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• Harmaa työvoima ei kannata
• Käyttövesijärjestelmän valinta
• Rakenna radonturvallisesti
• Kestävien ratkaisujen
messukohde
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Asiantuntijana

Miten
haluaisit
asua?

Kehityspäällikkö Krista Ruohonen, Huoneistokeskus Oy

S

uomalainen ihanneasuminen on kiteytetty joskus kolmeen perustoiveeseen, tiedättehän: ok-talo, kau-

lisuuksia, jota kuvaa mm. asumispinta-alatoiveet. Yksin asuvat,
eläkeläiset ja lapsettomat pariskunnat unelmoivat 40-100 m2:n

punki, järvi… Ovatko toiveet edelleen tämän suuntaisia?
Huoneistokeskus on päivittänyt suomalaisen asumisunel-

pinta-alasta. Perheellisillekin riittäisi 100-150 m2:n asunto, toteaa Ruohonen.

mat Miten haluaisit asua -kyselytutkimuksella, joka antaa aika kattavan vastauksen kysymykseen, sillä vastaa-

Lisää tilaa vai lisää laatua

jia oli peräti 11.558.
Uutta asuntoa etsivistä 25 % haluaa lisää tilaa, mutta 33 %
Huoneistokeskuksen kehityspäällikkö Krista Ruohosen mukaan
suomalaisten unelma-asunnon "vaatimuskriteerit" ovat tutkimuk-

haluaisi lisää laatua. – Tutkimuksessamme korostui sekin, miten
tärkeänä asumisessa ja kodissa koetaan myös rakenteisiin ja tek-

sen mukaan jossain määrin perinteisiä ja odotustenkin mukaisia,
mutta myös hieman yllättäviäkin painotuksia tuli tutkimuksessa

niikkaan liittyvät asiat, sanoo Ruohonen. Ääneneristävyys, yksityisyys, nykyaikaiset lämmönsäätömahdollisuudet ja kaiken kaik-

esiin.

kiaan erilaiset mukavuustekijät, pienet ylellisyydet olivat varsin
korkealla unelma-asuntoa koottaessa, mm. lattialämmitystä ha-

Realistisia unelmia

luttiin ainakin joihin tiloihin riippumatta millaista toivetaloa haettiin. Ja kyllä se niin on, etteivät suomalaiset ihan helpolla luovu

– Tavoitteenamme oli oppia lisää suomalaisten asumistoiveista, tarjota tietoa asuntorakentamisalan vaikuttajille, vaikuttaa vä-

saunasta.
– Vaikka vastaajista 52 % haluaisi asua omakotitalossa ja kai-

lillisesti myös asumisen laatuun sekä osallistua yhteiskunnallista
asumista koskevaan keskusteluun, kuvaa kehityspäällikkö Krista

ken kaikkiaan 78 % pientalossa, on myös kerrostaloa ykkösasuntomuotona pitäviä huomattavan runsaasti, muistuttaa Krista Ruo-

Ruohonen tutkimuksen merkitystä ja kauaskantoisuutta. Tutkimuksen vastauksissa minua yllätti eniten vastaajien unelma-asu-

honen. Heidän toiveissaan korostuvatkin sitten mm. joukkoliikenneyhteyksiin, ympäristöön ja muutenkin palveluihin liittyvät asiat.

misen realistisuus; toivottiin sitä, mihin on taloudellisia mahdol-

Lisää tutkimuksesta sivulla
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Sisältö

Rakentaminen on valitsemista

P

ientalorakentaminen voidaan jakaa mm. seuraaviin pääkohtiin:

talossa seuraavat kymmenen, kenties jopa
30 vuotta. Kodin on toimittava myös sil-

suunnittelu, toteutus, hankinnat ja seuranta/valvonta. Ja melkeinpä jokaisen osion

loin, kun lapset ovat tulleet teini-ikään. Jos
oma paino rautaa nouseekin nyt penkiltä,

jokaisessä kohdassa tulee eteen valintatilanne, joista tontin valinta lienee, ainakin joi-

nouseeko oma paino 2030 portaita?
Toteutustavassakin ovat vaihtoehdot

den alueiden osalta niukkuudesta johtuen,
niitä helpoimpia. Ostat sen, minkä saat!

moninaisia. Ole budjetoinnissa realisti siinä, mitä itse osaat ja ehdit. Talotehtaiden

Kaava ja rakentamisohjeet rajaavat joiltain
osin talon runko- ja julkisivuratkaisuja; hirsi

ja rakennusurakoitsijoiden kanssa voit sopia sen sata eri vaiheeseen päättyvää toi-

ei käy kaikkialle, joillain alueilla edellytetään
esim. tiiliverhousta. Siinä peruslähtökohtia.

mitusta. Tiedä, mitä sovit tai käytä asiantuntijaa. Tässä ja koko projektin ajan.

Suunnittelussa on jo valinnanvaraa. Tyydytkö talotehtaan valmiisiin malleihin tai

Kenties eniten kustannuksiin vaikuttavia
valintoja teet valitessasi materiaaleja, ka-

niiden muunnoksiin, hallitsetko itse tilojen
taloudellisen ja toimivan sommittelun vai

lusteita ja kodin tekniikkaa. Valitse kestäviä, koettuja tuotteita ja tekijöitä, varsin-

käytätkö arkkitehtia? Oleellista on tehdä
itselleen selväksi, että tulee asumaan siinä

kin jos teet lainarahalla. Jos talosi rakennuskustannukset ovat 200.000 euroa, sen
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Me Rakentajat

I

hanneasuntoa, sen kokoa, laatutasoa, ma-

teriaaleja, sijaintia ja muitakin ympäristötekijöitä arvioitaessa vaihtoehtoja ja vaikutustekijöitä löytyy loputtomasti. Uuden, ostettavan tai rakennettavan asunnon valintaan vaikuttaville kriteereille on vain jossain asetettava omat, henkilö- tai perhekohtaiset painotusarvot kohdalleen, ihan kaikkia ominaisuuksia kun ei tästä toiveiden tynnyristä kenties voi ammentaa.
Huoneistokeskus Oy käytti omassa tutkimuksessa 60:tta eri
kriteeriä, joiden mukaan vastaajien tuli löytää itselleen tärkeät
ominaisuudet. Vaikka tutkimus tehtiin vain kasvukeskusten suurissa kaupungeissa (pk-seutu, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Tur-

Unelma-asunto on pientalotyyppinen

ku), antaa 11 558:n vastaajan joukko kuitenkin aika hyvän kuvan
suomalaisten asumismieltymyksistä.

Puolet vastaajista ilmoitti haluavansa asua omakotitalossa, mutta
kun siihen lisätään pari-, rivi- ja erillistalot, nousee pientaloval-

Miksi muutetaan?
Asunnon vaihtamiselle tai muutolle on aina syynsä, joista ensi-

taista asumista halajavien joukko jo 72 %:iin. Tässä on aika paljon valtakunnallista eroa: Selkein tahtotila pientalovaltaisuuteen

asunnon haku on "luonnollisin" ja tämä olikin neljänneksellä vastaajista tärkein syy. Perheen perustaminen tai sen kasvu edel-

on oululaisilla ja jyväskyläläisillä. Espoolaiset puolestaan ovat selvästi muita kiinnostuneempia asumaan pari- tai erillistalossa, jot-

lyttää tietysti lisää tilaa (25 %). Kolmannes haki ensisijaisesti lisää
laatua niin itse rakennukselta kuin myös ympäristöltä, summana

ka eivät helsinkiläisiä niinkään kiinnosta, peräti 44 % pitää kerrostaloa parhaimpana ratkaisuna itselleen. Onpa lisäksi merkittä-

siis elämisen ja asumisen laatua. Kun vastaajat jo asuivat kasvukeskuksissa, tuntuu muutto työn perässä (13 %) aika korkealta.

vä joukko (4 %), jolle asuntotyyppi ei sinänsä ole tärkeätä, tietyt
laatu- ja ympäristötekijät enemmänkin.

