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Kaupunkikuvan
ilmeikkäät väriläiskät
Julkisivuissa suositaan nyt vahvoja värejä. Näin on myös
Tampereen Vuoreksessa ja Turun Skanssissa, joissa rappaus
antaa väriä ja korostaa julkisivun muotoa.

Kivestä muuraamalla Teksti Lotta Suistoranta Kuva Suvi Elo ja Rami Marjamäki

TURUN SKANSSI JA TAMPEREEN VUORES:
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VUORES, TAMPERE
Alue valmistuu 2020-luvulla
As Oy Vuoreksen Iris, Sirius ja Vega
Rakentaja Peab Oy
Paikalla pintarapattu julkisivu,
betonirunko
Valmistumisvuosi: 2013-2014

Asuntorakentamisessa nähdään nyt värejä.
Valkoiseksi rapattu kivitalo on saanut rinnalleen iloisenkirjavia asuinalueita. Tampereen
Vuoreksessa ja Turun Skanssissa värikkäiksi rapatut kerrostalokorttelit ovat kumpikin
uuden alueen identiteetin luojia.
Skanssin talot henkivät modernia keskieurooppalaista kaupunkitunnelmaa. Vuoreksessa värikkääksi rapatulla julkisivulla
luodaan pikkukaupungin tuntua.
Rappauksella voidaan korostaa julkisivujen muotoa ja antaa niille väriä. Rappaamalla saadaan myös aikaan laajoja, yhtenäisiä ja saumattomia pintoja.

MODERNI HANSAKAUPUNKI SKANSSI
Turun uusi Skanssi saa inspiraationsa historiasta. Asuinalue rakentuu samannimisen kauppakeskuksen ympärille, ja sekä
keskuksen että siihen liittyvän asuinkorttelin arkkitehtuuria leimaavat värikkään ilmeikkäät julkisivut.
– Muodot, värimaailma ja mittakaava
tulevat miellyttävän pienimuotoisesta kauppakeskuksesta, ja luonne jatkuu asuin
korttelissa, arkkitehti SAFA Salla Leino
kertoo.
Asuintalojen päälinja juontaa Helin & Co
Arkkitehdit -toimiston kilpailusuunnitelmasta. Rakennustyöaikaisesta suunnittelusta
vastasi Arkkitehtitoimi Leino Oy.

Korttelin muoto viittaa vanhaan katumiljööseen ja keskiaikaisen hansakaupungin vaihtelevaan kaupunkitilaan. Ehyet, paikallamuuratut pinnat ja hierretty rappaus
korostavat vanhojen kaupunkikortteleiden
vaikutelmaa.
– Ulkomailla kuljemme mielellämme
vanhoissa kaupungeissa. Skanssiin on haluttu luoda pikkukaupunkimainen identiteetti, Salla Leino sanoo.

Vaihteleva värimaailma tukee rappauk
sen elävyyttä, ja väritkin saavat vaikutteensa historiasta. Tiiltä on kolmea sävyä:
tiilenpunaista, ruskeankirjavaa ja ruskean
mustaa. Rappauksen harmaiden sävyjen
tehosteena ovat vanhat pigmentit keltaokra
sekä välimerellinen pompejinpunainen.
– Syvänpunaisen sävyn esikuva on Italiassa, mutta se tunnetaan täällä jo ”skanssinpunaisena”, Leino kertoo.

KARHEAA STRUKTUURIA

URBAANI PIKKUKAUPUNKI VUORES

Julkisivuja rytmittävät värikäs rappaus, ruukin tiili, kuultokäsitelty puu ja värjätty julkisivulevy.
– Pyrkimyksenä oli tuoda historiallista
kerroksellisuutta. Rappaus on perinteinen
julkisivupinnoite, jonka pinta on elävä ja
moni-ilmeinen, Salla Leino kertoo.
Hierretty ohutlaastirappaus antaa pinnalle karhean struktuurin.
– Se viittaa vanhoihin käsityötaitoihin ja
vahvistaa paikan identiteettiä.
Myös tiilellä on suuri vaikutus ilmeeseen. Käsintehty, rosopintainen ruukin tiili
on muurattu ulostyöntyvästi ja sisäänvedetysti massoitellen.
– Tiili on tehty samanlaisena satoja vuosia, se tuo julkisivuun oman kerroksensa.
Tiili on myös pienimittakaavainen. Ihmisen mittakaavahan ei ole muuttunut, Leino muistuttaa.

Asuntomessuistaan tunnettua Vuoresta
kuvaillaan urbaaniksi, mutta luonnonläheiseksi. Alueen keskustaan, puistokadun varrelle rakennetut Sirius, Iris ja Vega ovat värikkäiksi rapattuine julkisivuineen urbaania
Vuoresta.
Tavoitteena oli korkealuokkainen arkkitehtuuri, yhteisöllisyys ja suunnittelun omaleimaisuus.
– Värikkään arkkitehtuurin henki luotiin
tontinluovutuskilpailussa. Vuores on täysin
uusi alue, jolla ei ollut vanhaa identiteettiä, talot Peabille ja Satolle toteuttaneen
Peabin yksikönjohtaja Miikka Routama
sanoo.
Rapattu julkisivu valitaankin usein kohteisiin, joissa ulkonäölle on asetettu korkeat
vaatimukset.
Vuoreksessa voimakkaasti omaleimainen arkkitehtuuri näkyy värien käytön lisäk-
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si kattomuodossa ja porrashuoneiden taiteessa, jonka mukaan talot saivat epävirallisen nimen ”Tähtien kortteli”.
Rakennuttajalle identiteetin luominen ei
ole ainoastaan väripaletilla iloittelua.
– Kaupunkikuvalliset kysymykset ovat
myös iso haaste. On hyvä, että laatua arvostetaan ja pyritään hyvään rakennettuun
ympäristöön. Toimiva taloudellinen yhtälö
erikoisemmassa arkkitehtuurissa on kuitenkin haastavaa. Myös uusien tekniikoiden, kuten ylimmässä kerroksessa julkisivuna olevan katon, sisäänajo on kallista.

