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

Kivitalo kestää  
monta elämää
Resurssitehokkuus ja kiertotalous. Ne ovat muodikkaita sano ja, 
joiden takana on tavoite käyttää maapallon resursseja kestä
vällä tavalla ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Resurssi
tehokkuus onkin kiertotalouden elinehto. Kiertotaloushan tar 
koittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaa
minen ja jätteen syntyminen on minimoitu.

Kovin usein kiertotalous väännetään tässä laajojen metsien 
maassa siihen, että uusiutumattomia resursseja pitäisi korvata 
uusiutuvilla luonnonvaroilla. Tästähän ei kuitenkaan ole kyse – ei  
etenkään rakentamisessa. 

Rakennukset ovat tuotteina siitä poikkeavia, että niiden  
käyttöikä on parhaimmillaan satoja vuosia. Jotta rakennukset 
olisivat ympäristöystävällisiä koko elinkaarensa ajan, niiden  
tulee olla mahdollisimman huoltovapaita ja niiden käyttötarkoi
tusta pitää voida muuttaa tarpeiden mukaan. 

Suomestakin löytyy yli satavuotiaita tiilitaloja, jotka ovat ehti
neet palvella toimistoina ja asuinkäytössä eikä niiden julkisivuja 
ole vielä edes pesty. Kivirakennetta huoltovapaampaa materiaa
lia on vaikea keksiä.

Olipa kyse materiaalien uusiokäytöstä tai teollisuuden sivu
virtojen hyödyntämisestä, materiaalien parempi kierto tarkoittaa 
ympäristön kannalta kestävämpää toimintaa. Tässä suhteessa 
kivimateriaalit ovat erinomaisia. 

Kivipohjaisten materiaalien valmistukseen käytetään vuosit
tain satoja tonneja muun teollisuuden sivuvirtoja, kuten lento
tuhkaa ja masuunikuonaa. Valmistuksen vaatimaa energiaa 
korvataan mahdollisuuksien mukaan biokaasulla ja erityyppisil
lä jätteillä. Prosesseista tulevaa lämpöä hyödynnetään muun 
muassa kaukolämpönä. 

Kaiken tämän lisäksi rakennuksen käytön tullessa tiensä 
päähän sen osat voidaan kierrättää joko uuteen rakennukseen 
tai muuhun käyttöön, kuten infrarakentamiseen. Kivipohjaisten 
rakennusmateriaalien kierrätysprosentti onkin jo yli 80, mikä on 
enemmän kuin esimerkiksi paperilla.

Tiina Suonio
Tuoteryhmäpäällikkö, DI
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.suonio@rakennusteollisuus.fi

Kannen kuva: Pekka Hannila
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Kiertotalous tuo  
kilpailukykyä
Kiertotalous on Suomelle merkittävä mahdollisuus  
parantaa kansantalouden kilpailukykyä.

– Kiertotalous on globaali trendi, jolla on valtava  
taloudellinen merkitys, johtaja Mari Pantsar Sitrasta sanoo.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Jaanis Kerkis, Olli Urpela, Petri Koivisto, Juha Karilainen ja Suom

en m
oottoripyöräm

useo

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua 
taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen 
ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kierto
talous tehostaa resurssien ja materiaalien 
käyttöä siten, että raakaaineet ja niiden 
arvo säilyvät kierrossa entistä paremmin.

– Kiertotalouden tavoitteena on ensi
sijaisesti tehostaa eri toimialojen ja koko 
kansantalouden kilpailukykyä. Mutta toimi
minen kiertotalouden periaatteiden mukai
sesti on myös ympäristön kannalta myön
teistä, Mari Pantsar toteaa.

– Luonnonvarat hupenevat ja neitseel
liset raakaaineet kallistuvat. Yritysten kil
pailukyky paranee, kun ne löytävät uusia 
toimintamalleja materiaalien kierrätykseen.

RAKENNUKSET HYÖTYKÄYTTÖÖN
Sitran selvityksen mukaan resurssien kier 
ron tehostaminen tarjoaa Suomen kan
santaloudelle 1,5–2,5 miljardin euron vuo
tuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 
mennessä.

– Kiertotalouteen tulee suhtautua en
nakkoluulottomasti ja etsiä rohkeasti uusia 
liiketoimintamalleja, Pantsar sanoo.

Hän osoittaa viestinsä myös rakennus
alalle, joka ei ole ”kaikkein innovatiivisin”.

Kiertotalouden kannalta rakennusteol
lisuudessa onkin merkittäviä mahdolli
suuksia.

Rakennusteollisuus on volyyminsä 
puolesta suurin yksittäinen raakaaineita 
käyttävä sektori. Se myös tuottaa 16 mil
joonaa tonnia jätettä vuodessa, mikä on 
toiseksi eniten kaivosteollisuuden jälkeen.

Rakennusteollisuus luo 30 miljardin 
euron tuotannollaan merkittävän määrän 

Rakennusten käyttötarkoituksen muut
tamisella olisi mahdollista saavuttaa 250 
miljoonan euron vuosittainen hyöty.

– Rakennusten käyttöasteen paran
taminen vähentäisi myös raakaaineiden 
kysyntää.

PURKAMINEN HUOMIOON JO 
SUUNNITTELUSSA
Rakennusteollisuus tuottaa noin 18 pro
senttia Suomessa syntyvästä jätteestä.

Rakennusjätettä syntyy sekä raken
nusprosessissa että purkuvaiheessa.  
Jätteestä yli 70 prosenttia on maansiirto
jätettä. Jäljelle jäävästä osuudesta suurin 
osa on mineraalijätettä, kuten betonia tai 
tiiltä. Suomessa kiviaines kiertää jo suh
teellisen hyvin; betonista kierrätetään noin 
80 prosenttia.

– Rakennusteollisuudessa pyritään 
jätteen määrää minimoimaan jo taloudel
lisista syistä, koska jätteen tuottaja joutuu 
maksamaan jätteiden käsittelystä, Mari 
Pantsar toteaa.

– Rakennusten purkaminen tulee ottaa 
huomioon jo niiden suunnittelussa, jotta 
materiaalit saataisiin otettua talteen ja 

”Parempi  
olla mukana  
etulinjassa”

– Kiertotalouteen tulee suhtautua ennakkoluulotto-
masti ja etsiä rohkeasti uusia liiketoimintamalleja, 
johtaja Mari Pantsar Sitrasta kehottaa.

pitkäikäistä infrastruktuuria valtiolle, yri
tyksille ja kotitalouksille.

– Rakennusalalla kiertotaloutta voi
taisiin tehostaa helposti purkamalla kiin
teistöjen käytön sääntelyä. Suomessa on 
paljon toimistotilaa tyhjänä ja samaan ai
kaan asuntopula. Sehän on ihan järjetöntä, 
Pantsar sanoo.
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uusiokäyttöön. Esimerkiksi arvokas teräs 
tulisi suunnitella osaksi rakenteita siten, 
että sen purkaminen olisi mahdollisimman 
helppoa.

Pantsarin mukaan rakennusyritysten 
tulisi myös kehittää modulaarisuuteen 
liittyviä ratkaisuja ja tekniikkaa nykyistä 
pidemmälle.

– Modulaarisuus tukee purkuvaihetta  
ja luo rakennusyrityksille kustannussääs
töjä. Jos purkuvaihe olisi teknisesti hel
pompaa ja paremman suunnittelun ansi
osta kannattavaa, rakentajille voisi syntyä 
lisää liiketoimintaa myös purkuvaiheeseen, 
Pantsar toteaa.

PANOSTETAAN TULEVAISUUTEEN
Kiertotaloudessa, kuten kaikessa uudistu
misessa, on voittajia ja häviäjiä. Lukuisten 
selvitysten mukaan kokonaistase on kui
tenkin hyvin positiivinen kilpailukyvyn, työl
lisyyden, kasvun ja ympäristön suhteen.

Mari Pantsar toivookin kiertotalouden 
kehittyvän pitkillä loikilla.

– Parempi olla mukana ja etulinjassa 
kuin jäädä odottamaan toisten tekemiä rat
kaisuja, hän sanoo.

Hän korostaakin tuotekehityksen mer
kitystä.

– Yritysten tulee panostaa uusien liike
toiminta ja palvelumallien kehittämiseen.

Uusilla liiketoimintamalleilla teollisuus 
voi varmistaa, että se saa käyttämänsä 
raakaaineet takaisin uusiokäyttöön. Se 
parantaa suoraan yrityksen kilpailukykyä, 
vähentää riippuvuutta kalliimmista raa
kaaineista ja pienentää yrityksen rahoi
tustarvetta.

– Maailmalla on jo konepajoja, jotka 
myymisen sijaan liisaavat tuotteitaan. Lii
sauksen loputtua tuote palautuu valmista
jalle ja materiaali uudelleen käyttöön.

– T&Kpanostukset tulee suunnata 
vahvasti tulevaisuuteen eikä säilyttämään 
menneisyyttä. Kaikkien teollisuusalojen tu

lisi katsoa rohkeasti yli rajojen ja miettiä 
liiketoimintamallejaan aivan uusista näkö
kulmista, Pantsar kehottaa.

Hän on tyytyväinen siihen, että nykyi
nen hallitus on ottanut kantaa myös kier
rätykseen. 

– Jätteisiin liittyvä lainsäädäntö pitää 
yksinkertaistaa ja kierrätettävälle materi
aalille tulee saada kaatopaikkakielto. Jäte
määritelmää on väljennettävä siten, että 

Seinäjoellä kunnostettiin vuonna 1926 rakenttu 
vesitorni hotelliksi. Kuva korjausvaiheesta, hotelli 
otettiin käyttöön viime kesänä.

vaarattomilla kierrätysmateriaaleilla on sa 
ma asema markkinoilla kuin neitseellisillä 
markkinoilla, Pantsar linjaa.

Suomessa kierrätetään tällä hetkellä 
alle puolet yhteiskuntajätteestä. Se on reip
paasti Euroopan keskiarvon alapuolella.

– Hollannissa ja Saksassa kierrätetään 
kaikkien tehokkaimmin. Samalla niiden ta
lous on paljon vakavaraisempi kuin mones
sa muussa Euroopan maassa. 
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Rudus käsittelee lajiteltuja betoni- ja tiilijäte-eriä 
noin 20 vastaanottoalueella eri puolilla Suomea. 
Kierrätyksen lopputuotteena on murske, joka 
korvaa luonnonkiven sekä teknisesti toimivasti 
että kustannustehokkaasti.
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Kierrätetty kiviaines on  
arvokasta raaka-ainetta
Kuormaautot ajavat tiiviiseen tahtiin betoni ja tiilijätettä  
Ruduksen vastaanottopisteisiin eli kierrättäminen osataan jo.

– Nyt pitää korjata kierrätysmateriaaleihin kohdistuvia  
asenteita, Jani Pieksemä sanoo.

POLTTOAINEET

RAAKA-AINEET

TUOTANTOPROSESSI

TUOTTEET

PURKAMINEN RAKENNUKSEN 
KÄYTTÖIÄN PÄÄSSÄ n. 50% kierrätyspolttoainetta

Kivihiili, polttoöljy, maakaasu

Biokaasu, pelletit, jäteöljy
autonrengasmurske, puuhake,   
pakkausjäte, lihaluujauho

Sivutuotteena  
syntyy kaukolämpöä.

Kalkkikivi, savi

Kivirakennukset käytössä ~200 vuotta

Tuotantoprosessissa syntyvä  
prosessilämpö ja kierrätys- 
vesi otetaan talteen.

Rakennuskäyttöön palaavat  
tiilet, pilarit, palkit, päällystekivet 
sellaisenaan sekä betoni- ja  
tiilimursketta (n. 1000 000 tn/v)

Masuunikuona, lentotuhka 
~350 000+ tn/v

Betoni, sementti,  
tiili, kevytsora, laastit

Teräs, betoni ja tiili- 
murske palaavat takaisin  
tuotantoprosessiin.

80%KI
ER

RÄTYSASTE

Primäärimateriaalit

Kierrätys/biomateriaalit

Olipa kyse uusiokäytöstä 
tai teollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntämisestä, materiaalien 
parempi kierto tarkoittaa  

ympäristön kannalta  
kestävämpää toimintaa.

