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SEURAA MEITÄ MYÖS: 
www.kivitaloinfo.fi 
Blogi: www.kivifaktaa.fi
Twitter: @kivifaktaa

Terveellinen  
ympäristö –  
jokaisen oikeus
Ympäristöterveys käsittelee ympäristöstä johtuvien altisteiden 
vaikutusta ihmisen terveyteen. Se sisältää niiden ympäristö
tekijöiden määrittämisen ja hallinnan, jotka voivat mahdollisesti 
vaikuttaa terveyteen. Tällöin rajataan siis pois elintavat, joihin 
ihminen voi vaikuttaa itse.

Suomessa arvioidaan, että lähes kymmenesosa sairauksista 
aiheutuu ympäristötekijöistä ja ehdottomasti yleisimmät altistajat 
ovat ulkoilman pienhiukkasia. Länsimainen ihminen viettää kuiten
kin jopa yli 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa. Näin ollen sisäilma 
onkin terveyden kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin ulkoilma.

Suomessa käydään erittäin aktiivista julkista keskustelua  
sisäilmaasioista. Osa keskustelusta on varmasti perusteltua. 
Talot ovat tiiviitä, ilmanvaihto tehoton ja epäpuhtaudet kerääntyvät 
sisäilmaan. Lisäksi sisäilman suhteellinen kosteus on talvella 
hyvin matala, mikä aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita. 

Rakennusten ylläpito näyttää olevan jatkuva ongelma,  
kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia tulee ilmi vanhojen raken
nusten lisäksi myös uudehkossa rakennuskannassa. Jo raken
nusvaiheessa pitääkin ajatella käytettyjen materiaalien ja raken
neratkaisujen toimivuutta sekä sitä, miten ne kestävät erilaisia 
vikoja koko elinkaaren ajalta. 

Toisaalta elinikämme on pidentynyt ihan häkellyttävällä ta
valla viimeisinä vuosikymmeninä. Yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi 
onkin tullut sairauksien torjumisen lisäksi myös elämänlaatuun 
panostaminen. Vaikka kaikki ympäristötekijät eivät aiheutakaan 
tappavia sairauksia, ne vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun 
– esimerkkinä vaikkapa melu. Ääneneristämisen tutkimisessa 
ja meluntorjunnassa ovatkin insinööritieteiden rinnalle nousseet 
myös psykoakustiset tutkimukset.

Tähän lehteemme olemme koonneet ratkaisuja ja tietoa ter
veen talon rakentajille. Huomaathan myös lukijatutkimuksemme. 
Vastaamalla voit auttaa meitä tekemään sinulle kiinnostavaa 
lehteä myös jatkossa!

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

Kannen kuva: Kestävä Kivitalo -palkinnon voittaneen  
Espoon Asunnot / Magneettikatu 14:n kuvasi Mikael Lindén.
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Teksti Helena Raunio Kuvat Olli Urpela

Sepänkannaksen päiväkodin etupihalla on  
rauhallista, kun pienemmät lapset ovat päiväunilla 

ja isommat henkilökunnan kanssa leikkialueella.

Kirkkonummi  
otti käyttöön  

terveen talon  
standardit

TERVE TALO
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105 lapsen päiväkoti otettiin käyttöön viime 
vuonna. Ryhmiä on yhdestä ikävuodesta 
aina esikouluikäisiin saakka. Henkilökuntaa 
noin 1 500 neliön päiväkodissa on parikym
mentä.

Kirkkonummelle viime vuonna valmistu
nut Sepänkannaksen päiväkoti oli kaikkien 
osapuolien mielestä onnistunut: laatu, ai
kataulu sekä taloudelliset tavoitteet toteu
tuivat.

– Suunnittelun lähtökohtana oli saada 
aikaan terve talo, jonka runko ja betoniraken
teiden käyttöikä voisi olla jopa 100 vuotta, 
kertoo kunnan rakennuttamis prosesseissa 
projektipäällikkönä toimiva Jussi Yrjänä.

JULKISIVU TIILESTÄ
Terveellisyys ja turvallisuus olivat ykkösasi
at, joita lähdettiin hakemaan. Tämän takia 
rakennuksessa on käytetty tiiltä muun 
muassa julkisivussa. Lisäksi otettiin huo
mioon tuleva pitkä käyttöikä ja huoltova
paus. 

Silloin ei kaikilta osin menty myöskään 
”euro edellä”, vaikka kustannusvaikutukset 
olivat koko ajan tarkastelussa mukana.

– Pyrimme katkaisemaan korjausvelan 

kehittymisen kasvamista jo tässä rakenta
misvaiheessa, Yrjänä kertoo.

Vaikka kunnalla on pieni varanto julki
seen rakentamiseen varattuja Ytontteja, 
Sepänkannasta onnisti. Päiväkoti sai ton
tin, jolla on kalliopohja. Siitä seurasi, että 
pystyttiin rakentamaan tuulettuva alapohja 
ja saamaan kosteusolosuhteet paremmin 
hallintaan.

– Terve talo lähtee jo tontista, Yrjänä 
lisää.

Tilannetta optimoitiin niin, että rakennus 
on sijoitettu korkeuskäyrän mukaisesti ton
tille. Louhinnat ja leikkaukset olivat mahdol
lisimman vähäisiä ja tasapainossa. Kaadot 
saatiin onnistumaan tontin muodon mukai
sesti hulevesien poisjohtamiseksi.

PAIKALLA VALETTU
Rakennuksen seinät ovat yksinkertaiset, 
paikalla valettu runko ja verhoiluna poltettu 
tiili. Kun ontelokenttä saatiin nopeasti val
miiksi, asennettiin höyrysulkukermi.

Ratkaisut pyrittiin tekemään parhaan 
nykytietämyksen mukaan niin, että kapil
laarikatkot ja vesieristeet sekä salaojituk
set toimivat. Sääsuoja tehtiin heti rungon 
jälkeen, jolloin materiaalit eivät kastuneet.

Ikkunat, ovet, villat ja kaikki muuraustar
vikkeet siirrettiin logistisesti suoraan autois
ta hupun alle telineille.

 SEPÄNKANNAKSEN PÄIVÄKOTI,  
KIRKKONUMMI

 Sepänrinteentie 2 
 Rakennuttaja:  
Kirkkonummen kunta, yhdyskuntatekniikka

 Pääurakoitsija: Rakennus- ja insinööri-
toimisto Tricon Oy/työpäällikkö Tero 
Syvänen, vastaava työnjohtaja Jyrki Heiska

 Pääsuunnittelija:  
Tarmo Kööp: Amhold Oy

 Julkisivumateriaali: Poltettu tiili
 Rakenneratkaisu: Paikalla valettu runko, 
ristikkorakenteinen yläpohja

 Rakennusaika: 5/2015–6/2016
 Kustannukset: noin 4,2 M€
 Puhtauskonsultointi: Tarja Andersson,  
TPA Andersson Oy

 Ensikertainen kalustus:  
Arkkitehtitoimisto Lilja Oy/ Ulla-Maija Lilja

 Valvonta- ja asiantuntijatehtävät WSP Oy: 
Joel Gustafsson

 Värisuunnittelu:  
Both Oy/Saara Pyykkä ja Kaisa Berry, 
yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa

”Terve talo lähtee 
jo tontista.”

HUPUTUKSESTA TULI STANDARDI
Jussi Yrjänä korostaa logistiikan tärkeyttä. 
Villat eivät ole pihamaalla ja väliseinätiilien 
pakkaukset avataan vasta hupun sisällä.

– Sepänkannaksen suunnittelusta 
opittiin paljon ja siitä seurasi, että Kirkko
nummella säälle alttiit uudiskohteet ja pe
ruskorjauskohteet huputetaan koko kunnan 
alueella, kertoo Yrjänä.

Rakennusten työmaa-aikainen huputus  
on nyt Kirkkonummella standardi.
– Huputuksesta toki aiheutuu kustannuk- 
sia. Mutta pitää katsoa kokonaisuutta ja  
huputuksen hyötyjä, rakennuttajainsinööri  
Joel Gustafsson WSP Oy:stä sanoo.

Käytännössä huputuksesta tuli Kirkko
nummelle standardi.

Isoja rakennuskohteita on tulossa lisää 
kuten pääkirjasto, hyvinvointikeskus ja Kirk
koharjun koulukeskus. Niissä huputuksesta 
tulee suuremmat kustannukset kuin Sepän
kannaksella.

– Huputuksesta toki aiheutuu kustan
nuksia. Mutta tässäkin pitäisi katsoa koko
naisuutta, mitä hyötyä tästä on, huomaut
taa rakennuttajainsinööri Joel Gustafsson 
WSP Oy:stä. Hän hoiti valvonta ja asian
tuntijatehtävät Sepänkannaksella yhdessä 
Jussi Yrjänän kanssa.

– Usein valitettavasti mennään liian 
detaljitasolla, jolloin kokonaisuus unohtuu, 
Gustafsson lisää. 
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”Ei pyritä innovaatioihin,  
vaan löydetään todennetut  
parhaat käytännöt.”

Kosteutta ehkäisemällä saatiin rakenta
misessa yksi riski pois.

– Tällaisessa hankkeessa ei pyritä in
novaatioihin, vaan tehdään työtä sen eteen, 
että löydetään todennetut parhaat käytän
nöt, Gustafsson sanoo.

RAKENNUSAUTOMAATIO  
TARPEEN
Sepänkannaksella on kattava rakennusau
tomaatio, jonka avulla saadaan ilmanvaihto 
toimivaksi.

– Sisäilma ja huoltovapaus, kiteyttää Yr
jänä sen, mitä uudenlaisella rakentamisella 
saavutettiin.

Rakennusmääräykset tulevat vaatimaan 
nykyisillä rakennusmateriaaleilla entistä pak
sumpia seiniä. 

– Tiivistäminen ei sinänsä ole vaarallis
ta, mutta se pitää tehdä kunnolla. Automaa
tiolla ilmanvaihtolaitteisto pukkaa puhdasta 
ilmaa sinne riittävästi, ja toinen osa poistaa.

Tärkeässä roolissa päiväkodissa oli 
myös pintamateriaalien päästöttömyys. 
Kaikki on periaatteessa ”syötävää ja juota
vaa”, M1luokan materiaaleja.

Puhtausluokkavaatimus oli kyseisessä 
rakennuksessa P1 eli kuten sairaalaraken
tamisessakin ja sisäilmaluokka S2.

VALVOJALLA VASTUUTA
Sekä Jussi Yrjänä että Joel Gustafsson oli
vat valvojina mukana projektissa.

– Valvojan rooli on korostunut nyky
päivänä. Se on ennen kaikkea ennakoivaa 
valvontaa, Gustafsson korostaa.

– Valvoja ei saa eikä voi toimia työn
johtajana, vaan kaikki lähtee urakoitsijasta, 
Yrjänä lisää.

Kun rakennus on valmistunut, huoltoja 
ei saa laiminlyödä.

– Huoltokirjat laaditaan niin, että seura
taan huoltotoimenpiteitä. Ja huoltoon kuu
luu myös nuohous ja siivoaminen. 

Sepänkannaksen päiväkodissa on iloiset ja  
hyvin toimivat tilat noin sadalle lapselle ja  
parillekymmenelle työntekijälle
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Sisäilma kuntoon  
yhdistämällä ilman-
vaihto ja teknologia
Hyvä sisäilma saadaan aikaan estämällä haitalliset päästöt  
ja huolehtimalla laadukkaasta ilmanvaihdosta.

Teksti Helena Raunio

Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä on 
useita, joista keskeisin on liian suuri kos
teus. Lisäksi ilmanvaihto ja ilmavuodot vai
kuttavat merkittävästi sisäilman laatuun, 
samoin käytetyt materiaalit ja ulkoilman 
laatu.

