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Helsinki sai viime vuonna keskustaan 
kaksi erityistä rakennusta, joissa kivi-
materiaaleilla on luotu ainutlaatuista 
arkkitehtuuria. Siinä missä toinen 
niistä, Helsingin yliopiston kirjaston 
Kaisa-talo, muokkaa Kaisaniemen 
kaupun kikuvaa, Scandic Paasi piilou-

tuu Helsingin Siltasaaren jyhkeiden 
kivitalojen taakse. Siellä Arkkiteh-

titoimisto K2S:n suunnittelema 
hotelli ja kokouskeskus seisoo 

pienessä pihapiirissä sulassa 
sovussa jugendin, 20-luvun 

Sisäpihan helmi

klassikko
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klassismin ja 50-luvun modernismin 
kanssa. Siinä tunnistaa kaikuja niistä 
kaikista. Julkisivun aaltoileva muoto 
ammentaa vanhojen tyylien pehme-
ästä muotokielestä, mutta samalla se 
on ajaton. Myös vaalea väri sitoo uu-
disrakennuksen ympäristöönsä. Uut-
ta on parvekkeiden pitsimäinen tiili-
seinä, jonka ruudukon valo lävistää 
muuttaen tilan tuntua päivänajasta 
riippuen. Erityisen kaunis efekti syn-
tyy iltavalaistuksessa, jolloin uudis-
osa hehkuu lyhdyn lailla. Tiilipitsiseinä 
on yhtä aikaa herkkä ja vankka, suo-
jaisa ja läpäisevä, avoin ja intiimi.  



-merkintä  
tuo ison  
muutoksen

CE-merkintä tulee pääosalle rakennus tuotteista pakol-
liseksi ensi heinäkuun alusta. Samalla CE-merkityiltä 
tuotteilta vaaditaan eril linen suoritustasoilmoitus, DoP. 
Muutos tulee olemaan suuri.

– CE-merkinnän pakollinen käyttöönotto on 
kulttuurimuutos, joka kaikkien alan toimijoi-
den tulee ymmärtää. Työtä on paljon, mut-
ta myös tietoa ja apua on tarjolla, johtaja  
Antti Koponen RTT ry:stä toteaa.

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä 
valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet 
yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. 
CE-merkki mahdollistaa tuotteen markki-
noinnin EU:n sisämarkkinoilla.

CE-merkinnän perustana on Eurooppa-
laisen standardisoimisjärjestön CENin laa-
tima harmonisoitu tuotestandardi, hEN. Se 
määrittää tuoteryhmittäin tuotteilta selvitet-
tävät ominaisuudet, valmistuksen laadun-
valvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä 
ilmoitettavat tiedot. 

DoP täyDentää Ce-merkintää
CE-merkintää ei haeta viranomaisilta, vaan 
valmistaja kiinnittää merkin tuotteeseen, 
kun CE-merkin vaatimukset on täytetty. 
CE-merkinnän varmentamiseen tarvitaan 
useimmiten puolueeton kolmas osapuoli 
eli niin sanottu ilmoitettu laitos. 

Suomessa CE-merkintä otetaan käyt-
töön valtaosin kertarysäyksellä. Vientiä 
harjoittavilla yrityksillä on toki CE-merkki jo 
käytössään.

– Rakennustuoteasetus tuo muutok-
sia myös CE-merkinnän dokumentteihin. 

Uute na menettelynä otetaan käyttöön suo-
ritustasoilmoitus eli niin sanottu DoP, Antti 
Koponen kertoo.

DoP kertoo tuotteen ominaisuuksien il-
moitetut arvot ja luokat. Valmistaja itse laa-
tii ilmoituksen ja vastaa tietojen oikeellisuu-
desta. Suoritustasoilmoitus täydentää CE-
merkinnässä olevia tietoa ja se on järkevää 
julkaista tuotteen valmistajan kotisivuilla.

Mikä Merkki Milloinkin
Mikäli tuoteryhmälle on olemassa hEN-
standardi, pitää tuotteella olla CE-merkki. 
Jos soveltuvaa hEN-standardia ei ole, tuot-
teelle voi hakea CE-merkintään johtavan 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETAn.

Kansallisia tuotehyväksyntöjä voidaan 
käyttää, jos tuotteelle ei ole harmonisoitua 
tuotestandardia tai ETAa. 

Tällä hetkellä hEN-standardeja on 412 
tuoteryhmälle ja lisää tulee koko ajan. Arvi-
olta CE-merkinnän käyttöönotto koskettaa 
noin 4 000 suomalaista rakennustuotteita 
valmistavaa yritystä ja se tulee kattamaan 
noin 80 prosenttia markkinoilla olevista ra-
kennustuotteista. 

– Heinäkuun alku on kovin lähellä. Siirty-
mävaihe tulee olemaan kaikille osapuolille 
haasteellinen, koska aikataulu on tiukka ja 
avoimia asioitakin on vielä paljon, Antti Ko-
ponen varoittaa. 

  Miten Muuratut tuotteet  
 Ce-Merkitään?

Rakennustuotteiden CE-merkintään 
johtavat eurooppalaiset yhdenmukais-
tetut tuotestandardit esittävät harmoni-
soiduille ominaisuuksille eurooppalaisen 
testimenetelmän, laskentamenetelmän 
tai taulukkoarvot ja sen, miten ominai-
suuksiin liittyvät arvot, luokitukset ym. 
esitetään CE-merkinnässä. Kansalliset 
viranomaiset voivat asettaa vaatimuksia 
vain harmonisoiduille ominaisuuksille. 

Muuratut tuotteet Ce-merkitään  
seuraavien harmonisoitujen  
tuote standardien mukaisesti

  SFS-EN 771-1: 2011 Poltetut tiilet
  SFS-EN 771-2: 2011  

Kalkkihiekkatiilet ja -harkot
  SFS-EN 771-3: 2011 Betoniharkot 
  SFS-EN 15435 Muottiharkot
  SFS-EN 771-4: 2011  

Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot
  SFS-EN 845-1+A1: 2008  

Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, 
kannakkeet ja konsolit

  SFS-EN 845-2: 2003 Ylityspalkit
  SFS-EN 998-2: 2010 Muurauslaastit

Lisäksi valmisteilla on kansallinen 
soveltamisstandardi prSFS 7001:2013: 
Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa 
vaadittavat ominaisuudet ja niille  
asetetut vaatimustasot, jossa esite-
tään suositus, mitkä ominaisuudet on 
ilmoi tettava eri käyttökohteissa sekä 
ominaisuuksille asetetut vähimmäis-
vaatimustasot tai luokat.Lisää tietoa antaa hEn Helpdesk, joka on rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja koskeva  

sivusto. Osoite on www.henhelpdesk.fi.
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julkisivu muotoili  
myös sisätilat

Vekitetty
Koy Metsätapiolan toimisto rakennuksesta  
haluttiin energiatehokas ja monimuotoinen.  
Tiilinen julkisivu saikin vekatun muodon.
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Viime vuonna valmistui Espoon Tapiolaan 
Metsäliiton ja Melan yhteisesti omistama 
toimistotalo Koy Metsätapiola.