Maassamme kierrätetään noin 80 prosent
tia kivipohjaisista rakennusmateriaaleista. 
Se on hyvin, sillä EU:n jätepuitedirektiivin 
tavoitteena on, että rakennus ja purkujät
teestä kierrätetään vähintään 70 prosent
tia vuoteen 2020 mennessä.

Rudus käsittelee lajiteltuja betoni ja  
tiilijäteeriä kiinteillä vastaanottoalueilla,  
joita on parisenkymmentä eri puolilla  

Suomea. Ensimmäinen toimipiste avattiin 
Helsingin Konalassa jo 90luvulla. 

Ruduksen toimipisteissä kiertää vuo
sittain jopa 500 000 tonnia betonia ja tiiltä.

– Otamme vastaan puhdasta betoni ja 
tiilijätettä, joka tarkistetaan, varastoidaan 

ja murskataan laadunhallintajärjestelmän 
mukaisesti uudeksi tuotteeksi, tuotepääl
likkö Jani Pieksemä tiivistää kierrätyksen 
prosessin.

Ruduksella on toimipisteissä ammat
timainen jätteiden käsittelyn edellyttämät 
ympäristöluvat. Muutenkin toiminta on hy 
vin sääntöjen mukaista. Jokaisesta              
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MURSKE LUONNONKIVEÄ PAREMPI
Betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuottee
na on CEmerkitty Betorocmurske. Murs
kauksen aikana kiviainekselle tehdään 
säännöllisiä testejä sekä tuotteen tekni
sen laadun että ympäristökelpoisuuden 
varmistamiseksi. 

Kierrätysmurske soveltuu hyvin maan
rakentamiseen. Se korvaa luonnonkiven 
sekä teknisesti toimivasti että kustan
nustehokkaasti. Murskeen tavallinen ra
keisuusalue on 0/45 mm. Kierrätysmurs
keella voidaan korvata parhaita sora ja 

kalliomurskeita esimerkiksi katu, tie ja 
kenttärakenteiden kantavissa sekä jaka
vissa kerroksissa.

– Itse asiassa betonimurske on tek
nisiltä ominaisuuksiltaan osin luonnon
kiveäkin parempi. Meillä on sen käytöstä 
jo yli 20 vuoden kokemukset sekä seuran
tatutkimukset, jotka puhuvat puolestaan. 
Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen pe
rusteella tien rakennekerrokset, joissa on 
betonimursketta kantavassa tai jakavassa 
kerroksessa, saavuttavat 13–15 vuoden 
jälkeen rakentamisesta noin 15–25 pro
senttia suuremman kantavuuden kuin ta
vallisella kiviaineksella rakennetut rakenne
kerrokset. Silti monet kiviainesten käyttäjät 
kavahtavat vielä ”jäte” sanaa ja valitsevat 
neitseellistä luonnonmateriaalia. Se ei ole 
mitenkään perusteltavissa kestävän kehi
tyksen periaattein, Jani Pieksemä sanoo.

Hän on kuitenkin hyvillään siitä, että 
asenteet alkavat hiljalleen korjaantua.

– Pääkaupunkiseudun kunnat ja HSY 
ovat laatineet selkeät ohjeet betonimurs
keen hyödyntämiselle ja odotellaan niiden 
vaikutuksia. Hyviä esimerkkejä on käyn
nissä muun muassa Helsingin ja Liiken
neviraston Kehä I:n parantamisesta Kivi
kossa.

EDELLYTYKSIÄ KIERRÄTYKSELLE
Rakennusjätteitä vastaan ottavat toimi
pisteet sijaitsevat logistisesti järkevillä 
paikoilla eli lähellä purettavia kohteita ja 
kierrätysmursketta käyttäviä asiakkaita. 
Näin kuljetuskustannukset ja sitä kautta 
myös materiaalien hinnat pysyvät kurissa. 

– Toiminnalle on jatkossakin taattava 
toimintaedellytykset ja se on huomioitava 
muun muassa kaavoituksessa sijoittamal
la kierrätykseen soveltuvia alueita keskei
sille paikoille, jotta todellista kierrätystä 
voidaan tehdä ilman kohtuuttomia kus
tannuksia.

– Pyrimme toimimaan siten, että murs 
kauksesta on mahdollisimman vähän hait
taa ympäristölle. Esimerkiksi melun suh
teen torjuntatoimet sekä toimintaajat on 
valittu niin, ettei häiriötä aiheudu. 

Kiertotaloudessa kertaalleen palvelleet  
hyödykkeet pääsevät elinkaarensa  
päätyttyä uuteen käyttöön.

”Kivipohjaisia rakennus- 
materiaaleja kierrätetään 

enemmän kuin paperia.”

jäteerästä pitää olla siirtoasiakirja, joka 
kertoo mistä materiaalista on kyse, mistä 
se on tuotu ja kuka on sen haltija.

Vaikka jäte on jo lajiteltu ennen murs
kaukseen tuontia, mahdolliset epäpuhtau
det kuten muovi, puu ja metalli poistetaan 
– murskauksen viime vaiheessa jopa käsi
työnä. Nekin materiaalit kierrätetään mah
dollisuuksien mukaan, esimerkiksi metalli 
toimitetaan edelleen kierrätettäväksi.

– Konalaan tuodusta materiaalista 
kierrätetään 99,99 prosenttia, tuotanto
päällikkö Pekka Heikkilä sanoo.

8

Kivestä m
uuraam

alla



– Kaavoituksessa tulee sijoittaa kierrätykseen soveltuvia alueita 
keskeisille paikoille, jotta todellista kierrätystä voidaan tehdä ilman 
kohtuuttomia kustannuksia, Jani Pieksemä Rudus Oy:stä sanoo.

”Uusiin ratkaisuihin voidaan  
kannustaa myös lupakäytäntöjä

yksinkertaistamalla.”
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Oho – onko  
tämä vasta  
rakennettu?

Suomen Moottoripyörämuseo on monin 
tavoin osa Lahden historiaa. Museon to
teuttamisesta tulee kiittää intomielistä 
Riku Routoa, joka on sekä moottoripyörä 
että kierrätysmies henkeen ja vereen.

– Minulla oli lähes päähän pinttymä 
moottoripyörämuseon rakentamisesta. 
Etsin sille luontevaa paikkaa pitkään. Lah
den satamassa oli tyhjillään vaneritehtaan 
vuonna 1959 rakennettu tiilinen puukuivaa
mo, joka oli päätetty purkaa, Riku Routo 
kertoo.

Hän sanoo roikkuneensa viranomais
ten rinnuksissa pari vuotta yrittäen estää 
purkamisen. Kuivaamon pääty ehdittiin 
kuitenkin poistaa ennen kuin Routo sai 
tahtonsa läpi. Näin hän pääsi suunnitte
lemaan museota vanhan kuivaamon jat
keeksi.

Näin ihmettelee moni saapuessaan  
Suomen Moottoripyörämuseolle.  
Julkisivun lähes sata vuotta vanhat tiilet  
saavat rakennuksen näyttämään  
aidosti vanhalta.

 SUOMEN MOOTTORIPYÖRÄMUSEO

 Avattu 2011, rakennettu 2010
 Uudisosa 350 m2 
 Runko: Lammin Betonin lämpöharkko
 Julkisivu: paikalla muurattu 30-luvulla 
valmistetuista tiilistä

 Vanha osa 250 m2, 1959 rakennettu, 
tiilinen vanerikuivaamo 

 Noin 120 moottoripyörää, joukossa  
maailman harvinaisuuksia

 Noin puolet kokoelmasta vaihtuu  
vuosittain

 Veistämönkatu 1, Lahti
	www.moottoripyoramuseo.fi
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KIERRÄTYSTIILET MALSKILTA
– Meillä oli kova into rakentaa museo, mut
ta ei yhtään rahaa, Routo kuvaa projektin 
alkua.

Selvää oli, että laajennus pitää tehdä 
vanhan rakennuksen kanssa samaan hen
keen.

– Lahden Mallasjuoman vanhoja pa
nimorakennuksia purettiin viime vuosi
kymmenellä. Siinä oli oiva tilaisuus saada 
vanhoja tiiliä uudisosan julkisivuun.

Lahden seudun työttömät ry:n jäsenet 
kävivät hakemassa jo purettuja tiiliä ja put
sasivat ne käsin. Yli 7 000 tiilen käsittely oli 
aikamoinen urakka. Enää puuttuivat rahat.

– 60 tiiltä numeroitiin, varustettiin 
Moottoripyörämuseon logolla, viisitois
takertaisen maailmanmestari Giacomo 
Agostinin nimikirjoituksella ja myytiin huu
tokaupassa. Olimme kai oikealla asialla, 
kun kasaan saatiin 240 000 euroa, Riku 
Routo toteaa tyytyväisenä. 

Samoin monet Lahden alueen raken
nusmateriaalien ja taloteknisten tuotteiden 
valmistajat ovat tuoneet oman osaamisen
sa museon toteuttamiseksi kestävän kehi
tyksen periaatteilla.

PUOLET VANHASTA LAHDESTA 
SAMAA TIILTÄ
Lahteen perustettiin vuonna 1928 Virenoja 
Oy:n tiilitehdas. Se toimi aina vuoteen 1975 
ja siihen mennessä valmistui arviolta kaksi 
sataa miljoonaa tiiltä.

– Noin puolet sitä ennen Lahteen ra
kennetuista tiilitaloista on tehty Virenojan 

Riku Routo on yhdistänyt kaksi intohimoaan:  
moottoripyörät ja kierrätyksen.

 LAHDEN ALUEEN CLEANTECHIA

Moottoripyörämuseo on myös näyteikkuna 
Lahden seudun cleantech-yritysten osaa-
miseen ja tuotteisiin. Hankkeen toteutuk-
seen osallistui merkittävä ryhmä alueen 
cleantech-yrityksiä ja niiden alihankkijoita. 
Mukana olivat muun muassa Lammin  
Betoni, Oilon, Kemppi, Tomitec, Halton, 
UPM	Profi,	Lahti	Aqua,	Ensavetec,	Purku-
piha,	Uponor,	Lahti	Energia,	Teknoware	  
ja Stark.

Harkkorakenteisen uudisosan julkisivut  
muurattiin tiilillä, jotka saatiin vanhan  
tehtaan purku-työmaalta.

tiilillä, sanoo yrittäjä Kalle Mäkelä, jonka 
isoisä perusti Virenoja Oy:n 

Virenojan tiilitehtaan leima onkin tuttu 
näky lahtelaisissa julkisivuissa – ja nyt 
myös esimerkiksi ravintoloiden ja kotien 
sisustuksissa.

– Vanhat tiilet ovat hyvin kysyttyjä, 
mutta niitä ei tahdo mistään löytää. Täytyy 
vain pitää silmänsä auki, jos jossain taas 
on järjetön purkutyömaa käynnissä, Riku 
Routo sanoo.

Routolla on pian itselläänkin taas van
hojen tiilien tarve, sillä museolla on jo ra
kennuslupa 240 neliön laajennukseen. 

– Monet haluavat vanhoja, käsin lyöty
jä tiiliä, koska niissä on elävä pinta. Tiilien 
muoto ja nurkat eivät ole millin tarkasti 
samanlaisia kuten uusissa, täysin koneilla 
tehdyissä tiilissä, Kalle Mäkelä sanoo.

– Sitä paitsi tiili on kierrätettynäkin 
kestävä materiaali. Tehtaamme rikkonaisia 
tiiliä käytettiin aikoinaan pihaalueiden mai
semointiin. Kun arkeologit kaivavat maita 
tuhansien vuosien päästä, he löytävät ne 
tiilet edelleen. Mistä muusta teollisesta 
tuotteesta voi sanoa samaa, Kalle Mäkelä 
kysyy. 
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Venäjän  
lähetystöstä 
miljoona tiiltä 
Otaniemeen
Nykyisessä yltäkylläisessä maailmassa 
kiertotalous ja materiaalien kierrätys 
on trendi, jolla halutaan osoittaa omaa 
ympäristövalveutuneisuutta. Mutta kyllä 
kestävät ja käyttökuntoiset materiaalit 
ovat kiertäneet ennenkin.