Asumisunelmien toiveiden tynnyri

Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Jarno Kylmänen
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Me Rakentajat

keatasoisia (32 %) ja jopa 53 % halusi keittiössä olevan tilaa myös
ruokapöydälle, vastaavasti 11 % toivoi sen olevan muualla.

Sauna, lattialämmitys, kodinhoitohuone
Siinä missä kerrostalosta unelmoiva haluaa yksityisyyttä (hyvä ää-

Yhteenveto

neneristävyys), hyviä joukkoliikenneyhteyksiä ja palvelujen läheisyyttä, lähtee omakotitalosta unelmoiva listaamaan toiveitaan asunnon

Tutkimustulokset kertovat, että suomalaisten asumistoiveissa ja

kannalta konkreettisemmista asioista. Asunnossa on oltava sauna
(97 %), lattialämmitys (92 %) ja kodinhoitohuone (89 %). Rivi- ja

painotuksissa on paljon yhteisiä näkemyksiä, mutta myös merkittäviä erojakin niin alueellisesti kuin myös itse asumismuodon osalta.

paritaloista unelmoivat ovat selvästi kahden edellisen kompromissi.
Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien painotettua mielipidettä

Yhteisinä piirteinä korostuivat kuitenkin toiveiden realistisuus, tietyt
tekniset, tilalliset ja palvelulliset mukavuustekijät ja muutkin asu-

siitä, kuinka annettu kuvaus vastaa näkemystä unelma-asunnosta
asteikolla -2:sta + 2:een, jossa toisen ääripään kuvaus ei vastaa ol-

misen laatutekijät, yksityisyys sekä suhde luontoon ja ympäristöön. Tutkimus antanee vinkkejä kuntien kaavoituksesta ja palve-

lenkaan unelmia ja toinen vastaa unelmia erittäin hyvin, kuvauksen
mukainen unelma-asunnon ominaisuus on vastaajalle erittäin tärkeä.
Kun vastauksista on summattu kahden (viidestä) myönteisimmän ar-

luista vastaaville ja myös koko rakennusalalle suunnittelijoista teollisuuteen ja asuntojen tuottajiin.

vion prosenttipainotus, saadaan omakotitalosta unelmoivan kymmeneksi tärkeimmäksi kohdaksi seuraavan taulukon mukainen:
Kuvaus

%

Ikkunat ovat energiataloudelliset
Ainakin joissain tiloissa on lattialämmitys

93
92

Tontti on väljästi rakennettu
Nykyaikaiset lämmönsäätömahdollisuudet

92
92

Ympärillä on paljon luontoa
Kodinhoitohuone

90
89

Huoneet ovat tilankäytöltään tehokkaita
Hyvä äänieristys

89
89

Alue on hyvämaineinen
Asunnosta on avarat näkymät

88
87

Rivi-, pari- ja erillistaloa unelmoivien mieltymykset ovat hyvin samansuuntaisia. Päällimmäisinä korostuvat ääneneristävyyden (98 %)
ja tilasuunnittelun (93 %) lisäksi saunan välttämättömyys (jota oktalosta unelmoivat pitivät itsestäänselvyytenä?) ja suuri terassi tai parveke. Kerrostaloa unelma-asuntona pitävien osalta ylivoimaisin toive
on niin ikään ääneneristävyydessä (98 %) ja myös tilankäytön tehokkuus. Ulkoisina seikkoina nousevat aivan kärkipään arvostuksiin myös
hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kaupan läheinen sijainti.
Kaikkien vastaajien osalta tilaratkaisuihin ja huoneisiin liittyvien unelmien yleisyys on aika samansuuntaista: mm. kolmannes
halusi tiloissa olevan jotain persoonallista, vastaavasti haluttiin myös
takkaa tai takkavarausta, keittiökalusteiden haluttiin olevan kor-
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A

lueellisten kokeilujen jälkeen vuonna
2001 koko maassa voimaan tullut kotitalousvähennys-

Vähennettävät kustannukset

käytäntö on tehnyt kotitalouksilla tehtävän harmaan työn
kannattamattomaksi. Kotona teetetyn työn kustannuk-

Vähennykseen oikeuttavia kustannuksia ovat:
– 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta (ks. jäljempänä kohta

set voi osittain vähentää verosta. Vähennys on henkilökohtainen. Vähennyksen enimmäismäärä on 1.150 eu-

vähennysoikeuden selvittäminen)
– 60 % yleishyödylliselle yhteisölle esim. urheilu- ja nuorisoseu-

roa ja omavastuu 100 euroa.

ralle tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai hoiva- ja hoitotyöstä
maksetusta työkorvauksesta palkkaan liittyvät sivukulut

Otetaan esimerkkitapaukseksi perhe Virtanen, joka teetti omakotitalonsa perusparannustyön arvonlisäverovelvollisella yrityksellä.

– työnantajan sosiaaliturvamaksu
– pakollinen työeläkemaksu

Työkorvaukset tekivät heidän kohdallaan yhteensä 4.100 euroa.
Kotitalousvähennyksen määrä on 60 prosenttia työn osuudesta

– tapaturmavakuutusmaksu
– työttömyysvakuutusmaksu

eli tässä tapauksessa 2.460 euroa. Tästä vähennetään pariskunnan molempien osapuolien omavastuu, jolloin vähennykseksi jää

– ryhmähenkivakuutusmaksu 10 % palkasta
Palkansaajan osuus työeläke-ja työttömyysvakuutusmaksusta ei

2.230 euroa. Tämä vähennetään suoraan verosta. Verottaja siis
maksaa Korhosten 4.100 euron remonttikuluista 2.230 euroa.

oikeuta vähennykseen. Laskuun liittyvistä tavaroista ja matkakuluista ei myöskään saa vähennystä.

Kuka vähennyksen saa

Vähennyksen enimmäismäärä

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan

Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 1.150 euroa vuo-

tehdystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Työ-

dessa. Omavastuuosuus on 100 euroa, joten täyden vähennyksen saa noin 2.083 euron työkorvauksesta. Palkkaa maksettaes-

korvaukseksi sanotaan yritykselle tai yrittäjänä toimivalle yksityiselle henkilölle maksettua palkkiota.

sa vastaava määrä on 1.250 euroa.
Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona palkan sivukulut tai

Vähennystä ei myönnetä asunto-osakeyhtiölle, muulle yhteisölle tai yritykselle.

työkorvaus yrittäjälle on maksettu.

Millainen työ oikeuttaa vähennykseen
Kotitalousvähennys puolisoille
Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen
– kotitalous- sekä

Puolisoista 1.150 euron vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Vähennys myönnetään puolisoille siten kuin he ovat sitä
ennen verotuksen päättymistä vaatineet.

– hoiva- ja hoitotyö
Myös verovelvollisen omassa käytössä olevan asunnon ja va-

Jos vähennystä tai osaa siitä ei voi vähentää sitä vaatineen
puolison veroista, loppuosa vähennetään toisen puolison verois-

paa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö oikeuttaa
vähennykseen.

ta.

Aika, jolloin
harmaa
työvoima
muuttui
kannattamattomaksi
Teksti: Pentti Teponoja Kuvat: Keijo Aulu
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Kotitaloustyö

Vähennystä ei saa

Ennakkoperintä

Vähennykseen oikeuttavaa kotitaloustyötä on kodin ja pihan hoito. Esimerkiksi

Jos työn suorittava yritys tai yrittäjä ei
kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennys otetaan huomioon
jo ennakkoperinnässä, jos asiakas sitä vaa-

ruuanlaitto, siivous, pyykinpesu, silitys,
muu vaatteiden huolto, kaupassa käynti,

Jos työtä varten on saatu seuraavia tukia:
– omaishoidon tukea

tii. Tositteet kuluista tai muu selvitys (esimerkiksi hoitosopimus) vähennyksen pe-

pihan hoito kuten nurmikon ja pensasaidan leikkaus, piha-alueen auraus sekä muu

– lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon
tukea (hoitorahaa, -lisää tai kunnallista

rusteista on oltava mukana verotoimistossa haettaessa muutosta pidätysprosenttiin.