Suunnittelun lähtökohtina olivat moni-
muotoisuus, muuntojoustavuus ja energia-
tehokkuus, jossa otettiin huomioon myös 
LEED-sertifioinnin kriteerit. 

– Uusi Metsätapiola on jatke olemassa 
olevaan, 70-luvulla rakennettuun toimisto-
taloon. Uudisrakennus piti siis myös huo-
lella sijoittaa ympäristöönsä, Koy Metsä-
tapiolan toimitusjohtaja Tauno Nokelai-
nen toteaa.

Monimuotoinen  
julkisivu palkitsee 
myös viihtyisänä  
interiöörinä.

  koy Metsätapiola

 Espoo Tapiola, Revontulenpuisto 2 
 3–6-kerroksinen toimisto,  

2 autohallikerrosta 
 Valmistunut 2012
 Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti-

toimisto Helin & Co Oy / Pekka Helin, 
Antti Laiho ja Mariitta Helineva

 Rakennesuunnittelu: Vahanen Oy /  
Kari Lementtinen ja Mari Heino

 Projektin johto: Haahtela  
rakennuttaminen / Eero Ojala

 Runkoratkaisu: betonipilarit,  
Delta-palkit ja ontelolaattavälipohjat, 
jossa vekkijulkisivun osa paikalla - 
valu-ulokkeena.

 Julkisivu: Tiileri Ruukintiili vaalea
 Laajuus noin 27 000 bm2

 Tilaajan tavoitteena toiminnallisesti 
tehokas, taloudellisesti kannattava ja 
käyttäjäystävällinen kokonaisuus

ViiVoittiMet Hukassa?
Koy Metsätapiolan arkkitehtisuunnittelus-
ta vastasi Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy. 
Luonnosvaiheesta vastasi Pekka Helin.

– Rakennustoimikunta ihastui heti julki-
sivun ”vekki”-ratkaisuun. Tosin ensin epäi-
limme, että Helinin Pekalta oli pidemmät 
viivoittimet kadonneet, kun suoraa seinää 
ei ollut, Tauno Nokelainen naurahtaa.

Projektiarkkitehteinä kohteessa olivat 
Antti Laiho ja Mariitta Helineva.

– Me emme halunneet rakennuksesta 
monotonisen näköistä laatikkoa ja toisaalta 
emme halunneet käyttää kaksoisjulkisivua-
kaan. Vekattu julkisivu teki rakennuksesta 
persoonallisen, ja samalla se antoi sisätiloi-
hin vaihtelevuutta. Avokonttorit ovat usein 
tylsiä kuutiota, mutta vekkien ansiosta saa-
tiin työpisteisiinkin vaihtelevuutta, Antti Lai-
ho kertoo.
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tiedettiin, Mitä teHtiin
Tauno Nokelaisen mukaan talon rakennustoi-
mikunta suhtautui ensin vähän epäillen vek-
kiseinän rakennustekniseen toteutukseen. 
Yhteisen tiedon lisääntyminen kuitenkin häl-
vensi kaiken epävarmuuden.

– Ontelolaatta-välipohjia käyttämällä saa-
daan suoraa seinää helposti. Nyt vekit aiheut-
tivat pilarijaon ulkopuolelle ulokkeita, jotka 
valettiin paikalla. Vaikka konstruktio on erikoi-
nen, tekniikka on tuttu. Työvaiheessa ei ollut 
mitään ongelmia, kun oli yhdessä päätetty 
mitä ja miten tehdään, Antti Laiho sanoo.

– Vekkiseinällä ikkuna-aukkojen välit oli-
vat paikoitellen jopa vain yhden tiilen levyi-
siä. Niihin kohtiin tehtiinkin tiilipilareita, ra-
kennesuunnittelija Mari Heino Vahanen 
Oy:stä lisää.

Rakennuksen sisäpihan julkisivu ei ole 
vekattu, mutta hyvin omaleimainen sekin. 
Suoralinjaisen julkisivun rytmittää stokasti-
sesti asetellut ikkuna-aukot ja niiden edessä 
olevat valkoiset puusäleiköt.

– Ikkunoiden epäsäännöllinen sijoittelu 

aiheutti kapeita kannaksia ja ulokkeita julki-
sivuun, mikä toi myös lisää haastetta raken-
nesuunnitteluun. Julkisivujen ilmatiiviyteen 
panostettiin suunnittelussa erityisesti, Mari 
Heino sanoo.

käsityön leiMa
Tilaajan mukaan julkisivun värityksen tuli 
muistuttaa koivun rungon sävyjä. Tiili taas 
oli kaikkien osapuolten mukaan luonnollinen 
materiaali.

– Tiileksi valittiin Tiilerin vaalea Ruukintiili. 
Pintaan tehtiin käsin hiertämällä tasasauma, 
mikä antaa julkisivulle käsityön leiman ja erot-
taa sen tiilielementeistä. Tämä työtapa on tut-
tu monesta muustakin Pekka Helinin suun-
nittelemasta kohteesta, Antti Laiho kertoo.

Laihon mukaan projekti on erityinen myös 
siksi, että rakennuttaja on halunnut panos-
taa laatuun.

– On ollut ilo olla mukana tekemässä hy-
vää työtä eikä kertakäyttöistä tavaraa. Tämä 
projekti myös opetti sen, että rakennuksen 
ulkonäköön kannattaa satsata myös sisätilo-
jen kannalta. Monimuotoinen julkisivu palkit-
see myös viihtyisänä interiöörinä, Antti Lai-
ho korostaa.

Tauno Nokelainen ei kehuja säästele.
– Metsätapiolasta tuli komea, persoonal-

lisella tavalla poikkeava rakennus. Olemme 
ylpeitä lopputuloksesta. Käyttäjät ovat so-
peutuneet avokonttoriin, ja energiatehokkuu-
dessakin suunta näyttää oikealta näin lyhyen 
käyttöajan jälkeenkin. 

