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Kivestä  
rakennetaan  
hyvinvointia

Rakentamisella on yhteys moniin yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannal-
ta keskeisiin kysymyksiin. Työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen 
torjunta ja toimivan, turvallisen lähiympäristön rakentaminen ovat esi-
merkkejä haasteista, joihin tarjoamme ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. 

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla Suomea, sekä suoraan 
tuoteteollisuudessa että välillisesti rakennuksilla ja kuljetuksissa. Koro-
napandemia on syventänyt taloushaasteita entisestään, joten jokainen 
työpaikka on erityisen arvokas, ja yrityksillä onkin merkittävä rooli työn-
antajina ja työllisyyden ylläpitäjinä. 

Kivirakentaminen mahdollistaa viihtyisän ja kohtuuhintaisen asumi-
sen, mikä lisää hyvinvointia ja tasa-arvoa ihmisten välillä. Kustannuste-
hokkaasti ja turvallisesti rakentuvat myös tärkeät julkiset rakennukset 
kuten koulut, päiväkodit ja sairaalat. Päivittäisen arkielämän kannalta 
välttämätön infra kuten tiet, sillat ja viemäriverkostot perustuvat nekin 
kivirakentamisen ratkaisuihin. 

Kivirakennusten pitkä elinkaari, huoltovapaus sekä massiivisuuden 
tuoma energiatehokkuus tekevät niistä paitsi asukkaiden, myös ilmaston 
kannalta kestävän vaihtoehdon. Tuoteteollisuus tekee aktiivisesti työtä 
tuotannon päästöjen leikkaamiseksi entistä enemmän. Myös mineraali-
pohjaisten materiaalien uusiokäytön mahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, 
ja niiden kierrätysaste ylittääkin jo 80 prosenttia. Tässäkin lehdessämme 
on esimerkkejä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä korjausrakentami-
sesta, sillä hyvistäkin materiaaleista rakennettu kaipaa huoltoa ja ylläpitoa.

KESKUSTELUA JA VASTUULLISIA PÄÄTÖKSIÄ
Kuntavaalien lähestyessä näistä teemoista on tärkeää käydä keskustelua, 
sillä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvällä päätöksenteolla on suuri 
merkitys kuntien hyvinvoinnille. Parhaat tulokset syntyvät, kun kaikkia ra-
kennusmateriaaleja kohdellaan tasapuolisesti ja innovaatioille annetaan 
tilaa. Näin annetaan rakentamisen ammattilaisille mahdollisuus luoda 
asukkaan kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Näin saadaan sekä 
hyvän näköistä, toimivaa että myös kohtuuhintaista asumista.

Tiina Kaskiaro
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi
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Kivitalot säilyvät  
aikakaudesta toiseen

KUVA Mojo Erämetsä, Aikamatkakuvia Helsingistä.  
Katunäkymä Albertinkadulta vuodelta 1907,  
Signe Brander / Helsingin kaupunginmuseo.
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Kuntotutkimuksen avulla kivitalojen elinkaari pitenee entisestään. 
Tuore kuntotutkimuksen opas on hyvänä apuna.

Tutkijatohtori Toni Pakkala laati muurattuja rakenteita käsittelevän kun-
totutkimuksen oppaan. Selonteossa käydään läpi muun muassa tiilimuu-
raus sekä rappauksen ja eristerappauksen menetelmät. Oli jo aikakin, sillä 
Betoniyhdistyksen vuonna 1998 julkaisema kirja ”Rapatun julkisivun kun-
totutkimus” on ollut ainoa koville alustoille rapattujen rakenteiden kun-
totutkimusta käsittelevä julkaisu. Sen tarjoama tieto on jo osin vanhentu-
nutta, ja muuratuille rakenteille vastaavaa tietolähdettä ei ole edes ollut.

– Uudelle oppaalle oli tiedollinen ja myös uusien menetelmien kuten 
suoraan eristeen tai rappauslevyn päälle tulevan rappauksen tuoma tarve. 
Alan ammattilaiset tarvitsevat tietoa rakenteista sekä niiden kuntoa selvit-
tävistä menetelmistä, Toni Pakkala kertoo.

Oppaassa esitellään analyysimenetelmiä ja annetaan ohjeita vauriomeka-
nismien tunnistamiseen. Esimerkiksi eristerappauksissa on havaittu työme-
netelmistä ja olosuhteista johtuvia vaurioita. Kosteus, lämpötilan vaihtelu 
ja viistosade kurittavat kivirakenteitakin entistä enemmän tulevaisuudessa. 

– Rakennuskantamme on pitkältä aikaväliltä ja materiaalitkin voivat 
olla mitä vain. Sen takia on olennaisen tärkeää tietää, milloin kuntotut-
kimukseen riittää aistinvarainen kuten koputtelemalla tehtävä tarkastelu 
ja milloin tarvitaan tarkka laboratorion analyysi, Toni Pakkala korostaa.

HYÖTYÄ MUILLEKIN KUIN KUNTOTUTKIJOILLE
Oppaassa käsitellään tiilimuurauksen vaihtoehdot kuten täystiili- ja kuori-
muuri, harkkorakentaminen, eripaksuiset kovalle alustalle tehtävät rap-
paukset ja eristerappauksen menetelmät kuten ohut- ja paksurappaus 
sekä levyrappausrakenteet.

– Uskon teoksesta olevan hyötyä kuntotutkijoiden lisäksi suunnittelijoil-
le, urakoitsijoille, kiinteistön omistajille ja oppaaksi kenelle vain. Olemme 
myös tekemässä tilaajille omaa ohjetta, Toni Pakkala mainitsee.

– Kirjoitusprojekti oli antoisa. Ohjausryhmässä kaikki osaajat jakoivat 
tietonsa ja hyväksi koetut menetelmät niin, että ensimmäistä kertaa voi-
tiin koota koko alaa hyödyntävä kokonaisuus. 

TEKSTI Jari Kupiainen  
KUVAT Tampereen yliopisto ja Saint Gobain Finland

KUNTOTUTKIMUSOPAS MUURATUILLE RAKENTEILLE
 Työstämisestä vastasivat tutkijatohtori Toni Pakkala, dosentti  

Jukka Lahdensivu, tekniikan tohtori Arto Köliö, diplomi- 

insinööri Antti-Matti Lemberg sekä YAMK Matti Eronen

 Työtä tukivat materiaalitoimittajat, urakoitsijat, insinööri- 

toimistot, tutkimuslaboratoriot, yhdistykset ja säätiöt

 Ilmestyy viimeistään kesällä, jonka jälkeen saatavana Betoni-

yhdistyksestä ja Rakennustiedon kirjakaupasta

 Oppaasta hyötyä kuntotutkijoille, suunnittelijoille, urakoitsi-

joille ja kiinteistön omistajille

 Tilaajille tehdään oma kuntotutkimuksen ohje

Esimerkki rappauksen vauriokartasta.

Vaurioitunutta saumalaastia massiivitiili- 
muurissa.

Rappauksen irtoamista julkisivussa.

Rapautunut tiilipinta.
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Rappauskorjauksissa 
pitää selvittää alusta 
ja materiaalit 
Kun vanha rapattu julkisivu oireilee, syy on usein kosteuden  
pääsyssä rakenteisiin. Se, kuinka syvälle vauriot ovat edenneet,  
vaikuttaa korjausmenetelmään. Ennalleen korjaaminen on aina  
tapauskohtaista, ja pitkäikäisen lopputuloksen aikaansaamiseksi  
tulisi jo suunnitteluvaiheessa selvittää rappausalustan laatu ja  
käytetyt materiaalit. Toimivat rakenteet voi korjata ja toimimat
tomat kannattaa usein uusia.

Suomen vanhimpiin kuuluvia rapattuja julkisi-
vuja on säilynyt runsaasti Helsingissä Senaa-
tintorin ympäristössä. Tuohon aikaan tavalli-
nen rappaustapa oli kalkkirappaus, joka tehtiin 
kalkkilaasteilla ja kalkkimaalilla tiiliseinän päälle. 
Kun kyseessä on suojeltu rakennus, julkisivun 
korjaus on lähtökohtaisesti tehtävä niin, ettei 
ulkonäkö muutu. 

Valtakunnallisesti merkittäviksi arvioiduis-
sa kohteissa työ on tehtävä alkuperäisillä ma-
teriaaleilla. Vain kaupunkikuvan säilyttämisen 
kannalta tärkeissä kohteissa riittää sitä vastoin 
usein, että julkisivu näyttää korjauksen jälkeen 
alkuperäiseltä. Näissä kohteissa voidaan halut-
taessa parantaa julkisivun kestävyyttä ja läm-
möneristävyyttä. 

– Oikein toteutettuna rapattu julkisivu on huol-
toväliltään vähintään 20–60 vuotta. Viime aikoina 
lisääntyneet rankkasateet ja jatkuvat jäätymis-su-
lamis -syklit ovat kylläkin rasittaneet julkisivuja 
aiempaa enemmän, sanoo tekninen asiantun-
tija Vesa Räsänen Saint-Gobain Finland Oy:stä.

Räsänen muistuttaa myös rappauskorjaustöi-
den vaativuudesta. Esimerkiksi terastirappaus-

korjauksiin asiansa todella osaavia urakoitsijoita 
on hänen mukaansa vain kahden käden sormilla 
laskettava määrä.

Uudispuolella tekijöitä on runsaasti, mutta 
vanhoihin menetelmiin harjaantuneita ammat-
tilaisia on paljon vähemmän. Sen lisäksi, että 
rappauskorjaajan on hallittava vanhat menetel-
mät ja materiaalit, hänen on oltava jyvällä siitä, 
minkä ikäisissä taloissa mikäkin materiaali tai 
menetelmä on ollut yleisimmin käytössä. Esi-
merkiksi 1970-luvun betonikerrostaloissa ta-
vallisina rappaustekniikoina olivat sementti- ja 
kalkkisementtirappaus. Aikaisemmin tiilipintoja 
rapattaessa oli käytössä kalkkirappaus. 

MILLOIN KANNATTAA KORJATA 
Vakiintuneilla valmistajilla on yleensä omat jär-
jestelmänsä, jotka koostuvat tutkitusti yhteen-
sopivista tuotteista. Eri valmistajien yksittäisten 
tuotteiden keskinäinen sekoittaminen samaan 

Helsingin Fleminginkadulla sijaitsevan kiin-
teistön julkisivu on peruskorjauksen jälkeen 
taas pitkäikäinen ja arvokkaan näköinen.
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Julkisivun kunto on suositeltavaa käydä 
läpi kerran vuodessa, mieluiten keväisin.
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rakenteeseen ei ole suositeltavaa. Sekaraken-
teelle ei saa takuuta, eikä ongelmien ilmetessä 
niistä vastaa kukaan.

Kun noudattaa kunkin valmistajan ohjeita, 
saa yleensä riittävän varmuuden oikein toteute-
tun kokonaisuuden todennäköisestä kestoiästä.

– Tästä riippumatta on suositeltavaa käydä läpi 
julkisivun kunto kerran vuodessa, mieluiten ke-
väisin. Jos julkisivu on ainoastaan likaantunut, 
pesu riittää. Jos taas maali on alkanut hilseillä, 
rakenteisiin on melko varmasti päässyt kosteut-
ta. Usein virhe on liittymärakenteiden detaljeissa 
tai sitten esimerkiksi vaurioitunut räystäs juottaa 
vettä rakenteeseen. Oikein valittu maali ei hilsei-
le, muistuttaa tuotepäällikkö Antti Saajanlehto 
Saint-Gobainilta.

Korjauksen lykkääminen on aina huono vaih-
toehto, koska kustannukset tulevat kasvamaan 
sitä enemmän mitä pidemmälle toimenpiteet 
siirtyvät. Hilseilleestä rappauslaastikerroksesta 
kannattaa ensin ottaa näytteitä, joita analysoita-

essa saa selville esimerkiksi sen, onko seossuh-
teen valinnassa tapahtunut virhe. Vaurioitunees-
ta tai kosteusvaurioituneesta kohdasta kannattaa 
Saajanlehdon mukaan ottaa laastinäyte, jotta 
osataan valita oikea tuote korjaukseen. 