pihan puhtaana pito.
Vähennykseen oikeuttavaa kotitalous-

korotusta)
– korjausavustusta valtion tai muun julkis-

Veroilmoitus/veroehdotus

työtä ei ole kodin koneiden ja laitteiden
asennus, korjaus- ja huoltotyö, suunnitte-

yhteisön varoista
– työllistämistukea tai työnantajalle mak-

Kotitalousvähennystä vaaditaan veroeh-

lutyöt eikä esimerkiksi huonekalujen verhoilu. Jos kodin koneiden asennus esimer-

settavaa työmarkkinatukea (ns. starttiraha ei estä vähennystä)

dotuksella tai veroilmoituksella siitä huolimatta, että vähennyksen perusteella on

kiksi keittiöremontin yhteydessä on osa
suurta korjausurakkaa, se voidaan katsoa

Jos korvaus työstä maksetaan muulle
kuin yksityiselle henkilölle tai yritykselle.

haettu muutosta ennakonpidätysprosenttiin.

osaksi korjaustyötä. Jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys ja muuttopalvelut ei-

Esimerkiksi kotitalouden kunnalle kotihoidosta maksama korvaus ei oikeuta vähen-

Veroilmoituksen/veroehdotuksen täyttöoppaassa on vähennyksen vaatimista hel-

vät myöskään oikeuta vähennykseen.

nykseen.
Yleishyödylliselle yhdistykselle tavan-

pottava lomake. Tositteet kustannuksista
liitetään mukaan veroilmoitukseen tai pa-

Hoiva- ja hoitotyö

omaisesta kotitaloustyöstä tai hoiva- ja
hoitotyöstä maksettu korvaus oikeuttaa

lautettavaan veroehdotukseen.

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on
lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhus-

vähennykseen.

Vuosi-ilmoitus

ten hoitaminen hoidettavan kotona. Työ
voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemis-

Vähennysoikeuden selvittäminen

Kotitaloustyönantajan on tehtävä työntekijälle maksamastaan palkasta ja siitä

ta, pesemistä ja auttamista ulkoilussa ja
muissa henkilökohtaisissa toimissa.

Vähennyksen saamiseksi maksajalla on
oltava:

toimitetusta ennakonpidätyksestä vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoitus tehdään heti työsuh-

Vähennykseen oikeuttavaa hoiva- ja hoitotyötä ei ole arvonlisäverolain 34-36 §:ssä

– työntekijän henkilö- ja osoitetiedot tai
– yrityksen Y -tunnus ja osoitetiedot

teen päättyessä tai viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuussa

tarkoitettu valvottu terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, esimerkiksi lääkärin, hierojan,

– työn tekemis- ja maksamisajankohdan
osoittava lasku tai sen jäljennös.

maksajan kotikunnan verovirastolle. Ilmoittamisessa käytetään lomaketta VEROH

fysioterapeutin tai sairaanhoitajan tekemä
työ. Kampaajan tai parturin palvelut eivät

Yrityksen tai yrittäjän on hyvä:
– eritellä laskulla työn, tavaroiden ja mat-

7801, jota saa verovirastoista, verotoimistoista ja posteista. Lomake löytyy Interne-

myöskään oikeuta vähennykseen.

kakulujen osuus (vähäisiä tarvikkeita tai
suureen kokonaisurakkaan sisältyvää vä-

tistä, osoitteesta www.vero.fi osiosta Vuosi-ilmoituslomakkeet.

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö

häistä laiteasennusta tms. ei ole tarpeen
eritellä)

Vuosi-ilmoitusta ei anneta ennakkoperintärekisteriin merkityille yrittäjille tai yri-

Vähennykseen oikeuttaa omassa käytös-

– laskea työn arvonlisäverollisesta määrästä näkyviin vähennykseen oikeuttava 60

tyksille eikä yleishyödylliselle yhteisölle
maksetusta työkorvauksesta.

sä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon
kunnossapito- ja perusparannustyö. Vä-

%:n osuus
– terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän

Kotitaloudet ja ennakonpidätys

hennysoikeus ei koske sijoitusasuntoja.
Vuokralainen saa kotitalousvähennyksen

työn yhteydessä selvittää tarvittaessa verotoimiston avustuksella arvonlisävero-

Kotitaloudet on vapautettu ennakonpi-

vuokraamansa asunnon kunnossapitotyön
perusteella. Perusparannus- ja kunnossa-

velvollisuutensa jo ennen yhteydenottoa
asiakkaaseen.

dätyksen toimittamisesta ja sosiaaliturvamaksun maksamisesta, jos maksettavat

pitotyötä on esimerkiksi keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja

palkat ovat vuodessa enintään 1.500 euroa.

Mistä verosta vähennys tehdään

kellaritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt. Myös rakennusten maa-

Verotoimisto tekee vähennyksen valtion

laus ja muu ulkokunnostus sekä pihan laatoitus oikeuttavat vähennykseen.

tuloverosta. Jos vähennys ylittää valtion
tuloveron määrän, ylittävä osa vähenne-

Uudisrakentaminen, jota on myös mm.
asunnon laajentaminen, ei oikeuta vähen-

tään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta näiden

nykseen.

verojen suhteessa.
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Lämmöneristys

Energiataloudellinen TTT-talo pitää
lämmön sisällä ja kulut alhaalla

E

sa Hahtala ja Satu Kallonen päättivät rakentaa
itselleen lämpimän ja energiatehokkaan kodin. Nyt ra-

Parocin TTT-ratkaisusta Esa sai tietoa Parocin Internet-sivuilta ja soittamalla Paroc rakentajaneuvontaan. Energiapihiksi TTT-

kennusprojekti on jo hyvällä mallilla ja haaveesta on tulossa totta. Syksyllä nuoripari muuttaa kolmen kissansa

taloksi kutsuttu tehokkaan eristämisen ratkaisu alkoi tuntua
omalta. Paroc Vuorivillan valinta eristysmateriaaliksi oli kypsy-

kanssa Parocin energiaa säästävän TTT-taloratkaisun mukaan eristettyyn taloon.

nyt mielessä jo aiemmin.
Lisätietoa energiatehokkaasta rakentamisesta haettiin myös

Päätös matalaenergiatalon rakentamisesta oli Esalle miltei itses-

Motivasta ja VTT:ltä. Esan mukaan "Tietoa on hankittu aika tavalla eri lähteistä. "Moneen rakentajaan nähden olen selvittänyt

täänselvyys siinä vaiheessa, kun oli päädytty uudisrakennusvaihtoehtoon. "Aluksi etsittiin vanhaa hirsirunkoista taloa – mietittiin van-

aika tarkkaan eri vaihtoehtoja. Ja todennut ettei matalaenergiarakentamisen kertakustannus saatuun hyötyyn ja kustannussääs-

han peruskorjausta" sanoo Esa. Päätös oman rakentamisesta syntyi kolmessa kuukaudessa, kun uuden rakennuksen edut alkoivat

töihin nähden ole kovin suuri, ehkä noin 6000 -7000 euroa, mikä
suunnilleen kattaa tehokkaamman eristyksen ja ikkunoiden, tuli-

painaa vaakakupissa. Kun sitten sopiva noin 1.3 hehtaarin kokoinen tontti löytyi Uudenkaupungin kupeessa olevasta Vohdensaa-

sijojen, ilmanvaihtojärjestelmän sekä A-luokan kodinkoneiden aiheuttaman kustannuslisän”.

ren kylästä lokakuussa 2002, alkoivat tontinomistajat miettiä, minkälainen talo sopisi kauniille paikalle kukkulan päälle.