Sisäpihan julkisivu on suora, mutta hyvin ilmeikäs.  
Ikkunoiden sijoittelu tuo vaihtelevaa rytmiä.

Talon aulassa ja ravintolassa on käytetty myös 
puuta taidokkaasti.
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Ravintolaosa yhdistää uudisrakennuksen ja 
vanhan, 70-luvulla rakennetun toimistotalon. 
Vanhan rakennuksen julkisivuja peruskorjataan 
parhaillaan, jotta sekä energiatehokkuus että  
rakennuksen visuaalinen ilme saadaan  
vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.
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elämyksiä arjessa

Tontti oli löytö. Se sijaitsee Espoossa tiiviisti 
rakennetulla pientaloalueella, mutta kuiten-
kin rajautuen etelässä metsikön reunaan. 
Arkkitehti Suvi Huttunen on hyödyntä-
nyt etelään avautuvat maisemat tarkkaan. 
Olohuoneen ja yläkerran makuuhuoneen 
isoista ikkunoista voi seurata vuodenai-
kojen vaihtelua ja nauttia luonnonvalosta. 
Yläkerran kylpyhuoneen ammeestakin voi 
ihailla maisemaa – varsinaista arjen luksus-
ta. Näkymät naapureihin taas ovat rajatut.

Kolme townhouse-tyyppistä pientaloa 
asettuvat tontille polveillen luoden elävän 
kokonaisuuden ja tarjoten kaikille asukkaille 

kauniit näkymät sekä paljon luonnonvaloa. 
Alun perin taloista piti tulla kolmen 

asunnon rivitalo. Asukkaiden musiikinhar-
rastus johti siihen, että rivitalon sijaan tontil-
le rakennettiinkin kolme toisiinsa kytkettyä 
pientaloa puolentoista metrin välein. Näin 
on yhdistetty omakoti- ja rivitaloasumisen 
hyvät puolet. 

yllätyksellinen koti
Asukkaiden on helppo tuoda asuntoihin elä-
mänsä. Rakenteellisesti talot ovat selkeitä. 
Rinteeseen rakennettujen talojen sisääntu-
lo on keskimmäisessä kerroksessa, jossa 
sijaitsevat olohuone ja keittiö. Yksityisem-
mät tilat ovat ylimmässä ja alimmassa ker-
roksessa. 

Rakenteellisilla ratkaisuilla ja suurilla 
ikkunapinnoilla on saatu aikaan avaruutta 
henkivät tilat. Talossa on myös suojaisia, 
intiimejä tiloja, kuten alakerran hämyisät 
oleskelutilat saunan vieressä. 

Selkeyden lisäksi talot ovat yllätyksel-
lisiä. Minimalistina ja perheenäidin koke-
muksella Huttusesta on kehittynyt tilojen 
monikäyttöisyyden mestari. Hän on suun-
nittelut tiloihin useita arkkitehtonisia ele-
menttejä, jotka toimivat myös käytännölli-
sinä säilytysratkaisuina.                              

Arkkitehti Suvi Huttunen suunnitteli pientalot, 
joiden arkkitehtuuri on elämyksellistä.
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Arkkitehti Suvi Huttusen suunnittelemissa pientaloissa 
estetiikka ja käytännöllisyys nivoutuvat yhteen. 



  tontunMäen  
 pientalot espoossa

 Kolme toisiinsa kytkettyä pientaloa
 Valmistumisvuosi: 2011
 Arkkitehtisuunnittelu:  

Suvi Huttunen, Risto Huttunen,  
Essi Wallenius, Arkkitehtitoimisto 
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy

 Rakennesuunnittelu: Eero Kotkas
 Runko: Lammin Betonin harkot
 Julkisivu: Wienerbergerin tiilet
 Kolmen rakennuksen bruttoala 849 m2, 

kerrosala 557 m2 ja tilavuus 2 861 m3

Esimerkiksi keittiön ja alempana sijait-
sevan olohuoneen erottava kaide on myös 
kirjahylly. Keittiön puolella kaiteeseen on 
tehty lovi ylimääräisten jakkaroiden säily-
tystä varten. Näin ne ovat poissa jaloista, 
mutta kuitenkin helppo napata käyttöön, 
kun keittiönpöydän ääreen tarvitaan lisää 
tuoleja ruokavieraille.

Makuuhuoneessa on seinämä, jonka 
takana on vaatekomerot. Seinämän taak-
se piilotettu tila on kuin vaatehuone, mut-
ta samalla on kuitenkin säilytetty tilan rau-
hallisuus ja avaruus. Yläkerran nurkkiin jää-
vät kapeat tilat on puolestaan hyödynnetty 
työtiloina. 

Veistokselliset tilat
Veistoksellisuus ja elämyksellisyys on Suvi 
Huttusen arkkitehtuurille ominaista. Ne to-
teutuivat hänen mukaansa hyvin talossa 
käytetyn rakenteen, harkkorungon ja tiili-
verhoilun, avulla. 

– Suunnittelen rakennuksia eri materi-
aaleista ja jokaisessa on oma mielenkiin-
tonsa. Kivimateriaaleista on helppo tehdä 
veistoksellista. 

Taloja ympäröivät useat 80- ja 70-lu-
vun tiiliset pientalot, myös tontilla jo aiem-
min sijainnut asunto-osakeyhtiön rivitalo 
on osittain tiiliverhoiltu. Uudisrakennus is-
tuu siis ympäristöönsä, mutta on kuitenkin  
samalla vahvasti omaleimainen modernilla 
ilmeellään. 

Näkymä olohuoneesta keittiöön.

Lisää kuvia kohteesta: www.kivitaloinfo.fi
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Talot asettuvat porrasteisesti maisemaan.
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  talo pitkänen

 Vantaa, Tikkurila
 Kaksikerroksinen omakotitalo
 Valmistui 2011
 Arkkitehtisuunnittelu:  

JF-Arkkitehtuuri Oy
 Ulkoseinät Lammin Lämpökivi LL-400
 Julkisivu rapattu
 Kerrosala 252 m2, autotalli-varasto  

72 m2,  tontti 1 200 m2
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kivestä rakennettu unelma
Noin 70 prosenttia suomalaista haluaisi asua omakotitalossa, ja heistä yli puolet 
toivoisi talon olevan rakennettu kivestä. Pitkäsen perhe toteutti unelmansa.

