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Rakentamiseen vaikuttaa paljon ulkoisia tekijöitä. Nyt näitä ovat esimerkiksi 
kaupungistuminen ja sen mukanaan tuomat entistä ahtaammat rakennus-
työmaat, koronan tuomat muutokset asukkaiden tilantarpeeseen, Venäjän 
hyökkäyssodan vaikutukset energian hintoihin ja rakennusmateriaalien 
saatavuuteen sekä ilmastonmuutos. Rakennusmateriaalien valmistajien 
on osaltaan vastattava näihin rakentamisen uusiin vaatimuksiin. Kilpai-
lussa pysytään mukana vain tarjoamalla uusia tai päivitettyjä ratkaisuja. 

Useat rakennuttajat ovat viime aikoina alkaneet entistä enemmän arvos-
taa perinteisiä yksinkertaisia rakenteita, koska niillä on monia todennettu-
ja etuja. Paikalla rakentaen voidaan toteuttaa pitkäikäisiä, monimuotoisia 
ja muuntojoustavia rakennuksia, jotka kestävät ajan hammasta. Lisäk-
si toteutus on jopa vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannustehokkaampaa. 

Tässä lehdessä esittelemme useita kohteita, jotka on toteutettu hyvää 
käsityöläisperinnettä noudattaen, mutta uudella twistillä. Mukana on niin 
massiivista tiiliseinää kuin erilaisia harkkoratkaisuja, joilla saadaan vastaa-
vat ominaisuudet vähemmällä työmäärällä. Harkkorakentaminen onkin 
laajentunut pientaloista myös kerrostalojen runkoihin. Harkkorakentami-
sen etuina ovat materiaalien nopea saatavuus, harkkojen helppo ja turval-
linen liikutettavuus ahtaissa paikoissa sekä se, että paikalla rakennettaes-
sa voidaan töitä jatkaa suunnitelmien muuttamisen jälkeenkin nopeasti. 

Laadukkaat, toisiaan täydentävät muuratut ja rapatut julkisivut istuvat 
luontevasti jo olemassa olevaan ympäristöön ja luovat pitkäikäistä, kau-
niisti ikääntyvää kaupunkikuvaa.

Kivirakennusten pitkä elinkaari, huoltovapaus sekä massiivisuuden 
tuoma energiatehokkuus tekevät niistä paitsi asukkaiden myös ilmaston 
kannalta kestävän vaihtoehdon. Tuotevalmistajat tekevät aktiivisesti työ-
tä tuotannon päästöjen leikkaamiseksi entistä enemmän, keinoista ker-
romme tässäkin lehdessä. 

Lukuiloa!

Tiina Kaskiaro
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi
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28 Perinteinen 
rakentaminen 
vastaa myös 
uuden ajan 
vaatimuksiin



Viikinmäki on yksi Helsingin uusista asuin alueista. Sen korkeimmalla kohdalla  
sijaitsevat harkkorakenteiset omistus- ja vuokra-asunnot saivat asukkaansa nopeasti.
– Kestävä kehitys ja ympäristöasiat korostuvat asukkaiden asumisen valinnoissa.  
Varsinkin nuoremmilla ne ovat ehkä yhtä tärkeitä kuin asunnon sijainti ja hinta,  
arkkitehti SAFA Mari Matomäki sanoo.

Uutta kaupunkia tai täydennysrakentamista – 
paikalla rakennettu kivitalo on varma, helppo  
ja energiatehokas ratkaisu.
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Erityisen suuri muutos on tapahtunut ammattirakennut-
tajien ja tilaajien valveutumisessa. Usein harkkorakenteen 
aikataululliset ja laadulliset ominaisuudet osataan ottaa 
huomioon jo hankesuunnittelun alkumetreillä.

Harkkorakentamisen kilpailukyvystä kertoo muun muassa 
se, että harkoista on toteutettu yksilöllisiä asuinkerrostalo-
ja tiukkaan ARA-hintaan. Paikallarakennettu harkkotalo on 
myös harhaluuloista poiketen nopea toteuttaa. Esimerkiksi 
Lohjan keskustaan valmistui vuonna 2019 viisikerroksinen 
asuintalo, jonka harkkorunko nousi kolmessa kuukaudes-
sa. Rakennuttajan mukaan elementeillä ei olisi nopeam-
paan tahtiin päästy. 

Harkot ovat kappaletavaraa eli niitä on aina sujuvasti 
saatavilla ilman turhia odotuksia. Tämä on ollut tarpeen 
varsinkin viime aikoina. Useita puu- ja betonihankkeita on 
uhannut viivästyminen tai jopa peruuntuminen. Harkot ovat 
tarjonneet hyvän vaihtoehdon, jolla hankkeiden läpivienti 
on pystytty varmistamaan ja projekti on saatu toteutettua 
nopeammin sekä edullisemmin. 

Harkkoja on helppo tuoda työmaalle ja käsitellä raken-
nuksella. Työmaalla ei tarvita suurta varastointitilaa eikä 
nostokapasiteettia. Esimerkiksi sivuilla 10–14 esiteltävä 
Helsingin kantakaupunkiin, ahtaalle sisäpihalle suunniteltu 
täydennysrakentamisen kohde oli toteutettavissa vain har-
koista. Samalla päästiin koko rakenteessa mahdollisimman 
kustannustehokkaaseen ratkaisuun. 

Massiivinen kivirakenne tekee talosta energiatehokkaan 
sen koko elinkaaren ajalta, olipa kyseessä pien- tai kerros-
talo. Tämä on hyvä muistaa – varsinkin nyt, kun keskustelu 
energian hinnasta käy taas kuumana. 

Seuraavilla sivuilla tutustumme erityyppisillä harkoilla 
rakennettuihin kohteisiin, toivottavasti saat jutusta inspi-
raatiota omiin hankkeisiisi. 

SELKEÄT OHJEET SAATAVILLA

Kerrostaloissa harkkorakenteiden kapasi-

teetteja hyödynnetään rakennesuunnitte-

lun ja toteutuksen kannalta suuremmil-

la käyttöasteilla kuin 1–2-kerroksisissa 

rakennuksissa. Rakennesuunnittelijan 

ja päätoteuttajan on hyvä miettiä, mitä 

vaatimuksia syntyy suunnittelun ja to-

teutuksen laadunvarmistukselle, kun ker-

rosluku kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi 

kantavien rakenteiden toteutuksen laa-

tusuunnitelman laadinta sekä seuraa-

musluokan CC2 mukaiset lisävaatimukset 

rungon detaljiikalle.  

Rakennustuoteteollisuuden harkko-

jaoston julkaisemassa ohjeessa harkko-

rakenteiden käytöstä ja erityispiirteis-

tä kerrostalorakentamisessa esitellään 

harkkorungon edut monitahoisesti ja sel-

keästi. Myös suunnitteluun, projektinhal-

lintaan ja laadunvarmistukseen on otettu 

kantaa. Ohje on niin suunnittelijoille, ra-

kennuttajille kuin urakoitsijoillekin tu-

tustumisen arvoinen.  

Ohjeen pääset  
lukemaan täältä.

KÄYTÄNNÖN EDUT RATKAISEVAT MONTA ONGELMAA 

Harkkojen käyttö  
lisääntyy kerrostalo
rakentamisessa 
Harkkorakentamisen hyödyt kerrostalorakentamisen vaihtoehtona on tun-
nistettu Suomessakin ja erityyppiset harkkoratkaisut kasvattavat suosiotaan 
runkorakenteina. Syykin on selvä: kivi- ja paikallarakentamisen edut toteu-
tuvat jopa vaihtoehtoisia ratkaisuja nopeammin ja kustannustehokkaammin. 
Syykin on selvä: laadukkaat asunnot toteutuvat jopa vaihtoehtoisia ratkaisuja 
nopeammin ja kustannustehokkaammin.
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Jylhä laskeutui  
kalliolle
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Viikinmäen korkeimmalla kohdalla sijaitsee ko-
mea kallio, joka oli vähällä jo hävitä kaupunki-
kuvasta.

– Asemakaavassa ideana oli, että koko kallio 
olisi räjäytetty pois. Rakennusten välissä oleva 
kallioalue on kaavassa merkitty LPA-alueeksi. 
Helsingin uusi autopaikkanormi tuotti sen ver-
ran vähemmän autopaikkoja, että tajusin, että 
ne saa mahdutettua ilman kallion räjäyttämistä, 
arkkitehti SAFA Mari Matomäki Arkkitehtitoimis-
to Hedman & Matomäki Oy:stä kertoo.

Tämä oivallus sai Basso Building System Oy:n 
hankkimaan tontin.

– Tontit olivat Helsingin kaupungilla vapaasti 
haettavissa. Tonttien aikaisempi varaaja oli luo-
punut tontista, koska heidän suunnitelmiensa 
mukaan kallion louhiminen olisi tullut kalliiksi. 
Meidän suunnitelmamme sen sijaan sekä sääs-
tivät kallion että mahdollistivat asuntojen raken-
tamisen kohtuullisella kustannuksella, kertoo 
Basson kehitysjohtaja Jukka Lehtonen.

– Korkealle ilmaan rakentaminen ei ole ihan 
jokapäiväistä Suomessa. Rakennesuunnittelija 
kuitenkin ratkaisi arkkitehtisuunnittelun mukai-
sen näyttävän tavan toteutukselle, Matomäki to-
teaa tyytyväisenä.

HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA
Basso ja Hedman & Matomäki ovat tehneet hyvää 
yhteistyötä lukuisissa harkkorakenteisissa rivi- ja 
pienkerrostaloissa aikaisemminkin.

– Pidin tämänkertaista suunnittelutehtävää 
alusta asti haastavana, mutta samalla paljon 
mielenkiintoisia mahdollisuuksia sisältävänä, 
Matomäki toteaa.

Helsingin Viikinmäen laelle, alueen upeimmalle paikalle on  
valmistunut harkkorakenteinen pienkerrostalon ja rivitalojen  
kokonaisuus. Kohde on nimetty osuvasti Helsingin Jylhäksi.

– Rakennusmassat on ikään kuin laskettu kallion päälle,  
arkkitehti SAFA Mari Matomäki kuvaa.

Hyvä oivallus sijoitti asuintalot komeasti 
ja säästi kallion. Alkuperäisessä kaavassa 
kallio oli merkitty pysäköintialueeksi,  
jonka toteuttamisessa kallion louhinta  
olisi tullut todella kalliiksi.

PERHEASUNTOJA JA SAUNA OSASTO YLÄKERROKSESSA

As Oy Helsingin Jylhän asunnot ovat pää-
osin joko kolmen tai neljän huoneen sekä 
keittiön perheasuntoja, tosin joukossa on 
pari yksiötä ja kaksiotakin.

– Perheet otettiin selkeästi kohderyh-

mäksi jo suunnitteluvaiheessa. Asuntojen 

pohjaratkaisuihin sekä tilojen toimivuu-

teen ja kalustettavuuteen kiinnitet-

tiin erityistä huomiota, arkkitehti Mari 

Mato mäki kertoo.

Kaikissa asunnoissa on myös lasitet-

tu parveke.

– Se on yksi tila asuntoon lisää ja ison 

parvekkeen voi kalustaa monella tavalla. 

Käytännössä lasitetut parvekkeet piden-

tävät Suomen kesää.

Vaikka asunnot ovat hyvin tilavia, niis-

sä ei ole asuntokohtaisia saunoja, vaan 

taloyhtiön sauna on kerrostalon ylimmäs-

sä kerroksessa ja vilvoittelua varten on 

iso lasitettu parveke.

– On hyvä, että tehdään kaikenlaisia 

taloyhtiöitä. Kaikki eivät välitä pienes-

tä asuntosaunasta, joka toimiikin monesti 

varastona.

Kokonaisuutena Basson Viikinmäen koh-

de täyttää kuitenkin monipuolisen asunto-

jakauman tavoitteet.

– Koko hanke sisälsi neljä asuntotont-

tia ja kaksi pysäköintitonttia. Basso perusti 

kaksi yhtiötä, As Oy Helsingin Jylhä ja As Oy 

Helsingin Kalliopuisto. Jylhä rakennettiin 

kuluttajille RS-hankkeena ja Kalliopuis-

to asuntorahastolle vuokrakäyttöön. Siksi 

Kalliopuistoon suunniteltiin paljon pieniä 

asuntoja ja Jylhään suurempia, kehitysjoh-

taja Jukka Lehtonen kertoo.

– Molemmille yhtiöille tuli kaksi asun-

totonttia ja asuntojen kokonaisala oli suun-

nilleen sama, mutta Kalliopuistossa oli sel-

västi enemmän asuntoja. Näin hanke täytti 

kokonaisuutena kaupungin vaateet per-

heasuntojen määrästä, kehitysjohtaja Jukka 

Lehtonen kertoo.

Osaan rivitaloista on sisäänkäynti huoneiston  
toiseen kerrokseen puista laituria pitkin.
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Asemakaavassa on rakennusalueen rajat neljälle rakennukselle. 
Harjannetien puolella rakennukset ovat kerrostaloja ja Ristiretkeläis-
tenkadun puolella rivitaloja. Käytännössä rakennuksia on kuitenkin 
viisi, koska yksi rakennusmassa jaettiin kahtia. Näin saatiin katu- ja 
kalliokorkojen puolesta järjestettyä kulkuyhteys tonteille.

– Rakennusmassat ovat ikään kuin laskettu kallion päälle. Sijainnit 
ovat jotakuinkin kaavan mukaisilla rakennusalueilla, Matomäki toteaa.

Kallion muoto on vaikuttanut myös asuntojen sisäänkäynteihin.
– Osaan rivitaloista sisäänkäynti on perinteisesti ensimmäisestä 

kerroksesta. Eteläpään rivitalossa sisäänkäynnit ovat kuitenkin toi-
sesta kerroksesta, koska kallio karkaa alta. Näihin käynti on puista 
laituria pitkin. Laiturin ja rakennusten alla kallio on luonnontilassa.

AIKATAULU JA KUSTANNUKSET KURISSA
Helsingin Jylhä ja sen naapuriyhtiö Helsingin Kalliopuisto ovat Bas-
son toteuttamaa varmaa harkkorakentamisen laatua.