Asumiskulut haluttiin siis pitää alhaisina ja lämpö sisällä. Tehokkaan eristämisen lisäksi huomiota kiinnitettiin mm. ikkunoi-

Talotehtailta ei löytynyt sopivaa ratkaisua

hin, ilmanvaihtoon ja lämmitysjärjestelmiin.
Ikkunoissa päädyttiin parempaan vaihtoehtoon kuin aluksi ajatel-

Yhtenä vaihtoehtona mietittiin valmista talopakettia. "Talotehtailla ei kuitenkaan ollut tarjota sellaisia energiataloudellisia vaih-

tiin." Valituiksi tulivat tehoselektiivi-ikkunat. Ikkunoiden suuntausta
mietittiin myös tarkkaan. Julkisivu käännettiin etelään, sillä siinä on
eniten ikkunapinta-alaa. "Koko talo suunniteltiin tehokasta lämmön-

toehtoja, jotka olisivat vastanneet tarpeitamme. Heidän linjastonsa eivät suosineet energiatehokkaita rakenteita. Päätimme, että

saantia ajatellen – huoneratkaisuja myöten. Sauna ja pesuhuone ovat
pimeimmässä nurkkauksessa" toteaa Esa. Pyöriväkennoinen ilman-

kun kerran rakennetaan, niin mieluummin tehdään kunnolla" perustelee Esa. "Ja koska muutkin vaatimuksemme tähtäsivät tasok-

vaihto lämmön talteenotolla valikoitui sopivimmaksi ilmanvaihtojärjestelmäksi, koska siinä hyötysuhde on 85 %. Taloon tulee sähkö-

kaampiin ratkaisuihin, päädyimme rakentamaan paikalla itse –
osittain kirvesmiesporukalla, mutta pitkälti myös omin voimin"

vastuksilla toimiva lattialämmitys, mutta leivinuuni, puuliesi ja varaava takka antavat peruslämmön ilman sähköäkin. Ainoastaan kos-

tulevan talon isäntä kuvailee.
Rakennuksen suunnittelu vei aikaa noin 4-5 kuukautta. Tuttu

teissa tiloissa sähkölämmitys toimii päälämmönlähteenä. Energiankulutusta säädellään myös ns. älytermostaateilla, joilla lämmitys on

rakennusmestari piirsi pohja- ja julkisivukuvat isännän suunnitelmien pohjalta ja raumalainen rakennesuunnittelija teki rakenne-

ohjelmoitavissa viileämmäksi esim. poissa oltaessa.

piirustukset. "Sitä kun tykkää itse näppinsä laittaa joka paikkaan
– niin suunnittelin itse" naureskelee isäntä. "Tämä on ollut tosi

EU:n energiatehokkuusdirektiivi vuonna 2006

hauskaa – voisi ajatella tästä jopa sivubisnestä, jos kerran tämä
suunnittelu on näin mukavaa".

Noin 30 % energiankulutuksesta aiheutuu rakennusten lämmityksestä. EU:n vuonna 2006 voimaan tulevan direktiivin tarkoituk-

Lämmin koti – pienet energiakulut

sena on vaikuttaa pakollisen energiatodistuksen avulla kiinteistöjen
myyntihintoihin ja näin ohjata rakentamista energiataloudellisiin ja

Miksi pariskunta sitten päätyi matalaenergiataloon? "Energia-

ympäristöä nykyistä vähemmän kuormittavin vaihtoehtoihin.
Määräykset koskevat kaikkia ympärivuotiseen käyttöön tarkoi-

hintojen nousu ja mahdollisuus säästää energiakuluissa olivat tärkeimmät valintaan vaikuttaneet tekijät”.

tettuja uudisrakennuksia, myös loma-asuntoja.
Esa Hahtala on myös tietoinen tulevasta EU:n direktiivistä.

Asumismukavuutta Esa ja Satu arvostavat myös korkealle. Esa
kertoo, että "Emäntä on oikea vilukissa ja palelee aina!" Satun isä

Vohdensaaren energiaa säästävä TTT-talo pääsee alhaisimpaan
energiankulutusluokkaan. "Jospa direktiivi vaikuttaisi positiivises-

on myös osaltaan vaikuttanut päätöksen syntyyn. "Appiukko rakensi itselleen jo 1970- ja 80-lukujen vaihteessa energiaa säästä-

ti myyntihintaan, jos jostain syystä joskus päätyisi taloa myymään
– vaikkei taloa tietysti myyntimielessä rakennetakaan" pohtii Esa.

vän talon, joten hänen myönteisillä kokemuksillaan ja neuvoillaan on myös ollut vaikutusta valintoihimme" toteaa Esa.

Energiatehokkaasta rakentamisesta koituu etua siis paitsi itselle, myös ympäristölle. "Pitää pyrkiä välttämään ympäristön tuho-

Teksti: Nina Hyyppä Kuvat: Nina Hyyppä ja Esa Hahtala
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Lämmöneristys

Vohdensaaren kukkulalle nousee hulppea
kaksikerroksinen energiapihi TTT-talo, jonka lämmitykseen tarvitaan vain noin puolet
"normaalitalon" lämmitykseen kuluvasta
energiasta.

Eristepaketit suojataan pressulla.
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Lämmöneristys
amista. Tässä matalaenergiarakentamisessa ympäristönsuojelu
tulee siinä sivussa, päällimmäisenä näkökohtana se ei kuitenkaan
ollut TTT-ratkaisuun päädyttäessä. Haluamme huolella rakennetun talon – eivät auta eristyspaksuudet eivätkä muut, jos ei rakenneta huolellisesti" tuumii tulevan talon isäntä.
"Toivottavasti ihmiset eivät rakentaisi niin rimaa hipoen. Nyt
kun alkaa saatavilla olla riittävästi tietotaitoa ja materiaaleja tehokkaaseen rakentamiseen".

Turvalliset materiaalit toimiviin rakenteisiin

TTT-ratkaisun mukaan rakentavat saavat halutessaan messinkisen TTT-vuosilaatan Paroc Oy Ab:lta.

Materiaalivalinnat Hahtalan taloon on tehty huolella, kuten
muutkin ratkaisut.
Esa Hahtala on tietoinen Paroc Vuorivillan kuulumisesta Ra-

Isäntä on itse toteuttanut suuren osan
talon rakennustöistä. Tässä kiinnitetään
PAROC WPS 3 -tuulensuojalevyä.

kennustietosäätiön rakennusmateriaalien M1-luokkaan, joka on
paras luokka. Tulevat asukkaat eivät ole herkkiä eivätkä kovin allergisia. Sisustusmateriaaleissa kiinnitetään kuitenkin ehkä vielä muita materiaaleja enemmän huomiota terveysnäkökohtiin.
Esa Hahtalan mukaan rakennustyömiehet eivät olleet aluksi tottuneet näin suuriin paksuuksiin, mutta kirvesmieskin on nyt innostunut asiasta; vähäisellä lisäkustannuksella kun säästetään merkittävästi energiaa.
Vuorivillaa on myös helppo käsitellä. Isäntä korostaa
huolellisen villoituksen merkitystä – siksi se teetetään
tuntitöinä eikä urakalla. Esan mukaan taloa on eristetty
välillä kuin "Iisakin kirkkoa", mutta nyt eristykset ovat
jo hyvällä mallilla, kiitos rakennusmiesten.
Esa on ajatellut tuoda jossakin vaiheessa rakennukselle myös lämpökameran, joka paljastaa seinien vuotokohdat ja kylmäsillat. "Kirvesmiehiä on peloteltu kameralla!" myhäilee isäntä pilke silmäkulmassa. "Tämä
kirvesmiesporukka on kuitenkin tehnyt huolellista työtä
Lassi Salmelan johdolla" Esa jatkaa.

Satu Kallonen osallistui
itse myös eristystöihin.
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Lämmöneristys
Timpuri lounaalla ketun kanssa

Omaan kotiin
Puuvuorattu asuinpinta-alaltaan 169 m2 kokoinen perinnetalo
valmistuu syksyllä. Yksi suuri unelma täyttyy, kun nuoripari muuttaa pitkäikäiseen ja mukavaan kotiin – huolella rakennettuun energiaa säästävään TTT-taloon.
Monta pientä unelmaa vielä odottaa toteuttamistaan. Muuton
jälkeen jää Satulle ja Esalle enemmän yhteistä aikaa ja he voivat
Energiaa säästävän TTT-talon yläpohjaan asennettiin 400
mm Vuorivillaeristeitä.

keskittyä vaikkapa pihasuunnitteluun, puutarhanhoitoon ja ympäristön tarkkailuun. Pihasuunnitelmia on jo jonkin verran tehtykin ja mm. kasvihuone, maakellari ja aitta ovat suunnitteilla. Mansikkaa tullaan viljelemään ehkäpä myyntiinkin asti. Traktorikin on

"Mieluummin säästetään sisustuksissa. Niitä kun voi
myöhemmin helposti uusia. Sisustuskuluja voi siirtää

jo ostettu tien kunnossapitoa ja peltotöitä varten. Tekeminen ei
siis lopu talon valmistuttuakaan, varsinkaan kun molempien varsinaiset leipätyöt ovat toisaalla – lyhyen matkan päässä Uudessa-

myöhemmäksi, kuten autotallin rakentamisenkin"
toteaa Esa.

kaupungissa Kemiran tehtaalla.
Tulevassa kodissa on kissojen lisäksi tilaa myös mahdolliselle

Rakentaminen edennyt aikatalussa

jälkikasvulle. Ehkäpä myös jo rakennusaikaan tuttavuutta tehneet kettu ja supikin piristävät vierailuillaan luonnonläheisessä

Vohdensaaren talossa runkorakenteissa ei tingitä.