Kuusi metriä korkeassa huoneessa ikkunat 
ulottuvat lähes lattiasta kattoon. Eteisaulas-
ta avautuu läpi talon avara näkymä, jota ei 
verhotkaan rajoita.

Pitkäsen perheen uusi koti on heidän 
toiveittensa mukainen. Hyviä ovat olleet 
edellisetkin, mutta niistä on opittu.

– Noin 15 vuotta sitten rakennutimme 
paritalon. Kilpailutimme useamman arkki-
tehdin ja löysimme Jarmo Fäldtin, joka 
kuunteli tulevia asukkaita eikä suunnitellut 
taloa itselleen, Juha Pitkänen kertoo.

Talo oli päältä tiiliverhottu, mutta puu-
runkoinen. Asunnot olivat kolmikerroksi-
sia. Pitkäset tekivät vuonna 2006 parita-
lonsa puolikkaaseen täydellisen remontin, 
silti jotain puuttui.

– Halusimme korkeaa tilaa ja täysin ki-
virakenteisen omakotitalon, Katri ja Juha 
Pitkänen sanovat.

korkeaa ja aVaraa
Pitkäset aloittivat uuden talon suunnittelun 
vuonna 2008. Suunnittelussa ei kiirehditty, 

vaan lukuisissa tapaamisissa hiottiin yksi-
tyiskohdat paikalleen. Vuoden verran siinä 
vierähti.

– Suunnittelun lähtökohtana on aina ti-
laajaperheen tarpeet ja sen mukainen huo-
neohjelma. Nyt haluttiin korostaa sisään-
tuloa ja luoda hyvä ensivaikutelma. Tavoit-
teena oli tilojen ja toimintojen tehokkuus 
sekä tilojen välinen toimivuus, Jarmo Fäldt 
kertoo.

Pitkästen talossa korkea olohuone on 
koko huoneiston kokoavan elementti.

– Tiloihin haluttiin avoimuutta, mutta toi-
saalta sekä vanhemmille että perheen nuo-
risolle yksityisyyttä. Perheen yhteiset tilat 
ovat alakerrassa ja vanhempien tilat sekä 
lasten makuuhuoneet yläkerrassa raken-
nuksen eri päädyissä.

Rakennustyötäkin suunniteltiin tehtä-
vän kaikessa rauhassa. Edellinen asunto 
myytiin ensimmäisellä näytöllä, mikä laittoi 
aikataulut uusiksi.

– Marraskuussa 2010 rakennustyöt aloi-
tettiin ja anturoita valettaessa maassa oli 

20 senttiä lunta. Huhtikuussa oli vesikat-
to päällä ja koko talo oli valmis myös ulko-
puoleltaan viime syyskuussa, Juha Pitkä-
nen kertaa.

ei ääniä, ei Vetoa
Pitkäset ovat hyvin tyytyväisiä uuteen ko-
tiinsa. Se on pariskunnan neljäs yhteinen, 
ja leikkisästi he kutsuvat taloaan jo ”loppu-
sijoituspaikaksi”.

Kivitalo on osoittautunut oikeaksi valin-
naksi monessa käytännön seikassa.



Mistä Materiaalista unelMiesi talo olisi rakennettu?
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20 000 –
49 999 
asukkaan 
kunnassa

10 000 –
19 999 
asukkaan 
kunnassa

5 000 –
9 999 
asukkaan 
kunnassa

Alle 5 000
asukkaan 
kunnassa

Kaikki 
vastaajat 
(N=1390)

 kivi  puu  Muut

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

18–35- 
vuotiaat

36–50- 
vuotiaat

51–65- 
vuotiaat

Yli 65- 
vuotiaat

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ihmisten asuintoiveita ja rakennusmateriaaleihin liittyviä mielikuvia. Kivi koettiin pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi 
materiaaliksi, joka on erityisesti nuorten ja suuremmissa kunnissa asuvien suosiossa. 
Raportin tulokset kokonaisuudessaan www.kivitaloinfo.fi/sivu/tutkimukset/
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– Hyvä ääneneristys oli tärkein peruste 
tässä tapauksessa. Rautatien ja muun lii-
kenteen aiheuttama melu oli otettu huomi-
oon jo asemakaavassa, Jarmo Fäldt sanoo.

– Edellisessä talossa koko talo paukkui 
ja ikkunat helisivät, jos joku laittoi oven vä-
hän liian lujaa kiinni. Nyt ei kuulu ylimääräi-
siä ääniä sisällä eikä ulkoakaan. Isoista ik-
kunoista huolimatta talo on tiivis.

Toisaalta massiivinen rakenne on läm-
pöenergiaa tasaava. Juha Pitkänen toteaa-
kin heillä takan olevan lähinnä osa sisutus-
ta, lämmönlähteenä sitä ei tarvita kauko-
lämmön piirissä olevassa talossa.

Jarmo Fäldtin mukaan harkkorakenta-
minen ohjaa selkeisiin pohjaratkaisuihin. 
Hän antaakin hyvän neuvon:

– Mitoituksessa tulisi ehdottomasti läh-
teä 200x200-millisestä moduuliverkosta, 
myös aukotuksissa. Silloin säästetään työ-
maalla aikaa ja vältytään rahaa vieviltä hark-
kojen leikkausilta sekä ylimääräisiltä valu-
töiltä, Jarmo Fäldt toteaa. 

Tiia-Tuulia Pitkänen ja perheen lemmikki 
Bondi viihtyvät uudessa kodissa hyvin. 
Kaikille on tilaa riittämiin.



Mistä on 
ympäristö- 
ystävällinen  
kivitalo tehty?
Vähäpäästöinen rakentamistapa syntyy  
kokonaisuudesta, ei yksit täisistä osista.  
Tärkeintä on rakentaa energiatehokas talo, 
joka soveltuu mahdollisimman hyvin  
tarkoitukseensa ja muuntautuu helposti  
tuleviin tarpeisiin.

Rakennuksen ympäristövaikutukset tulee ot-
taa huomioon jo hankevaiheessa, sillä raken-
nuksen käytön aikana ympäristövaikutuksiin 
on vaikeaa ja kallista puuttua. Mitä aiemmin 
päästötehokkuus otetaan mukaan hankkeen 
tavoitteisiin, sitä varmemmin siihen päästään.  

Ympäristöystävällisestä rakennuksesta pu-
huttaessa keskitytään usein pelkkään ekologi-
suuteen. Ympäristön kannalta yhtä lailla tärke-
ää on, että rakennus on taloudellinen, teknises-
ti toimiva ja arkkitehtuuriltaan laadukas.  