– Oikeaoppisesti tehdyssä rappauksessa seok-
sen koostumus muuttuu pohjasta pintaan edet-
täessä. Rappauksen pohjassa seossuhde on se-
menttipitoisimmillaan, Saajanlehto täsmentää.

Hän pitää tärkeänä, että oikean korjausme-
netelmän valinta perustuu huolella hankittuihin 
ja analysoituihin lähtötietoihin. Tämä merkitsee 
yleensä sitä, että suunnitelmien tulee perustua 
näytteen analysointituloksiin. 

Kun suunnitelma on ammattitaidolla ja oi-
keisiin lähtötietoihin perustuvana tehty, on vie-
lä varmistettava, että työmaalla on kokemusta 
vastaavanlaisista töistä. Itsestään selvää se ei 
Saajanlehdon mukaan ole.

– Onnistuneeseen lopputulokseen päästään, 
kun hankkeen rakennuttaja, suunnittelija ja ura-

Helsingin Kruununhaassa vuonna 1906 valmis-
tuneen As Oy Kristian 17:n jugend-julkisivu 
korjattiin 2018 kolmikerrosrappauksella.

Helsingin keskustassa Korkeavuorenkadulla sijaitsevan arvorakennuksen julkisivu peruskorjattiin 
pari vuotta sitten. Rappaukset tehtiin Weberin laasteilla ja maalaus Weberin silikaattimaaleilla. 
Urakoitsijana toimi Consti.

Korjauksen 
lykkääminen on aina 
huono vaihtoehto.

koitsija tekevät yhteistyötä hankkeen aloitukses-
ta lähtien. Lähtökohtaisesti kannattaa noudattaa 
suunnitelmia ja valmistajan ohjeita, hän sanoo. 

TEKSTI Vesa Tompuri  
KUVAT Saint-Gobain Finland Oy/Weber  
ja Kuvatoimisto Kuvio
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Levyrappaus- 
järjestelmällä modernisti  

perinteinen julkisivu
Vihdin Nummelaan vuonna 1973 valmistuneen asuinkerrostalon  

julkisivut olivat päässeet uusittavaan kuntoon. Vanhat,  
päädyistään tiilimuuratut julkisivut purettiin ja korvattiin uusilla,  

levyrappausjärjestelmään perustuvilla julkisivuilla.
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Korjausrakentamisen markkinoilla eletään tällä 
hetkellä 1970-luvulla rakennetun kerrostalokan-
nan julkisivukorjausbuumia. Tuolloin päätyjulki-
sivuissa tiili oli tavallinen ratkaisu. Parikymmentä 
vuotta myöhemmin markkinoille tulivat eriste-
rappausjärjestelmät, jotka viime vuosikymmen-
ten ajan ovat paljolti korvautuneet tuulettuvilla 
levyrappausjärjestelmillä. Vihdissä sijaitsevat, 
vastikään julkisivuiltaan korjatut As Oy Num-
melan Mäntytie 5:n kaksi kerrostaloa ovat tästä 
kehityskulusta kuvaava esimerkki. Siellä vanhat 
tiilimuuratut päädyt purettiin ja korvattiin tuu-
lettuvalla, tiililaatoista ja levyrappausjärjestel-
mästä koostuvalla rakenteella.

– Näin saimme toimivan, pitkäikäisen ja läm-
möneristyskyvyltään huomattavasti paremman 
rakenteen lisäämättä kokonaispaksuutta lain-
kaan. Tässä kohteessa tiililaatat tehtiin vastaa-
maan ulkonäöltään vanhaa muurattua tiiltä, 
mikä tuo julkisivuun tyylikästä patinaa, kertoo 

Päätyihin saatiin toimiva,  
pitkäikäinen ja lämmöneristys-
kyvyltään huomattavasti  
parempi rakenne lisäämättä 
kokonaispaksuutta.

tuotepäällikkö Keijo Neffling levyrappausjärjes-
telmän kohteeseen toimittaneesta Fescon Oy:stä. 

Neffling pitää ratkaisevan tärkeänä seikka-
na juuri sitä, että ominaisuuksien parantami-
nen onnistui samanpaksuisella rakenteella, kos-
ka vanhan julkisivun ulkomittoja ei ole yleensä 
mahdollista muuttaa. Toinen keskeinen seikka 
on tuulettuvuus.

– Jos niin sanotusti päällystakki vuotaa, tuu-
letusrako estää vettä pääsemästä tärvelemään 
rakennetta, hän kuvailee.   

Tiililaattojen epätavallinen valmistustapa puo-
lestaan juontaa talon asukkaiden ja pääsuun-
nittelijan toiveesta saada julkisivuun arvokasta 
vanhojen tiilten patinan tuntua. Tässä kohtees-
sa myös pinnan ulkonäön merkitys korostui. 
Päädyissä hyvän ulkonäön kriteerit täyttyivät 
tiililaattapinnalla, pitkillä julkisivuilla tuuletetun 
levyrappausrakenteen uloimmaksi kerrokseksi 
tuli silikonihartsipinnoite.

KOKENUT URAKOITSIJA
Mäntytie 5:n julkisivu-urakan suunnitelmat oli-
vat tarkat, eikä niitä siksi tarvinnut muuttaa työ-
maan aikana muuta kuin pitkien sivujen rankojen 

Exotericon työpäällikkö Jyri Laine esitte-
lee julkisivun tiililaattaa, joka vastaa ulko-
näöltään vanhaa, muurattua tiiltä. 

Nummelan Mäntytien kerrostalot edustavat 
tyypillisiä 1970-luvun julkisivujen rakenne-
ratkaisuja.
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kiinnitysten osalta. Koska urakka oli kuitenkin 
katsottavissa vaativaksi, oli olennaista, että teki-
jäksi saatiin mahdollisimman kokenut urakoit-
sija. Tarjouskilpailun voitti julkisivukorjauksiin 
erikoistunut rakennusliike, Riihikoskelta kotoi-
sin oleva Exoteriko Oy.

– Yrityksen historian aikana olemme tehneet 
melko massiivisen määrän tämäntyyppisiä kor-
jauksia, joissa on ollut erityyppisiä rakenneo-
sia ja ratkaisuja. Mutta jokainen kohde on silti 
omanlaisensa, kertoo Exoterikon työpäällikkö 
Jyri Laine.

Vuonna 1994 perustettu Exoteriko tekee julkisi-
vukorjauksia laajalla skaalalla. Laineen mukaan 
kaikki talojen ulkovaipoissa käytettävät ratkaisut 
kuuluvat yhtiön osaamisalueeseen.

– Joskus meidät on mielletty pelkästään rap-
paustyöt hallitsevaksi rakennusliikkeeksi. Kyllä 
me teemme nykyisin sellaisiakin töitä, mihin 
sisältyy laajempia kokonaisuuksia kuin pelkkä 
rappaus. Siitä tämä marraskuussa luovutettu 
urakka on kuvaava esimerkki.

Urakkaan kuului vanhan rakenteen purku mo-
lemmissa kerrostaloissa. Kaikki purettiin paitsi 
pitkien sivujen julkisivurakenteessa syvimmällä 
sijaitsevat 65-millimetriset Siporex-lankut. Niiden 
hyödyntäminen uuden rankarakenteen kiinnitys-
alustana oli Laineen mukaan haastavaa, koska 
rankojen kiinnitykset oli mietittävä uudelleen. 

Uusimalla julkisivurakenne saatiin sekä toi-
miva ja pitkäikäinen että energiatehokkaampi 
rakenne. Myös ikkunoiden sekä vesikaton uusi-
minen lisäeristyksineen tätä tavoitetta palvele-
maan sisältyivät Exoterikon urakkaan. Olennaisin 
urakan sisältö koostui uudesta levyrappaus-
järjestelmästä ja sen asentamisesta. Sitä kos-
kevan tarjouskilpailun perusteella levyrappaus-
järjestelmän toimittajaksi valikoitui Fescon. 

– Levyrappausjärjestelmää oli määrätty käy-
tettäväksi. Fescon Oy:n toimittama järjestelmä 
valikoitui käytettäväksi pitkän yhteisen histo-
riamme ja toimittajan myöntämän kymmenen 
vuoden julkisivutakuun vuoksi, Laine sanoo. 

TEKSTI Vesa Tompuri  
KUVAT Olli Urpela

AS OY NUMMELAN MÄNTYTIE 5
 Kahden kerrostalon yhtiö,  

valmistunut 1973

 Julkisivun peruskorjaus 2020

 Päädyissä Fescopanel-levyrappaus- 

järjestelmä tiililaattapintaisena  

ratkaisuna

 Verkotuslaasti, saneerauslaasti VSL  

ja muurauslaasti M100/600

 Urakoitsija: Exoteriko Oy

Julkisivujen ja ikkunoiden uusimisella saatiin  
paljon aikaisempaa energiatehokkaampi rakenne.
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Turun Seurahuoneen julki- 
sivu sai arvonsa takaisin
Lähes satavuotias Turun Seurahuone herätettiin peruskorjauksella  
uuteen loistoon, jossa on mukana myös alkuperäinen arvokkuus.

Vuonna 1928 valmistuneen Turun Seurahuoneen suunnittelivat arkkitehdit Ilmari  
Ahonen ja Erik Bryggman. Kokonaisuus muodostui Humalistonkadun viisi- 
kerroksisesta hotellista ja Eerikinkadun aikanaan asuintaloksi suunnitellusta  
siivestä. Hotelli otti kuitenkin asuinsiivenkin käyttönsä jo 1930-luvulla.

– Seurahuone on maakuntakaavassa suojeltu rakennus. Teimme 
muutossuunnittelussa hyvää yhteistyötä Turun museokeskuksen 
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SOLO SOKOS HOTEL  
TURUN SEURAHUONE

 Hotellin suunnittelivat arkkitehdit  

Ilmari Ahonen ja Erik Bryggman  

vuonna 1928

 Peruskorjaus 2018–2019, edellinen  

iso remontti 1980-luvulla

 Pääurakoitsija Skanska Oyj, korjauksen 

budjetti noin 20 miljoonaa euroa

 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Timo  

Korhonen ja Liisa Säde, ARK Takala Oy

 Hotellihuoneita 140, hotellirakennuksen 

kokonaisala lähes 6 700 neliömetriä

 Ravintola, kesäpiha ja viisi kokoontumis-

tilaa sekä kuntosali ja sauna

 Hotellin omistaa ja sen liiketoimintaa 

johtaa Turun Osuuskauppa

peräisen mitoituksen mukaan. Muuriin asen-
nettiin muutamia ikkuna-aukkoja ja sen päälle 
vaakasuuntainen ikkunanauha tuomaan luon-
nonvaloa ravintolasaliin.Turun Seurahuoneen 
kaikki ovet ja ikkunat uusittiin. Huonekerrok-
siin asennettiin puuikkunat Humalistonkadun 
puolelle ja puualumiini-ikkunat sisäpihalle. Ka-
tutason isot ikkunat korvattiin uusilla metallira-
kenteisilla ja lämpökatkaistuilla ikkunoilla. Myös 
katutason ikkunoiden välissä olleiden ovien pai-
kalle asennettiin kolmilasiset ikkunat toistamaan 
julkisivun aukotusta.

– Hotellin julkisivun rappaus oli kestänyt yl-
lättävän hyvin aikaa. Pieniä korjauksia oli tehty 
ja sisäpihan rappausta paikattu. Peruskorjaus 
ja uusi kolmikerrosrappaus olivat kuitenkin tar-

Hotellin hillitty tyyli näkyy muun muassa  
pääsisäänkäynnin koristeissa, valaistuksessa 
ja ikkunoiden ruudutuksessa.

Uusi kolmikerros- 
rappaus oli tarpeen.

peen, sillä kuntotutkimus osoitti yli kolmannek-
sen alkuperäisestä rappauksesta olevan heikos-
ti pohjassa kiinni, Timo Korhonen mainitsee.