Rakentaminen alkoi kesäkuun alussa. Aikataulu
laadittiin hyvin realistiseksi. Vuosi ja kolme kuukautta
riittänee talon muuttokuntoon saattamiseen. "Tavoitteena on, että talo on syksyllä asumiskunnossa. Kovin keskeneräiseen ei muuteta. Kaikki pölyävät työt
tehdään ensin pois ja sitten vasta muutetaan sisään.
Liikaa kiirettä ei pidetä - tärkeää on tehdä työt huolellisesti" kertoo Esa.
Rakennustyö on edennyt suuremmitta viivästyksittä. Kirvesmiesten kova kysyntä tosin hiukan hidasti aloittamista. Keväällä myös
kostea keli viivästytti jonkin verran projektin etenemistä eikä kesähelteillä voinut kuumimpaan keskipäivänaikaan rakentaa, koska hiki tuli jo pelkästä olemisesta.
Muuten työt ovat sujuneet odotusten mukaan. Vain "detaljiasiat" joskus stressaavat perusteellista isäntää: "Pitää tehdä kaikki
yksityiskohdatkin huolellisesti" painottaa hän. Myös huonejärjestystä mietittiin aika pitkään, mutta melko sutjakkaasti sekin meni.
Projektia on helpottanut se, että isäntäväen toiveet talon suhteen
ovat olleet samoilla linjoilla. Ainoastaan pieniä yksityiskohtia on
"viilattu" välillä isännän, välillä emännän mielen mukaan.

pihapiirissä, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa vasikoiden juottorantana.

Satun ja Esan energiapihin TTT-talon eristysratkaisut olivat
seuraavat:
Alapohja:
– puurunkoinen rossipohja, 300 mm levyvillaa (PAROC UNS
37)
Rossipohja sopii korkeine sokkeleineen kallioiselle tontille.
Eristäminen ja valmiin rakenteen huolto ja tutkiminen on
alakautta helppoa.
Yläpohja:
– 50 mm PAROC tuulensuoja 350 mm (PAROC UNS 37)
Yläpohja tehtiin yläpuolelta asentaen. Tavoitteena oli 500
mm paksuinen eristys, mutta lopulta päädyttiin kuitenkin
400 mm:iin.
Seinä:
– 50 mm tuulensuoja (WPS 3ntj) 200 mm PAROC UNS 37

Lisätietoja energiapihistä TTT-talosta www.paroc.fi,
Pientaloeristeet-osio.
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Lohja Rudus

Betoni ja sora käyttökohteeseen
keveästi
Käytä työmaalla nykyaikaisia siirtomenetelmiä ja keskity itse muuhun

H

yvin suunniteltu

non ja olosuhteiden mukaan palvelukeskuk-

tusten tieltä. Betoniautojen kuorman pur-

on puoliksi tehty. Pientalorakentamisen suhteen lausahdus pitää erityi-

sessa valitaan kuljetuksiin ja siirtoihin autotyyppi, joka mahtuu liikkumaan tontilla.

kuun normaalisti riittävä aika on 15-25 minuuttia riippuen pyörintäsäiliön koosta. Yli-

sen hyvin paikkansa. Onhan kyse ihmisen elämän yhdestä jos ei tärkeim-

– Toimituspäivinä kannattaa pyytää työväkeä siirtämään autonsa riittävän kauas työ-

määräisistä palveluajoista joudumme veloittamaan. Betonin pumppauksen yhteydessä

mistä, niin ainakin haastavimmista ja
suhteellisen kalliista prosesseista.

maalta, Salminen opastaa. Rakentajalle saattaa syntyä turhia odotusvelotuksia, jos pitää

betoni saattaa myös roiskua liian lähelle parkkeerattujen autojen päälle. Pienellä vaivalla

etsiä timpureita siirtämään autoja pois kuljePerustusvaiheen töistä kannattaa miettiä

voi välttää mielipahan. Emäksinen aine ei
tee hyvää tuulilasille eikä pelleille.

etukäteen, mihin omat voimavarat, taito ja
aika riittävät ja mitä kannattaa teettää muil-

Taloa rakennettaessa tarvitaan maallikolle
yllättävän montaa eri laatua kiviaineksia ja

la. "Mies, lapio ja kottikärryt" -siirtotapa alkaa olla historiaa. Nykyaikaiset siirtomene-

betonia. Pientalon rakentajan kannattaa
aina käyttää ammattitaitoisen rakennesuun-

telmät ovat nopeita ja maksavat itsensä takaisin säästyneenä aikana ja vaivana.

nittelijan palveluja. Terveen talon rakentamisessa perustukset ovat kaiken aa ja oo.

Mitä pienrakentajan on hyvä selvittää ja
tiedostaa etukäteen, jos hän hoitaa työ-

Rakennesuunnittelijan tehtävä on määritellä rakennesuunnitelmaan betoni- ja ki-

maansa perusmateriaalien, soran ja betonin, hankinnat itse? – Ensinnäkin tiet pitää

viaineslaadut perustuksiin, rakenteisiin ja
piha-alueelle. Tilatessa on sitten kokemat-

perustaa kunnolla. Pitää ymmärtää, että
lasteineen sora- ja betoniautot painavat 25-

tomankin helppo katsoa suunnitelmasta
kyseisen rakenteen määritelty tuotelaatu.

30 tonnia, toteaa myyntipäällikkö Timo
Salminen Lohja Rudukselta. Etukäteen

Vaikka ammattilainen päättää laadut, on
talon rakennuttajankin hyvä tietää, että

kannattaa myös selvittää, onko tontilla tai
lähiympäristössä varottava suuria pihapui-

salaojat toimivat ja talojen rakenteet pysyvät kuivina, kunhan käytetään oikeata tuo-

ta tai sähköjohtoja. Näistä on hyvä mainita
betonia ja soraa tilatessa. Tontin ja tien kun-

tetta oikeaan paikkaan ja työ tehdään huolella. Pienellä säästöllä väärässä paikassa

Teksti: Mirja Forsman Kuvat: Risto Paavola ja Lohja Rudus arkisto
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Betoni ja sora
voi saada aikaan suuren vahingon, joka ilmenee vasta vuosien päästä. Näistä on riittävästi kuultu esimerkkejä viime vuosilta.
Jos rakennussuunnitelma on puutteelli-

Siirtomenetelmiä on useita

nen, Lohja Ruduksen alueellisissa palvelukeskuksissa osataan kysyä tarvittavat tiedot ja neuvoa rakentajaa tuotevalinnassa.
– Jos huomaamme asiakkaan puheesta,
että tuotteen tilaamiseen liittyvät tiedot eivät ole riittävän selviä, ohjaamme kysymykset tekniseen neuvontaamme, kertoo Lohja
Ruduksen Etelä-Suomen valmisbetonipalvelukeskuksen esimies Eeva Stenbäck.
Kiviainekset sekä betoni on tilattava vähintään päivää ennen tarvetta. Ja betoni vasta sitten, kun muotit ovat valmiiksi tuetut
ja raudoitteet paikallaan. Varsinainen hankintasopimus on neuvoteltu jo hyvissä ajoin
ennen toimitusta.
Pienrakentajan tarjouspyyntölomakkeet sekä tietoa tilinavauksesta ja asiakasnumerosta löytyy Lohja Ruduksen
sivuilta www.lohjarudus.fi.

