalon puhtaaksimuuratun  
julkisivun kolmen väriset Ruukintiilet  
muodostavat elävän mosaiikkipinnan.
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Soljan lastentalon iloisenkirjava 
tiilijulkisivu kirkastaa pilvisenkin 
päivän. Puhtaaksimuuratuissa jul-
kisivun osissa on kolmen värisiä 
Ruukintiiliä harmaana, ruskea-
na ja ruskeankirjavana. Ne muo-
dostavat elävän mosaiikkipinnan, 
jota rauhalliset, rapatut Kahi-tiili-
jaksot rytmittävät. Sisäpihan Ka-
hi-julkisivu on kontrastina valkea 
ja rapattu. 

Soljan lastentalon arkkitehti-
suunnittelusta vastasi Luovaus 
Arkkitehdit Oy. Yrityksen toimi-
tusjohtaja, RA Joni Lindberg on 
vastannut kohteen rakennusai-
kaisesta suunnittelusta. 

Luovaus Arkkitehdit tunnetaan 
monista koulukohteistaan. Niiden 
julkisivumateriaaliksi on usein  
valittu juuri puhtaaksimuurattu 
tiili tai rappaus.

Joni Lindberg sanoo, että ark-
kitehtisuunnittelijalla on usein 
painava sanansa sanottavana 
kohteen julkisivumateriaalin va-
lintaan. – Julkisivumateriaalia ja 
värimaailmaa on harvoin mää-
ritelty ennalta yhtä tarkasti kuin 
Soljan lastentalon tapauksessa. 
Rakennusten kadun- ja torinpuo-
leisilta julkisivuilta edellytetään 

rakennustapaohjeissa savitiilen-
punaisia tai tummempia tiilipin-
toja ja kontrastina esimerkiksi 
rappausta. 

Joni Lindbergin mukaan tilaa-
jat suhtautuvat muurattuihin jul-
kisivuihin hyvin suopeasti ja juuri  
elinkaarikustannuksien vuoksi.  
– Vaikka paikallamuurattu julki-
sivu on usein rakennushetkellä 
joitakin muita vaihtoehtoja hie-
man arvokkaampi, huoltovapaus 
ja kestävyys elinkaaren aikana 
kääntävät tilanteen sen eduksi.

– Kivellä on pitkä elinkaari ja 
materiaalina se on ekologinen, 
Pirkkalan kunnan rakennuttajain-
sinööri Elisa Hinkkalakin vah-
vistaa. 

TEKSTI Dakota Lavento  
KUVAT Marjaana Malkamäki

ELINKAARIEDULLINEN TIILIJULKISIVU

Rakentaminen  
tehdään Kuiva 
ketju10periaat 
teiden mukaisesti.
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KULTTUURI HERÄTTI MÄNTSÄLÄN KESKUSTAN

Uusi ja vanha  
kivirakennus  
täydentävät  
toisiaan
Elokuvateatterin jälkeen voi istahtaa terassille 
maistamaan paikallista giniä, kuunnella musiikkia 
tai katsella taidetta ja sitten painaa päänsä hotelli
huoneen tyynyyn. Tämä kaikki on mahdollista  
yhdessä pihapiirissä Mäntsälän ydinkeskustassa.

Heinäkuun puolessa välissä avattu Cine Mänt-
sälä on harvinaisuus uusien elokuvateatterei-
den joukossa, sillä se on itsenäinen rakennus 
eikä osa kauppakeskusta. Punainen rakennus 
on ikään kuin sytyttänyt valon Mäntsälän kes-
kustaan: täällä tapahtuu taas.

Samassa pihassa on vuonna 1905 valmistu-
nut, osin vanhoista kirkonkivistä rakennettu mei-
jeri. Rakennus oli ollut jo parikymmentä vuotta 
tyhjillään, vanerit ikkunoissaan eikä Mäntsälän 
kunnalla ollut varaa kunnostaa sitä esimerkiksi 
kulttuuriväen käyttöön.

– Meillä oli Hotelli Hirvihaaran Kartanossa hie-
man toisenlainen ongelma, toteaa toimitusjoh-
taja Arto Hakala.

– Kartanossa on vain 30 huonetta ja tarvitsim-
me lisää majoitustiloja. Neuvottelimme kunnan 
kanssa ja ostimme meijerirakennuksen. Yläker-
rassa toimii nyt Hotelli Kartanon Meijeri, jonka 
kymmenen huonetta ovat samaa tasoa kuin 
Hirvihaaran Kartanossa. Alakerrassa on Kult-

Uusi, moderni Cine Mänsälä ja yli satavuotias meijerirakennus, nykyinen  
Kulttuurimeijeri ja Hotelli Kartanon Meijeri, sopivat hyvin samaan piha- 
piiriin. ”Meijerin aukio” on tuonut Mäntsälän keskustaan aivan uuden elämän.

KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/202016



HOTELLI KARTANON MEIJERI
 Sijainti: Meijerin aukio 1, Mäntsälä

 Vanha meijeri valmistunut alun  

perin 1905, rakentamisessa käytetty 

1860-luvun kirkonkiviä

 Hotelli avattu toiseen kerrokseen 2019

 8x2 hh ja 2x1 hh

 Kulttuurimeijeri järjestää ala kerrassa 

musiikki- ja teatteriesityksiä

 Vuodesta 1992 lähtien toimineen  

Hotelli Hirvihaaran Kartanon  

sisarhotelli

 Osa Mäntsälän uutta kulttuuriaukiota

www.kartanonmeijeri.com

Laatua pitää tehdä,  
mutta rönsyillä ei saa.

TOIMITUKSISSA NOPEA TAHTI
Cine Mäntsälän runko ja väliseinät on teh-
ty harkoista. Aluksi suunniteltiin käytettäväksi 

jous pelkästään erikoiselementtien suunnitte-
lusta oli niin kova, että oli pakko miettiä muita 
vaihtoehtoja.

Sattumoisin Arto Hakala luki rakennusalan 
lehdestä, kuinka Lohjan keskustaan rakennet-
tiin asuinkerrostalo Lammin Kuorikivi-harkoista.

– Innostuin siitä ja ryhdyin selvittämään asiaa. 
Harkkorakenteella saatiin rakennustyöt puoleen 
väliin samalla hinnalla, mitä elementtien pelk-
kä suunnittelu olisi maksanut. Rakentamaan 
päästiin myös heti, koska harkkotoimituksia ei 
tarvinnut odotella, Hakala sanoo.

– Alueen kaava on erittäin tiukka, mutta Mänt-
sälän kunta toimi hyvin joustavasti, hän kiittää.

Teatterissa on kaksi salia, joiden välissä on 
tekniset ja sosiaaliset tilat.

– Koska kyseessä on uusi, itsenäinen tila, voi-
tiin esimerkiksi rakennuksen mittasuhteet miettiä 
tarkoin. Tekniikka vaatii osansa, mutta tunnel-
maahan tässä myös oltiin tekemässä.

tuurimeijeri eli kunnan vuokraama kulttuuri- ja 
tapahtumatila, Arto Hakala kertoo.

Sopimukseen kuului myös, että meijerin ta-
kana ollut ruma, 70-lukulainen kerrostalo pu-
rettiin pois. Näin saatiin lisää kaunista piha- ja 
puistotilaa.

LEFFATEATTERI PYSTYYN HARKOISTA
Meijerin tontilla oli käyttämätöntä rakennus-
oikeutta. Mäntsälässä on jo vuosia väännetty 
kättä siitä, rakennetaanko kuntaan uimahalli vai 
elokuvateatteri. Kotimainen perheyritys StoryHill 
oli jo viiden vuoden ajan näyttänyt kuukausit-
tain elokuvia kunnantalolla. Nyt asiaan saatiin 
hyvä ratkaisu, kun Arto Hakala päätti rakentaa 
elokuvateatterin ja StoryHill tuli siihen yrittäjäksi.

Tosin projektiin tuli paha takaisku jo alku-
metreillä.

– Ensin ajattelin teatterin rakennettavaksi be-
tonielementeistä. Rakennesuunnittelijan tar-
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MH250-muottiharkkoa, mutta lopulta päädyt-
tiin käyttämään Lammi Kuorikiveä. Sen avulla  
saadaan tehtyä kerralla rakennuksen runko, läm-
möneristys ja julkisivun rappausalusta. 

Kun tavanomaiseen pientaloon menee noin 
1 500 lämpöharkkoa, elokuvateatterin raken-
tamiseen käytettiin noin 4 000 lämpöharkkoa 
ulkoseiniin ja 2 500 muottiharkkoa väliseiniin.

– Aika sujuvaan tahtiin harkkoja toimitettiin. 
Ensimmäinen kuorma toimitettiin viime mar-
raskuun alussa ja viimeinen joulukuun puolessa 
välissä, kertoo myyntipäällikkö Akseli Mattila 
Lammin Betonilta.

– Kuorikivi onkin hyvä vaihtoehto kiviraken-
tamiseen myös isoissa hankkeissa. Sen avulla 
säästää työvaiheita, vain kiven sisäpinta vale-
taan ja rappaamaan päästään vaikka heti. Luja 
ja pitkäikäinen rappauspinta täyttää 1. luokan 
iskunkestävyysvaatimukset sekä P1-paloluokan 
vaatimukset julkisivun osalta.

LAATUA, MUTTA KUSTANNUKSET  
KURISSA
Arto Hakalalla on rakennusmestarin koulutus ja 
hän on itse vetänyt niin Hotelli Hirvihaaran Kar-
tanon peruskorjauksen kuin monta muutakin 
rakennusprojektia sen jälkeen – nyt myös Mei-
jerin kunnostamisen ja Cinen rakennuttamisen.

– Minulle on vuosien myötä muodostunut 
sekä oma tapani toimia että luottoporukkani 
tekemään töitä, Hakala sanoo.

– Tiukka budjetti on aina haastava asia. Laatua 
pitää tehdä, mutta rönsyillä ei saa. Ei elokuva-
lippu voi Mäntsälässäkään maksaa sen enem-
pää kuin muualla.

– Tuskin mikään projekti etenee siten, että 
suunnitelmia ei missään vaiheessa muuteta. Siksi 
minun projekteissani suunnitellaan ja rakenne-
taan samaan aikaan. Jos on tarvetta muuttaa jo-
tain suunnitelmaa, asiasta keskustellaan yhdes-
sä ja mietitään, mitä muutos tarkoittaa kullekin 
työntekijälle ja työvaiheelle. Kukin tekee oman 
osansa ja tietää toistensa rajapinnat eikä tarvit-
se tapella juristien kanssa. Kaikki rakennustyöt 
tehdään tuntitöinä ja toimitaan nopeasti.