Otaniemessä Ylioppilaskunnan Teek 
karikylän rakentaminen aloitettiin 1950 
eli kymmenkunta vuotta ennen korkea
koulun muuttamista Otaniemeen.

Teekkarit osallistuivat kylänsä ra
kentamiseen sellaisella tarmolla, että 
se on jäänyt historiaan maailman suu
rimpana opiskelijatempauksena. 

Venäjän suurlähetystö oli tuhoutu
nut sodan aikaisissa pommituksissa ja 
neuvokkaat teekkarit hankkivat luvan 
käyttää lähetystörakennuksen tiilet Ota
niemen teekkarikylän rakentamiseen. 

Fuksit tekivät rankan purkutyön ja  
vanhemmat tieteenharjoittajat toimivat 
työnjohtajina. Tiilistä poistettiin rappauk 
set ja ne vietiin kuormaautolla Ota 
niemeen. Vanhasta lähetystöstä saatiin 
lähes miljoona tiiltä kylän rakennus
aineiksi.

Teekkarikylää alettiin 1950 rakentaa 
Alvar Aallon asemakaavan sekä Kaija  
ja Heikki Sirenin suunnitelmien mukaan. 
Teekkarikylä valmistui 1952. Siitä tuli 
myös olympiakylä, sillä sinne majoitet
tiin Helsingin olympialaisiin osallistunei
ta ulkomaalaisia urheilijoita. 

Suomessa olisi kysyntää vanhoille tiilille, mutta niitä ei juurikaan ole saatavilla. 
Muualla Euroopassa asia on toisin.

– Kun KeskiEuroopassa puretaan vanha talo, tiilet otetaan talteen ja puh
distetaan. Niille on kova kysyntä, joten ne myydään varsin hyvään hintaan, 
rakennustekninen johtaja Juha Karilainen Wienerberger Oy:stä kertoo.

Lehtemme viime numerossa kerroimme saksalaisesta taidemuseosta, jon
ka julkisivut oli muurattu 200 vuotta vanhoista, entisen luostarin tiilistä.

– Euroopassa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten purettujen rakennusten 
tiiliä on hyödynnetty merkittäviinkin rakennushankkeisiin, Karilainen sanoo.

Suomessakin on kokeiltu tiilien järjestelmällisempää kierrätystä.
– Viime vuosituhannen lopussa yrityksemme otti vanhoja tiiliä vastaan  

ja tehtaalla oli menetelmä niiden puhdistamiseksi. Näitä tiiliä käytettiin esimer
kiksi Amos Anderssonin taidemuseon edellisessä peruskorjauksessa. Puhdis
tus ja kierrätystoiminta kuitenkin lopetettiin yksinkertaisesti siitä syystä, että 
vanhoja tiiliä ei ollut tarpeeksi tarjolla. Ehkä ongelma on siinä, että tiilirakennuk
set ovat pitkäikäisiä eikä niitä toisaalta haluta purkaa, Juha Karilainen sanoo.

Nyt Suomesta löytyy useampi pieni yritys, joka myy vanhoja tiiliä. Ne ovat 
hyvin kysyttyjä modernien talojenkin sisustukseen.

Toki tiiltä kierrätetään mahdollisimman hyvin eri tilanteissa.
– Kun Helsingin Ruoholahdessa oikeustalon peruskorjauksessa jouduttiin 

purkamaan seinää, tiilet käytettiin uudelleen toisaalla samassa talossa, Kari
lainen kertoo.

– Tiili kiertää hyvin myös murskeena, jota voidaan käyttää muun muas
sa tiilien valmistuksen raakaaineena, infrarakentamisessa ja maantäytöissä. 
Tiilihän on luonnon raakaaine ja se voidaan palauttaa takaisin luonnon kier
tokulkuun. 

Suomessa vanha tiili kiertää murskeena  
aika hyvin. Tiilimurskasta on tehty  
esimerkiksi tyylikkäitä kivikoreja

Vanhoilla tiilillä  
olisi kysyntää
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Pentti Hokkanen

– Pääkaupunkiseudun asuntopula, säädösviidakko ja rakennuskannan korjausvelka. 
Näin Kimmo Tiilikainen listaa maamme asuntopolitiikan kolme suurinta ongelmaa.   

                  

Päätösten teko  
lähemmäs ihmisiä

MINISTERI KIMMO TIILIKAINEN

– Kuntien tulisi suhtautua  
rohkeammin täydennysrakentamiseen  

ja rakennusten käyttötarkoitusten  
muuttamiseen, ministeri Kimmo  

Tiilikainen sanoo.
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Kimmo Tiilikaisen mukaan hallituksen 
strategiseen ohjelmaan on otettu isoja ta
voitteita, joiden tulee helpottaa asumiseen 
ja rakentamiseen liittyviä ongelmia.

– Kaikilla hallintoalueilla karsitaan 
byrokratiaa. Rakentamista ja kaavoitusta 
hankaloittavaa säädösten viidakkoa on 
purettava ja lupien saanti tehtävä jous
tavammaksi. Kaavoituksen päätösvalta 
tulee saada lähemmäs ihmisiä, Tiilikainen 
sanoo.

Hänen mukaansa se tarkoittaisi 
käytännössä esimerkiksi sitä, että maa
kuntakaavat laadittaisiin maakunnissa 
ja Elykeskusten rooli muuttuisi neuvoa 
antavaksi.

– Kunnilla on iso vastuu kaavoituk
sessa. Täydennysrakentamiseen ja käyttö
tarkoituksen muutoksiin pitäisi suhtautua 
rohkeammin.

Tiilikainen toteaa, että hallitusohjelman 
yhtenä keskeisenä tavoitteena on maam
me työllisyyden ja kilpailukyvyn nosto.

– Asuntoja tarvitaan siellä, missä on 
työpaikkojakin.

Vetovoimaiset asuinalueet puolestaan 
syntyvät sujuvien liikenneyhteyksien äärelle.

– Valtiovallan ja kaupunkiseutujen 
kumppanuudesta MALsopimukset ovat 
hyvä esimerkki. Yhteistyötä tarvitaan, Tii
likainen korostaa.

TASAPUOLISTA KEHITYSTÄ
Suomeen tulee rakentaa arviolta puoli 
miljoonaa asuntoa seuraavan 30 vuoden 
aikana.

– Kysynnän ja tarjonnan on kohdatta
va. Siellä, missä kysyntä on suurinta, tulee 
myös kaavoituksen olla nopeinta, Tiilikai
nen sanoo.

Hän painottaa sekä työllisyyden että 
rakentamisen tasapuolista kehittämistä 
koko Suomessa.

– Maamme kilpailukyvyn parantami
seen liittyy keskeisesti digitalisaation ja 
biotalouden kehittäminen. Se vapauttaa 
työntekoa paikasta ja ajasta.

Tiilikaisen mukaan ihmisten tarpeita 
tulee palvella myös asuntoasioissa. Kysy
mys on ”mahdollistamisesta”.

– Jos ihmiset haluavat asua hajaasu
tusalueilla ja saavat siellä elantonsa, ei 

rakentamista pidä liiallisesti rajoittaa. Sa
moin vapaaajan asunnon muuttamista 
vakituiseksi asunnoksi voisi helpottaa, Tii
likainen toteaa.

Maamme kaupungistuminen jatkuu 
voimakkaasti. Tiilikaisen mukaan kehitystä 
ei pidä kiihdyttää valtiovallan toimin, vaan 
on pidettävä huolta maan tasapainoisesta 
kehityksestä.

– Toivottavasti eri puolilla Suomea ra
kennettaan jatkossakin. Eri alueiden tasa
painoisella kehittämisellä turvataan myös 
asuntojen arvon eli ihmisten varallisuuden 
säilyminen myös hajaasutusalueilla.

Tiilikainen myöntää, että yhteiskunnan 
kehitykseen liittyy monia asioita, jotka vah
vistavat kaupungistumista.

– Aika näyttää, mikä on eri kehityspol
kujen summa.

Kimmo Tiilikainen ehdottaa myös, että 
kaupunkien omakotialueiden isot tontit 
otettaisiin tehokkaampaan käyttöön asuk
kaiden sitä halutessa.

– Alueella on jo infra valmiina. Monel
la tontilla olisi tilaa ja hyvä mahdollisuus 
rakentaa parin asukkaan pientalo joko 
perheen isovanhemmille, jälkikasvulle tai 
vuokralle. 

EI KIISTAA MATERIAALEISTA
Kimmo Tiilikaisen mukaan eri rakennus
materiaaleja kohdellaan valtiovallan tahol
ta mahdollisimman neutraalisti.

– Hallitusohjelmassa on erityisesti 
mainittu puun käytön tehostaminen, mutta 
se ei sorra muita materiaaleja. Päinvastoin, 
kaikkien hyväksi tehdään työtä. 

– Suomi ei ole osannut hyödyntää 
puuteollisuuden markkinoita Euroopassa. 
Kun voimme jalostaa metsää rakentamis
ta palveleviksi tuotteiksi ja pääsemme Eu
roopan rakennusteollisuuden markkinoilla 
puukärki edellä, avataan samalla mahdolli
suuksia myös muille materiaaleille, Kimmo 
Tiilikainen tähdentää.

– Meidän on ihan turhaa käydä Suo
messa sisäistä kisaa eri rakennusmateri
aalien kanssa. Rakennuksissa käytetään 
eri materiaaleja niille parhaiten soveltuvis
sa kohdissa. Toiset tykkää puusta, toiset 
tiilestä. 

ENERGIATEHOKKUUS TÄRKEINTÄ
Kimmo Tiilikainen korostaa, että energia
tehokkuuden ja päästöjen vähentämisen 
tulee ohjata kaikkea rakentamista.

– Rakennuksen elinkaaren hiilijalan
jälki on otettava huomioon, mitä ja missä 
rakennetaankin. Ilmastopolitiikka tulee vai
kuttamaan myös rakentamiseen.

Tiilikaisen mukaan fossiilisesta energi
asta luopuminen on ylivoimaisesti tehok
kain tapa pienentää asumisesta aiheutuvia 
ympäristöhaittoja. 

– Fossiilitalous oli hyvin keskittyvää. 
Biotalous hyödyntää uusiutuvia materiaa
leja, joiden kasvu on hajaantunut. Tämä 
voi vaikuttaa koko yhteiskunnan rakentee
seen, kun keskittäminen ei ehkä jatkukaan 
nykyisellä tasolla. 

”Asumisen moni- 
muotoisuus on  
aina hyväksi.”

PIENIMUOTOISUUS TERVETULLUTTA
Kimmo Tiilikainen sanoo, että monimuotoi
suus on hyväksi asuntotuotannossa.

– Meillä tulee olla sekä erilaisia asun
toja että erilaisia tapoja toteuttaa niitä. 
Segregaation uhka tulee torjua jo asuin
alueiden suunnittelussa.

Hän korostaa myös sitä, että asuntoja 
tulee olla tarjolla ihmisten ja perheiden eri 
elämäntilanteisiin.

– Valtaosa kaupunkilaisista asuu jo nyt 
yhden tai kahden hengen talouksissa. Ei 
ole mitenkään oletettavaa, että perhekoot 
lähtisivät uudelleen kasvuun. Taloudelli
nen realiteetti on, että tarvitaan pienempiä 
asuntoja.

– Suomi ikääntyy vauhdilla. Entistä 
enemmän tarvitaan asuntoja, joissa asuk
kaat tulevat toimeen omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. Tämä täytyy ot
taa huomioon sekä uudistuotannossa että 
peruskorjauksessa.
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Anni Sinnemäki
Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki

”Määrällisiä  
tavoitteita.”
Painotamme asuntosuunnittelussa ja tuo
tannossa aika paljon määrällisiä tavoitteita 
niin asemakaavoituksen volyymissä kuin 
tontinluovutuksessa. Haluamme päästä 
kaupunginvaltuuston asettamiin asunto
tuotantotavoitteisiin tilanteessa, jossa Hel
sinki on vetovoimainen ja kasvaa nopeasti.  

gissä valiteta niin paljon. Kaupungin omien 
virastojen ja toimijoiden entistä tiiviimpi 
yhteispeli varhaisessa vaiheessa on myös 
tärkeää.