M

illä menetelmällä tuotteet siir-

valunuopeus on 10-15 kuutiota tunnissa,

retään työmaalla käyttökohteeseen, jää usein rakennuttajan pää-

kun se suurten kohteitten valutöissä on jopa
40 kuutiota. Hitaampi nopeus on tarpeen

tettäväksi. Ammattilaisten ohje on,
että vaikka olisi kuinka innokas tal-

siksi, että muotit varmasti kestävät – muotin tekijät eivät aina ole ammattitimpureita.

kooporukka apuna, betonin ja kiviainesten siirrossa kannattaa turvautua

Pumpulla varustettu sekoitussäiliöauto, Pumi, kuljettaa 1-5 kuutiota be-

konevoimaan. Näin säästetään aikaa
ja vältytään raskaalta työltä. Kone te-

tonimassaa mukanaan ja pumppaa sen joko
vaaka- tai pystysuunnassa. Kaupunkityömai-

kee hetkessä sen, mihin ihminen käyttää tuntikausia. Tasaustöitä lapionvar-

den vaikeasti lähestyttävien ja ahtaiden kohteiden valut hoituvat kuljetuspumppuautolla

ressa riittää kyllä näinkin.

joutuisasti. Samoin lattiavalut sekä yleisesti
kaikki pienet pumppuvalut. Kuljetuspump-

Hihnakuljetinautolla sora
lennätetään perille

puautojen ulottuvuudet ovat tyypin mukaan
pystysuunnassa 16-24 m ja vaakasuunnassa 11-20 m. Betoni pumpataan ikkunan tai

Kaupungeissa tontit ovat usein ahtaita;
joten kiviaineksia ei ole tilaa varastoida ra-

käytävän kautta letkua myöten valutilaan.
Betonipumppuautot pystyvät toimi-

kentamisen aikana. Siksi alapohjan soratäytöissä on järkevintä käyttää hihnakuljetinau-

maan myös vaikeasti lähestyttävissä työkohteissa. Niiden puomin pituus vaihtelee

toa. Perustusten sisäpuolelle tulevat seulotut
soralaadut, esimerkiksi Kapillaarikiviaines

20 metristä 40 metriin, linjapumppauksessa ulottuma moninkertaistuu. Puomin avaa-

sekä vesi- ja viemäriputkien suojatäyttöihin
tarvittava hienotäyte, saadaan vaivattomasti

miskorkeus on 5-9 metriä ja sen kääntösäde on 360 astetta.

suoraan haluttuun kohtaan hihnakuljetinauton avulla. Seulotut soralaadut kulkevat ta-

Siirtokuljetinauto sopii valuihin,
joissa auto pääsee noin 12-16,5 metrin

saisesti hihnaa pitkin vaikeisiinkin paikkoihin yli esteiden. Apumiesten tehtäväksi jää

päähän valukohteesta. Autossa on mukana kuljetinhihna. Betonimassa voidaan siir-

tasoitella hiekka tai sora paikoilleen.
Hihnakuljetinauton käyttö on hintansa

tää hihnan avulla autosta suoraan muottiin ja toiseen kerrokseen ilman muita siir-

väärti. Aikaa säästyy, eikä pikkutraktoria tarvita, säästöä siinäkin. Hihnakuljetinsiirto on

tovälineitä.

näppärä myös leikkikenttien ja hiekkalaatikoiden hiekkaa uusittaessa. Leikkihiekka ja

Tietoa tuotteista, työstä, kuljetus- ja
siirtomenetelmistä:

turvahiekka saadaan istutuksia vaurioittamatta kohteeseen vaikka aidan yli kadulta.

www.lohjarudus.fi > Kiviainekset >

Betonin siirto pumpaten kannattaa

Esitteet > Pienrakentajan kiviainekset
www.lohjarudus.fi > Valmisbetoni >

Betonin pumppaus valukohteeseen säästää työtä ja nopeuttaa valua ja on useimmiten myös kokonaiskustannuksiltaan edullisin menetelmä. Pientalotyömaalla betonin

Esitteet > Tietoa pienrakentajalle
www.lohjarudus.fi > Valmisbetoni > Kalusto
Lohja Ruduksen alueelliset
palvelukeskukset:
Puh. 020 447 711
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Tiilirakentaminen

K

orkealla kallion päällä, kauniin Varsinais-Suomen metsä-

maiseman ympäröimänä sijaitsee pientalotyömaa, jossa eletään jo odottavissa tunnelmissa. Lattiavalut ovat juuri tehty ja rakennuksen sisätiloissa onkin

Energiansäästö ja ekologisuus
avainasioina

saunamaisen kosteaa. Talon isännän silmissä häämöttää jo rakennusprojektin loppusuora – ja haave päästä muuttamaan kesän koittaessa. Takana on jo

Ulkoseinärakenteessa eristeenä on käytetty 200 mm eristepaksuutta, vaikka yk-

monen monta rakentamishankkeeseen liittyvää päätöstä ja ratkaisua.

sinkertaisen täystiilirakenteen (tiili-villa-tiili) osalta uudet kiristyneet lämmöneristys-

Tärkeimmän päätöksen tämä nelihen-

keimpinä kriteereinä valinnassa olivat täys-

kinen perhe teki kuitenkin jo ennen rakentamisen aloittamista: perheen unelmana oli

tiilitalon luotettavuus ja helppohoitoisuus
rakenteena, sillä taloa rakennettiin ennen

rakentaa kivitalo. Vertailut muihin kivitalovaihtoehtoihin johtivat tarkan harkinnan

kaikkea omaan käyttöön eikä tulevien kesälomien käyttö kunnossapitoon ja maala-

jälkeen täystiilitalon valintaan. Perheen tär-

uksiin juurikaan kiinnostanut.

tä koskevat vaatimukset täyttyvät jo 150
mm:n eristyspaksuuksilla. Toki on huomioitava, että jatkuvasti kohoavan energianhinnan takia kannattaa harkita astetta parempaa eristetasoa, sillä jo 50 mm:n lisäeristämisellä saavutetaan merkittävä ener-

Turvallinen täystiilitalo
– hyväksi koettu valinta

Vaalea täystiilitalo sopii kauniisti varsinaissuomalaiseen metsämaisemaan.
Teksti: Heikki Perkiö Kuvat: Tiileri
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Tiilirakentaminen
giansäästö eikä ulkoseinävahvuuden kasvattaminen 250 mm:n yli uuden rakennus-

arvot: talon lämmitysenergia otetaan kahdesta kallioon poratusta kaivosta maaläm-

Sisäilman laatua parantaa vielä keskuspölynimuri, jonka putkistot upotettiin kanta-

lain mukaan vähennä sallittua rakennusoikeutta.

pöpumpun välityksellä. Lämmön jako on
toteutettu lattialämmityksen avulla ja ko-

mattomien tiiliväliseinien sisään. Niiltä osin
seinissä käytettiin 130 mm:n tiiliä, kuten

"Massiivinen täystiilitalo sopii mielestäni hyvin tällaiseen aurinkoiseen paikkaan,

konaisuutta tukemaan tulee vielä keskeiselle paikalle pystytettävä varaava takka.

kantavissa väliseinissäkin. Osa talon sisäseinistä muurattiin 85 mm leveästä moduu-

sillä talvella ikkunoiden kautta tuleva energia varastoituu olohuoneen yli neljä met-

Puulämmitystä silmälläpitäen piharakennuksessa – täystiilirakenteinen sekin – on

litiilestä, jotka tasoitetaan joko maalattavaksi tai tapetoinnin pohjaksi", selvittää

riä korkeisiin tiiliseiniin ja kesällä puolestaan massiivisuus pitää huoneiden lämpö-

varattu reilusti tilaa puuvarastoa varten.
Muita piharakennukseen tulevia tiloja ovat

talon isäntä.
"3 ja 6-vuotiaat poikamme kyllä aikaan-

tilat sopivan viileinä", toteaa perheen isäntä. "Meille myös ekologisuus oli tärkeä kri-

autotalli ja -katos sekä harrastetila.

saavat riittävästi ääntä, joten on hyvä, että
tarvittaessa työhuoneessa voi keskittyä

teeri eri valintoja tehtäessä. Poltetun tiilen
ympäristöystävällisyys, pitkä kestoikä ja

Sisäilman laatu ja asumisviihtyvyys
huipussaan

omiin asioihinsa perheen normaalirytmiä
häiritsemättä. Liikenteen melu ei tontillem-

juuri passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen olivat niitä seikkoja, jotka puolsi-

"Allergisia oireita ei perheessämme ole,

vat tiilen valintaa."
Huoneistoalaltaan yli 260 m2: n talon

mutta onhan se turvallista tietää, ettei
omien valintojen suhteen voi tässäkään

sestä.

lämmityksessä korostuvat myös ekologiset

mielessä parempaa vaihtoehtoa löytää.