– Basso aloitti 14 vuotta sitten rakentamalla harkkorakenteisia oma-
kotitaloja, jolloin kehitimme ja trimmasimme harkkorakentamisen 
prosessin kuntoon. Samalla kehittyi siihen prosessiin sopivat resurssit 
ja tekijät. Tästä syystä harkkorakentaminen on Bassossa tehokasta 
ja samalla se on teknisesti ja suunnittelun sekä estetiikan kannalta 
laadukas tapa rakentaa. Pyrimme tekemään harkoilla 1-4-kerroksiset 
hankkeet, Jukka Lehtonen sanoo.

– Harkkorakentamisessa yhtenä isona etuna on aikataulu eli ei 
olla elementtitehtaiden aikatauluista riippuvaisia, Matomäki lisää.

Tämän vuoden keväällä rakennusmateriaalien kustannukset nousi-
vat huimasti. – Harkkojen hinta on pysynyt suhteellisen vakaana esi-
merkiksi elementteihin ja puutavaraan verrattuna, Lehtonen toteaa.

Kivirakentamisen muut edut kuten energiatehokkuus, ympäris-
töystävällisyys ja elinkaaren aikainen kustannustehokkuus ovat myös 
hyviä valtteja.

HARKKORAKENTAMINEN ON SUJUVAA MYÖS  
TYÖMAAN KANNALTA

Basso toteuttaa rivi- ja pienkerrostaloja harkkorakenteisina.  

Rakennustavasta on selvää etua myös työmaalle.

– Toimitukset ovat joustavia ja tavara on saatavissa myös  

nopealla aikataululla. Harkot ovat logistisesti helppokäyttöi-

siä, koska ne ovat nostettavissa suoraan kuormasta kerrok-

siin. Kuljetukset onnistuvat myös haastavampiinkin paikkoihin, 

koska kuormien koko on helposti muokattavissa, kertoo Basson 

vastaava työnjohtaja Tero Särkijärvi.
– Harkot kestävät kosteusrasitusta ja siitä aiheutuvia hait-

toja muita materiaaleja paremmin. Harkkorakenne on helposti 

muokattavissa esimerkiksi huonekorkeuden osalta, Särkijär-

vi jatkaa.

As Oy Helsingin Jylhänkin rakentaminen sujui juoheasti 

suunnitelmien mukaan. Haittaa tekivät vain korona ja talven 

suuri lumi määrä, niin kuin kaikille muillekin työmaille.

Jylhän rakennustyömaa sijaitsi kalliolla, lähes valmiissa 

kaupunkiympäristössä.

– Toimitukset saatiin hoidettua hyvin oikein suunnitellul-

la rakennusjärjestyksellä ja työmaalogistiikalla. Tässäkin asiaa 

helpotti harkkojen helppo siirreltävyys ja suhteellisen pieni ti-

lan tarve.

 

Rappaus taipuu  
moneen värisävyyn.

Jykevästi irti maasta.
Asunnoista suurin osa on väljiä perheasuntoja  
ja isot parvekkeet tuovat vielä lisää tilaa.

Suunnitelma sekä säästi kallion  
että mahdollisti asuntojen rakentamisen  
kohtuullisella kustannuksella.
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AS OY HELSINGIN JYLHÄ
Ristiretkeläistenkatu 10, Helsinki

 5 rakennusta, 2–3 kerrosta

 32 asuntoa, koot 29,5–94,5 m2

 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti SAFA 

Mari Matomäki / Arkkitehtitoimisto 

Hedman & Matomäki

 Toteutus: Basso Building Systems Oy

 Ulkoseinissä käytetty Lecan LTH-380  

-kevytsoraeristeharkkoa ja kantavissa 

huoneistojen välisissä seinissä  

Lecan BVH-200 -betonimuottiharkkoa, 

julkisivu pääosin rapattu

 Rakennesuunnittelu: RA-Suunnittelu Oy

 Rakennusaika: 10/2020–6/2021

– Kestävä kehitys ja ympäristöasiat näkyvät jo 
nyt asukkaiden asumisen valinnoissa. Tämä tulee 
korostumaan edelleen. Veikkaan, että varsinkin 
nuoremmilla ne ovat yhtä tärkeitä kuin asunnon 
sijainti ja hinta, Matomäki toteaa.

KALLIOTA JÄI LOIKOILUUNKIN
Mari Matomäki sanoo halunneensa luoda Hel-
singin Jylhästä jännittävän linnavuorimaisen 
kokonaisuuden.

– Itselleni oli alusta asti selvää, että rakennuk-
sen värit haetaan olemassa olevan kallion väreis-
tä. Rappaus onkin taipuvainen moneen värisä-
vyyn. Julkisivut ovat kaduille päin väriltään hyvin 
tummia ja sisäpihan puolelta vaalean valoisia.

Tontit ovat hyvin muodokkaita kallioita. Kor-
koerot ovat suuria, myös yksittäisten rakennus-
ten kohdalla. 

– Kaikki näkyviin jäävät louhinnat tehtiin tar-
kelouhinnalla. Isona ajatuksena pihoilla oli, että 

Talojen väliin jää suojaisa sisäpiha, jossa  
lastenkin on hyvä leikkiä.

kallion reunoilla istuskellaan ja kallioilla makoil-
laan, Matomäki maalailee.

– Kiitokset Basson porukalle, että lähtivät mu-
kaan kallioalueen säilyttämiseen ja normaalista 
poikkeavaan ratkaisuun. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Niko Laurila

Katso esittely- 
video kohteesta.
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Kerrostalot  
kenkälusikalla  
kantakaupunkiin
Helsingin Liisankadulla on historiallisesti arvokkaaseen  
ympäristöön, ahtaalle sisäpihalle rakennettu kaksi asuinkerros-
taloa. Ne on sovitettu paikalleen tarkasti niin arkkitehtuuriltaan, 
materiaaleiltaan kuin logistiikaltaan. – Kuin kenkälusikalla,  
kuvaa pääsuunnittelija, arkkitehti Petri Saarelainen.

Helsingin kantakaupungin umpikortteleissa on 
sisäpihoja, joita kadulla kävelijä ei edes välttä-
mättä huomaa. Yksi tällainen on Liisankatu 14 
Kruununhaassa. Kadun varressa sijaitsee kuusi-
kerroksinen arkkitehti Kaarlo Borgin 1920-luvun 
lopussa suunnittelema asuintalo, jonka kivija-
lassa on muutamia liiketiloja. Porttikongista on 
käynti sisäpihalle, jonka takakulmassa on toinen 
pieni asuinrakennus. 

Pihan keskellä ovat olleet 1920-luvulla raken-
netut liikuntahalli ja työpaja. Liikuntahallissa on 
aikoinaan toiminut Helsingin ensimmäinen kei-
lahalli ja rakennusta on muutettu moneen ker-
taan. Siellä on muun muassa kuvattu Suomi-Fil-
min elokuvia ja pelattu lentopalloa – Mauno 
Koivisto yhtenä pelaajana. Koko kiinteistö oli 
nimittäin aikoinaan Suomen Pankin omistuk-
sessa. Pankki myi kiinteistön asunto-osakkeet 
vuonna 2001 silloiselle Kuntien Eläkevakuutuk-
selle, nykyiselle Kevalle.

Liikuntahallin ja työpajan jäätyä vähälle käy-
tölle Suomen Pankki päätti luopua myös niistä. 
Keva sopi niiden ostamisesta ajatuksena hakea 
sisäpihalle asemakaavan muutos asuntojen ra-
kentamiseksi. Keva otti yhteyttä Lahdelma & 
Mahlamäki arkkitehteihin. – Tavoitteena oli tut-
kia poikkeuksellisen sisäpihan käyttömahdolli-
suudet, Petri Saarelainen kertoo.

– Kohde oli rakennushistoriallisesti epäyhte-
näinen. Liikuntahallin ja työpajan säilyttäminen 
oli taloudellisesti mahdotonta, sillä silloin lisä-
rakentaminen olisi jäänyt vähäiseksi. Museo-
virasto edellytti vanhojen osien säilyttämistä 
ja sijaintinsa puolesta kulman asuinkerrostalo 
toimi tähän erittäin hyvin.

Petri Saarelaisen mukaan asemakaavan muu-
tosta tutkittiin hyvässä yhteistyössä tilaajan eli 
Kevan sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja Museoviraston kanssa.

– Lisärakennusoikeuden mitoituksessa otettiin 
hyvin tarkasti huomioon rakennushistoriallisesti 
erittäin arvokas ympäristö. Jo viitesuunnitelmas-
sa määriteltiin rakennusten korot ja ääriviivat. 
Näin kaupunki halusi varmistaa rakentamisen 
laadun ja sen, että tuleva kaava vastaa niin ra-
kennusteknisiin haasteisiin kuin tilaajan toivei-
siin ja uudisrakentaminen toteutuu sovitusti, 
Saarelainen kertoo.

Asemakaavan muutos laitettiin vireille 2015 
ja kaava vahvistui 2019, jonka jälkeen aloitettiin 
rakennuslupasuunnittelu. 

Liisankatu 14 sijaitsee Helsingin tiukassa,  
perinteikkäässä kantakaupungissa.  
Täydennysrakentaminen oli mahdollista  
vain paikalla rakentaen.

Katso kohteen video
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KIVITALO KIVITALOJEN KESKELLE
Asemakaavan muutos toi uutta asuntokerros-
alaa noin 3 000 kerrosneliömetriä. Vanhojen 
kortteleiden rakenne on sellainen, että kadun 
varressa olevat talot ovat korkeampia ja sisä-
pihalla matalampia. Tämän perinteen mukaan 
tehtiin myös nämä uudisrakennukset: toinen 
on 3,5 -kerroksinen ja toinen 4,5-kerroksinen.

– Tavoitteena oli muotoilla ja sijoittaa raken-
nukset niin, että niistä on mahdollisimman vä-
hän haittaa naapureille ja toisilleen, Saarelai-
nen kertoo.

Tontilla oli jo maanalainen pysäköintihalli, jota 
laajennettiin koko pihan kattavan pihakannen 
kokoiseksi. Asuinrakennukset ovat pihakannen 
päällä sijoitettuna vanhojen rakennusten viereen 
siten, että rakennusten väliin jää mahdollisim-
man iso piha-alue.

– Kyllähän tuo rakennuspaikka vaati ehdot-
tomasti kivitalon. Runkorakenteen valinta oli 
oleellinen kysymys. Ahdas sisäpiha oli logisti-

Rakennusten materiaalit, värit ja muodot 
henkivät kestävää, perinteistä kaupunki-
rakentamista modernilla tavalla.

KEVAN TAVOITE: KESTÄVÄT, VIIHTYISÄT JA ARVONSA SÄILYTTÄVÄT RAKENNUKSET

Kevan rakennuttajapäällikön Saku Pön-
tysen mukaan Keva pyrkii pitkäaikaisena 

kiinteistön omistajana energiatehokkai-

siin ja hyvin aikaa kestäviin ratkaisuihin. 

– Esimerkiksi energiatehokkuuden  

osalta E-luvulle on asetettu rakentamis-

määräyksiä tiukempi tavoite, Pöntynen 

toteaa.

– Liisankadun projektissa tavoitteena 

oli myös korttelin sisällä löytää uudis-

rakentamiseen ratkaisu, joka sopeutuu 

korttelin sisäpihojen tilalliseen kokonai-

suuteen ja mittakaavaan sekä huomioi 

ympäröivien asuinrakennusten valoisuu-

den ja näkymät. Aiemmin asfaltoitujen piho-

jen tilalle toteutettiin viihtyisä oleskelupiha 

asukkaille.

– Purkava täydennysrakentaminen keskus-

ta-alueella korttelin sisäpihalle on kallis-

ta tehdäänpä se miten tahansa. Taloudellinen 

yhtälö on siten ollut haastava. Rakennukset 

sijaitsevat kuitenkin kantakaupungissa, joten 

kysyntää uusille vuokra-asunnoille uskotaan 

riittävän. Pelkän vuokrakassavirran lisäksi 

kiinteistösijoituksissa on otettava huomioon 

myös mahdollinen arvonnousu eli jos kohde 

olisi myynnissä, niin sen arvo on korkeampi 

kuin rakentamiskustannukset.

Pöntysen mukaan Liisankatu 14:n uudet 

rapatut rakennukset istuvat hyvin kortte-

lin sisäpihan muihin vanhoihin kiviraken-

nuksiin ja yhdessä uuden sisäpihan kanssa 

ne luovat viihtyisän ja vuokralaisia hou-

kuttelevan ympäristön. 

– Vuokralaiset eivät varmaankaan vuok-

rauspäätöstä tehdessään perusta valinta-

päätöstään kohteen runkoratkaisuun tai 

muihin rakenteellisiin ominaisuuksiin. 

Asumisen myötä he ehkä oppivat arvosta-

maan esimerkiksi kivirakenteiden hyvää 

ääneneristävyyttä ja siten viihtyvät vuok-

ralaisina paremmin sekä pidempään.

Harkkorakenne oli  
varmasti paras ratkaisu 
tässä tapauksessa.
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Jyrkän harjakaton alle kätkeytyy  
loft-henkisiä asuntoja.

sesti haastava varsinkin elementeille. Julkisi-
vuun kaava edellytti tiiltä ja kolmikerrosrappa-
usta, Saarelainen kertoo.

Neuvottelumenettelyllä kohteen projektin-
johtourakoitsijaksi valittiin Rakennus Oy Antti 
J. Ahola, erikoiskohteetkin hyvin hallitseva ra-
kennusliike.

Julkisivuissa on käytetty kahta erilaista  
rappaustyyliä, mikä lisää rakennusten  
ilmeikkyyttä.

Talot sijaitsevat rakennushistoriallisesti  
erittäin arvokkaassa ympäristössä.

– Urakoitsija ehdotti, että tehtäisiin koko jul-
kisivu harkoista. Näin saataisiin kerralla koko 
rakenne, jonka pinta toimisi suoraan rappaus-
alustana, Saarelainen kertoo.

Aholan vastaava työnjohtaja Kari Selin myöntää.
– Kyllä, me ehdotimme harkkorakennetta. 

