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Rakennusteollisuus RT:n Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartta 
on tuonut toimialamme päästöjen muodostumisesta uutta ja arvokas-
ta tietoa selvittämällä, mistä vuoden 2017 hiilidioksidipäästömme muo-
dostuivat. Karkeasti voimme todeta, että 3/4 päästöistä syntyy nykyisen 
rakennuskannan energiankäytöstä ja 1/4 rakennusmateriaaleista, työ-
maatoiminnoista ja kuljetuksista. 

Hiilineutraaliuutta tavoiteltaessa näihin kaikkiin tulee panostaa. Pelkil-
lä tavoitteilla emme kuitenkaan maailmaa muuta. Lisäksi tarvitaan konk-
reettisia toimenpiteitä alan jokaiselta toimijalta. Se, miten ja millaisilla 
raaka-aineilla rakennamme, on yksi keskeinen kiinteistö- ja rakennusalan 
vastuulla ja vaikutusvallassa oleva kysymys. 

Muuratut rakenteet -yritysryhmän jäsenet ovat viime vuosien aikana 
panostaneet, ja aikovat myös tulevaisuudessa panostaa, tuotannon hiili-
dioksidipäästöjen vähentämiseen. Näistä toimista kerromme teille, tuot-
teidemme käyttäjille, tässä ja tulevissa lehdissämme.

Ilmasto tulee kaikista toimista huolimatta lähivuosikymmeninä muut-
tumaan. Muutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tänäkin 
vuonna Suomessa on kohdattu maastopaloja, tulvia ja myrskyjä. Talvi 
oli erityisen kylmä ja kesä erityisen lämmin. Muutoksen torjumisen lisäk-
si myös muutokseen varautuminen onkin tärkeä osa rakennustuotteiden 
kehitystyötä, jotta rakennukset ovat pitkäikäisiä sekä turvallisia käyttää ja 
omistaa myös jatkossa. 

Myös tähän puoleen yritykset keskittävät osaamistaan. Tässäkin lehdessä 
esittelemme tutkimusta ja uusia tuotteita, joilla rakennusten julkisivujen 
toimivuutta haasteellisemmissa sääoloissa parannetaan.

Kestävästi rakennettu ympäristö sekä hillitsee ilmastonmuutosta että 
antaa suojaa säiden ääri-ilmiöiltä. Tämän varmistamiseksi on koko alan 
tehtävä jatkossakin työtä. Yhdessä.

Tiina Kaskiaro
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi
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Kuin  
Käpylässä –  
mutta  
Ala-Malmilla 
Kivitalojen eriväriset julkisivut, rauhal-
linen arkkitehtuuri ja korttelin vehreä 
sisäpiha vievät ajatukset Puu-Käpylään.

Helsingin Ala-Malmilta löytyy ihastuttava uusi pientalojen 
muodostama suojainen kokonaisuus. Keväällä 2021 val-
mistuneet As. Oy Helsingin Pilvenherran ja As. Oy Helsin-
gin Pilvenrouvan talot muodostavat viehättävän kokonai-
suuden, joka modernista arkkitehtuuristaan huolimatta 
henkii mennyttä aikaa. 

Kohteessa on kaksi luhtitaloa, kolme paritaloa ja kolme 
rivi- ja kerrostalon välimuotoa, jotka tulkitaan pientaloiksi, 
koska jokaisella on alakerrassa oma sisäänkäynti. Suurim-
mat asunnot ovat kooltaan 96 neliön, 4–5 huoneen, keittiön  
sekä saunan asuntoja ja pienimmät 39 neliön kaksioita.

Eri kokoiset asunnot on suunniteltu monenlaiseen asu-
miseen. Koti löytyy niin perheille, eri ikäisille pareille kuin 
yksin asuvillekin. Luhtitalot voisivat puolestaan soveltua 
myös huoneistohotellikäyttöön. 

Rakennuttaja on Basso Building Systems Oy, joka myös 
urakoi kohteet omana urakkana. Kohteen arkkitehtisuun-
nittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto LPV yhteistyössä arkki-
tehtitoimisto C & Co Oy:n kanssa. 

Arkkitehti SAFA Rosa Paukio on miettinyt asuntojen 
pohja ratkaisuja huolella. Neliöitä asunnoissa ei ollut hu-
kattavaksi asti. Kun runkosyvyys on kohdallaan, asunnoissa 
ei ole pimeitä ja kapeita tiloja. Päädyissä valoa tulee sisään 
useammasta suunnasta. 

Osa asuntojen teknisistä tiloista ja varastoista sijaitsee 
kahdessa piharakennuksessa.

Leca-harkoista muuratut modernit talot  
tuovat värikkyydellään mieleen Käpylän.
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Harkkomuuraus on varmasti tulevai
suudessakin yksi toimivista ratkaisuista.

ERINOMAINEN MATERIAALI TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN

Vuonna 2008 perustettu, lähinnä pää-

kaupunkiseudulla toimiva Basso Building  

Systems Oy urakoi valmiita Leca-omakoti-

taloja, rivi- ja kerrostaloja. Korkealla laatu-

tasolla toteutetuille, pienille täydennysra-

kennustonteille toteutetuille asunnoille on 

ollut suuri kysyntä. Basso kivitalo -yrittäjät  

Markus Wirtanen ja Jukka Lehtonen sa-

novat, että vuosien kokemus on opettanut 

Leca-harkkorakentamisen olevan parhaim-

millaan 3–4-kerroksisissa rivi- ja pien-

kerrostaloissa.
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PERINTEISTÄ JA TOIMIVAA
Asemakaava asetti kohteen suunnittelulle tarkat 
raamit. Pienkerrostaloihin kaava salli luhtitalo-
ratkaisun. Rosa Paukio kertoo, että hän pyrki tie-
toisesti yksinkertaiseen, perinteiseen ratkaisuun. 

– Harjakattoisten rakennusten tuli istua luon-
nollisesti kokonaisuuteen ja ympäristöönsä, sillä 
naapuristossa on aika moni-ilmeisiäkin taloja.  

Näkyvimmillään kaavan vaikutus paljastuu 
rakennusten ulkoseinien värityksessä, sillä jo-
kaisen talon tuli olla eri värinen. Lopullinen We-
berin edistyksellisten hydrofiilisten TopDry-pin-
noitteiden väripaletti on kaunis, voimakas ja 
maanläheinen. Sävyjä on kaikkiaan kahdeksan.

– Haimme niitä pitkään ja kokeilimme myös 
erilaisia rappausmalleja.

Suunnittelija myöntää olevansa kohteeseen 
tyytyväinen: – Kokonaisuus on rauhallinen!  

KESTÄVÄ MUURATTU RAKENNE
Pilvenherra ja Pilvenrouva muurattiin Leca- 
harkoista. Rosa Paukion mukaan harkkoraken-
teelle on suoraviivaista suunnitella, kunhan muu-
tamat reunaehdot ottaa huomioon. 

– Toki muuraustekniikka ja rakentamistekniik-
ka vaikuttavat arkkitehtuuriin. Perinteiset suorat 
kulmat on helppo toteuttaa. Aukkojen koko on 

AS. OY PILVENHERRA  
JA AS. OY PILVENROUVA
Pilvenpyörteentie, 00700 Helsinki

 Valmistumisvuosi: 2021

 Asuntoja 54 kpl

 Rakennuttaja:  

Basso Building Systems Oy

 Arkkitehtisuunnittelu:  

Arkkitehtitoimisto C & Co Oy

 Rakennesuunnittelu:  

Turun Kuntotutkimus Oy

 LVI-suunnittelu: Heatco Finland Oy

 Rakennusurakointi:  

Basso Building Systems Oy

 LVI-urakointi: Haveputki Oy

 Sähkösuunnittelu ja -urakointi:  

JRA-Sähkö Oy

RAKENNE
 Leca Lex-harkko RUH-380 ja 200

 Leca Design-harkko LTH-380  

ja 380-6MPa

 Leca betonivaluharkko BVH-200

 Leca Lex-harkko UH-150

PINNOITE 
 Weberin TopDry

LECA-HARKKOJEN EDUT
 Monipuolinen harkkojärjestelmä 

 Lämpötaloudellisesti, ääni- ja palo- 

teknisesti erinomaiset tuotteet

 Kuiva rakennusprosessi, rappaus  

nopeasti muurattuun eristeharkkoon

 Nopeasti kehittyneet muuraus- ja  

työmaaprosessit (kurottajat)

 Paikallarakentamisen edut, joustava 

suunnitella ja rakentaa

 Toimiva logistiikka, varastotuote,  

etua pienellä tontilla, jossa vähän  

tilaa varastoida

 Vakaa harkkojen hinta

Arkkitehti Rosa Paukio suunnittelee mielel-
lään muurattuja rakenteita.

suunniteltava siten, että se pystytään harkon-
ylityspalkilla järkevästi toteuttamaan.

– Muuratut rakenteethan ovat varmoja ja kes-
täviä. Rapatuilla pinnoilla voidaan kokeilla hel-
posti erilaisia värejä ja struktuureja. Harkko-
muuraus on varmasti tulevaisuudessakin yksi 
toimivista ratkaisuista, Rosa Paukio sanoo. 

TEKSTI Dakota Lavento  
KUVAT Olli Urpela

As. Oy Pilvenherran ja Pilvenrouvan  
jokainen talo on eri värinen.
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LAPPEENRANNASSA RAKENNETAAN HARKOISTA RIVITALOJA OPISKELIJOILLE    

”Skinnarilan Kämppi”  
kiinnostaa asukkaita  

ja sijoittajia

Harkkorakenteiset rivitalot ja niiden 30 neliön asunnot 
on suunniteltu opiskelijoille, mutta konsepti toimii  

muillekin asukasryhmille ja olisi monistettavissa  
vaikka loma- ja senioriasunnoiksi.
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Skinnarilan kaupunginosa sijaitsee Lappeen-
rannassa aivan LUT-yliopiston kampuksen naa-
purissa. Tänä vuonna LUT-yliopistoon hyväk-
syttiin 580 uutta tutkinto-opiskelijaa, joista osa 
opiskelee Lahdessa. Silti Lappeenrannassa on 
huutava pula laadukkaista opiskelija-asunnoista.

Tähän markkinarakoon iski paikallinen Japu- 
Rakenne Oy. Yhtiö perustajaurakoi Skinnarilaan 
viisi harkkorakenteista, yksikerroksista rivitaloa, 
joissa jokaisessa on 12 yksiötä. Ensimmäinen 
talo valmistui viime vuonna ja toinen tämän 
vuoden elokuussa.

– Jatketaan talo kerrallaan kysynnän mukaan, 
Japu-Rakenteen toimitusjohtaja Jari Pulkkinen 
toteaa. Hyvän kysynnän turvin kolmannen talon 
aloitusta jo suunnitellaan.

HARKKORAKENNE NOPEA TOTEUTTAA
Rivitalot on tehty harkkorakenteisina: runko-
rakenne Lakan Eko-380P grafit -harkoilla ja väli-
seinät MH-200-muottiharkolla.

– Harkko valikoitui rakennusmateriaaliksi jo 
hyvin aikaisessa vaiheessa. Halusimme pitkäikäi-

sen ja mahdollisimman huoltovapaan raken-
teen. Harkkorakenteessa on myös ääneneris-
tys hyvin hallinnassa, kertoo toimitusjohtaja 
Antti Malaska rakennukset suunnitelleesta 
Insinööritoimisto Malaska Oy:stä.

Harkkorakenne on myös nopea toteut-
taa. Harkkoja on aina tilattavissa työmaalle 
eikä niitä tarvitse odottaa kuten esimerkiksi 
betonielementtejä. Pontilla varustetun har-
kon muuraus sujuu kelkan kanssa jouheasti.

– Harkoista tehty julkisivu on myös rapat-
tavissa heti eikä vasta ensimmäisen lämmi-
tyskauden jälkeen, Jari Pulkkinen sanoo.

AS OY LAPPEENRANNAN JOULE
Pienniemenkatu 7, Lappeenranta

 12 asunnon rivitalo, asunnot 30 m2  

sisältäen saunan ja parven, ulkovarasto  

3,6 m2 (tontille kaikkiaan 5 samanlaista  

rivitaloa)

 Toteuttaja: Japu-Rakenne Oy

 Suunnittelu: Insinööritoimisto Malaska Oy

 Runkorakenne: Lakka Eko-380P -harkot

 Väliseinät: Lakan MH-200 -muottiharkko

 Rakennusaika: yksi vuosi, valmis 7/21

Toinen viidestä rivitalosta on valmistunut  
ja Japu-Rakenne Oy:n Jari Pulkkinen sekä  
Insinööritoimisto Malaska Oy:n Antti Malaska 
ovat tyytyväisiä tilanteeseen. Asuntojen ky-
syntä on ollut vilkasta.

Harkko valikoitui rivitalojen rakennusmate-
riaaliksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa.  
Kivi rakentamisen edut puhuivat puolestaan:  
pitkäikäinen ja huoltovapaa massiivirakenne, 
hyvä ääneneristys, energiatehokkuus ja  
asukkaiden arvostus.
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Japu-Rakenne Oy ja Insinööritoimis-
to Malaska Oy ovat hyvät yhteistyö-
kumppanit, jotka yksissä tuumin ovat 
myös toteuttamassa näitä harkko-
rakenteisia opiskelija-asuntoja. Ra-
kennuttajana ei siis ole mikään sää-
tiö tai yleishyödyllinen tuottaja, vaan 
yksityinen taho.

– Kyllä joka syksy uusien opiskeli-
joiden vanhempien joukossa on muu-
tamia, jotka haluavat ostaa lapselleen 
asunnon, Antti Malaska sanoo.

Asuntojen suunnittelussa lähdet-
tiin siitä, mitä opiskelijat todella ha-
luavat asumiseltaan.

– Soluasuminen on historiaa. Nyt 
halutaan asua yksin ja laadukkaasti. 
Uudesta, hyvästä asunnosta ollaan 
myös valmiita maksamaan enem-
män, Malaska sanoo.

Jokaisessa asunnossa on oma sau-
na. – Se on nykyisin aika luksusta ja 
yksiö omalla saunalla jopa harvinai-
suus. Tälläkin haettiin eroa perusasu-

miseen ja asukkaat ovat kyllä pitäneet 
ratkaisusta. Sauna on mitoitettu niin, 
että sinne mahtuu hyvin joko kaksi 
ihmistä tai viisi teekkaria.

Nyt valmiina olevien taloyhtiöiden 
nimet ovat As Oy Lappeenrannan 
Watti ja Joule. Bitti ja Mooli odotta-
vat vuoroaan. Tosin alueelle on ke-
hittynyt jo oma lempinimikin: Skin-
narilan Kämppi.

– Eikös Helsingin Hotel Kämp edus-
ta korkeaa laatua. Miksei sitä voisi 
Lappeenrannassakin asua ”Kämpil-
lä”, Malaska nauraa.

Asuntoja ovat toki ostaneet muut-
kin kuin opiskelijat ja heidän vanhem-
pansa. Ne sopivat hyvin vaikka nuo-
renparin ensiasunnoksi tai seniorin 
asunnoksi, kun asentaa parven kai-
teeseen hissin. Liikkeellä ovat olleet 
myös sijoittajat. Pulkkinen ja Malaska 
vastaavat vain hymyllä kysymykseen, 
montako asuntoa jää heidän omaan 
hallintaansa.