– Jo rakennusvaiheessa pitäisi ajatella 
materiaalien toimivuutta koko elinkaaren 
ajalta. Sekä korjaus että uudisrakentami
sessa on usein kiire ja kustannukset saatta
vat ohittaa parhaat ratkaisut, joilla voitaisiin 
ennaltaehkäistä tulevia sisäilmaongelmia, 
sanoo sisäilmaasiantuntija Vesa Räsänen 
SaintGobain Weberiltä.

Sisäilmakorjauksiin kehitetyillä ratkai
suilla minimoidaan ongelmia aiheuttavien 
haittaaineiden määriä ja parannetaan ra
kenteiden toimintaa.

TERVEISIIN TILOIHIN
Hallitus on käynnistämässä Terveiden ti
lojen vuosikymmen toimenpideohjelmaa, 
jossa julkisen rakentamisen laatuongelmia 
halutaan suitsia. Pääministeri Juha Sipi-
läkin on todennut, että sisäilmaongelmat 
ovat yhteinen asiamme. Huomio kiinni
tetään etenkin kouluihin. Toiminnallisesti 
vanhentuneet, rakennusteknisesti vanhat 
koulutilat eivät vastaa enää nykyopetuk
sen tarpeita.

Myös ympäristöministeriön ja kymme
nen suurimman kaupungin yhteinen Kuiva
ketju 10 sitoumus ottaa askelia kohti parem
paa rakentamista. Kehitystyön tavoitteena 
on ollut löytää alan yhteinen toimintamalli, 
jolla kosteusvauriot ja niiden aiheuttamat 
sisäilmaongelmat saadaan torjuttua.

– Isoimmat kaupungit ovat lähteneet 
tähän sitoumukseen, jolla ongelmien syn
tymistä estetään jo suunnittelu ja rakenta
misvaiheessa, Räsänen lisää.

SUUNNITTELIJAT TIETÄVÄT
Räsäsen mukaan suunnittelijat tietävät jo 
hyvin, mitä mahdollisuuksia on saada ai
kaan hyvä sisäilma.

– Uudisrakentamisessa valitaan aika
tauluihin oikeat tuotteet. Jos esimerkiksi 
betonilattian kuivumisella on kiire, siihen 
pitää osata valita oikea pikatasoite, jolloin 
kosteusongelmilta vältytään.

 Korjausrakentamisessa ongelman ai
heuttajaa ei voida aina poistaa.

– Oleellista on saada sisäilma puhtaaksi, 
vaikka rakenteet olisivatkin epäpuhtaita. Esi
merkiksi vesihöyrylle avoimissa ratkaisuissa 
voidaan mikrobien kasvu estää rakenteen 
pinnassa ja katkaista kapillaarinen veden 
siirtyminen rakenteen läpi kuivattamalla 
pinta.

da. Ilmavuotoreittejä pystytään tukkimaan ja 
rakenteita tiivistämään ja eristämään.

Kaasutiiviin kerroksen avulla epäpuhtau
det jäävät toiselle puolelle.

– Tällainen ratkaisu toimii tyypillisesti 
vanhoissa taloissa. Niissä voi olla esimer
kiksi kivihiilipikivedeneristeitä, joista tulee 
PAHyhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä).

– Koulujen sisäilmakorjauksen yhtey
dessä usein tiedetään, että itse rakenteet 
ovat kunnossa, mutta epäpuhtaus tulee il
mavuodon kautta. Tukkimalla ilmavuotorei
tit ja säätämällä ilmanvaihto epäpuhtauden 
tulo loppuu.

TIETO EI KULJE 
Hyvä suunnittelukin voidaan toisaalta pila
ta huonolla toteutuksella. Jo 1990luvulta 
asti on tiedetty, että esimerkiksi matalaal
kaliset lattiatasoitteet estävät mattoliimo
jen ja muovimattojen hajoamista.

– Tekijät vaihtuvat eikä tieto kulje. Sii
nä, miten teknologiaa osataan käyttää, on 
parantamisen varaa.

Toteutuksen laatua varmistavat kosteus
koordinaattorit. He ovat uusi ammattiryhmä, 
joka valvoo kosteudenhallintaa koko raken
nushankkeen ajan.

Apuna ovat myös RTkortit Terveen talon 
toteuttamiseksi, joissa kriittiset asiat on käy
ty läpi ja ohjeistettu, ettei rakenteisiin tulisi 
mikrobeja ja pölyä rakennusaikana.

Myös VTT:llä on Terve talo -sertifikaatti, 
jota halutaan käyttää, kun halutaan varmis
tua, että rakenne on oikein tehty.

– Tällaisia taloja ei vielä rakenneta kovin 
monta vuodessa, koska se on jonkin verran 
kalliimpaa. Rakennusalan ongelma on usein 
pelkkien rakennuskustannusten optimointi 
sen sijaan, että mietittäisiin koko rakennuk
sen elinkaaren kustannukset ja toimivuus. 

”Jo rakennusvaiheessa  
pitäisi ajatella materi- 
aalien toimivuutta  
koko elinkaaren ajalta.”

– Jos maaperästä nousevaa kosteut
ta ei ulkopuolisin korjauksin voida poistaa, 
voidaan lattia laatoittaa tai tasoittaa väril
lisellä pinnoitteella. Kosteudella on tällöin 
mahdollisuus haihtua huoneilmaan, josta 
se ilmanvaihdolla tuuletetaan pois.

KATKOJA RAKENTEISIIN 
Kapillaari ja alkalikatkot puolestaan es
tävät rakenteissa kapillaarisesti liikkuvan 
veden ja sen mukana kulkevien epäpuh
tauksien nousun pitkin rakenteita. Kosteus 
voi nousta lattiapinnan alapuolelta lähteviä 
seiniä pitkin huonetilaan.

Myös kaasumaisten haittaaineiden kul
keutumista huoneilmaan voidaan minimoi

TERVE TALO
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MELUHAITTA  
ON TERVEYS- 

RISKI
Ääneneristämisen tutkimisessa ja melun
torjunnassa on insinööritieteiden rinnalle 
nousseet myös psykoakustiset tutkimukset.
– Meluhaitta on terveysriski, sanoo melun
torjunnan dosentti Valtteri Hongisto.

Valtteri Hongiston mukaan meluhaitoista 
on tehty hyvin vähän julkaistuja tutkimuk
sia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

– Ala on hyvin kapea. Suomessa ei ole 
meluntorjunnan tai rakennusakustiikan pro
fessuuria ja akustiikasta Suomessa väitellei
tä tohtoreitakin on vain yksi, Valtteri Hongis
to sanoo viitaten itseensä. Hongisto toimii 
dosenttina Aaltoyliopistossa.

Vuosina 2011–2014 tehtiin tutkimus 
”Rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjä
lähtöisestä kehittämisestä – ÄKK”, jonka 
toteutti rinnakkaishankkeena kolme tutki
muslaitosta. Projektin vetäjinä olivat Valtteri 
Hongisto ja Mikko Kylliäinen, joka valmis
telee parhaillaan alan toista väitöskirjaa.

– ÄKK:ssa tehtiin tutkimus 28 kerros
talossa ja kyselyyn vastasi 600 asukasta. 
Näin saatiin paljon psykoakustista tutkimus

tietoa siitä, miten melu häiritsee asuinker
rostalossa ja kuinka asukkaat sen kokevat. 
Tätä ennen on tutkittu lähinnä desibelitaso
jen saavuttamista erilaisilla rakenteilla. Nyt 
osataan sanoa, mitä desibeli ihmiselle mer
kitsee keskimäärin, Valtteri Hongisto sanoo. 

MASSAA JA KATKAISTUJA  
ÄÄNISILTOJA
Rakennuksen ääneneristys on entistä tär
keämpää sekä viihtyvyyden että terveelli
syyden kannalta. 

– Ääneneristys on tehty massasta ja 
äänisiltojen katkaisemisesta, Valtteri Hon
gisto tiivistää.

Kivitalon massiivinen runko eristää te
hokkaasti niin ulkoa kuin talon sisältäkin 
kantautuvia ääniä. Massiiviset, painavat ra
kenteet eristävät matalilla taajuuksilla kulke

via ääniä kuten bassomusiikkia tai raskaiden 
ajoneuvojen jylinää. Muurattu, rapattu raken
ne parantaa ulkoseinän ääneneristävyyttä 
kevyempiin rakenneratkaisuihin verrattuna 
jopa 5–15 dB.

– Kevytrakenteillakin voidaan eristää 
bassomusiikkia, jos käytetään paksuja il
makerroksia levykerrosten välillä niin, että 
levykerrokset eivät kytkeydy toisiinsa. Arki
kielellä voisi puhua äänisiltojen katkaisemi
sesta, Hongisto sanoo.

ERI-IKÄISISSÄ  
RAKENNUKSISSA EROJA
Rakenteiden merkitystä ääneneristykselle 
selviteltiin myös ÄKKtutkimuksessa.

– Suomen pääosin betonirakenteinen 
kerrostalokanta on melko tasaista eli eroja 
ei juurikaan synny, jos ääneneristysvaati

TERVE TALO
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Aalto-yliopisto ja Shutterstock

mukset täyttyvät. Ongelmat ovatkin lähinnä 
satunnaisia kuten äänivuodot betonisau
moista, melun kulkeutuminen ivkanavissa 
ja porrashuoneiden melu.

Eroja löytyy kuitenkin eriikäisistä raken
nuksista.

– Ennen 1990lukua kiinnitettiin julkisi
vujen ääneneristykseen paljon nykyistä vä
hemmän huomiota. Esimerkiksi 1950luvulla 
rakennetuissa asuinkerrostaloissa on melu
haitta sekä mitattuna että koettuna paljon 
nykyistä suurempi, Valtteri Hongisto toteaa.

– Puukerrostalon asukkaiden tyytyväi

seurauksena vakavampia terveydellisiä seu
raamuksia, jotka voidaan lääketieteellisesti 
havaita, Hongisto sanoo.

Hän muistuttaa, että ratkaisuna on 
muuttaminen tai melulähteen vaimenta
minen. Ääneneristyksen parantaminen ei 
kerrostalossa yleensä ole järkevää, koska 
se vaatii valtavia investointeja, muutoslupia 
ja huonetilan menetyksiä.

– Täytyy myös muistaa, että äänen ja 
mahdollisen meluhaitan kokemisessa tilan 
käyttötarkoitus ratkaisee. Näin ollen esimer
kiksi asuntoja, kouluja ja sairaaloita ei voi 
suoraan verrata toisiinsa. 

 MELU ON YMPÄRISTÖN STRESSITEKIJÄ

 Lyhytaikaisen melualtistuksen seurauk- 
sena pulssi nopeutuu, ihon ja sisäelin- 
ten verisuonet supistuvat, verenpaine  
nousee ja stressihormonien pitoisuus 
veressä lisääntyy

 Pitkään jatkuva melualtistus voi lisätä  
sydän- ja verisuonitautien, kuten veren-
painetaudin, sepelvaltimotaudin ja  
sydän infarktin riskiä 

 Melu peittää puheääniä ja vaikeuttaa 
puheen kuulemista, äänien peittyminen  
on myös tapaturmariski

 Ympäristömelun on todettu vaikuttavan 
lasten kognitiivisiin toimintoihin, kuten 
lukemiseen ja muistiin, mistä voi olla 
seurauksena oppimisvaikeuksia

 Hyvin voimakkaalla ympäristömelulla  
voi olla vaikutuksia myös mielentervey- 
teen, kuten lisääntyneeseen ahdistunei- 
suuteen ja rauhoittavien lääkkeiden 
käyttöön

 Suomalaistutkimuksessa havaittiin,  
että 38 % tutkituista oli meluherkkiä.  
Meluherkkien lisäksi erityisen alttiita  
melun terveysvaikutuksille ovat lapset, 
raskaana olevat, ikääntyneet, sairaat ja  
toipilaat sekä epäsäännöllistä tai vuoro-
työtä tekevät.