Painavin perustelu oli logistiikka. Rakennustyö-
maalle oli kulku vain ahtaan porttikongin kautta. 
Harkot voitiin nostaa kadulta vanhan asuinraken-
nuksen yli tontille ja rakennustyömaalla tarvit-
taessa vaikka käsin siirrellä kerroksesta toiseen.

YLLÄTTÄVIÄ ASUNTOJA

Kahdessa rakennuksessa on yhteensä 

45 asuntoa yksiöistä kolmioihin. 

– Vanhojen sisäpihojen luonteen 

mukaisesti sisäpihoilla ei yleensä ole 

vapaasti seisovia rakennuksia. Niinpä 

nämäkin on tehty kiinni vanhojen ra-

kennusten palomuureihin. Se rajoitti 

asuntosuunnittelua, koska rakennuk-

sen yksi ulkoseinä on pimeä. Myös py-

säköintikellari aiheutti rakenteellisia 

rajoitteita. Rakennusten massoja veis-

teltiin sijoittelun mukaan, arkkitehti 

SAFA Petri Saarelainen kertoo.

– Asuntosuunnittelun haasteet 

kääntyivätkin mahdollisuudeksi. Ra-

kennuksissa on poikkeuksellisia ja mo-

nen tyyppisiä asuntoja, joiden pohjia 

ei voi monistaa. Ylimmissä kerroksissa 

on loft-tyyppisiä ullakkohuoneistoja ja 

kivoja parviratkaisuja. Esimerkiksi 30 

neliön asuntoon tuo iso parvi lisää ti-

laa. Asunnoissa on kulmauksia ja tiloja, 

joita nykyrakentamisessa pyrittäisiin 

välttämään. Niihin voi sijoittaa vaikka 

alkovin tai työpisteen.

Isot ikkunat ja ranskalaiset parvek-

keet tuovat asuntoihin runsaasti valoa. 

Näkymät sisäpihalle ovat yllättävän-

kin avarat.

– Asunnot ovat todella yllätyksel-

lisiä ja mielenkiintoisia, Saarelainen 

luonnehtii.
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– Logistiikkaan pitää aina suhtautua vakavasti 
ja suunnitella se huolella. Lammin harkkotoimi-
tukset sujuivat aina aikataulussa ja suunnitelmi-
en mukaan, Selin lisää.

PARAS RATKAISU TÄLLE TONTILLE
Pihakannen rakentaminen aloitettiin tammi-
kuussa 2021 ja se valmistui kesäkuussa, jonka 
jälkeen aloitettiin talojen rakennus. Ne valmistui-
vat hieman vaiheittain kesä–heinäkuussa 2022.

– Vuodessa nostettiin siis kahden rakennuk-
sen rungot ja tehtiin talot muuttovalmiiksi, Kari 
Selin huomauttaa.

Runkorakenteessa käytettiin Lammin muot-
tiharkkoja sekä Kuorikiveä. – Harkkorakenne oli 
varmasti paras ratkaisu tässä tapauksessa sekä 
logistisesti että kustannustehokkaasti, muurau-
surakasta vastanneen SR-Muurauksen toimitus-
johtaja Anton Chved toteaa.

Selinin mukaan rakennustyö on sujunut nor-
maalisti eli ”yhtään helppoa päivää ei ole ollut”, 
hän nauraa.

KIINTEISTÖ OY LIISANKATU 14,  
UUDISRAKENNUKSET

 Tilaaja:  

Koy Helsingin Liisankatu 14 c/o Keva

 Arkkitehtisuunnittelu:  

Rainer Mahlamäki, Petri Saarelainen  

ja Johannes Koskela, Lahdelma &  

Malkamäki arkkitehdit

 Rakennesuunnittelu:  

A Insinöörit Suunnittelu Oy

 Projektinjohtourakka:  

Rakennus Oy Antti J. Ahola

 Muurausurakoitsija: SR-Muuraus Oy

 Rakennuttamispalvelut:  

Vahanen Rakennuttaminen Oy

 Runkorakenne:  

Lammin valuharkko ja Kuorikivi-harkot

 Julkisivut:  

Alakerros Wienerbergerin Pastorale- 

tiili, ylemmät kerrokset rappaus

 Kaksi rakennusta, noin 3 000 kem2,  

3,5- ja 4,5-kerrosta, 45 asuntoa  

yksiöistä kolmioihin sekä parkkihalli

 Rakennusaika: 1/21–7/22, sitä ennen  

vanhojen rakennusten purku ja saastu-

neiden maamassojen poisto

– Paikallarakentaminen vaatii aina eri osapuol-
ten töiden yhteensovittamista. Mennyt talvi oli 
myös hyvin runsasluminen. Runkorakentaminen 
talvella antaa aina lisähaasteita rakennustavas-
ta riippumatta.

Rakennukset ovat myös hyvin ilmeikkäitä ja 
kattorakenteet monimuotoisia, mikä vaatii teki-
jöiltään ammattitaitoa. Vanhan perinteen mu-
kaan talojen ensimmäisessä kerroksessa julki-
sivussa on puhtaaksi muurattu tiili.

– Tutkimme mahdollisuutta käyttää vanhojen 
rakennusten purkutiiliä, mutta niihin oli kerään-
tynyt liikaa haitta-aineita. Tähän hyvin sopiva, 
vanhan oloinen käsinlyöty tiili löytyi Wiernerber-
gerin valikoimista. Ensimmäinen kerros on ero-
tettu ylemmistä pienellä lipalla, kuten aikoinaan 
on ollut tapana, Saarelainen kertoo.

– Uudet rakennukset kunnioittavat perintei-
sen sisäpihan robustia tunnelmaa, mutta mo-
derneilla keinoilla. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Niko Laurila Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit

Vanhan perinteen mukaisesti talojen ensim-
mäisen kerroksen julkisivuissa on puhtaaksi 
muurattu tiili. Tähän sopi hyvin Wienerberge-
rin Pastorale-tiili.
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KUN LAADUSTA EI TINGITÄ, LAITETAAN TAVOITTEEKSI

Kestävä rakenne  
ja hyvä sisäilma
Pyhäselän Oma Osuuskunta rakentaa Joensuuhun 
laadukkaita kerrostaloja Poroton-kennoharkoista.

Laadukkaiden ja ekologisten asuntojen raken-
taminen on Pyhäselän Oma Osuuskunnalle uusi 
aluevaltaus. Toimitusjohtaja Anu Louhelainen 
kertoo, että osuuskunta halusi hyödyntää hal-
lussaan olevaa arvotonttia ja rakennuttaa siihen 
arvojensa mukaisia asuntoja. 

Osuuskunnan sataprosenttisesti omistama 
yritys Pyhäselän Oma Kiinteistö Oy rakennut-
taa neljä kerrostaloa Siihtalaan, vajaan kahden 
kilometrin päähän Joensuun ydinkeskustas-
ta Pielisjoen tuntumaan. Utrantien puoleisilta 
parvekkeilta on näkymät Pielisjoelle sekä veh-
reään jokirantaan.

Neljässä kerrostalossa on kaikkiaan 42 asun-
toa 30,5 neliön yksiöistä 75 neliön kolmen huo-
neen ja keittiön asuntoihin. Oma sauna on 35 
asunnossa. 

Asuntojen sisustuksessa ja varustelussa on 
kiinnitetty huomiota ekologisuuteen, kestävyy-
teen ja laatuun. Tilat on myös suunniteltu esteet-
tömiksi. Reilun kokoiset lasitetut parvekkeet on 
puuverhoiltu viihtyisiksi asuinhuoneistojen jat-
keiksi. Kohteen suunnittelusta vastaa Arcadia Oy. 

Päädyimme mahdollisimman turvallisiin,  
riskittömiin ja kestäviin rakenteisiin.
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KAIKIN TAVOIN ENERGIATEHOKKAITA

Osuuskunta halusi panostaa niin kohteen ener-
giaratkaisuihin, hiilineutraaliuteen kuin hyvään 
sisäilmaankin.  

Jopa 99 prosenttia huoneistojen ja käyttöve-
den lämmityksestä toteutetaan maalämmöllä. 
Käytössä on myös maaviileä, jota jaetaan huo-
neistoihin puhallinkonvektoreilla. 

Kohteeseen oli jo alun perinkin suunniteltu 
oma aurinkovoimala. Sähkön hinnan noustes-
sa osuuskunta lisäsi aurinkopaneeleiden mää-
rää. Nyt voimalasta riittää sähköä aurinkoiseen 
vuodenaikaan paitsi yhtiön sähköntarpeisiin 
ja sähköautojen lataukseen myös verkkoonkin 
myytäväksi. Jopa 25 prosenttia kiinteistösähkös-
tä saadaan aurinkopaneeleiden avulla. 

– Osakkaat päättävät yhdessä, mitä ylimääräi-
sellä sähkötuotolla saaduilla rahoilla hankitaan 
vai käytetäänkö ne kokonaan osakkaiden hyväksi 
jo nyt edullisen hoitovastikkeen kustannuksiin, 
Anu Louhelainen kertoo.

Rakennusten energiatehokkuusluokka on A. 

YKSIAINEINEN MASSIIVIRAKENNE
Myös talojen rakenneratkaisu tehtiin energiate-
hokkuutta, hyvää sisäilmaa ja pientä hiilijalan-
jälkeä painottaen.

– Päädyimme mahdollisimman turvallisiin, 
riskittömiin ja kestäviin rakenteisiin, Louhelai-
nen sanoo.

Se tarkoitti yksiaineista massiivirakennetta. 
Tavanomaisen elementtirakenteen sijaan ta-
lot on muurattu Wienerbergerin Poroton S8-
490 -kennoharkoista. Kennoharkoilla saadaan 
massiivitiilirakennetta vastaavat ominaisuudet. 
Yksiaineinen porotonseinärakenne on Anu Lou-
helaisen mukaan kestävä ja turvallinen. Ulkosei-
nissä ei ole erillistä lämmöneristekerrosta eikä 
muovista höyrynsulkua. 

– Kastepisteen muodostumisesta ei tarvitse 
huolehtia. Rakenne pystyy sitomaan ja luovut-
tamaan vesihöyryä ympäröivien olosuhteiden 
vaihdellessa eli niin sanotusti hengittämään.

Massiivirakenne on miellyttävä asua: se pitää 
talvella kylmän loitolla ja pysyy kesähelteilläkin 
helposti viileänä. Poroton-kennoharkkorakenne 
täyttää sellaisenaan ulkoseiniltä vaadittavan 0,17 
W/m2K lämmöneristävyysvaatimuksen. Välisei-
nät ovat elementtirakenteiset.

SYKSYLLÄ SISÄÄN
Kohteen urakoitsijana toimi Savo-Karjalan Eris-
tys ja Saneeraus Oy. Vastaava mestari Mika Pel-
tola kertoo, että Poroton oli yritykselle uusi tuote, 

AS OY JOENSUUN  
OMA SIIHTALANTIE 12

 Rakennuttaja:  

Pyhäselän Oma Kiinteistö Oy

 Arkkitehtisuunnittelu: Arcadia Oy

 Urakoitsija:  

Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy

 Muuraus:  

Rakennuspalvelu Jukka Neuvonen

 Runkorakenne:  

Perliittitäytteinen Poroton S 8-490  

-runkoharkko, 248x490x249 mm,  

kohteeseen toimitettiin n. 1 100 m²  

Poroton-runkoharkkoa.

 Julkisivu, rappaus: Lakka Kuitulaasti+, 

Lakka Silikonihartsipinnoite ja Lakka 

Pinnoiteprimeri

mutta runkomuuraukset toteuttanut Rakennus-
palvelu Jukka Neuvonen oli urakoinut Joen-
suussa jo yhden Poroton-kohteen aikaisemmin. 

Runkomuuraus sujui Porotonilla hyvin. – Ne 
kiinnitetään ohutsaumalla kuten muutkin har-
kot. Se on normaalia harkkomuurausta, Mika 
Peltola toteaa.

Rakennusten julkisivuissa on kuitulaastilla 
toteutettu rappaus ja pinta viimeistellään hen-
gittävällä silikonihartsipinnoitteella. Julkisivu-
rappaus on tehty Lakan julkisivutuotteilla, Lak-
ka Kuitulaasti +:lla, Silikonihartsipinnoitteella ja 
Pinnoiteprimerillä.

Kohteen suunnittelu käynnistyi vuonna 2018 ja 
rakentamaan päästiin huhtikuussa 2021. Raken-
taminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäiset 
asunnot valmistuivat elokuun toisella viikolla. 
Tyytyväiset asukkaat pääsevät muuttamaan si-
sään marraskuun alussa 2022.

Vaikka osa kohteen asunnoista oli vielä alku-
kesästä myymättä, kiinnostus on ollut suurta. 
Joensuun seudulla rakennetaan Anu Louhelai-
sen mukaan vähän paikalla muurattuja kivitalo-
ja. Työn alla on vain yksi toinen kohde ja sekin 
on muurattu Poroton-harkoista. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Jesse Karjalainen ja Arcadia

– Aikaa kestävä, uusiutuvaa energiaa käyttävä moderni, mutta toiminnaltaan  
perinteinen asunto-osakeyhtiö on sijoitus ja suunnannäyttäjä tuleville sukupolville, 
toteaa Pyhäselän Oma Osuuskunnan toimitusjohtaja Anu Louhelainen.
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Harkkokerrostalo  
palautti käsityön arvoonsa
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Kun melkein kaikki valmistuu kerrostalotyömaalla käsityönä,  
taloista ei tarvitse tehdä ”laatikoita”. Hyvinkäälle on muodostunut 
viime vuosina suoranainen harkkokerrostalojen buumi, kun  
Muurausliike Sami Vanne Oy on yhteistyössä osaavan arkkitehdin 
kanssa kehittänyt harkkokerrostalosta suositun asumismuodon. 

Ennen betonirunkojen valtakautta lähes kaikki 
kerrostalot kaupunkien keskustoissa muurat-
tiin paikalla. Tuolloin harkkorakentaminen oli 
vielä marginaalista, ja rungot muurattiin tiilistä. 
Nykyisin rakentaminen on monipuolistunut ja 
kehittynyt teknisesti. Myös muuratut rakenteet 
ovat tehneet paluun kerrostalorakentamiseen, 
ja rungon muuraukseen käytetään useimmi-
ten harkkoja. 