Tärkeintä on suunnitella rakennukses-
ta tarkoitukseensa sopiva ja energiatehokas. 
Ympäristövaikutusten optimoiminen on mel-
ko turhaa, jos rakennus ei sovikaan käyttötar-
koitukseensa tai tarve rakennukselle onkin 
suunniteltua lyhytaikaisempi.

Hyvällä muuntojoustavuudella on usein 
saavutettu sekä talouden, ympäristön että ark-
kitehtuurin kannalta hyviä tuloksia. Esimerkki-
nä voidaan mainita Tampereen Finlaysonin alu-
een teollisuusrakennusten uusiokäyttö. Vanhat 
rakennukset eivät ole yhtä energiatehokkaita 
kuin uudet, mutta toisaalta niiden korjaamises-

 keinoja:  
Hyvä saavutettavuus, nykyisten ja tulevien  
tarpeiden riittävä kartoittaminen, muunneltavuus

 MiTTareiTa:  
Elinkaarikustannus ja elinkaaren hiilijalanjälki,  
rakennustuotteiden sisäilmaemissiot

   keinoja:  
Aurinkoenergian hyödyntäminen (mm. aurinkokeräimet lämpimän 
käyttöveden tuotantoa varten), kuutiomainen massoit telu, suun-
taaminen etelään, optimi ikkunakoko, lyhyet ilmanvaihtokanavien 
reititykset

 MiTTareiTa:  
E-luku, elinkaaren hiilijalanjälki, elinkaarikustannus, sisäilmaluokka

yMpäristöteHokas rakennus    syntyy Monista tekijöistä

tarkoitukseen sopiVa  energiateHokkuus ja -ratkaisut
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sa ei synny yhtä paljon kasvihuonepäästö-
jä kuin uuden rakentamisessa ja ne tarjoa-
vat myös arkkitehtuurisia arvoja alueelleen.

Ympäristöystävällisessä rakentamises-
sa merkittäviä ovat myös kestävät materi-
aalit. Esimerkiksi täystiilisen omakotitalon 
vähintään 100 vuotta kestävän tiilijulkisivun 
valmistuksen hiilijalanjälki vastaa suuruu-
deltaan nelihenkisen perheen yhtä edesta-
kaista lentomatkaa Kaukoitään.

energiateHokas arkkiteHtuuri
Energiatehokkaassa suunnittelussa olen-
naista on hyödyntää aurinkoenergia ja mini-
moida lämpöhäviöt. Rakennuksen massoit-
telu vaikuttaa huomattavasti ulkopinta-alaan 
ja siten vaipan kautta tapahtuviin lämpöhä-
viöihin. Kuutiomainen massoittelu vähentää 
lämmitysenergian kulutusta merkittävästi. 
Kerrostalossa, jossa tilavuuden suhde vai-
pan pinta-alaan on 0,3, energiankulutus on 
jopa 15 prosenttia rivitaloa pienempi.

Rakennuksen sijoittelulla ja suuntaa-
misella etelään on paljon merkitystä, sillä 

passiivinen aurinkolämmitys voi pienentää 
lämmityksen energiantarvetta noin kym-
menen prosenttia. Toisaalta on huolehdit-
tava siitä, ettei jäähdytyksen tarve kasva. 

Ikkunoiden kautta saadaan lämmityk-
seen tarvittavaa energiaa, mutta suuria ik-
kunapintoja tulisi välttää. Ikkunoiden pinta-
alan tulisi olla 15–20 prosenttia kerrosalasta. 

Energiatehokkaan rakennuksen hyö-
typinta-ala on mahdollisimman suuri suh-
teessa tukitiloihin. Tilasuunnittelussa tulee 
myös ratkaista, miten ilmanvaihtokanavien 
reitityksistä saadaan lyhyet. Kylmäsiltojen 
ja ilmavuotojen välttämiseksi voidaan käyt-
tää esimerkiksi jatkuvia eristeitä, jolloin syn-
tyy vähemmän saumoja.

kiVitalon suunnittelijan  
Viisaat Valinnat
Tärkeimmät ympäristöystävällisen rakenta-
miseen vaikuttavat tekijät ovat samoja ma-
teriaaleista riippumatta. Kivirakentamises-
sa on kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, joita 
hyödyntämällä rakennuksen ympäristövai-

 keinoja:  
Rasitusta ja vaihtelevia sääolosuhteita kestävät 
materiaalit, joita on helppo huoltaa. Rakenteiden 
käyttöikämitoitus osana elinkaariarviointia

 MiTTareiTa:  
Elinkaaren hiilijalanjälki, elinkaarikustannukset

 keinoja:  
Pitkät jännevälit, kestävät ja uudelleen hyödyn- 
nettävät materiaalit, tilasuunnittelu, jossa tiloja  
voidaan yhdistellä ja käyttötarkoitusta muuttaa,  
esteettisyys

 MiTTareiTa:  
Elinkaarikustannus ja elinkaaren hiilijalanjälki  
sekä syntyvän jätteen uudelleenkäyttö ja kierrätys

 keinoja:  
Materiaalin ominaisuuksien hyödyntäminen  
käytön aikaisen energiankulutuksen pienentämi- 
sessä, huoltovapaat materiaalit

 MiTTareiTa:  
Materiaalien valmistuksen päästöt, rakennuksen  
käytönaikainen energiankulutus, elinkaarikustan- 
nukset, rakennustuotteiden sisä ilmaemissiot,  
materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys 

yMpäristöteHokas rakennus    syntyy Monista tekijöistä

kutuksia voidaan pienentää. Massiivisten 
kivirakenteiden kyky varastoida ja vapaut-
taa energiaa tarvittaessa vaikuttaa merkit-
tävästi rakennusten energiatehokkuuteen.

Kivirakenteet mahdollistavat pitkät jän-
nevälit. Niiden avulla voidaan rakentaa laajo-
ja yhtenäisiä tiloja, joita voidaan jakaa jous-
tavasti kevytrakenteisilla väliseinillä. Tämä 
helpottaa muunneltavuutta ja vähentää ma-
teriaalin- ja energiantarvetta, jos tiloja tai 
käyttötarkoitusta myöhemmin muutetaan. 