Seurahuoneen kunnostuksen lähtökohtana oli 
päivittää hotelli nykyaikaan ja samalla kunnioit-
taa rakennuksen valmistumisajan arkkitehtuuria. 
Kalliolla sijaitseva tiilirunkoinen hotellirakennus 
on pysynyt ryhdikkäänä. Perustukset, kantavat 
rakenteet ja muuratut tiiliseinät olivat hyväkun-
toisia jo ennen peruskorjausta.

– Hotellin ulkoasua, väritystä ja julkisivun va-
laistusta on kiitelty. Rakennuksen hillitty tyyli 
näkyy nyt myös pimeään aikaan. 

TEKSTI Jari Kupiainen 
KUVAT Aki Aro

ja kaupunkikuva-arkkitehdin kanssa. Esimerkiksi 
hotellin pääsisäänkäynti palautettiin alkuperäi-
selle paikalleen Humalistonkadulle, pääsuunnit-
telija Timo Korhonen ARK Takala Oy:stä kertoo.

JULKISIVUT ALKUPERÄISEEN ASUUN
Hotellin julkisivut kunnostettiin, rapattiin ja pa-
lautettiin mahdollisimman lähelle alkuperäistä 
asua ja väritystä. Humalistonkadulle tuli pää-
sisäänkäynti ja sisääntulokatos. Eerikinkadun 
muuriosa purettiin ja rakennettiin uudelleen. 
Pintaan tehtiin rappaamalla harkkokuvio alku-
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MUURATUT RAKENTEET -YRITYSRYHMÄN TUOTTEET HUOLELLA KEHITETTYJÄ JA TARKASTI TUTKITTUJA  

Kuorikiven tuotekehitys- 
hanke yksi malliesimerkki
Lammin Betoni kehitti Kuorikivivalueristeharkkoaan yli kymmenen vuoden ajan.  
Tavoitteena oli kehittää halkeilematon ja saumaton ratkaisu myös suuriin julki sivui 
hin. Tuotteistamista edelsi laaja tutkimusvaihe, jonka aikana optimoitiin tuotteen  
mitat ja muoto sekä varmistettiin riittävän hyvät tekniset ja työmaaominaisuudet.

Lammin Betoni teki päätöksen Kuorikivi-valueristehar-
kon tuomisesta markkinoille jo vuonna 2016. Päätöstä 
edelsi perusteellinen tuotekehitysprojekti, jossa olivat 
mukana Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT Expert 
Services Oy. Tavoitteena oli saada aikaan tuote, joka 
mahdollistaisi halkeamattoman ja saumattoman jul-
kisivun ja sen nopean pinnoittamisen. 

Ratkaisu löytyi ideasta tehdä ulkokuoren saumat 
riittävän tihein, 200 millimetrin välein niin, että mah-
dolliset hiushalkeamat jäävät haittaamattoman ka-
peiksi. Tällöin koko rakennuksen julkisivurakenne on 
jaettu pieniin, toisistaan erillään oleviin osiin, jolloin 
yksittäisessä ruudussa tapahtuvat muodonmuutokset 
jäävät paikallisiksi ja rappaukseen kohdistuvat pakko-
voimat hyvin pieniksi. Tämän ansiosta rappaukseen ei 
muodostu näkyvää halkeilua. 

LAAJAT KOKEET ENNEN TYÖMAAKÄYTTÖÄ
Projektin seuraava vaihe oli optimoida harkkojen mi-
tat ja muoto sekä määrittää riittävä kantavuus. Opti-
mointi tuotti tulosta, sillä Kuorikiveä voi käyttää to-
tuttua korkeammissa, jopa 5–8 -kerroksisissa taloissa. 

Ulkomuotojen määrittämisen jälkeen testattiin hark-
koa rappausalustana. Säärasituskokeet tehtiin kolmen 
eri pinnoitevalmistajan tuotteita käyttäen. Koeseinän 
pintaa rasitettiin sadetuksella sekä sitä seuraavalla 

Kuorikivirakenteessa julkisivu jakautuu ruuduk-
koon. Tämän ansiosta yksittäisessä ruudussa tapah-
tuvat muodonmuutokset jäävät paikallisiksi ja rap-
paukseen kohdistuvat pakkovoimat hyvin pieniksi.  
Kuorikiven ulkokuorena ja rappausalustana on 
200x200 mm ruutuihin jaettu 25 mm paksu, malli-
suojattu betonikuori.
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Tavoitteena oli saada aikaan 
tuote, joka mahdollistaisi  
halkeamattoman ja saumatto-
man julkisivun ja sen nopean 
pinnoittamisen.

jäähdytyksellä -20 °C:een ja lämmityksellä aina 
+60 °C:een yhteensä sata kertaa vuoron perään. 
Tämänkin kokeen tulokset olivat erinomaiset. 
Varsinaisen pakkasrasituskokeen lisäksi myös 
pinnoittamattoman seinärakenteen kosteuden-
kestävyys varmistettiin sadetuskokeilla. Koetu-
losten perusteella sateesta johtuva kosteus ei 
läpäise Kuorikivestä tehtyä julkisivua.  

Myös iskunkestävyys testattiin ja tuloksen mu-
kaan Kuorikivi-julkisivu sijoittuu eristerappaus-
rakenteille laaditun luokituksen vaativimpaan 
luokkaan. 

Vielä tehtiin julkisivun veto- ja leikkausrasi-
tuskokeet, jotta Kuorikiven käyttö mahdollistuisi 
myös kerrostalojulkisivuissa. Niissä kantavuus 
todettiin riittäväksi. 

Kaikki edellä mainitut kokeet tehtiin Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa, joka on nykyisin 
osa Tampereen yliopistoa. Ääneneristävyysko-
keista vastasi VTT Expert Services Oy, nykyinen 
Eurofins Expert Services Oy. Kokeissa saatiin 
pinnoitetun tuotteen ääneneristävyydeksi RW 
= 57 dB, joka on riittävän hyvä arvo myös kau-
punkikeskustoihin ja lentokenttien läheisyyteen 
rakennettaessa. 

Eurofins Expert Services teki Kuorikivi-julkisi-
vulle myös polttokokeen, jonka tulosten perus-
teella tuotteen käytölle ei ole paloteknisiä rajoi-
tuksia. Rakenne täyttää 1-luokassa EPS-eristeeltä 
vaadittavan 15 minuutin palonkeston. 

TYÖMAAOMINAISUUKSISTA KIITOSTA
Kun oli optimoitu tuotteen käytettävyyttä ja sel-
vitetty kaikki sen tärkeät tekniset ominaisuudet, 
oli aika edetä pilottikohdevaiheeseen. Niissä oli 
olennaista paitsi tuotteen asennus myös sen toi-
mivuus valmiissa rakenteessa.

Työmailla muun muassa Lohjalla, Porissa, 
Raumalla ja Seinäjoella tulivat todennetuiksi 
Kuorikiven edut: helppo valettavuus, raudoitus-

ten ja putkivetojen nopeus sekä se, että rappa-
us päästiin aloittamaan heti harkkorakenteen 
pystytyksen jälkeen. Lisäksi havaittiin, että valu 
tarvitaan vain harkkorakenteen toiselle puolel-
le. Tämä sekä tehostaa asennusta että parantaa 
turvallisuutta. 

TEKSTI Vesa Tompuri  
KUVAT Lammin Betoni Oy

15 minuutin palonkeston jälkeen testiseinä 
nostettiin pois polttouunin edestä ja jääh-
dytettiin vesisuihkulla. Jäähdytyksen jälkeen 
poltetusta julkisivusta leikattiin useampi  
kappale, joita tutkittiin.

Kaikkiaan TTY:llä tutkittiin kolmen eri pinnoitevalmistajan pinnoitteiden säänrasituskestävyys.
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Rakennuksilla on selkeä 
vaikutus hyvinvointiin
Peräti 85 prosenttia vastaajista sanoi ”Erittäin paljon” tai ”Melko paljon”, kun heiltä 
kysyttiin, kuinka paljon he arvioivat kodin vaikuttavan rakennuksena heidän hyvin
vointiinsa. Vastaava prosentti työpaikkoja koskien oli 67. Puhdas ja raikas sisäilma 
nousi hyvän työpaikan tärkeimmäksi kriteeriksi.*

– Saint-Gobainin strategian ytimessä ovat muka-
vuus ja vastuullisuus. Vastuullisuuteen kuuluvat 
muun muassa vähähiilisyys, kiertotalous ja re-
surssitehokkuus. Mukavuus lähtee puolestaan 
yksilön tarpeiden huomioimisesta. Halusimme 
selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat koteihin 
ja työpaikkoihin rakennuksina, jotta osaamme 
jalkauttaa yhtiön strategian Suomeen oikealla 
tavalla, kertoo markkinointijohtaja Viktor Lax 
Saint-Gobain Finlandilta.

Tulos ei ollut yllättävä.
– Sisäilman laatu nousi tutkimuksessa ihan 

kärkeen niin kodeissa kuin työpaikoilla. Ja kään-
täen: huono sisäilma koettiin eniten työpaikkaa 
heikentäväksi ominaisuudeksi – jopa yli melun, 
kuumuuden, pölyn ja hajun.

– Sisäilman laadun merkitys on siis todella 
suuri ihmisten kokeman hyvinvoinnin kannal-
ta, Lax painottaa.

RAKENNETAAN KERRALLA OIKEIN
Viime aikoina sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat 
nousseet useasti esiin. Teknisen asiantuntijan 
Vesa Räsäsen mukaan se on merkki ennen 
kaikkea tietoisuuden lisääntymisestä.

– Viime vuosina on tehty paljon työtä puhtaan 
sisäilman turvaamiseksi. Uusia toimintatapoja 
on otettu suunnitteluun, valvontaan ja toteutuk-
seenkin. Esimerkiksi Kuivaketju 10 -toimintatapa 
on otettu käyttöön useimmissa kaupungeissa. 
Sitä on jo käytetty tuhansissa projekteissa, Rä-
sänen kertoo.

– Samoin ranta- ja korkean rakentamisen oh-
jeita on tiukennettu, jotta rakenne kestää muun 

* Saint Gobain Finland Oy:n Taloustutkimuksella teettämä tutkimus 2020, kohderyhmänä ovat 20–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti,  
n 807, vastaajat kiintiöity sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan valtakunnallisesti edustavaksi

Weberin uusi AqwuaBalance-teknologialla 
valmistettu julkisivupinnoite on vastaus  
ilmastonmuutokseen.

ASUMISTERVEYS
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muassa viistosateen ja ilmastonmuutoksen tuomat sää-
ilmiöt. 

– Primäärinä tavoitteena tulee tehdä alun perin pitkä-
aikaisia ja terveellisiä rakentamisen ratkaisuja. Kyse ei ole 
siis yksittäisten tuotteiden valinnasta, vaan rakennuksesta 
kokonaisuutena.

– Elinkaarimallilla toteutettavat koulut ja päiväkodit ovat 
hyviä esimerkkejä siitä, miten rakentamisen laatua pyri-
tään oikeasti parantamaan. Kun urakoitsijalle jää vaikka-
pa 25 vuoden huolto- ja kunnossapidon vastuu rakennuk-
sesta, se myös miettii, mikä on sisäilman laadun kannalta 
paras ratkaisu.

POHJOISMAAT OTSIKOISSA
Vesa Räsäsen mukaan sisäilmaotsikot ovat pitkälti poh-
joismainen ilmiö.

– Täällä sisäilma on parempaa kuin muualla, mutta asias-
ta keskustellaan enemmän. Mutta onneksi näin. Olemme 
Ruotsin kanssa eturintamassa puhumassa terveellisen si-
säilman puolesta. Saksassa homeet maalataan piiloon, 
Räsänen toteaa.

Weber on viime aikoina kiinnittänyt vahvasti huomiota 
myös matala-alkalisten tasoitteiden käyttöön betonilattian 
ja pinnoitteen kuten muovimaton välissä.

– Kun tieto lisääntyy, muovimateriaaleihin liittyvät ongel-
mat tulevat vähenemään. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, 
miten yhteistyössä eri osapuolten kanssa voimme kehittää 
koko alaa hyödyntäviä ratkaisuja. Vähähiilisen rakentami-
sen ja terveellisten sekä turvallisten ratkaisujen tulee olla 
rakentamisen keskiössä. 