RAKEISUUTTA JA RYTMITTÄVIÄ
VÄRIPINTOJA
Tähtien kortteli muodostaa värikkään kyläyhteisön. Talot ovat kiinni toisissaan, ja
yhtiöitten ja porrashuoneiden rajat erotellaan väreillä.
– Vuoreksella on oma pikkukaupunkimainen ilmeensä, jossa on kytköksiä Eurooppaan ja vanhojen kaupunkien rakeisuuteen, lopullisesta suunnitelmasta vastannut suunnittelija Lari Lehtonen kertoo.
Julkisivun ilme syntyy vinosta kattokerroksesta ja rakeisuudesta. Porrashuoneiden syvennykset ja parveketornit rytmittävät julkisivua lohkoihin. Iso seinä näyttää
koostuvan useammasta eri palasesta.
– Taloilla on melko suuri, lähes
6 000 m2:n massa. Vaikutelma saatiin
pienimittakaavaisemmaksi väreillä ja syvennyksillä. Osat ilmenevät omina rakennuksinaan, vaikka ovat yhtä. Jokaisella on omanlaisensa luonne, mutta julkisivu on yhtenäinen, Lehtonen sanoo.
Myös julkisivumateriaalilla on vaikutusta ilmeeseen.
– Rappaus sopii hyvin värikkääseen taloon. Pinta on elävämpi kuin esimerkiksi
maalaus.
Julkisivussa on neljää tehosteväriä sekä
harmaata. Päätyjen rauhallinen beige jatkuu sisäpihan puolella.
– Rappauksella syntyy esteettisesti
miellyttävä julkisivu, ja elementtien saumat
peittyvät, sanoo Lehtonen.
Lue lisää rappauksen ja tiilen mahdollisuuksista
www.kivitaloinfo.fi
www.tiili-info.fi

SKANSSI, TURKU
Alue valmistuu 2030-luvulla
As Oy Torinkulma ja Torinraitti
Rakentaja Hartela Oy
Suunnittelu Helin & Co Arkkitehdit,
Arkkitehtitoimi Leino Oy
Paikalla rapattu ja muurattu julkisivu,
betonirunko
Valmistumisvuosi: 2012–2013
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Ilmeikkyyttä
normihinnalla
Alppikylän asumisoikeustalo näyttää, että moniilmeinen, värikäs, kivirakenteinen talo syntyy
hyvällä suunnittelulla – ei kovalla rahalla.

ASUMISOIKEUS OY
HELSINGIN KYLÄPÄÄLLIKKÖ
Rakennuttaja: Asuntosäätiö
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto L-N Oy / Vesa Laukkanen
ja Ann-Marie Niskanen
Urakoitsija: Lujatalo Oy
Kolmikerroksinen pienkerrostalo
ja kytkettyjä paritaloja
Julkisivut tiilimuurattuja ja kuulto
rapattuja, betonirunko
38 asuntoa, huoneistokoot
45,5–146,5 m2, huoneistoala
yhteensä 3 042,5 m2
Valmistunut syksyllä 2013
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Helsinki on saamassa uuden värikkään
”kylän”, kun Alppikylä valmistuttuaan tar
joaa kodin parille tuhannelle asukkaalle.
Alppikylään tulee erilaisia asumismuotoja
ja asuintaloja, joita on suunniteltu erityisesti lapsiperheille.
Kyläpäällikkökin on jo valmiina. Se on
viime syksynä valmistunut, pienen mittakaavan asumisoikeuskerrostalo, jossa on
runsas muotokieli. Ilmettä antavat muun
muassa mansardikatot, madalletut räystäslinjat, peltikatteeseen avautuvat ikkunat, julkisivun vapaa aukotus ja huoneistokohtaiset portaat parvekkeilta pihamaalle.
Ja värit: rapatuissa julkisivuissa on keltaista, punaista, terrakottaa ja lämpimään
sävytettyä valkoista.
– Koko Alppikylän lähtökohtana on luoda värikästä kaupunkirakennetta, jossa on
raikasta muotokieltä. Se oli innoittajana
myös Kyläpäällikön suunnittelussa, arkkitehti Vesa Laukkanen toteaa.
Moni on jo ehtinyt ihmetellä, miten
Kyläpäällikön rakennuskustannukset ovat
mahtuneet asumisoikeusrajoihin.

– Kun runko ja muut perusratkaisut tehdään yksinkertaisesti sekä tehokkaasti,
saadaan arkkitehtuurin vaatima detaljiikka
ja muut erityisratkaisut toteutettua käytössä olevan budjetin mukaisesti, Vesa Laukkanen selittää.