Lähde: Helsingin kaupungin ympäristö-
keskuksen raportti Melun terveysvaikutukset 
ja ympäristömelun häiritsevyys (2012,  
Anu Haahla ja Marja Heinonen-Guzejev) 

”Kivitalon massiivinen 
runko eristää tehok-
kaasti niin ulkoa  
kuin talon sisältä 
kantautuvia ääniä.”

– Äänen ja mahdollisen meluhaitan kokemisessa 
tilan käyttötarkoitus ratkaisee, muistuttaa melun-
torjunnan dosentti Valtteri Hongisto.

syydestä verrattuna kivirakenteisen talon 
asukkaisiin ei ole vielä tietoa. Toivottavasti 
saataisiin joskus määrärahaa sen tutkimi
seen, Hongisto sanoo.

MITTALUVUT MUUTTUVAT
Rakennusmääräyskokoelmaan on tulossa 
muutoksia ääneneristykseen liittyviin mää
räyksiin. Mahdolliset muutokset olivat vii
me kesänä lausuntokierroksella.

– Suuri muutos tulisi olemaan akusti
sen eristämisen vaatimusten esittäminen 
kokonaan uudella mittaluvulla. Sen myötä 
esimerkiksi opintomateriaalit, esitteet ja 
kaikki info menisi uusiksi. Muutos ei vaikuta 
mittaamiseen sinänsä, mutta raportoinnin ja 
kaupanteon käsitteet muuttuvat, Hongisto 
sanoo.

– Samoin askelääneneristyksen taa
juusalueelle esitetään muutosta, jonka myö
tä mukaan otettaisiin myös alle 100 hertsin 
taajuudet. Askeläänethän herättävät matalia 
bassoääniä välipohjissa herkästi. 

Hongiston mukaan avotoimistojen akus
tiikka on saamassa myös omat määräyk
sensä, joita ei ole aikaisemmin ollut.

– Kerralla voi tulla tiukkojakin vaatimuk
sia. Se on iso askel ja tietysti suomalaisen 
työelämän etu. Jos uudet määräykset astu
vat voimaan Suomessa, muut maat tulevat 
varmasti niitä kopioimaan. Siksi ne täytyy 
valmistella huolella.

MELU KOETAAN ERI TAVALLA
Valtteri Hongisto korostaa, että melun ko
kemisessa eri ihmisillä on suuria yksilöllisiä 
eroja. 

Meluherkkyys kuvaa yksilön tapaa kokea 
melu ja reagoida siihen. Mitä meluherkem
pi ihminen, sitä enemmän melu aiheuttaa 
hänelle häiriötä. 

– Lähtökohdat voivat olla niin erilaisia. 
Jos meluherkkä henkilö sattuu meluavan 
naapurin viereen, hän voi kärsiä äänestä. 
Se saattaa alkaa vaivata öisin ja aiheuttaa 
unettomuutta. Tilanteen jatkuessa voi olla 
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Harkoista voidaan rakentaa asukkaiden arvos tamia 
rapattuja ja kestäviä kerrostaloja joustavasti. Suunnittelu 
ja rakentaminen on yksinkertaista, kun käytetään harkko
rakentamiselle ominaisia aukkoja ja rakenteita. Jäykis
täminen ja paloturvallisuus eivät juuri poikkea muusta 
monikerroksisesta kivirakentamisesta.

– Harkot sopivat hyvin 2–4kerroksisten 
kerrostalojen rakentamiseen siinä missä 
pientalorakentamiseenkin. Arkkitehtisuun
nittelun kannalta harkoista saadaan sau
maton ja käsin tehty hieno rappauspinta ja 
kaikki kivirakentamisen edut, joita asukkaat 
laajasti arvostavat, arkkitehti SAFA Antti 
Heikkilä Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä 
Oy:stä sanoo.

Heikkilä pitää merkittävinä etuina sitä, 
että harkoista muuratut rakenteet ovat ra
kennusteknisesti ja rakennusfysikaalisesti 
yksinkertaisia, turvallisia ja kestäviä.

– Suosin itse suunnittelussa ratkaisu
ja, jotka ovat suunnittelun, rakentamisen ja 
käytön osalta riskittömiä eivätkä vaadi yli
määräistä ylläpitoa ja huoltoa. Harkkotalon 
elinkaari on erittäin pitkä. Harkot ovat myös 

rakennusaikaisen kosteudenhallinnan näkö
kulmasta riskittömiä, koska ne eivät mene 
kastuessaan pilalle kuten esimerkiksi villa
elementit. Suomessa kun taivaalta tulee vet
tä kaikissa olomuodoissa, Heikkilä sanoo.

Antti Heikkilän mukaan kerrostaloraken
tamisessa on tärkeää pyrkiä harkkorakenta
miselle ominaiseen arkkitehtuuriin.

– Harkkorakentamiselle on luonteen
omaista kapeat ja korkeat aukot, jolloin auk
kojen ylitykset on helppo tehdä esimerkiksi 
palkkiharkoilla ilman ylimääräistä rakentei
den vahvistamista. Betonielementtiarkkiteh
tuurille tyypillisiä ratkaisuja ei kannata ot
taa lähtökohdaksi, vaan harkkotalo näyttää 
omimmiltaan siltä, että se nousee maasta 
vähitellen muuraamalla ja aukotus huomioi 
fysiikan lainalaisuudet. Tällöin syntyy mit
tasuhteita, jotka ovat tuttuja 1900luvun 

Kerrostaloja  
kätevästi harkoista

KERROSTALO 
HARKOISTA
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Teksti Sam
psa Heilä Kuvat Arkkitehtitoim

isto Antti Heikkilä Oy

alkupuolen arkkitehtuurista. Näitä vanhoja 
muurattuja kivitaloja arvostavat lähes poik
keuksetta kaikki.

PALOTURVALLISUUS ERIN-
OMAINEN
Harkon käyttö kerrostaloissa ei vaadi palo
turvallisuuden osalta muutoksia pientalora
kentamiseen verrattuna, vaikka paloluokka 
vaihtuu P2:een tai P1:een.

– Harkko täyttää kaikilta osin eri pa
loluokkien vaatimukset ilman mitään lisä
toimenpiteitä tai suojauksia. Eri käyttö
kohteisiin voidaan valita kantavuudeltaan, 
palonkestävyydeltään, ääneneristävyydel
tään tai muilta ominaisuuksiltaan sopiva 
harkko.

Antti Heikkilä muistuttaa, että harkois
ta on toki mahdollista tehdä nykyaikaisten 
tuenta ja muiden ratkaisujen ansiosta myös 
kohteita joissa on leveitäkin aukotuksia ja 
vaikkapa ulokkeita.

– Tästä esimerkkinä on Basso Building 
Systems Oy:n rakennuttama ja toimistom
me suunnittelema Henrik Lättiläisenkatu 5, 
jossa kaava asetti hyvin tarkat määräykset 
rakennuksille. Sen arkkitehtuuri perustuu 
asemakaavan ja rakentamisohjeen sekä ton
tin ja ympäristön antamiin lähtökohtiin, Vii
kinmäen kivisen kukkulakaupungin ideaan. 
Harkon paloturvallisuus on mahdollistanut 
sen, että julkisivussa on yhdistetty puupintaa 
ja rapattua julkisivua.

Harkkokerrostaloille on tyypillistä erilais
ten harkkotyyppien ja muurattujen rakentei
den yhdistely.

– Vaikka ulkoseinät tehdään yleensä 
kevytsoraharkoista, voidaan huoneistojen 
välisissä seinissä käyttää esimerkiksi Kahi 
Desibelipontti harkkoa ja huoneistojen sisäi
sissä väliseinissä ohuita mutta suurempia 
väliseinäharkkoja, joista saadaan väliseinää 
hyvin nopeasti, Antti Heikkilä sanoo.

HARKOILLE SUUNNITELTU
Henrik Lättiläisenkatu 5:n ja useiden mui
den harkkokerrostalokohteiden rakenne
suunnittelusta vastannut rakennusinsinööri 
ja yrittäjä Jarmo Korhonen RASuunnittelu 

Espoon Pellaslaaksoon valmistui Nuorisosäätiölle 
viisi kolmikerroksista asuintaloa, joissa asuntoja 
yhteensä 140. Asuinalue toteutettiin Leca-eristehar-
koista ja se on Suomen suurin harkkotaloprojekti.

Helsingin Viikinmäessä Henrik Lättiläisenkatu 5:ssä kaava asetti hyvin tarkat määräykset raken- 
 nuksille. Harkon paloturvallisuus mahdollisti yhdistää julkisivussa puupintaa ja rapattua julkisivua.

Oy:stä korostaa, että harkkotalon raken
nesuunnittelua yksinkertaistaa huomat
tavasti harkkorakentamiselle luontaisten 
periaatteiden huomioiminen jo arkkitehti
suunnittelussa.

– Kun aukot ja jännevälit eivät ole liian 
suuria ja kantavat seinälinjat ovat koh
dakkain, rakennesuunnittelussa voidaan 
hyödyntää helpoimmin harkkorakenteiden 
kantavuutta ja kuormitukset hallitaan ilman 
työtä lisääviä ja rungon nousua hidastavia 
sekä hintaa nostavia erikoisratkaisuja, Kor
honen sanoo.

Hän muistuttaa, että harkkoihin ei voi 
lisätä esimerkiksi teräksiä kuormien kasva
essa. Leca on kehittänyt yhteistyössä Bas
sokivitalojen kanssa puristuslujuudeltaan 
tavallista harkkoa kantavamman harkon, 
jota voidaan käyttää esimerkiksi nelikerrok
sisten kerrostalojen alimmassa kerroksessa, 
jossa kuormat ovat suurimpia.

– Kantavuuden lisäämisessä vaihtoeh
tona on myös valuharkkojen käyttö, mutta 
yksinkertaisinta on jos kaikki rakenteet voi
daan muurata kerralla valmiiksi. Harkoista 
saadaan ohutsaumamuurauksella nopeasti 
pinnoittamista vaille valmista seinää.

Harkkokerrostalon jäykistäminen teh
dään hyvin pitkälle samalla tavalla kuin 
elementtikerrostalossa.

– Jäykistäminen hoidetaan tyypillisesti 
betonisilla hissikuiluilla, jotka valetaan pai
kalla tai tehdään elementeistä. Harkkoseinät 
toimivat hyvin myös itsessään jäykistävinä 

rakenteina, jos niissä ei ole liikaa suuria 
aukkoja.

JOUSTAVAA TÄYDENNYS-
RAKENTAMISTA
Myös palokatkot ja liikuntasaumat tehdään 
samaan tapaan kuin elementtirakenteises
sa kerrostalossa.

– Käytännössä jokaisen huoneistojen 
välisen seinän kohdalla joudutaan sisäkuori 
katkaisemaan, jolloin myös ulkokuori katke
aa käytännössä samalla.

Harkkopientaloihin erona on lähinnä tiu
kemmat äänitekniset vaatimukset, jolloin vaa
tivimmissa paikoissa kannattaa käyttää tä
hän erikoistunutta konsulttia asiantuntijana.

Jarmo Korhonen korostaa, että harkois
ta on hyvin joustava rakentaa esimerkiksi 
täydennysrakentamista erilaisille tonteille. 
Harkot ovat joustavia elementtejä, joita saa 
heti ilman elementtien pitkiä toimitusaiko
ja. Esimerkiksi taloteknisiä suunnitelmia on 
helppo täydentää tarvittaessa vielä rakenta
misen aikana, kun elementeissä kaikki asen
nukset pitää olla suunniteltuina etukäteen.