TEKSTI Vesa Tompuri  
KUVAT Lammin Betoni Oy, Shutterstock

AQUABALANCE-TEKNOLOGIA PITÄÄ JULKISIVUN PINNAN KUIVANA
Weber on kehittänyt julkisivujen rappaukseen AquaBalance-teknologian. Se on 

vastaus sekä EU:n tiukentuviin kemikaaliasetuksiin että ilmastonmuutoksen 

tuomiin vaatimuksiin.

Ilmasto on muuttumassa. Viistosateet ja nollan molemmin puolin sahaava 

ulko lämpötila altistavat julkisivut todennäköisemmin home- ja leväkasvustolle. 

Samaan aikaan EU kiristää säädöksiä koskien biosidien käyttöä rakennusmateri-

aaleissa. Biosidit ovat myrkkyjä, joilla julkisivuissa torjutaan homeita ja leviä. 

Sieltä ne leviävät veteen, eliöihin ja maaperään.

AquaBalancen-teknologian avulla pienennetään veden pintajännitystä eli vesi-

pisaran tilavuutta, jolloin vesi haihtuu pinnalta huomattavasti nopeammin. Home 

ja levä puolestaan tarvitsevat vettä, joten AquaBalance-teknologia ehkäisee kas-

vuston turvallisesti poistamalla julkisivusta veden, ei lisäämällä myrkkyä. Aqua-

Balance-teknologiaa on testattu yhteensopivaksi Weberin Suomessa käytettäviin 

järjestelmiin. Viktor Laxin mukaan AquaBalance on hyvä esimerkki Saint-Gobai-

nin innovatiivisuudesta, jossa yhdistyvät sekä terveellinen ja turvallinen raken-

taminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja lainsäädännön uudet vaatimukset.

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edel-
lyttää sisäilma-asioiden huomioon 
ottamista suunnittelun, rakentami-
sen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen 
lopulliseen laatuun vaikuttavat mo-
nien muiden tekijöiden ohella sisäti-
lojen rakennusmateriaalit.

Jo hyvinkin tunnettu M1-luokituk-
sen kriteeristö julkaistiin ensimmäis-
tä kertaa vuonna 1996. Luokituksen 
tarkoitus on edistää vähäpäästöisten 
rakennusmateriaalien, sisustustuot-
teiden ja kalusteiden kehittämistä ja 
käyttöä.

M1-merkki kertoo, että tuote on tes-
tattu puolueettomassa laboratoriossa 
ja että se on vakioiduissa testiolosuh-
teissa täyttänyt asetetut vaatimuk-
set materiaaleista huoneilmaan kul-
keutuville kemiallisille päästöille eli 
emissioille.

Kotimaiset Muuratut rakenteet -yri-
tysryhmän tuotteilla, kuten betoni- 
ja kevytsoraharkoilla, muuraus- ja 
rappaus laasteilla sekä seinä- ja lattia-
tasoitteilla, on M1-luokitus.

Poltettu tiili on menetelmässä poik-
keusasemassa, sillä se voidaan Sisäil-
mastoluokitus 2018:n mukaan sisä-
tiloja suunniteltaessa rinnastaa M1 
tuotteisiin ilman testausta. 

M1-luokitus helpottaa paitsi kulut-
tajien valintoja, mutta siitä hyötyvät 
myös rakennuttajat, suunnittelijat ja 
urakoitsijat. Kun rakennushankkees-
sa tuotteiden päästötaso määritellään 
vähintään M1-luokituksen mukaiseksi, 
on kaikilla hankkeen osapuolilla yh-
teinen tavoite hyvän sisäilman saa-
vuttamiseksi.

Suomessa on tällä hetkellä noin  
5 700 M1-luokiteltua tuotetta.

TUTKITUSTI VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ MATERIAALEJA

Kuinka paljon arvioitte  
kotinne rakennuksena vaikuttavan 

hyvinvointiinne?*

Kuinka paljon arvioitte työ- 
paikkanne rakennuksena vaikut-

tavat hyvinvointiinne?*
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UUTTA TUTKIMUSTIETOA ASKELÄÄNENERISTÄVYYDESTÄ

Koettu häiritsevyys eroaa  
standardimittauksista

Aiheesta julkaistiin laajempi tieteellinen artikkeli Impact sound insulation of floating floors: A psychoacoustic  

experiment linking standard objective rating and subjective perception (Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Henna Maula, 

Pekka Saarinen ja Jenni Radun) Building and Environment -lehdessä 2020, volume 184.
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– Tämä tutkimus on yksi laajimmista askeläänen-
eristävyydestä ja askeläänten häiritsevyydestä 
tehdyistä tutkimuksista myös kansainvälisesti. 
Weber halusi tutkia erilaisten askeläänityyp-
pien koettua häiritsevyyttä kelluvilla ja ei-kellu-
villa lattiarakenteilla ja verrata saatuja tuloksia 
määräysten mukaisilla standardimittauksilla 
saatuihin ääneneristävyyden yksilukuarvoihin, 
tutkimusryhmän vetäjä, tekniikan tohtori ja do-
sentti Valtteri Hongisto Turun ammattikorkea-
koulusta sanoo.

– Halusimme tutkimuksella muun muassa 
oikaista myös markkinoilla olevia käsityksiä, 
joiden mukaan kelluvissa rakenteissa ominais-
resonanssitaajuuden tulisi olla lähelle 50 hert-
siä tai jopa sen alle, jotta kelluva lattia vaimen-
taisi mahdollisimman tehokkaasti askelääniä.  
Koska matala ominaisresonanssitaajuus edel-
lyttää yleensä pintalaatan massan kasvatta- 
mista, tämä virheellinen käsitys johtaa helpos-
ti rakenteiden akustisessa mitoituksessa huo-
mattavan paksuihin rakenteisiin ja resurssi-
en haaskaamiseen, toteaa kehityspäällikkö ja  
pumpattavien lattiatasoitteiden ja muurattu-
jen rakenteiden tuotepäällikkö Hassan Raad 
Weberiltä.

Tutkimuksessa valittiin kelluvien lattioiden 
resonanssitaajuuksiksi 63, 100 tai 125 hertsiä, 
jotka ovat kelluville lattioille tavanomaisella 
alueella.

KELLUVAT LATTIAT KOETTIIN  
PARHAIKSI
– Sukilla kävelyssä ihmiset eivät kokeneet juuri-
kaan eroa äänen häiritsevyydessä eri lattiaraken-
teiden välillä. Sekä kelluvat että ei-kelluvat lattiat 
koettiin kaikki keskenään askelääneneristävyy-
deltään lähes saman tasoiksi, Hongisto toteaa.

Sen sijaan kengillä käveltäessä kelluvat lattiat 
koettiin pääsääntöisesti ääneneristävyydeltään 
paremmiksi kuin ei-kelluvat, mutta erilaisten 
kelluvien lattiarakenteiden ei koettu paljonkaan 
eroavan toisistaan.

– Lattioiden paremmuusjärjestykset eri ääni-
tyypeillä olivat kuitenkin osittain erilaisia kuin 
standardin mukaisesti mitatut ääneneristävyy-
det. Tämä asettaa tietenkin kysymyksen, olisiko 
standardimittausmenetelmää syytä jotenkin ke-
hittää niin että se vastaisi paremmin askeläänten 
koettua häiritsevyyttä, Hongisto sanoo.

myös koetun häiritsevyyden suhteen.
– Vaikka sukilla käveltäessä ei voitu todeta 

selviä eroja lattioiden välillä, muilla äänilähteillä 
esimerkiksi kelluvista lattioista ominaisvärähte-
lytaajuudeltaan 63 hertsin lattia koettiin äänen- 
eristävyydeltään paremmaksi kuin 125 hertsin 
lattia. Subjektiivisesti koettu ääneneristävyys 
on siis kelluvilla lattioilla samansuuntainen kuin 
standardimittauksilla. Esimerkiksi pintalaatan 
massan kasvattaminen parantaa siis myös ko-
ettua ääneneristävyyttä.

TIETOA KEHITYSTYÖN TUEKSI
Valtteri Hongiston mukaan eron resonanssitaa-
juudessa täytyy kuitenkin tutkimuksen mukaan 
olla merkittävä, jotta ihmiset havaitsevat selkei-
tä eroja askelääneneristävyydessä. Resonans-
sitaajuuden hienosäätö on siis melko turhaa 
subjektiiviselta kannalta, mutta kustannusten 
näkökulmasta vaikutus voi olla suurikin.

Hongisto pitää Turun ammattikorkeakoulus-
sa tehtyä tutkimusta pään avaajana kansainvä-
liselle keskustelulle siitä, voitaisiinko standar-
dimittauksia ja mittalukuja kehittää paremmin 
erilaisten askeläänityyppien koettua häiritse-
vyyttä vastaaviksi. 

– Ääneneristysmääräykset ovat pitkän ajan ku-
luessa tiukentuneet, mutta pitäisi tutkia onko se 
johtanut esimerkiksi asuinrakennuksissa myös 
parempaan asumistyytyväisyyteen. Tämä We-
berin tilaama tutkimushanke on tuonut merkit-
tävästi uutta tieteellistä osaamista askeläänten 
koetusta häiritsevyydestä ja se auttaa suoma-
laista rakennusteollisuutta kehittämään entistä 
kilpailukykyisempiä ratkaisuja askelääneneris-
tävyyteen, Valtteri Hongisto sanoo. 

TEKSTI Sampsa Heilä 
KUVAT Shutterstock

Resonanssitaajuuden  
hienosäätö on siis melko 
turhaa subjektiiviselta  
kannalta, mutta kustan- 
nusten näkökulmasta  
vaikutus voi olla suurikin.

Turun ammattikorkeakoulussa tutkittiin erilaisten askeläänityyppien koettua  
häiritsevyyttä erilaisilla lattiarakenteilla ja verrattiin tuloksia askeläänimittarilla  
tehtyihin standardimittauksiin. Tutkimus osoittaa, että askeläänikojeeseen  
pohjautuvilla standardi mittauksilla saadut askelääneneristävyyden yksiluku 
arvot eivät kaikilta osin vastaa erilaisten äänityyppien koettua häiritsevyyttä.

Nykyisin käytössä oleva standardimittaus pe-
rustuu askeläänikojeeseen, joka on melko kor-
keataajuinen äänilähde.

– Askeläänikojeen ääni ei muistuta juuri lain-
kaan kävelyä. Siksi ISO-standardeissa on otettu 
askeläänikojeen rinnalle kumipallo, jonka pudot-
taminen metrin korkeudelta muistuttaa lasten 
juoksemisesta kuuluvaa ääntä. Tässä tutkimuk-
sessa kumipallo ei kuitenkaan osoittautunut 
merkittävästi paremmin askeläänten koettua 
häiritsevyyttä selittäväksi äänilähteeksi kuin as-
keläänikojekaan.

Katsottaessa suurta kuvaa standardimittalu-
vut pystyivät kyllä erottamaan ääneneristävyy-
deltään parhaan ja heikoimman lattiarakenteen 

ASUMISTERVEYS

 
Linkki tutkijoiden kirjoittamaan, laajaan artikkeliin löytyy kivitaloinfo.fi -sivustolta
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KAUNISTA JA EHEYTTÄVÄÄ KESTÄVÄSTI

Sairaalatilojen  
suunnittelussa  
tarvitaan empatiaa
Kaiken takana on tarina. Kun taiteilijaarkkitehtipariskunta 
Jaana Partasen ja Heikki Lamusuon nyt jo aikuiseksi varttu
nut tytär oli taapero, he viettivät tämän kanssa jonkin aikaa 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Vanhemmista tuntui, 
että heillä voisi olla sairaalasuunnittelulle annettavaa.

Pikkupotilaan kotiuduttua Partanen ja Lamusuo ryhtyivät ideoimaan terveyttä edistäviä 
tiloja ja toivoivat hartaasti, että pääsisivät vielä joskus sellaisia suunnittelemaan.