VÄRIKÄSTÄ, MUTTA EHEÄÄ
Kyläpäällikön julkisivut on paikalla puhtaaksi
muurattuja ja kuultorapattuja.
– Koska arkkitehtuurissa oli jo paljon
muotoaiheita, haluttiin julkisivut pitää materiaaliltaan eheinä ilman turhia kikkailuja. Tiilen struktuuri näkyy kyllä rappauksen alta,
Vesa Laukkanen sanoo.
Laukkasen mukaan muurattu ja rapattu julkisivu tuo myös talolle arvokkuutta
sekä takaa osaltaan rakennuksen pitkän
elinkaaren.
Lämpörappaus lisääntyy julkisivujen
pinnoitteena, mutta paikallamuuratun tiiliseinän rappaus ei ole vielä kovinkaan
yleistä. Kyläpäällikön pääurakoitsijana toimineen Lujatalon vastaava mestari Antti
Yrttiaho on ollut rakennustyömailla jo nel-

jä vuosikymmentä. Kyläpäällikön kaltaista
julkisivua hän ei ole ollut tekemässä kuin
muutaman kerran.
– Todella hieno kohdehan Kyläpäällikkö
on. Rappaus tehtiin keväällä 2013 hyvässä säässä. Väripinnoista saatiin hyvin tasaisia, mikä saattaa olla ongelma sadesäällä
ja märässä julkisivussa. Värin pigmenttikin
vaikuttaa lopputulokseen. Vaaleat värit ovat
rappauksissa helpoimpia ja sininen kaikkein
vaikein saada tasaiseksi.
– Mutta on hyvä, että värien käyttö lisääntyy, Antti Yrttiaho lisää.

ROHKEAA YHTEISTYÖTÄ
Vesa Laukkanen antaa täyden kiitoksen
rakennuttajan ja urakoitsijan edustajille
yhteistyöstä.
– Yhdessä kehitimme detaljeja ja heillä oli myös rohkeutta toteuttaa ne, Laukkanen sanoo.
– Rakennuksen rahoituksessa ei ollut
mitään yletöntä haastetta. Kun rakennuksen suunnitelmat saatiin valmiiksi, ei niistä
tarvinnut karsia juuri mitään, hän lisää.

ALPPIKYLÄ
Koillis-Helsingissä, Lahdenväylän
varrella, Puistolan ja Tattarisuon välissä
Noin 2 000 asukasta vuonna 2016
nykyisten suunnitelmien mukaan
Erityisesti lapsiperheille
Kivirakenteisia ja värikkäitä kerros- ja
pientaloja sekä toisissaan kiinni olevia
townhouse-kaupunkipientaloja
Omistus-, vuokra-, aso- ja hitasasuntoja, alueella useita rakennuttajia
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Viikin maamerkki
nostaa koko aluetta
Asuintalo nousee viistosti sekä rohkeasti Viikinmäen
keskeisellä, näkyvällä paikalla. Jo asemakaava määritteli
tontille rakennettavaksi koko alueen maamerkin.
Jo kaava määritteli, että Heka Harjannetie
44:stä tulisi tehdä Viikinmäen maamerkki,
joka rakentaa koko alueen kaupunkikuvaa
ja luonnetta positiivisella tavalla.
Rakennuksen pohjan muoto on erikoinen; pitkänomainen kaistale, joka taittuu
hieman keskeltä. Kaava edellytti, että rakennus rakennetaan rakennusalan koko pi-

VIIKKI
8 km Helsingin keskustasta pohjoiseen
Koostuu Viikin tiedepuistosta,
Latokartanosta ja Viikinmäestä sekä
Viikinrannan alueesta, joka tulee
kytkemään Viikin Arabianrantaan ja
kantakaupunkiin
Alueen rakentaminen jo pitkällä,
asukkaita noin 21 000
Kansainvälistä mainetta ekologisesta
asuntorakentamisesta
Viikinmäen rakentaminen aloitettiin
vuosituhannen vaihteessa
Länsiosan rakennuksista tulee
pääosin kaksi- ja kolmikerroksisia
kaupunkipientaloja
Viikinmäkeen tulee asukkaita 3 500

tuudeltaan yhtäjaksoisena. Rakennukselta
toivottiin moniuloitteisuutta, mutta samalla rakentamiseen selkeyttä ja rakennuksen
käyttöön huoltovapautta.
Rakennuttaja, Helsingin ATT, tilasi arkkitehtisuunnittelun suoraan Arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipaja Oy:ltä. Yhteistyö oli jo aikaisemmin hyväksi koettu:
Hannunkari & Mäkipaja olivat suunnitelleet
ATT:lle muun muassa 62 asunnon vuokratalon Malmille. Siinäkin iso rakennus piti saada todella haastavaan paikkaan.
Lopputulos oli niin onnistunut, että talolle myönnettiin Europahouse award-palkinto vuonna 2012.