Täystiilitalo muurarin kannalta

me asti kantaudu", toteaa rakentaja kysyttäessä hyvän ääneneristävyyden merkityk-

Täystiilitalo ja piharakennus on kohteen
muuranneelle Hannu Kärjelle tutuksi tullut
työmaa. Kaiken kaikkiaan noin 50.000
tiiltä tulee muurattua ennen kuin muuttoauto voi karauttaa pihalle.
"Muuraamatta on enää noin 4.000 tiiltä julkisivuun", toteaa Kärki selvästi ylpeänä työkohteestaan. Onhan takana jo useita vaativia pilareita, julkisivun yksityiskohtia ja työvaiheita. Oman osansa työmaan
vaativuudelle on antanut korkeat huonekorkeudet, jotka väistämättä myös hidastavat muuraustyön edistymistä.”
"Muurarin kannalta täystiilitalon muurausurakka on aina miellyttävä työmaa,
siinä kun saa olla yhdessä paikassa pidempään eikä tarvitse liikkua useissa työkohteissa. Myös aikataulun kannalta tällainen
työmaa on sekä rakentajan että muurarin
kannalta helpommin hallittavissa", selvittää Kärki.
Hannu Kärjellä on takanaan jo yli 30
vuotta muurausalan töitä. Hänen kokemuksellaan tämän kohteen kokoinen työmaa
on yhden muurarin kannalta maksimaalinen koko. Yhdellä apumiehellä työn tehokkuus on juuri optimaalinen.

Muurari Hannu Kärki tarkastelemassa Keramian Tundra-tiilen korkeaa laatua.
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Tiilirakentaminen
"Talon sekä piharakennuksen julkisivut
muurattiin Tiileri Keramian Tundra- tiilestä. Tasoitettavissa sisäseinissä käytettiin
kustannuksiltaan edullisempaa sisäseinätiiltä ja piharakennuksen väliseinät muurattiin molemmin puolin puhtaaksi Tiileri
Seppälän II-luokan tiilestä", kertoo muurari tiilien yksityiskohdista.
"Hyvännäköistä tiiltä autotallin sisäseinäksi", toteaa isäntä. "Ja sopivasti muurattu seinään…", huikkaa Hannu Kärki
autonsa ikkunasta jo lähdössä valmistelemaan seuraavaa työmaata.

Tiileri tuntee tiilet
Tiileri edustaa suomalaista huippuosaamista poltetun tiilen valmistuksessa. Tiileritehtaiden toimialueena on koko Suomi.
Tehtaita on kolme, myyntikonttoreita seitsemän ja jälleenmyyjiä ympäri Suomen.
Tiileri-tietotaitoon kuuluu laadun, monipuolisuuden ja palvelun ohella myös toimitusvarmuus. Aito Tiileritiili on varma
valinta.
Kaikilla Tiileritehtailla on omat erikoistuotteensa. Laajan tiilivalikoiman mahdollistaa mm. eri tehtaiden toisistaan poikkeavat valmistusmenetelmät:
– Tiileri Seppälän erikoisuutena on Suomen ainoa kuivapuristuslinja, jolla valmistetut tiilet ovat kuuluja mittatarkkuudestaan – useimmat ovat myös molemmin puolin puhtaaksi muurattavissa
– Tiileri Ylivieskan tuotevalikoimaan kuuluu vanhan ajan perinteitä kunnioittava
"käsinlyöty" Ruukintiili, joka valmistetaan
märkälyöntimenetelmällä. Tällä menetel-

Muuraus on yhä arvostettua käsityötä, toteaa Hannu Kärki katsellessaan työnsä lopputulosta.

mällä tiiliä valmistetaan Suomessa vain
Ylivieskassa.
– Tiileri Keramian erikoisuutena ovat kaoliinisavesta valmistetut vaaleat tiilituotteet, joita Kemiössä on valmistettu –
ensimmäisenä Suomessa – jo vuodesta
1978.

Lisätietoja tiilistä ja tiilirakentamisesta
Tiileri-myynti:
Helsinki, puh.
Tampere, puh.
Turku,
puh.
Kouvola, puh.

09-878
03-368
02-275
05-886

5432
5883
7500
1125

Tiileritehtaat:
Tiileri Keramia
25730 Mjösund
puh. 02-420 000
fax 02-420 300

Kuopio, puh. 017-282 4805
Oulu,
puh. 08-371 995
Seinäjoki, puh. 0500-565 906

Tiileri Seppälä
Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02-484 300
fax 02-484 8919

www.tiileri.fi
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Tiileri Ylivieska
Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08-427 6000
fax 08-427 139

Me Rakentajat

Auta taloasi
hengittämään oikein

H

yvä ilmanvaihto on osa viihtyisää ja

terveellistä asumista. Sisäilman laatu vaikuttaa sekä asukkaiden että talon hyvinvointiin ja terveyteen. Koneellinen ilmanvaihto auttaa taloa hengittämään oikein. Ilmanvaihtokoneessa suodatettu ja esilämmitetty puhdas ulkoilma johdetaan tuloilmakanavan kautta asuintiloihin.
Näin kodin ilma pysyy raikkaana ja vedottomana ja asumisesta tuleva kosteus sekä rakenteista ja ihmisistä erittyvät epäpuhtaudet tuulettuvat ulos.
Kotimainen Uponor Vent -ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan
jokaiseen pientaloon erikseen. Järjestelmän monet edistykselliset
ratkaisut, kuten kosteusanturi ja lämmön talteenotto, säästävät
sekä taloa että energiaa.

erityisesti saneerauskohteisiin, koska se mahtuu hyvin pieneenkin tilaan. Käytettävissä on nyt kolme kanavakokoa: 100, 125 ja
160 mm.
Uponor Vent -ilmanvaihtokanavilla ja kanavaosilla on ilman-

Ilmanvaihdon kokonaispaketti niin uuteen kuin vanhaankin
taloon

vaihtotuotteiden puhtausluokituksen M1-luokan hyväksyntä. Kanavat ovat puhtaita, sileitä ja syöpymättömiä. Kanavat on kehi-

Uponor Vent -peruspaketti sisältää ilmanvaihtosuunnitelman
ja sen hyväksyttämisen viranomaisilla, ilmanvaihtokoneen, muo-

tetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

visen kanaviston, äänenvaimentimet ja huoneistokohtaiset venttiilit. Kattotarvikepaketti sisältää poistoputken, huippuimurin ja

Uudet, tyylikkäät venttiilit

kattoläpiviennit, eristepaketti eristematon ja solumuovieristeen raitisilmakanavalle. Lisäksi tarvitset kosteusanturit sekä haluttaessa

Uponor Vent -järjestelmää on kehitetty edelleen uusin venttiilein. Uudet venttiilit ovat nopeita ja edullisia asentaa, koska ne

myös hiilidioksidianturit.
Halutessasi palveluksessasi on Uponorin kouluttama asennuslii-

voidaan kiinnittää kanavaan ilman kehystä. Joustavan tiivisteen
ansiosta liitoksesta tulee erittäin tiivis.

ke, jolta saat ammattitaitoisen asennuksen, järjestelmän säädön,
käyttökoulutuksen ja viranomaisen edellyttämän iv-työnjohtajuuden.