Pitkä jänneväli mahdollistaa myös kuu-
tiomaiset rakenteet, joissa ulkoseinän pin-
ta-ala voi olla pienempi kuin monimuotoi-
semmissa rakennuksissa. Ohuet välipohjat 
puolestaan pienentävät ulkoseinän pinta-
alaa kerroskorkeutta madaltamalla. 

Kivitalon suunnittelijan kannattaa kiinnit-
tää huomiota etenkin betonirakenteiden lu-
juuteen. Tarpeettoman suurta lujuutta vält-
tämällä voi vähentää hiilidioksidipäästöjä.  

Lähde:  
Bionova consultingin tutkimus ”Ympäristö- 
ystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus”.

elinkaaren kestäVät MateriaalitMuuntojoustaVuus  Materiaalien päästöt ja säästöt
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rappausratkaisut rantarakentaMiseen

Kauniit& rohkeat  
vesille kurottajat  
ansaitsevat arvoisensa  
kuoritakit Ei ole enää niin suuri sun rantas autius.  

Veden ääreen rakentaminen yleistyy kovaa  
vauhtia ympäri Suomen, ja varsinkin Helsinki  
niemellä sijaitsevana asuinalueena hakee  
kasvutilaa merelle päin.



Mitä kuuluu Merenkulkijanrantaan?

Vuoden 2008 Kivestä muuraamalla -lehdessä 
esiteltiin Helsingin Lauttasaaren edustan 
tuulista lahtea uhmaavaa Merenkulkijan-
rantaa. Kohteen on suunnitellut Arkkitehdit 
NRT Oy. Sen rakennusten tuulettuvat rapatut 
julkisivut valmistuivat aikanaan nopeasti  
paikalla muuratuista Kahi-harkoista liima-
sauma tekniikalla, ja ne ovat kestäneet meri-
ilmaston rasitukset hyvin. 

– Lauttasaaren ranta on ehkä Suomen 
rakenteellisesti haastavin paikka ja alttiina 
kaikille ilmansuunnille. Mitään virheitä 
Merenkulkijanrannasta ei kuitenkaan ole 
raportoitu, kertoo Saint-Gobain Weber Oy 
Ab:n julkisivutuotteiden kehityspäällikkö   
Aila Alakulju. 
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Arvokkaille rantatonteille halutaan laaduk-
kaita taloja, joiden julkisivujen on kestettävä 
aikaa, katseita ja ilmastonmuutoksen kiih-
dyttämiä säänvaihteluita. Asukkaiden pitää 
myös viihtyä näissä asunnoissa.

Helsingissä on erityisen haastavat sa-
vikkorannat, jotka altistuvat viisto- ja vaa-
kasateiden sekä auringon rasituksille ja 
tavallista suuremmille ilmanpaine-eroille. 
Tuulettuva rapattu harkkorakenne on yksi 
vaihtoehto rantarakentamiseen. 

– Tällä järjestelmällä on nyt toteutettu yli 
sata kohdetta eri puolilla Suomea, kertoo 
Saint-Gobain Weber Oy Ab:n aluepäällikkö 
Vesa Räsänen. 

– Harkkorakenne yhdistettynä ohutsau-
maukseen ja yhteensopivaan rappaukseen 
on vahva yhdistelmä rantarakentamiseen, 
hän jatkaa. Kivihän ei vähästä vaurioidu, ja 
kun sen päällä on rappaus, joka toimii suo-
jaavana ”sadetakkina”, rakenne on lähes 
ikuinen. Hyvä rappaus on kuin Gore-Tex: 
se pitää kuivana, mutta hengittää.

kotiMaista laatua koViin  
olosuHteisiin
Kiviaines on kestävin materiaali koviin olo-
suhteisiin, joissa rakennuksen pinta välillä 
kastuu ja jäätyy ja välillä paahtuu auringos-
sa. Huoltovapaus on erityisen merkittävä 
etu, kun rakennetaan osittain veden päälle, 
jolloin pintojen uusiminen on hankalampaa 
kuin normaalitonteilla.

– Jos ratkaisu toimii rannalla, toimii se 
missä tahansa muuallakin, vahvistaa Saint-
Gobain Weberin kehityspäällikkö Aila Ala-
kulju. Hän on ollut ranta-alueiden julkisivu-
ratkaisujen kanssa tekemisissä jo viitisen-
toista vuotta. 

– Jo ennen käyttöönottoa kotimaiset 
tuotteet testataan todella perusteellises-
ti, altistamalla ne jopa sadoille vaihtelevia 
sääolosuhteita simuloiville rasitussykleille. 
Vastaavaa ulkomaista tuotetta on ehkä tes-
tattu vain viisi sykliä, ja se on silti hyväksyt-
ty rakennusmateriaaliksi koko Euroopassa. 
Valmistajana kannamme oman vastuumme 
rakentamisen laadusta materiaalien ja ra-
kenteiden toimivuudella sekä kouluttamal-
la urakoitsijoita asentamaan järjestelmät  

oikein. Rantarakentamista ja ilmastonmuu-
toksen aiheuttamia haasteita on käsitelty 
seminaareissamme jo viitisen vuotta.

– On erityisen tärkeää, että muurarit ja 
rapparit ymmärtävät myös rappauskerros-
ten paksuuden merkityksen suojaavuudel-
le, Alakulju painottaa.                                



Helsingin eteläisin rakennuskoHde

Osoitteessa Itälahdenkatu 2 sijaitsee  
Lauttasaaren ensimmäinen ja koko Hel- 
singin eteläisin rakennus- ja levyrappaus-
kohde, As Oy Veijarivuorenpuisto. Muutos 
toimistosta luksusasunnoiksi tehtiin kym-
menisen vuotta sitten Arkkitehtitoimisto 
Larkas & Laine Oy:n suunnitelmien mukaan. 
Lauttasaaressa voi käydä toteamassa, 
kuinka hyvin korjausrakentamiskohteen 
rapattu julkisivu on kestänyt aikaa.
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loft-Henkinen peruskorjauskoHde

Vuonna 2011 valmistuneessa Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen-Huttusen suunnittelemassa 
helsinkiläisessä peruskorjauskohteessa As Oy Munkkisaarenkatu 2 on käytetty paksu rappaus-
eristejärjestelmää. Tämä 50-luvulla valmistunut Wärtsilän teollisuusrakennus uudistui loft-hen-
kiseksi, urbaaniksi asuintaloksi. Ajan henkeä ilmentävät talon alkuperäisen tyylin mukaiset isot 
ruutuikkunat ja korkeat sisäkatot. Kerrostalon ulkoseinät ovat pääosin tiili- ja betonirakenteiset, 
mutta sisäpihalla julkisivut on rapattu. Kohteen laastit ovat kapillaarisesti tiiviitä ja pinnoitteet 
silikonihartsipohjaisia, joten ne soveltuvat erittäin hyvin rantarakentamiseen. 