CINE MÄNTSÄLÄ
 Sijainti: Meijerin aukio 2, Mäntsälä

 Rakennuttaja: Hirvihaaran Kartano

 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti-  

ja insinööritoimisto Doventus yhteis-

työssä Arto ja Monika Hakalan kanssa

 Rakennusaika: 1.11.2019–30.6.2020

 Tilavuus: 3 000 m3

 Runkorakenne:  
Lammi Kuorikivi -harkko

 Kaksi elokuvasalia (70 ja 140 paikkaa), 

kahvio ja terassi

 Alan uusin kuva- ja äänentoisto- 

teknologia

 Osa Mäntsälän uutta kulttuuriaukiota

www.cine.fi

– Tämä metodi on osoittautunut kaikkein kus-
tannustehokkaimmaksi rakennustavaksi. Raken-
nuttajalla, suunnittelijalla ja rakennustiimillä 
pitää olla yhteinen luottamus siihen, että näin 
tulee hyvä, Hakala sanoo.

– Harkkorakentaminen sopii tähän työtapaan 
hyvin, koska suunnitelmien muuttamisen jäl-
keenkin voidaan töitä jatkaa heti.

SUURI MUUTOS PIENESSÄ KUNNASSA
Loppukesästä Mäntsälän uudella kulttuuriau-
kiolla oli jo elämää.

– Mielenkiintoinen kombo keskellä maalais-
kuntaa, Arto Hakala luonnehtii.

Cine Mäntsälän ja Kulttuurimeijerin tarjonnan 
täydentää kirjailijoiden pyörittämä ginitehdas, 
joka on rakennettu vanhaan sikalaan. Cine hoi-
taa myös terassin ruokatarjoilun.

Cine Mäntsälä on harvinainen poikkeus, sillä 
nykyisin uudet elokuvateatterit tehdään osak-
si kauppakeskuksia ja muita kiinteistöjä. Näin 
Cine Mäntsälälle voitiin antaa arkkitehtuuri-
sesti oma ilme, jota väritys korostaa.

Harkkorakentamisessa  
voidaan suunnitelmien  
muuttamisen jälkeenkin  
töitä jatkaa heti.
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– Teatterissa voisi vaikka esittää jonkun bändi-doku-
mentin, sen jälkeen esittää terassilla tribuutti-musiikkia 
ja pitää gini-tastingin ja sitten osa väestä voi vielä majoit-
tautua, Arto Hakala visioi. – Ei ole muilla kylillä tällaista.

Hakalan mukaan Mäntsälän keskustassa on tapah-
tunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan radi-
kaali muutos, jonka Cine Mäntsälä ja Kulttuurimeijeri 
ovat viimeistelleet.

– Jo meijerin kunnostamisesta tullut palaute oli posi-
tiivisuudessaan aivan häkellyttävää. Meijeri toimi 90-lu-
vulla nuorisotilana. Silloiset käyttäjät ovat nyt perheel-
lisiä aikuisia ja tulevat leffaan.

Arto Hakala katselee uutta teatteria ja vanhaa meijeriä, 
jotka sopivat hyvin samalle tontille ikäerosta huolimatta.

– Meijeri on pysynyt päärakennuksena, mutta teat-
terilla on oma ideansa. Molemmat ovat myös kestäviä 
kivirakennuksia. Emme me olisi Hirvihaaran kartanoa-
kaan aikoinaan hankkineet, ellei se olisi ollut alunperin 
rakennettu kivestä. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola  
KUVAT Olli Urpela

Lammi Kuorikivellä saatiin 
tehtyä kerralla rakennuksen 
runko, lämmöneristys ja  
julkisivun rappausalusta. 

Cine Mäntsälän runko tehtiin Lammi Kuorikivi  
-harkoista. – Harkkorakenteella saatiin rakennustyöt 
puoleen väliin samalla hinnalla, mitä elementtien  
pelkkä suunnittelu olisi maksanut, Arto Hakala toteaa.

Yli satavuotiaan meijerirakennuksen yläkerrassa toimii nyt Hotelli Kartanon Meijeri 
ja alakerrassa Kulttuurimeijeri eli kunnan vuokraama kulttuuri- ja tapahtumatila.
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Talojen rungon paksuus on 73 senttimetriä, ja tiilet on muurattu  
eri suuntiin limittäin. Massiivista tiiliseinää muuraa Mikko Jesiöjärvi.

KERROSTALOT ULKOISESTI IDENTTISET

MASSIIVISET tiili- 
seinät erilaisista tiilistä
Oulun Kaakkuriin valmistui syksyllä 2020 kaksi vuokrakerrostaloa, joiden 
seinärakenteena on nykyrakentamisesta poikkeavasti massiivitiilirakenne. 
Vanhoihin konsteihin luotetaan myös painovoimaisessa ilmanvaihdossa.

Idea perinteisen rakenteen toteuttamiseen lähti talojen rakennuttajalta, TA- 
Yhtymältä.

− Rakennuttajan puolella oli kiinnostusta massiivirakenteisten seinien toteut-
tamiseen ja haluttiin nimenomaan paksua tiilimuuria, joita 1950-luvun jälkeen 
ei juuri ole tehty, kertoo Tiilerin aluemyyntipäällikkö Jouni Tiira.

Pohjantikankuja 4:n talojen rungon paksuus on 73 senttimetriä, ja tiilet on 
muurattu eri suuntiin limittäin. Muurin ja julkisivutiilen välissä on 15 millimet-
rin paksuinen ilmarako.

Perinteisestä poiketen rakennuksessa on kuitenkin teräsbetonipilariraken-
teinen runko. Rakennusurakoitsija esitti ratkaisua tuotantoteknisistä syistä. 
Erillinen runko mahdollisti sen, että tiilirungon muuraustyöhön ei tullut väli-
pohjien valun aikaisia taukoja.

KOKONAISHINTA KOHTUULLINEN
Tiilerillä rakennuttajan yhteydenotto herätti 
idean hyödyntää varastossa olevaa 2-laatuis-
ta materiaalia. Hintaneuvottelujen lopputulos 
oli molemmille osapuolille kannattava. Posi-
tiivinen yllätys oli, että koko hankkeen hinta ei 
merkittävästi poikkea tavanomaisesta kerrosta-
lorakentamisesta.

− Kiinnostavaa on se, että runkotiilet maksoi-
vat suunnilleen saman verran kuin julkisivutiilet 
laasteineen, vaikka rungossa materiaalia on vii-
sinkertainen määrä. Rungossa toki työn osuus 
on isompi, toteaa Tiira.

Julkisivussa on käytetty mattapintaista vaale-
aa Edelweiss-tiiltä puhtaaksimuurattuna. Tiilen 
ominaisuuksia on hyödynnetty julkisivun yksi-
tyiskohdissa, erityisesti ikkunoissa. Julkisivun 
tiili ulottuu ikkunankarmin päälle, eikä liitos-
kohtaan tarvita ylimääräisiä listoja. Ikkunoiden 
reunoissa on käytetty syrjätiiliä, jotka ilmaisevat 
rakenteen massiivisuutta.

Arkkitehtisuunnittelun kannalta kohde on 
ollut mielenkiintoinen ja positiivisella tavalla 

Ulkoseinien massiivisuus  
näkyy myös asunto 
suunnittelussa.
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haastava verrattuna tavanomaisempaan ker-
rostalorakentamiseen.

− Ulkoseinien massiivisuus näkyy myös asun-
tosuunnittelussa, esimerkiksi ikkunoiden ja par-
vekeoviympäristön detaljoinnissa. Tiilipintoja 
on jätetty näkyviin asuntoihin hieman erilaisilla 
variaatioilla, kertoo arkkitehti Kari Kanniainen 
Arkkitehtitoimisto Veli Karjalaiselta.

ERILAISET SEINÄT VERTAILUUN
Talot ovat ulkoisesti identtisiä, mutta niiden 
rungot on rakennettu erikokoisista tiilistä. Li-
säksi toisessa talossa on käytetty umpitiiliä ja 
toisessa reikätiiliä.

− Kahden eri tiilen käyttö tarjoaa mahdollisuu-
den vertailla massiivisen seinän käyttäytymistä. 
Seiniin on asennettu lämpöantureita, jotka mit-
taavat lämmöntarvetta.

Rakennuksen rungon laskennallinen lämmön-
läpäisykerroin on 0,34 W/(m2K) ilman julkisivutii-
len osuutta. U-arvo ei aivan täytä kivirakenteiselle 
seinälle asetettua vaatimusta. Oulun kaupunki 
myönsi rakennusluvan edellyttäen, että hirsi-
rakentamisessa käytetty 0,40W/(m2K) täyttyy.

ILMANVAIHTOKIN PERINTEINEN
Tiilirungon lisäksi myös ilmanvaihto on järjes-
tetty perinteisellä tavalla.

Rakennuksissa ei käytetä koneellista ilmas-
tointia, vaan jokaisesta huoneistosta on joh-
dettu hormi katolle. Putkiin on kuitenkin asen-

POHJANTIKANKUJA 4
 Sijainti: Oulun Kaakkuri

 ARA:n rahoittama vuokratalokohde

 Kaksi kerrostaloa, 40 asuntoa

 Tiilirungon paksuus 73 cm

 Paikallavaletut välipohjat

 Kantavana rakenteena teräspilarit

 Rakennuttaja TA-Yhtymä

 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti-

toimisto Veli Karjalainen Oy

 Urakoitsija: Pohjola Rakennus Oy Suomi

 Julkisivutiilet: Tiilerin Edelweiss-tiili 

RT60 (285 x 135 x 60)

nettu aurinkosähköllä toimivat lämpövastukset,  
jotka edistävät ilman kiertoa kesän lämpimi-
nä kausina.

Korvausilma huoneistoihin saadaan ikkunoi-
den kautta. Ikkunat ovat erityisesti tähän tarkoi-
tukseen kehitettyjä korvausilmaikkunoita.

− Ulkoikkunassa on venttiili ja ikkunan sisäl-
lä pienet vastukset, jotka lämmittävät ilman en-
nen sen kulkeutumista huoneeseen sisäikkunan 
venttiilin kautta, selittää Tiira.

Painovoimainen ilmanvaihto näkyy talojen ul-
koarkkitehtuurissa poikkeuksellisen runsaina ja 
korkeina piippuina katoilla. 