Joskus toiveet toteutuvat. Kuopion yliopistollisesta sairaalasta viiden vuoden kuluttua 
tiedusteltiin, haluaisiko suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo Oy mah-
dollisesti osallistua kilpailuun, jonka tarkoituksena oli ideoida Puijon sairaalan pääaula- 
ja näytteenottoalueita uudella tavalla. –Tietysti halusimme – meillähän oli käytännössä 
jo suunnitelma kirkastamista vaille valmiina! Lamusuo nauraa.

Kilpailuvoitto oli toimiston sairaalasuunnittelun taipaleella vasta alkua. KYSin Kaarisai-
raalan kaikkiaan 35 000 brm2:n kokoisen uudisrakennuksen Partanen ja Lamusuo suun-
nittelivat yhdessä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n kanssa. Partanen ja Lamusuo vastasivat 

EVOLUUTIO-JULKISIVUTAIDETEOS
Kaarisairaalan häkellyttävän kaunis julkisivu, aurinkosuoja ja energiansäästäjä on 
lasitaideteos Evoluutio. Se on ulkoa päin yhtenäinen taideteos, mutta sairaalan si-
sältä, yksittäisistä huoneista avautuvana näkymänä myös aina uniikki. 

Partanen ja Lamusuo hyödynsivät teoksessa Itä-Suomen yliopistollisen sairaalan 
tutkijoiden ja lääkäreiden kuvamateriaalia, kuten solujen konfokaalimikroskooppi-
kuvia ja valomikroskoopilla näkyviin saatuja kudosrakenteita. Taideteoksen koko on 
n. 1 500 m2 ja lasielementtejä siinä on 476 kpl.

Yksittäisistä huoneista näkymä  
on Evoluutio-taideteoksen läpi  
ainutlaatuinen.
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KAARISAIRAALA
 Pohjois-Savon sairaan- 

hoitopiiri – KYS

 Sairaalassa sijaitsevat KYSin 

kuumat toiminnot, kuten  

leikkaussalit, teho-osasto,  

vastasyntyneiden teho-osasto  

ja synnytyssalit

 Pinta-ala yli 35 000 brm²

 Kustannukset  

n. 100 miljoonaa euroa

 Henkilökuntaa 800

 Pääurakoitsija:  

Skanska Talonrakennus Oy

 Rakentaminen alkoi 6/2012,  

kohde valmistui 3/2015 ja  

otettiin käyttöön 5/2015

 Arkkitehtisuunnittelu:  

Partanen & Lamusuo Oy  

ja Arkkitehtitoimisto  

Lukkaroinen Oy

Yksittäisistä huoneista näkymä  
on Evoluutio-taideteoksen läpi  
ainutlaatuinen.

ASUMISTERVEYS
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erityisesti julkisten tilojen suunnittelusta niin 
ulkona kuin sisälläkin. 

Toimistojen kädenjälki näkyy myös Puijon sai-
raalan Peko1-vaiheen peruskorjauksessa. Yhdes-
sä Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy:n kanssa 
Partanen ja Lamusuo suunnittelivat Lappeenran-
nassa sijaitsevan Etelä-Karjalan keskussairaalan 
uuden osan K-sairaalan. Kymmenen kerrosta 
korkean rakennuksen Väre-julkisivutaideteos on 
myös Partasen ja Lamusuon käsialaa.

ELÄMYKSELLISIÄ TILOJA
Vuonna 2015 valmistunut Kaarisairaala kuvastaa 
ehkä selkeimmin Partasen ja Lamusuon suun-
nittelufilosofiaa.

Lamusuo puhuu elämyksellisyydestä ja Kaari-
sairaala on suunniteltu suomaan elämyksiä niin 
siellä työskenteleville, oleskeleville kuin vierai-
levillekin – jopa ohikulkijoille.

Rakennus on kuin toiminnallinen kokonais-
taideteos. Lamusuo ei oikeastaan edes pidä 
sanasta sairaala, kun suomessa olisi vaihtoeh-
tona parantolakin. Kummaksi rakennusta sitten 
kutsuukin, on tärkeää, että se tukee potilaan 
eheytymistä. Siksi oleskelukokemuksen tulee 
olla positiivinen ja jopa innostava, tilojen rau-
hoittavia ja harmonisia. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Partanen & Lamusuo Oy, Pekka Mäkinen

Rauhallinen, hiljainen  
ääniympäristö on erittäin 
tärkeää potilaiden terveh-
tymiselle. 

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) näytteenoton odotustilassa on valoa  
ja avaruutta. Sairaalan monet kaarevat seinät oli helppo toteuttaa Kahi-rakenteena.

Taiteilija-arkkitehtipariskunta Jaana Partanen 
ja Heikki Lamusuo suunnittelemansa Kaarisai-
raalan Evoluutio-julkisivutaideteoksen edessä.

KESTÄVÄÄ JA ÄÄNTÄ ERISTÄVÄÄ

Kaarisairaalassa monet väliseinät on toteutettu Kahi-harkoilla: Kahin 85 mm:n Väliseinäpontti-
harkolla ja 130 mm:n Kahi Runkoponttiharkolla. Se on looginen valinta, kun tilojen väli-
seinämateriaalia valittaessa puntarissa ovat vaadittava ääneneristävyys ja palonkestävyys, 
mekaaninen lujuus sekä kosteuden- ja kulutuksenkestävyys. 

Kahi-seinärakenteissa on tarpeeksi massaa myös matalien äänien vaimentamiseen, joten 
ne eristävät hyvin ääntä tilojen välissä. Rauhallinen, hiljainen ääniympäristö on erittäin tär-
keää potilaiden tervehtymiselle. 

– Myös kaarevien muotojen toteuttaminen Kahilla käy helposti, Lamusuo huomauttaa.
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Nyt tarvitaan  
myös sisä ilma- 
esteetöntä  
rakentamista
– Sisäilmaesteetön rakentaminen lähtee  
optimaalisten ratkaisujen etsimisestä,  
jotta sisäilmasairas voi asua mahdolli 
simman toimintakykyisenä kodissaan.  
Rakennusmateriaalit ja tavat toteuttavat  
yhdessä esteettömän rakenteen.

Näin toteaa Sisäilmalupaustiimin koordinaat tori 
Niina Rissanen. Tiimi keskittyy parantamaan 
sisäilmasta sairastuneiden asemaa ja elämän-
laatua. – Emme keskity sisäilmaongelmaisiin ta-
loihin, vaan niissä sairastuneisiin ihmisiin, Niina 
Rissanen korostaa. 

Sisäilmaesteetön rakentaminen on kuitenkin 
oleellinen keino auttaa sisäilmasairaita.

TYYPPITALO KENNOHARKOISTA
Niina Rissanen kiteyttää Terve talo -konsep-
tin idean terveelliseksi rakentamiseksi sisäil-
materveille.

– Sen rinnalle on tarvittu sisäilmaesteettö-
myyden käsite kattamaan hyvinvoinnin mah-
dollistava esteetön rakentaminen jo vaikeasti 
sairastuneille. Kun terveessä rakentamisessa 

Sisäilmaesteetön rakentaminen 
huomioi Sisäilmalupaustiimin  
määritelmän mukaan

 Kosteudenhallinnan (kuten sääsuojauk-

sen, kuivaketjun ja tuuletusraot)

 Materiaalipäästöt ja kemikaalit  

(kuten puun voc-päästöt, hajusteet,  

kuidut ja tupakansavun)

 Allergeenit (kuten siite- ja eläinpölyt)

 LVIS-ratkaisut (kuten ilmanvaihdon ja 

valaistuksen)

 Muun fyysisen esteettömyyden  

(kuten liikunta- ja aistiesteettömyyden)

Lisäksi tarvitaan sisäilmaesteettömän  

rakentamisen mahdollistava tontti, jossa 

myös rakennuslupa sallii tarvittavat  

esteettömyysratkaisut. Nämä kaikki asiat  

on otettava huomioon suunnittelussa  

ja kilpailutuksessa, rakentamisessa ja  

valvonnassa sekä ylläpidossa koko elin- 

kaaren ajan.

ASUMISTERVEYS
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YKSIAINEISET RAKENTEET TURVAAVAT SISÄILMAA
Poroton-kennoharkko on käytetty muun muassa vuonna 2019 
valmistuneessa Lapin yliopiston harjoittelukoulun laajennuk-
sen ulkoseinissä, jotka toimivat myös kantavana rakenteena. 

– Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli käyttää turvallisia ja ter-
veellisiä sekä kestäviä ja ajan patinaa sietäviä materiaaleja. 
Julkisivussa käytettiin samoja materiaaleja, joita muissa kou-
lun rakennuksissa jo oli, kertoo arkkitehti SAFA Hanna-Maija 
Tervo alt Arkkitehdit Oy:stä.

Laajennus on toteutettu Terve talo -kriteerien mukaisesti.
– Puhdas ja terveellinen sisäilma on turvattu muun muassa 

siten, että rakenteet ovat yksiaineisia, pinnoitteet vesihöyryä 
läpäiseviä ja sisäpintojen käsittelyissä sekä pintamateriaaleis-
sa on huomioitu massiivirakenteiden kosteuskäyttäytyminen.

Esimerkiksi alapohja on kiillotettua betonia, sitä ei ole pinnoi-
tettu. Rakennus on suojattu ulkoverhouksella. Rakennuksessa 
on myös radontuuletus. – Tiili sisätilan pintana sitoo itseensä 
kosteutta kesällä ja syksyllä ja luovuttaa sitä talvella, kun sisällä 
on kuivaa. Kouluissa on vähän kosteuden lähteitä ja suuri sisäil-
mahaitta onkin liian kuiva ilma talvella, Tervo toteaa.

Sisäilmasairaalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka fyysinen terveys 
tavalla tai toisella heikkenee tai on heikentynyt hänen oleskellessaan 
sisäilmaongelmaisessa tai muutoin sisäilmaesteellisessä tilassa. Sisä- 
ilmasairauden vuoksi toimintarajoitteisella on oltava yhtäläinen oikeus 
esteettömään asumiseen kuin muillakin toimintarajoitteisilla. 

– Toivomme kennoharkoista vaihtoehtoa nykyisin vallassa oleval-
le puupohjaiselle sisäilmarakentamiselle, Sisäilmalupaustiimin 
koordinaattori Niina Rissanen sanoo.

saatetaan pyrkiä karsimaan ongelmia, niin sisäilmaesteetön rakentaminen etsii 
optimaalisia vaihtoehtoja. 

– Esimerkiksi ei valita puurakentamista siksi, että sitä yleisesti pidetään hyvänä. 
Puu on kuitenkin ongelma niille monille, joiden keho ei siedä puun päästöjä. Joi-
takin muitakin ratkaisuja on Suomessa kokeiltu: ainakin metallisissa merikonteis-
sa sekä savitaloissa asuu sisäilmasairaita. Näissäkin materiaaleissa on kuitenkin 
omat ongelmansa, jonka vuoksi ne eivät sovellu kaikille, Niina Rissanen kertoo.

Sisäilmalupaustiimi onkin tuottanut suunnitelman ja havainnekuvat sisäil-
maesteettömästä tyyppitalosta. Sen rakennusmateriaalina on Wienerbergerin 
Poroton-kennoharkot.

– Tämä tuote on ollut joitakin vuosia tunnettu sisäilmasairaiden rakentajien 
yhteisössä. Toivommekin siitä vaihtoehtoa nykyisin vallassa olevalle puupohjai-
selle sisäilmarakentamiselle, Niina Rissanen sanoo. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Niina Rissasen kotialbumi,  
Ville Ikola, Shutterstock

ASUMISTERVEYS
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Upeassa kivitalossa  
ovat puitteet  
kunnossa
Selkeitä linjoja ja harkittuja tilaratkaisuja  
energiatehokkaassa paketissa:  
Seinäjoelle rakennetussa  
Lammi Kivitalossa on  
kaikki kohdallaan.
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Opetuksen parissa työskentelevä pariskunta 
päätti asettua aloilleen Seinäjoelle. Ensimmäi-
sen omakotitalon rakentaminen tuntui hyvältä 
ajatukselta. – Aikaisemmin aikaa veivät työ ja 
matkustaminen. Meistä oli alkanut tuntua, että 
olisi jo kiva rauhoittua, viettää kotona aikaa 
ja laittaa pihaa, Maarit Leppäaho tunnustaa.