– Tässä on aikaisemmin ollut enemmän 
puutteita, mutta nykyiset, koulutetut am-
mattilaiset osaavat rapata kerralla hyvän 
lopputuloksen. Laatimiamme ohjeistuksia 
noudattamalla rappaustekniikassa onnistu-
taan parhaalla mahdollisella tavalla.

julkisiVujen toisiaan  
täydentäVät MekanisMit
– Vesistöjen läheisyyteen sopivat erityisesti 
silikonihartsipinnoitteet ja kapillaarisesti tii-
viit laastit, kertoo Alakulju. – Julkisivun pin-
taa rasittava veden pakkassyklitys jää tällöin 
pois ja tausta pysyy kuivana, kun päälle tu-
lee 2-3 suojaavaa rappauskerrosta. 

– Kestävät julkisivuratkaisut perustuvat 
toisiaan täydentäviin mekanismeihin, Räsä-
nen tarkentaa. – Tänä päivänä rantaraken-

tamisessa käytetään yleisesti kapillaarises-
ti vettä imemättömiä tiivismuurauslaaste-
ja. RunkoRYL 2010 -laatuvaatimuksissakin 
ohjeistetaan niiden käyttöön kosteustekni-
sen toimivuuden saavuttamiseksi.  Suun-
nittelija varmistaa, että julkisivumateriaa-
lit soveltuvat yhdessä käytettäviksi ja että 
kokonaisuus toimii rakennusfysikaalisesti 
oikein. Ohjeet vaativat selvittämään myös 
rakenteiden liittymäkohdat, kuten ikkunoi-
den asennukset. Samoin on olennaista, 
että nimenomaan detaljit toteutetaan oi-
kein. Maisema on olennainen osa rantara-
kentamista, joten on tärkeää, että rannan 
puolelle voidaan suunnitella riittävän suu-
ret ikkunat, jotka eivät fuskaa mistään ra-
osta. Yhteensopivien materiaalien lisäk-
si tarjoamme suunnittelijoille tarvittaessa 
valmiit, loppuun asti mietityt detaljipiirus-
tukset, jotta rakenteet kestävät mahdolli-
simman pitkään.

kestäVä, kaunis ja  
yksilöllinen rappaus
– Rappaaminen on ollut muotia jo pitkään, 
mutta sen suosio tuntuu vain lisääntyvän, 
Alakulju sanoo.

– Suunnittelijat tahtovat kädenjälkensä 
näkyvän rakennuksen pinnassakin, ja eri-
värisillä ja -kuvioisilla pinnoitteilla tämä on-
nistuu helposti laadusta ja kestävyydestä 
tinkimättä. Värivaihtoehtoja on paljon, ja toi-
saalta rappausta on helppo vaihtaa, jos ilme 
alkaa kyllästyttää.

– Rantarakentamiseen sopivat tuulete-
tuista rapatuista ratkaisuista harkko- ja tiili-
kuorimuurit sekä levyrappaukset, Räsänen 
täydentää. 

– Tuulettamattomista ratkaisuista voi-
daan käyttää paksurappaus-eristejärjestel-
miä. Rapattu kuorimuuri on julkisivuratkai-
sujen eliittiä; sen etuja ovat hyvä ääneneris-
tävyys ja pitkä käyttöikä. Levyrappauksen ja 
paksurappas-eristejärjestelmän etuja ovat 
lähes saumattomuus ja keveys – ne sopivat  
taloon kuin taloon rungosta riippumatta. 

Ulkonäön lisäksi julkisivutuotteiden asian-
tuntijat kehottavat rantakohteiden suun-
nittelijoita siis kiinnittämään huomiota eri-
tyisesti rakenteiden kosteustekniseen toi-
mivuuteen ja varmennettuun käyttöikään. 
Silloin asukkaatkin ovat tyytyväisiä: he voi-
vat olla varmoja, että asunnon arvo kalliilla 
rantatontilla säilyy. 



Mitä kuuluu  
Jatulintarhoille?
Espoon Jatulintarhoissa on asuttu jo viitisen vuotta. 
Kysyimme alueen toiselta arkkitehdiltä Kirsti Siveniltä 
hänen mietteitään alueesta nyt: missä on onnistuttu  
ja mitä olisi voinut tehdä toisin.

Haaste
Suunnittelussa haettiin kaupunkimaiseen 
ja tiiviiseen pientaloasumiseen soveltuvia 
ratkaisuja. Paikan rinnemaasto inspiroikin 
pientalomaista rakentamista. Vanhassa ker-
rostaloasemakaavassa rakennusoikeutta 
oli tavoiteltuun rakentamistapaan nähden 
ylenpalttisen runsaasti. Rakennusoikeus oli 
jo jaettu kaavan pohjalta eri toimijoille, eikä 
sen määrästä tai jaosta voinut merkittäväs-
ti poiketa.

ratkaisu
Pelkästään pienimuotoisella 2–3-kerroksi-
sella rakentamistavalla ei tarvittavaa ker-
rosalaa ollut mahdollista saavuttaa. Tavoi-
teltuun tehokkuuteen päästiin sovittamal-
la pientalojen rinnalle kerros- ja rivitalojen 
yhdistelmiä. Moottoritien läheisyys edel-
lytti alueen suojaamista liikennemelulta, jo-
ten alueen koillisreunalle suunniteltiin 4–5- 
kerroksinen lamellitalonauha Jatulinlinna 
rajaamaan ja suojaamaan aluetta. Rintee-
seen sijoitettiin maastomuotoja myötäillen 
2–3-kerroksisia yhtiömuotoisesti toteutet-

tuja paritaloja, Jatulintarhat. Lisäksi kehitet-
tiin pienimuotoinen terassoituva hybriditalo 
Jatulinniitty, jossa on 2–4 kerrosta ja osin 
limittyen kerrostaloasuntoja ja kaksikerrok-
sisia rivitaloasuntoja.

toteutus
Kilpailun kohteena oli laajempi alue, ja kaa-
vasuunnitelma laadittiin koko alueelle eh-
dotuksemme pohjalta. Rakennuksista on 
toimistomme suunnitelmilla toteutettu 
kuitenkin vain Peab Oy:n ja VVO Rakennut-
taja Oy:n osuus, joka toteutui kohtalaisen 
nopeasti ja muodostaa ympäristöltään val-
miin kokonaisuuden. Muu osa alueesta on 
osittain vieläkin rakenteilla, ja on ilmeeltään 
sekalaisempaa.

onnistuMinen
Maastomuodot antoivat paritaloille muka-
via, omaperäisiin ratkaisuihin kannustavia 
lähtökohtia. Itse pidän erityisesti ylärinteen 
”siltataloista”, joissa paritalon molempiin 
asuntoihin tullaan ylärinteestä, mutta nii-
den pihat asettuvat maastossa eri tasoille. 
Toisen asunnon tilat ovat kolmessa tasos-
sa ja sillä on pihan lisäksi myös kattoterassi. 