TEKSTI Päivi Leinonen  
KUVAT Raimo Ahonen

Julkisivussa on käytetty mattapintaista vaale-
aa Edelweiss-tiiltä puhtaaksimuurattuna.

Kaksi eri tiiltä mahdol 
listaa seinien käyt 
täytymisen vertailun.

 
Muurarien ammattitaito oli kunniassaan ja työn jälki sen mukaista.
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Harkot yleistyvät  
myös kerrostalojen 
runkorakenteissa
Syykin on selvä: kivi ja paikallarakentamisen edut toteutuvat 
jopa vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannustehokkaammin  
eikä monimuotoisesta arkkitehtuurista tarvitse tinkiä. Uudet 
ohjeet auttavat sekä suunnittelussa että laadunvalvonnassa.
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Harkkorakenteiset kerros  
talot kasvattavat sekä  
suosiotaan että korkeutta. 

Harkkorakenteiset kerrostalot kasvattavat sekä 
suosiotaan että korkeutta. Viime vuonna valmis-
tui Lohjan keskustaan Suomen ensimmäinen 
viisikerroksinen harkkotalo.

Rakennesuunnittelun ja toteutuksen kannalta 
kerrostaloissa harkkorakenteiden kapasiteetteja 
hyödynnetään suuremmilla käyttöasteilla kuin 
1–2 -kerroksisissa rakennuksissa. Niinpä Raken-

nustuoteteollisuuden harkkojaos on julkaissut 
ohjeen harkkorakenteiden käytöstä ja erityis-
piirteistä kerrostalorakentamisessa.

– Suunnitteluohjeet ja normit ovat harkkora-
kenteiden osalta yleensä keskittyneet 1–2 -ker-
roksisiin rakennuksiin. Uusi dokumentti sisältää 
pääosin ohjeita rakennesuunnittelijalle, mutta 
myös laadunvalvonnan osalta urakoitsijalle, to-
teaa yksikön päällikkö Hannu Uusitalo Sweco 
Rakennetekniikka Oy:stä. Sweco oli konsulttina 
mukana ohjeiden laadinnassa.

– Rakennesuunnittelijan ja päätoteuttajan on 
hyvä miettiä, mitä vaatimuksia syntyy suunnit-

telun ja toteutuksen laadunvarmistukselle, kun 
kerrosluku kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi kanta-
vien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman 
laadinta sekä seuraamusluokan CC2 mukaiset 
lisävaatimukset runkorakenteiden suunnittelulle. 

Rakennesuunnittelijan tulee myös huomioida 
esimerkiksi seuraamusluokan aiheuttamat lisä-
vaatimukset rungon detaljiikalle. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola  
KUVAT Olli Urpela ja Lammin Betoni/Touko Helanen

Ohjeen voi ladata PDF-muodossa  
https://harkkokivitalo.fi/oppaat/

Harkoilla tyylikkyyttä, laatua ja  
kustannustehokkuutta myös  
kerrostaloihin.

NOPEAA JA KUSTANNUSTEHOKASTA
Lohjan keskustaan valmistuneen viisikerroksisen asuintalon harkkorunko nousi kolmessa kuukaudessa. – Lammin Kuorikivi -valueristeharkko 
on todellinen vaihtoehto elementtirakentamiselle, sillä kuorikiven mitoituskapasiteetti riittää 5–8-kerroksisiin kerrostaloihin. Aikatauluun 
laitettiin kova tavoite, mutta se piti. Elementeillä ei olisi nopeampaan tahtiin päästy, kivirakentaja Petri Lilja sanoo.

– Harkkorakentamisen yhtenä etuna on se, että harkkoja on sekä helppo tuoda työmaalle että käsitellä rakennuksella. Työmaalla ei tarvittu 
varastointitilaa eikä tullut varastointikustannuksia.
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KAAREVAA JA KOHTUUHINTAISTA
Basso Building Systems Oy on toteuttanut Helsingin Kivikkoon Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy:n suunnitteleman kerrostalon ja  
rivitalon kokonaisuuden. Kerrostalon kaareva muoto perustuu asemakaavaan. – Harkkorakenteesta päätettiin heti suunnittelutyön alussa. 
Kaareva muoto kun ei ole harkkorakentamisessa mikään ongelma, arkkitehti SAFA Mari Matomäki sanoo.

Asuintalo on puolihitas-kohde eli kohtuuhintaista asuntotuotantoa. – Yksilöllinen, paikallamuurattu harkkorakentaminen sopii siis tähän-
kin rahoitusmuotoon. Välillä täytyy oikein itsekin ihmetellä, kun mielikuvissa käsityön olettaisi kalliimmaksi, Matomäki toteaa.

VAIHTOEHTOTARJOUS VOITTI URAKAN
TA-Asumisoikeus Oy:n Helsingin Mellunmäkeen vastavalmistuneessa kahden kerrostalon ja yhden rivitalon kokonaisuudessa kerrostalot ovat 
osittain kolmi- ja osittain nelikerroksisia. TA-Rakennuttaja Oy:n projektipäällikkö Ari Uotilan mukaan alun perin lähtökohtana oli betoniele-
menttirunko. Urakkakilpailun voitti kuitenkin tarjous, jossa monimuotoisten rakennusten rungot toteutettiin muurattavina harkkoseininä.

Harkkorakenteen myötä  
huonekorkeudet kasvoivat  
paikoitellen alkuperäisestä.

Harkkorakenteella saadaan julkisivuun  
saumaton ja käsin tehty hieno rappauspinta.
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Unohdettu helmi
Kurjenlinna Turun keskustan kupeessa herää Ruususen  
unestaan. Sen vanhat täystiiliset kiinteistöt muutetaan  
pieteetillä asunnoiksi ja toimistotiloiksi.

Jos työlään projektin ottaa hoitaakseen, se kan-
nattaa hoitaa viimeisen päälle kunnolla. Niin 
on turkulainen Vuokrakartio Oy tehnyt kunnos-
taessaan vanhoja sairaalarakennuksia uuteen 
käyttöön. Hankkeessa kunnioitetaan perintei-
tä: massiivitiilirakenteet säilytettiin ja uudet ul-
koseinärakenteet muurattiin keraamisilla Poro-
ton-kennoharkoilla.

Vuokrakartio Oy:n toimitusjohtaja Niko Lap-
palainen on syystäkin ylpeä.

Kurjenlinnan noin 2,7 hehtaarin laajuinen alue 
on todellinen helmi – rakennustaiteellisesti ja so-
siaalihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, josta 
moni turkulainen ei ole ollut edes tietoinen. Se 
on kuin aidattu salainen puisto, jonne ei ohikul-
kija sattumalta eksy.
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KURJENLINNAN SAIRAALA-ALUE
Alueen kehittäminen/vanhojen sairaala-

rakennusten muuttaminen asuin- ja  

toimistokäyttöön

 Aluekehittäjä: Vuokrakartio Oy

 Projektinjohtourakka: Rakennus-

palvelu J. Martti & Co Oy

 Arkkitehtisuunnittelu: ARK Takala Oy 

 Muuraustyö: Rakennus Juhta Oy

 Rappaustyö: Kiinteistömaalaus  

P. Järvinen ja Vakka-Suomen Rappaus-

palvelu Oy

Asemakaavassa säilytettäväksi merkittyjen 
rakennusten viereen rakennetaan alueen van-
hojen rakennusten tyyliä myötäileviä uudisra-
kennuksia. 

PARHAITA RATKAISUJA
Vanhat rakennukset kunnostetaan ulkoasultaan 
alkuperäiseen loistoonsa, mutta asunnot ja toi-
mistotilat toteutetaan luonnollisestikin uusim-
malla tekniikalla. 

Vanha rakenne purettiin tiilimuuraukselle. 
Kaikki pintamateriaalit ja mm. välipohjat pois-
tettiin. 

– Sisäpinnat hiekkapuhallettiin puhtaaksi, jot-
ta kaikki sisäilmaa mahdollisesti pilaavat mik-
robit saataisiin poistettua, Lappalainen kertoo.

Kurjenlinna perustettiin köyhäintaloksi 
1800-luvun lopulla. Tontille perustetun työlai-
toksen suunnitteli Turun kaupunginarkkitehti 
Arthur Kajanus. Rapatut, uusrenessanssia edus-
tavat tiilitalot olivat edistyksellisiä, sillä niissä oli 
jopa sisävessat. 

Sairaalatoiminta loppui Kurjenlinnassa vuon-
na 2009. Kun Turun kaupunki etsi tarjouskilpai-
lulla alueelle kehittäjää, kilpailun voitti Vuok-
rakartio.

Kurjenlinnan vanhat rakennukset oli merkitty 
asemakaavassa säilytettäväksi. Läpikotaisin kun-
nostettaviin rakennuksiin tulee niin eri kokoisia 
vuokra-asuntoja kuin toimistotilojakin. Ensim-
mäiset vuokra-asunnot valmistuivat kesällä ja 
loput lokakuun loppuun mennessä. Toimisto-
tilat ovat valmiina syksyllä.

Uudet rakenteet toteutettiin Lappalaisen mu-
kaan mahdollisimman alkuperäisen kaltaisil-
la materiaaleilla. – Käytimme rakentamisajan-
kohdan hengen mukaista poltettua tiiltä myös 
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väliseinärakenteissa, jotta rakenteista saataisiin 
täysin riskittömiä. 

Talon asukkaille ja toimistojen työntekijöille 
on siten luvassa tukevia, upeita muurattuja sei-
niä, kaari-ikkunoita, tiiliholvauksia, vinoja kat-
toja – sekä kaupan päälle hyvä ääneneristys ja 
erinomainen sisäilma. 

Talotekniset ratkaisut ovat luonnollisesti mo-
derneja ja niin asunnoista kuin toimistotiloista-
kin löytyvät kaikki energiatehokkaat mukavuu-
det. Asunnoissa on lattialämmitys ja viilennys. 
Rakennuksen lämmitys ja viilennys hoidetaan 
maalämmöllä/kylmällä.

– Vaikka emme ole menneet järjettömyyksiin, 
emme toisaalta ole missään säästelleetkään, 
Lappalainen huomauttaa.

VAATIVA SUUNNITTELUHANKE
Hankkeen projektinjohtourakasta vastaa Raken-
nuspalvelu J. Martti & Co Oy ja suunnittelusta 
arkkitehti Sami Lehtniemi ARK Takala Oy:stä. 
Niin urakoitsijalla kuin suunnittelijallakin on 
runsaasti kokemusta vastaavista arvokohteista. 