– Esimerkiksi Basson valmistunut kohde 
Asunto Oy Isonevan Kotikutonen Helsingin 
Haagassa on ryhmärakennuttamisella to
teutettu nelikerroksinen kerrostalo, joka on 
tehty harkkorakentamisen ehdoilla suhteelli
sen kapealla aukotuksella. Tällaiset rapatut 
rakennukset sopivat täydennysrakentami
seen hyvin monille vanhemmille kerrosta
loalueille, Jarmo Korhonen sanoo. 
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Ryhmärakennuttamisella
toiveiden perhe- 
asunto todeksi

KERROSTALO 
HARKOISTA
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Ryhmärakennuttamisella
toiveiden perhe- 
asunto todeksi

Kun Helsingin EteläHaagasta ei löytynyt kohtuuhinnalla suur
ta perheasuntoa, Nuottokarien viisihenkinen perhe rakennutti 
toiveidensa kodin yhdessä viiden muun lapsi perheen kanssa 
ryhmärakennuttamalla. Kevytsoraharkoista rakennettu rapattu 
talo istuu kauniisti kaupunkimaisen ja puistomaisen ympäris
tön parhaat puolet yhdistävälle perinteikkäälle asuinalueelle.

Teksti Sam
psa Heilä Kuvat Olli Urpela

Maria ja Jaakko Nuottokari ovat kolmen 
lapsensa kanssa asuneet toukokuusta läh
tien juuri heidän tarpeisiinsa suunnitellus
sa 102 neliön uudessa valoisassa kodissa 
pienkerrostalossa, jonka he rakennuttivat 
yhdessä viiden muun lapsiperheen kans
sa. Keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen 
muodostamaan avaraan tilaan suurella 
liukulasiovella avautuva lasitettu 16 neliön 
parveke on alueella harvinaista ylellisyyttä, 
joka lisää asunnon väljyyttä ja viihtyisyyttä 
ja yhdistää sisätilat puistomaisen vehreään 
ympäristöön.

helpottavia ratkaisuja, kun talossa asuu yh
teensä 16 lasta, Jaakko Nuottokari sanoo.

Talon piha ja leikkipaikka ovat ahkeras
sa käytössä, kun lapsia haetaan naapurista 
ulos leikkimään.

TALO SYNTYI HARKOISTA
JA HYVÄSTÄ YHTEISHENGESTÄ
Maria Nuottokarin mukaan parasta ryh
märakennuttamishankkeessa on ollut yh
teisöllisyys.

– Päällimmäinen tunne on kiitollisuus 
siitä, että olemme saaneet toteuttaa asu
mistoiveemme yhdessä muiden lapsiper
heiden kanssa. Tällainen hanke kokoaa 
yhteen ihmisiä, jotka kykenevät sietämään 
epävarmuutta ja tekemään kompromisse
ja eivätkä ole mitään vastarannankiiskiä. 
Ennen kaikkea olemme halunneet yhdessä 
onnistua. Sillä halulla onnistua tämä talo on 
rakennettu, ja nyt talon valmistuttua yhteis
henki asukkaiden kesken on erinomainen, 
Maria Nuottokari sanoo.

– Olen huomannut, että monet ystäväm
me ja tuttavamme kaipaavat myös enem
män mahdollisuuksia tämäntyyppiseen 
kaupunkimaiseen asumiseen, jossa voidaan 
toteuttaa yksilöllisiä toiveita yhteistyössä 
muiden kanssa, hän jatkaa.

Myös asumiskustannukset pysyvät uu
dessa sekä talotekniikaltaan että rakenteil
taan energiatehokkaassa pienkerrostalossa 
kohtuullisina eikä lattialla leikkivien lasten 
tarvitse kärsiä vedosta. Talo on rakennettu 
Lecalämpöharkoista, joissa on lämmön
eristeenä markkinoiden tehokkainta poly
uretaanieristettä.

Jaakko Nuottokarin mukaan talon run
komateriaaliksi harkittiin kevytsoraharkkojen 
lisäksi terästä, puuta ja betonielementtejä.

”Tämä talo on  
rakennettu  
halulla onnistua.”

– Halusimme pysyä Haagassa, kun 
tarvitsimme perheen kasvaessa lisää tilaa. 
Emme löytäneet sopivaa perheasuntoa jo
hon rahamme olisivat riittäneet. Onneksi 
kuulimme sattumalta tästä hankkeesta, 
johon pääsimme mukaan, sillä ryhmära
kennuttaminen tarjosi meille käytännössä 
ainoan mahdollisuuden toteuttaa asumis
toiveemme. Millään muulla tavalla emme 
voisi asua näin hyvin tällä alueella, Jaakko 
Nuottokari sanoo.

Uudessa kodissa on omat huoneet 
kaikille kolmelle lapselle. Hyvin suunniteltu 
nykyaikainen keittiö, kaksi suihkua, sauna ja 
kaksi wc:tä sekä oma autotalli sujuvoittavat 
lapsiperheen arkea ja nostavat asumisen 
tasoa oleellisesti verrattuna alueen tavan
omaiseen varustelutasoon.

– Sisäänkäynnin yhteydessä sijaitseva 
tilava pyörä ja lastenvaunuvarasto ja kura
eteinen sekä kuivauskaapit ovat myös arkea 
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– Harkkorakentaminen sopii tälle alueelle ja 
se mahdollisti hankkeen nopean käynnistyksen 
ja toteutuksen verrattuna vaikkapa elementti-
rakentamiseen, Jaakko Nuottokari sanoo.

Rakennus sopii niin hyvin Haagan henkeen,  
että sitä ei heti uudiskohteeksi uskoisikaan.

– Harkkorakentaminen sopii tälle alueel
le ja se mahdollisti hankkeen nopean käyn
nistyksen ja toteutuksen verrattuna vaikka
pa elementtirakentamiseen. Elementtien 
toimitusajat ovat venyneet hyvin pitkiksi 
rakentamisen käydessä kuumana pääkau
punkiseudulla. Saimme rakennusluvan ju
hannuksena 2016, ennen joulua talossa oli 
vesikatto päällä ja toukokuussa pääsimme 
jo muuttamaan uuteen kotiimme. Lopulliset 
suunnitelmat valmistuivat viime syksyn aika
na ja esimerkiksi sähkövetoja oli joustavaa 
lisätä harkkoseiniin rakentamisen aikana 
roilottamalla, Jaakko Nuottokari kertoo.

Jaakko Nuottokari on toiminut hankkeen 
alusta lähtien asuntoosakeyhtiön hallituk
sen puheenjohtajana ja toinen asukas hoitaa 
isännöitsijän tehtävät.

– Vaikka en ole rakennusalan ammat
tilainen, olen voinut hyödyntää hankkeessa 
kokemustani projektien läpiviemisestä. Bas
so hoiti KVRurakoitsijana suurimman osan 
paperisodasta, mutta rakennushankkeeseen 
ryhtyvinä meillä rakennuttajaperheillä on 
ollut paljon hoidettavia asioita etenkin kun 
emme halunneet ottaa hankkeeseen ryh
märakennuttamiskonsulttia. Omat mutkan
sa projektiin toi myös se, että ryhmämme 
tonttiarpajaisissa saamaa tonttia koskevat 
Helsingin kaupungin hintasäätelyn Hitaseh
dot, Jaakko Nuottokari sanoo.

– Kaiken vaivannäön jälkeen hankkeen 
lopputulos ja uusi kotimme on kuitenkin jopa 
vielä parempi kuin uskalsimme etukäteen 
toivoa. Ohikulkijatkin ovat kiitelleet talon 
ulkonäköä ja sanoneet, että rakennus istuu 
kauniisti tähän ympäristöön. 

LOPPUTULOS JOPA TOIVEITA  
PAREMPI
Hankkeen käynnistänyt asukas Timo Kuu- 
sisto on rakennusarkkitehti ja hän teki talos
ta ensimmäiset suunnitelmat. Pääsuunnit
telijaksi valittu arkkitehti Katja Maununaho 
Arkkitehtitoimisto Huvila Oy:stä teki niiden 
pohjalta lopulliset toteutussuunnitelmat.

Talon toteutti KVRurakoitsijana Basso 
Building Systems Oy, jonka kanssa hanke 
eteni Nuottokarien mukaan sujuvasti. Basso 
hoiti myös hankkeen rahoituksen, kun pankit 
eivät myöntäneet rahoitusta ryhmärakennut
tamishankkeeseen.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat shutterstock ja www.kivifaktaa.fi/suom

en-m
atkassa/

Betoni ja Muuratut rakenteet kampanja ”Suomen matkassa, 
100 vuotta suomalaisia kivirakennuksia” onnittelee ja juhlistaa 
satavuotiasta itsenäistä Suomea.

kivifaktaa.fi -verkkosivuilla esitellään tänä 
vuonna jokaiselta itsenäisen Suomen vuo
sikymmeneltä kivirakennuksia, jotka hei
jastavat kansakunnan kehitystä ja kasvua 
nykypäivään asti.

Kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat 
olleet vahvasti mukana rakentamassa 
Suomea. Näin ollen mukaan mahtuu niin 
kansallisia monumentteja, yhteiskunnallisen 
ja teollisen kehityksen symboleja kuin asu
mista ja rakentamisen muutoksia.

Suurin osa esiteltävistä kivirakennuk
sista on edelleen käytössä, vaikka käyttö
tarkoitus saattaakin olla muuttunut mat
kan varrella. Kun matka alkaa 1910luvulta, 
ensimmäinen polku vie alun perin aikansa 
rikkaimman suomalaisen, suurliikemies 
Alfred Kordelinin rakennuttamaan kesä
asuntoon Kultarantaan. Kukapa olisi silloin 
uskonut, että rakennus tulee toimimaan ta

savallan presidentin kesäasuntona ja monen 
huomattavan kansainvälisen tapaamisen 
paikkana.

1910luvulta mukana ovat myös Kan
sallismuseo ja yksi Suomen ensimmäisistä 
rivitaloista Helsingin Munkkiniemessä.

Siitä on hyvä lähteä kymmenen vuosi
kymmenen matkalle. Lehtemme ilmestyes
sä sarja on 1990luvulla ja tuorein vuosikym
men ilmestyy itsenäisyyspäivän aikoihin. 

Kivi kestää. Siksi kampanjan laatijoilla oli 
runsaasti hyviä vaihtoehtoja eriikäisistä ki
virakennuksista. Kivi myös muotoutuu – eri 
kymmenluvuilla on kivirakentamisessa sel
västi havaittavissa arkkitehtuurin virtaukset.

Kivitalot ovat osa Suomen satavuotis
ta historiaa ja varmasti myös tulevaisuutta, 
joka on toivottavasti hyvällä tavalla ”kivinen”: 
vakaa, kestävä ja turvallinen. 

Tee mielenkiintoinen retki suomalaisen rakentamisen historiaan: www.kivifaktaa.fi/suomen-matkassa/

Kivestä rakennettu  
Suomi lähtee uudelle 
VUOSISADALLE
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Senaattikiinteistöt myi tyhjäksi jääneet 
Suomen Kasarmit YK Finland Oy:lle vii
me vuoden keväällä. Yhtiön omistaja, kiin
teistökehittäjä Petri Yrjö-Koskinen oli jo 
pitkään katsellut hiljentyviä kasarmeja ja 
miettinyt alueen kohtaloa.

– Kun Suomen Kasarmit tulivat myyn
tiin, olin jo henkisesti varautunut ostamaan 
ne. Aluehan on aivan mahtava, Petri Yrjö 
Koskinen sanoo.

Suomen Kasarmit on ollut suljettu soti
lasalue toistasataa vuotta. Vanhimmat pu
natiiliset kasarmit ovat 1880luvulta. Armeija 
poistui alueelta 2014 lopussa.