– Nykyinen kerrostalorakentaminen on kieltä-
mättä tehokasta. Tehdasvalmisteisuuden myötä 

runkomateriaaleja, myös rakennesuunnittelun 
hallitseva Ek kertoo.

SOPII KESKUSTARAKENTAMISEEN
Harkkokerrostaloista on tähän mennessä run-
saasti kokemuksia erityisesti Hyvinkäältä.  
Muurausliike Sami Vanne Oy on hankkinut kau-
pungin keskustasta tontteja, joihin sisältyy riit-
tävästi uutta rakennusoikeutta. Kaavoituksen 
näkökulmasta kaikissa tähänastisissa kohteissa 
on ollut kyse täydennysrakentamisesta olemas-
sa olevalle alueelle. 

– Yhdessä olemme kehittäneet sekä teknis-
tä konseptia että harkkokerrostalon brändiä. 
Nyt ollaan siinä tilanteessa, että moni jo kyse-
lee innokkaasti, milloin on seuraava kohde tu-
lossa. Tämä ei ole syntynyt tyhjästä, sillä moni 
arvostaa käsityönä tehtyä yksilöllistä asuntoa. 
Yksilöllisyys ei välttämättä maksa paljon, sillä 
poikkeamat laatikkomuodosta eivät paikalla 
muuratuissa rakenteissa maksa juurikaan enem-

HARKKOKERROSTALON EDUT  
JA OMINAISUUDET

 Yksilölliset muodot helposti  
toteutettavissa

 Sopii 1–3 -kerroksisiin asuintaloihin 
(4-kerroksisten talojen alimmissa  
kerroksissa valuharkko)

 4–5-kerroksiset talot toteutettavissa  
sekarunkoisina (valuharkko tai betoni-
elementti + harkko)

 Rakennusfysikaalisesti riskitön

Työvaiheistuksen  
suunnittelu on helppoa 
 ja aikataulutus joustavaa.

pää kuin kantikkaat muodot. Suunnittelijan kan-
nalta on inspiroivaa, kun kuvia ei tarvitse sovit-
taa liian tarkasti johonkin etukäteen sovittuun 
mittajärjestelmään, Antti Ek pohtii.

Tällä hetkellä Hyvinkäällä on meneillään Muu-
rausliike Sami Vanne Oy:n perustajaurakoimana 
rivitalokohde. Siellä tehdään myös kantava runko  

Harkkorakenteisella rungolla on myös työmaan 
kannata monta etua, muun muassa harkkojen 
helppo käsittely ja sen tuoma työturvallisuus.

on kuitenkin menetetty yksilöllisyys, jonka vaali-
minen on helpompaa silloin, kun runko tehdään 
käsityönä, toteaa arkkitehti Antti Ek.

Ek on ollut mukana alusta asti kehittämässä 
Muurausliike Sami Vanne Oy:n harkkokerrostalo-
konseptia. Toimitusjohtaja Toni Vanne otti Ekiin 
yhteyttä, kun perheyhtiössä oli kehkeytynyt idea 
ryhtyä muuraamaan pieniä kerrostaloja Kahi-har-
koista. Idean teknisestä toimivuudesta tuli saa-
da riittävä varmuus, jotta harkkokerrostalojen 
rakentaminen olisi järkevästi toteutettavissa. 
Muut edellytykset olivat jo olemassa, sillä siihen 
asti ”pelkkää” muurausurakointia harjoittanut 
yhtiö suunnitteli hankkivansa riittävän suurella 
rakennusoikeudella varustettuja tontteja gryn-
daustoimintansa mahdollistamiseksi. 

– Ilmeni, että harkkokerrostalot ovat rakenteel-
lisesti toteutettavissa. Kerrosten lukumäärällä 
on tosin rajoituksensa, mutta kolmikerroksinen 
harkkokerrostalo onnistuu ilman täydentäviä 
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kokonaisuudessaan poltetusta tiilestä. Vaive-
ronkadulla Hyvinkäällä on puolestaan työn alla 
nelikerroksinen Asunto Oy Basaltti, jonka runko 
on sekarunko. Kantava ulkokuori on betoniele-
menttirakenteinen, kun taas kaikki muut huo-
neistojen väliset seinät sekä kantavat ja kevyet 
väliseinät ovat Kahi-harkoista tehdyt. Kolmi-
kerroksiset harkkokerrostalot, esimerkiksi kaksi 
vuotta sitten valmistunut Asunto Oy Hyvinkään 
Marmori sekä Asunto Oy Dioriitti, on toteutettu 
kokonaisuudessaan harkkorunkoisina.

– Myös työmaan kannalta harkkorungolla on 
merkittäviä etuja. Koska ei tarvita painavia nosto-
ja, työturvallisuusriskit pienenevät merkittävästi. 
Työvaiheistuksen suunnittelu on helpompaa ja 
aikataulutus joustavampaa, kun ei tarvitse ajoit-
taa toimituksia niin tarkasti, toteaa harkkoker-
rostaloista jo runsaasti kokemusta hankkinut 
työmaapäällikkö Juha Keiski. 

TEKSTI Vesa Tompuri 
KUVAT Mikko Haimi

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MARMORI
 Pääsuunnittelija: RI, RA Antti Ek,  

ek&ek architecture/design

 Rakennesuunnittelija:  
Insinööritoimisto Kari Rinne Oy

 Perustajaurakoitsija:  
Muurausliike Sami Vanne Oy

 Kolmikerroksinen harkkokerrostalo
 Valmistumisvuosi: 2020

Poikkeamat laatikkomuodosta eivät paikalla muuratuissa rakenteissa  
maksa juurikaan enempää kuin kantikkaat muodot.

Tiili- ja harkkorakentamisessa saa julkisivuun 
helposti persoonallista ilmettä, joka tuo myös 
valon ja varjon leikkiä.
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Merenrantaan rakennetun  
talon modernissa arkkitehtuu-
rissa on viitteitä 1960-lukuun.

Ouluun, kauniille merenrantatontille on kohon-
nut näyttävä, arkkitehtuuriltaan suoralinjainen 
Lakka-kivitalo, joka tuo kaikessa moderniudes-
saankin parhaalla tavalla mieleen 1960-luvulla 
rakennetut kivirakenteiset omakotitalot.

Talon rakennuttajaperhe löysi ihanteellisen 
rakennuspaikan etsittyään Oulusta pitkään so-
pivaa tonttia. Aikaisempi, puurakenteinen oma-
kotitalo ei enää täyttänyt kaikkia seitsenhenkisen 
perheen asumistoiveita.

Tontilla sijainneet, käyttöikänsä päässä olleet 
rakennukset purettiin uuden rakennuskokonai-
suuden tieltä pois. Jäljelle jäivät näkymät merelle 
ja valmis tie kauniine lehtikujineen.

MAKSIMAALISESTI MERIMAISEMAA
Rakennuttajaperhe halusi upealle tontille laa-
dukkaan, pitkäikäisen omakotitalon. He toivoi-
vat, että mahdollisimman monista tiloista avau-
tuisi näkymä merelle.

Talon sai suunniteltavakseen arkkitehti Tapani  
Takkunen. Hänen toimistonsa on erikoistunut 
suunnittelemaan omakotitaloja suoraan yksityis-
asiakkaille. Kaikkineen noin vuoden kestänyt 
suunnitteluprosessi käynnistyi tonttiin tutus-
tumisella. – Rakennuspaikka oli aivan erityisen 
hieno, Takkunen huomauttaa

Merenrantatontille ei voi rakentaa mitä tahan-
sa eikä mihin tahansa. – Neuvottelimme Oulun 

Muotokieli puolsi  
kiven käyttöä.

Rakennuksen selkeä, ryhdikäs muotokieli  
näkyy kylpyhuoneessakin.

kaupungin kaavoittajan kanssa siitä, miten lä-
helle rantaa ja mihin korkeusasemaan talo voi-
daan rakentaa, Takkunen kertoo. 

Rakennuttajaperheen toiveissa oli asumis-
tiloiltaan mahdollisimman väljä ja valoisa koti. 
Tasokkaan päämakuuhuoneen yhteyteen van-
hemmat halusivat spa-tilat. Arjen toimivuuden 
takaamiseksi kaivattiin runsaasti säilytystilaa ja 
lapsille arkieteinen.

Maisemansa arvoinen
kivitalo
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LAKKA-KIVITALO OULUSSA
 Arkkitehtisuunnittelu:  

Arkkitehti Tapani Takkunen

 Urakoitsija:  

Lakka Kivitalot Oulu/Arto Mehtälä

 Päärakennuksen huoneistoala 204 m2  

ja kerrosala 226 m2

 Autotalli/talousrakennus kerrosala  

62 m2

 Pihavarasto/autotalli 38 m2

 Pihasauna 30 m2

 Lämmitysmuoto:  

Maalämpö. Lisälämpöä antaa takka.

 Sähköä tuottaa 6 kWp:n  

aurinkovoimala

 Lakka-kivitalotoimitus:  

EMH-400 harkot, 2 080 kpl (sisältää 

suorat-, kulma- pääty- sekä osaharkot), 

MH-150 harkot 1 220 kpl, MH-200 harkot 

240 kpl, VSH-100 harkot 1 100 kpl

 Rappaus: Lakka Ohutrappaus

 Sisäseinät: Lakka Sisäseinätasoitteet

Näkymä olohuoneesta pihan yli merelle on 
huikea ja se muuttuu vuodenaikojen mukaan.
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Sileä valkoinen rappaus julkisivussa  
ja sisäpinnoissa on levollinen ratkaisu.

Merelle avautuva ”komentosilta”  
etupihalta katsottuna.
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– Prioriteettina oli kuitenkin merinäköalan 
maksimoiminen, Takkunen painottaa. 

Suuret ikkunat antavat merimaisemaan olo-
huoneesta, siihen liittyvästä TV/mediahuonees-
ta, päämakuuhuoneesta, spa-osastolta sekä 
yhdestä lasten makuuhuoneesta. Talon pää-
oleskelutiloista sekä vanhempien makuuhuo-
neesta ja spa-osastolta on kulku merenpuolei-
selle terassille.

Takkunen suunnitteli rakennuksen keskelle 
toisen kerroksen, eräänlaisen komentosillan, 
josta avautuu panoraamanäkymä merelle. Kor-
keampi osa tuo pitkänomaisen rakennuksen 
hahmoon vaihtuvuutta.

Arjen toimivuuden vuoksi talon aputilat ja 
lasten makuuhuoneet suunniteltiin maatasoon. 
Yläkerran lastenhuone on helposti muutettavissa 
aikanaan esimerkiksi työhuoneeksi.

Meri sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella, 
joten iltapäiväaurinko jää rakennuksen etupi-

SUUNNITTELU ENTISTÄ  
HAASTAVAMPAA

Arkkitehti Tapani Takkunen arvelee ol-

leensa vuosien mittaan suunnittele-

massa pitkälle yli sataa omakotitaloa.

Hänen mukaansa tilaajien esteetti-

nen ja toiminnallinen vaatimustaso on 

vuosien kuluessa jonkin verran nous-

sut. – Verkon visuaalinen sisältö kan-

sainvälisine vertailukohtineen haastaa 

suomalaista rakentamista, Takkunen 

sanoo. 

Hankkeet vaativat suunnittelijoilta 

entistä enemmän ammatillista osaa-

mista myös siksi, että rakennuspaikat 

olemassa olevassa ympäristössä ovat 

entistä vaativampia. 

– Uudisalueilla kaavallinen ohjaus 

on entistä tarkempaa ja lupavalmiste-

lut huolellisempia.

Lopputuloksena on parhaimmillaan 

jutun kohteen kaltaisia arkkitehtuu-

rin helmiä.

halle. Takkunen suunnitteli suuria ikkunapin-
toja myös etupihan suuntaan, jotta oleskeluti-
loihin saadaan valoa kummastakin suunnasta. 
Iltapäiväauringosta pääsee nauttimaan laajalla 
terassilla. Pohjaratkaisussa on aukko läpi talon, 
joten terassilta toiselle pääsee helposti.

SUORAVIIVAISTA KIVIARKKITEHTUURIA
Rakennuttaja kertoo halunneensa aina raken-
taa kivitalon. Kestävä kivirakenne oli luonteva 
valinta, kun toiveissa oli laadukas, pitkäaikai-
seen käyttöön rakennettava ja arkkitehtuuril-
taan tasokas pientalo.

Rakennuttajan toiveet sanelivat rakennuk-
sen muotokielen. Suuret, huonetilan korkuiset 
ikkunapinnat sekä valkoinen rappaus sisällä ja 
ulkona edustavat modernia, pohjoista, levollisen 
suoraviivaista arkkitehtuuria parhaimmillaan. 

– Pohjoisen merimaisemaan horisontaalinen, 
1960-luvun arkkitehtuuri sopi erinomaisesti, Tak-
kunen huomauttaa. 

Muotokieli puolsi kiven käyttöä. – Hahmoltaan 
tämän kaltaiset rakennukset on luontevinta to-
teuttaa kivirakenteisena.

Sileä valkoinen rappaus julkisivussa ja sisä-
pinnoissa on levollinen ratkaisu, joka maksimoi 
valon ja avaruuden tiloissa. 

Kokonaisuudessa on kivirakenteen vastapai-
nona merkittäviä puisia elementtejä. Takkunen 
on käyttänyt laajoja puupintoja esimerkiksi si-
säänvedoissa sekä terassin sisuksissa. Puupinnat 
on käsitelty puun ominaisilmeen säilyttämiseksi 
läpikuultavalla puunsuojalla.

SUOJAINEN SISÄPIHA
Rakennuttaja toivoi suunnittelijalta tontille ark-
kitehtonista kokonaisratkaisua. Varsinaisen pää-
rakennuksen lisäksi Takkunen suunnitteli kolme 
piharakennusta, jotka kehystävät mantereen 
puoleista sisäpihaa. Piharakennuksista kaksi on 
autotalli/varastorakennuksia ja kolmas puura-
kenteinen sauna.