LAATUA MYÖS OPISKELIJAN KÄMPILLE

Tehokkaaseen 30 neliön parvelliseen asuntoon mahtuu kaikki, mitä yksin asuva 
tarvitsee. Keittiö on täysin varusteltu ja jokaisessa asunnossa on oma sauna.

– Kevytsoraharkon lämmöneristyskyky on 
myös erittäin hyvä. Lakan Eko-harkon U-arvo 
on 0,15 eli rakennus on energiapihi, hän lisää.

HARKKO KILPAILUKYKYINEN  
MYÖS HINNALTAAN
– Suomessa on tähän mennessä tehty kaksi 
opiskelija-asuntolaa harkoista ja ne molem-
mat sijaitsevat Lappeenrannassa samalla ton-
tilla, toteaa aluepäällikkö Markus Dyster Lakka  
Rakennustuotteet Oy:stä.

Lakka onkin vastannut rakennusmateriaalien 
toimituksista hyvin kokonaisvaltaisesti. Yhtiön eri 
tehtailta on työmaalle toimitettu anturat, muotti-
harkot, väliseinäharkot, tasoitteet, vesieristeet, 
pinnoitteet ja rappauslaastit.

– Vastaavia laajoja toimituksia on viime ai-
koina ollut esimerkiksi kerrostalo Jyväskylään 
ja paloasema Haminaan. Harkot eivät siis ole 

enää hyvä vaihtoehto vain perustuksiin, vaan 
harkoilla voi toteuttaa lähes koko talon kustan-
nustehokkaasti. Harkko on varmasti erittäin kil-
pailukykyinen vaihtoehto betonielementeille ja 
minun näkemykseni mukaan myös puurakenta-
mista edullisempi, Dyster toteaa.

Juuri valmistuneiden 30 neliön kokoisten 
asuntojen myyntihinta oli 119 000 euroa eli alle 
4 000 euroa neliöltä sisältäen parven, saunan 
ja ulkovaraston.

– Uskon, että ostajat osaavat arvostaa raken-
nusten massiivirakennetta, huolettomuutta ja 
laadukkuutta, Jari Pulkkinen sanoo. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola  
KUVAT Olli Urpela

Valuharkot ovat nopea ja joustava rakennus-
tapa ja harkkorakenteella saadaan hyvä ääni- 
sekä lämmöneristys.

Harkoilla voi toteuttaa lähes koko talon kustannustehokkaasti.
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Moni rakentamisen ammattilainen mieltää harkot 
edelleen pelkästään perustustuotteiksi, vaikka nii
den avulla päästään korkeisiinkin kantaviin raken
teisiin. Valuharkon erona tavanomaisiin betoni
rakenteisiin on lähinnä se, että työmaalla valuharkko 
toimii muottina, johon tuotantovaiheessa jätetyt 
onkalot täytetään ladonnan jälkeen valmisbetonilla.

Pienkerrostalon  
puinen julkisivu  
kätkee harkkorungon
Harkkorakentaminen on viime vuosina yleistynyt myös kerros-
talojen rakentamisessa. Jyväskyläläisellä asuinkerrostalon työ-
maalla kolmikerroksisen rakennuksen kantavat seinäraken-
teet toteutettiin valuharkoilla, vanhan puutaloalueen historian 
vuoksi julkisivu laudoitettiin. Harkkorunko mahdollistaakin 
monenlaiset julkisivuratkaisut.

– Suunnittelu on valuharkkokohteissa kaiken 
lähtökohta. Hyvin suunnitellussa kohteessa myös 
harkkojen limitykset on otettu etukäteen huomioon. 
Hukkaprosentti saadaan nollaan, kun käytetään jär-
kevästi sekä koko- että osakiveä, sanoo aluepäällik-
kö Markus Dyster Lakka Rakennustuotteet Oy:stä.

Dyster korostaa myös oikeaoppisen kantavuus-
mitoituksen merkitystä. Valuharkkojen järkevä käyt-
töalue kantavissa rakenteissa määräytyy useimmi-
ten juuri kantavuustarkastelun kautta. Tästä seuraa, 
että valuharkkorakenteinen kerrostalo on teknises-
ti järkevä ja mahdollisimman kustannustehokas 
useimmiten kolmi- ja nelikerroksisissa kerrosta-
loissa. Tuotteita löytyy myös jopa 5–8-kerroksisten 
rakennusten runkoihin.

– Asunto Oy Jyväskylän Kaarnan julkisivun puu-
verhoilu sopii alueen historiaan. Me kuitenkin 
halusimme kivirakenteisen talon ja harkko mah-
dollistaa monenlaiset julkisivut, toteaa Elani- 
Rakennuksen toimitusjohtaja Olli Aitto-oja.
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Pienkerrostalon  
puinen julkisivu  
kätkee harkkorungon

URAKOITSIJALLA HYVÄT KOKEMUKSET

Jyväskyläläinen rakennusliike Elani-Raken-
nus Oy aloitti viime vuoden elokuussa 
KVR-asuntokohteensa Asunto Oy Jyväskylän 
Kaarna. Yhtiön toimitusjohtaja Olli Aitto- 
oja kertoo tutustuneensa valuharkkoihin 
jo aiemmin urakoidessaan viime vuonna 
valuharkkorakenteisen rivitalon.

– Kokemukset tuosta ensimmäisestä 
kohteesta olivat kaikin puolin hyvät. Kun 
aloitimme Jyväskylän Kaarnan, betoni-
elementtien toimitusajat olivat pitkät. 
Koska kyseessä on KVR-kohde, aikataulu 
oli meidän päätettävissämme. Halusim-

me saada valmista mahdollisimman pian, 
Aitto-oja kertoo.

– Rakennukseen laitettiin puuverhous, 
koska kyseessä on vanha puutaloalue ja 
näin rakennus sopii alueen tyyliin. Raken-
nusvalvonnan ennakko-ohjauksessakin 
painotettiin puuverhoilua alueen historian  
perusteella. Rakennukseen haluttiin kuiten-
kin palo- ja kosteusturvallinen kivirunko. 
Harkko mahdollistaa monenlaiset julkisi-
vut, niin rappauksen, muuratun tiilen kuin 
puuverhoilunkin.

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN KAARNA
 Kerroskorkeus: 3,05 metriä

 Kerrosten lukumäärä: 3

 Asuntojen lukumäärä: 12

 Huoneistojen väliset seinät ja  

hissikuilu: Lakan MH 200 -harkko

 KVR-urakoitsija: Elani-Rakennus Oy

 Työmaan aikataulu:  

elokuu 2020–kesäkuu 2021

 Arkkitehtisuunnittelu:  

UKI-arkkitehdit Oy/ Pääsuunnittelija 

Kimmo Mansisto

 Rakennesuunnittelu: Suunnittelu- 

Laukka Oy/Päärakennesuunnittelija 

Juho Tölli

Valuharkkojen avulla  
päästään korkeisiinkin  
kantaviin rakenteisiin.

KVR-urakoitsija Elani-Rakennus Oy halusi  
saada kerrostalon valmiiksi mahdollisimman 
pian. Betonielementtien toimitusajat olivat 
pitkät, joten valittiin harkkorakenne. Samalla 
saatiin kosteus- ja paloturvallinen runko.

– Onteloihin lisättävä betoni luonnol-
lisesti raudoitetaan. Yleensä raudoitteet 
suunnitellaan estämään kutistumisesta 
johtuvaa halkeilua. Muottiharkkoraken-
teissa pystyraudoituksen ansiosta seinät 
saadaan kestämään hyvin maanpainetta 

tai tuulikuormia, jolloin erillisiä kantavia väli-
seiniä tai tukirakenteita ei yleensä tarvita, to-
teaa projekti-insinööri Jussi Kakkonen Lakka 
Rakennustuotteet Oy:stä. 

TEKSTI Vesa Tompuri  
KUVAT Ari Nurmela ja Markus Dyster
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KUUDEN VUODEN UNELMA  

Annin ja Mikon  
unelmien Lammi  
Kivitalo kohosi  
itse rakentaen
– Kivitalon kolme kantavaa tekijää ovat  
kestävyys, paloturvallisuus ja hyvä sisäilma,  
Mikko Virtanen luettelee. 

Valkoinen kivitalo oli ollut Anni ja Mikko Virtasen 
pitkäaikainen haave. Toukokuusta 2020 lähtien he 
ovat eläneet unelmassaan, sillä silloin he pääsivät 
muuttamaan nyt kuusivuotiaan Sofian, pian viisivuo-
tiaan Kaapon ja espanjanvesikoira Elmon kanssa itse 
rakentamaansa Lammi Kivitaloon.

Anni ja Mikko olivat ehtineet kuuden vuoden ajan 
koluta Asuntomessuja ja suunnitella yhdessä tule-
van kotinsa pohjaratkaisua. Kun rakentaminen lo-
pulta oli ajankohtaista, pohja olikin aika lailla hiou-
tunut kohdalleen.

Lammi Kivitalojen kanssa asiat lähtivät kulkemaan 
oikeaan suuntaan. Hinta osoittautui Mikon mukaan 
kilpailutuksessa sopivaksi – varsinkin, kun saman 
tavarantoimittajan harkoilla päästiin latomaan run-
koa ylös asti.

Saman tavaratoimittajan 
harkolla päästiin raken
tamaan taloa ylös asti.
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– Lammilla myös pidettiin meistä hyvää huol-
ta alusta alkaen ja koko projektin ajan. Myynti-
organisaatio piti yhteyttä ja kyseli, miten pro-
jekti edistyy.

Lammin kautta Virtaset saivat yhteyden myös 
arkkitehti Irmeli Kujalaan, jonka kanssa he 
suunnittelivat talonsa loppuun. – Saimme hä-
nen kanssaan hiottua esimerkiksi arkieteistä 
ja kulkua. Ratkaisut ovat osoittautuneet todel-
la toimiviksi!

ITSE RAKENTAEN
Mikko on nykyisin jo harvinainen aito hartiapank-
kirakentaja. Hän rakensi perheensä kodin yh-
dessä appiukkonsa ja isänsä kanssa. Apuna oli 
palkattu timpuri, hetkittäin kaksi. LVIS-työt oli 
toki ulkoistettu ammattilaisille.

Työt tontilla käynnistyivät keväällä 2019, kun 
Mikko perkasi mäen puista isänsä kanssa. 129-ne-
liöisen kivitalon rakentaminen vuodessa onkin 
melkoinen saavutus. 

– Saimme päälle sellaisen attack-moodin, 
Mikko nauraa. – Yksi vuosi meni kyllä sumus-
sa. Talkooporukkaa pitää myös kiittää. Otin tal-

koovakuutukset ja järjestimme valtavan kivo-
ja talkooviikonloppuja, jolloin kerroksia nousi 
nopeasti.

Annin ja Mikon talo on ensimmäisiä Lammi 
Kuorikivestä toteutettuja. Mikko kertoo yllät-
tyneensä positiivisesti, miten mukavaa erittäin 
mittatarkoilla Kuorikivillä rakentaminen oli. – 
Jos virhettä syntyi, syy löytyi tekijästä tai lan-
gasta, hän nauraa.

Yksi Lammi Kuorikiven eduista on, että julkisi-
vu voidaan rapata heti valun jälkeen. Mikko sa-
noo, että rappausta he eivät sentään uskaltautu-
neet tekemään. – Meillä oli muuratessa lentävä 
vitsi, että rappari hoitaa loput. Hieman pelotti 
sitten Jussi Jokilalta kysyä, miltä talo näyttää. 
Onneksi hän sanoi, ettei ole hätää!

Mikko sanoo, että heillä oli yhteistyökump-
paneidensa suhteen todella onnea. Hän ha-
luaa nostaa esiin vaikkapa Kaivinkoneurakointi 
Kari-Matti Heikkilän, Humppilan Putkiasennus 
Oy:n ja Sähköurakointi Timo Jaakkola Oy:n, joka 
teki sekä siistiä että fiksua jälkeä.

Annilla ja Mikolla oli rakennusurakkansa ku-
luessa selvä työnjako. Kumpikin keskittyi omiin 
vahvuusalueisiinsa. Myös valintojen tekemisessä: 
Mikko vastasi talotekniikasta ja talon ulkopuolel-
le tulevista asioista, Anni sisustusmateriaaleista.

Anni nauttii sisustamisesta ja on todella pa-
neutunut materiaalien ja sävyjen valintaan.  

TALO VIRTANEN 
 Valmistumisvuosi: 2020

 Huoneistoala: 129 m2 + tekninen tila/

autotalli 49 m2

 Kivitalotoimitus:  

Lammin Betoni Oy/Lammi Kivitalot

 Suunnittelija: Anni ja Mikko Virtanen/

Arkkitehti Irmeli Kujala/ 

Arkkitehtuuritoimisto Kujala Irmeli 

 Ulkoseinät: Lammi Kuorikivi® KK400 

 Kantavat väliseinät: Lammi Muotti-

harkot MH150 ja MH200 

 Kevyet väliseinät: Lammi VSK100 

 Energialuokka: A

Anni ja Mikko miettivät tulevan talonsa  
pohjaratkaisua vuosia. Arkkitehti Irmeli  
Kujalan kanssa lopulliset suunnitelmat  
syntyivätkin nopeasti.

Kokonaisuus on kaunis, harmoninen, avara ja 
valoisa. – Meidän tyylimme on vaalea ja sel-
keä, aikaa kestävä. Lasten huoneessa värit var-
maan tulevat vaihtumaan aikaa myöten, Anni 
huomauttaa.

Virtaset ovat saaneet nauttia uudessa kodis-
saan asumisesta jo vuoden verran. Kesän 2021 
ohjelmaan kuului pihan rakentamista, räystäs-
lautojen maalaamista toiseen kertaan ja ulko-
pellityksen tekemistä. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Hans Koistinen
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Kalkkihiekkatiili sopii pientalojen lisäksi 
myös pienkerrostalojen runkomateriaaliksi.
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Kahi käy myös  
kerrostalon runkoon
Kalkkihiekkatiilimuuraukset ovat vakiinnuttaneet asemansa  
erityisesti väliseinärakenteissa, mutta kahista voi rakentaa myös 
kantavan rungon tietyissä korkeusrajoissa. Muurausliike Sami 
Vanne Oy rakentaa pienkerrostaloja ja rivitaloja kalkkihiekkatiili-
rungolla ja poltetusta tiilestä muuratulla julkisivulla.

Asuinkerrostalojen rungot totuttiin rakentamaan 
aikanaan poltetusta tiilestä, sitten paikallavalu-
betonista ennen kuin betonielementeistä tuli 
suosituin runkoratkaisu. Viime vuosina paikal-
lavalurungot ovat taas hieman yleistyneet sa-
malla, kun kalkkihiekkatiilirungosta on tullut 
varteenotettava vaihtoehto molemmille betoni-
runkotyypeille.

– Kun rakennamme omia kohteitamme omille 
tonteillemme, valinta on selvä. Me olemme muu-
rausliike, ja teemme sitä, minkä osaamme par-
haiten, sanoo hallituksen puheenjohtaja Sami 

Vanne Muurausliike Sami Vanne Oy:stä. Tästä 
syystä sekä rungot että julkisivu toteutetaan 
muurattuina rakenteina.

Sami Vanne Oy urakoi erilaisia muurattuja ra-
kenteita sairaaloista kouluihin ja asuintaloihin 
eri puolilla Suomea. Erityisesti Hyvinkäällä se on 
kunnostautunut muurauksiin erikoistuneena pe-
rustajaurakoitsijana. Rakenteilla oleva Dioriitti- 
niminen kerrostalo on järjestyksessä neljäs 
kolmi kerroksinen kahi-kerrostalo. Siinä kaikki 
väliseinät muurataan kalkkihiekkatiilestä käyt-
täen kahta tiilipaksuutta: 130 ja 85 millimetriä. 
Ensin mainitut muodostavat kantavan rungon. 