Maarit ja Henry Leppäaho kertovat oppi-
neensa ihailemaan Alvar Aallon arkkitehtuu-
ria jo opiskellessaan Jyväskylässä. – Pidämme 
skandinaavisesta yksinkertaisuudesta ja selkeistä 
linjoista. Niinpä toivoimme omankin talomme 
tilaratkaisuilta toimivuutta, tarkoituksenmu-
kaisuutta ja tehokkuutta, Henry huomauttaa.

Maarit ja Henry harkitsivat eri materiaalivaih-
toehtoja, mutta kivitalo alkoi tuntua omimmalta 
vaihtoehdolta. Tarjoukset Henry pyysi kuudelta 
talotoimittajalta. – Kävin tarjouksia huolella läpi 
vastaavan mestarin ja pääsuunnittelijan kanssa. 

Maaritille ja Henrylle oli tärkeää, että heidän 
taloaan olisi rakentamassa osaava tiimi. Heillä 
ei ollut osaamista eikä aikaakaan ryhtyä taloaan 
päivätöiden ohessa itse rakentamaan. 

TOIMIVA KOKONAISUUS
Lammi Kivitalon kohdalla kaikki palaset lok-
sahtivat kauniisti paikoilleen. Lammi Kivitalojen 
myyntipäällikkö Jussi Peltomaa esitteli paris-
kunnalle kokeneen pientalosuunnittelijan, arkki-
tehti Jukka Ulvisen, jolla on arkkitehtitoimisto 
Isossakyrössä. Jussi Peltomaan kontaktiverkos-
toon kuului myös ähtäriläinen Lammin Kuori-

kivien muuraukseen erikoistunut urakoitsija 
NM-Muuraus Ky.

Lammi Kivitalo -toimitukseen kuuluivat pait-
si harkot, myös muun muassa Lammin ikkunat 
ja ovet, katto kokonaisuudessaan sekä kontak-
tin urakoitsijaan. – Meistä se tuntui turvalliselta 
ja varmalta ratkaisulta. He huolehtivat kaikesta 
loppuun saakka. 

Maarit ja Henry suunnittelivat taloaan yhdessä 
arkkitehdin kanssa. Jukka Ulvinen hioi suunni-
telmia tulevien asukkaiden ehdotusten pohjalta. 

Maarit ja Henry saattoivat lähteä rakennut-
tamaan turvallisin mielin. – Löysimme sopivan 
porukan toteuttamaan taloamme. Heti alusta 
alkaen tuntui, että tällä porukalla talo syntyy ja 
yhteistyö sujuu. Olemmekin olleet todella tyy-
tyväisiä, Maarit sanoo. 

Kiireisen rakennusvuoden jälkeen Maarit ja 
Henry Leppäaho voivat rauhoittua nauttimaan 
uudesta kodistaan.

Arkkitehti Jukka Ulvinen suunnitteli Leppä-
ahoille arkkitehtuuriltaan selkeän ja rauhal-
lisen kivitalon. 

 Julkisivu voidaan  

rapata heti valun jälkeen

 Hyvä julkisivun iskunkestävyys

 Erinomainen kantavuus ja palonkesto

 Hyvä äänen eristävyys

 Helppo ja nopea valaa

Lammi Kuorikivi
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tto
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työh
13,7 m2

vierash
13,9 m2

mh
14,1 m2

vh
6,2 m2

khh
8,7 m2

pe
4,1 m2

sa
3,2 m2

tekn/var
6,6 m2

wc
3,5 m2

et
10,4 m2

oh+r+k
49,5 m2

A-energiatehokkuusluokkaan ja sen toistaiseksi 
vielä laskennallinen energiatehokkuuden vertai-
luluku E on 80. Talo lämpenee maalämmöllä ja 
siinä on tehokkaalla lämmöntalteenotolla varus-
tettu ilmanvaihtokone. Lisä- ja varalämmönläh-
teenä talossa on takka. 

PIHANRAKENNUSTA JA PUUHASTELUA
Helmikuussa Maarit ja Henry pääsivät jo muut-
tamaan uuteen kotiin. Kumpikin on odottanut 
muuttoa ja yhteen paikkaan rauhoittumista kii-
reisen rakennusvuoden aikana kovasti.

Henry sanoo, että talon rakentaminen on ol-
lut mieluisa oppimisprosessi. – Rehtorina olen 

Leppäahojen uusi koti  
on mukava asua ja erittäin  
energiatehokas.

Talo Leppäaho

 Valmistumisvuosi: 2021

 Huoneistoala: 132 m2 

 Kerrosala: 159 m2

 Kivitalotoimitus:  

Lammin Betoni Oy/Lammi-Kivitalot

 Ulkoseinärakenne: Lammi Kuorikivi

 Suunnittelija: Arkkitehti Jukka Ulvinen/

Arkkitehtuuritoimisto Jukka Ulvinen Ky

 Energialuokka: A

NOPEASTI VALMISTA
Suotta eivät Maarit ja Henry rakentajiinsa luotta-
neet, sillä heidän uusi kotinsa valmistui suoras-
taan hämmästyttävän nopeasti. Tonttikaupat he 
tekivät tammikuun alussa 2020 ja rakentamaan 
päästiin toukokuussa. Valmista olisi pitänyt olla 
maaliskuun alkupuolella 2021, mutta niinpä vain 
käyttöönottotarkastus pidettiinkin kuukautta 
etuajassa. Ammattitaitoisilta rakentajilta kivi-
talon rakentaminen sujuu nopeasti.

Maarit ja Henry toivoivat taloltaan selkeitä, 
toimivia tiloja. Hyvin suunnitellussa pohjaratkai-

 
Leppäahojen talossa lämpimän puun alla  
on jykevä kivinen sydän.

sussa ei ole mitään turhaa. Avarat oleskelutilat 
saavat valoa katosta lattiaan ulottuvista ikku-
noista ja jatkuvat liukuoven kautta katetulle L:n 
muotoiselle terassille ja betoniselle patiolle. Tilan 
tuntua lisää, että katto ulottuu korkeimmillaan 
360 cm:iin ja ikkunoidenkin päällä 270 cm:iin. 

Makuuhuone, vierashuone ja työhuone si-
jaitsevat toisella puolella taloa. Turhia neliöitä 
talosta ei löydy: sen huoneistoala on 132 m2.

Leppäahojen uusi koti on mukava asua ja 
erittäin energiatehokas. Se tulee sijoittumaan 

kokenut kilpailuttaja ja siitä oli kyllä hyötyä. Sen 
sijaan monesta muusta asiasta, vaikkapa poh-
jatöistä tai maarakentamisesta minun piti nyt 
ottaa selvää. 

Kun lähes vuoden ajan vapaa-aika on kulunut 
rakentamisen parissa Maarit ja Henry odottavat 
nyt pääsevänsä nauttimaan mukavasta ja väljäs-
tä kodistaan, saunomisesta ja takan lämmityk-
sestä. Keväällä koittaa pihatöiden aika. Maarit 
on menossa kansalaisopiston pihasuunnitte-
lukurssille ideoita saadakseen.

Asumisen puitteet ovat ainakin kunnossa. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Juha Harju
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Talo, jonka  
RAKENSI  
Sakke

Jutun otsikko juontaa vanhaan brittiläiseen lastenloruun This is the house that Jack built.  
Kirsi Kunnas suomensi sen vapaasti runoksi Jussin talo. Eero Koivistoinen sävelsi runon ja sitä on levytetty useina versioina.
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Lehtimäen perhe ei ole ensimmäistä kertaa rakentamassa taloa itselleen. En-
simmäinen valmistui kymmenisen vuotta sitten Vantaan Tammistoon. 

– Halusimme muuttaa pois kaupungista maaseudun rauhaan ja väljyyteen 
sekä lisää asumisen laatua, Sakari Lehtimäki perustelee päätöstä uudesta ko-
dista. Samalla haluttiin vaihtaa hirsirakennus kivirakenteiseen omakotitaloon.

Sopivaa tonttia etsittiin aika kauan, kunnes hehtaarin kokoinen, koivikkoi-
nen tontti löytyi Rusutjärveltä Tuusulan kunnan myymänä.

– Olemme vaimoni Tiinan kanssa esteettisesti tarkkoja ja tämä tontti tun-
tui heti meille tarkoitetulta. Pelto- ja järvimaisemassa pääsemme nauttimaan 
vuodenaikojen kierrosta.

Lehtimäet suunnittelivat talonsa vähän normaalia poikkeavassa järjestyk-
sessä. Liikkeelle ei lähdettykään pohjaratkaisusta, vaan ensin mietittiin, mil-
lainen talo sopii tontille.

Tuusulan Rusutjärvellä on valmistumassa jykevä, 
paikallamuurattu omakotitalo KeskiEuroopan  
henkeen. Kuka tämän on urakoinut?
– Minä, vastaa Sakari Lehtimäki.

Sakari Lehtimäki voi todella sanoa rakentaneensa perheen kodin itse.

KIVESTÄ MUURAAMALLA 1/2021 29



Puoli metriä paksuihin  
ulkoseiniin kenno- 
harkkoja meni vajaat  
3 000 kappaletta.

POROTON-KENNOHARKKO
 Joko avokennoinen, ilmaeristeinen harkko tai perliittitäytteinen harkko, jossa vulkaaninen 

kiviaines toimii eristeenä – erillistä lämmöneristystä ei tarvita

 Ilmaeristeisen harkon ulkoseinävahvuus on 49 cm ja perliittitäytteisen harkon eri vaihto-

ehtoja löytyy 36,5 cm:stä 49,0 cm:iin

 U-arvo 49 cm avokennoisella harkolla on <0,17 W/m2K, jossa harkon tiheä ilmakennosto  

muodostaa rakenteen lämpöä eristävän kerroksen

 Perliittiharkkojen U-arvot vaihtelevat 0,14–0,17 -paksuudesta riippuen

 Kutistumattomuudesta ja nopeasta kuivumisesta johtuen harkkopinnat voidaan pinnoittaa/

rapata pian muuraustyön jälkeen, jolloin saadaan nopeasti kerralla valmista

– Emme halunneet mitään pulpettikattoista 
rakennusta, vaan selkeän, sopusuhtaisen, kaksi-
kerroksisen ja eurooppalaisittain jyrkkäharjaisen 
kivitalon, Sakari Lehtimäki luettelee.

Talo hahmoteltiin ensin ulkopäin ja vasta sit-
ten sijoiteltiin toivotut huoneet seinien sisään. 

– Rakennussuunnittelijalle jäikin oikeastaan 
vain puhtaaksipiirtäjän rooli.

KENNOHARKKO INNOITTAJANA  
ALUSTA LÄHTIEN
Sakari Lehtimäki oli tutustunut Wienerbergerin 
Poroton-kennoharkkoon jo ennen varsinaista 
päätöstä uuden kodin rakentamisesta.

– Minulla oli selkeä visio siitä, että jos joskus 
vielä rakennamme, materiaaliksi tulee kenno-
harkko.

– Kennoharkko on yksiaineinen materiaali. 
Siinä ei ole yhtään muovia eikä mineraalisia 
lämmöneristeitä, vaan eristeenä on vain ilmaa. 
Rakenteen terveellisyys on meille tärkeää ja tie-

tysti myös rakennuksen huoltovapaus, energia-
tehokkuus ja pitkäikäisyys.

– Muuratun rakenteen ääneneristys on myös 
erittäin hyvä. Olemme vielä varmistaneet talon 
hiljaisuuden suunnittelemalla ilmanvaihdon niin, 
että se ei kanna ääntä tilasta toiseen.

YHDEN MIEHEN SUURURAKKA
Sakari Lehtimäki voi yhtään liioittelematta tai it-
seään kehumatta todeta, että rakensi talon itse. 

– Ensimmäisestä lapion pistosta valmiiksi asti. 
Ulkopuolisia tekijöitä olen käyttänyt vain alaker-

ran ikkunoiden asennuksissa, julkisivun rappaa-
misessa, sisäpintojen tasoituksessa, kattotuolien 
asennuksessa ja sekä LVI-töissä.