Arkkitehtitoimisto konsultoi myös rakennuk-
sen sisustussuunnittelussa ja suunnitteli tilaajan 
kanssa pihan päälinjat terassien ja kulkureittien 
sijainteineen. Pihalla on paljon huolella toteu-
tettuja kivirakenteita sorapohjalle asennetuista 
pihakivipolusta istutusaltaisiin ja seulanpääki-
vistä tehtyihin pintoihin.

Kokonaisuus on hienostunut ja levollinen, ai-
kaa kestävä tasokas kivirakenteinen omakotita-
lo, joka toimii joustavasti yhtä hyvin kiireisessä 
lapsiperhearjessa kuin myös myöhemmin lasten 
muutettua omilleen.

Talon rakentaminen kesti kaikkiaan vuoden. 
Perhe pääsi muuttamaan uuteen kotiinsa hel-
mikuussa 2021, ja syksyllä 2021 myös piha oli 
valmis. Rakennuttaja osallistui taitavien paikal-
listen ammattilaisten rinnalla itsekin täysipäi-
väisesti rakennustöihin.

Perhe on ollut uuteen kotiinsa tyytyväinen. 
– Hyvä talohan se on, ei siitä pääse mihinkään, 
rakennuttaja kiteyttää. 

TEKSTI Dakota Lavento 
KUVAT Vesa Ranta

Talon edessä on rakennusten suojaama  
kivipäällysteinen sisäpiha.
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ARKKITEHTI SUUNNITTELI PERHEELLEEN KODIN

Valoisa ja yksiaineinen
– Ja ”homekoulun” käyneenä uuden asunnon tuli olla myös vika-
sietoinen, arkkitehti SAFA Jouni Rekola lisää.

Rekolan nelihenkinen perhe löysi vanhan puuta-
lon Espoon Tontunmäestä vuonna 2015. Tontti 
sijaitsee pientaloalueella, jossa ympäröivä ra-
kennuskanta muodostuu 1950–2010-luvuilla 
rakennetuista pien- ja rivitaloista. 

– Tontilla sijaitsi aiemmin 1939 rakennettu 
valkoinen, rapattu puurunkoinen talo, jossa per-
heemme asui puolitoista vuotta ennen kuin jou-
duimme sisäilmaongelmien takia muuttamaan 
pois, Jouni Rekola kertoo.

Vanha talo oli rakennettu kalliorinteeseen ja 
uusi talo sijoitettiin samalle paikalle.

– Harkitsimme talon korjaamista, mutta alus-
tavan arvion mukaan korjaus olisi tullut kalliiksi 
ja täyttä varmuutta korjauksen onnistumisesta ei 
ollut. Lapset viihtyivät jo päiväkodeissaan, joten 
emme halunneet muuttaa muualle. Varsinaiseen 
kaupan purkuunkaan emme ajautuneet, vaan 
myyjien kanssa sopuisasti keskustellen löydet-
tiin kaikkia tyydyttävä ratkaisu, Rekola kertoo.

Rekolat muuttivat lähistölle väliaikaiseen 
asuntoon. 

– Sitten alkoi uusi projekti. Ensin piti löytää 
urakoitsija vanhan talon purkuun ja tontilla tar-
vittavaan maanrakennukseen sekä piirtää lupa-
kuvat uudelle talolle.

VALOA MONESTA SUUNNASTA
Jouni Rekolan ja hänen puolisonsa Sadun ta-
voitteena oli saada valoisa, ilmeikäs koti. Ma-
teriaaleista haluttiin hyvin luonnonmukaisia.

– Esteettisenä johtoajatuksena oli vähäelei-
nen muotokieli ja lämpimät luonnonmateriaa-
lit valkoisuuden lisäksi. Esimerkiksi ikkunat ovat 

sisäpuitteiltaan kuultokäsiteltyä mäntyä ja lattia 
öljyvahattua lehtikuusiparkettia. Sisäkatot ovat 
Lumir-akustiikkaruiskutetta, maalattua kipsi levyä 
tai kuultokäsiteltyä mäntyä.

Asuintilat jakaantuvat kolmeen tasoon, jot-
ka mukailevat kalliorinnettä. Työhuone sekä 
pesu- ja saunatilat takkahuoneineen sijoittuvat 
ensimmäiseen kerrokseen. Muuntojoustavassa 
työhuoneessa on oma sisäänkäynti sekä varaus 
minikeittiölle ja kylpyhuoneelle. 

Keittiö, ruokailutila ja kolme makuuhuonet-
ta sijoittuvat toiseen kerrokseen. Olohuone si-
jaitsee välikerroksessa, joka avautuu toiseen 
kerrokseen korkean sisäkaton välityksellä. Tilat 
kiertyvät portaikon ja takan ympärille. 

– Talon tilallinen perusratkaisu on tuttu kum-
misedän itselleen suunnittelemasta talosta 
1970-luvulta, Rekola sanoo.

– Luonnonvaloa on haluttu päästää sisään 
mahdollisimman monesta suunnasta ja näky-
miä avautuu ympäröivään puutarhaan. Talon 

Katokset ja terassit rikkovat talon muotoa  
ja sopeuttavat rakennusmassan ympäröivään 
maastoon tarjoten suojaavia paikkoja ja  
yhteyksiä pihalle.

Ulkoseinät ovat  
yksiaineisia ilman  
höyrynsulkua.
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Rinneratkaisun myötä talon yläkerroksesta 
avautuu terassi suojaiselle sisäpihalle.

Jouni Rekola toimii projektinjohtajana monesti palki-

tussa PES-Arkkitehdit Oy:ssä, jolla on toimistot Helsin-

gissä ja Shanghaissa.

Nyt Rekola on mukana suunnittelemassa Töölöön tu-

levaa Garden Helsinki -hanketta, joka on yksi Suomen 

suurimmista kaupunkikehityshankkeista. Aikaisempia 

referenssejä ovat muun muassa monet julkiset kohteet 

kuten koulut, infrarakentamisen projektit, Kehäradan 

tunneliasemat Lentoasemalle ja Aviapolikseen.

– Tämä kotimme on ensimmäinen suunnittelemani 

pientalo, jos ei yhtä saunamökkiä oteta lukuun.

– Vaikka arkkitehtisuunnittelua tekee työkseen, niin 

aivan erilaisia asioita tulee esiin pientalon suunnitte-

lussa kuin muun tyyppisessä rakentamisessa. Esimer-

kiksi mittamaailma tuli kahlattua tarkasti läpi.

– Oli myös hyvin avartavaa päästä tilaajan asemaan. 

Koko prosessissa joutuu painiskelemaan monen asian 

kanssa.

Sopivien urakoitsijoiden löytäminen oli myös haas-

tavaa.

– Rakentajafoorumin sivustolla joku suositteli ura-

koitsijaksi Mika Ketolan Hemike Oy:tä. Ketola asuu  

kivenheiton päässä meidän tontistamme ja hänellä on 

myös hyvät referenssit lähialueelta, joten teimme hä-

nen kanssaan sopimuksen. Ketola toimi pääurakoitsija-

na alusta loppuun tehden sekä runko- että sisustusvai-

heen töitä eli tilaajan kannalta oli hyvä, että oli vain 

yksi puhelinnumero, johon soittaa tarvittaessa.

– Urakoitsija oli ensi kertaa tekemisissä poro-

ton-harkkojen kanssa. Niiden muuraushan oli kuitenkin 

yksinkertaista hommaa, kunhan ensimmäisen rivin sai 

suoraan. 

– Vaikka luotettavat tekijät löytyivätkin, kävin itse 

työmaalla päivittäin. 

ARKKITEHTI TILAAJAN ROOLISSA
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Tuulettuva alapohja sallii ajan saatossa  
talotekniset korjaukset.

Rakennuksen kellarikerros on tehty Leca- 
harkoista ja runko Poroton-kennoharkoista.
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kaikki kolme makuuhuonettakin avautuvat 
kahteen suuntaan.

Asuinhuoneita voidaankin tuulettaa kah-
desta suunnasta ja iso avotila voidaan tuu-
lettaa myös kattoikkunan kautta. Muuten 
talossa on koneellinen ilmastointi lämmön 
talteenotolla. 

Rakennuksen kadun puoli on suljetumpi 
ja tilat avautuvat laajemmin takapihan puu-
tarhan suuntaan.

LECAA JA POROTONIA
Rekolan mukaan talon rakenteeksi haluttiin 
aikaisempien sisäilmaongelmien takia mah-
dollisimman vikasietoiset rakenteet. Ulko-
seinät ovat yksiaineisia ilman höyrynsulkua. 

– Tuulettuva alapohja sallii ajan saatossa 
talotekniset korjaukset. Tuulettuva yläpohja 
puolestaan mahdollistaa vesikatteen kun-
non tarkkailun. 

Rakennuksen maanvastainen seinä on Leca- 
harkkoja ja maanpäälliset keraamisia Poro-
ton-kennoharkkoja. Ne olivat Rekolalle tuttuja 
jo ennen oman talon suunnittelua.

– Alan lehdissä on ollut esillä yksiaineisuus. 
Tontin muodon vuoksi ainakin kellari piti toteut-
taa kivirakenteisena ja siitä lähti kehittymään koko 
rakennuksen materiaalivalinta.

Rekolan mukaan leca/poroton-harkkorakenta-
minen toi ensimmäistä pientaloaan rakentavalle 
perheelle vapautta.

– Rakennuksen rungon voi tehdä valmiiksi miet-
timättä yksityiskohtaisesti, mihin esimerkiksi pis-
torasiat sijoitetaan. Ainakin me tarvitsimme aikaa 
miettiä valaistuksia ja kodin teknistä varustelua.

Taloon asennettiin knx-taloautomaatio. – Etänä 
voi ohjailla niin valaistusta, lämmitystä, viilennys-
tä kuin lukitustakin, Rekola toteaa. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Kimmo Haimi ja Jouni Rekola

TALO REKOLA
Tontunmäki, Espoo

 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:  

Arkkitehti SAFA Jouni Rekola

 Rakennesuunnittelu:  

Insinööritoimisto Pekka Häyrinen Oy

 Rakennusaika: 5/20–6/21

 Runkorakenne:  

Kellarikerros Lecaharkko, runko Poroton- 

kennoharkko, julkisivu rapattu

 k, oh, 3 mh, työhuone, sauna, takkahuone

 Pääurakoitsija: Hemike Oy/Mika Ketola

 Vastaava työnjohtaja: Tullisaaren  

Rakennus Oy/Jarmo Liimatainen

 Ulkorappaus: Pintaamo Oy/Timo Honkanen

 Sisätasoitus: Tuusulan Tasoite Haverinen 

Oy/Jouni Haverinen

 Rakenne: Maanvastaiset seinät  

Leca-harkko, maanpäälliset Poroton- 

kennoharkko, julkisivu rapattu,  

tuulettuva alapohja, välipohjat ja  

alapohja ontelolaattaa

Harkkorakentaminen toi ensimmäistä  
pien taloaan rakentavalle perheelle vapautta.

Rakennus nousee yläpihalle tontilla,  
jonka korkeusero on jopa neljä metriä.
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Vanhojen tiili 
rakennusten  
uusiokäyttö  
elävöittää  
kaupunkitilaa
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Ajurien talli Punavuoressa on 1900-luvun alussa 
rakennettu entinen hevostalli, joka oli ollut 60- 
luvulta asti varastokäytössä. Suojeltu rakennus 
oli säilynyt hyvin alkuperäisasussaan, kunnes se 
vuosina 2020–2022 muutettiin asuntokäyttöön. 
Muutostyön suunnitteli Avarrus Arkkitehdit Oy.

− Ymmärsimme heti, että tässä on ainutlaatui-
nen suunnittelukohde, jossa ei voi käyttää val-
mista mallia juuri mihinkään, kertoo arkkitehti 
Noona Lappalainen Avarrus Arkkitehdit Oy:stä.

Tilallinen suunnittelu oli haasteikas, kun he-
vosille, kärryille ja heinille suunniteltu rakennus 
piti muuttaa ihmisten asunnoiksi asiakkaan toi-
veiden mukaan. Osa tiloista on hyvin kapeita ja 
esimerkiksi vanhojen ikkunoiden ja ovien sijainti 
määrittää osaltaan tilojen sijaintia. 

Rakennuksessa on 18 asuntoa, joista 12 on 
kaksikerroksisia. Asuntojen koko vaihtelee noin 
40 ja 90 neliömetrin välillä. 

ALKUPERÄISEN KÄYTÖN  
JÄLJET TALLELLA
Teknisesti haasteita asetti kylmän rakennuksen 
muuttaminen lämpimäksi. Lisäeristys toteutet-
tiin muuraamalla sisäpuolelle yksi kerros lisää 
tiiliä. Ainoastaan katto tarvitsi erillisen lämmön-
eristyksen. 

Tiiliseinät olivat osittain huonossa kunnossa. 
Rakenteessa oli paikoin selkeitä halkeamia ja 
seinät olivat kallistuneet. Lämpöä eristävä tiili-
kerros vahvisti osaltaan seiniä, mutta pahimmis-
sa paikoissa käytettiin myös betonivahvisteita.

Kiehtovin osa projektia oli voimakkaasti suo-
jellun rakennuksen historian säilyttäminen. Esi-
merkiksi keskusaulaan ei saanut tehdä juuri 

mitään muutoksia. Suunnittelutyö eteni poik-
keuksellisen tiiviissä yhteistyössä kaupungin-
museon kanssa koko hankkeen ajan. Kaikkia 
osapuolia tyydyttävän vaihtoehdon löytäminen 
vaati paljon neuvottelua.

− Monissa kohdissa jouduimme tekemään 
useita erilaisia ehdotuksia. Lopulta löytyi kui-
tenkin kaikkien mielestä paras ratkaisu, kertoo 
Lappalainen.

– Myös rakenteista löytyvät yllätykset aiheut-
tivat suunnitelmiin muutoksia työmaavaihees-

Tiilestä rakennetuilla kiinteis-
töillä on merkittävä rooli  
kaupunkiemme rakennetus-
sa ympäristössä. Uusiokäyttö-
kohteet ovat usein vanhoja  
tehtaita, mutta muutoskohde 
voi olla myös eläinsuoja, kuten 
vanha tallirakennus Helsingin 
Punavuoressa.