Jatulinniityn porrastuva pienkerrostalo se-
koittaa kerrostaloasumiseen pientalomai-
sia ominaisuuksia tavalla, jota soisin pää-
seväni enemmänkin käyttämään. 

 
parannettaVaa
Alhaisemmalla tehokkuudella olisi Jatulin-
tarhan paritalojen ja Jatulinniityn pienker-
rostalojen muodostama kokonaisuus ollut 
ehjempi. Jatulinniityn  kattoterassien detal-
jit toteutuivat kömpelömpinä kuin olisin toi-
vonut. Alue on ehkä tavoitteeseen nähden 
hieman irrallinen ja kauttaaltaan kohtalaisen 
raskaiden kerrostalojen ympäröimä. 

 
opetus
Kaupunkimaista tiivistä pientaloasumista 
tulisi suunnitella kaavoituksesta lähtien, 
kokonaisvaltaisesti talotyyppeihin edeten, 
kuten Jatulintarhojen tapauksessa tehtiin. 
Kokonaisuuksien tulisi olla riittävän suuria 
ja alueilla, joille saisi syntymään myös lä-
hipalveluja. 

Olen edelleen kehitellyt muun muassa 
esteettömän pienkerrostalon teemoja jois-
sakin hankkeissa. Pientalomaiset ominai-
suudet yhdistettynä kohtalaisen tehokkaa-
seen rakentamistapaan ovat kiinnostaneet 
minua pitkään, ja niitä ajatuksia kehittelen 
aina mielelläni. 

 Espoon kaupunki, Rakennusteollisuus 
RT ry:n Muuratut Rakenteet ryhmä, 
Peab Seicon Oy ja VVO Rakennuttaja Oy 
järjestivät keväällä 2005 arkkitehdeille 
kutsukilpailun uudisasuinalueen osan 
suunnittelusta Espoon Tuomarilan Kulo-
niityn alueella. Kilpailuun kutsuttiin viisi 
arkkitehtitoimistoa, ja voittajaksi valittiin 
Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit 
Oy:n työ Jatulintarhat. 

 Jatulintarhojen rakennustyöt alkoivat  
toukokuussa 2007, ja asunnot valmistuivat 
vuonna 2008.
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Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elin keinopoliittisten ja työmarkkina- 
asioiden edun valvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa:  
Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

RTT:n Muurattujen rakenteiden ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekka- 
tiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, kevytbetonia, betoniharkkoja, kuivabetoni- 
tuotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita valmistavat yritykset. 

Ryhmän tehtävänä on edistää muurattujen rakenteiden käyttöä rakentamisessa  
vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa.

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

HB-BeTONiTeOLLiSUUS OY
Puh. (014) 3348 200
www.hb-betoni.fi

KOUVOLaN BeTONi OY
Puh. (05) 8843 400
www.kouvolanbetoni.fi

LaKaN BeTONi OY
Puh. 020 748 1200
www.lakanbetoni.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 BeTONiTUOTe OY
Puh. 020 447 4300
www.rudusbetonituote.fi

SaiNT-GOBaiN WeBer OY aB
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

Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
Muuratut rakenteet  
-ryhmän jäsenet

Rakentamisen vaikutuksista, etenkin 
niiden ympäristövaikutuksista, käy-
tävä keskustelu velloo edelleen pitkäl-
ti eri tavalla toteutettujen tutkimusten 
ja eri lailla laskettujen osatotuuksien 
vertailussa.

Jotta rakennusten vaikutuksia 
voidaan aidosti vertailla, kiinteistö- ja  
rakennusala tarvitsee yhtenäisen ta-
van mitata kiinteistöjen ympäristöte-
hokkuutta, elinkaarikustannuksia ja 
raken nusten vaikutusta ihmisten viih-
tyvyyteen. Päätöksenteon ja johtami-
sen tukena tulee olla mittareita, joil-
la seurataan asetettujen tavoitteiden 
täyttymistä.

Nyt yhteiselle mittaristolle on vih-
doin olemassa pohja, kun Eurooppa-
lainen tekninen komitea on määritel-
lyt standardin rakennuksen elinkaa-
ren ympäristövaikutusten laskentaan. 
Standardissa rakennusta tarkastel-
laan kokonaisuutena sen elinkaaren 
ajalta ja määritetään ympäristövai-
kutusten laskentatavat ja rajaukset.  
Se siis mahdollistaa rakennustuottei-
den ja rakennusten päästöjen mittaa-
misen kansainvälisesti yhteismitalli-
sella menetelmällä.

Green Building Council Finland on 
julkaissut alan laajana yhteistyönä val-
mistellut Rakennusten elinkaarimit-
tarit, jotka tukevat päätöksentekoa 
neljällä eri osa-alueella: ilmastovaiku-
tukset, energiankulutus, talous ja käyt-
täjien hyvinvointi. 

Rakennushankkeen eri päätökset 
näkyvät rakennuksen koko elinkaa-
ressa. Yksittäiset valinnat vaikuttavat 
usein hyvinkin moniin eri ominaisuuk-
siin. Tärkeintä onkin optimoida raken-
nuksen kokonaisuus kestäväksi ja toi-
mivaksi, ei vain sen osia. Toivottavasti  
uudet mittarit auttavat meitä tässä. 

Täytyy muistaa, että ympäristölle  
ystävällinen rakentaminen ei ole kes- 
kittymistä pelkästään uusiomateriaa- 
leihin, hiilijalanjälkeen ja energiatehok- 
kuuteen. Vihreyteen voidaan päästä  
myös tehokkaammilla ja tuottavam- 
milla prosesseilla.

 
 
Lukuiloa!

Tiina Suonio
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Mitä mittaat,   
sitä voit johtaa  
ja kehittää