Omaan työlistaan kuuluivat muun muassa 
sala ojat, perustusten valu ja tuulettuvan alapoh-
jan sekä välipohjan ontelolaattojen, kattotuolien 
asennus ja viimeistelytyöt kuten maalauk set ja 
laatoitus. 

Sekä tietysti poroton-harkkojen muuraus. Leh-
timäen talossa on sekä runko että kaikki alaker-
ran väliseinät tehty kennoharkoista. Alakerran 
ulkomitta on 16x10 metriä. Puoli metriä pak-
suihin ulkoseiniin kennoharkkoja meni vajaat 
3 000, kantaviin väliseiniin noin 300 ja muihin 
väliseiniin noin 500 kappaletta. 

– Muuraus sujui yllättävän hyvin, kunhan en-
simmäiset varvit tuli täysin vaateriin. Muuraa-
minen ohutsaumalaastilla sujui nopeasti, koska 
pystyponttauksen ansiosta vain vaakasaumoi-
hin tarvittiin laastia. Alakerran rungon muurasin 
aukkojen ylityskorkeuteen kolmessa viikossa 
ja aukoista välipohjaan meni muutama viikko.

– Poroton-harkko painaa noin 18 kiloa eli sitä 
pystyy helposti käsittelemään työmaalla. Poro-
ton-rakenne ei vaadi aukonylityspalkkeja lukuun 
ottamatta raudoituksia eikä betonivaluja, Sakari 
Lehtimäki kertoo.

Julkisivun muuraus tehtiin ontelolaatan pääl-
tä, joten ulkopuolelle ei tarvinnut tehdä teli-
neitäkään.

RAKENTAESSA OPPII
Sakari Lehtimäki toimii lentokonemekaanik-
kona Finnairilla. Viimeisen parin vuoden ajan 
hän on omistanut lähes kaiken vapaa-aikansa 
talonrakentamiselle.

Quisque eget mollis tortor. Phasellus accum-
san aliquam mauris, vitae viverra hasellus ac-
cumsanaugue suscipit at. Quisque eget mollis.
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Halusimme lisää  
asumisen laatua  
ja vaihdoimme  
hirsirakennuksen  
kivirakenteiseen  
omakotitaloon.

– En ole varma alkaisinko omatoimisesti tähän 
hommaan enää uudelleen, kun nyt tiedän työn 
määrän. Tosin suhtaudun asioihin aina optimis-
tisesti. Koko projektissa suurimpia haasteita oli 
yksin tekeminen. Uusia asioita tuli vastaan koko 
ajan ja niistä vain piti selviytyä.

Yhden vahvan neuvon hän antaa tuleville ra-
kentajille.

– Kannattaa alkaa rakentaa keväällä, jos vain 
mahdollista. Tällöin pääsee rappaamaankin vie-
lä samana vuonna.

Lehtimäen projektissa ei ikävä kyllä käynyt 
niin. Rakennuslupa viivästyi ja aloitus siirtyi suun-
nitellusta noin kolme kuukautta. Muuraus aloitet-

Lehtimäkien talosta tuli toiveiden mukainen: selkeä,  
kaksikerroksinen ja eurooppalaisittain jyrkkäharjainen.

tiin kohti syksyä ja talvi tulikin aikaisin. Työt piti 
pysäyttää ja rakennuksen välipohjan päälle teh-
tiin väliaikainen katto. Talon ympärille vedettiin 
talven ajaksi vielä neopreenipressut, jotta viisto 
sade ei päässyt turhaan kastelemaan seinää ja 
jäädyttämään harkkoja.

– Tosin rakentamisen aikainen kosteus haihtuu 
kennoharkosta hyvin, Lehtimäki toteaa.

Hänen mukaansa omaa taloaan rakentavalle 
tärkeintä on asenne.

– Työ ottaa sille kuuluvan ajan. Mitään tiukkaa 
deadlinea ei saa olla. Parasta tehdä asia kerral-
laan, niin ne eivät pääse kasautumaan.

Lehtimäki kannustaa muitakin rakentamaan 
itse taloansa.

– Kennoharkko on nopea tapa tehdä kivitalo. 
Työvoimaa ei oikeasti tarvitse paljon, vaan yk-
sinään selviää aika pitkälle. Kun muistaa hyvän 
neuvon, että ei saa laittaa kiveä kiveä vasten, 
vaan laastia väliin, ja osaa käyttää vatupassia 
sekä luotilankaa, niin pääsee jo aika pitkälle. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Kimmo Haimi ja Sakari Lehtimäki

TALO LEHTIMÄKI,  
TUUSULA, RUSUTJÄRVI

 Asuinpinta-ala 246 m2:  

6 h, k, kh, wc, s, khh, vh

 Runko ja alakerroksen väliseinät:  

Wienerbergerin Poroton- 

kennoharkko

 Julkisivut: Weberin kalkkisementti-

laastilla tehty kolmikerrosrappaus

 Katto: Wienerbergerin Madura- 

savikattotiili, tiilikaton asennus  

Uudenmaan Roofer Oy

 Valmistumisvuosi: 2021

 Lämpöenergia: maalämpö ja kaksi  

tulisijaa
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Lecakevytsoran valmistus alkoi Suomessa jo 
1951 – toisena kevytsoratehtaana maailmassa ja 
sattuman kauppaa. Alueen savi oli liian märkää 
tiilitehtaalle, joten alettiinkin valmistaa kevyt
soraa. Nyt Lecasora ja siitä tehdyt Lecaharkot 
ovat oleellinen osa suomalaista infra ja talon
rakentamista.

Vanhemman polven rakentajat muistavat Renlun-
din eli ”Renskan”. Oy Renlund Ab kuului aikoinaan 
Suomen maineikkaimpiin rakennustarvikeliikkeisiin. 
Valtakunnallisella ketjulla oli parhaimmillaan yli sata 
liikettä ja tuhat työntekijää.

Renlundilla oli aikoinaan tiilitehdas, joka jäi vuonna 
1944 Neuvostoliitolle. Renlund osti sen tilalle maata 
Kuusankoskelta. Kuusankosken Keltin alueen savi 
ei kuitenkaan soveltunut tiilien valmistukseen, savi 
oli liian märkää, joten tiilitehtaan tilalle perustettiin 
kevytsoratehdas. 

Kuusankoksen Leca-soratehtaan työntekijöitä 1950-luvun alusta,

LECA FINLAND OY 70 VUOTTA

Leca-kevytsora ja -harkot  
Suomea rakentamassa
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Renlundin tytäryhtiö Leca aloitti kevytsoran 
valmistuksen Kuusankoskella 1951. Kevytsoran 
valmistuslisenssi ostettiin Randersin tehtaalta 
Tanskasta, jossa Leca-sora oli kehitetty.

JÄLLEENRAKENTAMISEN NOSTEESSA
Leca-soran historia kulkee samoja latuja koko 
Suomen rakentamisen historian ja kehityksen 
kanssa.

Kun Leca alkoi tulla tuotteena tutuksi, sen 
suosio myös kasvoi. Vuonna 1965 piti jo raken-
taa uusi tehdashalli, jonka 65 metrin uuni nosti 
kapasiteetin 250 000 kuutioon.

Tasakattojen yleistyessä 1960- ja 70-luvuil-
la Lecan menekki yläpohjan lämmityseristee-
nä kasvoi.

Leca-sora osoittautui hyväksi routasuojak-
si sekä yläpohjan ja maanvaraisten lattioiden 
lämmöneristeeksi. Renlund Oy aloitti kevytsora-
harkkojen valmistuksen jo 1950-luvulla, jolloin 
puhuttiin Leca-reikätiilistä. Tämän jälkeen ke-
vytsoraharkkotehtaita rakennettiin ympäri Suo-
mea. Suurin Leca-harkkotehdas on Oitin Haus-
järvellä Renlund Oy:n rakentama vuonna1972. 
Tehtaalla ei tosin ole siltä aikakaudelta jäljellä 
kuin joitakin seiniä. 

Leca-soran mainonnassa on hyödynnetty  
niin uutisia kuin huumoriakin.

Matkalla ”Renskasta” Leca Finland Oy:ksi on 
kevytsoran valmistajan nimi yrityskauppojen 
ja muiden muutosten myötä vaihtunut tiu-
haan. Leca on silti saanut säilyä kevytsoran 
tuotenimenä. Leca onkin sanana niin tuttu, 
että sitä pidetään joskus jopa sanan kevyt-
sora synonyyminä.

Lyhyt katsaus Leca Finlandin historiaan: 
Lohja ja Partek yhdistyivät vuonna 1992 ja syn-
tyi Optiroc. maxit syntyi yrityskaupan seurauk-
sena vuonna 2005. Saint-Gobain osti maxitin 
vuonna 2008 ja nimi muuttui Saint-Gobain We-
ber Oy:ksi vuonna 2009. Vuoden 2016 alusta al-
kaen Leca-sora ja -harkkovalmistuksesta vasta-

si Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ja vuoden 
2017 toukokuussa Leca irtautui omaksi yrityk-
sekseen Leca Finland Oy:ksi.

Leca-nimi on lyhenne sanoista Lightweight 
Expanded Clay Aggregate.

Valmistajan nimet vaihtuneet, Lecan ei

Luonnosta lainattu 

Leca-kevytsora on ainutlaatuinen luon-

nontuote, jonka elinkaari ei ole lineaa-

rinen vaan itse asiassa ympyrä eli sen 

elinkaari voi päätyä alkupisteeseen eli 

luontoon. 

Leca-soran raaka-aineena on vetelä 

savi, jonka vesipitoisuus on 42 prosent-

tia. Tiilien valmistukseen käytettävä savi 

on kovempaa. Leca-sora on täysin koti-

mainen tuote, jonka valmistukseen tar-

vitaan energiaa, mutta siitä jo yli puolet 

tulee bio- ja kierrätyspolttoaineista – ja 

näiden osuus kasvaa nopeasti.

Leca-sora on pitkäikäinen. Se ei kulu 

käytössä eli sen ominaisuudet eivät 

muutu vuosikymmenienkään aikana. 

Näin ollen se on myös helposti kierrätet-

tävä tuote. Kun Leca-soraa sisältävä ra-

kennus tulee elinkaarensa päähän ja se 

puretaan pois, voidaan kevytsora ottaa 

talteen ja käyttää suoraan sellaisenaan 

esimerkiksi maanrakennukseen.

LECA FINLAND OY 70 VUOTTA

Leca-kevytsora ja -harkot  
Suomea rakentamassa
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”Pitkä historia, osaaminen sekä Leca-tuotteiden hyvät 
käyttökokemukset mahdollistavat vahvan toiminnan 
myös tulevaisuudessa. Tärkeimpiä kehityskohteita 
ovat vastuuasiat kuten hiilidioksidipäästöjen vähentä-
minen ja kiertotalous.”
Markkinointipäällikkö Mikko Pöysti, Leca Finland Oy

Nykyaikainen Leca-soratehdas toimii teknolo-
gian huipulla. Päästöt ilmaan ja muuhun ym-
päristöön on minimoitu. Resurssitehokas tuo-
tanto (1 m3 savea -> 5 m3 Leca-soraa) käyttää 
raaka-aineet huipputehokkaasti.

LECA-KEVYTSORAN  
TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

 Talonrakentamiseen tarkoitettuihin  

perus- ja eristeharkkoihin (perustukset, 

ulkoseinät ja väliseinät)

 Yläpohjan rakenteeksi ja lämmön-

eristeeksi

 Infrarakentamiseen, muun muassa  

tiet, kadut ja radat, taustatäytöt, putki-

johdot ja rummut, satama-alueet ja  

laiturien taustatäytöt, piharakentami-

nen, liikuntapaikat, meluvallit  

ja kevyt sorabetonit

 Viherrakentamisessa kasvualustan  

keventeenä, vedenpidätyksen ja  

-läpäisyn parantamiseen, maaston- 

muotoiluun ja salaojituskerroksiin

 Hulevesien hallintaan, kevytsora  

toimii näissä rakenteissa myös keven-

nysmateriaalina ja routasuojauksena

Leca-tuotteiden kysyntä oli hurjaa. Har-
tiapankkirakentajille avautui aivan uudet mah-
dollisuudet harkkojen myötä. Talo pystyyn päi-
vässä -slogan puri hyvin.