Voimakkaasti suojellun rakennuksen historia säilytettiin.

AJURIEN TALLI
Punavuorenkatu 16, Helsinki

 Punavuorenkatu 16, Helsinki

 Vanhaan tallirakennukseen  

toteutettiin 18 asuntoa

 Suunnittelija: Avarrus Arkkitehdit Oy

 Rakennuttaja: Helsingin Top 41

 Laajuus n. 2 000 m²

 Rakennusvuosi 1906, muutostyöt  

2020–2022

 Runkorakenne: tiili

 Korjaustyön tiilet: Wienerberger 

sa. Tällainen oli esimerkiksi yläkertaan johtava 
ramppi, jota purettaessa ilmeni, että rakenteet 
olivatkin erilaiset kuin oletimme.

Asunnot ovat sisältä moderneja, mutta keskus-
aulaa on korjattu hyvin hienovaraisesti.

− Keskusaulan puisia ovia, kaiteita ja tikkaita 
säilytettiin hyvin pitkälti sellaisenaan tehden vain 
välttämätön kunnostus. Kulumat ja kavionjäljet 
ovat yhä nähtävissä. 

TEKSTI Päivi Leinonen 
KUVAT Tuomas Uusheimo

Ajurien tallin keskusaulan interiööri  
on säilytetty mahdollisimman autenttisena. 

Hevosten käyttämän rampin  
paikalle rakennettiin portaat. 
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Tehdaskiinteistöistä 
omaleimaisia asuin 
ympäristöjä
Kaupunkialueella teollisuusalueiden uusiokäyttö tarkoittaa  
hyvin usein asumista, koska asunnoille riittää kysyntää. 

Kaupunkien keskusta-alueilla on paljon van-
hoja teollisuuskiinteistöjä, joista alkuperäinen 
toiminta on siirretty muualle. Tehdasmiljöiden 
kulttuurinen arvo tunnustetaan ja rakennukset 
ovatkin usein asemakaavalla suojeltuja. 

Tehdaskiinteistöjen muuttaminen asunnoiksi 
tarkoittaa usein juuri julkisivujen ja rungon säi-
lyttämistä. Ympäristönäkökulmasta paksujen ra-
kennusosien säästyminen on merkittävää, koska 
vastaavan uuden rakenteen rakentamisen hiili-
päästöt jäävät syntymättä. Rakennus säilyy kau-
punkikuvallisena muistomerkkinä menneestä, 
mutta tarjoaa asukkailleen modernit asuintilat.

Esimerkiksi Tampereella Pyynikin Trikoon teh-
dasalueella, Hämeenlinnassa Suomen Kasar-
meilla ja Turun Telakkarannassa on lähivuosi-
na tehty uusia asuntoja vanhoihin puitteisiin. 
Usein hankkeisiin liittyy myös tiivistävää uudis-
rakentamista.

KAUPUNKIALUEEN MONINAISUUS  
ON RIKKAUS
Asumisen ohella teollisuuskiinteistöt tarjoavat 
paljon mahdollisuuksia muuhunkin käyttöön, 
joka voisi monessa tapauksessa soveltua ra-
kennuksen luonteeseen paremmin. Hyviä vaih-
toehtoja ovat toimitilat, uudenlaiset tuotannon 
tilat ja kulttuurikäyttö, jolloin muutos on hie-
novaraisempi.

Arkkitehti Mikko Lindqvist Helsingin kaupun-
ginmuseosta toivoo, että uutta käyttöä pohdit-
taessa nähtäisiin vaihtoehtojen moninaisuus.

− Helsingin Kaapelitehdas on klassinen esi-
merkki kiinteistöstä, jonka kohtalo nähtiin aika-
naan ongelmallisena, mutta se on muotoutunut 

jatkuvasti kehittyen kaupunkia rikastuttavaksi 
kulttuurikeskukseksi. 

Tuore esimerkki kulttuurikäytöstä on Taide-
yliopiston uusi Mylly-rakennus, jossa vanhat vil-
jasiilot ja Lindqvistin talona tunnettu punatiili-
rakennus yhdistyvät luontevasti tiilipintaiseen 
uudisrakennukseen.

− Kantakaupungin eri-ikäiset teollisuus- ja 
toimitilarakennukset ovat oman aikansa kau-

− Rakennusta voidaan tietyissä rajoissa muut-
taa uuteen tarkoitukseensa sopivaksi, mutta 
myös toiminnan täytyy sopeutua vanhaan ra-
kennukseen, huomauttaa Mikko Lindqvist.

Korjausrakentamisen filosofiassa on tapah-
tunut muutosta vuosikymmenien saatossa. Ny-
kyisin halutaan säilyttää kokonaisuuksia pelkän 
julkisivun sijaan; säilyttäminen voi koskea ma-
teriaaleja tai tiettyjä tiloja. Ilmastokeskustelun 
myötä yhä tärkeämmäksi on noussut resurssi-
viisas korjausrakentaminen.

VANTAAN SILKKITEHTAALLE  
TOIMISTOJA JA KULTTUURITILOJA
Vantaalla Tikkurilan Silkin tehdasalueella on 
käynnissä laaja muutostyö, jota hallinnoi Renor 
Oy. Kiinteistössä toimi alun perin Helsinkiin 
vuonna 1933 perustettu Suomen Silkkiteolli-

Olemassa olevan  
rakennuskannan  
pysyminen käytössä  
on arvo itsessään.

punkikehityksen jälkiä, jotka ovat tuottaneet 
monimuotoisuutta ja -arvoisuutta ympäristöön. 
Näiden kohteiden mahdollisessa kehittämises-
sä tämä monimuotoinen lähtökohta tulisi pitää 
myös mielissä, jotta asuminen ei olisi yksinomai-
nen kehityssuunta rakennusten käyttötarkoitus-
ta muutettaessa.

UUSIOKÄYTTÖ JA SUOJELU TÖRMÄYS-
KURSSILLA – VAI SULASSA SOVUSSA?
Rakennuksen uusiokäyttö voi edellyttää muutok-
sia, jotka ovat ristiriidassa säilyttämisen kanssa. 
Säilyttämisen aste on keskeinen neuvoteltava 
kysymys muutosten suunnittelussa. Olemassa 
olevan rakennuskannan pysyminen käytössä on 
arvo itsessään. Erilaisten tapausten kohdalla on 
aina harkittava erikseen säilyttämisen yksittäi-
set kysymykset.
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suus Oy, joka muutti Tikkurilaan seuraavana vuonna. Teh-
dasalueen punatiiliset rakennukset rakennettiin vuosina 
1934–1964 ja niissä on toiminut muun muassa kutomo, 
värjäämö, painamo, tarkkaamo ja pakkaamo.

Alueelle on toteutettu pääasiassa toimistotiloja ja lisäk-
si siellä toimii Tanssiteatteri Raatikko sekä Teatteri Vantaa. 
Yksi osa tontista myytiin ja siihen rakennettiin asuinker-
rostalo. Kolmivaiheisesta muutostyöstä on nyt valmistu-
nut kaksi vaihetta ja kolmas on suunnitteluvaiheessa.

Äskettäin valmistuneen toisen vaiheen kohdalla jou-
duttiin rakennus paaluttamaan uudestaan, vaikka ole-
tuksena oli, että perustukset ovat hyvässä kunnossa.

− Yllätykset ovat rahallisesti isoja, mutta niiden kanssa 
täytyy elää. Korjausrakentamisessa on melkeinpä yllättä-
vää, jos yllätyksiä ei tule, sanoo Renorin toimitusjohtaja 
Marko Liimatainen. 

TEKSTI Päivi Leinonen 
KUVAT Renor Oy

RENOR LUO TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN UUTTA ELÄMÄÄ

Kiinteistökehitysyhtiö Renor Oy:n historia liittyy Askon huonekalutehtaan  

historiaan. 

Yhtiöön liittyi vuosikymmenten varrella erilaista liiketoimintaa useilla eri 

paikkakunnilla ja sen mukana suuri määrä teollisuuskiinteistöjä, esimerkiksi  

Finlaysonin tehdasrakennukset. Kun alkuperäinen toiminta tehtaissa loppui, 

perustettiin kiinteistöjä hallinnoimaan Asko Kiinteistöt, joka 2000-luvun alus-

sa vaihtoi nimekseen Renor Oy. 

Renorin toiminnan ytimessä on kehittää kestäviä toimitilaratkaisuja ole-

massa oleviin kaupunkikiinteistöihin. Yhtiöllä on yhteensä noin 303 000 neliö-

metriä vuokrattavaa tilaa ja noin 370 000 neliömetriä käyttämätöntä raken-

nusoikeutta. Renorin kehityskohteet sijaitsevat Lahdessa, Porissa, Vantaalla, 

Forssassa ja Porvoossa.

Tikkurilan Silkin alueen rakennuksiin  
on toteutettu toimistoja ja kulttuuritiloja. 
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Tuulettuva julkisivu kevyesti 
ja nopeasti tiililaatalla
Rauman keskustassa sijaitsevassa taloyhtiössä toteutettiin julkisivukorjaus rakenteella,  
jossa alkuperäisen tiilimuurauksen ulkonäköä varsin hyvin vastaava tiililaatoitus asennettiin 
kiinnityslaastilla rappauslevyjen pintaan. Olennaista uudessa ulkoseinärakenteessa on sen 
tuulettuvuus verrattuna alkuperäiseen.

Erityisesti 1970-luvulla Suomessa rakennettiin 
paljon asuinkerrostaloja, joiden julkisivuista 
”unohdettiin” tuuletusrako kokonaan pois tai 
ne oli puutteellisesti tehty. Seuraukset ovat nä-
kyneet runsaina korjauksina, joiden yhteydessä 
rakenteesta on tehty rakennusfysikaalisesti toi-
mivampi, kuitenkin mahdollisuuksien ja mieliha-
lujen mukaan alkuperäinen ulkonäkö säilyttäen. 

Muurattu julkisivu on lähes aina ulkonäölli-
sesti haluttava ja kestävä silloin, kun rakenne 
on suunniteltu oikein. Aikanaan yleinen tuule-
tusraon pois jättäminen oli nykytiedon mukaan 
yksiselitteisesti virhe, joka on korjattava viimeis-
tään silloin, kun julkisivu alkaa olla vaarallisen 
huonossa kunnossa. Tällainen oli tilanne Asunto 
Oy Rauman Wanhan Merikoulunmäen kohteessa.

– Kiinteistön eteläjulkisivujen yläosista oli al-
kanut tippua tiiliä. Alkuperäiset tiilimuuraukset 
olivat jo 50 vuoden ikäisiä, ja niiden tekninen 
käyttöikä oli vähitellen kulunut umpeen. Ete-
län suuntaisilla julkisivuilla ulkoseinät ovat sel-
västi kovemmalla säärasituksella, ja ne alkavat 
siksi vaurioitua ensimmäisinä, kertoo kohteen 
rakennesuunnittelija Jirsi Lalla Aavatec Oy:stä.

Lalla kertoo valinneensa Wanhan Merikoulun-
mäen kohteeseen rappauslevyn päälle asennet-
tavat tiililaatat, koska näin oli mahdollista säilyt-
tää alkuperäisen kaltainen ulkonäkö ja samalla 
toteuttaa rakenne tuulettuvana.

– Rakennusteknisesti tuulettuvuus on ehdo-
ton vaatimus, jos haluaa suunnitella rakentees-
ta mahdollisimman pitkäikäisen. Vastaavasti to-
teutetusta rakenteesta minulla oli jo aiempaa 
kokemusta, kun toimin valvojana julkisivusa-
neerauksessa Rauman Koivistonkadulla. Sieltä 

saadut hyvät kokemukset myötävaikuttivat tässä 
tapauksessa toteutettuun suunnitteluratkaisuun, 
Lalla perustelee.

KOKONAISVALTAINEN PAKETTI
Julkisivujärjestelmän kohteeseen toimitti We-
ber, joka kuuluu Saint Gobain -konserniin. Jär-
jestelmä koostuu uloimmasta sisimpään raken-
neosaan luetellen tiililaatasta, kiinnityslaastista, 
verkotuslaastista ja lasikuituverkosta, rappaus-
levystä, tuuletusraosta ja lämmöneristeestä. 
Kokonaisuus kiinnittyy niin ikään Weberin toi-
mittamaan Serpovent-teräsrankajärjestelmään. 

– Olennaista on paitsi hyvä tuote myös tiivis 
yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa. 
Meidän roolimme on palvella sekä suunnittelijaa 
että urakoitsijaa menemättä kuitenkaan heidän 
osaamisalueelleen, Weberin aluemyyntipäällik-
kö Mika Lammi toteaa.

Suunnittelupalveluun kuului tässä tapauk-
sessa julkisivun lujuuslaskelmien teko, kuiten-
kin niin, että kohteen rakennesuunnittelija toimi 
laskelmien tarkastajana ja hyväksyjänä. Urakoit-
sija puolestaan sai sopivan tuotteen ajoissa ja 
sovituin kustannuksin.

– Tällaisissa kohteissa on tärkeää, että tarjous-
laskentavaiheessa korjaussuunnitelmat ovat 
mahdollisimman tarkat ja toteutuskelpoiset. Täs-
sä juuri korostuu suunnittelijoiden ja julkisivujär-
jestelmän toimittajan vuoropuhelu, mistä tämä 
kohde on hyvä esimerkki, kertoo TEH-Yhtiöiden 
projektipäällikkö Julius Yrttiaho.

Yrttiaho kertoo mieltyneensä tiililaattajulki-
sivuun, koska tiililaatan asennus on perintei-
seen muuraamiseen verrattuna huomattavasti 

nopeampi tapa verhoilla julkisivu. Koska ulko-
näön piti kuitenkin vastata alkuperäistä paikalla 
muurattua, tarvittiin huolellinen koevaihe, jonka 
aikana haettiin juuri oikean sävyinen tiililaatta. 
Kun oikea sävy oli löytynyt, huhtikuussa 2021 
käynnistyneet työt etenivät rivakasti ja saatiin 
valmiiksi sovitusti marraskuussa. 