Dioriitin julkisivut muurataan poltetuilla tiilillä. 
Kalkkihiekkatiili on Sami Vanteen mukaan jär-
kevä ratkaisu julkisivumateriaaliksi vain, jos se 
voidaan peittää pysyvästi rappauksella.

Kantavan kahi-kerrostalorungon muuraus on 
työsuorituksen näkökulmasta täysin vastaava 
kuin pienemmissä rakenteissa.
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Muuratessa  
ei tarvitse  
kantaa huolta  
kuivumisajoista.

– Muissa käyttökohteissa voin suositella kahia. 
Kahi-rungolla voidaan rakentaa kolmikerroksi-
nen kerrostalo. Jos halutaan neljä tai viisi ker-
rosta, se hoituu niin, että alin tai kaksi alinta ker-
rosta tehdään valuharkoista, kertoo Sami Vanne. 

Julkisivuissa kalkkihiekkatiiliseinä kannattaa 
aina rapata, muissa käyttökohteissa pinnan voi 
jättää näkyviin.

Telinetyöt kuuluvat olennaisena osana pienkerros-
talon muurausurakan kokonaisuuteen. 

ASUNTO OY HYVINKÄÄN DIORIITTI 
Vilhelmiinankatu 13, Hyvinkää

 Talotyyppi:  

kolmikerroksinen pienkerrostalo

 Asuntojen lukumäärä: 6

 Huoneistojakauma: kaksioita (45 m2) ja  

neljän huoneen asuntoja (130 m2)

 Rakennusarkkitehti: Antti Ek

 Rakennesuunnittelija: Antti Ek

 Työmaan aikataulu: 12/2020–12/2021

RISKIT HALLINNASSA, OMA TYÖ KUNNIASSA
Kymmenien vuosien ammattikokemuksen alallaan 
hankkinut Sami Vanne kertoo mieltyneensä jo varhain 
muurattuihin rakenteisiin muun muassa siksi, että 
muuratessa ei tarvitse kantaa huolta kuivumisajoista. 
Kymmenen viime vuoden aikana myös muuraustyön 
pölynhallinta on kohentunut merkittävästi. Ratkaise-
va tähän vaikuttanut seikka on ohutsaumausteknii-
kan yleistyminen. 

– Ohutsaumauksessa käytetään liimamaista laastia, 
jolloin saumapaksuus voi olla merkittävästi pienem-
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MUURAUSLIIKE SAMI VANNE OY 
 Perustettu vuonna 1992

 Toisen sukupolven perheyritys

 Kotipaikka: Hausjärvi ja Turku 

 Työntekijämäärä: noin 110

 Liikevaihto: noin 15 milj. €

 Muurattuja neliöitä per vuosi:  

runsaat 130 000 m2

Hyvä muurari pääsee 
työssään käyttämään 
luovuuttaan.

pi kuin perinteistä laastia käytettäessä, kertoo 
Sami Vanteen poika, perheyrityksen toimitus-
johtaja Toni Vanne ja jatkaa Dioriitti-kerrosta-
lon muurauksia.

Toni Vanne on yksi viidestä perheyrityksen 
palveluksessa työskentelevästä veljeksestä. Pa-
rin vuoden ajan hän työskenteli pankissa, mutta 
sitten nopeasti kasvanut perheyhtiö kutsui. Viime 
aikoina yhtiö on kasvanut omaa asuntotuotan-
toaan lisäämällä niin, että palkkalistoilla on jo 
alun toistasataa työntekijää, joista useimmat 
ovat luonnollisesti muurareita.

Työntekijöiden löytäminen on Sami Vanteen 
mukaan varsin vaikeaa myös muurausalalla. Hän 
korostaa työntekijöitä valitessaan oman työn 
kunnioituksen tärkeyttä sekä muuraustyön käsi-
työvaltaisuutta ja sitä, että hyvä muurari pääsee 
työssään käyttämään luovuuttaan.

– Luovuus tässä työssä on sitä, että pystyy 
hahmottamaan kohteen mielessään etukäteen 
ja miettimään työt vaihe vaiheelta ennen työhön 
ryhtymistä. Myös oikea asenne on tärkeätä, Sami 
Vanne pohtii. 

TEKSTI Vesa Tompuri 
KUVAT Kimmo Haimi

Sami Vanne on kasvattanut pienissä puitteissa 
aloittaneesta yrityksestään Suomen johtavan 
muurausalan yhtiön. 
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JULKISIVU KESTÄÄ RANKATKIN SÄÄOLOSUHTEET  

TopDry-pinnoite  
pitää julkisivun  
kuivana ja puhtaana
Turussa kesällä valmistuneen päiväkodin  
julkisivun rappaus pinnoitettiin uudella  
pinnoitteella, joka hylkii vettä ja suojaa  
mikrobi- ja leväkasvustolta.  

Turun vanhaan, puutalovaltaiseen Port Arthurin 
kaupunginosaan Sofiankadulle valmistui heinä-
kuussa 2021 päiväkoti Daghemmet Port Arthur. 
Entinen, 70-luvulla rakennettu tasakattoinen 
päiväkoti sai väistyä isomman tieltä. Arkkitehto-
nisesti päiväkoti sopii paikalleen erittäin hyvin. 
Huomiota herättävät muun muassa erikokoiset, 
pyöreät ikkunat ja isot räystäät. Uusi rakentami-
nen kohtaa hyvin perinteet, mutta kaikkea uutta 
ei kuitenkaan näe silmin. Rakennuksen rapatut 
julkisivut on pinnoitettu Weberin uudella Top Dry- 
pinnoitteella.

TopDry-pinnoitteet on kehitetty erityisesti 
muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin. Pinnoitteet 
pitävät julkisivupinnan kuivana, mikä vähentää 
merkittävästi mikrobi- tai leväkasvustoa. 

Pinnoitteet ovat pitkäikäisiä ja niiden kehitys-
työssä on kiinnitetty erityisesti huomiota myös 

ILMASTO
MUUTTUVA
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DAGHEMMET PORT ARTHUR 
Sofiankatu 7, Turku

 Kunnallinen, ruotsinkielinen päiväkoti  

0–6-vuotiaille

 Arkkitehtisuunnittelu:  

Juhana Marttinen Arkkitehdit Oy

 Tilaaja / rakennuttaja:  

Turun Päiväkodit Oy c/o TVT Asunnot Oy

 KVR-urakoitsija: Rakennus- 

toimisto Lainio & Laivoranta Oy

 Pintaurakointi: Kauhax Oy

 Rakennusaika: 5/20–7/21

 Kerrosala noin 1 800 k-m2, tilavuus  

noin 8 050 m3, kaksikerroksinen

 168 päivähoitopaikkaa, joista 10 vuoro-

hoitopaikkaa, henkilökuntaa noin 40

 Runkorakenne: betonielementti

 Julkisivu: Weberin MonoRoc-eriste- 

rappaus, TopDry Primer Pohjuste ja  

TopDry Render -silikonihartsipinnoite

Ilman levää pintojen huoltovälit pysyvät  
pidempinä, mikä varmasti kiinnostaa  
rakennuksen omistajaa ja loppukäyttäjää.

Daghemmet Port Arthurin arkkitehtuuri on modernia ja päiväkodille sopivan 
leikkisää, silti se istuu vanhaan, puutalovaltaiseen naapurustoon hyvin.

tuotteiden ympäristövaikutuksiin. Pinnoitteessa ei 
esimerkiksi ole lainkaan filmi-biosidejä. Biosidit ovat 
ihmisille ja luonnolle haitallisia aineita, joilla torjutaan 
homeita ja leviä rakennusten julkisivuissa. Sieltä ne 
voivat levitä veteen, eliöihin ja maaperään. EU:ssa 
ollaan edelleen kiristämässä säädöksiä koskien bio-
sidien käyttöä rakennusmateriaaleissa.

LEVÄÄNTYMINEN NYKYINEN ONGELMA
Päiväkodin rakentaminen aloitettiin toukokuussa 
2020 ja KVR-urakasta vastasi Rakennustoimisto Lainio 
& Laivoranta. – Talo luovutettiin seuraavan vuoden 
heinäkuussa eli päiväkoti valmistui aika nopeasti, to-
teaa vastaava työnjohtaja Timo Lintuaho.

Rappausurakoitsijaksi valikoitui normaalin tar-
jouskilpailun kautta Kauhax Oy, mikä oli mukava 
sattuma, sillä yritykset ovat tehneet jo pitkään hy-
vää yhteystyötä.

– Päiväkodissa oli 1 200 neliötä rapattavaa pintaa ja teimme siihen Mono Roc- 
eristerappauksen. Yhdessä Weberin kanssa ehdotimme tähän myös TopDry- 
pintakäsittelyä, koska kohde soveltui siihen hyvin, kertoo Kauhaxin toimitusjoh-
taja Markku Kaukinen.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytimme TopDry-pinnoitetta. Työmaan 
kannalta sen käyttö ei eroa mitenkään muista silikonihartsipinnoitteista. Ympä-
ristöarvot sekä terveelliset ja turvalliset materiaalit ovat kuitenkin nykyisin hyvin 
tärkeitä. Sen vuoksi TopDry-tuotteiden käyttö on hyvin perusteltua.

– TopDry-pinnoitteen ehdottomana etuna on se, että julkisivun pinta ei likaannu 
eikä leväänny. Levääntyminen on nykyisin ongelmana lähes kaikissa pinnoissa, jo-
ten pintoja pitää puhdistaa säännöllisesti. Ilman levää pintojen huoltovälit pysyvät 
pidempinä, mikä varmasti kiinnostaa rakennuksen omistajaa ja loppukäyttäjää.

RIITTÄVÄSTI AIKAA RAPPAREILLE
Vaikka Sofiankadun päiväkodin rakennusaika oli hyvin napakka, Markku Kaukinen 
antaa työmaan johdolle suuret ja omien sanojensa mukaan harvinaiset kiitokset.

– Yleensä aina saadaan valittaa, että rappaukselle annettava työaika on liian ly-
hyt. Rappaaminen on käsityötä ja sitä tehdään sään armoilla. Aina kuitenkin joku 
puuskuttaa työmaalla niskaan. 

– Nyt saatiin kerrankin tarpeeksi työaikaa eikä kukaan hoputtanut. Rappaus 
kesti kaikkiaan viitisen kuukautta ja koko työ tehtiin sääsuojassa. Veden kans-
sa ei oltu tekemisissä kuin laastin kanssa eli Kuivaketju 10 toteutui täydellisesti.
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WEBERIN TOPDRY-TUOTEPERHE 
 Kehitetty erityisesti muuttuneisiin  

ilmasto-olosuhteisiin

 Vähemmän ympäristöä kuormittavia 

ja pitkäikäisiä

 Pitää julkisivupinnan kuivana, mikä 

vähentää merkittävästi mikrobi- tai 

leväkasvustoa

 Uudet pinnoitteet ovat toiminnaltaan 

sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä

 Hydrofobinen pinta hylkii vettä ja  

likaa voimakkaasti, mutta on silti 

hengittävä

 Hydrofobisuus takaa sen, ettei yli- 

määräinen vesi tunkeudu rappaukseen 

vaan valuu pois

 Hydrofiilisuus takaa sen, että pinta 

kuivuu nopeasti sateen tai kasteen 

jälkeen

 Pitkä huoltoväli, kun julkisivu pysyy 

kuivana ja puhtaana

 Soveltuvat käytettäväksi kaikissa  

Weberin moderneissa rappausjärjes-

telmissä kuten esim. SerpoVent, Kahi 

Facade ja MonoRoc

TopDrytuoteperhe on kehitetty erityisesti  
muuntuneisiin ilmastoolosuhteisiin.

PILOTTINA HIILIJALANJÄLJEN LASKENNASSA 

Turun kaupungin tavoitteena on kehittää 

rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen  

ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihto-

ehtoja voidaan paremmin vertailla suunnit-

telun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista 

vähäpäästöiseen suuntaan.

Sofiankadun päiväkoti toimi pilottihank-

keena, jossa laskettiin suunnitelmien perus-

teella päiväkodin uudisrakennuksen hiilija-

lanjälki ja päästöt elinkaarivaiheittain 50 

vuodelle ympäristöministeriön rakennus-

ten vähähiilisyyden arviointimenetelmäl-

lä. Laskemat teki Granlund Consulting Oy. 

Eniten rakennuksen päästöihin vaikut-

ti rakennusmateriaalien valmistus. Elin-

kaaren aikaisen hiilijalanjäljen osuudesta 

kansallisella energian päästöskenaariolla 

laskettuna rakennusmateriaalien valmis-

tus oli 44 % ja energiankäyttö 39 %. Kau-

pungin energiayhtiön hiilineutraaliuteen 

tähtäävällä ominaispäästöennusteella las-

kettuna rakennuksen materiaalien valmis-

tuksen osuus oli 58 % ja käyttövaiheen pääs-

töjen osuus 20 % elinkaaren hiilijalanjäljen 

osuudesta.

Elinkaaren hiilijalanjäljen laskennan 

avulla selvitettiin eniten hiilidioksidi-

päästöihin vaikuttavat rakennusmateri-

aalit ja esitettiin ratkaisuja, joilla hiili-

jalanjälkeä voidaan pienentää tulevissa 

hankkeissa. Turun kaupungin mukaan jat-

kossa on tärkeää huomioida jo tarjous-

pyynnössä, että KVR-urakoitsijalta saadaan 

määräluettelot urakkaohjelmaan. Pilotis-

sa saatujen kokemusten pohjalta annet-

tiin lisäksi kehittämisideoita ja palau-

tetta ympäristöministeriön rakennusten 

vähähiilisyyden arviointimenetelmästä. 

Lähde: Turun kaupunki

Kauhax Oy:n toimitusjohtaja Markku Kaukinen 
ja Rakennustoimisto Lainio & Laivorannan vas-
taava työnjohtaja Timo Lintuaho.

– TopDry-pinnoitteen käyttö oli minulle hy-
vin positiivinen kokemus. Ympäristöystävällisen 
tuotteen valinta on arvokysymys, jossa päätös-
tä ei tehdä viimeisen euron mukaan, Kaukinen 
toteaa.

Vaikka TopDry-tuotteet ovat suhteellisen uu-
sia Suomessa, niitä on käytetty Euroopassa yli 
15 vuoden ajan ja niillä rapattuja julkisivuneli-
öitä on jo yli 20 miljoonaa.

– Tuotteet ja niiden toimivuus on varmennettu 
lukuisissa omissa ja ulkopuolisissa testeissä sekä 
kenttäkokeissa Thaimaassa, Kambodžan sade-
metsissä sekä Saksassa. Olemme siis täysin var-
mistaneet sen, että tuotteiden optimoitu resepti 
on paras mahdollinen niin tämänhetkisiin kuin 
tulevaisuudenkin sääoloihin, toteaa tuotepääl-
likkö Antti Saajanlehto Saint-Gobainilta. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Pasi Leino
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Tiilijulki- 
sivujen uudet 
tuuletus- 
suositukset

Vielä 1950-luvulla, kun rakennuksen ulkoseinät 
muurattiin ilman eristeitä puolentoista tai kah-
den kiven umpimuurauksina, tiiliseiniä ei tar-
vinnut tuulettaa. Puhuttiin kosteuden suhteen 
läpi hengittävistä ulkoseinärakenteista. Sen  
sijaan 1960-luvulta lähtien siirryttäessä umpi-
muureista ns. sandwich-rakenteisiin, julkisivu-
muurien taakse on pitänyt jättää tuuletusväli.  