VIISTO KATTO ANTOI MUODON
Heka Harjannetie 44:n vahva tunnusmerkki
on viisto katto. Talo on laidoiltaan 3 -kerroksinen, mutta keskellä rakennusta on seitsemän kerrosta. Vino katto jatkaa matkaansa
vielä siitäkin vähän ylemmäs.
– Rakennuksen massalle haettiin erilaisia muotoja. Kun ajatuksiimme tuli viisto katto, muutkin asiat alkoivat loksahtaa paikalleen, arkkitehti SAFA Kristiina
Hannunkari kertoo.
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Viisto katto antaa luonteen koko rakennukselle.
Pihalle avautuva parvekemaailma tuo puolestaan eloa ja iloa julkisivuun.

Syvä ja monimuotoinen runko mahdollistaa valoisat ja avarat huoneistot. Viiston
katon alla oleva tila hyödynnettiin nokkelasti ja tehokkaasti muun muassa iv-konehuoneisiin ja kuivaustiloihin.
Seitsemännen kerroksen päädyssä on
taloyhtiön yhteiset, hulppeat sauna- ja oleskelutilat. Saunaterassi avautuu kohti puistoa ja alueen muita asuintaloja. Yläkerroksen valot näkyvät maamerkiltä kauas.

KAIKKI SUUNNITELMIEN MUKAAN
Heka Harjannetie 44 rakennettiin keskivertoa pienemmillä kustannuksilla, se valmistui etuajassa ilman merkittäviä lisätöitä eikä
talon käyttäjiltä ole tullut valituksia. Niin ei
usein tapahdu.
Suunnittelu aloitettiin vuonna 2009.
Urakkalaskentaan hanke laitettiin 2011. Sen
jälkeen suunnitelmien kattavuutta ja kustannuksia vielä tarkistettiin. Rakennustyöt
tammikuussa 2012.
– Varsinaisen rakentamisen alkaessa
kaikki suunnitelmat olivat valmiina, Kristiina
Hannunkari sanoo.
Rakentaminen oli kaikkien osapuolten
kesken hyvin sujuvaa. Hannunkarin mukaan se osoittaa, miten tärkeää rakennusprojektin onnistumiselle on riittävä suunnitteluaika ja asioiden yhteen sovittaminen.
– Projektipäällikkö Klaus Hamströmin pitkä kokemus ja näkemys laadukkaasta
suunnittelusta ja toteutuksesta loi puitteet

kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen lopputuloksen saavuttamiselle.
Hannunkari toteaa, että Skanskan työmaalla oli osaavia rakentamisen ammat
tilaisia.
– Heille oli itsestään selvää, että suunnitelmien mukaan tehdään!
Alunperin kaava määritti rakennuksen
julkisivuun rappauksen. Puhtaaksi muurattu tiilijulkisivu valittiin sen selkeyden ja huoltovapauden takia. Kaavoittajalle julkisivun
materiaalimuutos sopi.
Suunnittelijoiden ja ATT:n hyväksi koettu yhteistyö toimi taas. Kristiina Hannun
kari ja Klaus Hamström saivat vuoden 2013
Rakentamisen Ruusun. Helsingin rakennuslautakunnan mukaan Harjannetie 44
on erinomainen vuokratalohanke.

HEKA HARJANNETIE 44
Helsingin ATT:n vuokratalo
Pääsuunnittelija:
arkkitehti Kristiina Hannunkari /
Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
Pääurakoitsija: Skanska Oy
Julkisivu: pääosin puhtaaksi
muurattu tiili, väri pellava
Runko: betoni
90 asuntoa, huoneistokoot
26 m2–129 m2
5 655 asuntoneliötä
Valmistunut syksyllä 2013

Saunan terassilla on käytetty lehtikuusta,
joka antaa lämpöisen lisänsä rakennuksen
materiaaleihin.
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Heka Harjannetie 44 on kaupungin omistama
vuokratalo. Sen rakennuskustannukset alittivat
vuonna 2011 aloitettujen vuokratalojen
keskihinnan. Projektissa oli varaa käyttää
jopa erillistä valaistussuunnittelijaa.
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Tiilijulkisivu
korvaa päästönsä
energiansäästöllä
Tiilijulkisivu on kaukolämmöllä lämmitetyssä
rakennuksessa taloudellinen ja ilmastolle
kannattava valinta. Tutkimus osoitti, että
energiaa varaava tiilijulkisivu säästää
lämmitysenergiaa, voi hyvittää valmistuksen
hiilidioksidipäästöt ja jopa vähentää
kokonaispäästöjä elinkaarensa aikana.
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TIILI HYVITTÄÄ PÄÄSTÖNSÄ
Suomen Tiiliteollisuusliiton vuonna 2013
teettämä tutkimus selvitti tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimus osoitti, että vähentämällä lämmityksen ja viilennyksen tarvetta, tiilijulkisivu pienentää energiankulutuksesta
johtuvia päästöjä, jos aurinkoiset ilmansuunnat osataan hyödyntää oikein.
– Tiilijulkisivu kasvattaa rakennuksen
materiaalien päästötasetta jonkin verran.
Pitkän elinkaaren aikana tiiliseinän varaava vaikutus voidaan kuitenkin ulosmitata,
ja tiili voi maksaa päästönsä takaisin kaukolämmöllä lämmitetyssä rakennuksessa, sanoo Panu Pasanen tutkimuksen toteuttaneesta Bionova Consultingista.
Eri lämmitysmuotoja käytettäessä vaikutuksesta saatava päästöhyöty vaihtelee.