Vanhan sairaalakiinteistön muuttaminen 
asuin- ja toimistokäyttöön edellytti runsaasti 
selvitystyötä. Sairaalakiinteistön tilamitoitus-
ta ei ollut helppo sovittaa pienille asunnoille. 
Kahta rakennusta yhdistäneen, 1950-luvulla ra-
kennetun nivelosan tilalle Lehtniemi suunnitteli 
uuden, näyttävän pääsisäänkäynnin. 

Suunnitteluvaiheessa Lehtniemi keskusteli 
sekä Turun museokeskuksen että kaupunkiku-
va-arkkitehdin kanssa vanhojen rakennusten 
säilytettävistä yksityiskohdista.

Suojelumääräys edellytti, että rakennuksesta 
säästetään julkisivu ja vanhat porrashuoneet, sil-
lä ne ovat vuosikymmentenkin aikana säilyneet 
eniten alkuperäistä vastaavassa kunnossaan. 

– Kurjenlinna on aikanaan rakennettu hyvin 
ja sen rakenteet kestävät vielä pitkään, tutkija 
Sanna Kupila vahvistaa.

– Rakennuksen alkuperäistä pohjakaavaa kun-
nioitettiin, joten ulkoasu voitiin säilyttää en-
nallaan. Julkisivuun tehtiin vain hienovaraisia 
muutoksia. Suuressa rakennusmassassa pienet 
ikkuna- ja ovimuutokset eivät erotu, vaan sulau-
tuvat kokonaisuuteen.

UUDENLAISTA MUURAUSTYÖTÄ
Alkuperäisen massiivitiilirungon kunto oli ra-
kennuspalvelu J.Martti & Co Oy:n vastaavalle 
työnjohtajalle Tuomas Pramille iloinen yllä-
tys. – Siltä osin rakennus oli hienossa kunnossa. 

Uutta ulkoseinää muurattaessa Kurjenlin-
nassa käytettiin Wienerbergerin keraamisia Po-
roton-kennoharkkoja, joilla saadaan vanhaa 
massiivitiilirakennetta vastaavat ominaisuudet. 
Rakenne täyttää sellaisenaan ulkoseiniltä vaa-
dittavan 0,17 W/m2K -lämmöneristävyysvaati-
muksen. 

Vuokrakartio Oy:n toimitusjohtaja Niko Lappa-
lainen tutkii rakennustaiteellisestikin arvok-
kaan Kurjenlinnan julkisivua.

Suojelumääräys edellytti, että rakennuksesta 
säästetään julkisivu ja vanhat porrashuoneet.

Kurjenlinnan aikanaan  
hyvin tehdyt rakenteet  
kestävät vielä pitkään.
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Poroton-kennoharkko oli niin projektinjoh-
tourakoitsijalle kuin muurausurakoitsijallekin 
uusi tuttavuus. 

Operatiivinen johtaja Juho Koskela Rakennus 
Juhta Oy:stä kertoo, että laajennusosaan muu-
rattiin kaikkiaan kuutta erilaista Poroton-ken-
noharkkotyyppiä. 

– Takaseinän paksuutta piti optimoida ja sii-
nä käytimme myös lämmöneristävyydeltään 

hieman parempaa 365 mm leveää perliittitäyt-
teistä Poroton-harkkoa, koska olemassa olevat 
porrasnousut piti säästää ulkoseinän lämmö-
neristävyyden kuitenkaan heikentymättä. Etu-
seinä muurattiin normaalilla avokennoisella 
Poroton-harkolla. 

–Välipohjien kohdalla käytimme ulkopinnassa 
200 mm leveää Poroton-harkkoa katkaisemaan 
kylmäsillan betoniholvien ja ulkoilman välillä. 

Kellarikerroksiin piti saada ohuempaa raken-
netta, sillä talo vetäytyy sisäänpäin. Rakensim-
me betonipilarit seinän sisään, koska päälle tuli 
kantava laatta. Julkisivut muurattiin yhtenäiseksi 
Poroton-harkolla. 

Laajennusosan etu- ja takaseinät yhdistyvät 
molemmilla puolilla vanhoihin massiivitiilisei-
niin. Koskela kertoo, että osa harkoista piti lei-
kata timanttipöytäsahalla oikeaan mittaan, kun 
harkon omaa mitoitusta ei pystytty täysin hyö-
dyntämään. 

Vaikka Poroton-muuraus vaatikin tutustumis-
ta, muurareille se oli Koskelan mukaan lopulta 
helppokäyttöinen. 

Kurjenlinnan rakennukset ovat olleet rapattu-
ja ja näin ne ovat jatkossakin. Muuratun pinnan 
päälle tulee perinteinen kalkkisementtilaastilla 
toteutettu kolmikerrosrappaus ja pinta viimeis-
tellään kalkkisementtimaalilla. 

LOPUSSA KIITOS SEISOO
Kesällä pitkä projekti oli jo loppusuoralla. Val-
mista, näyttävää pintaakin oli ihailtavana. Niko 
Lappalainen myöntää, että vaikka urakka on 
välillä raskaalta tuntunutkin, kyllä se on ollut 
vaikeuksien arvoista. Kun toimistotilat valmis-
tuvat, niihin muuttaa myös Vuokrakartion väki. 

TEKSTI Dakota Lavento  
KUVAT Pasi Leino

– Käytimme rakentamisajankohdan  
hengen mukaista poltettua tiiltä  
myös väliseinärakenteissa, jotta  
rakenteista saataisiin täysin riskit-
tömiä, Niko Lappalainen kertoo.

Kurjenlinnan kunnostettaviin rakennuk-
siin tulee niin eri kokoisia vuokra- 
asuntoja kuin toimistotilojakin.
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Kun akustiikka  
ja asennus nopeus  
ratkaisevat
Iisalmessa haluttiin kerrostalon väliseiniin kaikki  
kivi rakentamisen edut ja ne toteutettiinkin nopeasti  
ja tehokkaasti kevytsorabetonista valmistetuilla  
AKO Wall elementeillä. 

Satamakadulle Iisalmeen torin laidalle valmistui elokuun lopussa neliker-
roksinen kerrostalo. Hoivatilat Oyj:n rakennuttaman kohteen kolmessa alim-
massa kerroksessa toimii kuntoutustalo VetreaNeuron Iisalmi. Ylimmässä 
kerroksessa sijaitsee Iisalmen kaupungin omistaman yhtiön Petterinkulman 
senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja. 

KESTÄVÄ KIVITALO
Nopealla aikataululla kohonneen kohteen urakoi Peab Oy Kuopio. – Raken-
taminen käynnistyi pintamaan poistolla ja raivauksella kesäkuun alkupuo-
lella 2019, vastaava mestari Eetu Jänis kertoo. 

Kyseessä on kivirakenteinen talo, myös väliseiniltään. Rakennuttaja ehdot-
ti Peabille AKO Wall -elementtien käyttämistä niistä saamansa positiivisen 
kokemuksen ja kestävyyden vuoksi. Peabissa asiaa selviteltiin. Kun vaihto-
ehtoina vertailtiin kevytrakenteisia levyseiniä ja kivipohjaista AKO Wall -rat-
kaisua, oli helppoa päätyä jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

– Materiaalivalinnassa painoivat äänitekniset seikat ja laatu, Eetu Jänis 
huomauttaa.

Rakennukseen haluttiin lujat, tasaiset kivirakenteiset väliseinät.
Ontelorakenteiset, kevytsorabetoniset AKO Wall -väliseinäelementit ovat 

600 mm leveitä ja seinän korkuisia.
Asuntojen välillä sekä asuntojen ja käytävien välillä riittävä ääneneristys-

taso on helpommin saavutettavissa kivirakenteisilla väliseinillä.

HYVÄT KOKEMUKSET
Toinen työmaalla valintaan painavasti vaikuttanut seikka oli asennusajan-
kohta. AKO Wall -elementtejä päästään asentamaan levyseiniä huomatta-
vasti aikaisemmin. Eetu Jäniksen mukaan myös järjestelmän kokonaiskus-
tannukset osoittautuivat kohtuullisiksi. 

Jäniksellä oli hyviä kokemuksia pienemmässä mittakaavassa jo aikaisem-
masta asennuskohteesta, jossa AKO Wall -elementeillä toteutettiin märkä-
tilojen seinät. 

Iisalmen kohteessa Fast Group Baltic asensi väliseiniä 4 200 
neliötä tiukassa aikataulussa, vajaassa kolmessa kuukaudessa.

Eetu Jänis sanoo, että asennukset sujuivat tosi hyvin. –Sen enem-
pää tavarantoimituksissa kuin asennuksessakaan ei ollut moitti-
mista. Seinät nousivat pystyyn nopeasti. Asennukset alkoivat vii-
me syksynä heti, kun saimme holvit purettua ja mestat siivottua. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Arkadi Arkkitehdit Ky ja Rakennusbetoni- ja elementti Oy

Rakennukseen haluttiin lujat,  
tasaiset kivirakenteiset väliseinät.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinä on 
kevyt sorabetonista valmistettu koko seinän korkuinen 600 mm 
leveä elementti, joka eristää hyvin ääntä ja kestää kosteutta. 
Työmaalla asentaminen sujuu nopeasti jo runkovaiheessa. 
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Iisalmen keskustaan on valmistunut hybridirakennus, jossa on sekä asumispalveluja ikäihmisille  
että kuntoutuspalveluja kaikille kaupunkilaisille. Rakennus toteutettiin tiukalla aikataululla, minkä 
osaltaan mahdollisti kivipohjaisten Ako Wall -väliseinäelementtien käyttö. Väliseiniä asennettiin  
4 200 neliötä vajaassa kolmessa kuukaudessa.