Aluksi tuulettuvuuteen ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota, koska ulkoseinä-
rakenne oli totuttu tekemään toisin. Julkisivumuuraukset muurattiinkin 
vielä pitkään kiinni eristeisiin. Vähitellen vakiintui kuitenkin käytäntö, jossa 
tiiliseinän taakse, eristeen ja julkisivumuurin väliin, jätettiin ilmarako tuu-
letusta varten. Aluksi raon leveys oli lähtökohtaisesti noin 20 mm, jolloin 
muurauslaastin ”purseet” ulottuivat useimmiten eristeisiin asti, eikä tuu-
letuksen toimintaa voinut pitää millään tavalla hyvänä. Myös tiiliseinän 
juureen jätettävien tuuletusaukkojen tekeminen oli melko harvinaista. 

Tiilijulkisivun taustan tuulettuvuuteen alettiin aiempien vuosien raken-
nusvirheiden myötä kiinnittää enemmän huomiota vasta 1990-luvulla. 

TUULETUSAUKKOJEN TARVE TIILIVERHOTUISSA RAKENNUKSISSA

 Julkisivuverhouksen Tuuletusaukkojen min. Tuuletusaukkojen min. 
 korkeus m pinta-ala mm2/jm pinta-ala mm2/jm

  Tuuletusväli 45 mm Tuuletusväli 25 mm

 7 (2 krs) 1450 1500

 18 (5 krs) 2800 3000

 32 (9 krs) 4600 5900

 56 (15 krs) 8600

 Taulukon arvot = tiiliverhouksen minimituuletustarve julkisivun alaosassa.
 Julkisivuverhouksen yläpää on avoin ja tuulettuva.

Tiiliverhouksen tuuletusaukkojen minimipinta-ala julkisivun alaosassa eri  
korkuisissa rakennuksissa (mm2/jm)

ILMASTO
MUUTTUVA
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Tällöin asetettiin tuuletusvälille myös uudet ohjeelliset leveyssuositukset. 
Pientaloissa tuuletusvälin tuli olla vähintään 30 mm ja kerrostaloissa, kor-
keudesta ja eristemateriaalista riippuen 30–50 mm. Nykyisin kerrostalojen 
kuorimuurauksissa tuuletusvälin leveydeksi on vakiintunut noin 40 mm.

TIILIJULKISIVUN TUULETTUVUUTTA PARANNETTIIN
Tiilijulkisivun taustan tuulettumisen tehostamiseksi alettiin 1990-luvulla  
jättää alimmasta tiilirivistä joka kolmas pystysauma avoimeksi. Tällä toi-
menpiteellä tuuletusvälissä oleva ilma alkoi vaihtua, mutta varsinaista 
tutkimusta siitä, miten paljon tuuletusvälissä olevan ilman tulisi vaihtua, 
ei ollut käytettävissä. 

Valitettavan usein muurauksen takana oleva tuuletusväli täyttyi ala-
osastaan muurausvaiheessa tippuvista laastikokkareista. Sittemmin 
laasti jäämiä alettiin poistaa työnaikaisesti muurin alimpaan tiiliriviin 
jätettyjen tiiliaukkojen kautta. Puhdistuksen jälkeen puuttuvat tiilet 
asennetaan paikoilleen ja näin voitiin varmistaa, että sekä tuuletus että 
mahdollinen veden poistuminen tuuletusvälistä toimivat suunnitellusti.

TUORE TUTKIMUS ANTAA SUUNTAVIIVAT  
OIKEAOPPISELLE JULKISIVUTUULETUKSELLE
Ilmaston muuttuminen lisää julkisivuun kohdistuvia säärasituksia ja tiili-
julkisivun toimivuuden varmistamiseksi myös taustan tuuletustarvetta 
on ryhdytty tutkimaan tarkemmin. Paroc Oy:n VTT:llä teettämässä tuo-
reessa tutkimuksessa (VTT-R-01215-20) on selvitetty erilaisilla tyypillisillä 
verhousmateriaaleilla verhotun rakennuksen tuuletusvälin tuuletustar-
vetta eri korkuisissa rakennuksissa. Lähtökohtana tutkimuksessa on ollut 
se, että tuuletusvälin kosteusprosentti ei kosteinakaan vuodenaikoina 
nousisi niin korkeaksi, että se altistaisi taustarakenteen homekasvustolle.

IKKUNA-AUKKOJEN YLÄ-JA ALAREUNAN TUULETUSAUKOISTA  
SAATAVA LISÄTUULETUS

 Ikkuna-tai Ikkunan yläpuolisen Ikkunan alapuolisen 
 oviaukon tuuletusraon tuuletusraon 

 leveys mm pinta-ala mm2 pinta-ala mm2

 1000 10000 2500-5000

 1200 12000 3000-6000

 1400 14000 3500-7000

 1600 16000 4000-8000

 1800 18000 4500-9000

 2000 20000 5000-10 000

 2500 25000 6250-12 500 

 Ikkuna-ja oviaukkojen yläpuolisen tuuletusaukon koko = leveys x 10mm.
 Ikkunan alapuolisen tuuletusaukon koko on ikkuna-aukon leveys x 5 mm.  
 Kiinnikkeiden esim. vanerilappujen vähentävä vaikutus tuuletuspinta- 
 alaan on 0-50%.

Ikkuna-aukkojen ylä-ja alareunan tuuletusaukoista saatava lisätuuletus

Tuuletusvälin kosteusprosentti ei  
kosteinakaan vuodenaikoina saa altistaa  
taustarakentta homekasvustolle.

TIILIVERHOUKSEN ALAOSAN AVOIMIEN TUULETUSAUKKOJEN PINTA-ALA

 Tiilen  Pysty- Tuuletusaukkojen 
 korkeus sauman pinta-ala yhteensä 

 mm koko mm2  mm2

   Joka 3. alin Joka 3. Joka 2. alin Joka 2.  
   pystysauma pystysauma pystysauma pystysauma 
   auki  auki 2x** auki auki 2x**

   1 aukko/jm 2 aukkoa/jm 2 aukkoa/jm 4 aukkoa/jm

 60 1125 (1350*) 1125 (1350*) 2250 (2475*) 2250 (2475*) 4500 (4950*) 

 75 1350 (1575*) 1350 (1575*) 2700 (2925*) 2700 (2925*) 5400 (5625*)

   10 m leveydellä noin  
   10 % lisää

 Tuuletusraon koko on pystysauman korkeus x leveys 
 * Alarivissä voidaan tarvittaessa ottaa tuuletusaukon korkeuteen mukaan 
    sekä ylä-että alasauma (15 + 15 mm) 
 ** Tuuletusaukkojen sijoittelu alimpaan ja neljänteen tiilikerrokseen

Tiiliverhouksen tuuletusaukkojen pinta-ala (mm2) ja taajuus (kpl/jm) eri  
korkuisia tiiliä käytettäessä, kun saumapaksuus on 15 mm.

Tuuletusaukon leveys ikkunan 
yläpuolella noin 10 mm

Tuuletusaukon leveys  
vesipellin alla noin 5 mm

ESIMERKKI IKKUNA-AUKKOJEN  
YLÄ-JA ALAPUOLELTA SAATAVASTA  
LISÄTUULETUKSESTA

JULKISIVUMUURIN YLÄPÄÄ ON AVOIN JA TUULETTUVA

Kutistimaraudoite kolmanteen vaakasaumaan

Vaihtoehtoiset  
tuuletusratkaisut

Muuraussauma 
Bitumihuopakaista

90 75

60 75

ILMASTO
MUUTTUVA
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Tutkimuksessa on tarkasteltu tuuletusvälin tuuletustarvetta sekä 
kapeamman (25 mm) että leveämmän (45 mm) tuuletusvälin omaa-
vissa rakennuksissa. Tutkimuksen perusteella saatiin laadittua mai-
nituilla tuuletusväleillä varustetuille tiiliverhotuille rakennuksille 
optimaalinen tuuletustarve ja edelleen tiilimuuriin jätettävien tuu-
letusaukkojen vähimmäismäärät neliömillimetreinä juoksumetriä 
kohden. Wienerbergerin aloitteesta tutkittiin edelleen, riittääkö ny-
kyinen käytäntö tuottamaan tuuletusväliin riittävästi korvausilmaa, 
jotta ilmavälin kosteuspitoisuus ei nousisi yli kriittisen 85 % tason.

UUDET OHJEET TUULETUSAUKKOJEN MITOITUKSELLE
Normaalitapauksessa tiilijulkisivun tuuletusaukkojen määrä on riit-
tävä silloin, kun joka kolmas alimman tiilirivin pystysauma on avoin 
ja samanaikaisesti seinällä on runsaasti ikkuna-aukkoja, joiden ylä-
reunassa on tuuletusväliin yhdistyvä vähintään 10 mm ilmarako. 

Esimerkiksi jokaisen 1 600 mm leveän ikkuna-aukon yläpuolella 
oleva 10 mm levyinen tuuletusaukko muodostaa pinta-alaltaan peräti 
16 000 mm2 suuruisen korvausilma-aukon. Edellä mainitun lisäksi ik-
kunan alapuolisen vesipellin alla on useimmiten 5 mm levyinen tuule-
tusrako. Vesipellin tukikiinnikkeiden vähentävä vaikutus huomioiden 
on tuuletusta lisäävä pinta-ala myös aukon alapuolella vähintään  
4 000 mm2. Ikkuna-aukkojen ylä- ja alareunojen avoimista tuule-
tusaukoista saadaan merkittävä lisähyöty kuorimuurin tuulettu-
mista ajatellen.

Mikäli kyseessä on tiiliverhous, jossa on vain vähän tai ei lain-
kaan ikkunoita tai ikkunan ylä- ja alapuolinen tuuletus on muuten 
vähäistä, on tiilijulkisivun alaosassa hyvä jättää pystysaumoihin 
avoimia tuuletusaukkoja. 

MIELUUMMIN ENEMMÄN AUKKOJA KUIN LIIAN VÄHÄN
Yleisesti ottaen olosuhteista ja rakennuksen julkisivurakenteista 
riippuen, on turvallisempaa jättää julkisivumuurauksen alaosaan 
mieluummin hieman enemmän kuin liian vähän tuuletusaukkoja. 
Esimerkiksi rannikkoalueille rakennettaessa, korkeissa rakennuksis-
sa tai kosteudelle arkoja runkomateriaaleja käytettäessä on hyvä 
jättää sekä ensimmäisessä että neljännessä tiilirivissä joka toinen 
pystysauma avoimeksi. Näin voidaan varmistaa tuuletusvälin riit-
tävä tuulettuvuus haastavammissakin olosuhteissa. 

Mikäli joka toinen pystysauma jätetään avoimeksi sekä ensim-
mäisessä että neljännessä tiilirivissä, tulisi mahdolliset kutistuma-
raudoitteet sijoittaa näiden väliin, esimerkiksi kolmanteen vaaka-
saumaan sokkelin päältä laskettaessa. 

Näitä ohjeita noudattaen voidaan varmistaa, että tuuletusvälin kos-
teusprosentti ei pääse nousemaan liian korkeaksi kuin ehkä hetkittäin.  
VTT:n tutkimuksesta saatuja tuloksia tukevat myös todellisessa 
kerrostalokohteessa tehdyt tuoreet pitkäaikaismittaustulokset. 

TEKSTI Juha Karilainen 
KUVAT Tiiliteollisuusliitto ry, Wienerberger
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RAKENNUSALAN KOKO ARVOKETJU SAATAVA HIILINEUTRAALIKSI  

Nollat taulussa 2035
– Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen  
hillinnässä on merkittävä. Saint-Gobain aikoo konsernina olla 
hiilineutraali 2050, Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa jo 
vuonna 2035. Tavoitteen saavuttamiseksi kokonaisuuden on 
oltava kunnossa ja se edellyttää avoimuutta sekä yhteistyötä 
kaikkien toimijoiden kanssa, sanoo Viktor Lax.

Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtajan 
Viktor Laxin mukaan ympäristöasioista, pääs-
töistä ja vastuullisuudesta puhuttaessa nousee 
esiin hyvin erilaisia näkökulmia ja yrityksetkin 
viestivät asioista hyvin monilla eri tavoilla.

– Me olemme Saint-Gobainissa ensimmäisten 
joukossa rakennusalalla nostaneet esiin pääs-
töjen vähenemisen koko rakentamisen arvo-
ketjussa; raaka-aineiden hankinnasta, tuotteen 
valmistukseen ja käyttöön niiden elinkaaren lop-
puun, Lax toteaa.

Noin 150 000 tonnin vuosittaisista (2019) pääs-
töistä 20 prosenttia syntyy suoraan yhtiön omas-
sa tuotannossa Suomessa ja peräti 80 prosenttia 
epäsuorasti arvoketjun muissa osissa, kuten raa-
ka-aineiden tuotannossa, logistiikassa ja purku-
jätteiden käsittelyssä. Kokonaispäästöt vastaavat 
15 000 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

NEUTRALISOIDAAN, EI KOMPENSOIDA
Saint-Gobainin vastuullisuusajattelu rakentuu 
kolmen teeman alle, jotka ovat hiilipäästöt ja 
ilmasto, resurssit ja kiertotalous sekä terveys 
ja hyvinvointi.

– Nämä kaikki osa-alueet tulee ottaa huo-
mioon, kun rakennetaan hiilitiekarttaa. Teemat 
ovat keskenään sidoksissa ja yhtä tärkeitä. Esi-
merkiksi päästöihin vaikuttavilla teknisillä rat-
kaisuilla ei saa riskeerata ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia, Viktor Lax sanoo.

– Vähähiilisyystavoitteemme on integroitu 
niin tuotekehitykseen kuin koko henkilöstön 
palkitsemisjärjestelmään. Investoimme siihen, 
ettei päästöjä tulevaisuudessa synny. Tämä on 
ainoa kestävä tie, Lax toteaa.

Toinen vaihtoehto olisi kompensoida päästöt, 
mutta sekin tulisi kalliiksi. Euroopassa käytössä 
olevassa päästökaupassa yhden ilmaan pääste-
tyn hiilidioksiditonnin hinta nousi vuoden 2021 
aikana ensimmäistä kertaa 50 euroon.

– Hinta nousee todennäköisesti edelleen. Näil-
lä taksoilla maksaisimme Suomen päästöistäm-
me yhteensä 7,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kyllä 
sen summan pistää mieluummin kehitystyöhön. 
Kompensointi on meille se ihan viimeinen kei-
no, Lax sanoo. 

TEKOJA JA LÄPINÄKYVYYTTÄ
Viktor Laxin mukaan ilmastonmuutoksen hil-
litseminen vaatii edelleen asenteen muutosta.

– Mutta ennen kaikkea vaaditaan yhteistyötä, 
osaamista, tietoa ja läpinäkyvyyttä. Vieläkin koh-
taa niin sanotusti mutua, kun pitäisi olla dataa 
ja faktapohjaista tietoa.