Noin neljän hehtaarin alueella on 14 ra
kennusta, jotka on rakennettu pääosin vuo
sina 1882–1913. Kaikki rakennukset ovat 
suojeltuja. Kaupassa yhtä vaille kaikki raken
nukset siirtyivät YK Finlandin omistukseen, 
yhteensä reilut 13 000 kerrosneliömetriä.

Suomen Kasarmit uudistuvat 
vauhdilla – alueen henki säilyy
 
Aivan Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevat Suomen Kasarmit muuttuvat rivakasti asunnoiksi  
ja samalla koko alue avautuu kaikille kaupunkilaisille.

– Kuusi suurinta rakennusta on tiilestä. 
Vanhojen kivirakennusten kunto on helposti 
havaittavissa, kun vain kävelee rakennukset 
läpi ja katselee sekä haistelee. Kun Suomen 
Kasarmien tapaiset rakennukset ovat olleet 
yli sata vuotta käytössä, on se jo osoitus 
laadusta. 

– Suomen Kasarmit ovat hyvässä ryh
dissä eli ne on aikoinaan huolella rakennettu, 
Petri YrjöKoskinen sanoo.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Olli Urpela

VAUHDILLA LIIKKEELLE
Kun Suomen Kasarmien omistusoikeus oli 
siirtynyt viime vuoden toukokuussa, jo kah
den päivän päästä alueella oli kaivinkone 
työssään.

Tämän vuoden syksyllä jo noin 70 pro
senttia projektista on valmiina. Koko alue 
valmistuu 2018, jolloin alueella on noin 200 
asuntoa, 350–400 asukasta sekä toimisto 
ja liiketiloja.

Kaava mahdollisti alueelle myös neljä 
uutta asuinkerrostaloa. Petri YrjöKoskinen 
myi rakennusoikeuden Lehto Groupille.

– Ensimmäiset uudisasunnot olivat 
myynnissä jo tämän vuoden alussa. Lehdon 
rakentamat asuintalot istuvat hyvin alueen 
ilmeeseen ja laatutavoitteisiin. Olen hyvin 
vakuuttunut heidän tekemisistään, Petri 
YrjöKoskinen toteaa.

Vanhojen kiinteistöjen peruskorjausten 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tiimi, 

jossa YrjöKoskisen kumppaneina on muun 
muassa Rakennusliike Leimarakentajat sekä 
Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston 
edustajat.

– Itse täytyy olla mukana koko ajan. Täl
lainen projekti ei onnistu, jos kaiken suun
nittelun ja tekemisen teettää ostopalveluina, 
Petri YrjöKoskinen toteaa.

Petri YrjöKoskinen huomauttaa, että 
vaikka projekti etenee rivakasti, sitä ei teh
dä kiireellä.

– Isot rakennusliikkeet eivät kiinnostu
neet alueen ostosta, koska usean raken
nuksen peruskorjaaminen myyntikuntoon 
kestää jonkin aikaa ja gryndereillä on kiire. 
Minulla on aikaa vaikka loppuelämä.

KOVAKSI POLTETTUA TIILTÄ
Ensimmäisenä asunnoiksi muuttui suuri 
esi kunnan rakennus, joka sai uudeksi ni
mekseen Asunto Oy Hämeenlinnan Karo 

 SUOMEN KASARMIT

 Noin neljän hehtaarin alue Hämeenlinnan 
keskustassa

 14 rakennusta, jotka on rakennettu  
pääosin vuosina 1882–1913

 Y-K Finland Oy osti alueen Senaatti- 
kiinteistöiltä 2015, alueella sijaitseva  
Palkeet-rakennus ei sisälly kauppaan

 Asemakaavan mukainen rakennusoikeus  
13 250 km2

 Kaava mahdollisti alueelle neljän uuden  
kerrostalon rakentamisen, kerrosala  
yhteensä 4 050 km2

 Alueelle noin 200 asuntoa sekä toimisto-  
ja liiketiloja

 Muutostyöt ja uudisrakentaminen  
aloitettu 2016, alue valmistuu 2018
	suomenkasarmit.fi	 
ja facebook: Suomen Kasarmit

Suomen Kasarmien yli sata vuotta  
vanhat tiiliset julkisivut ovat säilyneet  

erittäin hyvin jopa saumauksia myöten.
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liina – Popedan Kersantti Karoliina biisin 
mukaan.

Rakennusvaiheessa vastaavana mes
tarina toimi Kai Tolvanen ja nyt hän on 
kiinteistön isännöitsijä. Tolvasen mukaan 
alueen muurareilla on aikoinaan ollut kova 
urakka.

– Rakennuksen 80 senttiä paksuun jul
kisivuun on muurattu pari miljoonaa tiiltä 
ristiin rastiin ja lisäksi on muurattu väliseinät, 
Kai Tolvanen sanoo.

– Tähän on ihan selvästi valittu normaa
lia kovemmaksi poltettuja tiiliä, jotka eivät 
ole imeneet vettä. Näin saumatkin ovat säi
lyneet erittäin hyvässä kunnossa.

Rakenteisiin ei tarvinnut juurikaan kos
kea muuten kuin rakentamalla alakertaan 
kapillaarikatko.

– Sen sijaan talon sisällä on kaikista 
modernein talotekniikka, muun muassa 
Hämeenlinnan ensimmäinen digitaalinen 
porrastaulu, Kai Toivonen toteaa.

ELÄVÄÄ HISTORIAA
Petri YrjöKoskinen sanoo vanhojen raken
nusten olevan hänelle intohimo. Riihimäen 
vankila muuttui asunnoiksi muutama vuosi 

sitten ja nyt on Suomen Kasarmien vuoro.
– Olen asunut pienestä pitäen vanhoissa 

taloissa. Seinien tarinoita ja huoneiden tilan 
tuntua ei voi kokea uudisrakennuksissa.

YrjöKoskinen sanoo ehkä rakastavan
sa vanhoja kiinteistöjä vähän liikaakin. Siksi 
kaikkia asuntoja ei myydä, vaan hän jättää 
osan omaan omistukseensa vuokraasun
noiksi

Suomen Kasarmin projekti on paljon 
muutakin kuin vain asuntojen rakentamista 
yli 100 vuotta vanhoihin kuoriin.

– Haluan säilyttää alueen historiallisen 
ja arkkitehtonisen miljöön sekä henkisesti 
että teknisesti, mutta tehdä samalla elävän 
korttelin. Tänne tulee paljon erilaisia toimin
toja ja alue avautuu kaikille kaupunkilaisille. 
Aidat on jo purettu ja ohikulkijat kurkkivat 
kiinnostuneina pihalle. Valmiin alueen kä
velytiet kutsuvat aikanaan peremmälle. 

– Suomen Kasarmeista tulee sekä koti 350-400 
asukaalle että avoin ja monia toimintoja tarjoava 
kortteli kaikille kaupunkilaisille, kiinteistökehittäjä 
Petri Yrjö-Koskinen sanoo.

Kasarmin alueen kaava mahdollisti myös neljän 
uudistalon rakentamisen. Punatiiliset kerrostalot 
istuvat vanhaan miljööseen erittäin hyvin.
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Suunnittelu ohjeet  
helpottavat Kahi Facade 
-julkisivun suunnittelua

Teksti Sam
psa Heilä Kuvat Tuom

as Pietinen

Weberin Kahi Facade -julkisivun suunnittelu- ja työohjeilla arkkitehti- ja rakenne-
suunnittelu sujuu kätevästi ammattilaiselta jo ensimmäisessä kohteessa.  
Ohjeisiin on koottu myös suunnittelua helpottavia rakennetyyppejä ja -detaljeja.
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Projektiarkkitehti Kim Michael Arkkitehti
toimisto Pet Michael Oy:stä pitää Webe
rin Kahi Facade julkisivun suunnittelu ja 
työohjetta hyvänä oppaana suunnittelun 
eri vaiheissa. Suunnitteluohje otettiin käyt
töön, kun YIT päätyi käyttämään Weberin 
Kahi Facade julkisivujärjestelmää Laut
tasaareen rakennetuissa neljässä asun
toosakeyhtiössä.

Kim Michael kertoo käyneensä Weberin 
suunnitteluohjeesta ensin läpi harkon mit
tojen lisäksi esimerkiksi sitä, miten suuria 
aukot voivat olla ja millaisia asioita liikunta
saumojen sijoittamisessa tulee huomioida.

– Kun olimme saaneet suunnitelmat 
vähän pidemmälle ja ikkunaaukot suurin 
piirtein paikoilleen, rakennesuunnittelija tuli 
mukaan ja katsoi julkisivumuurauksen kuor
mia ja eri kohtiin tarvittavia aukonylitys ja 
kannatusratkaisuja, Michael sanoo.

Liikuntasaumojen paikat arkkitehti mää
ritti rakennesuunnittelijan ehdottamien vaih
toehtojen pohjalta.

– Saumat pyrittiin sijoittamaan mah
dollisimman huomaamattomiin kohtiin eri 
rappaussävyjen välisille rajoille.

RAKENNEKIRJASTOISTA APUA  
DETALJIEN SUUNNITTELUUN
Suunnitteluohjeesta löytyy myös hyvin eri
laisia rakenneratkaisuja ja detaljeja, joista 
oli hyötyä kohteen detaljien suunnittelussa.

Arkkitehti päätyi käyttämään kohteessa 
harmaita tehostesyvennyksiä, joiden koh
dalla riittävä tuuletus varmistettiin yhdessä 
rakennesuunnittelijan kanssa.

Kim Michael kertoo, että mittavan asun
tokohteen rakennuttajana ja pääurakoitsi
jana toimivan YIT:n aiempi kokemus Kahi 
Facade julkisivun käytöstä lukuisissa koh
teissa oli eduksi myös suunnitteluvaiheessa, 
kun keskusteltiin erilaisista vaihtoehtoisista 
ratkaisuista urakoitsijan ja rakennesuunnit
telijan kanssa.

– Tämä oli meidän toimistollemme en
simmäinen kohde johon tuli rapattu Kahi 
Facade julkisivu. Suunnittelu ei poikennut 
merkittävästi tiilestä muuratun rapatun jul
kisivun suunnittelusta ja suunnitteluohjei
den mukaan oli selkeää toimia, Kim Michael 
sanoo.

KESTÄÄ SUOMEN ILMASTOSSA
Lemminkäinen valitsi Kahi Facade julki
sivun loppuvuodesta 2017 valmistuvaan 
Asunto Oy Helsingin Käpylän Posteljooniin, 
johon tulee 57 asuntoa. Kohteen rakenne
suunnittelija Jukka Pietiläinen Insinööritoi
misto Gabrielsson & Pietiläisestä kertoo, 
että Weberin suunnittelu ja työohjeet ovat 
selkeät myös ensimmäistä kertaa Kahi 
Facade julkisivua suunnittelevalle. Kahi 
Facade järjestelmästä on myös hyvät käy
tännön kokemukset.

– Kahi Facade julkisivuja on tehty jo 
melko paljon myös rantarakentamisen vaa
tiviin olosuhteisiin. Mitään ongelmia ei ole 
todettu, vaan julkisivut ovat kestäneet hyvin, 
Jukka Pietiläinen sanoo.

Julkisivun pinnoituksen osalta Kahi Fa
cade harkkojulkisivu pinnoitetaan säärasi
tusta kestävällä Weber kaksikerrosrappauk
sella. Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä 
hylkivällä SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella 
toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää 
erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta.

ikkunaaukot ovat asuinkerroksissa suh
teellisen lyhyitä ja niissä on paljon toistoa. 
Yli 90 prosenttia aukoista oli sellaisia, että 
suunnitteluohjeista saattoi valita suoraan 
kuormituskapasiteetin mukaan sopivan 
aukonylityspalkin, Pietiläinen sanoo.