Helsingin uusi asumisen ohjelma on  
valmistelussa. Eri asumismuotojen sekoit
taminen jatkuu varmasti ja rakennetaan 
niin kohtuuhintaisia vuokraasuntoja kuin 
vapaarahoitteisia vuokraasuntoja, hitas 
asuntoja kuin vapaarahoitteisia omistus
asuntoja. Käymme myös läpi keskipinta 
alasäätelyn, koska kotitalouksien koko pie
nenee jatkuvasti.

Rakentamisen ympäristövaikutusten 
pienentämisessä on oleellista hyvä kau
punkirakenteen suunnittelu, jotta ihmisten 
olisi helppo kävellä, pyöräillä ja käyttää 
joukkoliikennettä. Helsingissä on ollut 
tapana vaatia uudisrakentamisen ener
giatehokkuudelta hieman kunnianhimoi
sempaa tasoa kuin mitä valtakunnalliset 
normit edellyttävät. Vanhan rakennuskan
nan energiatehokkuuden parantamiseksi 
teemme jatkuvasti paljon töitä ja siihen 
liittyy välillä aika visaisiakin kysymyksiä.                            

Samalla hyvä kaupunkiympäristö, asunto
tuotannon ja joukkoliikenteen yhteensovit
taminen ja kantakaupunkimaisen asumi
sen suosion kasvu ovat tärkeitä.

Nykyisen hallitusohjelman asuntopo
liittisissa  tavoitteissa on Helsingin kaupun
gin kannalta hyvää ennen kaikkea se, että 
maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä 
sopimista yhdessä Helsingin seudun ja  
valtion kanssa jatketaan. Jo edellisen 
MALsopimuksen tulokset ovat kohtuulli
sen hyviä. Normien läpikäynti ja kunnille 
annettavat vapaudet ovat hyvä asia, mutta 
on myös hyvä muistaa, että vaikka valituk
set eivät aina ole mukavia, kuuluu muutok
senhakuoikeus oikeusvaltion ytimeen.

Toivottavasti kohtuuhintaisen vuokra 
asumisen tuotanto varmistetaan. Hallitus
ohjelmassa on tästä hieman ristiriitaisia ja 
osin ei niin hyviä kirjauksia.

Helsingissä tehdään töitä koko kaavoi
tuksen sujuvoittamiseksi. Erilaista kump
panuuskaavoitusta lisätään, asukkaat ote 
taan mukaan niin täydennysrakentami
seen kuin uusien alueiden suunnitteluun 
varhaisessa vaiheessa. Uskomme tämän 
vaikuttavan siihen, että kaavoista ei Helsin

Miten Helsingissä,  
Espoossa ja Vantaalla?

Kuva Pertti Nisonen
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Kaavoitus on nopeutunut Espoossa parin 
viime vuoden aikana. Erityisesti kaavoituk
sen luonnosvaiheen suunnitteluaika on 
puoliintunut vuoteen 2013 verrattuna. 

Olli Isotalo
Teknisen toimen johtaja, Espoo

”Kaavoja eri  
väestöryhmille.”

Hannu Penttilä
Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa

”Voimakas  
muutos.”

Kaavoituksen kestoon vaikuttaa jon
kin verran se, että Espoossa kaavoitetaan 
pääosin yksityisten maaalueita. Maan
käyttösopimusvaihe voi kestää useita 
maanomistajia sisältävissä, erityisesti 
pientalokaavoissa. Kaavoituksen kustan
nukset eivät saa nousta ylenpalttisiksi. 
Kaavoitusta voi sujuvoittaa entisestään 
karsimalla liiallisia kaavoitusvaiheen sel
vityksiä, joita tehdään usein ”varmuuden 
vuoksi” erityisesti erilaisiin luontoarvoihin 
vedoten. 

Valitusoikeutta voisi rajata siten, että 
niin sanottujen ”viivytysvalitusten” kynnys  
kasvaa tai vain todella osallinen voisi  
valittaa.

Espoossa on tavoitteena varmistaa 
riittävä asuntotuotanto, mikä edellyttää 
riit tävää kaavatuotantoa ja varantoa.

Espoon kaupunkikeskuksissa kaavoi
tetaan monipuolisesti erilaisia väestöryh
miä varten. Hankekaavoituksessa on mu
kana rakennusliikkeitä, joilla on melko hyvä  

Vantaan kaupunki on käymässä läpi voi
makasta muutosta erityisesti kaupunki
maisen asumisen suhteen. 

Uusi Kehärata luo oivat mahdollisuu
det yhdyskuntarakenteen eheytymiselle. 
Tikkurilan, Myyrmäen ja nyt Aviapoliksen 
kaupunkikeskusten voimakas rakennus
vauhti luo Vantaalle uutta dynamiikkaa 

ja myös jäsentää koko kaupunkia uudella 
tavalla. 

Kaupungin olemassa oleva yhdyskun
tarakenne turvaa monimuotoisen asunto
rakenteen myös tulevaisuudessa. Vantaa 
toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seu
dun maankäytön, asumisen ja liikenteen 
(MAL) sopimusta ja toivoo sen toteutta
mista kaikkien sopimuskumppanien osalta. 

Nykyisen hallituksen toivon jatkavan 
erityisesti pitkän korkotuen ARAvuokra 
asuntojen rakentamismahdollisuuksien tu 
kemista sekä asumisoikeustuotantoa täl
lä seudulla. Näin voimme turvata kohtuu 
hintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. 

käsitys lähitulevaisuuden asuntokysynnäs
tä ja sen muutoksista. 

Erilaisten väestöryhmien asumistarpei
den turvaamiseksi voidaan luovuttaa Es
poon Asunnoille ja muille ARAtoimijoille 
tontteja, jotka mahdollistavat pienten 
asuntojen rakentamisen keskeisille pai
koille. Samoin voidaan luovuttaa tontteja 
erilaisten asumiskonseptien toteuttajille 
kuten ryhmärakennuttaminen ja eri suku
polville tarkoitetut asunnot

Rakentamisen ympäristövaikutusten 
pienentämisessä oleellista on rakennus
ten energiatehokkuus. Palvelut, työpaikat 
ja asumisen tulee keskittää hyvien joukko
liikenne erityisesti raideliikenneyhteyksien 
lähipiiriin. 

Uudenlaisia pysäköintiratkaisuja tu
lee kehittää  ja selvittää mahdollisuuksia 
lieventää autopaikkojen määrää etenkin 
keskustaalueilla sekä  hyvien joukkoliiken
neyhteyksien äärellä. 
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Teksti Leena-Kaisa Sim
ola

Asuntojen tarjonta ja kysyntä eivät tällä 
hetkellä kohtaa. Vuoteen 2030 mennessä 
Suomeen tarvitaan arviolta puoli miljoonaa 
uutta asuntoa, joista kaksi kolmannesta 
kolmelle suurimmalle kaupunkiseudulle.

– Tuosta tehtävästä selviämiseen tar
vitaan uutta asennetta asuntopolitiikkaan. 
Vaalien lähestyessä annettaan aina löysiä 
lupauksia, mutta lopulta mitään konkreet
tista ei oikein saada aikaan, YIT:n kaupunki
suunnittelujohtaja Juha Kostiainen sanoo.

– Toivon, että nykyisen hallituksen toi
minnassa ei käy samalla tavalla kuin edel
lisen. Valtioneuvostossa tehtiin myönteisiä 
linjauksia asuntotuotantoon, mutta käytän
nön toimet hautautuivat virkakoneistoon, 
toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Rakennus
teollisuus RT ry:stä jatkaa.

Hänen mukaansa on kyse isoista muu
toksista.                                          

– Mutta kaikkea ei tarvitse tehdä ker
ralla, vaan asiat tulee laittaa neljän vuoden 
aikajanalle. Määrätietoisella otteella asiat 
tulevat myös hoidetuiksi, Pipatti uskoo.

Pipatin mukaan suomalaisessa yhteis
kunnassa uskotaan vahvasti viranomaisiin 
ja noudatetaan erilaisia sääntöjä liiankin 
halukkaasti.

– Miten viranomainen saa määrätä, 
että perheen pitää ostaa 60 neliön asunto, 
vaikka varallisuus riittää vain 40 neliöön, 
hän ihmettelee.

– Asuminen liittyy kansalaisten perus
turvaan. Emme voi jatkaa asuntopolitiikkaa 
vuosikymmeniä sitten tehdyillä linjauksilla. 
Valtion ja poliittisen päätännän ylimpien ta
sojen pitää osoittaa, että muutoksen täytyy 
tulla, mutta käytännön päätökset tehdään 
kuntatasolla, Pipatti jatkaa.                    

Yhä useammat ihmiset haluavat asua urbaanissa ympäristössä palvelujen,  
harras tusten ja sujuvien liikenneyhteyksien äärellä. Miten kaupunki ja asunto 
suunnittelu saadaan mukautumaan muuttuviin tarpeisiin?                  

Vetovoimaa ja  
kestävyyttä asuinalueille

KAUPUNGISTUMINEN VOIMISTUU
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KANTAKAUPUNKI  
MERKITTY KAAVAAN
– Helsingissä on rakennettu 30 vuoden 
ajan liian vähän. Samalla ollaan arvioitu 
pahasti väärin, miten Helsingin seutua tu
lisi kehittää. Onneksi nyt ollaan menossa jo 
hieman oikeaan suuntaan, tekniikan tohtori 
Mikko Särelä sanoo. 

Särelä vetää Aalto yliopistossa Living+ 
projektia, jonka tarkoituksena on selvittää 
ihmiskeskeisten yhteiskuntien kehittämis
tä. Hän on ollut myös perustamassa Lisää 
kaupunkia Helsinkiin ryhmää.

– Nyt tekeillä olevassa Helsingin yleis
kaavassa on ensimmäistä kertaa merkintä 
”kantakaupunki”. Se kattaa nykyistä kanta
kaupunkia laajemman alueen. Merkintä 
mahdollistaa sekarakenteen eli samalla 
alueella on asuntoja, palveluja ja työpaik
koja. Se on oleellista alueiden vetovoiman 
kannalta, Särelä sanoo.

Särelän mukaan Helsingin kantakau
pungissa asumisväljyys kääntyi laskuun 
kymmenisen vuotta sitten.

– Ihmiset asuvat nyt mieluummin 
pienessä asunnossa kaupungissa kuin 
isossa omakotitalossa kehyskunnissa. 
Nykyinen järjestelmä on kuitenkin kyvytön 
tarjoamaan ihmisille tarpeeksi sellaisia 
kaupunkiasuntoja kuin he haluavat. Kau
punkiasumisen hinta nousee vääjäämättä, 
Särelä sanoo.

TULPPANA KANKEA KAAVOITUS
– Suomi kaupungistuu vääjäämättä ja ke
hitystä vauhdittaa asiantuntijuuteen poh

jautuva talous. Yhteiskuntarakenteiden tii
vistämisessä ollaan Suomessa onnistuttu 
vaihtelevasti, Juha Kostiainen toteaa.

Kaupunkisuunnittelun ja rakentami
sen suurimmaksi ongelmaksi mainitaan 
usein kaavoituksen hitaus.

– Nykyiseen kaavoitusjärjestelmään 
eivät ole tyytyväisiä kuin kaavoittajat itse. 
Järjestelmä on aikoinaan luotu vakiintu
neeseen maatalous ja teollisuusyhteis
kuntaan. Asuminen keskittyy kaupunkei
hin yllättävän nopeasti ja kasvukeskusten 
käyttötarkoitus muuttuu, Tarmo Pipatti 
sanoo.

Hänen mukaansa ”kaavoitus kuopii nyt 
tyhjää”

– Kaavoittajat pesevät kätensä sano
malla, että ongelma ei kuulu heille, vaan 
maan omistajille ja rakennuttajille. 

Eihän se niin ole!

ja muuttaa kaavoituksen käytäntöjä siten, 
että päästään oikeasti etenemään. 

– Kaavojen laadinnoissa voisi olla 
aikaraja. Hallinto on organisoitava siten, 
että toiminta sujuu annettujen raamien 
mukaan, Särelä ehdottaa.