Lax nostaa yhdeksi esimerkiksi rakennus-
tuotteiden EPD-ympäristöselosteet, jotka ovat 
kolmannen osapuolen vahvistamia. Ne esittä-
vät luotettavasti rakennustuotteiden ympäris-
tövaikutukset. Saint-Gobain on julkaissut jo yli 
1 400 EPD-ympäristöselostetta 31 maassa, ehkä 

40 MILJOONAA EUROA VÄHÄ-
HIILISEMPÄÄN RAKENTAMISEEN 
Ympäristöministeriö ja Business Finland 

ovat käynnistäneet Vähähiilisen raken-

netun ympäristön ohjelman, jonka kaut-

ta tuetaan vuosina 2021–2023 yhteensä 

40 miljoonalla eurolla suomalaisia yri-

tyksiä ja tutkimusorganisaatioita raken-

netun ympäristön vähähiilisyyden edis-

tämisessä.

Tavoitteena on vauhdittaa rakennetun 

ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien 

ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, 

teknologioiden, palveluiden ja toiminta-

mallien kehitystä ja leviämistä, edistää 

elinkeinorakenteen uudistumasta ja kas-

vattaa suomalaisyritysten kestäviin rat-

kaisuihin perustuvaa kilpailukykyä.

– On aika tehdä ilmastonmuutoksen 

torjunnasta hyvää bisnestä ja rakenta-

misesta keskeinen osa ilmastoratkaisua. 

Suomalaisyrityksissä on valtavasti po-

tentiaalia luoda uusia tuotteita, palve-

luita ja toimintatapoja, jotka rakentavat 

hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. 

Vähähiilisyyteen panostavat edelläkävi-

jät korjaavat sadon myös kansainvälisil-

lä markkinoilla, toteaa ympäristö-  

ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Rahoitusta voivat saada kansain-

välistä kasvua tavoittelevat yritykset 

sekä niitä tukevat tutkimusorganisaa-

tiot. Hankkeet voivat liittyä esimerkik-

si rakentamiseen, kaavoitukseen, suun-

nitteluun, kiinteistönpitoon, infraan, 

energiaan, digitalisaatioon tai raken-

nustuotteisiin ja -palveluihin. Toteutta-

jat voivat olla miltä toimialalta tahansa, 

kunhan tulokset kohdistuvat rakennet-

tuun ympäristöön. 

ILMASTO
MUUTTUVA
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Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt  
syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuu-
nissa käytettävällä polttoaineella on suuri 
merkitys hiilipäästöjen määrään. Wienerber-
gerin Korian tehtaalla tiilet poltetaan maa-
kaasulla, joka on fossiilisista polttoaineista 
vähäpäästöisin. Siten Korian tiilitehtaan hii-
lipäästöt ovat jo lähtökohtaisesti vähintään 
30 prosenttia pienemmät kuin polttoöljyllä 
toimivien tiilitehtaiden päästöt. 

Kaikki Korialla valmistetut tiilituotteet 
pärjäävät jo nyt hyvin vertailtaessa eri tiilen-
valmistajien tuotekohtaisia päästöarvoja. 
Wienerberger on kuitenkin varautunut kor-
vaamaan merkittävän osan tuotannossaan 
käytettävästä maakaasusta hiilineutraalilla 
biokaasulla, jolloin tuotteiden hiilidioksidi-
päästöt putoavat alle puoleen.

Korian tehtaalla tehdään vuosittain ener-
giansäästöön ja parempaan tuotantotehok-
kuuteen tähtääviä investointeja. Vuonna 
2019 tehdas palkittiin Wienerbergerin yli 
200 tehtaan joukosta energiatehokkuuttaan 
eniten parantaneena tuotantolaitoksena. 
Säästöjä syntyi mm. tuotantoa tehostavilla 
laiteinvestoinnella sekä loisteputkien vaih-
tamisella led-valaisimiksi. 

CO2-päästöjä voidaan vielä vähentää li-
säämällä vihreän sähkön osuutta tehtaan 
energianhankinnassa.

TIILIJÄTE RAAKA-AINEEKSI
Tiilen pääraaka-aineena käytettävä savi 
nostetaan tehtaan lähellä sijaitsevilta sa-
vialueilta. Kaikki tuotannon ylijäämäsavet 
sekä murskattu tiilijäte käytetään uudestaan 
tiilen raaka-aineena. Lisäksi tiilen valmis-
tukseen soveltuvien kierrätyserien kuten 
esimerkiksi posliinijätteen hyödyntämistä 
kehitetään ja lisätään tavoitteena yhä vähä-
päästöisempi ja luonnon raaka-ainevaroja 
säästävämpi tiilituotanto.

Wienerbergerin uusin tiilikuvasto kertoo 
Korian tehtaan tiilituotteiden valmistusvai-
heen hiilipäästöt laskettuna seinäneliön 
pinta-alalle. Laskenta perustuu Rakennus-
tietosäätiön hyväksymään ympäristöselos-
teeseen ja kattaa raaka-aineen hankinnasta, 
kuljetuksesta sekä tuotteen valmistuksesta 
syntyvät CO2-päästöt.

WIENERBERGER PANOSTAA TIILITUOTTEITTENSA VÄHÄHIILISYYTEEN 

enemmän kuin mikään muu toimija maailmas-
sa. Suomessa valmistettaville ja markkinoitaville 
Saint-Gobainin tuotteille löytyy yli 80 selostetta.

– Kaiken tiedon jalostaminen ja soveltaminen 
on myös iso ja merkittävä asia, Lax muistuttaa.

Saint-Gobain tulee investoimaan seuraavan 
kymmenen vuoden aikana globaalisti miljardi 
euroa hiilineutraalisuuden edistämiseen.

– Siis sata miljoonaa euroa vuodessa korva-
merkittyä rahaa ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen. Se tarkoittaa, että ilmastotyömme ei ole 
korulauseita vaan käytännön tekoja, Lax toteaa.

Eikä se ole vain johdon tai jonkun tietyn osas-
ton asia, vaan kaikkien – konkreettisesti.

– Suomessakin koko henkilöstö on käynyt 
aiheesta koulutuksen ja vastaanotto oli erit-
täin hyvä. 

TARJOLLA UUTTA LIIKETOIMINTAA
Viktor Lax sanoo, että Saint-Gobain on ottanut 
itselleen julkisen haasteen viestiessään koko 
arvoketjun hiilineutraalisuudesta.

– Tarvitaan sparrausta, keskustelua, yhteis-
työtä ja viestintää, hän sanoo.

Edelläkävijät saavat  
myös selvää  
taloudellista hyötyä.

– Suomessa onkin tehty työtä tämän asian 
hyväksi paljon. Suomi ja muut Pohjoismaat toi-
mivat Saint-Gobainilla benchmarkingin vertai-
lukohteina. Meillä ei ole mitään syytä olla vaati-
mattomia, täällä on tehty monta asiaa oikein ja 
olemme edelläkävijöitä monessa asiassa.

Lax arvelee, että Saint-Gobain saa nollat tau-
luunsa jo ennen vuotta 2035. Siihen on hänen 
mukaansa kaksi oleellista ”draiveria”.

– Tärkeintä on, että me voimme helpottaa ja 
ohjata asiakkaitamme heidän omien vähähiilis-
ten tavoitteiden saavuttamisessa. Asiakkaiden 
kiinnostus ja tietoisuus ympäristöasioita koh-
taan kasvaa vauhdilla koko ajan.

– Ympäristöasiat ovat syvällä Saint-Gobainin 
arvoissa. Mutta edelläkävijät saavat myös sel-
vää taloudellista hyötyä eli uusia liiketoimin-
nan mahdollisuuksia. Jos yritys ei ole mukana 
tässä kehityksessä, se putoaa kilpailusta pois. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Wienerberger ja Shutterstock
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HEINOLAN UUSI LUKIO  

Tiilipilasterit kutsuvat  
yhteiselle nuotiolle
Tiiliset pilasterit ja palkit jäsentävät Heinolan uuden lukion polveilevaa julkisivua.  
Ne kiertävät koko rakennuksen ja samalla ikään kuin kokoavat eri toiminnot yhteen. 
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Heinolan uuden lukion ja nuorisopalveluiden ti-
lat valmistuivat kaupungin keskustaan kulttuuri-
historiallisesti arvokkaalle Seminaarin alueelle. 
Heinolan kaupunki järjesti rakennuksen suun-
nittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun keväällä 
2017. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Lahdel-
ma & Mahlamäki Oy ehdotuksellaan ”Notski”.

– Rakennuksen keskelle muodostuva avoin 
alue yhdistää tiloja ja toimintoja. Syntyy mieli-

kuva nuotiopiiristä ”Notskista”. Kaikki puhalta-
vat yhteen hiileen ja elävät rinnakkain, kertoo 
projektiarkkitehti, arkkitehti SAFA Timo Jyrinki.

Rakennus sijoittuu 1700-luvulta peräisin ole-
van Maaherranpuiston kulmaan ja jatkaa alueen 
pitkää koulurakentamisen historiaa. 

– Suunnittelun tavoitteena olikin luoda arkki-
tehtonisesti ja tilallisesti toimiva ja samalla ko-
kemuksellinen kokonaisuus, joka integroituu 
osaksi historiallista miljöötä sekä toimii yhtenä 
Heinolan maamerkeistä, Jyrinki toteaa.

PILASTERIT JOHDATTAVAT SISÄLLE
Heinolan kaupungin kiinteistöpäällikön Jari  
Kuosan mukaan uudelta lukiolta odotettiin 
muuntojoustavuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä 
sekä energia- ja kustannustehokkuutta.

 – Vaatimukset olivat suunnittelupöydällä mu-
kana kaikkia ratkaisuja kehitettäessä sekä raken-
nustuotteita ja teknisiä järjestelmiä valittaessa, 
Timo Jyrinki kertoo.

– Rakennusmateriaalien valinnassa kiinnitet-
tiin erityistä huomiota kestäviin ratkaisuihin sekä 
materiaalien yhdessä luomaan kokonaisuuteen, 
hän korostaa.

Julkisivu on tiilestä paikalla muurattu ja osin 
on käytetty myös perforoitua alumiinikasettia.

Rakennuksen monimuo
toisen ulkomuodon takaa 
löytyy selkeä ja joustava 
kokonaisuus.

Jyringin mukaan tiiliset pilasterit ja palkit jä-
sentävät julkisivua arvokkaasti ja luovat julkisi-
vun pintaan syvyyttä.

– Julkisivumateriaalit kääntyvät rakennuksen 
sisälle sisäänkäyntien syvennyksissä. Materiaali 
vaihtuu sitten puuksi ja pilasteriaihe luo raken-
nuksen aulaan omaleimaisen ”sisäjulkisivun”. 
Julkisivun aukotus integroituu tähän rakennus-
ta varten luotuun omaan julkisivun moduuli-
järjestelmään. Teimme moduulijärjestelmästä 

Tiiliset pilasterit tuovat uuden lukion  
ilmeeseen viitteitä vanhoista, arvoste-
tuista opinahjoista.

– Tiilipilastereiden ja tiilipalkkien integroi-
minen yhteen teräsrakenteisten katosten 
kanssa oli haastavaa, mutta palkitsevaa, tote-
aa projektiarkkitehti Timo Jyrinki.

suunnitteluvaiheessa erilaisia versioita. Wiener-
bergerin 228x108x54 -kokoinen tiili osoittautui 
sopivaksi julkisivun mittakaavaan ja moduuli-
järjestelmän ratkaisu löytyi lopulta luontevasti.

”SUOMEN HIENOIN LUKIO”
– Rakennuksen polveilevan ulkomuodon kans-
sa piti olla erityisen huolellinen niin suunnitte-
lu- kuin rakentamisvaiheessa. Toleranssit muu-
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KOKO KAUPUNGIN KAMPUS

Heinolan uusi lukio on paljon enemmän kuin koulu. Raken-

nuksen toiseen kerrokseen tulee tilat kaupungin nuoriso-

palveluille. Eri käyttötarpeisiin sovitettavissa olevat tilat 

luovat viihtyisät puitteet yhteisön kohtaamistilan ”Notskin” 

ympärille. Aulan ympärille kietoutuvat lukion monimuotoi-

set opetustilat, nuorten tilat, liikuntatilat sekä auditorio.

Tilojen yhteiskäyttöön on kiinnitetty suunnittelussa eri-

tyistä huomiota. Musiikin ja kuvataiteen tilat ensimmäisessä 

kerroksessa palvelevat hyvin sekä päivä- että iltakäyttöä, ja 

auditoriossa tullaan järjestämään myös kulttuuritapahtumia.

Liikuntasali käy mitoitukseltaan ja varustelultaan koripal-

lon ottelukentäksi ja salin parketti palvelee myös tanssia ja 

monia muita urheilulajeja. Salin siirtokatsomoon tulee 300 

istumapaikkaa.

– Tilakokonaisuudet toimivat saman katon alla tarvittaes-

sa erillisinä kokonaisuuksina. Suuria tapahtumia varten voi-

daan tiloista muodostaa isompia kokonaisuuksia.

– Keskeisen avoimen aulan ympärille muodostuu luonteel-

taan ja yksityisyyden tasoltaan erilaisia opetustiloja. Tiloissa 

voidaan luoda monia erilaisia opetustilanteita niin rauhal-

lisempaan, kuin sosiaalisempaan työskentelyyn, arkki tehti 

SAFA Timo Jyrinki kertoo.

HEINOLAN UUSI LUKIO 
 Rakennusaika: syys 2019–kesä 2021

 Huoneala 4 834 ja bruttoala 5 225 m2

 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti-

toimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

 Rakennuttaja: Heinolan kaupunki

 Rakennuttajakonsultti: Sitowise Oy

 Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy

 Muurausurakoitsija:  

Muurausliike Sami Vanni Oy

 Julkisivun materiaaleina tiilimuu - 

raus ja perforoitu alumiinikasetti 

sekä taustamaalattu julkisivulasi

 Tiili: EW0479 Sand, Egernsund  

Wienerberger, koko 228x108x54 mm

 Runkorakenteena betonirunko, pilarit 

ja ontelolaatat, ulkoseinärakenteina 

betoni/puurunko

 Kustannusarvio: 16 miljoonaa euroa 

rausten ja katosten liittymäpintojen välillä olivat 
hyvin pieniä. Taloteknisten järjestelmien yhteen-
sovittaminen vaati myös huolellista työtä. Ura-
koitsijoiden ja muiden suunnittelijoiden kanssa 
kaikki haasteet saatiin ratkaistua, Jyrinki toteaa.

– Tiiltä on käytetty rakennuksessa monella 
eri tavalla ja mielenkiintoisia detaljeja löytyy 

eri puolilta taloa. Tiilipilastereiden ja tiilipalk-
kien integroiminen yhteen teräsrakenteisten 
katosten kanssa oli haastavaa, mutta palkitse-
vaa. Urakoitsijat olivat erittäin ammattitaitoisia 
tiilijulkisivun toteutuksessa.

– On ollut ilo olla mukana pienen kaupungin 
suuressa hankkeessa. Kaikkien osapuolten työ-

panos on ollut nyt näkyvän hyvän lopputuloksen 
kannalta oleellinen

– Kyllähän Suomen hienoin lukio sijait-
see nyt Heinolassa – ainakin toistaiseksi, Jari  
Kuosa kuittaa. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Lauri Rotko ja Timo Jyrinki
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Lämmintä ja  
juurevaa tiilipintaa
Kaunis ja kestävä tiili sopii kaupunki- 
 ympäristöön ja merenrantaan.  