Ensimmäisen kerroksen liiketilan suur
ten ikkunaaukkojen yläpuolella käytettiin 
työmaalla muurauksen yhteydessä tehtäviä 
harkkopalkkeja, joiden raudoitukset suunnitel
tiin aukkomittojen ja kuormitusten mukaan.

– Kun olimme suunnitelleet liikuntasau
mat, liikuntasaumadetaljit ja aukonylitykset, 
teimme piirustukset julkisivumuurauksen 
kutistumaraudoituksista. Ohjeet näihin sekä 
muuraussiteiden laskemiseen löytyvät hyvin 
Weberin suunnitteluohjeesta. Vaikka ohjeet 
ovat hyvät, on rakennesuunnittelijan tärkeää 
osata soveltaa niitä kuhunkin kohteeseen, 
koska kaikki rakennukset ovat erilaisia.

”Suunnitteluohjeessa on 
myös erilaisia rakenne-
ratkaisuja ja detaljeja.”

– Kahi Facade järjestelmän etuja ovat 
esimerkiksi Kahitiilen ja harkon alhainen 
vedenimu ja se, ettei harkkojen ohutsauma
muurauksessa tukita muurauslaastilla tuule
tusrakoja. Lisäksi Kahiharkkojen toleranssit 
ovat pienet, joten niistä saadaan hyvin tasai
nen alusta rappaukselle, Pietiläinen sanoo.

Käpylän Posteljoonissa rakennesuun
nittelu lähti Pietiläisen mukaan liikuntasau
mojen sijoittamisesta arkkitehdin ensim
mäisten julkisivusuunnitelmien pohjalta 
hyödyntäen Weberin Kahi Facade julkisivun 
suunnitteluohjeita.

AUKKOJEN YLITYKSEEN  
ERILAISIA VAIHTOEHTOJA
– Sen jälkeen suunnittelimme aukkojen 
yläpuoliset kannatukset. Aukonylityspalk
kien suunnittelu oli Käpylän Posteljoonissa 
enimmäkseen melko yksinkertaista, koska 
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YIT valitsi Kahi Facade julkisivun Tikku
rilan keskustaan junaradan varrelle raken
nettuun Asunto Oy Vantaan Pilettiin muun 
muassa siksi, että ratkaisulla saavutetaan 
erinomainen ääneneristävyys ja yhtenäinen 
rapattu julkisivu kätevästi.

HELPOMPI TEHDÄ JA  
SUUNNITELLA
– Harkkojen ohutsaumamuurausta voi
daan hyvin verrata liimaukseen, jolloin 
laastia menee vain murtoosa siitä mitä 
tiilimuurauksessa, ja työ etenee nopeasti, 
Vantaan Piletin vastaavana työnjohtajana 
toiminut Harri Sirén YIT Rakennus Oy:stä 
sanoo.

Vantaan Piletin rakennesuunnittelijana 
oli projektipäällikkö Risto Kallunki Wise 
Group Finland Oy:stä.

– Kahi Facade julkisivun suunnittelua 
helpottavat Weberin hyvät suunnittelu ja 
työohjeet. Niiden avulla suunnittelu onnistuu 
hyvin, Risto Kallunki sanoo.

Aukkojen ylitykseen käytettiin Piletissä 
valmiita Lteräskannakkeita.

– Vantaan Piletissä on monien muiden 
asuntokohteiden tavoin ensimmäinen kerros 
liiketilaa, joka on lähes kokonaan ikkunaa. 
Siksi Kahi Facade julkisivu on ensimmäi
sen kerroksen päältä kannatettu ja ripus
tettu koko matkaltaan julkisivun kantavaan 
betoniseen sisäkuoreen. Ylemmissä kerrok
sissa käytettiin valmiita aukonylityspalkkeja 
ikkunaaukkojen yläpuolella, Risto Kallunki 
sanoo.

– Kahi Facade julkisivun taakse tulee 
jättää riittävä tuuletusrako, joka on yleensä 
35–40 mm. Ala ja yläreunassa pitää olla 
ohjeiden mukaiset tuuletusreiät. 

Kahi Facade -julkisivu monimuotoisessa Asunto Oy Helsingin Käpylän  
Posteljoonissa on tyylikkään ja viimeistellyn näköinen.

Lisää aiheesta:
www.e-weber.fi/kahifacade
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Isojen linjojen ja  
laadukkaiden  
materiaalien liitto

 ESPOON ASUNNOT OY /  
MAGNEETTIKATU 14

 Rakennuttaja: Espoon Asunnot Oy
 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit  
Hannunkari & Mäkipaja Oy 

 Rakennesuunnittelu:  
Insinööritoimisto Jonecon Oy

 Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
 Julkisivut: paikallamuuratut ja  
pääosin rapatut

 Välipohjat: paikallavaletut
 Kantavat seinät: betonielementtejä
 Kokonaiskerrosala: 9 480 k-m2

 Asuntojen kerrosala: 6 900 k-m2,  
115 asuntoa

 Kestävä Kivitalo -palkinto 2017
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat M

ikael Lindén

Espoon Saunalahteen valmistunut 115 asunnon  
kiinteistö näyttää, miten rakennuksen voi suunnitella 
ja toteuttaa laadulla – sekä korkotukilainalla.

Kolmesta kuusikerroksisesta rakennukses
ta koostuva Espoon Asunnot Oy / Mag
neettikatu 14 herättää huomiota muodoil
laan ja yksityiskohdillaan. Keskiöön jäävää 
puhdaslinjaista kaaritaloa reunustavat niin 
materiaaleiltaan kuin muodoiltaankin per
soonalliset pistetalot. 

Kohteesta aistii heti, että se on huolella 
suunniteltu ja toteutettu.

– Lähtökohtana oli suunnitella mahdolli
simman hyvä asuinkortteli ja käyttää kestä
viä materiaaleja. Eri osapuolet muodostivat 
toteutukseen tiimin, jonka työskentelyssä 
oli innostunut henki, kertoo arkkitehti SAFA 
Veikko Mäkipaja Arkkitehdit Hannunkari & 
Mäkipaja Oy:stä.

Näin lopputuloksena on kestävän ke
hityksen periaattein sekä paikalla rakenta
misen hyviä perinteitä vaalien rakennetut 
asuinkerrostalot.

Rakennuksen julkisivut ovat paikalla
muuratut ja pääosin rapatut. Pohjoisjulki
sivun jalusta on muurattu uudentyyppisillä 
pitkillä, mustilla Wienerbergin Wasserstrich 
Zwart tiilillä. 

MUOTOJA JA TUNNELMAA
Magneettikatu 14:n asemakaava mahdol
listi isot linjat ja kaarevat muodot. 

Arkkitehtonisessa toteutuksessa onkin 
onnistuttu yksinkertaisin tehokeinoin luo
maan moderni, mutta samalla ajaton loppu
tulos. Kahden pistetalon väliin jäävän kaare

van talon pyöreälinjaisuus on hienostuneella 
tavalla otettu osaksi myös sisäpihanpuolen 
julkisivuarkkitehtuuria, jossa rakennuksen 
nurkkien pyöristetyt linjat yhdessä valkoisen 
rappauksen kera henkivät aitoa funktiona
listista ajattomuutta. 

– Rakennuksen plastisilla muodoilla on 
saatu aikaan tiettyä flow-tunnelmaa. Samal
la halusimme korostaa massojen muotoja. 
Kaareva julkisivu muodostaa sisäpihalle 
myös eräänlaisen suojaisan sylin, Veikko 
Mäkipaja luonnehtii.

ELINKAARELTAAN KESTÄVÄÄ
Espoon Asunnot Oy painottaa uudistuotan
nossaan elinkaarikestävyyttä.

– Rakennuksen suunnittelussa ja mate
riaalivalinnoissa elinkaariasiat ovat keskei
sellä sijalla. Suosimme tuotteita, joilla on 
mahdollisimman pitkä, huoltovapaa elinkaa
ri ja joiden korjaus on helppoa sekä edullista, 
rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo. 

– Rakennuttajana arvostamme myös 
ajatonta arkkitehtuuria. Se sopii hyvin kes
tävän rakentamisen tavoitteeseemme ja on 
useimmiten myös helposti ylläpidettävää.

Veikko Mäkipaja sanoo, että heidän 
toimistolleen hyvien rakennusmateriaalien 
valinta on erittäin tärkeää.

– Kun suunnitellaan muuten tehokas 
ja selkeä rakennus, voidaan kustannusten 
puitteissa käyttää rakentamiseen laaduk
kaita materiaaleja. 

ASUKKAAT ARVOSTAVAT LAATUA
Pirjo Räihän mukaan Espoon Asunnot Oy:n 
asukkaat arvostavat toki samoja asioita 
kuin asukkaat yleensäkin eli muun muassa 
hyviä ja toimivia asuntopohjia sekä viihtyi
siä yhteistiloja.

– Hyvä ääneneristävyys ja laadukkaat 
materiaalit ovat asukkaille tärkeitä. Se, että 
talo aravarahoitteisena vuokratalona ei erotu 
ympäristöstä kuin korkeintaan paremmin 
toteutettuna, on varmasti positiivinen asia 
myös asukkaille.

Kaavallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
vaativan kohteen saaminen ARAkustan
nusrajoihin on erittäin haastavaa, joskus 
jopa mahdotonta.

– Magneettikadun kohteessa onnistu
misen edellytyksenä ja takeena on ollut  
hyvä suunnittelutiimi ja toteutustiimi sekä 
niiden välillä toimiva yhteistyö, Pirjo Räihä 
sanoo. 

Pistetalojen vähän kubistiset linjat luovat kontras-
tia plastisuudelle. Yläkerrosten julkisivuissa käy-
tetty sinkkipelti tuo oman lisänsä materiaaleihin.

Kaareva julkisivu Kauklahdenväylälle päin. 
Alaosan musta tiili ja värikkäät yksityis- 
kohdat lisäävät ilmettä.
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Tuom

as Pietinen

Leca-sora helposti myös 
sääsuojatulle työmaalle
 
Lecasoran nosto ja levitys myös sääsuojatulle katolle on helppoa nostolaatikolla, jossa 
on pitkä letku. Näin kevytsora saadaan katolle avaamalla sääsuojaa vain tarvittavin osin.

Kevytsoralla eristetty yläpohja on raken
teeltaan yksinkertainen ja toimintavarma 
ratkaisu tasaisille ja loiville kattorakenteil
le. Lecasorakattoja onkin tehty Suomessa 
noin 25 miljoonan neliön verran.

Helsingin Asuntotuotannon Maunulaan 
valmistuva Helsingin Asumisoikeus Tam
miotien tasakattoisten rakennusten yläpoh
jat eristettiin Lecasoralla. Yhtiöön kuuluu 
kolme erillistä rakennusta, jotka valmistuvat 
vaiheittain. Työmaan aikainen kosteudenhal
linta on turvattu huputuksilla.

– Sääsuojat ovat erittäin hyödyllisiä. Ne 
ovat hieman työläitä asentaa, mutta tienaa
vat hintansa varsinkin sateisena kesänä. 
Tosin Lecasorarakenne ei ole niin herkkä 
kosteudelle kuin muut eristeratkaisut, sanoo 
työmaainsinööri Ville Hannonen Varte Oy:s
tä. Varte vastaa kohteen pääurakoinnista.

As Oy Tammiontien rakennesuunnitte
lusta vastasi Jonecon Oy. Rakennesuunnit
telija Jani Lipsanenkin pitää sääsuojausta 
erittäin hyvänä ja suositeltavana rakennusai
kaisen kosteudenhallinnan kannalta. 