TEKSTI Vesa Tompuri 
KUVAT Jari Kesti

Asunto Oy Rauman Wanhan Merikoulun-
mäen julkisivujen saneerauksessa rappaus-
levyn päälle asennettiin tiililaatat. Näin 
säilytettiin rakennuksessa alkuperäisen  
kaltainen ulkonäkö ja samalla toteutettiin 
rakenne tuulettuvana.
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Valueristeharkon kehittämistyö eteni tuotteistukseen ja uuden 
tuotteen markkinoille tuloon nelisen vuotta sitten. Porilainen 
Rakennuspalvelu Dynamo Oy on ensimmäisiä, jotka jo tuolloin 
hankkivat käyttökokemuksia uudesta tuotteesta. Yhtiö tunne-
taan Porin ja Rauman alueilla omaa tuotantoa harjoittavana 
asuinkohteiden, mutta myös teollisuushallien rakentajana.

– Kuorikivi kiinnosti alusta alkaen, koska sen avulla toteu-
tusaikataulua voi oleellisesti nopeuttaa. Ulkokuorta ei tarvit-
se valaa, minkä ansiosta rakenne on heti valmis, eikä tarvitse 
odottaa ulkokuoren kuivumista ensimmäisen lämmityskauden 
yli, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Myllymäki, jolla 
on valmiudet myös suunnitella toteutettavat rakenteet itse. 

Lammin Betonissa kehitettyä kuorikivi-  
eli valueristeharkkoa on totuttu pitämään 
asuin talojen rakenneratkaisuna. Tästä  
käyttötarkoituksesta onkin kertynyt  
neljän vuoden aikana eniten kokemuksia.  
Viime vuonna valmistui ensimmäinen  
kuorikivirakenteinen halli Poriin.

Kuorikivi  
pelittää  
halleissakin
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Koska Rakennuspalvelu Dynamo toimii perus-
tajaurakoitsijana eli se rakennuttaa kohteensa ja 
hankkii niille asiakkaat, toteutusajan minimointi 
on huomattava etu. 

– Monia muitakin etuja on tullut todennetuk-
si. Kuorikiven yhteydessä kutistumishalkeamat 
jäävät minimaalisiksi, ja sisäkuoren valussa voi 
käyttää kiviaineksessa isompaa raekokoa. Kaikki 
nämä edut ovat samat myös hallirakentamises-
sa, josta meillä on kertynyt kokemuksia viime 
vuodesta lähtien.

ENSIMMÄINEN HALLI VUONNA 2021 
Rakennuspalvelu Dynamo rakennutti ja rakensi 
ensimmäisen valueristeharkkorakenteisen hal-

linsa viime vuonna. Kokemukset olivat Tuomas 
Myllymäen mukaan yksinomaan myönteiset.

– Pääsimme pinnoittamaan ulkokuoren vä-
littömästi, ja saimme halliosakkeen ostaneet 
käyttäjät sisään puolen vuoden kuluttua raken-
tamisen aloittamisesta.

Poriin valmistuneen hallin valueristeharkko-
rakenne koostuu 200 millimetrin betonisesta 
sisä kuoresta, 170 millimetrin EPS-solumuovieris-
teestä ja 30 millimetrin vahvuisesta ulkokuores-
ta. Vastaava ratkaisu sopii erityisesti kohteisiin, 
joissa on suuret lujuusvaatimukset: kerrostaloi-
hin, teollisuusrakennuksiin ja korkeisiin maan-
alaisiin rakenteisiin.

– Hallirakentamiseen on nyt hyvä referenssi. 
Rakenteilla ja suunnitteilla on lisäksi useita asuin-
kohteita Rauman ja Porin seuduilla. 

TEKSTI Vesa Tompuri 
KUVAT Jussi Partanen

Tuomas Myllymäki hallitsee sekä  
harkkorakenteiden suunnittelun että 
harkkorakentamisen.

Valueristeharkon yksi etu on kutistumis-
halkeamien pienuus.

Halliosakkeen ostaneet käyttäjät pääsivät sisään puolen 
vuoden kuluttua rakentamisen aloittamisesta.

Valueristeharkon eli kuorikiven avulla  
hallirakentaminen nopeutuu.

Kuorikivi  
pelittää  
halleissakin
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PARMArappausblock ON UUSI RATKAISU RAPATTUJEN JULKISIVUJEN TEHOKKAASEEN TOTEUTTAMISEEN

Harkot ja betoni 
elementit yhdistettiin 
innovatiivisesti 
Oman alansa huippuosaajat Lammin Betoni ja Consolis Parma 
yhdistivät tietotaitonsa ja tuloksena on aivan uudenlainen  
rapattu julkisivuratkaisu, jossa yhdistyvät harkko- ja elementti-
rakentamisen edut.

Lammi lanseerasi nelisen vuotta sitten Kuorikivi- 
valueristeharkon, joka toi uuden ulottuvuuden 
myös harkkorakenteisiin kerrostaloihin.

– Lammilla idea harkkojen ja betonielement-
tien yhteiseen kehityshankkeeseen syntyi, kun 
havaittiin, että Kuorikivi-harkon julkisivun omi-
naisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät. Kuoriki-
ven tuoteidea olisi siis käytettävissä myös beto-
nielementtien valmistuksessa, kertoo Lammin 
Betonin markkinointi- ja kehityspäällikkö Mar-
kus Inkiläinen.

– Perinteisesti betoniharkkoja on käytetty 
lähinnä pientalorakentamisessa, mutta viime 
vuosina niitä on käytetty enenevästi myös ker-
rostaloissa. Lammin yhteistyö rakennusliikkeen 
kanssa oli myös merkittävä impulssi, kun läh-
dimme kehittämään esivalmistettua tuotetta 
sujuvoittamaan työmaan toimintoja, Parman 
markkinointipäällikkö Petri Kähkönen lisää. 

Inkiläisen mukaan monet Kuorikivi-harkosta  
saadut kokemukset puolsivat yhteistä tuote-
kehitystä.

– Näitä ovat muun muassa rappauksen sau-
mattomuus, käsiteltävyys työmaalla, julkisivun 
palonkesto ja hyvä iskunkestävyys. 

Uutta tutkittua ja testattua tekniikkaa on nyt 
”koeponnistettu” kerrostalokohteessa Lohjal-
la. Aivan kaupungin ydinkeskustaan rakenne-
tun viisikerroksisen asuintalon julkisivut ovat 
juuri saaneet puhtaan valkoisen saumattoman 
ohutrappauspinnan.

INNOVATIIVINEN HYBRIDI
Kattavan tuotekehitys- ja pilotointivaiheen jäl-
keen PARMArappausblock-julkisivuratkaisu lan-
seerattiin FinnBuild-messuilla lokakuun alussa. 
Ratkaisun innovatiivisuus perustuu lopputuot-
teen korkeaan tekniseen laatuun ja sujuvaan 
työmaatoteutukseen. 

Innovatiivinen on myös tuotteen valmistus-
tapa: julkisivun betonikuori valmistetaan Lam-
milla tärypuristamalla maakosteasta betonimas-
sasta tuotteen ulkokuoren ”betoniruudut” kiinni 
eristeeseen. Menetelmällä saavutetaan modu-
laarinen, painoltaan kevyt tuoteperhe. Suoran 

PARMArappausblock-elementti ja Lammi  
Kuorikivi -harkko.
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peruskappaleen koko on 600x200x200. Peruskiven lisäksi tuoteperheeseen 
kuuluvat myös tarvittavat kulma- ja erikoiskappaleet. Lammi toimittaa va-
kiomittaiset Kuorikivi-blockit Parman elementtitehtaalle, jossa tuote valmis-
tetaan valmiiksi ulkoseinäelementiksi. 

Valmiit elementit kuljetetaan Parman tehtailta työmaille, joilla rakennus-
urakoitsija asentaa ne. Tilaaja hoitaa työmaalla rappaustyöt tai ne voivat si-
sältyä Parman toimitukseen.

Uutuustuote soveltuu kaikenlaisiin rapattaviin elementtirakennuksiin, joi-
hin halutaan saumaton ja luotettava julkisivu. Maakosteasta betonista val-
mistettu betonipinta on erinomainen pinnoitusalusta, eikä se vaadi mitään 
esikäsittelyä ennen rappausta. Betoniseen rappausalustaan on myös help-
po kiinnittää esimerkiksi ulkovalot, pistorasiat, syöksytorvet ja talotikkaat.

Parhaimmillaan elementtitekniikalla toteutettava PARMArappausblock- 
julkisivu soveltuu kohteisiin, jotka voidaan helposti suunnitella moduuli-
mitoitettuina.  

– Tehokas elementtirakentaminen edellyttää moduulimitoituksen huo-
mioimista jo suunnitteluvaiheessa. Selkeälinjaisten saumattomien rappa-
usjulkisivujen arkkitehtuuria voidaan elävöittää esimerkiksi parvekelinjoilla, 
Kähkönen huomauttaa. 

TEKSTI Leena-Kaisa Simola 
KUVAT Lammin Betoni

PARMArappausblock-JULKISIVURATKAISU

 Uudenlainen ohutrapattava hybridielementti, joka pohjautuu 

Lammin Betonin Kuorikivi -harkon julkisivuominaisuuksiin. 

Elementti on kehitetty Lammin Betonin ja Consolis Parman  

yhteistyönä

 Elementin ulkokuorena ja rappausalustana toimii 200×200 mm 

ruutuihin jaettu 25 mm paksu, mallisuojattu betonikuori,  

mikä mahdollistaa saumattoman julkisivun

 Lämmöneristeenä käytetään 175 mm paksua, kosteuden kestä-

vää ja energiatehokasta grafiitti-EPS-eristettä. U-arvo 0,17 W/

m²K. Eristeeksi on valittavissa myös vähähiilisempi, biomassa-

pohjainen luontoeriste

 Kantavana sisäkuorena toimii 150 mm paksu betonikuori.  

Kantavat betonirakenteet ovat säältä suojassa ja ne voidaan 

mitoittaa 100 vuoden suunnittelukäyttöiälle ja betonina  

käyttää vähähiilisiä laatuja

 Puhtaasta betonista valmistettu julkisivurakenne toimii  

rappausalustana ja eristettä suojaavana ulkokuorena 

 Betonisen rappausalustan avulla hallitaan julkisivuun kohdis-

tuvat pakkovoimat, kuten kosteus- ja lämpömuodonmuutokset. 

Näin saavutetaan saumaton ja halkeamaton rapattava julki-

sivurakenne 

 Perinteistä betonijulkisivua ohuempi ulkokuori säästää  

luonnonvaroja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä 

 Julkisivun betonikuori on kehitetty Lammilla yhdessä Tampe-

reen teknillisen yliopiston kanssa ja sen ominaisuudet on  

tutkittu ja testattu TTY:llä ja VTT:llä

 PARMArappausblock-julkisivuratkaisussa yhdistyvät  

työmaalla nopeus, helppous ja turvallisuus

 Kosteudenkestävä EPS-eriste ei vaadi erillistä työmaa-aikaista 

säänsuojausta

Lohjan ydinkeskustassa viisikerroksinen asuin-
talo toteutettiin PARMArappausblock-julkisivu-
ratkaisulla.
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Jotta voi vaikuttaa,  
pitää tietää mitä tekee 
Rakennusmateriaalien päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten 
pienentäminen on viime vuosien aikana ollut paljon keskusteluissa  
ja myös osana alan tulevaa säätelyä. Harva meistä ammattilaisista-
kaan tuntuu olevan kovin tietoinen siitä, mistä eri tuotteiden pääs-
töt syntyvät ja millaisia päästövähennyskeinoja valmistajilla  
oikeastaan on käytettävissä – ja miten tehokkaita ne ovat. 

Käyn tässä lyhyesti läpi mistä poltettujen tiilien, 
kevytsoran, harkkojen ja laastin päästöt syntyvät 
ja millaisia ovat valmistajien käytettävissä ole-
vat keinot päästöjen vähentämiseen sekä neit-
seellisten luonnonvarojen resurssitehokkuuden 
parantamiseen.

Päästöjen lisäksi tuotekehityksessä panoste-
taan erityisesti tuotteen laatuun ja kestävyyteen. 
On hyvä muistaa, että myös kestävästi toteutettu 
rakennus hillitsee ilmastonmuutosta ja suojaa 
sään ääri-ilmiöiltä. Päästösäästöjä saavutetaan 
myös sillä, että rakennuksen materiaaleja ei tar-
vitse turhaan uusia. 

SAVIPOHJAISET TUOTTEET:  
POLTETTU TIILI JA KEVYTSORA 
Savesta valmistettujen rakennustuotteiden tuo-
tannossa yli 90 prosenttia päästöistä syntyy, kun 
savea kuumennetaan yli tuhannen asteen läm-
pötilaan. Jos pyritään suuriin päästövähennyk-
siin kannattaakin keskittyä prosessipäästöjen 
vähentämiseen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa tehdasinvestoin-
teja, jotka mahdollistavat fossiilisten polttoainei-
den korvaamisen bio- ja kierrätyspolttoaineilla. 
Se voidaan tehdä esimerkiksi biokaasulla tai 
puupohjaisilla polttoaineilla, joita ovat muun 

muassa metsäteollisuuden sivuvirroista saata-
vat mustalipeä ja ligniinipelletit. Saavutettavissa 
oleviin tuotannon päästövähennyksiin vaikut-
taa suuresti päästöttömän energian saatavuus. 

Tiiliteollisuudessa neitseellisten raaka-ainei-
den käytön minimoimiseksi kaikki tuotannon 
ylijäämäsavet sekä murskattu tiilijäte käytetään 
uudestaan tiilien raaka-aineena. Tiilen valmis-
tukseen soveltuvien kierrätyserien kuten esi-
merkiksi posliinimurskeen hyödyntämistä ke-
hitetään ja lisätään. 

Kevytsoran tuotannossa on tutkittu esimer-
kiksi sellutuotannon sivuvirtana tulevan kuitu-
saven hyödyntämistä. Tulokset ovat olleet lu-
paavia. Näyttää siltä, että biopohjaisella jätteellä 
voidaan korvata kierrätysöljyä, jota käytetään 
saven paisumisen parantamiseen. Erinomaisia 
tuloksia on saatu myös lasivillajätteen hyödyn-
tämisestä kevytsoratuotannossa.