Helsingin Verkkosaareen, hieman Kalasataman 
metroasemasta pohjoiseen, on Skanskan toteut-
tamana valmistumassa paraatipaikalle meren-
rantaan näyttävä kolmen korttelin kokonaisuus. 

Suurkortteli sijoittuu Verkkosaarenkadun, Ca-
pellanrannan ja Capellan puistotien muodosta-
man kolmion keskelle. Pohjoisessa alue rajoittuu 
Verkkosaaren kanavaan. Korttelin rakennusten 
korkeus vaihtelee 12-kerroksisesta tornista kah-
deksan- ja kuusikerroksisiin taloihin sekä mata-
liin townhouse-tyyppisiin kaupunkipientaloihin.

Suurkorttelin muodostamasta kolmesta kort-
telista kahden arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, ja pääsuunnitteli-
jana toimii arkkitehti Tapani Lehtinen.

As. Oy Helsingin Karpin, Pasurin ja Seipin muo-
dostama kortteli on vielä kesken. Helsingin Karppi  
valmistui elokuun lopussa, Pasuri valmistuu seu-
raavana vuoden loppuun mennessä ja 12-ker-
roksinen Seipi vuosi näiden jälkeen. 

Helsingin Karppi muodostuu lamellitalosta 
ja kahdesta townhousesta. Sen asuntojen koot 

vaihtelevat yksiöstä viiden huoneen saunalli-
seen asuntoon. Kaikissa kerrostaloasunnoissa 
on oma lasitettu parveke.

SUOJAISA KORTTELI
Korkeammat kerrostalot suojaavat suurkortte-
lia kehänä kuin muuri ja rajaavat sen puolittain 
umpikortteliksi. Sen sisältä löytyy kuitenkin kai-
kille kaupunkilaisille avoin jalankulkuvyöhyke. 
Kolmikerroksiset townhouse-pientalot sijaitse-
vat suurkorttelin sisällä suojassa. 
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AS. OY HELSINGIN KARPPI,  
AS. OY PASURI JA AS OY SEIPI
Capellanranta Helsinki

 Skanska Talonrakennus Oy

 Valmistuu kokonaisuudessaan  

vuonna 2022

 Arkkitehtisuunnittelu:  

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

 Pihasuunnittelu:  

LOCI Maisema-arkkitehdit Oy

 Julkisivutiilet: Tiilerin Ruukintiili

 Pihatiilet ja muurit: Wienerberger; 

käytetty myös betonikiveä

 Muurausurakointi: KJL Muuraus Oy

 Viherkattourakointi:  

Viherrakenne Jaakkola Oy

Ruukintiilissä on hyvä,  
rouhea materiaalin tuntu.

– Ulompana on kaikille avoin, julkinen vyöhy-
ke ja keskellä pihakannen päällä yhtiöiden omat 
pihat. Yksityisyys kasvaa syvemmälle korttelira-
kenteessa mentäessä. Townhouse-pihat ja par-
vekkeet ovat yksityisintä aluetta, Lehtinen kertoo. 

HYVÄ MATERIAALIN TUNTU
Tiili materiaalina on koko korttelissa todella 
merkittävässä roolissa. Rakennusten julkisivut 
on toteutettu tiilestä muuraamalla, pihoilla on 
matalia tiilimuureja ja maatiilipintoja. 

Korkeampien kerrostalojen julkisivuissa tiili 
lisää turvallista, yksiaineista tuntua olematta 
kuitenkaan synkkä tai uhkaava. Julkisivutiilet 
ovat Tiilerin Ruukintiiliä. – Valintamme ohjau-
tui harmaaseen ja tummaan ruskeaan, Lehti-
nen kertoo. – Olemme kyllä mahdollisuuksien 
mukaan käyttäneet vaaleampiakin sävyjä. Valit-
simme paletista mahdollisimman juurevan tun-
tuiset ja kauneimmin yhteen sointuvat tiilivärit.

Ruukintiilissä on Lehtisen mielestä hyvä, rou-
hea materiaalin tuntu. Teurastamon alue puna-
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TIILTÄ PIHALLA – VIHREÄÄ KATOLLA
Rakennusten julkisivujen lisäksi tiiliä suur-
korttelissa löytyy myös pihan pinnoista sekä 
rakenteista. Maatiiliä on käytetty asunto-
pihojen kiveyspinnoissa ja tukimuureissa. 

− Maatiileen päädyttiin, koska haluttiin 
voimakasta materiaalin tuntua. Talvikun-
nossapidettävät reitit pinnoitettiin asema-
kaavan mukaisesti betoni- ja luonnonkivillä, 
kertoo LOCI maisema-arkkitehtien Anna-
leena Puska.

Wienerbergerin malliston tummasävyisil-
lä, rustiikkisilla Nero-pihatiilillä tavoiteltiin 
rauhallista taustaa monivärisille tiilijulki-
sivuille. – Sillä haettiin arkkitehtonisesti ja 
kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokonai-
suutta, Puska kertoo

Keraamiset Nero-pihatiilet valmistetaan 
aidoista luonnon raaka-aineista kuten julki-
sivutiiletkin, mutta niiden vedenimukyky 
on paljon pienempi. Siksi ne kestävät hyvin 
myös vaativia suomalaisia sääolosuhteita. 

tiilisine rakennuksineen sijaitsee vain parin kort-
telin päässä ja samaa tunnelmaa Lehtinen halusi 
myös tähän kortteliin. 

Kaikki korttelin rakennusten lämpimät seinät 
ovat paikallamuurattuja. – Parvekepilarit on tehty 
elementtirakenteisina. Kulman ympäri kiertävä 
tiililaatta on neljä senttiä paksu. Kun jokainen 
kerros katkaistaan nauhalla, eivätkä elementit 
liity toisiinsa, ratkaisua on mahdotonta erottaa 
paikallamuurauksesta. Tiililaatta on kuitenkin 
sama Ruukintiili ja työmaalla jälkisaumattu. 

Townhouse-taloissa jokaisen asuntosiivun 
julkisivu on muurattu erisävyisestä tiilestä. Täl-
lä on korostettu rakennusten pienempää mitta-
kaavaa. Julkisivuissa on myös pieniä ulokkeita, 
parvekkeita ja katoksia. 

TUHATVUOTINEN MATERIAALI
Rakennusmateriaalina tiili vaikuttaa rakenteil-
la olevaan kaupunkiympäristöön. – Tiilestä ei 
pysty tekemään tornitaloja, joten mittakaava 
pysyy sopivan kokoisena, Lehtinen huomauttaa. 

Haastavissa merenrannan olosuhteissa taa-
tusti kestävä materiaali on varma materiaali. Tiili 
säilyttää esteettisyytensä rakennuksen ikäänty-
essä. Siitä on tuhannen vuoden kokemukset. 

– Muurattu julkisivu kestää, kun se vain to-
teutetaan oikein. Helsingin Karpin julkisivuissa 
muurausjälki on todella tarkkaa.  

Lehtisen mielestä tiili on erinomainen raken-
nusmateriaali erityisesti tiiviisti rakennetussa 
kantakaupungissa, jossa se pääsee lähes iholle.

– Tiili on miellyttävän tuntuinen materiaali. 
Sitä vasten voi mennä aurinkoisena kevätpäi-
vänä lämmittelemään. Haluan, että tämä tunne 
välittyy rakennuksista kadun kulkijoille.

Lehtisen mielestä Ruukintiilestä näkee, ettei 
sen sielua ole tapettu, se on voimakkaasti läsnä. 
Siinä on käsin lyödyn tiilen tunnelma. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Olli Urpela

Tiili säilyttää esteettisyytensä rakennuksen  
ikääntyessä. Siitä on tuhannen vuoden kokemukset. 

Tiiltä on käytetty paitsi julkisivuissa,  
myös piharakenteissa.

Korttelin sisältä löytyy kolmikerroksisia  
townhouse-rakennuksia.
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POLTETTUA SAVEA MYÖS KATOISSA
Verkkosaaresta on tulossa monien viherkatto-
jen kaupunginosa. Anttinen Oiva Arkkitehdit  
Oy:n Tapani Lehtinen toimi pääsuunnit-
telijana myös Capellanranta 2:een viime 
vuonna valmistuneessa As. Oy Verkkosaa-
ren Wandassa. Tässäkin kohteessa käytet-
tiin viherkatossa kasvillisuuden alla helposti 
asennettavaa, tuulettuvaa Leca-sorakattoa.

– Leca-sorakatto on helppo ja nopea asen-
taa. Leca-sorakaton asentaminen kestää 
kaksi työpäivää, josta ensimmäisen päivän 
aikana asennetaan Leca-pavut ja toisena va-
letaan katto umpeen. Asennus sujuu moit-
teetta ja aikataulussa. Tähän kohteeseen 
valittiin materiaaliksi Leca-sora katto 4–20 

mm, joka on optimoitu ja tutkittu tuote ylä-
pohjarakenteisiin, toteaa työmaapäällik-
kö Kimmo Suvanto AL-Katot Oy:stä Leca  
Finland Oy:n haastattelussa.

Viherkatolla on tärkeä osansa taloyhtiön 
hiilijalanjäljen pienentämisessä. Paitsi, että 
viherkaton kasvillisuus sitoo hiiltä, se myös 
auttaa kiinteistön energiatehokkuuden kas-
vattamisessa vähentämällä niin lämmitys- 
kuin viilennystarvettakin. 

Tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäris-
töissä viherkatot ovat tärkeitä myös huleve-
sien hallinnan kannalta. Ne vähentävät me-
lua, puhdistavat kaupunki-ilmaa ja lisäävät 
kaupunkiympäristön monimuotoisuutta.

Arkkitehti Tapani Lehtisen mukaan tiili  
sopii erityisen hyvin tiiviisti rakennettuun 
kantakaupunkiin.

Jokainen townhouse-viherkatto on eri värinen.
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Ensimmäiset Töykkälän Tiilikatteen kattotiilet valmistuivat  
Lammilla vuonna 1956. Nyt Lammin Betoni on suomalaisen kivi- 
talorakentamisen markkinajohtaja sekä maan vanhin ja suurin  
harkkovalmistaja. Joka neljäs Suomessa käytettävä harkko  
valmistetaan Lammilla.

LAMMIN BETONI 65 VUOTTA  

Laatu ja ammattitaito 
kantavat perheyritystä

Aarne Töykkälä syntyi Alastarossa yhdeksänlap-
siseen perheeseen. Perhe sai elantonsa jauhoa ja 
sahatavaraa tuottavasta myllystä. Kun 50-luvulla 
saatiin myllylle sähköt, alettiin valmistaa myös 
betonia. Aarnen oli lähdettävä nuorena miehe-
nä etsimään omaa työtä ja niinpä hän kierteli 
linja-autolla Etelä-Suomen soravarantoja kat-
sellen – kiinnostus betonin valmistamiseen oli 
jo syntynyt. Matka tuotti tulosta: vuonna 1956 

Töykkälän Tiilikate aloitti toimintansa Hakka-
lan kartanon navetassa Lammilla, Salpausselän 
soraharjujen kupeessa. Samassa kylässä, missä 
Lammin Betoni toimii edelleen.

– Sijainti on erinomainen. Kahdensadan kilo-
metrin säteellä on koko ruuhka-Suomi, toteaa 
Lammin Betonin markkinointi- ja kehityspäällikkö 
Markus Inkiläinen, Aarne Töykkälän lapsenlapsi 
ja Lammin Betonin hallituksen puheenjohtaja.

EDELLÄKÄVIJÄN ASKELIN
Suomen jälleenrakentamisen aika antoi hyvän 
vauhdin tehtaan toiminnalle. Heti 50-luvun lo-
pussa tuotantoa laajennettiin kaivonrenkaisiin, 
betoniputkiin ja -rumpuihin. 60-luvulla raken-
nettiin uusi halli vanhan navetan viereen. Paha 
takaisku sattui 1964, kun navetan tulipalossa 
tuhoutui 40 000 kattotiiltä sekä kaikki koneet 
ja laitteet.

Aarne Töykkälä jatkoi sitkeästi tehtaan tuo-
tantoa samalla toimintoja jatkuvasti kehittäen. 
Vuonna 1966 otettiin käyttöön hänen suunnit-

Työntekijöitä kahvitauolla 50-luvulla. Yrityk-
sen perustaja Aarne Töykkälä on kolmas oike-
alta ja hänen poikansa Esko Töykkälä viides 
oikealta. 
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telemansa automaattinen harkkokone Sampo.
– Sampo oli siihen aikaan hyvin merkittävä 

innovaatio. Se oli ensimmäinen Euroopassa pa-
tentoitu harkkokone, Markku Inkiläinen kertoo.

Lammi onkin panostanut tuotekehitykseen 
kautta aikain ja tehnyt vahvaa yhteistyötä muun 
muassa VTT:n ja korkeakoulujen kanssa. Hyvinä 
esimerkkeinä innovaatioista ovat vuonna 1991 
markkinoille tuotu timanttihiottu lämpöharkko 
ja muutama vuosi sitten Lammi Kuorikivi.

– Meillä on jatkuvasti vireillä pari kolme tuote-
kehityksen hanketta. Monet Lammilta lähtöisin 
olevat innovaatiot ovat parantaneet koko alaa 
huomattavasti. Tähän saamme jatkoa ihan lähi-
aikoina, Inkiläinen vihjaa.

KIVITALOT OTTIVAT PAIKKANSA
Rankka lamakausi 90-luvun alussa koetteli Suo-
mea kovalla kädellä ja Lammin perheyhtiökin oli 
vähällä kaatua. – Ilman Lammin Säästöpankkia 
ei yritystämme enää olisi. Onneksi he uskoi-

Monet Lammilta lähtöisin 
olevat innovaatiot ovat  
parantaneet koko alaa  
huomattavasti.

Yhdessä tekeminen on meille kaikille tärkeää.

Aarne Töykkälä (vas.) ja isänsä Aarne Anselm 
Töykkälä tauolla tiilikatteiden vieressä.

Lammi oli ensimmäisen kerran mukana asun-
tomessuilla 1997 ja siitä alkoi Lammin kivita-
lojen suosion kasvu. Vuonna 2004 perustettiin 
tytäryhtiö Lammi-Kivitalot Oy. Lammi Kivitalo 
-mallistossa on lähes 40 eri talomallia.

vat meihin ja tulevaisuuteen, Inkiläinen toteaa.
Lammi panosti 90-luvulla vahvasti markki-

nointiin. Yhtiö oli ensimmäisen kerran mukana 
asuntomessuilla 1997 Raisiossa.

– Siitä alkoi kivitalojemme esiinmarssi – tai 
oikeammin lento, Inkiläinen sanoo. Messujen 
jälkeen kivitalojen myynti kasvoi kymmenen pro-
senttia vuosittain seuraavan kahdeksan vuoden 
ajan. Vuonna 2004 perustettiin tytäryhtiö Lam-
mi-Kivitalot Oy. Se ollut 2000-luvun puolivälistä 

LAMMIN BETONI -KONSERNI 
 Aloitti toimintansa 1956 nimellä  

Töykkälän Tiilikate

 Toi markkinoille vuonna 1991 uuden-

laisen, timanttihiotun lämpöharkon

 2018 kolmesta eri Lammi-brändistä 

yksi Lammi

 Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 

14,6 miljoonaa euroa

 Henkilökuntaa konsernin palveluk-

sessa noin 60 henkilöä

 Tuotteet: lämpökivet, muottiharkot, 

pilariharkot, väliseinäharkot, valmis-

anturamuotit, piha- ja muurikivet

 Lammi Kivitalo -mallistossa lähes  

40 eri talomallia

 Tuotantolaitokset Lammilla, Vantaalla 

ja Dabrowa Gorniszassa Puolassa

 Vientiliiketoimintaa mm. Venäjälle, 

Viroon, Ruotsiin ja Norjaan

 Asiakkaina rakennusalan ammat-

tilaiset ja omakotitaloja rakentavat 

perheet

 Kaikilla Lammi Harkko- ja Piha- 

tuotteilla sekä Lammi Kivitaloilla  

on Suomalaisen Työn Liiton Avain-

lippu-merkki
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alkaen Suomen suurin kivitaloyritys ja parhaimmil-
laan neljänneksi suurin omakotitaloyritys.