– Yli katon tehty huputus suojaa myös 
vesikattotöitä ennen kevytsoran asennusta 
ja pitää paikat kuivina. Huputus mahdollis
taa myös kuivia sisätiloja vaativien työ
vaiheiden aloittamisen aikaisemmin, Jani 
Lipsanen toteaa.

TASAKATTOJEN RATKAISU
As Oy Tammiontie on betonielementtitalo, 
jonka välipohjat ovat ontelolaattoja ja ulo
keparvekkeiden ankkurointiin käytettäviä 

kuorilaattoja. Julkisivut ovat pääosin tiiles
tä paikallamuuratut, joissa on sekä rapat
tua että puhtaaksimuurattua pintaa. Talot 
ovat tasakattoisia.

Jani Lipsasen mukaan kevytsoran va
linnalle tässäkin kohteessa on selkeät pe
rusteet.

– Kevytsorakatto on ensisijainen vaih
toehto tasakattorakennuksissa. Kevytsora 
mahdollistaa muun muassa hyvin tekniikan 
vaakavetoja eristetilassa. Kevytsoran etuna 
muihin eristeratkaisuihin verrattuna on sen 
helppo asennettavuus, Jani Lipsanen toteaa.

– Muita vaihtoehtoja mietitään yleensä 
vain silloin, jos katto toimii myös terassina 
ja räystäskorot edellyttävä erityisen matalaa 
rakennetta.

”KÄRSÄ” HYVÄSSÄ KÄYTÖSSÄ
Nostolaatikkoon liitettävä noin kymmenen 
metrin letku on Leca Finland Oy:n omaa 
tuotekehitystä. Työmaalla yhdistelmä on 
jo saanut nimekseen ”kärsäjassikka”.

Maunulan työmaalla mestariharjoittelija 
Jari Hannola oli ensi kertaa tekemisissä 

letkullisen nostolaatikon kanssa. Kokemus 
on erittäin hyvä.

– Pienen alkuharjoittelun jälkeen tämä 
on sujunut kuin tanssi.

– Nostolaatikko ei sovi sääsuojien kaa
rien väliin eli ilman letkua pitäisi sääsuojaa 
purkaa aika isolta alalta. Nyt saadaan ke
vytsora letkua pitkin telttaan sisälle ja koh
dennettua siellä helposti. Letkua käyttämällä 
kevytsora ei pölyäkään niin paljon kuin työ
maalle puhaltamalla, Hannola lisää.

– Olemme erittäin hyvin aikataulussa. 
Jokaisen talon kattorakenne on noin 250 
neliötä ja kevytsoraa asennettaan 70 sentin 
paksuudelta eli yhteensä pari sataa kuutiota. 
Yhden talon Lecasoran levitys kestää kuusi 
tuntia. Koko kattorakenne huovasta alkaen 
on tehty kahdessa ja puolessa viikossa, 
Hannola kertoo.

Lecasoran yhtenä etuna onkin nopea 
asennus, mikä tekee siitä myös hinnaltaan 
kilpailukykyistä. Lecasora ei vaadi työ maalla 
välivarastoa eli sekin kustannus säästyy. 

AL-Katot Oy vastasi yläpohjan vedeneristyksestä 
As Oy Tammiontien työmaalla.
– Letku on oikein hyvä keksintö, koska jassikka  
ei mahdu sääsuojan tukirakenteiden välistä  
työmaalle, sanoo Heikki Help. Hänellä on jo 
”kärsä jassikasta” hyviä kokemuksia useammalta 
työmaalta.
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Kevytsora saadaan helposti sääsuojatun 
rakennuksen yläpohjalle letkulla varustetulla 
nostolaatikolla. Näin sääsuojaa tarvitsee  
avata vähemmän ja työ sujuu helpommin.
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Tervetuloa – julki-
sivun iloinen kutsu

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Olli Urpela ja M

ika Huism
an

Talon julkisivu on hyvä paikka myös taiteelle, joka antaa iloa 
käyttäjille ja asukkaille sekä piristää koko kaupunkikuvaa.

Helsingin Jätkäsaaressa alkusyksystä avat
tu Lastentalo kertoo jo julkisivullaan, että 
täällä on iloinen ja avoin meininki.

Avoimen oppimisympäristön mukainen 
päiväkoti ja koulu on tarkoitettu noin 350 
lapselle vauvasta 8vuotiaisiin. Lastentalon 
tavoitteena on tukea lapsen kokonaisval
taista kehitystä ja kasvua.

Talon hauska julkisivu jo osaltaan 
viestittää hyvää henkeä. Taideteoksen on 
suunnitellut Erika Kallasmaa. Rakennuk

sen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Anttinen 
Oiva Arkkitehdit Oy. 

Jyväskylän Kankaalla valmistui Asunto 
Oy Jyväskylän Albertinpiha, joka sijaitsee 
aivan Kankaan sydämessä, punatiilisen 
tehtaan ja Piipputorin vieressä. Sen seitse
mässä kerroksessa on yhteensä 45 asuntoa. 
Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vas
tasi Arkkitehtitoimisto JKMM Oy. 

Rakennuksen julkisivut ovat pääosin 
puhtaaksimuurattua punatiiltä. Eriväristen 

Lastentalon julkisivu piristää sekä talon käyttäjiä  
että kaupunkikuvaa.

tiilien taiteelliset sommitelmat saavat julki
sivun elämään kuin iloinen ruska lähtisi 
lentoon. Taideteokset on suunnitellut Mika 
Natri.

Lentoon lähtevä perhonen sopii 
hyvin aiheeksi myös vankkaan 

tiilirakenteeseen.

Asunto Oy Jyväskylän Albertinpihassa  
värikkäät tiilet leijailevat kuin syksyn lehdet.
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Otetaan oikea asenne ja tartutaan turvallisuustyöhön  
tosissaan. Kaikille aito halu olla mukana, jakaa tuloksia  
ja ottaa oppia muilta. Siinä muutama keino rakennusalan 
työ turvallisuuden parantamiseksi. Monia käytännön  
toimiakin toki on.

Rakennusteollisuus julkisti vuonna 2010 
kymmenvuotisen ohjelman työtapatur
mien kitkemiseksi kokonaan alalta pois 
vuoteen 2020 mennessä. Syytäkin oli, sillä 
rakennusala on ylivoimaisesti vaarallisin 
toimiala. Tapaturmia sattuu kaksinkertai
sesti verrattuna teollisuuden keskiarvoon.

Tavoitteen saavuttamiseen on aikaa 
enää vajaa kaksi vuotta.

– Paljon on tehty hyvää työtä ja kehitystä 
on tapahtunut, mutta missään tapauksessa 
emme ole vielä hyvässä vaiheessa. Pitkän 
pitkä matka on vielä edessä, sanoo Lauri 
Kivekäs. Hän toimii sekä Rudus Oy:n hal
lituksen että RT:n turvallisuusryhmän pu
heenjohtajana.

– Toki rakennusalan tapaturmataajuus 
on tullut kymmenessä vuodessa tasolta 80 
tasolle 60. RT:n raportointiin osallistuvien 
yritysten tapaturmataajuus on tasolla 20, 
mutta se tuntuu jämähtäneen paikalleen. 
Ilahduttavasti isojen konsernien luvut ovat 
tulleet kuitenkin reilusti alaspäin, jopa alle 
10tason. Tämä osoittaa, että tuloksia tulee, 
kun otetaan oikea asenne ja työhön tartu
taan tosissaan, Lauri Kivekäs sanoo.

Lakan Betoni Oy:n toimitusjohtaja Pert-
ti Halosen mukaan nolla tapaturmaa on 
haastava tavoite koko toimialan kannalta, 
mutta ei mahdoton.

– Tärkeää on lausua tahtotila. Meilläkin 
on useita yksiköitä, joissa tapaturmia ei ole 
sattunut useaan vuoteen.

Toimitusjohtaja Olli Nikula SaintGo
bain Finland Oy:ltä uskoo myös, että tapa
turmataajuutta pystytään laskemaan koko 
alalla, vaikka kokonaistavoitetta ei aivan 
täytettäisikään.

 – Tärkeintä on, että suunta pysyy koko 
ajan oikeana – kohti nollaa. SaintGobain 
Finland Oy:llä tavoitellaan tänä vuonna en
simmäistä tapaturmatonta vuotta.

KAIKKIEN YHTEINEN URAKKA 
Lauri Kivisen mukaan aktiivisten yritysten 
eri organisaatiotasoilla ymmärretään var
sin hyvin, että työturvallisuus on kaikkien 
yhteinen asia.

– Niissäkin sen viimeisen miehen saa
vuttamiseen on vielä matkaa, jokainen on 
saatava mukaan. On tärkeää saada ihmiset 
myös ymmärtämään, että turvallisuuden ke
hittämisessä suurin hyötyjä on ihminen itse.

Sekä Olli Nikula että Pertti Halonen 
kertovat, että oman henkilökunnan sitout
tamiseen on käytössä monia työkaluja: 
koulutuksesta bonuksiin.

–Tärkeää on, että puututaan välittömäs
ti turvallisuudessa havaittuihin poikkeamiin, 
Olli Nikula sanoo.

Sekä Weberillä että Lakan Betonissa 
työturvallisuuteen liittyvät säännöt koskevat 
myös kumppaneita.

–Alihankkijoiden tulee noudattaa tehtail
lamme työturvallisuuteen liittyviä sääntöjä. 
Edellytämme alihankkijoilta myös pereh
dyttämisen. Nämä on kirjattu sopimuksiin, 
Pertti Halonen kertoo.

Lauri Kivekäs sanoo, että rakennusalan 
urakoiden ja toimitusten pilkkoutuminen sa
massa projektissa usealle toimijalle on yksi 
työturvallisuuden suurimmista haasteista.

– Osa yrityksistä ei laske aliurakoitsijoita 
mukaan turvamittareihinsa eikä ota heitä 
mukaan koulutuksiin ja muihin turvallisuut
ta kehittäviin toimiin. Osanotto huononee, 
mitä alemmas ketjussa mennään. Tällöin 
jätetään suurin osa turvallisuusriskistä koko
naan hoitamatta. RT:n tilastojen mukaan ta
lonrakentamisen puolella vain 21 prosenttia 
on omaa työvoimaa ja infrarakentamisessa 
45 prosenttia. Oman CRHkonsernimme ko
kemusten mukaan maailmalla 80 prosenttia 
kuolemantapauksista sattuu aliurakoitsijoil
le, Lauri Kivekäs sanoo.

RAJAT YLITTÄVÄÄ YHTEIS-
TOIMINTAA
Työturvallisuuden edistäminen edellyttää 
myös eri toimijoiden yhteistyötä.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Shutterctock

Turvallisuustyö 
on riskien sitkeää 
poistamista
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– Rakennusalan eri yritysten keskinäi
sessä yhteistyössä on varmasti paranta
misen varaa. Turvallisuuden parantuminen 
muun muassa hyviä käytäntöjä jakamalla 
on koko alan etu, Olli Nikula sanoo.

– Hyvää yhteistyötä tehdään esimerkiksi 
erilaisissa työryhmissä ja työturvallisuuskil
pailuissa, Pertti Halonen lisää.

Lauri Kivekkään mukaan rakennusalan 
yritykset voisivat oppia toistensa hyvistä 
käytännöistä paljonkin nykyistä enemmän. 

– Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, 
joita RT:n tulee edistää. Olen hyvin optimis
tinen, että näin myös käy. Osallistuvat yri
tykset ovat poikkeuksetta valmiita avoimesti 
jakamaan kokemuksiaan turvallisuudesta. 
RT:n Turvaryhmässä käsittelemme joka 
kokouksessa muutaman yritysesimerkin 
tapaturmista tai hyvistä käytännöistä. Nämä 
kootaan kaikille avoimille nettisivuille. 