KOY IISALMEN SATAMA- 
KATU JA AS OY IISALMEN  
SATAMATORI

 Rakennuttaja: Hoivatilat Oyj

 Arkkitehtisuunnittelu:  
Arkkitehtitoimisto Arkadi Ky/ 

pääsuunnittelija Petri Ilmarinen

 Urakoitsija:  
Peab Oy Kuopion Yksikkö

 Rakenne: Paikallavaletut holvit  

ja betonielementtiseinät

 Väliseinärakenne:  
Rakennusbetoni- ja elementti Oy:n 

AKO Wall -elementit

 Väliseinien asennus:  
Rakennusbetoni- ja elementti Oy/

Fast Group Baltic Oü

 Laajuus: n. 4 000 brm2

 Rakennusaika:  
kesäkuu 2019–elokuu 2020 

KIVIRAKENTEISET AKO WALL 
-VÄLISEINÄELEMENTIT

 Valmistettu kevytsorabetonista,  

ontelorakenne

 Nopea asennus jo runkovaiheessa 

mahdollistaa työmaan aikataulun 

nopeuttamisen

 Pystysuuntaiset ontelot mahdol- 

listavat LVIS-putkien vaivattoman 

asentamisen

 Hyvin ääntä eristävä ja kosteuden 

kestävä

 Sopii kosteiden ja teknisten  

tilojen seinien lisäksi myös esi-

merkiksi koulujen, palvelutalojen, 

päiväkotien, liikuntatilojen ja  

sairaaloiden kaikkiin väliseiniin

 Väliseinän pystytys jo runkovai-

heessa mahdollistaa LVIS- ja sisä-

töiden aloittamisen aikaisessa  

vaiheessa

KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/2020 31



TIIVISTYSLAASTI ESTÄÄ DIFFUUSION

Terveydelle vaarallinen  
radon saatava kuriin
Noin 300 ihmistä kuolee Suomessa vuosittain maaperästä sisätiloihin 
pääsevän radonkaasun aiheuttamaan keuhkosyöpään. Radonin ohjearvo
jen ylitykset rakennuksissa ovat yleisiä. Weberin kehittämä tiivistys
laasti estää lähes täysin radonin diffuusion.
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DI Ari-Veikko Kettunen Vahanen Oy:n Raken-
nusfysikaalisista asiantuntijapalveluista on Suo-
men kokeneimpia radonasiantuntijoita.

– Suomen maaperä aiheuttaa meille radonin 
osalta esimerkiksi Keski-Eurooppaan verrattuna 
poikkeuksellisen vaikeat olosuhteet, koska meil-
lä on paljon soraharjualueita, jotka läpäisevät 
hyvin kaasuja. Kun 21:n EU-maan radoniin liit-
tyvässä yhteistyöhankkeessa kerroin, että olen 
mitannut huonetilasta jopa 27 000 becquerellin 
pitoisuuksia, pidettiin jo muutamaa sataa tai 
tuhatta becquerelliä kauhistuttavan suurena ja 
poikkeuksellisena pitoisuutena, Ari-Veikko Ket-
tunen sanoo.

– Radonin aiheuttamien terveysriskien vuoksi 
säteilyturvalakiamme ja määräyksiä on äskettäin 
kiristetty. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
lain mukaan huolehdittava siitä, että sisäilman 
radonpitoisuus on mahdollisimman pieni. So-
siaali- ja terveysministeriön ionisoivaa säteilyä 
koskevassa asetuksessa on pienennetty asunnon 
ja muun oleskelutilan sisäilman suurin sallittu 
radonpitoisuus 400:sta 300:aan becquerelliin, ja 
uudisrakentamisessa korkeintaan 200 becque-
relliin, Kettunen sanoo.

RADON KASVATTAA  
KEUHKOSYÖVÄN RISKIÄ
Radonia ja sen terveysvaikutuksia on tutkittu 
paljon. Tutkimusten mukaan keuhkosyövän riski 
kasvaa lineaarisesti radonpitoisuuden kasvaessa.

Radon pääsee sisätiloihin alapohjan ja maan-
alaisten kellaritilojen seinien ja erityisesti raken-
teissa olevien ilmavuotojen ja rakojen kautta. 
Vanhoissa rakennuksissa rakenteiden tiivey-
teen ei ole usein kiinnitetty riittävästi huomiota.

– Rakenteiden liittymissä olevien rakojen lisäk-
si huokoiset materiaalit läpäisevät radonkaasua. 
Vanhojen rakennusten kellaritilat ovat usein sisä-
tilojen radonpitoisuuden kannalta erityisiä riski-
paikkoja etenkin harjualueilla, Kettunen sanoo.

– Uudisrakentamisessakin esimerkiksi maan-
varaisen betonilaatan ja ulko- ja väliseinien liitty-
mien tiivistäminen ja detaljit on suunniteltava ja 
toteutettava erittäin huolellisesti, jotta radonin 
pääsy maaperästä sisätiloihin estetään.

ESTÄÄ LÄHES TÄYSIN RADONIN  
DIFFUUSION
Weber on kehittänyt Superflex D24 Vedeneristys- 
ja radontiivistyslaastin, joka testattiin Vahasella 
ennen kuin Saksassa jo vuosia käytetty ratkaisu 
tuotiin Suomen markkinoille.

– Tutkimustulosten mukaan Superflex D24 
-radontiivistyslaasti estää lähes täysin radonin 
pääsyn neljän mm:n paksuisen kalvon läpi. Mit-
tauslaitteistossa kalvo oli sijoitettu kahden täy-
sin ilmatiiviin tilan väliin ja kalvon alapuolisessa 
tilassa oli noin kahden miljoonan becquerellin 
radonpitoisuus. Hyvin suuren mittaustarkkuu-
den puitteissa kalvon läpi ei kulkeutunut käy-
tännössä lainkaan radonkaasua yläpuoliseen 
mittaustilaan. Näin tiivis kerros estää myös ha-
jujen ja mikrobien pääsyn sisäilmaan, Ari-Veikko 
Kettunen sanoo.

– Esimerkiksi korkeiden radonpitoisuuksien 
harjualueilla tiivistyslaasti estää radonin kul-
keutumisen kellarin harkko- tai betoniseinien 
tai lattian ja niissä olevien rakojen läpi. Harkot 
ovat lähes yhtä hyvin ilmaa läpäiseviä kuin sora 
eikä betonikaan vuosia kuivuttuaan välttämättä 
enää estä radonin kulkeutumista riittävän hyvin.

TEHOKAS RATKAISU ONGELMA- 
ALUEILLE
Kettusen mukaan korkean radonpitoisuuden 
harjualueilla uudisrakentamisessa usein rado-
nin torjuntaan käytettävä alapohjalaatan ala-
puolinen radontuuletusputkisto ei välttämättä 
toimi lainkaan käytännössä.

– Kun maaperä on hyvin ilmaa läpäisevä ja 
siinä on korkea radonpitoisuus, tuuletus ei vält-
tämättä vähennä radonpitoisuutta, koska ra-
donkaasua tulee maaperästä koko ajan. Diffuu-
siotiivis suojaus tarjoaa oikein suunniteltuna ja 
toteutettuna varman ratkaisun, jolla radonin 
pääsy sisäilmaan voidaan estää.

Tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Weberiltä 
kertoo, että webertec Superflex D24 Vedeneris-

tys- ja radontiivistyslaasti on osa Weberin sisäil-
maongelmien korjausratkaisuja.

– Tuote on testattu Saksassa radontiivistyk-
seen, mutta halusimme testata diffuusiotiiveyden 
myös Suomessa. Vedeneristys- ja radontiivistys-
laastin etuja ovat nopea levitys ja kuivuminen. 
Kuivuttuaan tiivistyslaasti muodostaa joustavan 
kerroksen, joka täyttää jopa kahden mm:n raot 
ja kestää jatkuvaa vedenpainetta, Antti Saajan-
lehto sanoo.

Tiivistyslaasti levitetään kahtena kahden 
mm:n paksuisena kerroksena. Toinen kerros 
voidaan levittää kun ensimmäinen kerros on riit-
tävästi kovettunut, olosuhteista riippuen yleensä 
noin 2–4 tunnin kuluttua. Tiivistyslaasti soveltuu 
sekä vaaka- että pystypintoihin uudis- ja korja-
uskohteissa ja se on turvallinen käyttää sisällä ja 
ulkona. Kaksikomponenttista tuotetta voidaan 
levittää 1–30 asteen lämpötilassa.

Uudisrakentamisessa betonilaatan valussa 
on huomioitava, että kymmenen metrin laatta 
kutistuu kuivuessaan noin sentin.

– Tällöin laatan molempiin reunoihin muodos-
tuu ajan mittaan viiden millimetrin rako, joka on 
huomioitava liittymädetaljeissa ja käytettävissä 
tiivistysratkaisuissa.

Superflex D24 Vedeneristys- ja radontiivistys-
laastin päälle voidaan asentaa haluttu lattiapääl-
lyste, kuten parketti, keraamiset laatat tai Design 
Plaano -lattiatasoite. 

TEKSTI Sampsa Heilä  
KUVAT Saint-Gobain

Tutkimustulosten mukaan Weberin  
Superflex D24 -radontiivistyslaasti estää  
lähes täysin radonin pääsyn neljän mm:n  
paksuisen kalvon läpi.

Rakennushankkeeseen ryhty
vän on lain mukaan huolehdit
tava siitä, että sisäilman radon
pitoisuus on mahdollisimman 
pieni.

Radontiivistyslaastin etuja ovat nopea levitys 
ja kuivuminen.

Kalvon läpi ei kulkeutunut  
käytännössä lainkaan  
radonkaasua yläpuoliseen 
mittaus tilaan.
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”SIMPPELI MATERIAALIPALETTI”

Turvaa päiväkodin  
terveellisyyden
Jätkäsaareen valmistuneen päiväkodin massiivirunkoinen  
rakennus on suunniteltu terveelliseksi ja kestäväksi.

Jätkäsaaren Livornonkadulle on kohonnut 
kaunis kaksikerroksinen, massiivirunkoinen, 
julkisivuiltaan rapattu päiväkotirakennus. Ra-
kennuksen ensimmäinen, avoin kerros isoine 
ikkunoineen elävöittää kaupunkitilaa ja sen pää-
tyyn Livornonaukiolle avautuu kahvila. Päiväko-
tirakennus on valmistunut eQ Hoivakiinteistöt 
-rahastolle. 

TURVALLISET RAKENTEET
Rakennuksen suunnittelusta kiintokalusteiden 
suunnittelua myöten ovat vastanneet arkkiteh-
dit Paula Leiwo ja Kristiina Kuusiluoma ark-
kitehtitoimisto Collaboratoriosta. 

Päiväkodin pintamateriaalit ja rakennerat-
kaisut on mietitty tavoitteena mahdollisimman 
turvallinen, pitkäikäinen ja vikasietoinen päivä-
kotirakennus. Sisäilmaongelmat on mahdollista 
estää jo ennakolta. 

Terveelliset ja turvalliset massiivirakenteet ja 
luonnonmateriaalit olivat luonteva valinta koh-
teeseen ja niistä suunnittelijat keskustelivatkin 
tilaajan ja urakoitsijan kanssa yhteisissä palave-
reissa jo alusta alkaen. – Mahdolliset ongelmat 
on pyrittävä ehkäisemään ennakolta ja yksiai-
neinen massiivirakenne on sisäilman kannalta 
turvallisempi ja vikasietoisempi kuin moniker-
rosrakenne, suunnittelijat sanovat. 