ERISTÄVÄ ILMARAKO
Energiansäästö perustuu tiilijulkisivun kykyyn varastoida lämpöä lämmityskauden aikana. Tiiliseinän takana oleva ilmarako muodostaa julkisivuun ylimääräisen ilmakerroksen, jota energiaa varaava julkisivumuuraus
lämmittää talvella. Valitettavasti ilmaraon ja
julkisivumuurauksen eristävää vaikutusta ei
kuitenkaan vieläkään riittävästi huomioida
rakennusten energialaskelmissa.
– Tutkimuksen keskeisin havainto on,
että tiilijulkisivu ja sen takana oleva ilmarako tuottavat todellista säästöä, jolla on
merkitystä koko rakennuksen elinkaaren
aikaisiin päästöihin ja kulutukseen, Pasanen kertoo.

Tiilijulkisivun takana sijaitsevan ilmaraon lämpötila on tutkimuksen esimerkki
kohteen eteläseinällä ollut lämmityskaudella keskimäärin 0,9 celciusastetta ja pohjoisseinällä 0,7 astetta korkeampi kuin ulkolämpötila. Kesällä tiilijulkisivu on puolestaan
jäähdyttänyt alempia kerroksia vähentäen
näin ulkopuolisen jäähdytyksen tarvetta.
Tutkimuksen taustalla käytettiin myös
akateemisia mittaustuloksia.

TIILI VARASTOI LÄMPÖÄ
Tiilijulkisivun ja eristävän ilmaraon kyky
säästää energiaa elinkaaren aikana on tutkimuksen mukaan merkittävä. Julkisivu
rakenteiden lämmöneristävyydestä kertova
U-arvo pintavastuskertoimineen ei kuitenkaan riittävästi huomioi ilmaraon vaikutusta. Tiilijulkisivun ilmarako toimii eräänlaisena lämpötilan säätelijänä.
– Seinään paistava aurinko lämmittää
raossa olevan ilman. Kun ulkona taas viilenee, ilmarako luovuttaa varastoimansa lämmön sisälle, ja hidastaa lämmön siirtymistä
sisätilojen ja ulkoilman välillä, Pasanen
kuvaa.
Vastaavasti kuumana päivänä rakoon
varastoitunut viileämpi ilma vähentää
tarvetta viilentää rakennusta esimerkiksi
kaukokylmällä tai sähköllä.

ALLE 1 % PÄÄSTÖJÄ &
100 VUOTTA HYÖTYÄ
Tiilijulkisivu aiheuttaa vain prosentin
kaukolämmitetyn rakennuksen elinkaaren
aikaisista CO2-päästöistä. Tiilijulkisivun
valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasupäästövaikutukset -tutkimuksen
mukaan tiiliseinän valmistuksen aiheutta
ma päästömäärä jää alle prosenttiin
kaukolämpörakennuksen sadan vuoden
kokonaispäästöistä. Tutkimuksen casekohteena käytettiin Poriin vuonna 2013
rakennettua DiaVilla-palvelukerrostaloa.
Elinkaaritarkastelussa DiaVillan tiilijulki
sivun osuus 50 vuoden päästöistä olisi
noin 1,4 prosenttia ja 100 vuoden päästöistä noin 0,8 prosenttia, mikäli energian
tuotannon päästöt pysyvät samoina.
Tutkimuksessa selvitettiin tiilijulkisivun
eristysvaikutuksen merkitystä rakennuksen energia- ja päästötalouteen koko
sen elinkaaren aikana.

Kivestä muuraamalla

Suomalaisilla kaupunki- ja taajama-alueilla
rakennetaan asuintaloja ja julkisia rakennuksia, joiden eliniäksi odotetaan helposti sata
vuotta. Elinkaaren aikana valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennuksen käyttöön kuluvasta energiasta. Pitkällä
tähtäimellä rakennettaessa energiaa säästävät ratkaisut ovat siis järkeviä. Tutkimuksen mukaan tiilijulkisivu voi olla tällainen.
Kaukolämmitetty, tiilijulkisivuinen rakennus
säästää keskimäärin kuudessakymmenessä vuodessa niin paljon lämmitysenergiaa,
että energiansäästöllä saatavat päästövähennykset korvaavat tiiliseinän valmistuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Pitkäikäinen
Kivitalo kestää aikaa ja säilyy hyvin pitkälti
muuttumattomana vuodesta toiseen.

Energiataloudellinen
Kivitalo on luontaisesti tiivis ja massii
vinen, minkä ansiosta se pysyy kesällä
viileänä ja talvella lämpimänä.

Paloturvallinen
Kivimateriaali itsessään ei pala eikä sula
kovassakaan tulipalossa. Kivirakenne
toimii paloa osastoivana rakenteena ja
estää siten palon leviämisen.

Helppohoitoinen
Kivi on helppohoitoinen rakennusmateriaali, joten huollosta aiheutuvat
kustannukset ja ympäristövaikutukset
jäävät kivitalossa pieniksi.

Kosteutta kestävä
Kivi on turvallinen rakennusmateriaali,
sillä se ei homehdu, lahoa eikä ruostu.

Arvonsa säilyttävä
Hyvin rakennetun kivitalon arvo säilyy,
sillä kivitalon elinkaari on kestävyytensä
ja muuntojoustavuutensa ansiosta pitkä.