Savipohjaiset tuotteet on mahdollista uusio-
käyttää joko uudelleen samaan käyttökohtee-
seen, muuhun rakentamiseen tai murskattuna 
uuden tuotteen raaka-aineena.  

POLTETTU TIILI
CO2-päästötietokanta:
A1-A3 PÄÄSTÖT 0.18 kg CO2e /kg

 A1 raaka-aineet 4 %

 A2 kuljetus tehtaalle 2 %

 A3 valmistus 94 %

KEVYTSORA
CO2-päästötietokanta:
A1-A3 PÄÄSTÖT 0.33 kg CO2e /kg

 A1 raaka-aineet 3 %

 A2 kuljetus tehtaalle 7 %

 A3 valmistus 90 %
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MILLAISIIN VÄHENNYKSIIN TUOTAN-
NOSSA ON MAHDOLLISTA PÄÄSTÄ?  
Tällä hetkellä vähäpäästöisimmät tiilet, joita 
Suomesta voi tilauksesta hankkia, valmistetaan 
biokaasulla. Niiden päästöt ovat noin 70 pro-
senttia pienemmät kuin Suomen Ympäristö-
keskus SYKE:n ylläpitämän päästötietokannan 
päästöarvot. 

Suomen ainoa kevytsoran valmistaja Leca Fin-
land Oy pyrkii puolestaan vuoden 2022 lopulla 
valmistuvan investoinnin ansiosta puolittamaan 
päästönsä vuoden 2020 tasosta. 

KUIVATUOTTEET, KUTEN MUURAUS-  
JA RAPPAUSLAASTIT 
Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työ-
maille toimitettavia tuotteita. Näitä ovat esimer-
kiksi muurauslaastit, rappaus- ja korjauslaastit, 
julkisivupinnoitteet sekä seinä- ja lattiatasoitteet. 

Kuivatuotteet valmistetaan automatisoiduissa 
tuotantolaitoksissa ja valmistusprosessi on pe-
riaatteessa yksinkertainen: kuivat raaka-aineet 
sekoitetaan halutussa suhteessa. Prosessissa 
oleellisinta on tuotteiden valmistusresepti eli 
mitä raaka-aineita käytetään ja minkä verran. 
Yksinkertaisimmissa tuotteissa saattaa olla vain 
muutama raaka-aine, kun taas monimutkaisim-
missa lähes parikymmentä.  

Kuivatuotteissa yli 90 prosenttia CO2-päästöis-
tä syntyykin raaka-aineiden päästöistä, joista 
merkittävimpänä sementin päästöt.  

Mitä sitten voidaan tehdä päästöjen pienen-
tämiseksi? Tuotereseptit optimoidaan, eikä nii-
hin lisätä sementtiä varmuuden vuoksi tuomaan 
ylimääräistä, tarpeetonta vahvuutta. Portland-
sementtiä pyritään korvaamaan vähäpäästöi-
semmillä seossementeillä ja sementtiä korvaa-
villa aineilla, kuten esimerkiksi geopolymeereillä. 
Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia korvata neit-
seellistä kiviainesta kierrätysraaka-aineilla, kuten 
erityyppisillä kuonilla, tuhkilla ja valimohiekalla.  

KEVYTSORA- JA BETONIHARKOT 
Betoniteollisuus ry teetti harkoista keskimääräi-
set (geneeriset) elinkaariarviot, jotka nojaavat 
jäsenyrityksiltä vuoden 2019 tuotannosta ke-
rättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn, 
kolmannen osapuolen varmentamaan laskenta-
työhön. Valitsin tähän esimerkeiksi eristetyt har-
kot, koska ne ovat tyypillisimpiä seinärakenteita. 

Harkoillakin suurin osa päästöistä syntyy raaka- 
aineista. Betonieristeharkoilla eriste ja sementti 
aiheuttavat noin 75 prosenttia päästöistä, kum-
mankin osuus on suunnilleen yhtä suuri. Lisäksi 
kiviainesten päästöt ovat noin prosentin luok-
kaa. Kevytsoraeristeharkoilla lähes 90 prosenttia 
päästöistä jakautuu eristeen, sementin, kevyt-
soran ja kiviaineksen kesken. Molemmilla hark-
kotyypeillä loput päästöt syntyvät tuotannon 
energiankulutuksesta, kuljetuksista, puulavoista 
ja pakkausmuoveista.  

Harkkovalmistajien mahdollisuudet vaikuttaa 
tuotteidensa päästöihin ovat rajatut, koska valta-
osa päästöistä syntyy muualla kuin omassa val-
mistusprosessissa. Päästöihin täytyykin siis pyr-
kiä vaikuttamaan valmistusketjun yhteistyöllä. 
Paljon työtä on jo tehty reseptien optimoinnissa, 
siirtymällä vähähiilisempään sementtiin ja kuten 
edellä kerroin, kevytsoran valmistuksen päästöt 
puolittavat tuotantoinvestoinnit ovat työn alla. 
Jo tehdyillä toimenpiteillä päästöjä on yrityk-
sissä saatu pienennettyä jopa 20–50 prosent-
tia vuoden 2019 keskiarvotasoon verrattuna. 

TEKSTI Tiina Kaskiaro 
KUVAT Shutterstock ja RTT

KEVYTSORAERISTEHARKKO
U-arvo 0,17 W/m²

CO2-päästötietokanta:
A1-A3 PÄÄSTÖT 0.4 kg CO2e/kg

 Sementti 26 %

 Eriste 27 %

 Kiviaines ja kevytsora 34 %

 Puulavat ja muovi tuotepakkauksiin 2 %

 Raaka-aineiden kuljetus tehtaalle 5 %

 Energia 6 %

BETONIERISTEHARKKO
U-arvo 0,17 W/m²

CO2-päästötietokanta:
A1-A3 PÄÄSTÖT 0.29 kg CO2e/kg
+ valubetoni C30/37 0.11 kg CO2e/kg

 Sementti 36 %

 Eriste 37 %

 Kiviaines 1 %

 Puulavat ja muovi tuotepakkauksiin 5 %

 Raaka-aineiden kuljetus tehtaalle 9 %

 Energia 12 %

 Raaka-aineet 93 %

 Kuljetus 6 %

 Valmistus 1 %

MUURAUSLAASTI M5
CO2-päästötietokanta:
A1-A3 PÄÄSTÖT 0.12 kg CO2e/kg
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Terveellistä asumista  
perinteisellä tekniikalla

Muurarimestarin kaikkiin asun-
toihin kuuluu asumisviihtyvyyttä 

lisäävä lasitettu parveke
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Rakennuksen ulkoseinät rakennetaan punatii-
lisestä reikätiilestä pääosin kahden kiven paksui-
sena. Kadun puolella paksuus on kaksi ja puoli 
kiveä. Valkotiilinen kuorikerros on ajateltu niin 
sanotuksi uhrikerrokseksi, joka voidaan tarvit-
taessa uusia purkamalla ainoastaan päällim-
mäinen kerros.

MATERIAALIVALINNAT TERVEELLISEN 
SISÄILMAN PUOLESTA
Muurarimestarin materiaalivalinnoissa on kiinni-
tetty erityistä huomiota sisäilman laatuun. Tar-
koituksena on, että rakennus sopii myös henki-
löille, jotka ovat altistuneet sisäilman päästöille.

− Rakennuksesta tehdään mahdollisimman 
muoviton ja liimaton. Esimerkiksi melamiini-

pintaista lastulevyä ei käytetä lainkaan, kertoo 
Siponen.

Huoneistojen väliset seinät ja välipohjat to-
teutetaan paikallavaletusta betonista. Asunto-
jen sisäpinnat on tasoitettu ja rapattu, koska 
rakenteen tulee olla riittävän tiivis. Tasoitteet 
ja maalit ovat hengittäviä.

− Vedeneristeiden ja yläpohjan kivivillan kans-
sa on jouduttu joustamaan, jotta kosteuden ja 
paloneristyksen määräykset täyttyvät.

Neutraalinsävyiset sisustusmateriaalit toteut-
tavat omalta osaltaan kestävyyttä. 

Oulunkylän Muurarimestarin 
suunnittelussa kantavia peri-
aatteita ovat kestävyys ja  
painovoimainen ilmanvaihto.

Muurarimestari-talon ulkomuoto on moderni, 
mutta katon muoto tuo muistumia vanhem-
masta rakennusperinteestä. 

Helsingin Oulunkylään rakennettava Muurari-
mestari-talo rakennetaan materiaaleilla, jotka 
on todettu toimiviksi jo vuosisatojen ajan. 

− Kun halutaan rakentaa pitkäikäistä, on mas-
siivinen tiiliulkoseinä erittäin järkevä ratkaisu. 
Rakenne itsessään on jo kestävä, mutta lisäksi 
pienistä osista koostuvan seinän mahdollisia 
vaurioita voidaan helposti korjata, sanoo arkki-
tehti Pauli Siponen Avarrus Arkkitehdit Oy:stä.
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AS OY HELSINGIN MUURARIMESTARI
Asuinkerrostalo, Mestarintie 19, Helsinki

 Suunnittelija: Avarrus Arkkitehdit Oy

 Rakennuttaja: Kestävät Kodit Oy

 Laajuus: n. 2 100 m2, 3 porrashuonetta,  

29 asuntoa

 Rakennusaika: 2022–2024

 Runkoratkaisu: tiili

 Tiilien valmistaja: Tiileri

− Toteutamme mieluummin ajatonta ja klas-
sista tyyliä kuin tämän hetken trendejä. Tämä 
toteutuu rakennuksessa kautta linjan, sisällä 
ja ulkona.

TOIMIVA ILMANVAIHTO  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA
Muurarimestarissa luotetaan perinteiseen paino-
voimaiseen ilmanvaihtoon. Ainoastaan yhteis-
tiloihin, kuten saunaan ja jätehuoneisiin asen-
netaan koneellinen ilmanvaihto. Talo on myös 
vuosikymmeniin ensimmäinen kerrostalo, jossa 
on muuratut poistoilmahormit. 

Painovoimainen ilmastointiratkaisu on toimin-
tavarma, pitkäikäinen ja yksinkertainen huoltaa. 

− Huoltaminen tarkoittaa käytännössä nuo-
hoamista silloin tällöin, joten huoltokulut ovat 
hyvin pienet. Tämäkin osaltaan toteuttaa kestä-
vän rakentamisen periaatetta, toteaa Siponen.

Sekä ilmanvaihto että lämmitys ovat käyttäjä-
lähtöisesti säädettävissä.

− Mielestämme on asumisviihtyvyyden kan-
nalta tärkeää, että asukas voi itse kontrolloida 
lämpötilaa ja vedontunnetta. 

ASUNNOT AUKEAVAT  
KAHTEEN ILMANSUUNTAAN
Talossa on erikokoisia asuntoja yksiöistä neliöi-
hin. Ylimmässä kerroksessa on kolme asuntoa, 
joihin liittyy kattoterassi. Kaikkiin asuntoihin kuu-

luu lasitettu parveke. Isoimmissa parvekkeissa 
on lisäksi lasittamaton osa. Parvekkeet lisäävät 
asumisviihtyvyyttä, mutta lisäksi parvekkeiden 
vyöhyke ehkäisee melua sekä asuntojen liiallista 
kuumenemista auringon paahtaessa.

Painovoimainen ilmanvaihto on ohjannut 
myös tilasuunnittelua. Toimivan ilmanvaihdon 
toteutumiseksi kaikki asunnot avautuvat kah-
teen suuntaan, jotta niihin saadaan läpituuletus. 

Talossa on kolme porrashuonetta ja pääsään-
töisesti kaksi tai kolme asuntoa porrastasanteel-
la. Nykyisin vastaavankokoisissa taloissa on ta-
vallisempaa tehdä vain yksi porrashuone, mikä 
johtaa pitkiin ja suljettuihin käytäviin, ja usein 
myös putkimaisiin asuntoihin.

− Muurarimestariin pystytään toteuttamaan 
runsaasti läpitalon asuntoja. Samoin kulma- 
asunnoiksi on sijoitettu pieniä asuntoja, kos-
ka halusimme myös niiden avautuvan kahteen 
suuntaan. Tämä mahdollistaa läpituuletettavuu-
den ja lisää asumisviihtyvyyttä myös muutoin, 
Siponen selittää. 

TEKSTI Päivi Leinonen 
HAVAINNEKUVAT: Avarrus arkkitehdit Oy

Sisustusmateriaaleiksi on valittu ajatonta 
ja klassista tyyliä, joka sopii kestävän  
rakentamisen periaatteisiin.

Talon poistoilmahormitkin ovat paikalla muuratut. 
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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

LAKKA  
RAKENNUSTUOTTEET OY 
Puh. 020 748 1200 
www.lakka.fi

LAMMIN BETONI OY 
Puh. 020 753 0400 
www.lammi.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

Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvällä päätöksenteolla on suuri merkitys meidän  
kaikkien hyvinvoinnille. Parhaat tulokset syntyvät, kun sääntelyssä asetetaan tavoitteita,  
joissa innovaatioille annetaan tilaa. Näin rakentamisen ammattilaisilla on mahdollisuus  
luoda asukkaiden ja yhteiskunnan kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja.  
Samalla saadaan sekä teknisesti toimivaa että myös kohtuuhintaista asumista.

Eduskuntavaalien lähestyessä tärkeää käydä keskustelua rakentamiseen liittyvistä  
teemoista, varsinkin kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen kannalta.  
Kivirakentajat ovat mielellään mukana ja vastauksiakin on jo valmiina. 
 

Lue lisää kivifaktaa.fi

VUORO- 
PUHELUA JA  

VASTUULLISIA  
PÄÄTÖKSIÄ

https://www.fescon.fi/
https://lakka.fi/
https://www.lammi.fi/
https://www.leca.fi/
https://www.raikkonen.fi/
https://www.rakennusbetoni.fi/fi/
https://www.fi.weber/
https://tiileri.fi/
https://www.wienerberger.fi/
https://kivifaktaa.fi/