– Pyrimme käyttämään projekteissamme pe-
rinteisiä hyviksi todettuja, kestäviä ja vikasie-

toisia materiaaleja ja ratkaisuja, mutta nykyai-
kaan sovellettuina. Se on suunnittelussamme 
punainen lanka. 

Turvalliset, riskittömät ja kestävät rakenteet 
ja materiaalit tarkoittavat kohteessa esimerkik-
si yksiaineista massiivirakennetta ja tuulettuvaa 
alapohjaa, mutta myös puuikkunoita ja käsittele-
mätöntä metallia – simppeliä materiaalipalettia, 
kuten Kristiina Kuusiluoma painottaa.

Rakennuksen ulkoseinät on muurattu Wiener-
bergerin keraamisista Poroton-kennoharkoista, 
savesta tehdyistä tiiliharkoista. – Rakenne pystyy 
sitomaan ja luovuttamaan vesihöyryä ympäröi-
vien olosuhteiden vaihdellessa eli niin sanotusti 
hengittämään, Paula Leiwo sanoo.

Ulkoseinissä ei ole erillistä lämmöneristeker-
rosta eikä muovista höyrynsulkua. Yksiaineinen, 
500 millimetriä paksu seinä on ulkoa rapattu. Si-
sältä pinnat on tasoitettu perinteisillä tasoitteilla 
ja pinnat viimeistelty hengittävällä savimaalilla.

ENSIMMÄINEN KENNOHARKKOKOHDE
Jätkäsaaren valmistunut päiväkotirakennus on 
Collaboratorion ensimmäinen toteutukseen eh-

tinyt Poroton-kennoharkkokohde, mutta suun-
nittelussa on jo useampiakin.

Myös kohdetta urakoineelle Fira Oy:lle ja muu-
rausurakasta vastanneelle Nurmijärven Muurarit 
Oy:lle tuote oli uusi tuttavuus. Kohteen työpääl-
likkö Joni Juutinen Firasta kertookin, että uu-
den tuotteen käyttöönotto edellytti luonnollisesti 
tavanomaista enemmän ennakkosuunnittelua, 
selvittelyä ja valmistelevaa työtä. – Se on taval-
lista, kun tehdään tavanomaisesta poikkeavalla 
tavalla. Selvittelyn tarve korostuu, jotta voidaan 
kerralla onnistua.

Kohteessa on suuria ikkunapintoja, joten eri-
tyisesti aukkojenylitysrakenteet piti miettiä huo-
lella etukäteen.

PÄIVÄKOTIRAKENNUS EQ HOIVA-
KIINTEISTÖT -RAHASTOLLE

 Sijainti: Helsinki, Jätkäsaari

 Rakennuttaja: Kiinteistö Oy  

Helsingin Livornonkatu 6

 Urakoitsija: Fira Oy

 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:  
Collaboratorio Oy

 Seinärakenne: Wienerbergerin  

Poroton-kennoharkko

 Muurausurakoitsija:  
Nurmijärven Muurarit Oy

Yksiaineinen massiivi
rakenne on sisäilman kan
nalta turvallisempi kuin 
monikerrosrakenne.

”Simppeli materiaalipaletti”
Turvaa päiväkodin terveellisyyden
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Rakennuksen ulkoseinät on muurattu keraami-
sista Poroton-kennoharkoista.

Juutinen sanoo, että muuraaminen Poro-
ton-kennoharkoilla edellyttää tarkkuutta. 

– Jos lähdön ja liittymät muihin rakenteisiin 
saa tehtyä todella mittatarkaksi, muuraaminen 
on kuitenkin sen jälkeen kohtuullisen suoravii-
vaista tekemistä. 

Tavanomaiseen ohutsaumamuuraamiseen 
kennoharkkomuuraamista ei kuitenkaan aivan 
voi verrata. Juutinen sanoo, että koska harkko 
on suhteellisen painava ja harkkomenekki sei-
näneliölle totuttua suurempi, muodostuvat lii-
kuteltavat massat suuriksi. 

Kennoharkot eivät osoittautuneet herkästi rik-
koutuviksi ja valmis ulkoseinä täytti vaatimukset 
sekä tiiveyden että lämmöneristävyyden osalta. 

AITOJA LUONNONMATERIAALEJA
Myös sisätiloissa päiväkotirakennuksessa on 
käytetty terveellisiä luonnonmateriaaleja. Paula 
Leiwo sanoo, että luonnonmateriaalit ovat päi-
väkotiympäristössä pedagogisestikin tärkeitä.

– Luonnonmateriaalit ovat jo itsessään kau-
niita ja rauhoittavia. Puulla, luonnonkorkilla, ki-
vellä saadaan kaunista ja rauhallista ympäristöä.

Taloudelliset  
realiteetitkin on  
otettava huomioon.

”Simppeli materiaalipaletti”
Turvaa päiväkodin terveellisyyden
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Yksiaineinen, 500 millimetriä paksu seinä on 
ulkoa rapattu. Sisältä pinnat on tasoitettu pe-
rinteisillä tasoitteilla ja pinnat viimeistelty 
hengittävällä savimaalilla.

Päiväkoti sijaitsee Jätkäsaaren keskeisellä paikalla ja sen korttelipiha on yhteinen asuinkerrostalo Bysa & Sandis ja Senioritalo Aikalisän kanssa.

Koska taloudelliset realiteetitkin on otettava 
huomioon, suunnittelijat käyvät tilaajan kanssa 
materiaalivalinnoissa läpi asia kerrallaan pro-
jektin kannalta ehdottomasti tärkeimmät teki-
jät. Jokin ratkaisu tai materiaali on olennainen 
ja toinen voidaan ehkä korvata hieman edulli-
semmalla, mutta silti toimivalla ja terveellisellä 
materiaalilla tai ratkaisulla. 

– Massiivipuulattian sijaan voidaan esimerkiksi 
päätyä aitoon luonnonkorkkilattiaan.

Päiväkotirakennukseen tulikin aidot, akusti-
sesti hyväksi todetut massiivikorkkilattiat. Päi-
väkodeissa on usein ongelmana meluisuus ja 
luonnonkorkkilattiat hillitsevät kaikua tilassa. 

Ontelolaatan ja korkkilattian välissä ei ole 
muovia. – Rakenteesta on tehty toimiva ilman 
muovikerrosta, Kristiina Kuusiluoma kertoo. 

Sisustukseltaankin päiväkoti on mahdollisim-
man rauhallinen. Suunnittelijat eivät ole pyrki-
neet tekemään lapsille värikästä tivolimaailmaa, 
vaan poistamaan visuaalista hälyä. 

– Lapset tuovat tilaan värin ja elämän mu-
kanaan. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Olli Urpela
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saksittualyhyet

Brick Award 2020 oli tiili- 
arkkitehtuurin laadun juhlaa

Wienerbergerin kansainvälinen tiiliarkkitehtuurikilpailu Brick Award  
järjestään joka toinen vuosi ja viime syyskuussa palkinnot jaettiin jo yh-
deksännen kerran. Tällä kertaa kilpailuun tuli ennätysmäärä ehdotuksia: 
644 projektia, 55 maasta ja 520 arkkitehtitoimistolta. Niistä 50 valittiin 
loppukilpailuun, johon ei tänä vuonna tullut valituksi yhtään suomalais-
ta hyvistä ehdotuksista huolimatta.

Palkintoja jaettiin viidessä eri kategoriassa. Tuomariston mukaan kaik-
ki voittajat edustavat arkkitehtuurin luovia konsepteja, joissa toteutuvat 
kestävä kehitys ja tulevaisuuden tilaratkaisut.

– Arkkitehtuuri yhdistää ihmisen ja rakennetun ympäristön. Varsinkin 
kaupunkialueilla on tarvetta innovatiivisiin sekä vetovoimaisiin asuin- ja  
työpaikka-alueisiin, toteaa Wienerbergin toimitusjohtaja Heimo Scheuch.

www.brickaward.com

Pääpalkinnon sai puolalainen rakennus kategoriassa Sharing  
Public Spaces: rakennuksessa toimii Silesian yliopisto sekä radio-  
ja tv-tuotannon tilat. Suunnittelijoina: BAAS Arquitectura (Espanja)  
sekä Grupa 5 architekci ja Maleccy biuro projektowe (Puola).

Lakan betonituotteiden hiilijalan-
jälki laskee vuoden 2020 aikana 30 
prosenttia. Uudistus koskee kaikkia 
Lakan pihakiviä ja harkkoja. Merkit-
tävä CO2-vähennys saadaan aikaan 
korvaamalla tuotannossa käytettyä 
sementtiä päästöttömillä kierrätys-
raaka-aineilla. Toteutettu muutos 
ei vaikuta tuotteiden ominaisuuk-
siin muilta osin. 

Yritys on tätä ennen systemaatti-
sesti korvannut öljyn käyttöä vähä-

päästöisellä nestekaa-
sulla kuiva tuotetehtaiden 
tuotannossa käytettävän hie-
kan kuivaamisessa. Tavoitteena on, 
että yrityksen tuotanto on täysin öl-
jyvapaa vuoteen 2025 mennessä.

Lakan Betonin tuotteilla on CE- 
merkinnät ja yhtiöllä on laadun 
osalta ISO 9001 ja ympäristöasioi-
den osalta ISO 14001 -sertifikaatit.

Lakan Betoni vähentää  
edelleen CO2-päästöjään

Arkkitehtuurin Finlandian  
varma voittaja: kivitalo
Lehden painoon mennessä ei vielä oltu valittu tämän vuoden Arkki-
tehtuurin Finlandian voittajaa, mutta yksi on varma: kivitalo voittaa. 
Kilpailun kaikki neljä ehdokasta edustavat kivirakentamista ja muurat-
tuja rakenteita.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntämän Arkkitehtuurin Finlandia 
-palkinnon ehdokkaina ovat tänä vuonna K-Kampus Helsingin Kalasa-
tamassa, Kotkan Toritalo, Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus ja 
Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus Otaniemessä.

Kotkan toritalon ulkoseinät on muurattu keraamisista kennoharkoista, 
Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksessa tiilimuuraukset punaisenkir-
javalla Wienerbergerin Makasiini-tiilellä ja K-kampuksen julkisivumuu-
raus Wienerbergerin Superwhite Retro -tiilellä. Myös Olympiastadionin 
saneerauksessa on vaalittu alkuperäisiä, pääasiassa Kahi-tiilillä muu-
rattuja muotoja.