Monimuotoinen
Paikalla muurattavat rakenteet ja tontilla
valettavat välipohjat mahdollistavat
erilaisten pohjaratkaisujen ja muotojen
tekemisen.

Tyylikäs
Kivi sopii vaativiinkin kohteisiin ja
korkeatasoiseen arkkitehtuuriin.

Yksilöllinen
Kivi mahdollistaa yksilölliset
suunnitteluratkaisut ja pienellä
vaivalla muunneltavat tilat.

Hiljainen
Massiivinen kiviseinä eristää tehokkaasti
ulkoa ja sisältä kantautuvia ääniä.
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Teollisuushenkisyys
näkyy yhä
lattiatrendeissä
Saumattomat vaaleat ja hyvin tummat lattiat näkyvät
yhä useammin julkisten tilojen lisäksi kodeissa.
Turkulaiseen kotiin kokeiltiin uutta
kivipohjaista pinnoitetta.

Turkulainen asunto oli huonossa kunnossa, ja asunnon ostanut
pariskunta uusi remontissa kaikki pinnat. He poistattivat kokolattiamaton ja teettivät betonivalun päälle kivipohjaisen pinnoitteen.
– Halusimme lattiaan yhtenäisen, saumattoman ja vaalean
pinnan, kertoo asunnon omistaja.
Pinnoitteena käytettiin uutta Weber.Floor Casaa, joka on
Suomessa kehitetty, kuiviin tiloihin soveltuva sementtipohjainen
ja värillinen lattiatasoite. Tuote ei ollut remontin alkaessa vielä
markkinoilla, ja lattia tehtiin yhteistyössä Weberin kanssa.
– Lattia tehtiin 85 neliöiseen asuntoon kahdessa tunnissa.
Levitys oli helppoa, koska seos on todella nestemäinen, vähän
kuin jogurttia olisi kaadettu lattialle. Nestemäisyyden vuoksi on
todella tärkeää, että alusta on tasainen.
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– Pinta oli kuiva ja kävelyvalmis seuraavaan päivään mennessä. Lopulliseen kovettumiseen meni
kaksi viikkoa, asunnon omistaja kertoo.
Lopuksi pinta vielä käsiteltiin PU-pohjaisella
suoja-aineella. Suojakäsittelyn jälkeen pinta on melko kiiltävä. Kiilto kuitenkin häviää vähitellen. Mitä
kiiltävämmäksi pinnan haluaa, sitä useampi käsittelykerta tarvitaan. Pariskunnan toiveena oli matta
lattia, joten yksi käsittely riitti.

AKUSTIIKKAAN HUOMIOTA
Lattia on osoittautunut puolen vuoden aikana toimivaksi ja helppohoitoiseksi ratkaisuksi.
– Se soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen
kanssa. Lattia pysyy koko ajan lämpimänä. Lika lähtee vesipesulla pois.
Asunnon omistaja, rakentamisen ammattilainen, muistuttaa, että kova kivilattia vaikuttaa asunnon akustiikkaan.
– Akustiikka nousee uutena asiana kotiympäristöissä esiin, kun aiemmin siihen on kiinnitetty huomiota lähinnä julkisessa tilasuunnittelussa.

Pariskunta loi asuntoon sopivan ääniympäristön asentamalla kattoon ääntä vaimentavat akustiikkapaneelit.
– Myös matoilla voi parantaa tilojen akustiikkaa.
Ratkaisuja on monenlaisia.

KONTRASTI KIINNOSTAA
Rouhea loft- ja teollisuushenkisyys on näkynyt sisustussuuntauksena jo jonkin aikaa. Vaalea tai toisaalta hyvin tumma saumaton lattia antaa tilalle
modernin ilmeen ja sopii sisustustrendiin, jossa
yhdistellään ennakkoluulottomasti eri materiaaleja.
– Materiaalin tuntu kiehtoo. Materiaalien kontrasti on kiinnostavaa, kuten kovat lattia yhdistettyinä pehmeisiin materiaaleihin, vaikkapa mattoihin,
kuvaa alan ammattilainen ilmiön syitä.
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Liikkumisen
riemua
Hollantilaisessa Fontysin urheilukorkeakoulussa
liikunta näkyy ja tuntuu kaikkialla.

Eindhovenissa sijaitsevan koulun pääsuunnittelija, arkkitehti Ellen van der Wal on
todennut, että rakennus hengittää urheilua
joka huokosellaan.
Teema tulee vastaan heti julkisivussa,
joka ilmaisee rakennuksen funktion. Rakennuksen seinissä urheilevat muun muassa
pyöräilijä, jääkiekkoilija ja jalkapalloilija. Suuret kuviot on saatu aikaan oivaltavalla tiililadonnalla, joka tuo elävyyttä tummaan julkisivuun, muttei hallitse talon ilmettä. Pääosassa on rakennuksen veistoksellinen
muoto, jonka kohokohta on kulmassa ko-

hoava lyhtymäinen torni. Se pitää sisällään
kiipeilyseinän.