ASUNNOILLE LAATULUOKITUS
Juha Kostiainen sanoo, että yhteiskunnal
lisen muutoksen myötä myös asumisen 
tarpeet erilaistuvat voimakkaasti.

– Toisessa ääripäässä ovat varikko
asujat, jotka haluavat vain nukkua ja pestä 
pyykkinsä varikolla. Toisessa päässä ovat 
kartanon asukkaat, jotka haluavat ison ta
lon ja pihan, Kostiainen sanoo.

Hän ehdottaakin asunnoille laatuluo
kitusta. Asunnoille luotaisiin 3–4 erilaista 
laatuluokkaa, joissa muuttujina olisivat esi
merkiksi tekniset normit, etäisyys joukko
liikenteestä ja pintamateriaalit. 

– Kun samalle alueelle tehdään kah
den tai kolmen eri luokan asuntoja, saa
daan asuntojen hintaan vaihtelua. Toyota 
on ostettaessa ja myytäessä toyota, sa
moin mersu, Kostiainen kuvaa.

– Oleellista on, että tehdään asukkai
den haluamia asuntoja. Muutetaan toi
mistoja asunnoiksi ja päinvastoin. Näin 
syntyy kerroksellisuutta. Kaupunkikuvan 
monipuolisuus on arvo sinänsä ja asumi
sen monimuotoisuus aina kannatettavaa,

Särelänkin mukaan osa ihmisistä ha
luaa asua ehdottomasti kerrostalossa, osa 
pientalossa ja osalle ei asialla on niin suur
ta merkitystä. 

– Urbaaniin ympäristöönkin pitää ra
kentaa vaihtoehtoja. Kaupungeissa tulee 
antaa rakennusoikeutta pientaloille. Talot 
tulisi saada rakentaa kiinni katuun tai myös 
kiinni toisiinsa paloseinän avulla. Pientalo
jen tonttitehokkuus saataisiin näin viisin
kertaiseksi nykyiseen verrattuna, Mikko 
Särelä sanoo.

Hän muistuttaa, että Helsingissä Valli
lan ja Käpylän pientalokorttelien tehokkuus 
on 1, kun 70luvulla rakennetuilla kerrosta
lotonteilla se on 0,3. 

”Sekarakenne on  
oleellinen alueen  
vetovoiman kannalta.”

Mikko Särelänkin mukaan pitää saada 
kuokka nopeasti maahan idean jälkeen ja 
talo pystyyn. 

– Prosessi pitää saada paljon nopeam
maksi, mutta kuitenkin tulee säilyttää de
mokraattinen päätöksenteko ja oikeudel
linen valvonta. Kaavoittajien ja muiden 
tahojen vastakkainasettelu pitää lopettaa 

Urbaaniin ympäristöönkin pitää rakentaa
vaihtoehtoja. Kaupungeissa tulee
antaa rakennusoikeutta pientaloille.

18

Kivestä m
uuraam

alla



ASUKKAAT MUKAAN,  
VALITUKSILLE RAJAT
Juha Kostiainen perää kaupunkien toimin
taan joustavampaa otetta sekä vahvem
paa yhteistyötä kaupungin, kansalaisten 
ja rakennuttajien kanssa.

– Näin päästään kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon jopa omaperusteissa 
tuotannossa. Hyvänä esimerkkinä on Van
taan Kivistö, Kostiainen sanoo.

Hänen mukaansa NIMBYilmiötä voi
daan lieventää kehittämällä entistä pa
rempia osallisuuden malleja, ottamalla ih
miset mukaan ja antamalla alueen tuleville 
asukkaille mahdollisuus saada äänensä 
kuuluviin.

– Samalla valitusoikeutta tulee tiu
kentaa siten, että se koskee vain osallisia, 
joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös vaikuttaa. Valitusoikeuden tulisi 
koskea vain kaavan ehdotusvaiheessa 
muistutuksen jättäneitä, Kostiainen linjaa.

Tarmo Pipatin mukaan asukkaiden 
osallistumisesta on jo saatu paljon hyviä 
kokemuksia.

– Mitä enemmän asukkaiden kanssa 
yhteistyötä tehdään, sitä enemmän opi
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VÄESTÖ ALUETYYPEITTÄIN 1960–2014  
JA ENNUSTEITA 25–35 VUODEN PÄÄHÄN 
(Tilastokeskus: väestötilastot,  
alueellinen väestöennuste 2012)

KESKUSALUEET: Helsingin, Tampereen,  
Oulun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion seudut

MUUT KAUPUNKIALUEET: 35 maakunta- 
keskusta ja seutukaupunkia

MAASEUTU: muut alueet

taan ja käytännöstä tulee koko ajan suju
vampi, Pipatti sanoo.

Hänkin toivoo kaavavalituksiin rajoituk
sia ja määräaikoja.

– Jyväskylässä on saatu eri osapuol
ten erinomaisella yhteistyöllä valitukset 
loppumaan käytännössä kokonaan. Se 
vaati vain kaikilta asennemuutoksen.

– Kannattaa luottaa kumppanuuteen 
sekä ihmisten kykyyn tietää, mikä on heille 
hyvää ja toivottavaa. Yleinen järjen käyttö 
on tärkeämpää kuin yksityiskohtainen 
sääntely, Kostiainen sanoo. 

ELÄMÄ TUO VETOVOIMAA
Mikko Särelä heittää, että kaupunkia ei itse 
asiassa voi eikä saa suunnitella.

– Pienet asiat muuttavat kaupunkia, 
ja niitä ei voi suunnitella. Muutoksen tu
lee olla kaupunkilaisten käsissä. Liiallinen 
suunnittelu estää luontevan muutoksen ja 
tuhoaa mahdollisuuksia, Särelä sanoo.

Mikko Särelä on kiinnostunut kau 
punkikehityksestä ja toimii myös intenet 
tukijana.

– Nämä asiat sopivat hyvin yhteen, 
sillä sekä verkon että kaupungin arvo syn
tyy ihmisten välisistä yhteyksistä. Ihminen 
kaipaa ihmistä. Asuinalueiden vetovoima
kin syntyy ihmisen välisestä vuorovaiku
tuksesta, Särelä sanoo.

Mikko Särelä, Tarmo Pipatti ja Juha Kos
tiainen ovat samaa mieltä siitä, että asui

Sekoittunut rakenne, riittävä tiheys sekä sujuvat 
joukkoliikenteen yhteydet ovat vetovoimaisen 
asuinalueen tunnusmerkkejä. Helsingin Lautta-
saaren vanha ostoskeskus uudistetaan eläväksi 
keskustakortteliksi. Havainnekuva: YIT.

nalueiden vetovoima muodostuu alueen  
riittävästä tiheydestä, sekoittuneesta ra 
ken teesta, asumisen vaihtoehdoista, mo 
nipuolisista palveluista, alueen identiteet
tiä luovasta, mielenkiintoisesta arkkiteh
tuurista sekä hyvistä joukkoliikenteen yh
teyksistä.

– Tietysti pitää myös aina ottaa huo
mioon alueen energiaratkaisut ja ympä
ristövaikutukset kestävän kehityksen pe
riaatteiden mukaisesti, Juha Kostiainen 
muistuttaa. 
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 TALO2020, PÄÄKAUPUNKISEUTU

 Rakennuttaja Petri Malmelin perheineen
 Rakennusaika 2014–5/15  
(muutto sisään)

 250 m2– 3 mh, k, oh, tv-huone,  
puusauna ja kh

 2 asuinkerrosta
 Runkorakenne:  
Lammin Betonin LL 500 -lämpöharkko

 Julkisivu: musta rappaus, rautavihtrilli-
käsitelty puusäleikkö

 Arkkitehtisuunnittelu:  
Arkkitehtitoimisto Pia Krogius

 Rakennesuunnittelu:  
Insinööritoimisto Arto Kivioja & Co

Teksti Leka-Viestintä Oy Kuvat Petri M
alm

elin
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TALO2020

Energiatehokas,  
hyvän sisäilman koti

– Miksei taloja suunnitella ja rakenneta 
niin, että ne myös pysyvät kunnossa elin-
kaarensa ajan, Petri Malmelin ihmettelee.

Talo2020:n rakennuttajaperhe koki ho-
metalon ongelman muutama vuosi sitten. 

– Uuden talon suunnittelun keskeisenä 
lähtökohtana olikin sisäilmaltaan terveelli-
nen koti, Petri Malmelin sanoo.

Toisena tavoitteena oli energiatehok-
kuus.

– Vain energiatehokas talo voi olla 
myös energiaälykäs, Petri Malmelin huo-
mauttaa.

Talo2020:n tulisi tuottaa vuositasolla 
vähintään yhtä paljon energiaa kuin talo ja 
siinä asuminen kuluttaa.

– Kun tämä on mittauksilla osoitettu, 
varsinaisena tavoitteena on plus-energia-
tason saavuttaminen. 

PANOSTA SUUNNITTELUUN
Talo2020 sijaitsee kalliotontilla, mäen pääl-
lä. Tontin löytymisen jälkeen talon suunnit-
teluun paneuduttiin huolella.

– Etsimme tiimiin Suomen kokeneim-
pia ja innostuneimpia ihmisiä, joilla oli aito 
halu tulla mukaan toteuttamaan energia-
tehokasta ja tervettä taloa. Tärkeää onkin 
kerätä osaava tiimi ja antaa suunnittelulle 
tarpeeksi aikaa, Petri Malmelin sanoo.

Hän muistuttaa, että 90 prosenttia ta-
lon kustannuksista lyödään lukkoon piirus-
tuspöydän ääressä.

Kivirakenteinen talo oli lähtökohtana 
alusta alkaen. Runkorakenteen suunnitte-
lussa korostettiin energiatehokkuutta. 

– Runko on muurattu Lammin Beto-
nin 500 millisellä lämpöharkolla. Se oli tii-
mimme mielestä markkinoiden tukevin ja 
energiatehokkain ratkaisu, Petri Malmelin 
sanoo.

– Valitsimme pystyttäjiksi kolmikon, 
joka oli yhdessä tehnyt jo kymmenkunta 
harkkotaloa. Tiimi rakensi ammattiylpey-
dellä, tarkasti ja virheettömästi. Talon ylä-
nurkkien ristimittauksessa oli heittoa vain 
viisi milliä.

– Kannattaakin valita tekijöiksi poruk-
ka, joka tekee kerralla oikein. Halvin on har-
voin edullisin, Malmelin huomauttaa. 

KÄYTÄ MAALAISJÄRKEÄ 
Kosteuden hallintaa korostettiin jo Talo- 
2020:n työmaalla. Rakennusmateriaaleille 
varmistettiin katkeamaton kuivaketju. Sei-
nät suojattiin niiden noustessa ja heti, kun 
katto ja ikkunat olivat paikallaan, aloitettiin 
kosteuden poisto sisätiloista.

– Luultiin, että sisätöihin päästäisiin 
kahden kuukauden kuluttua. Kuitenkin 
meni kolme kuukautta ennen kuin raken-
teet olivat tarpeeksi kuivat.

Talo2020 on Malmelinin mukaan ”rin-
teeseen rakennettu tasamaan talo”.        

– Kallioon räjäytetty monttu on poh-
jaltaan kupera, mikä osaltaan varmistaa 
alapohjan kuivana pysymisen. Kellarin vie-
reen on tehty muuri, jolloin talossa ei ole 
lainkaan maanvastaisia seiniä. 

– On miettivä, miten valmis talo pysyy 
kuivana. Jo maalaisjärjen käyttö auttaa 
paljon, Malmelin sanoo.

Talo2020-hankkeella oli selvät tavoitteet: saada perheelle terveellinen, energiatehokas ja elin-
kaarijärkevä koti. Samalla täyttyy EU:n vuodeksi 2020 antama tavoite nollaenergia-talosta.

PASSIIVISTA JA AKTIIVISTA
Talo2020:ssa  on hyödynnetty sekä pas-
siivisia että aktiivisia keinoja energiatehok-
kuuden maksimoimiseksi. 