– Olemme myös syksyn aikana käynnis
tämässä yhdessä Ratekon kanssa hanketta, 
jonka tuloksena laaditaan hyvien käytäntö
jen opas ja kehitetään sen pohjalta nykyistä 
konkreettisempaa koulutustarjontaa.

Lauri Kivekäs heittää haasteen myös 
rakennuttajille ja tilaajille.

– Ne tulisi saada aktiivisemmin vaati
maan hyvää turvallisuustasoa hankkeidensa 
toteuttajilta, kuten esimerkiksi Liikennevi

 PEREHDY TYÖTURVALLISUUTEEN VERKOSSA

ePerehdytys on verkossa suoritettava työturvallisuuden yleisperehdytys koko rakennus-
alalle. Alan työturvallisuuden yleiset asiat suoritetaan ajasta ja paikasta riippumattomana 
verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa vuoden kerrallaan kaikilla työmailla.

 ePerehdytys muodostuu tehtäväsivuista ja tentistä. Hyväksytty suoritus tallentuu 
välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, ja tieto on kätevästi työmaalla luettavissa 
Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä 
voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään. 

Valtaosa työntekijöistä voi suorittaa ePerehdytyksen omalla äidinkielellään. Suomen 
kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin 
myös ruotsi.

ePerehdytyksellä voi korvata yleisperehdytyksen, mikä on myös Aluehallintoviraston 
hyväksymä menettely. Työpaikkakohtainen perehdytys säilyy edelleen työmailla.  
ePerehdytys ei myöskään korvaa nykyistä Työturvallisuuskorttia. 

Palvelun kehittämisestä vastaavat RT:hen kuuluvat Rakennusmedia ja RATEKO. Sisältö 
on tuotettu yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien eri toimialojen jäsenyritysten, Mitta-
viivan ja Mediamaisterin kanssa. Mukana kumppaneina ovat myös Rakennusliitto ja Pro.

www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/eperehdytys/

rasto jo tekee. Näin saataisiin todellinen, 
tehokas paine urakoitsijoille – myös jär
jestäytymättömille tai muuten passiivisille. 
Rakennuttajien tulisi ryhtyä tilastoimaan 
tapaturmataajuutta rakennuskohteittain ja 
toteuttajayrityksittäin. Tieto tulisi myös jul
kistaa rankingien muodossa. Tästä olemme 
keskustelleet Raklin kanssa.

TURHAT RISKIT POIS
– Turvallisuustyö on riskien vähentämistä, 
Lauri Kivekäs kiteyttää.

– Yksi parhaista työkaluista on vaara
tilanneilmoitusten aktivointi ja hyödyntä
minen. Pidän myös ulkoisia auditointeja 
erittäin tärkeinä, koska niissä yleensä löytyy 
moninkertainen määrä puutteita sisäisiin 
auditointeihin verrattuna, Kivekäs sanoo.

– Alalla asenne työturvallisuuden edis
tämiseksi on muuttunut, mutta tältä osin 
tarvitaan edelleen koulutusta ja keskustelua 
asiasta, Pentti Halonen sanoo. 

Olli Nikula puolestaan muistuttaa, että 
mitään ei tapahdu nopeasti.

– Työturvallisuuden parantaminen on 
pitkäjänteistä työtä. SaintGobain Finland 
Oy:ssä sitä on tehty jo kohta kymmenen 
vuotta eli siitä lähtien kun liityimme SaintGo
bainkonserniin.

Lauri Kivekäs sanoo, että vuosipalave
reissa Ruduksen asiakkaiden kanssa tur
vallisuus on ykkösaihe ja siihen käytetään 
paljon aikaa. 

– Yritysten ylin johto on aktiivisesti 
mukana, hyvin selvillä mittareiden kehityk
sestä ja asettaa kovat tavoitteet. Suhtautu
minen on nöyrää: ajoittaisiin takapakkeihin 
mittareissa ei suhtauduta selitellen, vaan 
halutaan parantaa niitä kehittämällä turval
lisuutta. Kerrottavaa on paljon, koska paljon 
on tehty. 

”Turvallisuuden  
kehittämisessä  
suurin hyötyjä  
on ihminen itse.”
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   RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLJEN OHJAUKSEN TIEKARTTA:

”Onko hiilijalanjälki rakentamisen   
 ohjaukselle oikea mittari?  
 Ei ainakaan yksinään”

Ympäristöministeriö on teettänyt raken
nusten hiilijalanjäljen säädösohjaukseen 
tähtäävän tiekartan. Rakennusteollisuus 
RT:n mukaan tiekartta ei johda väitettyihin 
merkittäviin päästövähennyksiin. RT kehot
taakin ministeriötä malttiin ja varoittaa hä
tiköidyn tiekartan riskeeraavan rakentami
sen laatua ja nostavan kustannuksia ilman 
tavoiteltuja ympäristöhyötyjä. 

Tiekartassa hyvää on se, että rakenta
mista suunnataan kohti ympäristöä vähem
män kuormittavia valintoja. Ongelmalliseksi 
muodostuu se, että pelkkään hiilijalanjälki
ohjaukseen keskityttäessä unohdetaan 
helposti kestävän rakentamisen muut nä
kökohdat, kuten rakennuksen ja sen osien 
pitkäaikaiskestävyys, muuntojoustavuus, 
vikasietoisuus ja tietyt turvallisuus ja ter
veystekijät sekä lopulta rakennuksen arvon 
säilyminen.

RT:n mielestä on hiilijalanjälkilaskennan 
työkaluksi ehdotettu elinkaariarviointi (LCA) 
ei ilman merkittävää jatkotutkimusta sovel
lu viranomaisohjaukseen, koska se sisältää 
paljon epävarmuustekijöitä ja teoreettisia 
oletuksia ja siten suuren virhemarginaalin. 
Esimerkiksi todennettua käyttöikätietoa on 
olemassa vain tietyille materiaaleille ja ra
kenteille.

– Jos eri vaihtoehtojen käyttöikä pe
rustetaan vain todentamattomiin taulukko
arvoihin, se vähentää motivaatiota pyrkiä 
mahdollisimman pitkäikäisiin ratkaisuihin. 
Tämä sotii täysin kestävän rakentamisen 
ja jopa kiertotalouden periaatteita vastaan, 
Rakennusteollisuus RT:n ympäristö ja ener
giajohtaja Pekka Vuorinen sanoo.

Vuorinen toteaa, että monesti yksittäis
ten materiaalien ja tuotteiden suurempi hiili
jalanjälki on perusteltu, jotta päästäisiin koko 
rakennuksen osalta mahdollisimman pieniin 
elinkaaren aikaisiin päästöihin. 

VALIKOITUJA PROSENTTILUKUJA
Myös rakennustuotteiden päästöt ovat jo 
pienentyneet huomattavasti sekä markkina
vetoisesti että EU:n päästökaupan myötä. 

Vuorinen korostaa, että ympäristömi
nisteriön vaikuttavuusarviot perustuvat 
valikoituihin suhteellisiin prosenttilukuihin, 
eivät absoluuttisiin tonnimääräisiin pääs
tövähennysmääriin.  

– Ei ole mikään salaisuus, että hallitus
ohjelman ja ympäristöministeriön tavoit
teena on puurakentamisen edistäminen. 
Perusteena käytetään puun sitomaa hiiltä 
ja ilmastohyötyjä. Rakentaminen voi toki 
olla ympäristöystävällisin tapa hyödyntää 
puuta, mutta tutkimusten mukaan puu ei ole 
ympäristöystävällisin tapa rakentaa. 

– Tarkoitushakuisilla ja yksioikoisilla las
kelmilla näin pyritään toistuvasti esittämään. 
Tutkimusta tarvitaan kuitenkin merkittävästi 
lisää, ennenkuin hiilijalanjälki on luotettava 
säädösten ja hankintojen ohjaaja, Vuorinen 
toteaa. 

Kuva Shutterstock

”Lisää tutkimusta  
tarvitaan.”

KYSE EI OLE RAKENNUSOSIEN 
HIILIJALANJÄLKIEN SUMMASTA
YM:n perustelut lähtevät siitä, että uudis
rakentamisen kasvaneen energiatehok
kuuden ja päästöttömien lämmitystapojen 
myötä rakennusvaiheen ja rakennusmate
riaalien suhteellinen osuus rakennuksen 
kokonaispäästöistä kasvaa.

– Rakennusmateriaalit ovat vain väli
tuotteita eikä rakennuksen hiilijalanjälki ole 
rakennusosiensa hiilijalanjälkien summa. 
Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy 
edelleen niiden käytön aikaisesta energi
ankulutuksesta eli lämmittämisestä sekä 
huoltamisesta ja korjaamisesta, Vuorinen 
muistuttaa.
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Kivestä Muuraamalla -lehti on ilmestynyt jo yli  
kymmenen vuoden ajan. Olemme matkamme  
varrella saaneet lukijoiltamme palautetta postitse  
sekä erilaisissa kohtaamisissa, mutta nyt halu- 
amme kysyä suoraan, mitä pidät lehdestämme.

Voit vastata sähköisesti lukijatutkimuksen kysymyksiin osoitteessa  
https://my.surveypal.com/KM. Vastaaminen vie vain muutaman  
minuutin, mutta antaa meille arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan  
Kivestä Muuraamalla -lehteä tulee kehittää. Voit myös jättää juttu- 
vinkkejä. Vastata voit 31.10. asti.

Kiinnostaako upea uutuuskirja: Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisema 
Rakennetun Suomen tarina. Kirja on osa Suomi 100 -juhlavuotta ja ainut-
laatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista 1800-luvulta 2000- 
luvulle. Kirjassa on 352 sivua ja 300 valokuvaa, ovh 60 euroa. Vastaajien 
kesken arvotaan viisi kirjaa.

Kiitos avustasi! Tavoitteenamme  
on tehdä Sinulle mieluisaa ja  
hyödyllistä Kivestä Muuramalla  
-lehteä jatkossakin!

Tiina Kaskiaro
Päätoimittaja

Voit vastata kyselyyn ja osallistua arvontaan myös osoiteessa  
https://my.surveypal.com/KM

Osallistu lukijatutkimukseen. Arvomme  
vastanneiden kesken viisi Rakennus- 
tietosäätiö RTS:n julkaisemaa Raken- 
netun Suomen tarina -kirjaa.

Mitä luit tästä lehdestä?
Mitä pidit?
Mistä haluaisit lukea?

OSALLISTU LUKIJATUTKIMUKSEEN
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SUOMEN MATKASSA. 100 VUOTTA 
SUOMALAISIA KIVIRAKENNUKSIA.

www.kivifaktaa.fi/suomen-matkassa

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina- 
asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa:
Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet
Ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekka-
tiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, betoniharkkoja, 
kuivabetonituotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita 
valmistavat yritykset.

JÄSENYRITYKSET:

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

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

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

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

LUJABETONI OY 
Puh. 020 789 5500 
www.lujabetoni.fi

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

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

RUDUS OY 
Puh. 020 447 4300 
www.rudus.fi

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

SEURAA MEITÄ MYÖS: 
www.kivitaloinfo.fi 
Blogi: www.kivifaktaa.fi
Twitter: @kivifaktaa

Tee retki historiaan, joka 
jatkaa tulevaisuuteen

Kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat olleet ja ovat  
vahvasti mukana rakentamassa Suomea.

kivifaktaa.fi -sivustolla esitellään jokaiselta itsenäisen  
Suomen vuosikymmeneltä kivirakennuksia, jotka heijasta
vat kansakunnan kehitystä ja kasvua nykypäivään asti.

Ota osaa Kivestä Muuraamalla  
-lehden lukijatutkimukseen.  
Katso edellinen sivu. Kiitos.