Inkiläisen mukaan kivitalojen keskikoko on py-
synyt samana parin vuosikymmenen ajan, mutta 
asenne kivitaloja kohtaan on muuttunut oikeaan 
suuntaan.

– Kivitaloa ei mielletä enää isoksi ja kalliiksi, kos-
ka sitä se ei ole. Tämänkin vuoden messu talomme 
on ihan perusperheen koti – tosin yksityiskohdil-
taan laadukas. Ideakirjastamme löytyy hyviä kivi-
taloratkaisuja eri tarpeisiin – myös yksilöllinen ja 
suurikokoinen kivitalo arvotontille.

Inkisen mukaan korona hidasti Lammin liike-
toimintaa kuten koko rakennusalaa vain hetkelli-
sesti viime vuonna.

– Nyt patouma purkautuu ja omakotitalojen 
rakentaminen on kovassa nosteessa. Meidän yksi 
vahvuutemme on nopeat toimitusajat sesongeis-
ta riippumatta.

PERHEYRITYKSEN PERIAATTEILLA
Markus Inkiläinen sanoo, että perheyrityksenä 
toimiminen on Lammin keskeinen voimavara.

Kivitaloa ei mielletä  
enää isoksi ja kalliiksi,  
koska sitä se ei ole.

Hämeenlinnalainen Mauri Koliseva etsis-
keli 90-luvun lopussa hänen silloiseen elä-
mäntilanteeseensa paremmin sopivaa työ-
paikkaa. – Lammin Betonin ilmoitus osui 
silmään, kun se oli jotenkin ovelasti laadittu. 
Tekijältä vaadittiin aika lailla ja minusta tun-
tui, että en niitä kaikkia juttuja todellakaan 
osaa. Mutta hain paikkaa, pääsin haastatte-
luun ja tulin valituksi. 

Tammikuussa 1998 Koliseva aloitti teh-
taan pajalla sepän oppipoikana eli kisällinä. 
– Pajalla tein töitä aina viime elokuun alkuun 
asti, jolloin jäin eläkkeelle, Koliseva kertoo.

Työvuosia Lammilla kertyi siis 23. Vaikka 
työpaikka pysyi samana, työt ja toimenkuva 
muuttuivat vuosien myötä todella paljon. – 
Esimerkiksi ennen tehtiin muotit itse, mikä 
oli raskasta hitsaamista ja pölyistä hiomista. 
Nykyisin muotit teetetään eurooppalaisilla 
muottitehtailla. Hyvä muotti on osa tuotteen 
laatua, Koliseva pohtii.

Koliseva kehittyi pian oppipojasta mesta-
riksi – ja vähän enemmänkin. Hän oli innokas 
miettimään uusia ratkaisuja ja Lammilla työn-
tekijöiden ideat otetaan mieluusti vastaan.

Kaikkiaan Koliseva oli työelämässä 47 vuot-
ta ja yhden viikon.

– Olen nähnyt kaikenlaista ja Lammi oli 
erittäin hyvä työnantaja. Minä kuuluin yt- 
toimikuntaan ja olin työsuojeluvaltuutettu. 
Lammilla päästiin nolla tapaturmaa vuodes-
sa -tavoitteeseen ensimmäisenä betoniyrityk-
senä Suomessa.

Koliseva sanoo lähteneensä hyvillä mie-
lin eläkkeelle.

– Terveys on kunnossa ja työ on ollut mie-
lekästä. Tosin viime vuosina sain poimia man-

Mauri Koliseva oli aina valmis etsimään 
ja kokeilemaan uusia työtapoja. Tässä hän 
korjaa muotin alareunan kulumaa hitsaa-
malla muotin ollessa koneessa kiinni. – 
Vaikeampi korjata näin, mutta nopeampi 
kuin ottaa muotti irti ja viedä pajaan kor-
jattavaksi!

KISÄLLISTÄ MESTARIKSI

sikat kakusta, kun tein omia kehitysprojek-
tejani ja pojat hoitivat muut työt, Koliseva 
nauraa. – Nyt on aikaa viritellä viiden lap-
senlapsen fillareita.

– Ja laajemminkin: yhdessä tekeminen 
on meille kaikille tärkeää. Meillä on vahvat 
ammattilaiset niin omassa organisaatiossa 
kuin verkostossa. Asiakkaat saavat meidän 
kauttamme kokeneita ja taitavia tekijöitä. 
Ammattitaito näkyy ennen kaikkea laadussa. 
Asiakkaat tietävät saavansa Lammilta laatua 
ja ovat siitä myös valmiita maksamaan.

– Perheyrityksen toiminta on sekä pysyvää 
että jatkuvaa. Työntekijöittemme vaihtuvuus 
on todella pieni, mikä kertoo paljon. Meillä 
on työntekijöitä jopa kolmannessa polves-
sa. Lammi on työpaikkana arvostettu ja pi-
detty, täällä kunnioitetaan työntekijöitä. Se 
ei tarkoita, että pääsee helpolla, vaan kaikki 
arvostavat toistensa työtä. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Lammin Betoni

Lammin Betoni toimii edelleen Lammilla, 
Salpausselän soraharjujen kupeessa  
samassa kylässä, missä yritys perustet- 
tiin 65 vuotta sitten. 

KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/202136



YLIVIESKAN KIRKOSSA YHDISTYVÄT  

Jumalan huone ja 
seurakunnan koti
Arkkitehti Kimmo Lintulan mukaan pyhä kolminaisuus  
on Ylivieskan uuden kirkon hahmon ja arkkitehtuurin 
ydin. Rakennukseen saapuessaan tulija kohtaa sekä  
tulevaisuuden, nykyisyyden ja menneisyyden. 
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Ylivieskan vanha, vuonna 1786 valmistunut puu-
kirkko tuhoutui tuhopolton seurauksena pää-
siäislauantaina 2016. Uuden kirkon toteutta-
misesta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka 
voitti Arkkitehtitoimisto K2S:n Kimmo Lintulan, 
Niko Sirolan ja Mikko Summasen Trinitas-ni-
minen ehdotus. 

– Kilpailu oli todella vaikea. Kyseessä on pieni 
rakennus, jollaisista oli olemassa jo hyvin paljon 
esimerkkejä, mutta ei sellaisia joissa ”Domus dei” 
Jumalan huone ja ”Domus eclesia” seurakunnan 
koti olisivat yhdistyneet ehyeksi kokonaisuudek-
si. Kamppailimme pitkään kunnes löysimme 
hahmon, jossa kolme päätyä muodostavat uu-
denlaisen yhtenäisen ja samalla alati vaihtuvan 
hahmon lännestä sisään käytäessä ja toisaalta 
perinteisen harmaakivikirkon päädyn idästä kat-
sottuna, kirkon pääsuunnittelija, arkki tehti SAFA 
Kimmo Lintula sanoo.

Uusi Pyhän Kolminaisuuden kirkko vihittiin 
käyttöön viime huhtikuussa, pääsiäisenä.

– Kirkostamme on jo lyhyessä ajassa muo-
dostunut matalan kynnyksen kohtaamispaik-
ka, jonne voi tulla hiljentymään, juttelemaan ja 
ruokailemaankin niin tutut kuin tuntemattomat. 
Kirkon toiminnallisuus ja tilaratkaisut ovat oikein 
hyvät, toteaa Ylivieskan seurakunnan talous-
johtaja Kaisa Toivoniemi.

MATKA MERKITYKSIEN ÄÄRELLE
Kimmo Lintula sanoo, että saapuminen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkkoon on sarjallinen kokemus. 

– Kävijä saapuu vanhan hautausmaan sekä 
palaneen kirkon raunioiden vieritse, havaitsee 
kolmenpäädyn hahmon sekä niiden alla paikan, 
jossa sisäänkäynti on. Rakennukseen saavutaan 
horisontaalin sisäänvedetyn matalan katoksen 
alta, joka johdattaa kävijän kolmion muotoiseen 
jokimaisemaan sekä kirkon raunioille avautu-
vaan korkeaan aulaan. Tuleva, nykyisyys ja men-
nyt kohtaavat. 

– Aulasta kävijä kulkee kapean ja matalan ti-
lan kautta itse kirkkosaliin. Sali on paikka, jossa 
arki jää ulos ja läsnä ovat vain tila, materiaalit 
ja epäsuora valo niiden pinnalla – tunne pyhäs-
tä. Kyseessä on siis matka merkityksien ääreen.

– Uusi kirkkomme on erikoisrakentamista. Se 
on arkkitehdin taideteos. Kirkko sijaitsee näky-
vällä paikalla, keskellä kaupunkia ja Kalajoen 
virratessa vieressä. Kirkkoja ei usein rakenne-
ta ja siinä rakennetaan muutakin kuin pelkkiä 
seiniä. Mielessä on koko ajan, että kirkko tulee 

olemaan Jumalan huone ja seurakuntalaisten 
koti, Kaisa Toivoniemi sanoo,

YKSIAINEINEN MASSIIVIRAKENNE
Kaisa Toivoniemen mukaan kirkon rakennus-
materiaalien valinnassa painotettiin yksiainei-
suutta, ekologisuutta ja kestävyyttä. 

– Tavoitteena oli myös laadullisesti kestävä ra-
kennus, koska ajattelimme tulevia sukupolvia ja 
tulevaisuutta 200 vuoden päähän. Suunnittelu-
vaiheen tavoitteita olivat myös sisäilmastotakuu, 
kiertotalous ja paikallisuus, Toivoniemi sanoo.

Rakennuksen ulkoseinät on tehty Poro-
ton-kennotiiliharkoista.

– Yksiaineisten massiivirakenteiden raken-
nusfysikaalinen toiminta on hallittua ja ennalta 
tunnettua. Massiivirakenne mahdollistaa myös 
selkeät geometriset muodot, syvät ikkuna- ja 
oviaukot sekä vahvan materiaalin tunnun ja 
akustiikan, Kimmo Lintula toteaa.

– Julkisivu on paikallista ”ruukintiiltä”. Tiilen 
värisävy elää valon ja vuodenaikojen vaihteluiden 
mukaan, hahmottuu selkeästi ympäristöstään ja 
toisaalta ilmentää paikallisuutta. Tarjolla olevat 

PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO 
Terveystie 11, Ylivieska 

 Rakennuttaja: Ylivieskan seurakunta

 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti- 

toimisto K2S/ Kimmo Lintula,  

Niko Sirola, Mikko Summanen

 Toteutus: Kotikirkon rakentajat,  

ryhmittymään kuuluvat Kaarron  

Rakennus Oy ja Rave Rakennus Oy,  

Are Oy ja HSK-Sähkö Oy

 Runkorakenne: Wienerbergerin  

Poroton-kennoharkko

 Julkisivu:  

Ylivieskan Tiilen rustiikki -tiili

 Huoneistoala noin 1 300 m2, kerros- 

ala 1 500 m2 ja tilavuus 15 000 m3

 Rakennusaika: 10/2019–2/2021

 Rakennuskustannukset:  

12,4 miljoonaa euroa

Kirkoissa rakennetaan 
muutakin kuin pelkkiä  
seiniä.
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YHDESSÄ ENEMMÄN

Pyhän Kolminaisuuden kirkon suunnittelun yhdeksi tavoitteeksi oli otettu Yhdessä enem-

män. Se tarkoitti yhteisiä tavoitteita, yhdessä tekemistä ja yhdessä onnistumista.

– Olen erittäin tyytyväinen, jopa otettu, osallistamiseen ja yhteisön osallistumiseen. 

Erityisen merkitykselliseltä on tuntunut saada olla suunnittelemassa yhteisölle ehkäpä 

kodin jälkeen kaikkein tärkeintä paikkaa. Erityisenä osoituksena siitä ovat salin ja kirkko-

päädyn ristit, jotka ovat paikallisten tekijöiden toteuttamia meidän suunnitelmiemme 

pohjalta, Kimmo Lintula sanoo.

– Yksi avaintulosalueista olikin paikallisuuden käyttäminen sekä materiaalihankin-

noissa että työvoimassakin, Kaisa Toivoniemi lisää.

– Kirkko toteutettiin allianssimallilla, mikä rakennuttajan näkökulmasta toimi todel-

la hyvin. Säännölliset kokoukset saman pöydän ääressä kaikkien osapuolten kesken loivat 

avoimuutta ja pysyimme ajan tasalla koko rakennusvaiheen ajan. Kirkon kokonaiskustan-

nusarvio oli 13,4 miljoonaa euroa, mikä alitettiin vajaalla miljoonalla eurolla.

Lintula kiittääkin kaikkia hankkeeseen osallistuneita onnistuneesta lopputuloksesta.

– Tämä kirkko ilmentää monin tavoin parhaita perinteitä ja käytäntöjä. Arkkitehtuuri-

kilpailu yhdistyneenä toteutusvaiheen allianssin yhdessä tekemiseen osoittavat, että meil-

lä Suomessa on keinot ja osaaminen saada aikaan arkeamme rikastuttavia, rakennettuja 

ympäristöjä kestävällä tavalla.

– Erityiskiitos Ylivieskan seurakunnalle rohkeudesta lähteä yhteiselle matkalle!

Kirkkorakennus on yhtenäinen hahmo,  
jossa eri toiminnot muodostavat  
kolme eri harjaa.

kattotiilen vaihtoehdot säätivät myös halut-
tua sävyä niin, että saimme ulkoasultaan yh-
tenäisen, yksiaineisen ilmeen, Lintula sanoo.

– Erityistä huomiota oli kiinnitettävä arjen 
”pois siivoamiseen” eli teknisten välttämättö-
myyksien integroinnista huolehtimiseen, osal-
listamiseen, sisältöihin ja merkityksiin. Tule-
vaisuus vaatii monipuolista käyttöä. Elääkseen 
pitkään rakennuksen pitää pystyä tarjoamaan 
muuntuvia toimintamahdollisuuksia. Koko-
naisvaltaisen kestävyyden on oltava kaiken 
rakentamisen tavoite aina tästä eteenpäin.

Lintulan mukaan kivirakentaminen sopii 
suomalaiseen kirkkorakentamiseen nyt ja tu-
levaisuudessa.

– Tekniset innovaatiot kuten massiivitiili-
harkko mahdollistavat rakentaa kivestä yksiai-
neisesti, kestävästi ja kustannustehokkaasti. 
Yksiaineiset rakenteet ovat siten korjattavia ja 
elinkaarikestäviä. Tämä mahdollistaa meidän 
vanhimman rakennusperinnön periaatteiden 
jatkamisen myös tulevaisuudessa. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Tuomas Uusheimo

Korkeaan kirkkosaliin  
laskeutuu epäsuora valo.
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Johanneksen-
kirkon korjaus  
vaatii huimaa 
päätä
Jos ei säiky korkeita paikkoja ja jos hallitsee vanhat rakenteet ja ma-
teriaalit, Johanneksenkirkon korjaus saattaa sujua. Harva hallitsee ja 
harvalta sujuu – IKJ Rakennuksen Jouni Soramäki ja Entisöinti Athe-
nen Peter Backman kuuluvat tähän joukkoon. Hyvään lopputulokseen 
tarvitaan myös kohteeseen paneutuva laastitoimittaja, kuten Johan-
neksenkirkon tornien korjauksessa Fescon on ollut.