Rakennuksessa on hybridilämmitys- 
järjestelmä sekä yhteensä kuusi uusiu-
tuvan energian lähdettä. Järjestelmän 
sydän on hybridikattila, johon varataan 

– Haluan aina ottaa suunnittelussa huomioon  
sen, että ympäristöstä tulee mahdollisimman 
ekologinen, arkkitehti SAFA Pia Krogius sanoo.  
Hän suosittelee, että rakennuttaja ottaisi  
pääsuunnittelijan mukaan jo tontin valintaan.
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maalämpöpumpun, aurinkokeräimen sekä 
savukaasujen energiaa kahdesta piipusta. 
Kattilan lämpöä siirretään lattialämmityk
seen sekä kuumaan käyttöveteen 

Sata sensoria mittaa rakenteiden kun
toa, sisäilman laatua, energian tuottoa 
sekä sitä, mihin energia kuluu. Dataa ja
lostetaan pilvipalveluiden avulla.

– Kaikki ei välttämättä toimi täysin 
suunnitelmien mukaan. Mittaustulosten 
avulla voi puuttua epäkohtiin. Tosi hienoa 
olisi, jos voisimme talomme datalla auttaa 
tulevia rakentajaperheitä tekemään sisä
ilmaltaan terveitä, energiatehokkaita taloja, 
Petri Malmelin sanoo.

Passiivisissa ratkaisuissa on kiinnitet
ty erityistä huomiota muun muassa talon 

”Kannattaa miettiä,  
miten talo pysyy  
kuivana. Maalais- 
järki auttaa usein.”

Talo2020:ssa on hyödynnetty passiivisia  
ratkaisuja energiatehokkuuden maksimoimiseksi. 
Terassien isot katot varjostavat taloa kesällä. 

muotoon, asemointiin tontilla, runkoratkai
suihin ja materiaaleihin. Räystäät ja teras
sit on mitoitettu siten, että aurinko ei pääse 
kesällä kuumentamaan taloa.

EKOLOGISTA YMPÄRISTÖÄ
Talo2020:n arkkitehdiksi löytyi arkkitehti 
SAFA Pia Krogius Oulusta. Hän on yksi 

harvoista suomalaisista arkkitehdeistä, jol
le on myönnetty CEPH (Central European 
Passive House) -sertifikaatti.

– Itselläni on aina toiveena tuottaa 
mahdollisimman ekologista ympäristöä. 
Monet rakennuttajat eivät tätä asiaa edes 
noteeraa, vaikka otan sen esille, Pia Kro
gius sanoo.

– Haluan hyödyntää taloissa passii
visia ratkaisuja niin paljon kuin mahdol
lista ja näin vähentää erilaisten teknisten 
järjestelmien käyttöä. Tehokas vaipan ja 
kuutioiden suhde on oleellista energia
tehokkuuden kannalta.

– Ekologisten ja energiatehokkaiden 
ratkaisujen käyttö tekee usein myös ark
kitehtuurista hyvää. 

Kellariin on tehty kaksoismuuri, jolloin  
talossa ei ole lainkaan maanvastaisia seiniä.

– Rakentamisessa kannattaisi rakentamisen 
sekä materiaali- ja tietotekniikan ammattilaisten 
yhdistää osaamisensa ja toteuttaa asioita uusilla 
tavoilla. Samalla tulisi miettiä, miten uudisrakenta-
misesta saatu kokemus voidaan hyödyntää myös 
olemassa olevassa rakennuskannassa, Talo2020:n 
rakennuttaja Petri Malmelin sanoo.
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– Hyvän sisäilman perustana on ammattitaitoinen suunnittelu sekä rakennuttajien ja  
omistajien aito halu rakentaa terve ja kuiva talo. Oleellista on myös oikeat materiaalivalinnat.

Hyvin suunniteltu  
on puoliksi kuiva

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola ja Sam

psa Heilä Kuvat Valm
istajat ja Ari Nurm

ela

Massiiviset kivirakenteet tasaavat 
sisäilman lämpötiloja ja edistävät myös 
tätä kautta luonnollisella tavalla hyviä 
sisäolosuhteita. Lakka Kivitalojen Lakka-
Laine Vantaan asuntomessuilla.

Näin sanoo toimialajohtaja Juhani Pirinen 
FCG:n Rakennusterveys ja sisäilmasto  
yksiköstä.

Pirinen on maamme johtavia asian
tuntijoita koskien rakennusten sisäilmas
toja. Hän luettelee nykyisen rakennus
kantamme sisäilmastojen kolme suurinta 

ongelmaa:
– Huonosti toimiva 

ilmanvaihto, kosteus ja  
homeongelmat sekä  muo 
vimatoista aiheutuvat on

gelmat, kun matto on asen
nettu kostean betonin pääl
le tai maton alle on jostain 
syystä päässyt kosteutta. 

Muita ovat esimerkiksi kuitujen ja pölyjen 
aiheuttamat ongelmat sekä huono siivous, 
Juhani Pirinen sanoo. 

Omassa väitöskirjassaan hän selvitti 
ongelmien syitä. Niitäkin on karkeasti luo
kiteltuna kolme:

– Kolmannes johtuu rakennusvirheistä 
eli ei rakenneta niin kuin on suunniteltu tai 
suunnitelmissa on virheitä. Kolmannes ta
pauksista johtuu yksinkertaisesti siitä, että 
rakentamisen ohjeet ovat huonot. Tämä on 
todella huolestuttavaa. Loput sisä ilman 
ongelmat syntyvät, kun rakennusta ei  
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Fescon on edistänyt sisäilman laadun ja kosteuden  
hallintaa muun muassa kehittämällä nopeasti  
kuivuvia tasoitteita ja lattiabetoneita. Fesconin  
kehittämät matala-alkaliset lattiatasoitteet ovat  
turvallisia erilaisten mattoliimojen kanssa.

huolleta oikein eikä korjata ajoissa, Pirinen 
sanoo.

Juhani Pirinen korostaa vielä raken
nusmateriaalien merkitystä rakennuster
veyden kannalta.

– Säästytään monelta ongelmalta, kun 
valitaan oikea materiaali oikeaan paikkaan. 
Jos rakennus altistuu esimerkiksi sään ja 
kosteuden rasituksille, ei pidä valita herkäs
ti pilaantuvia materiaaleja lainkaan.

HANKESUUNNITTELUN  
KORULAUSEITA
Juhani Pirisen mukaan rakennusterveys 
on toistaiseksi hankesuunnittelussa mu
kana vain korulauseina.

– Hankesuunnitteluun kirjataan, että 
rakennuksessa toteutetaan hyvä sisäilma. 
Mutta osaaminen loppuu siihen eikä asiaa 
yksilöidä työselityksiin. Näin se ei toteudu 
minkäänlaisina toimenpiteinä.

– Onneksi valistuneet rakennuttajat, 
omistajat ja tilaajat lisääntyvät.

Pirisen mukaan myös työmailla on on
neksi alettu kiinnittää enemmän huomiota 
rakennusaikaiseen kosteuden hallintaan.

– Kosteuden hallinnassa telttojen käyt
tö on selvästi lisääntynyt. Tosin edelleen 

on työmaita, joissa ei kosteutta oteta mi
tenkään huomioon.

–Valvojien sisäilman ja kosteudenhal
linnan osaamista pitää lisätä eli koulutusta 
tarvitaan. Nyt on vain yksittäisiä valvojia, 
jotka osaavat katsoa tarkasti myös sisä
ilmaan liittyvät asiat. 

– LVIpuolella on sisäilmaan pereh
tyneitä suunnittelijoita ja urakoitsijoita. 
Mutta ilmanvaihtojärjestelmät ovat liian 
monimutkaisia. Ilmanvaihdon saaminen 
tasapainoon eri ilmamäärillä on todella 
haastavaa. Ilmanvaihdon säätäminen on 
usein viimeinen tehtävä työmaalla eikä sille 
jää tarpeeksi aikaa.

TURHA TEHDÄ KEVYTTÄ  
KORJAUSTA
Maassamme korjataan huomattavan 
paljon vanhoja rakennuksia kosteus ja 
homeongelmien vuoksi. Pirisen mukaan 
joskus osataan tehdä ”käsittämättömän 
hyvin”, sitten on se toinen ääripää ja kaik
kea siltä väliltä.

– Pahinta on, kun tilaaja pyytää kevyen 
korjauksen jopa ilman suunnitelmia. Kun  
aletaan vain soveltaa kosteusraportin toi
menpideehdotuksia, käy varmasti huonosti.

– Työmailla on myös usein niin kiire, 
että kun korjataan yksi ongelma, aiheute
taan haittaa toisaalla. 

HYVÄN SISÄILMAN EDELLYTYKSET
Kun Juhani Piriseltä kysyy, miten voidaan 
turvata rakennuksen hyvä sisäilma sen 
koko elinkaaren ajalta, Pirinen heittää ”ly
hennetään elinkaarta”. 

Piriseltä löytyy toki vakavastikin otet
tavat neuvot:

– Otetaan projektiin arkkitehti, joka 
haluaa suunnitella selkeitä rakennuksia. 
Samoin otetaan  rakennesuunnittelija, joka 
osaa suunnitella veden pitävän katon ja 
kosteusteknisesti oikeat rakenteet. Ilman
vaihdon tulee olla riittävä ja tasapainoinen.

– Suunnitellaan talo, jonka tavoitteena 
on hyvä sisäilma. Valmiista suunnitelmis
ta ei tingitä. Parempi suunnitelma nostaa 
vähän rakennuksen kokonaishintaa. Mutta 
jos karsitaan kustannuksista viisi prosent
tia, joku oleellinen ominaisuus voi poistua.

– Käytetään vain kosteusteknisesti 
varmoja rakenteita, materiaalit valitaan oi
kein ja rakenteiden annetaan kuivua ennen 
pinnoitusta. 

Sisäilma ja  
kosteus hallintaan 
turvallisilla  
kivirakenteilla
Kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat sisäilman ja 
rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan kannalta 
markkinoiden turvallisimpia ja riskittömimpiä. Sisä
tiloissa käytettävät tuotteet on luokiteltu parhaaseen 
sisäilman M1päästöluokkaan. Valmistajat varmista
vat tuote kehityksessä myös yhteensopivuuden mui
den tuotteiden, kuten mattoliimojen ja pinnoitteiden 
kanssa niin, että lopputuloksena on terve talo.
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Kuivatuotteita ja niihin liittyviä ratkaisuja 
valmistava Fescon Oy on toimitusjohtaja 
Kimmo Peltolan mukaan edistänyt sisä
ilman laadun ja kosteuden hallintaa muun 
muassa kehittämällä nopeasti kuivuvia ta
soitteita ja lattiabetoneita. 

– Mitä nopeammin rakennusaikainen 
kosteus poistuu rakenteista ja mitä vähem
män kosteutta rakenteisiin jää, sitä var
mempi rakenne on myös käytön aikaisen 
kosteusrasituksen kannalta, Peltola sanoo.

Tuotekehityksessä arvioidaan aina ris
kejä sekä tuotteiden normaalissa käytössä 
että mahdollisissa virhetilanteissa.

– Suuri osa tuotteistamme on sement
tipohjaisia, eli ne ovat jo itsessään emäksi
sinä huonoja kasvualustoja mikrobeille, ei
vätkä pilaannu kosteudesta, Peltola sanoo.

– Kivipohjaiset materiaalit, kuten beto
ni, tiili ja harkot ovat selvästi turvallisempia 
myös kosteiden tilojen kaltaisissa käyttö
kohteissa, joihin liittyy aina riskejä. Jos ra
kenteet vaurioituvat, ne on myös helpompi 
korjata.

YHTEENSOPIVUUS VARMISTETTAVA
Tuotesuunnittelussa ja kehityksessä var
mistetaan tuotteiden toimivuus yhdessä 
muiden tuotteiden kanssa lopullisessa 
rakenteessa.

– Esimerkiksi matalaalkalisilla lattia
tasoitteilla varmistetaan, ettei mattoliimo
jen ja muiden pintamateriaalien kanssa 
tule ongelmia. Sementtipohjaisten tuottei
den voimakas emäksisyys ehkäisee mikro
bikasvustoa, mutta tietyt mattoliimat eivät 
kestä voimakasta emäksisyyttä, vaan se 
alkaa hajottaa mattoliimoja aiheuttaen 
päästöjä.