Kotkan Toritalo sisäpihalta nähtynä.

Erityispalkinnon sai Feeling at Home -kategoriassa kilpaillut 
espanjalaisen Ted´A arquitectes -toimiston työ. 

KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/2020 37

http://www.brickaward.com


Kevennetty viherkattorakenne 
helpottaa hulevesien hallintaa

Viherkatot ovat yleistyneet muutaman viime vuoden aikana myös suomalai sessa 
kaupunkirakentamisessa. Tuorein mittava esimerkki on Tripla, jonka katto

pintaalasta suurin osa on viherkattoa. Viherkaton paksun ravinnekerroksen  
aiheuttamaa kuormitusta voi keventää rakenteella, jossa vedenpidätyskykyinen 

ja näin hulevesien hallintaa helpottava kevytsorakerros on osa kasvualustaa.
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Viherkattojen historia on ikivanha, mutta nyky-
muodossaan niitä on toteutettu ensi kerran Sak-
sassa 1970-luvulla. Nyt viherkatot ovat alkaneet 
yleistyä voimakkaasti myös Suomessa. Niiden 
avulla voi luoda viihtyvyyttä tiiviisti rakennettui-
hin kaupunkiympäristöihin ja niillä voi harjoittaa 
kaupunkiviljelyä. 

Viherkattojen suunnittelu ja rakentaminen vaa-
tii ymmärrystä rakennetekniikasta, mutta myös 
kasvukerrosten vesitaloudesta ja kasvien sopeu-
tuvuudesta vaihteleviin olosuhteisiin. Teknisesti 
keskeisimpiä syitä viherkattojen yleistymiseen on 
se, että oikein suunnitellun viherkattorakenteen 
avulla voi hallita hulevesiä tehokkaasti. 

Vaikka kattavia kotimaisia rakentamisohjei-
ta ei ole vielä laajalti käytössä, toteutettavien 
viherkattojen suunnitelmat ovat Juha Liukko-
sen mukaan yleensä hyviä. Liukkonen vastaa 
viherkattojen kasvualustojen tuotekehityksestä 
Hyvinkään Tieluiska Oy:ssä.

– Sen sijaan toteutusvaiheessa olen törmän-
nyt varsin usein siihen, että viherkatoille sopivat 
kasvualustat on muutettu tavallisiksi kasvualus-
toiksi. Tämän seurauksena kasvualusta on toden-
näköisesti huonommin vettä läpäisevä, mikä on 
haitaksi sekä kasvillisuuden menestymisen että 
hulevesien hallinnan kannalta. Sen sijaan oikein 
suunniteltu ja toteutettu, usein Leca-sorakerrok-
sen sisältävä kasvualusta auttaa hyödyntämään 
kaikkia viherkaton etuja, Liukkonen toteaa.

 
TRIPLASSA ISOT VIHERKATOT
Hyvinkään Tieluiskalla on ollut runsaan 20 vuo-
den ajan oma multa-asema Kehä III:n varressa. 
Aluksi vain yhtiön omia tarpeita palvellut mul-
lantuotanto on kasvanut niin, että nykyisin yli 
90 prosenttia mullasta myydään asiakkaille. 
Yhä suurempi osa tästä määrästä toimitetaan 
viherkattoihin, joiden suosio on viime aikoina 
kasvanut myös suurimmissa talonrakennuskoh-
teissa, kuten Kalasataman Redissä ja viimeksi 
Keski-Pasilaan valmistuneessa Triplassa. Hy-
vinkään Tieluiska on toimittanut osan Triplan 
viheralueiden kasvualustoista.

– Triplan kaikki suuret viheralueet, yhteensä 
noin hehtaarin alue, on toteutettu viherkattora-

kenteina. Viheralueet koostuvat asuntopihasta 
sekä keskikorttelin ja Pasilan aseman kattopuu-
tarhoista. Myös Musiikkimuseo Famen ja Firdon-
kadun pysäköintilaitokseen johtavan ajoluiskan 
katot ovat viherkattoa. Lisäksi Fredrikanterassilla 
ja kortteleiden välisellä alueella on suuria viher-
istutusaltaita. Kaikki Triplan viherrakentaminen 
on suunniteltu ja toteutettu samalla periaatteel-
la, kertoo Triplan viherrakenteiden suunnittelun 
ohjauksesta vastannut työpäällikkö Johanna 
Häkkinen YIT Suomi Oyj:stä. 

Häkkinen kertoo viherrakentamisessa tulleen 
korostetusti esiin, että rakenteen tulee olla sekä 
riittävän kevyt että vettä sopivasti pidättävä ja 
sopivasti läpäisevä, jotta rakenteen tavoitteet 
tulevat täytetyiksi.

– Tarvittava kasvualustan paksuus kasvaa her-
kästi kantavuuden kannalta liian suureksi pelk-

kää multaa käytettäessä. Siksi osa rakenteen 
kokonaispaksuudesta on järkevää tehdä Le-
ca-soralla, joka toimii tässä tapauksessa sekä 
keventeenä että osana itse kasvukerrosta. Sa-
malla se auttaa hulevesien hallinnassa, Häkki-
nen perustelee.

Kevytsorakerroksen paksuus Triplan viher-
rakenteissa vaihtelee 10–30 senttimetrin välil-
lä. Leca-soraa käytettiin Triplan viherkatoissa 
sekä osana kasvualustoja että kasvualustojen 
alapuolisissa rakenteissa. Alun perin sen vaih-
toehtona hulevesien hallintaa edistävänä kas-
vualustarakenteen osana oli tiilimurske. Tästä 
vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin, koska tii-
limurskeen ominaispaino on moninkertainen 
kevytsoraan verrattuna. 

– Aivan olennaista on valita käyttötarkoituk-
sen mukainen oikea kasvualusta ja määritellä 
erikseen, millaisia ravinteisuuksia erilaisille kas-
villisuusalueille halutaan. Myös toivottu happa-
muus vaikuttaa kasvualustan valintaan. On myös 
eduksi, mitä enemmän viherkatoissa on eri kas-
vilajeja, Juha Liukkonen sanoo. 

TEKSTI Vesa Tompuri 
KUVAT Auvo Takkinen ja Pyry Kantonen

Kevytsora toimii sekä raken
teen keventeenä että osana itse 
kasvukerrosta. Samalla se aut
taa hulevesien hallinnassa.

Loci Maisema-arkkitehdit vastasi Triplan  
maisemasuunnitemasta, joka käsitti kauppa-
keskuksen yhteydessä olevat julkiset ulkotilat, 
asuinkorttelin korttelipihan ja keskikorttelin 
kattopihan. Lähes koko suunnittelualue sijait-
see kauppakeskuksen katolla.

– Viherkaton rakenteen tulee olla sekä riittävän kevyt että vettä sopivasti pidättävä ja sopi-
vasti läpäisevä, jotta rakenteen tavoitteet tulevat täytetyiksi, toteaa Triplan viherrakentei-
den suunnittelun ohjauksesta vastannut työpäällikkö Johanna Häkkinen YIT Suomi Oyj:stä.  
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Kirkkonummelle valmistunut talo on erinomai-
nen esimerkki siitä, miten näyttävää, moder-
nia arkkitehtuuria on harkkorakenteella help-
po toteuttaa.

Näkymät toisen kerroksen 80-neliöiseltä te-
rassilta sekä oleskelutilan koko seinän korkui-
sista ikkunoista elokuun auringon valossa kul-
taisena hehkuvan vehnäpellon yli kimaltelevalle 
Espoonlahdelle ovat henkeäsalpaavan kauniit. 
Suunnittelija on hyödyntänyt tontin antamat 
mahdollisuudet viimeistä piirtoa myöten ja ke-
sän korvalla Kirkkonummelle valmistunut ark-
kitehtuuriltaan moderni Leca-kivitalo istuu ym-
päristöönsä erinomaisesti.

Vaikka rakennuksessa on bruttoneliöitä 224, 
se ei suinkaan vaikuta massiiviselta. Muurimaisia 
rakenteita keventävät laajat lasipinnat ja kaiken 
yllä kuin itsestään leijuva veistoksellinen katto.Yläkerrassa on vanhempien makuuhuoneen lisäksi yhtenäinen olo huone-

keittiötila sekä koko talon pituinen terassi.

Laatua rakentamiseen  
ja arkkitehtuuriin
Rakennusalan yrittäjä Marko Hietasalo perheineen halusi itselleen 
yhtä laadukkaan kodin kuin asiakkailleen, joten Lecaharkot  
olivat luonteva valinta omakotitalon rakennusmateriaaliksi.
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Moderni, uniikki kivitalo  
perheen toiveiden mukaan.

TALO LUOMARANTA
 Sijainti: Kirkkonummi

 Omakotitalo, 224 b-m²+ piharakennus 20 m²

 Rakennuttaja: Marko Hietasalo

 Suunnittelija: Sakari Heikkinen/Arkkitehti-

toimisto Sakari Heikkinen

 Runko: Leca Design harkko LTH-420

 Kantavat väliseinät: Leca Lex -harkko  

RUH-200 ja UH-150 

 Kevyet väliseinät: EasyLex-järjestelmä

 Ulkorakennus: Leca Lex -harkko RUH-200

 Aitamuurit: Leca-valuharkko LVH-150  

valuharkko

Talon tyytyväinen omistaja Marko Hietasalo 
kertoo, että yleiskaava edellytti tontille 1,5-ker-
roksista rakennusta. Sellainen Talo Luomaranta 
onkin, vaikka ei siltä ehkä ensisilmäykseltä näy-
täkään. – Yläkerrassa on pinta-alaa vain puo-
let alakerran pinta-alasta, Hietasalo vakuuttaa. 

Kun perinteinen harjakattoinen puolitoista-
kerroksinen talo oli poissuljettu ajatuksenakin, 
arkkitehti SAFA Sakari Heikkinen sai suunni-
tella uniikin, mieleenpainuvan, juuri kyseiselle 
tontille ja perheen tarpeisiin soveltuvan mo-
dernin kivitalon.

TIETYSTI LECA-HARKOISTA
Uusi talo ei suinkaan ole Hietasalon ja hänen 
viisihenkisen perheensä ensimmäinen. Perheel-
lä on jo kokemusta niin omaan käyttöön raken-
netuissa puu- kuin betonivaluharkkotalossakin 
asumisesta. 