Vuonna 1891 Helsingin Ullanlinnaan valmistunut Johanneksen-
kirkko on uusgoottilaisen tyylisuunnan tunnetuin esimerkki Suomes-
sa. Kirkko on 2 600 ihmiselle mitoitettuna myös Suomen suurin kivi-
kirkko, jonka korkeimmat osat ulottuvat 74 metriin. Nyt kirkossa on 
meneillään tavallista laajempi julkisivukorjaus, jonka aikana käydään 
läpi muuratun julkisivun ja betonikoristeiden kunto ja tehdään niihin 
tarvittavat korjaukset. 

– Kaikki on käytävä läpi paikan päällä ennen kuin voidaan määri-
tellä korjaustarve tarkasti. Osa tiilistä on vaihdon tarpeessa ja osas-
sa riittää uusi saumalaasti, kun taas betoniset koristeet ovat ikäänsä 
nähden kauttaaltaan hyvässä kunnossa, kertoo toimitusjohtaja Jouni 
Soramäki Johanneksenkirkon korjauksen pääurakoitsijana toimivas-
ta IKJ Rakennus Oy:stä.

Soramäki harjaantui vain harvojen hallitsemaan arvorakennusten 
korjausurakointiin 1990-luvulla. Hänen yrityksensä on ollut mukana 
lähes kaikissa suomalaisissa linnojen, kirkkojen ja muiden vanhojen 
arvorakennusten korjauksissa. Usein näissä kohteissa on työskennel-
tävä korkealla, minkä seurauksena luotettavien telineiden ja putoa-
missuojien suunnittelu ja käyttö on muodostunut osaksi toimenkuvaa.

– Käytämme omia telineitä ja hissejä. Usein on siirrettävä painavia 
materiaaleja yläilmoihin. Haluamme itse pysyä kartalla siitä, miten luo-
daan turvallisuutta työmaillemme, Soramäki perustelee.

LAASTIN SÄVY VAATII VAIVANNÄKÖÄ 
Työt Johanneksenkirkon korjaustyömaalla käynnistyivät kuluvan vuoden 
helmikuussa ja valmistuvat heinä-elokuussa 2022. Urakka toteutetaan 
kahdessa perättäisessä vaiheessa: ensin eteläinen julkisivu fiaaleineen 
ja betonikoristeineen ja sen jälkeen pohjoinen. Niiden korjaustarpees-
sa voi olla eroja, mutta kauttaaltaan eniten kunnostettavaa on kirkon 
julkisivuja koristavissa, goottilaiselle tyylille ominaisissa suipoissa fi-
aaleissa eli pikkutorneissa. Ne päätettiin kunnostaa maanpinnalla ja 
siirtää sitten takaisin tiilipilarien varaan.  

64 metrin korkeuteen ulottuvilla telineillä työskennellen vaihdetaan 
tarvittavilta osin tiilet ja kaikki laastisaumat. Muuratun julkisivun laas-
tisauma on reunaltaan pyöreä, mistä johtuu sen kutsumanimi ”mak-
karasauma” – kuin Makkaratalon rakenteiden väliin pakotettu makka-
ra pienoiskoossa. 
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Sauman tavanomaisesta poikkeava muoto 
vaatii suurempaa tarkkuutta kuin muuraustyö 
yleensä, mutta vielä vaativampi tehtävä oli löy-
tää laastille täsmälleen oikea koostumus ja sitä 
kautta oikea värisävy. Tämän onnistumisessa 
tärkeä rooli oli sekä urakoitsijoilla että laastitoi-
mittaja Fescon Oy:llä.

– Oikean sävyn löytäminen vaatii näihin tottu-
neellakin aina paljon kokeiluja. On hienoa, että 
laastitoimittaja on tässäkin kohteessa osoittanut 
valmiutta tuoda oman panoksensa juuri oikean 
ratkaisun löytämiseen, Entisöinti Athenen toimi-
tusjohtaja Peter Backman sanoo.

Hän pitää tärkeänä myös Fesconin tuotteis-
ton monipuolisuutta. Kun on tarvittu jokin tiet-
ty värisävy, se on ollut mahdollista juuri erilaisia 
laastituotteita yhdistämällä. 

Johanneksenkirkon korjaustyömaalla Enti-
söinti Athene on keskittynyt betonikoristeiden ja 
muiden betonirakenteiden korjaamiseen. Yli 130 
vuotta vanhat betonirakenteet – muun muassa 
kahdeksan yläilmoissa vaanivaa ”kissapetoa” – 
ovat hänen mukaansa edelleen varsin hyvässä 
kunnossa. 

TEKSTI Vesa Tompuri 
KUVAT Vesa Tompuri ja Shutterstock 

Työstettävyys on tässä tapauksessa  
erityisen tärkeää, koska saumattavaa on paljon. 

JOHANNEKSENKIRKON  
JULKISIVUN SANEERAUS 
Helsinki, Ullanlinna 

 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä

 Urakoitsijat:  

IKJ-Rakennus Oy, Entisöinti Athene Oy

 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Vilhelm  

Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

 Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy

 Käytetyt materiaalit mm: ruiskukorro- 

betonin ja juotosbetonin Fescon 1000/3  

yhdistelmä (betonikoristeet), Fesconin  

erikoislaasti (muurattu julkisivu)

 Korjausurakan rakennusaika:  

2/2021–8/2022

 Kustannusarvio: noin 5 miljoonaa euroa, 

urakoiden osuus runsaat 4 miljoonaa euroa

 Kirkko valmistunut 1891,  

arkkitehti Adolf Emil Melander

OIKEAN VÄRISÄVYN  
LÖYTÄMINEN TYÖLLISTI 
Betonikoristeiden ja muurattujen julkisi-
vujen saumalaastin reseptin määrittämi-
nen oli Johanneksenkirkon remontin on-
nistumisen perusedellytyksiä. Reseptien 
määritys vaati sekä perusteellista vanhoi-
hin materiaaleihin ja työmenetelmiin tu-
tustumista työmaalla että suurta määrää 
kokeiluja materiaalit toimittaneen Fesco-
nin laboratoriossa ja tehtaalla. 

– Oli aivan keskeinen seikka, että pääsin 
keskustelemaan työkohteessa rakennutta-

jan ja Museoviraston edustajien sekä rakenne-
suunnittelijan ja urakoitsijoiden kanssa. Beto-
nikoristereseptin hiomisessa oli jonkin verran 
apua siitäkin, että olimme toimittaneet aiemmin 
toiselle urakoitsijalle niin sanottua Speden pat-
sasmassaa. Kuitenkin nyt oli kysymys ihan uu-
desta reseptistä, jota noudattaen alkuperäiset 
värisävyt toteutuvat ja riittävän pitkä kestoikä 
on saavutettavissa, kertoo myyntipäällikkö Jori 
Leskinen Fesconista.

Speden patsasmassa -termillä hän viittaa En-
tisöinti Athenen Peter Backmanin lempinimen 
mukaan nimettyyn betonituotteeseen, jota täs-

sä kohteessa kuitenkin oli modifioitava juuri 
sopivan värin aikaansaamiseksi ja ankarien 
olosuhteiden ”selättämiseksi”.

– Olosuhteiden ankaruus johtuu sekä ra-
kennuksen suuresta korkeudesta että meren 
läheisyydestä, Leskinen täsmentää.

Hän ei luonnollisestikaan paljasta tuottei-
den tarkkaa reseptiä, mutta toteaa betoni-
koristemassan koostuvan kahden erillisen 
tuotteen, ruiskukorrobetonin ja juotosbeto-
nin Fescon 1000/3 yhdistelmästä. 

Muuratun julkisivun oikean laastiresep-
tin löytäminen vaati sekin perusteellista 
analysointia. Olemassa olevan julkisivun 
vanhoista laasteista otettiin työmaalla näyt-
teitä, joiden koostumuksen selvittyä saatiin 
lopulta oikea sävy julkisivukorjauksissa käy-
tettävälle laastille. 

– Oikean sävyn lisäksi kiinnitimme huo-
miota työstettävyyteen. Se on tässä tapauk-
sessa erityisen tärkeätä, koska saumattavaa 
on niin paljon. On oleellista, että työnteko 
noissa olosuhteissa on mahdollisimman 
vaivatonta ja mukavaa, Leskinen perustelee.
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Lempäälän Sääksjärven seurakuntatalo on van-
han sanonnan mukaan ”kirkko keskellä kylää”. 
Se on rakennettu entisen seurakuntatalon pai-
kalle, mutta täysin uudella otteella.

– Tilaaja halusi ehdottomasti välttää pois-
puretun seurakuntatalon rakennusvirheet. Selvää 
oli, että ehdotamme kivirakentamista. Seurakun-
nan johto määritteli myös tavoitteet korkeata-
soiselle arkkitehtuurille, kertoo pääsuunnittelija,  
arkkitehti Jouni Kulmala Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen Oy:stä.

– Seurakunnan silloinen kirkkoherra on suo-
malaisen modernismin ystävä. Hänen rohkai-
semanaan lähdettiin tavoittelemaan 1940–50- 
lukujen myöhäisfunktionalistista tyyliä nykypäi-
vään sovitettuna.

– Kivellä on kiistaton sija kirkollisissa raken-
nuksissa. Se kestää sekä tyylilliset että fyysiset 
koettelemukset.

KAIKILLE HELPPO SATAMA
Seurakuntalaiset äänestivät talon nimeksi ”Sa-
tama”.

– Sitä se on. Tavoitteena oli tehdä talo, jonne 
on helppo tulla ja joka palvelee kaikkia vauvasta 
vaariin, toteaa seurakunnan kiinteistöpäällikkö 
Karri Koivusilta.

– Tutkimmekin hyvin tarkasti, minkäkokoinen 
seurakunnan toimintaa palveleva rakennus oli-
si. Entisessä seurakuntatalossa olleet toimin-
not, seurakuntasali sekä tilat päiväkerholle ja 
partiolle, löytyvät myös nykyisestä, Jouni Kul-
mala kertoo.

Seurakuntatalo on taivutetun L-kirjaimen muo-
toinen. Korkea sali on sijoitettu L:n taitteeseen 
siten, että alttariseinä on perinteiseen tapaan itää 
kohti. Talo madaltuu tilasarjan päähän mentäes-
sä. Partiotilat ovat rakennuksen matalimmassa 
kohdassa, mutta sen merkitystä on korostet-
tu yhdellä talon mielenkiintoisimmista tiloista. 
Katettu terassi ulkotakkoineen tulee varmasti 
olemaan ahkerassa käytössä.

– Käyttäjä esitti hartaan toiveen mahdollisim-
man isosta seurakuntasalista. Päätoiminnoista 
tehtiinkin yhdisteltäviä, seurakuntasali laajenee 
lähes kaksinkertaiseksi avaamalla siirtoseinät 
kerhotiloihin. Kerho- ja partiotilat ovat toimin-
nallisesti yhdistettäviä, koska kerhot toimivat 
pääosin päivisin ja partio iltaisin. 

KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA
– Selkeänä tavoitteena oli saada kestävä ja pitkä-
ikäinen rakennus. Asetimme suunnitelmalli-

seksi käyttöiäksi vähintään sata vuotta. Siihen 
perustuu myös kuparin valinta vesikatteeksi – 
onhan olemassa paljon vanhoja kuparikattoja, 
joille ei ole tarvinnut tehdä juuri mitään, Karri 
Koivusilta kertoo.

Rakennuksen runko on tehty Lammin Kuo-
rikivi-harkoilla.

– Kivirakenne on turvallinen ja terveellinen. 
Valuharkoilla saatiin myös kunnon lämmön-
eristys, Koivusilta toteaa.

– Terveen sisäilman merkitys tässä kohtees-
sa onkin kiistaton, koska juuri merkittävät sisäil-
maongelmat johtivat aiemman seurakuntatalon 
purkamiseen, Jouni Kulmala sanoo.

Seurakuntatalon suunnittelussa huomio kiin-
nitettiin myös akustiikkaan.

– Kuulo on merkittävä aisti. Akustiikan hallin-
nalla pystytään visualisoimaan tiloja samoin kuin 

SÄÄKSJÄRVEN UUSI SEURAKUNTATALO  

Niukkaa ja herkkää funkista
Sääksjärven seurakuntatalon materiaalivalinnoissa haluttiin varmistaa terveellisyys, turvallisuus ja 
hyvä huoltovapaus vähintään sadan vuoden päähän. Runko on kivirakenteinen ja katto kuparista.

SÄÄKSJÄRVEN SEURAKUNTATALO, 
SATAMA 
Pitkäahteentie 14, Lempäälä 

 Rakennuttaja: Lempäälän seurakunta

 Arkkitehtisuunnittelu:  

arkkitehti Jouni Kulmala/Arkkitehti-

toimisto Lasse Kosunen Oy

 Pääurakoitsija: Astora-Rakennus Oy

 Laajuus 700 b-m2, tilavuus 2 900 m3

 Runkorakenne: Lammin Kuorikivi

Ikkuna-aukkoihin taidolla tehdyt viisteet  
antavat valon tulvia sisään.
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Kivellä on kiistaton sija  
kirkollisissa rakennuksissa.  
Se kestää sekä tyylilliset että 
fyysiset koettelemukset.

Talon korkeimman, omaleimaisesti aukotetun 
julkisivun takana on seurakuntasali. 

väreillä. Seurakuntasalin pinnat jätettiin hiukan 
muunlaista monitoimisalia kovemmiksi, jotta 
myös korvat havaitsevat, että ollaan kirkollises-
sa tilassa, Kulmala kertoo.

Rakennuksen julkisivuissa huomiota kiinnit-
tävät erityisesti julkisivussa salin kohdalla olevat 
lukuisat aukotukset ja takkaterassin tiilireliefit. 
Muurarien ammattitaito näkyy. Niinpä sekä Kul-
mala että Koivusilta antavat täyden kiitoksen 
pääurakoitsija Astora-Rakennukselle.

– Heidän asenteensa tekemiseen oli poikke-
uksellisen hieno. He ymmärsivät kohteen vai-
keudet ja pyrkivät parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen. Tällaisissa ainutkertaisissa koh-
teissa korostuu myös suunnitteluryhmän merki-
tys. Näkemystä, kokemusta ja joustoa tarvitaan 
kaikilta, Kulmala toteaa. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Marjaana Malkamäki 

Rakennusmateriaalien valinnassa painotettiin 
kestävyyttä ja huoltovapautta, joten seurakun-
tasalin lattia on tehty tiilistä.
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Tiilet, harkot sekä laasti- ja rappaus- 
tuotteet antavat monipuoliset mahdolli- 
suudet suunnitella ja rakentaa laadukas, 
ilmeikäs sekä kestävä ympäristö.  

Rakennustuoteteollisuus RTT ry,  
Muuratut rakenteet -ryhmä

FESCON OY 
Puh. 020 789 5900 
www.fescon.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

Tänä syksynä elämä on 
kivenkaunista – uusi kampanja 

käynnistyy lokakuussa!
#kivenkauniselämä

http://www.fescon.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