Kimmo Peltola korostaa, että materi
aalivalmistajan on pyrittävä kehittämään 
tuotteita, jotka ovat mahdollisimman tur
vallisia myös silloin, kun niitä käytetään 
väärin tai erilaisissa olosuhteissa kuin on 
suunniteltu.

– Kaseiinipohjaiset tasoitteet toimivat 
hyvin kuivissa olosuhteissa, mutta ne ovat 
olleet jo pitkään poissa käytöstä siksi, että 
kostuessaan niistä vapautui voimakkaasti 
ammoniakkia.

Fescon kehittää myös korjausraken
tamiseen ratkaisuja, jotka soveltuvat hai
tallisia aineita sisältävien rakenteiden kap
selointiin niin, ettei niistä leviä päästöjä 
sisäilmaan.

KIVIRAKENNE KESTÄÄ HYVIN  
KOSTEUTTA

Lakan Betoni Oy:n toimitusjohtaja 
Pertti Halonen korostaa, että kivirakenta
minen tarjoaa jo lähtökohtaisesti materiaa
lien osalta luontaiset edellytykset hyvälle 
sisäilmalle.

– Kivi kestää hyvin erilaisia rasituksia 
ja kosteutta, eikä se vety ja lahoa kosteu
den vaikutuksesta, kuten monet muut ma
teriaalit.

Kivipohjaiset rakennusmateriaalit val
mistetaan luonnon raakaaineista, joten 
niistä ei lähde mitään haitallisia päästö
jä, kuten erilaisista kemiallisista aineista. 
Esimerkiksi Lakan Betonin harkot valmis
tetaan kevytsorabetonista, joka koostuu  
sisäilman kannalta turvallisista raaka 
aineista.

– Kevytsora on poltettua savea, kuten 
poltettu tiili. Betoni ja muurauslaastit val
mistetaan hiekasta, sementistä ja vedestä. 
Sementin raakaaine on luonnon kalkkikivi, 
Halonen sanoo.

Lakan Betonin eristeharkkoihin on va
littu Halosen mukaan lämmöneristeeksi 

EPS siksi, että sen vesihöyrynläpäisevyys 
on samaa suuruusluokkaa kuin kevytsora
betonilla. Näin varmistetaan, että vesihöyry 
ja mahdollisesti sisäilmassa ja rakenteissa 
oleva kosteus pääsevät poistumaan raken
teesta. Rakenteen kosteustekninen toimi
vuus on todennettu Tampereen teknillisen 
yliopiston tekemissä tutkimuksissa.

TURVALLINEN JA MUKAVA ASUA
– Massiiviset kivirakenteet tasaavat sisä
ilman lämpötiloja ja edistävät myös tätä 
kautta luonnollisella tavalla hyviä sisäolo
suhteita, Pertti Halonen sanoo.

– Kivirakenne on oikein tehtynä luon
nostaan hyvin ilmatiivis. Siihen ei tarvita 
erillistä muovista höyrynsulkua, joka on 
altis rikkoutumiselle ja työvirheille. Ilma
tiiveys edistää hyvää sisäilman hallintaa 
yhdessä koneellisen ilmanvaihdon kanssa 
ja pienentää osaltaan energiankulutusta.

Halonen muistuttaa, että hallitsemat
tomat ilmavuodot ovat usein kosteusvauri
oiden osatekijänä. Jos höyrynsulun reikien 
tai saumojen kautta pääsee kulkeutumaan 
ilmavuotojen mukana kosteutta, se voi tii
vistyä villaeristeeseen ja puurunkoon ai
heuttaen pahimmillaan homevaurioita ja 
mikrobien pääsyä sisäilmaan.

– Asiakkaat arvostavat kivirakentami
sen laatua sekä massiivisuuden tuomaa 
parempaa asumismukavuutta ja turvalli
suutta, Pertti Halonen sanoo. 

Kivirakentaminen tarjoaa jo materiaalien  
osalta luontaiset edellytykset hyvälle sisäilmalle.
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– Ilman tiiveyskorjausta suojellun raken
nuksen tuleva käyttötarkoitus olisi pitänyt  
miettiä uudelleen, tuotantoinsinööri Jari  
Hintsa Skanska Talonrakennus Oy:stä 
kuittaa.

Jyväskylän paperitehdasta on alun 
perin rakennettu useampaan otteeseen. 
Vanhin osa on jo vuodelta 1877, loput 
1900luvun alun vuosikymmeninä. Tehdas 
sijaitsee Kankaan alueella, josta on muo
dostumassa Jyväskylän uusi, vetovoimai
nen asuinalue. Paperitehdas muuntuu 
Kankaan Luovaksi kampukseksi. Nyt pe
ruskorjattava osuus on rakennettu 1947. 
Opiskelijoiden on määrä päästä historialli
seen tehdasmiljööseen vuonna 2016.

– Tässä projektissa on korostunut kor
jausrakentamisen monimuotoisuus, Jari 
Hintsa toteaa.

YLLÄTYS RAKENTEISSA
Tehdasrakennuksessa oli massiivinen tiili
seinä, pilarilaatat ja paikallavaletut holvit.

Tiilirakenteiset seinät olivat sinänsä hy
vässä kunnossa, mutta rakennetutkimuk
sissa saatiinkin yllättävä tulos.

– Kun rappaukset poistettiin havaittiin, 
että seinän rakenteeseen oli tullut mikrobi
kasvustoa, jota ei saatu tiilien saumoista 
pois, Hintsa sanoo.

Riskinä oli, että kasvustosta tulee hai
tallisia päästöjä sisäilmaan. 

Terve sisäilma  
turvattiin  
kapseloinnilla 

Jyväskylän vanhaa paperitehdasta peruskorjataan  
uuteen käyttöön. Purkutöiden aikana tiilisistä julksivuista 
löydettiin yllättäen mikrobikasvustoa. Ongelma ratkaistiin 
haitta-aineiden tiivistysratkaisuilla.

Kaukomaalaus Oy oli mukana projek
tissa vastaten tasoitus, rappaus ja maa
laustöistä.

– Skanskalta otettiin yhteyttä, että tii
liseinien sisäpuoli pitää jotenkin tiivistää. 
Suunnittelijatkaan eivät osanneet oikein 
ottaa kantaa siihen, miten asia saadaan 
kuntoon. Me ehdotimme käytettäväksi 
Weberin valmista kokonaisratkaisua hait
taaineiden kapseloinniksi, työnjohtaja Jari 
Mikkonen kertoo.

– Ratkaisu piti löytyä nopeasti, sillä 
eihän rakennusprojektiin koskaan anneta 
lisää aikaa. Suunnittelijat laativat tiiveys
korjauksen suunnitelman, jota jalostettiin 
yhdessä Weberin ja Kaukomaalaus Oy:n 
kanssa, Hintsa toteaa.

Haitta-aineiden kapselointi tehdään rakenteissa 
niiden sisäpintaan. Kapselointi on turvallinen ja 
kestävä ratkaisu. Vaalea, slammattu pinta sopii 
hyvin vanhan paperitehtaan henkeen. 
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– Kapselointi oli meillekin uusi asia, mutta hyvin 
suunniteltuna työ sujui ilman ongelmia, työnjohtaja 
Jari Mikkonen Kaukomaalaus Oy:stä kertoo.

Tiilirakennuksissa 
parempi sisäilma
DI Tania Berger tutki passiivitalojen 
sisäilman laatua Itävallassa Kremsin  
DonauUniversityn rakennus ja ympä
ristöosastolla. Sisäilman liittyviä ongel
mia ei juurikaan havaittu rakennuksissa, 
joissa oli käytetty luonnonmukaisia ma
teriaaleja kuten tiiltä.

– Tiili on mineraalinen materiaali, 
joten siitä ei emittoidu sisäilmaan mi
tään epäpuhtauksia. Tiili on luontoystä
vällinen, hengittävä ja kosteutta tasaava 
rakennusmateriaali, jolla on myönteinen 
vaikutus huoneen sisäilmanlaatuun, Ta
nia Berger sanoo.

– Erilaisin tutkimuksin saadaan lisää 
tietoa sisäilman merkityksestä yleiseen 
hyvinvointiin. Näin voidaan kiinnittää 
paremmin huomiota terveyttä edistäviin 
rakennusmateriaaleihin, Wienerbergerin 
konsernijohtaja Heimo Scheuch sanoo. 

– Tiili imee kosteutta huoneilmasta 
ja vapauttaa kosteutta takaisin huoneil
man ollessa kuiva. Tiilet toimivat luon
nollisen ilmastoinnin tavoin. Niillä on 
korkea lämpökapasiteetti ja ne varaavat 
lämpöä ja luovuttavat sen huonetilaan, 
kun on kylmä ja toisaalta viilentävät huo
netilaa lämpimällä ilmalla. Tiili luo miel
lyttävän ja terveellisen huoneilmaston, 
Heimo Scheuch toteaa.

Johtava itävaltalainen sisäilman
laadun asiantuntija Peter Tappler on 
samaa mieltä: 

– Tiili ja savi ovat erittäin turvalli
sia materiaaleja, joilla on myönteinen 
vaikutus sisä ilmastoon. Tiilet kuuluvat 
rakennus materiaalien parhaimpaan M1 
päästöluokkaan. 

EPOKSIA SEINÄÄN
Haittaaineiden kapselointi soveltuu ra
kenteissa rajallisella alueella esiintyvien ja 
sisäilmaan kulkeutuvien haittaaineiden tii
vistyskorjaukseen. Kapselointi estää vesi
höyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien 
kulkeutumisen seinän läpi sisätiloihin. 

Ratkaisu on suhteellisen uusi, mutta 
sen käyttö lisääntyy koko ajan. 

– Meillekin kapselointi oli uusi asia. 
Yhdessä Skanskan ja Weberin kanssa 
mietimme, miten se tässä projektissa käy
tännössä tehdään. Suunnitteluun käytetty 
aika maksoi itsensä takaisin työaikana, 
Jari Mikkonen kertoo.

Kapseloinnin haasteita ovat epätasai
nen pohja ja lukuisat työvaiheet.

Rakenteen liikkeistä riippuen käytetään 
verkkoa puhdistetun pinnan päälle. Alusta 
tasoitetaan laastilla, joka vahvistetaan vie
lä tarvittaessa verkolla.

– Sen jälkeen seinään laitetaan tiivis
tysepoksia, jota on yleensä totuttu käyttä
mään lattioissa, Jari Mikkonen sanoo.

Haittaaineiden kapseloinnissa epoksi
käsittely tehdään kahteen kertaan. Jälkim
mäinen pinta hiekoitetaan, jotta varmiste
taan seuraavien kerrosten tartunta. 

Paperitehtaalla pinta slammattiin ja 
sen päälle tuli vielä kahden kerran maali
käsittely.

– Kun normaalisti rapattavassa sei
nässä on kolme työvaihetta, kapseloin
nissa niitä on noin kymmenen, Mikkonen 
sanoo.

KESTÄVÄ RATKAISU
Haittaaineiden kapselointi tehdään raken
teessa niiden sisäpintaan. Ulkopuoli jäte
tään käsittelemättä, jotta se voi hengittää. 
Kapselointi sopii niin kivi kuin puuraken
teeseen, kunhan alustaan saadaan riittävä 
vetolujuus.

Weber on laatinut kapseloinnille kuvite
tut työohjeet ja tuotekortit. 

– Kapselointi on kestävä ratkaisu. 
Se on käytännössä ikuinen eli pysyy pai
kallaan niin kauan kuin rakennuskin on 
pystyssä, myyntipäällikkö Mika Pesonen 
Weberiltä sanoo.

Jyväskylässä kapselointi tuli yllätykse
nä, kun rakenteista otettiin näytteitä vasta 
työmaan aikana.

– Tämäkin vaihtoehto täytyisi ottaa 
huomioon ja hankesuunnittelun vaiheessa, 
Jari Hintsa sanoo.

Aikatauluissa piti joustaa ja rakennus
urakan budjettia tarkastella uudelleen. Pa 
peritehtaalla kapseloitiin noin 1 400 neliötä 
seinää. Kustannuksia tuli sekä itse kapse
loinnista että purkutöistä, hiekkapuhal
luksista ja jätemaksuista noin 150 euroa 
neliöltä.