VUOROPUHELUSSA
Arkkitehdit halusivat välttää perinteisen liikuntahallin ilmettä, suljettua, luokseen kutsumatonta laatikkoa. Sen sijaan he halusivat läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua ympäristön kanssa.
Arkkitehtitoimisto Mecanoon suunnittelemalla rakennuksella on ikään kuin lasinen jalusta. Neljä viidestä liikuntasalista sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa,

FONTYSIN URHEILUKORKEAKOULU
EINDHOVENISSA ALANKOMAISSA
Tilaaja: Eindhovenin kunta ja Fontysin
ammattikorkeakoulu
Suunnittelija: Mecanoo architecten
Yhteensä 16 500 m2
Viisi liikuntasalia, kiipeilyseinä,
ravintola, kirjasto ja opetustiloja
Yli 2 000 opiskelijan ja opettajan
käytössä
Valmistui vuonna 2012
Voitti World Architecture
Festival 2013 -pääpalkinnon
koulurakennusten sarjassa.

yksi on katutasossa rakennuksen keskellä.
Näin rakennuksen katutason julkisivusta
voitiin tehdä läpinäkyvä. Myös tornissa
on iso ikkuna, josta voi nähdä kiipeilijöitä
kohoamassa korkeuksiin.
Rakennus avautuu vieressä sijaitsevaan Genneper-puistoon, joka on laaja urheilu- ja virkistysalue. Fontysin urheilukorkeakoulu täydentää Genneperin jo ennestään monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.
Illalla rakennuksen alaosa valaisee ympäristöään ja parantaa ympäröivän puiston turvallisuutta. Ikkunasta näkyvä punaoranssi
seinä loistaa iltavalaistuksessa kutsuvana.
Myös rakennuksen sisällä on haluttu
luoda avautuvia näkymiä suljettujen tilojen
sijaan. Liikuntasaleihin voi nähdä käytäviltä, ravintolasta ja sisääntuloaulasta. Urheiluteema jatkuu sisustuksessa. Esimerkiksi
käytävien seinillä on urheilijoiden figuureita
ja lattioilla juoksuratoja.
Opetus- ja liikuntatilat on eriytetty niin
että liikuntatiloja voidaan hyödyntää esimerkiksi iltaisin.

OMAVARAISTA ENERGIAA
Energiatehokkuus on otettu rakennuksessa huomioon muun muassa rakennuksen muodossa. Eteläpuolella rakennuksen
massa muodostaa ensimmäisen kerroksen
ylle lipan, joka auttaa jäähdytyksessä. Opetustilat on sijoitettu pohjoispuolelle.
Rakennuksessa myös hyödynnetään
aurinkoenergiaa.
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Kiviset rakennusmateriaalit
kiertävät jätteestä hyödyksi
Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä elinkaaren eri vaiheissa.
Tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren aikana.
Kesällä 2014 astuu voimaan uusi jätelaki. Se
velvoittaa kierrättämään tai hyödyntämään
uusiomateriaalina 70 prosenttia kaikesta
maassamme syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä. Aikaa tavoitteelle on vuoteen
2020 asti. Betoni- ja mineraaliainesjätteestä hyödynnetään nyt jo yli 80 prosenttia.

Rakentaminen vastaa noin neljäsosasta
Suomen jätteistä. Suurin osa siitä on maaaineksia. Pelkän talonrakentamisen osuudeksi arvioidaan alle kaksi prosenttia, noin
2 miljoonaa tonnia. Talonrakentamisen jätteistä suurin osa, 41 prosenttia, on puupohjaisia ja toiseksi eniten, 33 prosenttia, mineraali- sekä kivijätteitä.

YLI 80 PROSENTTIA KIERRÄTETÄÄN
Kivipohjaiset rakennusmateriaalit valmistetaan pääosin maaperän luonnollisista raaka-aineista, joista valtaosa on kotimaista.
Tiilet valmistetaan lähinnä savesta, hiekasta ja sahanpuruista. Harkkojen raaka-aineet
puolestaan ovat sora, kevytsora, kiviaines,
sementti ja vesi.

Purkurakennusten tiiliä voidaan puhdistaa ja käyttää uusien lailla kierrätystiilinä. Ne ovat suosittuja rakennusmateriaaleja, joita voidaan käyttää
julkisivuissa ja väliseinissä. Koska tiilirakennuksia puretaan vähän, niitä ei ole kovin paljon saatavilla. Valkeakosken asuntomessujen Lupaus-taloon
tehtiin korkea, vanhoista tiilistä muurattu tiiliseinä.
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Kiviperäiset materiaalit kestävät hyvin
kierrätyksessä ja uusiokäytössä, sillä ne eivät lahoa tai haperru ajan saatossa.
Suomessa käytetystä kiviaineksesta
yli 80 prosenttia käytetään infrarakentamiseen, talonrakennukseen menee noin 15
prosenttia.
Betonista kierrätetään yli 80 prosenttia.
Jätettä syntyy sekä tuotteiden valmistusprosessissa että rakentamisessa, eniten
kuitenkin purkutyömailla. Betoni- ja tiilijätteen jalostaminen korkealuokkaiseksi CEmerkityksi uusiotuotteeksi on monivaiheinen prosessi, jossa laadunvarmistaminen
prosessin eri vaiheissa on välttämätöntä.
Kierrätettyä betoni- ja tiilimursketta käytetään eniten maarakentamisessa, jossa
se korvaa paremman kantavuutensa vuoksi 1,5-kertaisen määrän neitseellistä kivi
ainesta.
Kaikki kiviperäinen jäte murskataan pääosin yhdessä, eikä tiilen ja harkkojen osuutta ole tilastoitu tarkasti. Tiilijätettä tulee vuodessa noin 300 000 tonnia, valuharkko
jätettä hieman vähemmän. Lähes kaikki
ylijäämä palaa takaisin valmistusprosessin
raaka-aineeksi. Purkurakennusten tiiliä voidaan jopa puhdistaa ja käyttää uusien lailla

kierrätystiilinä. Vanhat, käytetyt tiilet olisivat
haluttua materiaalia, mutta tiilirakennuksia
puretaan vuodessa kuitenkin vähän, joten
liiketoiminta ei ole suurta.