Itse asiassa Hietasalo on talon rakennuttami-
sen ammattilainen. Hän on yrittäjä, toinen pää-
kaupunkiseudulla eri kokoisia asuntokohteita 
rakentavan ja rakennuttavan Espoon Talokol-
mio Oy:n perustajista. Yrityksessä on myös viime 
vuosina keskitytty nimenomaan kivirakenteisten 
pientalokohteiden toteuttamiseen. Niitä valmis-
tuu vuosittain kymmenkunta.

– Olikin luontevaa lähteä toteuttamaan kotia 
omalle perheelle samalla konseptilla kuin raken-
namme laadukkaita koteja asiakkaillemme. Le-
ca-harkkorakenne on toimivin ja kätevin ratkaisu 
erityisesti juuri tällaisen modernin arkkitehtuu-
rin toteuttamiseen, hän sanoo. 

YKSILÖLLINEN POHJARATKAISU
Vaikka Hietasalo ei varsinaisesti itse taloaan 
rakentanutkaan, hän vastasi täysin sen raken-
nuttamisesta ja osallistui vahvasti talon suun-
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nitteluun. Pohjaratkaisu onkin hyvin yksilöllinen.
Alakerrassa on perheen nuorison tilat omalla 

sisäänkäynnillä sekä sauna ja kodinhoitohuone. 
Yläkerrassa on vanhempien makuuhuoneen li-
säksi yhtenäinen olohuone-keittiötila sekä koko 
talon pituinen terassi.

Suurista ikkunapinnoista tiloihin tulvii maksi-
maalisesti luonnonvaloa. Kivitalo on hiljainen, 
vaikkakaan sillä ei luonnonrauhassa ole suur-
takaan merkitystä. Kun myös väliseinät on to-
teutettu harkkorakenteisina, perhesopu säilyy, 
vaikka kaikki eivät noudattaisikaan samanlaista 
vuorokausirytmiä. 

Talossa on maalämpö ja ilmanvaihdosta vas-
taa lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaih-
tokone.

NOPEASTI JA TEHOKKAASTI
Talon rakentaminen aloitettiin maarakennustöil-
lä lokakuun alussa 2018 ja sisään perhe muutti 
toukokuussa 2019. Siinä vaiheessa sisätyöt olivat 
vielä hieman viimeistelyä vailla, piha vielä toteut-
tamatta ja julkisivu pinnoittamatta. – Aikataulu 
oli hyvin tiukka, Hietasalo myöntää. 

Sinänsä koko rakennusprojekti sujui Hietasa-
lon mukaan erittäin hienosti. Jokainen osa-alue 
onnistui kuten pitikin ja vaikka aikataulu olikin 
tiukka, siinä pysyttiin. Ammattilaisilta rakenta-
minen sujuu niin kuin pitääkin. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Olli Urpela

Talon toisesta kerroksesta ja 80-neliön  
terassilta avautuu näkymät peltojen yli  
Espoonlahdelle.

Oman perheen koti samalla  
laadulla ja konseptilla kuin  
asiakkaille.
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uutta Tämän palstan tekstit ja kuvat perustuvat materiaali
valmistajien toimitukselle lähettämiin aineistoihin.

Piilosaumatiili
Raikkosen piilosaumatiilellä voi luoda pitkänomaisen tiili-
vaikutelman. Kaksi tiiltä muurataan puskuun toisiin-
sa, taakse jää kuitenkin tila muurauslaastille. Pituus-
vaikutelma korostuu pitkissä rakennuksissa kuten 
kouluissa. Kuvassa oleva tiili on ruukunpunainen, 
kirjava leikattu piilosaumatiili.

 Raikkonen

Fescon on tuonut markkinoille 
pumpattavan, kevyen ja kutistu-
mattoman kipsitasoitteen, joka so-
veltuu myös käsin työstettäväksi. 
Fescon Kipsirappauslaasti GL on 
tarkoitettu seinä- ja kattopintojen 
oikaisuun ja tasoitukseen kuivissa 
sisätiloissa, suurille jopa 50 mm:n 
kerrospaksuuksille. Tuote on kehi-
tetty ja valmistettu Suomessa ja se 
on Avainlippu-tuote.

Laastin käyttökohteita ovat rei-
kien ja epätasaisuuksien täyttö sekä 
seinä- ja kattopintojen oikaisu ja ta-
soitus kuivissa tiloissa. Soveltuvia 
alustoja ovat betoni, kevytbetoni, 
kevytsorabetoni sekä muuratut ja 
rapatut pinnat.

 Fescon  

 

ProdLib-tuotekirjasto suunnittelijoille

Lakan kaikki suunnitelija-aineis-
tot löytyvät nyt  kätevästi Prod-
Lib-palvelusta. ProdLib helpot-
taa ja nopeuttaa suunnittelijan 
työtä kokoamalla kaikki objektit 
samaan työkaluun. CAD-objek-
tit saa käyttöön yksinkertaises-
ti raahaamalla ne ProdLibistä 
omaan suunnitteluohjelmaan.

Ohjelman voit ladata itsellesi 
veloituksetta verkkosivulta www.prodlib.com/etusivu/

Suunnittelija voi selata ProdLibin tuotekirjastoja ja lisätä sopivat tuotteet 
suoraan projekteihinsa. Käytettävissä on laajat ja ajantasaiset tuotekirjastot 
oikeilta valmistajilta. ProdLibin lataaminen ja käyttö on aina maksutonta ja 
se tukee AutoCAD-, AutoCAD LT-, Revit- and ArchiCAD-ohjelmistoja.

 Lakan Betoni   

Puhallettava Leca-sorabetoni
Puhallettava Leca-sorabetoni on edistyksellinen ja monikäyttöinen 
tuote, jota toimitetaan kohteeseen tätä varten kehitetyllä kuljetuska-
lustolla. Kuljetuskalusto toimii kuin siirrettävä betoniasema, joka tuo 
tullessaan tarvittavat raaka-aineet, sekoittaa Leca-sorabetonimassan 
ja puhaltaa sen kohteeseen. Tuotteen on kehittänyt Bekason Oy. 

Puhallettava Leca-sorabetoni eroaa sekä toimitustavan että käy-
tettävyytensä ansiosta perinteisestä Leca-sorabetonista. Se on myös 
koostumukseltaan perinteisestä poikkeavaa.

Puhallettava Leca-sorabetoni valmistetaan siis vasta työmaalla, 
kun raaka-aineet eli Leca-sora, vesi sekä sideaineena toimiva se-
mentti sekoitetaan keskenään. Sekoituksen jälkeen Leca-sorabetoni 
on valmis puhallettavaksi paineilmalla käyttökohteeseen. 

Tuotteen merkittäviä etuja ovat muun muassa sen puhalletta-
vuus, keveys ja muotoiltavuus. Leca-sorabetonia voidaan puhaltaa 
koostumuksensa ja tehokkaan puhalluskaluston ansiosta jopa sa-
dan metrin päähän ja 50–60 metrin korkeuteen. Erilaisten pinnan-
muotojen teko yhdellä kertaa on vaivatonta. Paksut täytötkään ei-
vät aiheuta ongelmia eivätkä ne keveytensä ansiosta aiheuta suuria 
kuormia rakenteille. Leca-sorabetoni onkin noin viisi kertaa kevy-
empää kuin perinteinen betoni.

Puhallettava Leca-sorabetoni on myös hyvin lämpöä eristävää ja 
sen lämmöneristävyys lähenteleekin irtonaisen Leca-soran vastaa-
vaa arvoa. Sillä voidaankin korvata osa rakenteelle mahdollisesti 
suunnitellusta lämmöneristyksestä.

Käyttökohteet ovat erittäin moninaiset, esimerkiksi paksujen ja 
korkeiden vastakaatojen valut, täyttövalut, erilaiset kevennyslaatat 
maa- ja tierakentamisessa sekä kallistusvalut pihakansissa, kään-
netyissä katoissa ja vesikatoissa. 

 Leca Finland

Kipsirappauslaasti GL

Tuotteen ominaisuudet:
• helppokäyttöinen
• hyvät työstettävyys- 
 ominaisuudet
• hyvä tartunta alustaan
• ruiskutettava
• käsin levitettävä
• kevennetty
• kuiviin sisätiloihin,  
 ei lattiapinnoille eikä  
 laatoitettaville pinnoille
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Tiilet, harkot sekä laasti- ja rappaustuotteet antavat monipuoliset mahdollisuudet suunnitella ja rakentaa laadukas, ilmeikäs sekä kestävä ympäristö. 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Muuratut rakenteet -ryhmä

FESCON OY 
Puh. 020 789 5900 
www.fescon.fi

HB-BETONITEOLLISUUS OY 
Puh. 020 7881 800 
www.hb.fi

LAKAN BETONI OY 
Puh. 020 748 1200 
www.lakka.fi

LAMMIN BETONI OY 
Puh. 020 753 0400 
www.lamminbetoni.fi

LECA FINLAND OY 
Puh. 010 44 22 00 
www.leca.fi

RAIKKONEN OY 
Puh. 02 7636 530 
www.raikkonen.fi

RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY 
Puh. 03 877 200 
www.rakennusbetoni.fi

SAINT-GOBAIN FINLAND OY/ WEBER 
Puh. 010 44 22 00 
www.e-weber.fi

TIILERI-TEHTAAT 
Puh. 02 484 300 
www.tiileri.fi

WIENERBERGER OY AB 
Puh 020 748 9200 
www.wienerberger.fi

Siksi kivi. LUE LISÄÄ 
kivitaloinfo.fi 

kivifaktaa.fi

 Todennetusti pitkäikäinen

 Vähäinen huollon tarve

  Kustannustehokas rakentaa ja käyttää

 Yksinkertaiset, koetellut rakenteet

 Hyvä sisäilma ja lämpöviihtyvyys

 Massiivisuuden tuoma energiatehokkuus

  Kierrätettävät materiaalit

 Helppo onnistua suunnittelussa,  
 rakentamisessa ja käytössä

 Kokonaisuus huomioituna  
 ympäristöystävällinen

 Sisäänrakennettu kosteuden- 
 kestävyys, ilmanpitävyys,  
 ääneneristävyys ja palonkestävyys

http://www.fescon.fi
http://www.hb.fi
http://www.lakka.fi
http://www.lamminbetoni.fi
http://www.leca.fi
http://www.raikkonen.fi
http://www.rakennusbetoni.fi
http://www.e-weber.fi
http://www.tiileri.fi
http://www.wienerberger.fi
http://kivitaloinfo.fi
http://kivifaktaa.fi