–  Ei uusien pintojen tekokaan halpaa 
ole, Hintsa huomauttaa.

Kapseloinnin ansiosta historiallisesti 
arvokas tiilirakennus jatkaa elämäänsä nyt 
uudessa käytössä. 
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Me emme näe värejä silmillämme, vaan 
aivoillamme. Valon eri aallonpituudet ais
titaan eri väreinä. Värien erottelua varten 
silmässä on kolmea erilaista tappisolua. 

– Kun tietty määrä kutakin tappisolua 
reagoi valoon, aivot päättelevät, mistä vä
ristä on kysymys, aluepäällikkö Vesa Rä-
sänen Weberiltä toteaa. 

Värihavainto siirtyy silmästä aivoihin 
sähköisesti. Värit, joiden aallonpituudet 
ovat kaukana toisistaan tai joiden valoi
suuden määrä poikkeaa, on normaalin väri
näön omaavan helppo erottaa toisistaan. 
Tällaisia pareja ovat mm. punainen/vihreä, 
sininen/keltainen ja musta/valkoinen. 

– Tätä voi hyödyntää, kun halutaan 
korostaa pieniä julkisivun osia kuten ovi
aukkoja. Julkisivun massoittelua voidaan 
korostaa väreillä, kun ison rakennuksen 
muoto näkyy vain kaukaa kuten pilvenpiir
täjillä, Vesa Räsänen sanoo.

– Valon määrä ja laatu vaikuttavat 
siihen, minkä värisenä kohde nähdään. 
Valon määrän vähetessä värien äärialueet 
punainen sekä sininen katoavat ja jäljelle 
jää vihreä sekä keltainen.

– Tämän huomaa esimerkiksi illalla 
ulkona, kun nurmikon vihreä sävy syvenee 

Värit kertovat  
julkisivussa paljon

ja siniset talot tummuvat mustiksi. Tämä 
on syytä muistaa, kun miettii rakennuksen 
julkisivun väriä ja sitä, miten talo pitäisi 
valaista pimeässä, Vesa Räsänen huo
mauttaa.

MITÄ TALOSI VIESTII?
Vesa Räsäsen mukaan julkisivujen väri
suunnittelulla voitaisiin vaikuttaa raken
nuksen ja koko asuinalueen kokemiseen 
nykyistä paljon enemmän.

– Poikkeava värikylläisyys tai sävy 
huomataan. Väreillä voidaan vaikuttaa 
julkisivujen kokonaisuuteen, rytmitykseen 
ja jopa siihen, mitä rakennuksen halutaan 
viestivän. Tiettyjen värien valitseminen esi
merkiksi toimistoon kertoo rakennuksen 
olevan moderni ja tehokas. Rakennuksen 
väri voi jopa vaikuttaa siihen, että sen tilat 
ovat helpommin vuokrattavissa tai asun
not käyvät paremmin kaupaksi. Värien käy
tölle voi olla siis taloudellisiakin perusteita.

Vesa Räsäsen mukaan rakennusten 
julkisivujen väritystä aletaan yleensä miet
tiä turhan myöhään.

– Ensin tehdään muoto ja sitten mieti
tään värit, vaikka väri on tilaajan kannalta 
oleellinen asia eikä edes maksa mitään. 

Värit otettaisiin varmasti paremmin suun
nittelussa huomioon, jos tilaajat määritte
lisivät tavoitteensa tarkemmin. He voisi
vat esimerkiksi toivoa kylpylärakennuksen 
näyttävän kutsuvalta trooppiselta paratii
silta keskellä Suomen pimeää talvea.

HARMONIAA VAI KONTRASTIA 
Rakennusten värejä verrataan ympäristön 
väreihin, luontoon ja viereisiin rakennuksiin.

Pohjoismaisissa luonnonväreissä on 
melkein kaikissa keltaista. Luonnonhar
maakin on keltasävyistä, neutraalia har
maata ei luonnossa ole. Punainen ja vihreä 
ovat tummempia kuin keltainen ja sinivih
reitä sävyjä ei ole.                                

Hätkäyttääkö julkisivun väri vai sulautuuko neutraali  
rakennus ympäristöönsä? Kertooko väri talon käyttö 
tarkoituksesta – lounasravintola vai yöelämän keskus?

– Värien käyttöä voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä  
enemmän julkisivujen suunnittelussa, sanoo värien  
näkemiseen ja vaikutukseen perehtynyt Vesa Räsänen.

 
Korosteväreille voidaan rytmittää rakennusta ja 
korostaa haluttuja kohtia kuten sisäänkäyntejä.

Teksti Leena-Kaisa Sim
ola Kuvat Vesa Räsänen ja Tiina Suonio
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Valon määrä ja laatu vaikuttavat  
siihen, minlä värisenä kohde nähdään. 
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– Jos halutaan rakennuksen soveltu
van luontoon, on syytä käyttää luonnon 
omia värisävyjä. Tämä on onnistunut hyvin 
esimerkiksi Vantaan Kartanonkoskella, jos
sa julkisivuissa on käytetty paljon lämpimiä 
maavärejä. Kartanonkoskella asuinalue ja 
ympäröivä puistomainen kartanomaisema 
ovat värien puolesta yhtä, jolloin ne vaikut
tavat luonnostaan liittyvän toisiinsa. 

– Toisaalta uudisrakennuksen voi so
vittaa rakennettuun ympäristöön käyttä
mällä alueella jo olevia ympäröivien raken
nusten värejä, Vesa Räsänen huomauttaa.

Julkisivuihin saadaan haluttaessa jän
nitettä ja kontrastia käyttämällä värejä, 
joita ei luonnosta löydy.

– Silloin täytyy tietää, mitä tekee. 
Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaressa suo
sitaan värikylläisiä ja vahvoja julkisivu
värejä. Jos tällä linjalla jatketaan loppuun 
asti, alue saa oman luonteen. Siitä tulee 
ihmisten mielestä urbaani, moderni ja ko
keileva. Se taas houkuttelee alueelle lisää 
näitä arvoja arvostavia ihmisiä ja yrityksiä, 
Räsänen toteaa. 

”Julkisivun väritystä aletaan 
miettiä usein turhan myöhään.”

 
Väreillä saadaan alueelle  
yhteistä ilmettä ja omaa identiteettiä.

Rappauspintaan saadaan väri joko 
rappauslaastipintaan levitettävällä 
maalilla tai läpivärjätyllä pintalaas-
tilla. Maali toistaa pohjarappaus-
laastin pinnan rakenteen. Värillistä 
pintalaastia käytettäessä tekstuuri 
tehdään pintalaastin työstötavalla. 
Mitä voimakkaampi tekstuuri julki-
sivussa on, sitä tummemmalta rap-
paus näyttää.

Väri saadaan rappauksen pin-
nassa käytettäviin maaleihin ja laas-
teihin lisäämällä niihin väriaineita, 
pigmenttejä. Sideaine määrää, mitä 
pigmenttejä ja millaisina määrinä 
tuotteessa voidaan käyttää.

Sideaine siis sanelee, kuinka 
peittävä tuote on ja mikä on sen 
värivalikoima.

Maali tai värillinen pintalaasti  

eivät saa muodostaa julkisivuun 
liian tiivistä pintaa. Tämän vuoksi 
pohjarappauksen lujuus ja vesi-
höyrynläpäisevyys ratkaisevat, mitä 
maaleja ja värillisiä pintarappauksia 
sen päällä voidaan käyttää. 

Julkisivuun kohdistuvat rasituk-
set pyrkivät hajottamaan rappaus-
värin pigmenttejä ja sideaineita. 
Tämä aiheuttaa värimuutoksia eli 
väri voi esimerkiksi haalistua, har-
maantua tai kellastua pahimmillaan 
jo muutaman vuoden kuluessa.

Rappauslaasteja ja -maaleja va- 
litessa kannattaa tarkistaa, että nii-
den UV- ja pakkaskestävyys on tes-
tattu riittävä pitkällä, vähintään 100 
kierroksen mittaisella kokeella.

Kaunis rappausväri ansaitsee 
säilyä pitkään.

MISTÄ RAPPAUKSEEN VÄRI
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Teksti Sirkka Saarinen Kuva W
ienerberger

ERITYISESTI RANTARAKENTAMISEEN

Uusi erittäin  
vesitiivis  

muurauslaasti

Uuden supertiiviin muurauslaastin nimi Marine vinkkaa 
käyttökohteeseen: erityisesti rantarakentamisessa  
ankariin sääolosuhteisiin joutuvaan tiilijulkisivuun.

Laasti parantaa tiilisauman vedenpitävyyt
tä jopa 90 prosenttia normaaliin muuraus
laastiin verrattuna. Samalla se alentaa 
julkisivun ilmaraon kosteuspitoisuutta, jol
loin ulkoseinärakenne on kosteusteknisesti 
turvallisempi tulevaisuuden yhä vaativam
missa sääolosuhteissa.

Viralliselta nimeltään weber.vetonit 
ML5 Marine muurauslaasti on kehitetty 
Weberin ja Wienerbergerin yhteisyönä. 
Markkinoille se tuli alkuvuodesta 2015.

Weberin markkinointijohtaja Viktor 
Laxin ja Wienerbergerin rakennusteknisen 
johtajan Juha Karilaisen mukaan uusi 
tuote on otettu vastaan hyvin. 

– Kolmatta vaihtoehtoa normaalin ja 
tiiviin muurauslaastin rinnalle on selvästi 
kaivattu. Suunnittelijoilta on jo tullut kyse
lyjä,  Lax ja Karilainen kertovat.

Viktor Lax viittaa Ilmatieteenlaitoksen 
mallinnuksiin, joiden mukaan erityisesti 

syys ja kevätsateet tulevat lisääntymään 
ja sen myötä myös julkisivun säärasitus.

– Kosteus liittyy aina myös talvikauden 
pakkasrasitukseen, Juha Karilainen lisää.

– Tiivistä laastia tarvitaan rantaraken
tamiseen lisäksi myös sisämaassa korkeil
la avoimilla paikoilla, yleensäkin korkeassa 
ja räystäättömässä rakentamisessa, he lis
taavat suositeltavia käyttökohteita.

Marinelaastia suositellaan käytettäväk
si myös kohteissa, joissa taustarakenteelle 
halutaan tavanomaista parempi suoja sää
rasitusta vastaan, kuten puurunkoisissa 
tiili verhoilluissa kerrostalokohteissa.

VEDENIMEYTYMINEN ALLE  
KYMMENYKSEEN
Marinelaasti parantaa tiilijulkisivun sau
man vedenpitävyyttä jopa 90 prosenttia 
verrattuna perinteiseen muurauslaastiin. 
Tähän mennessä käytettyihin tiivislaastei

hinkin verrattuna uutuuslaastin vedenimu 
on vain kolmannes.

Lax ja Karilainen korostavat, että tiili 
ja sauma sekä niiden taustalla oleva ilma
rako muodostavat julkisivussa kokonai
suuden. Tiilikin on huokoinen materiaali, 
mutta muuratuissa rakenteissa sauma on 
vesitiiviyden kannalta se heikompi lenkki. 
Tiilellä on oltava tietty vedenimukyky, mini
missään 6 prosenttia, jotta tiilen ja laastin 
välille syntyy pitävä tartunta.

– Mitä vähemmän muurirakenteeseen 
pääsee kosteutta, sitä alhaisemmaksi jää 
myös rakenteen ilmaraon kosteusprosent
ti. Rakenne kuivuu nopeammin ja on kos
teusteknisesti toimivampi, Juha Karilainen 
toteaa.

Marine laastin värivalikoima kattaa 
Weberin muurauslaastien koko värikartan. 
Ainakin alkuvaiheessa uutuuslaasti on vie
lä tilaustuote. 

Supertiiviin muurauslaastin kehittämisessä  
oli tärkeää säilyttää hyvä muurattavuus. Marine- 

laastin työstäminen sekä muut ominaisuudet  
kuten käyttö- ja seisonta-ajat ovat vähintään  

yhtä hyvät kuin normaaleilla laasteilla.
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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

SAINT-GOBAIN RAKENNUS-
TUOTTEET 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

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

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

Tutustu uudistuneeseen blogiin!