PAINOARVOA YMPÄRISTÖLLE JA  
ENERGIALLE
Energiakriisi toi energiansäästön ja -tehokkuu-
den tavoitteiksi harkkoteollisuuden tuotekehi-
tykseen – ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Kuusankoskelle rakennettiin uusi kevytsora-
tehdas vuonna 1991. Uusi linja mahdollisti tuo-
tannon kaksinkertaistamisen, samalla tuotanto 
keskitettiin Kuusankoskelle.

Tuotantolinjan uusiminen oli merkittävää 
myös ympäristön kannalta. Tehtaalle raken-
nettiin tehokkaat savukaasujen puhdistimet, 
Pohjoismaiden nykyaikaisin seulontalaitos ja ka-
tetut varastot. Sittemmin Kuusankosken kevytso-
ratehtaalle on rakennettu yhteistyössä kaupun-
gin kanssa savukaasujen lämmöntalteenotto, 
joka voidaan kytkeä paikalliseen kaukolämpö-
järjestelmään.

Leca-tuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä 
kiinnitetään huomiota niiden koko elinkaaren ai-
kaiseen energiatehokkuuteen ja ympäristöystä-
vällisyyteen. Samalla ollaan kehityksen kärjessä 
vastamaassa uusiin vaatimuksiin kuten kiristyviin 
ohjeisiin ja määräyksiin sekä muuttuviin olosuh-
teisiin. Yhtenä esimerkkinä on Leca-kevytsoral-
la toteutettavat hulevesien hallintaratkaisut. 

LÄHDE Annastiina Henttinen, Leca-Finland Oy 70 vuotta 
TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Leca Finland Oy
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Tiileri kierrättää  
murskeensa  
uuteen  
tuotteeseen
Mitä tehdä tiilitehtaan pihalla kasvavalle tiili 
murskeen kasalle? Tiileri ratkaisi pulman uudella 
tuotteella, Lämpökivellä.

– Ei tiilimurske ole jätettä, vaan raaka-ainetta. Tiilissä saattaa olla joku es-
teettinen ongelma, jonka vuoksi ne eivät ole päätyneet myyntiin. Silti ne 
ovat samaa tuotetta kuin muutkin tiilet eli poltetussa muodossa olevaa 
savea ja hiekkaa, toteaa Seppälän Tiili Oy:n toimitusjohtaja Jari Seppälä.

Tähän ajatukseen pohjautuu Tiilerin uutuustuote, Lämpökivi.
– Olemme kehittäneet tuotetta nelisen vuotta. Pohdimme, miten tiili-

mursketta voisi hyödyntää tulisijoissa isompana elementtinä ja muutenkin 
rakentamisessa, Seppälä kertoo.

HB Betoni lähti yhteistyöhön mukaan Lämpökiven valmistajana. Ensim-
mäinen 30 000 kappaleen erä tuotiin markkinoille viime syksynä. Raaka-ai-
neesta 85 prosenttia on puhdasta tiilimursketta, joka on siis tehty käyttä-
mättömistä tiilistä.

KUUSI KERTAA PERUSTIILTÄ ISOMPI
Tiilerin Lämpökivi on kuusi kertaa tavallisen tiilen kokoinen ja se painaa 
noin 15 kiloa.

– Lämpökivi on tiheämpää kuin perustiili. Täysin vastaavaa tuotetta ei ole 
markkinoilla aikaisemmin ollut, Seppälä kertoo.

Hyvän lämmönvarauskykynsä ansiosta Lämpökivi sopii erityisesti pinnoi-
tettavien tulisijojen kuoreen. Muuraus toteutetaan Weberin OL15 Ohutsau-
malaastilla. Lämpökivellä tehty pinta voidaan rapata, laatoittaa tai maalata. 
Takan runko ja pesä muurataan perinteiseen tapaan.

– Tiilerin Lämpökivi edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Sen ehdot-
tomana etuna on nopea asennus ja toisaalta erinomainen lämmönvaraus-
kyky, joka tekee siitä ainutlaatuisen.

– Lämpökiveä voi hyvin käyttää myös esimerkiksi väliseinissä ja piha-
rakentamisessa tai ennakkoluulottomaan sisustukseen, Seppälä ideoi. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Tiileri Oy

Tiilerin Lämpökivellä on hyvä lämmönvarauskyky, joten se sopii  
erityisen hyvin pinnoitettavien tulisijojen kuoreen.
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VALON ja VARJON leikkiä 
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Modernin pysäköintitalon tiilijulkisivussa on pitsiä ja  
myymälän sisäänkäyntiä koristaa moderni reliefi.

Helsingin Jätkäsaaren P-Atlas edustaa pysäköintilai-
tosten arkkitehtuurin uutta suuntaa. Sen rakennuttaja 
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy halusi panostaa keskelle 
kaupunkitilaa sijaitsevan pysäköintilaitoksen arkki-
tehtuuriin ja sitä Helsingin kaupunki edellytti myös 
kaavamääräyksissään.

Keväällä 2020 Länsisatamankadun varrelle val-
mistuneen pysäköintilaitoksen ensimmäisessä 

kerroksessa sijaitsee päivittäistavaramyymälä. 
Rakennuksen toisessa kerroksessa on kau-

pan asiakaspaikkoja ja sitä ylemmissä 
kerroksissa autopaikkoja asukkail-

le. Kaikkiaan rakennuksessa on 
kahdeksan kerrosta ja auto-

paikkoja 474.

NÄYTTÄVÄ TIILIJULKISIVU
Pysäköintilaitoksen sijainti tiiviissä kaupunkiraken-
teessa ja merellisessä ympäristössä on sekä kaupun-
kikuvallisesti että teknisesti haastava. Arkkitehti Vesa 
Humalisto kohteen suunnitelleesta Inaro Oy:stä sa-
noo, että tiili oli julkisivumateriaaliksi luonteva valinta.

Jätkäsaaressa on jo valmiiksi runsaasti monen-
laisia ja niin uusia kuin vanhojakin tiilijulkisivuisia 
rakennuksia. Myös P-Atlaksen vieressä sijaitsevat 
kerrostalot on rakennettu tiilestä. 

 – Tiili tuo materiaalina julkisivuun pysyvyyden 
tuntua, jykevyyttä ja rouheutta, jota kaupunkiolo-
suhteissa ja -maisemassa on helppo arvostaa, Vesa 
Humalisto sanoo.

Kaunis tiilijulkisivu elää vuodenaikojen ja vuoro-
kauden vaihtelussa. Muurattua pintaa P-Atlaksessa  

Kaunis tiilijulkisivu elää vuoden-
aikojen ja vuorokauden vaihtelussa.
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on noin 4 000 m2, niin umpeen muurattuna kuin 
perforoituna. 

ELÄVÄÄ JULKISIVUPINTAA
Pysäköintilaitoksen jyhkeän, umpeen muura-
tun myymäläkerroksen päällä sijaitsevat ilma-
vammat pitsitiilikerrokset. Päivänvalossa pitsi-
muurausta tuskin erottaakaan, mutta pimeällä 
pysäköintikerrokset muuttuvat läpi heijastuvien 
valojen ansiosta satujen taikalyhdyksi. Silloin 
P-Atlaksen julkisivun tiilimuurauksessa leikki-
vät valo ja varjot.

Pitsimuurauksella ei ole rakennuksessa pel-
kästään esteettinen vaan myös toiminnallinen 
merkitys. Pysäköintilaitoksen julkisivun tulee 
olla läpihengittävä, jotta savun ja pakokaasujen 
poisto voisi tapahtua painovoimaisesti. 

Rakennuksen päivittäistavaraliike sai julkisi-
vuun selkeästi tunnistettavan pääsisäänkäynnin 
tiilireliefin avulla. Aikanaan kaupunkikeskustojen 
vanhoihin tiilikerrostaloihin suunniteltiin komea 
pääsisäänkäynti ja myymälän reliefisisäänkäynti 
on Inaron arkkitehtien moderni tulkinta aiheesta.

HAASTAVA TOTEUTUS  
Pitsimuuraukset eivät ole Suomessa tuntematto-
mia koristeaiheita ja niitä on käytetty esimerkiksi 
parvekevyöhykkeissä. Laajempaa pitsimuuraus-
pintaa löytyy vaikkapa Hotelli ja kokouskeskus 
Paasitornin laajennuksen julkisivusta Helsingis-
tä. Näin laajassa mittakaavassa pitsimuurausta 
Suomessa ei kuitenkaan ole aikaisemmin toteu-
tettu eikä välttämättä edes maailmalla.

Uranuurtajan tehtävä ei ole koskaan helppo. 
–Sekä rakennuttaja, suunnittelutiimi että ura-
koitsijat tekivät kovasti työtä, että saimme niin 
rakenteellisesti kuin toiminnallisestikin vaati-

KOLMIULOTTEISTA PINTAA
Pitsimuurauksessa tiilien väliin jätetään 
aukkoja. Se sallii valon pääsyn tiloihin, mut-
ta muodostaa kuitenkin hyvän näkösuojan. 
Pitsimuuraus on myös näyttävä elementti 
julkisivussa.

Reliefi saadaan tiilipintaan muuraamalla 
osa tiilistä muuta seinäpintaa syvemmälle tai 
ulommaksi. Kolmiulotteisuutta saadaan ai-
kaan myös asettamalla tiiliä erilaisiin kulmiin.

Reliefiaihe voi kattaa koko seinäpinnan tai 
tuoda muutoin tasaiseen pintaan selkeästi 
erottuvan yksityiskohdan. 

P-Atlas kumoaa käsityksen pimeästä ja  
tylsästä pysäköintitalosta. 

Myös ennen vanhaan merkittävissä tiiliraken-
nuksissa pääsisäänkäynnit erottuivat kauniilla 
reliefeillä. P-Atlaksen moderni versio on eri-
tyisen näyttävä. 

van rakenteen haasteet ratkaistua, Vesa Huma-
listo kiittää. 

– Tällaisessa tavanomaisesta poikkeavassa 
ratkaisussa tiilitoimittaja Wienerbergeriltä saa-
mallamme ammattimaisella tuella oli suuri mer-
kitys hankkeen onnistumiselle.  

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Olli Urpela ja Damie Reini
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P-ATLAS
 Valmistui: 2020

 Rakennuttaja: Jätkäsaaren  

Pysäköinti Oy ja Lidl Suomi Oy

 Arkkitehtisuunnittelu INARO Oy:  

Vesa Humalisto (pääsuunnittelija) ja 

Nik Davies (projektiarkkitehti)

 Rakennuttajakonsultti:  

Valvontakonsultit Oy

 Rakennesuunnittelu: AFRY Finland Oy

 Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy

 Muuraustyö: E.J Muuraus Oy

 Tiili: Wienerbergerin Graniitinkirjava 

Makasiini, RT 285 mmx135 mmx60 mm 

reikä- sekä umpitiili. Muurauslaasti 

ML 5 100/600

Pitsimuurauksella ei ole 
P-Atlaksessa pelkästään 
esteettinen vaan myös  
toiminnallinen merkitys.

Tiili oli P-Atlakselle luonteva  
julkisivumateriaali merel-
lisessä Jätkäsaaressa  
myös siksi, että ympärillä  
on lukuisia tiilijulki- 
sivuisia rakennuksia. 

Aleksei Jakunhin teki kohteesta opinnäyte-

työn Metropolia Ammattikorkeakouluun  

Pitsitiilimuuraus ja teräsrakenteiden toteu-

tus, joka valmistui syksyllä 2020. 
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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

KIVIRAKENTAJIEN
TERVEISET  

PÄÄTTÄJILLE

Kivirakentaminen  
on osa ilmasto-

ratkaisua

Kivestä rakennetaan 
kestävää ja viihtyisää 

lähiympäristöä

Kivirakentaminen 
työllistää 

alueellisesti

1. 2. 3.

Tutustu tarkemmin
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