VIESTI PÄÄTTÄJILLE:
KIERRÄTYSTÄ VOI TEHOSTAA
Vaikka kiviaineksia kierrätetään paljon, tehostaakin voidaan. Eräs keino olisi hitaan
ympäristöluvan sijaan kevyempi ilmoitusmenettely joidenkin kivipohjaisten rakennusjätteiden hyödyntämisessä. Tehtaan
ylijäämät ja prosessijätteet vastaavat puhdasta raaka-ainetta, eli niissä ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Työmailla auttaa
lajitteleva purku.
Kierrätystä tehostaisi myös laatu- ja
ympäristökelpoisuuskriteerien laatiminen
useammille kierrätysmateriaaleille. Valtio
ja kunnat voivat tehostaa kierrätystä esimerkiksi lisäämällä julkisissa hankinnoissa
kierrätysmateriaalien käyttöä maarakentamisessa.

Valtaosa kiviainesjätteestä käytetään
uudelleen maanrakentamisessa. Esimerkiksi Espoon virastotalon purkamisesta
jäi noin 14 000 tonnia puhdasta betonijätettä, josta valmistettiin betonimursketta.
Määrällä rakennettiin yli tuhat metriä
uutta katua ilman neitseellisiä luonnon
kiviaineksia.

Lähteet: YM, Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset, 2013, VTT, Materiaalitehokkuuden kehittäminen Suomen teollisessa rakenteessa, 2013, Rakennusteollisuus ry: Ramate, Betoniteollisuus ry, Infra ry,
Rakennusmateriaalin hyötykäytön lisääminen -julkaisu, 2005

Kivitaloinfo.fi-sivusto palvelee rakennusalan ammattilaisia ja rakentamisesta päättäviä.
Kivitaloinfo.fi kokoaa luettavaksesi tietoa kivisistä rakennusmateriaaleista,
ohjeita kivitalon suunnitteluun, ideoita rakennettuun ympäristöön ja ratkaisuja
runkoon, julkisivuun ja sisätiloihin. www.kivitaloinfo.fi

Arvokas
on eri asia
kuin kallis
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Muuratut rakenteet
-ryhmän jäsenet
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

Kivitalon imago on aina ollut arvokas
ja hintavakin. Mielikuvaa luovat satoja
vuosia vanhat, tyylikkäät ja massiiviset
kaupunkitalot sekä myös uudet modernit pientalot ja julkiset rakennukset.
Mielikuva ei kuitenkaan aina pidä
paikkaansa todellisuuden kanssa.
Myös tässä lehdessämme esittelemme muun muassa vuokra- ja asumisoikeustaloja, jotka ovat hyvän suunnittelun ansiosta laadukkaita, erittäin
näyttäviä ja moni-ilmeisiä olematta
kuitenkaan kalliita.
Rakennushankkeen eri päätökset näkyvät rakennuksen koko elinkaaressa. Yksittäiset valinnat vaikuttavat usein hyvinkin moniin eri ominaisuuksiin. Muurattujen ja rapattujen
rakenteiden etuna on, ettei niille tarvitse tehdä vuosikymmeniin mitään.
Esimerkiksi Helsingin vilkasliikenteisten katujen varsilta löytyy jopa 100vuotiaita tiilirakennuksia, joiden seiniä
ei ole ollut tarpeen edes pestä. Vähäinen huolentarve tekeekin kivitaloista

omistajilleen huolettoman ja edullisen
asumismuodon.
Tiiliteollisuus selvitti, mikä on tiilijulkisivun vaikutus rakennuksen ympäristövaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan
tiilijulkisivu vähentää merkittävästi seinän kautta tapahtuvaa lämpöenergian
vuotoa. Hyöty syntyy, sillä ilma on raossa huomattavasti ulkoilmaa lämpimämpää. Tämä hidastaa lämmön johtumista rakenteen läpi. Tutkimuksen
mukaan tiilijulkisivu maksaa valmistuksen hiilidioksidipäästönsä takaisin
60 vuodessa.
Rakennusaikainen investointi kestäviin materiaaleihin tuottaa arvokkaan
lopputuloksen, joka on kilpailukykyinen sekä kustannuksiltaan että ympäristön kannalta.

Tiina Suonio
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

RAKENNUSBETONIJA ELEMENTTI OY
Puh. (03) 877 200
www.rakennusbetoni.fi
RUDUS BETONITUOTE OY
Puh. 020 447 4300
www.rudus.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

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkinaasioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa:
Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
RTT:n Muurattujen rakenteiden ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekkatiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, betoniharkkoja, kuivabetonituotteita sekä
laasti- ja rappaustuotteita valmistavat yritykset.
Ryhmän tehtävänä on edistää muurattujen rakenteiden käyttöä rakentamisessa
vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa.