Venttiilit voidaan säätää ilman mittatulkkia. Venttiilikohtainen sää-

Voit siis valita eri pakettiratkaisuista haluamasi tai täydellisen
järjestelmätoimituksen, joka kattaa koko pientalon ilmanvaihdon

tökäyrä on mukana pakkauksessa.

tarvekartoituksesta, suunnitteluun, asennukseen, eristämiseen
säätämiseen ja käytönopastukseen asti.

Kysy lisätietoja:
Uponor Suomi

Soveltuu nyt entistä paremmin myös saneerauskohteisiin

Oy, puh. 020
129 211 tai tu-

Uponor Vent -järjestelmää on täydennetty 100 mm:n kanavakoolla sekä siihen kuluvilla osilla. Pienempi kanavakoko soveltuu
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Vesikatto

Y

ksilöllinen Jämerä-kivitalo edellyttää

katteekseen näyttävää ja persoonallista materiaalia. Ormax Granit on toinen Lafarge Tekkin Oy:n kevään kampanjatuotteista.

Monet pääkaupunkiseudulla työskentelevät lapsiperheet päätyvät asumaan hieman kauemmaksi lähikuntiin ja kaupunkeihin.
Pasi Mustajoki, Sirpa Aitoaho ja heidän kuusivuotias poikansa
Jessekin ovat asuneet Hyvinkäällä 1970-luvulla rakennetussa puuomakotitalossa jo pitkään. Ahkerasta kunnostamisesta huolimatta rakennus alkoi olla jo vanha ja toisaalta uuden omakotitalon
rakentamiseen innosti myös mahdollisuus suunnitella siitä juuri
oman perheen tarpeisiin ja toiveisiin sopiva ratkaisu.
Sirpa ja Pasi halusivat kivitalon ja päätyivät Siporex-ratkaisuun.
- Se on rakennusfysiikaltaan toimiva rakenne, Pasi perustelee.
Jämerä-kivitalot ovat yksilöllisesti suunniteltuja. Pasin sekä Sirpan talon suunnitteli luotettu ja tuttu arkkitehti Marko Aitio tamperelaisesta Arkkitehtitoimisto Aitiosta. – Tiesimme tarkkaan, mitä
halusimme ja minkälaisen kodin tarvitsisimme, joten osallistuimme tiiviisti suunnitteluun alusta alkaen, Pasi kertoo.
Uuden talon paikka löytyi toisaalta Hyvinkäältä, aivan taajaman ulkopuolelta jo osittain valmiilta omakotialueelta ja kumpuilevasta maastosta. Palveluihin ei ole pitkä matka ja Helsinkiinkin
pääsee kätevästi. Saman kadun varrella näkyy koko suomalaisen
omakotitalorakentamisen kirjo hirsitaloista tiilirakennuksiin ja tiiOrmax Granit -betonikattotiilet odottavat pääsyä katolle.

liverhoiltuihin puurunkoisiin ratkaisuihin. Rakennuksen toinen kylki

Ilme ja väri ratkaisi

Ormax Granitin harmaa korostaa Sirpan,
Pasin ja Jessen uuden talon ilmettä

Jämerä-kivitalon suunnitteli arkkitehti Marko Autio.
Teksti: Dakota Lavento
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Vesikatto

Katonrakentajat ottavat niput vastaan lappeella

Katto valmiina vaivatta
Talon pulpettikatossa on lapetta kahteen
suuntaan ja neliöitä kaikkiaan 270. Tiiliä
tontille tilattiin 2700 kappaletta. Katon
tekee Mekarakennus Oy, joka löytyi paikallisen rautakaupan kautta.
Avaimet käteen -ratkaisu on useimmiten kätevin ja turvallisin tapa hankkia tiilikatto niin uudisrakennukseen kuin vanhaankin omakotitaloon.
Tiilikaton voi tilata asennettuna rauta-

Sirpa Aitoahon ja Pasi Mustajoen uusi omakotitalo nousee rauhalliselle omakotitaloalueelle luonnon helmaan.
Kovasta pakkasesta huolimatta Pasi Mustajoki seuraa tyytyväisenä katon edistymistä.
– Oikeissa varusteissa ei palella.

kaupasta lähes koko Suomeen. Rautakaupan asennuspalvelun kanssa sovitaan asennuksen kaikki yksityis-kohdat. Asennustyöstä huolehtii Lafarge Tekkinin tytäryh-

on vasten katua, toista suojaa mahdollisim-

jossa on aivan uudenlainen ja näyttävä,

tiö Tiilikattomestarit Etelä-Suomi Oy
Tammikuun kovissa pakkasissa lappeelle

man luonnontilaan jätettävä metsä.
Rakennuksen asuinpinta-ala on 170

eläväinen matta sirotepinta. Sen värejä
ovat savitiilenpunainen, tupapunainen,

nosteltiin viimeisiä tiilinippuja. Nosturiauto sopi onneksi tontin puolelle. Varsinai-

neliömetriä ja lisäksi siinä on vajaa sata
neliömetriä muuta tilaa kellarissa ja vintil-

musta ja harmaa. Ormax Granitin sirotepinta on markkinoiden kestävin sillä kvart-

set katonrakentajat ottivat lavoja vastaan
katolla. Isäntä itse pakkashaalareissaan

lä. Viime kesänä käynnistynyt projekti on
edistynyt niin, että sisään päästään muut-

sihiekka on pitkäikäinen ja pitää värinsä
hyvin. Lisäksi karkea sirotepinta vähentää

auttoi maan kamaralla ohjaamalla nostohaarukkaa tiililavojen alle.

tamaan joskus tulevan syksyn mittaan.

lumiesteiden tarvetta.

Luontoon sopiva valinta
Julkisivuratkaisun piti sopia ympäristöön
ja myös ympäröiviin rakennuksiin. Taloon
tulee tiilenruskea rapattu pinta. - Sekä arkkitehti että me olimme yksimielisiä siitä, että

Ormax Granit -tiilikatto sopii vaativaan
ja persoonalliseen
makuun ja näyttävän
kivitalon lisäksi myös
pikkuruiseen mökkiin.

katteeksi sopisi nimenomaan Lafarge Tekkinin harmaa Ormax Granit, Pasi selittää.
Parille oli itsestään selvää, että katteeksi valittaisiin tiili. Tiilikaton suosio onkin
kasvanut Suomessa jo pitkään. Esimerkiksi uusissa pientaloissa tiilikaton markkinaosuus on yli 50 prosenttia. Ormax Granit
on yksi Lafarge Tekkin Oy:n uusimmista
betonikattotiilimalleista. Se on klassinen
symmetrisesti aaltoileva betonikattotiili,

Lisätietoa asiakaspalvelusta, puh. 09 2533 7200 tai www.lafarge-tekkin.com
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Putkijärjestelmät

Käyttövesijärjestelmän valinta on tärkeä päätös

Uponorilta saumaton kokonaisuus
jakotukista vesipisteille

M

erkittävä osa vuosittain maksetuista 95 miljoonan euron
vesivahinkokorvauksista aiheutuu yhteensopimattomien osien käytöstä tai
huolimattomasta asennustyöstä. Uponor Suomi Oy tuo ensimmäisenä valmistajana markkinoille täydelliset käyttövesijärjestelmät. Uponor Wirsbo
ja Uponor Unipipe -järjestelmät lisäävät merkittävästi rakennusten kosteusturvallisuutta, nopeuttavat rakentamisprosessia ja varmistavat käyttöveden laatua.

Suojaputki estää mahdollisen vuotoveden
joutumisen rakenteisiin.

Teksti ja kuvat: Uponor Oy
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Putkijärjestelmät
– Käyttövesijärjestelmän valinnan merkitystä ei ole täysin ymmärretty. Kyseessä on erittäin keskeinen päätös rakennusprojektissa. Sillä on vaikutus sekä juomaveden laatuun että rakennuksen kosteusturvallisuuteen. Käyttövesiverkoston tulisi olla yhtenäinen järjestelmä, jonka osat sopivat yhteen ja muodostavat kauttaaltaan vesitiiviin kokonaisuuden, muistuttaa markkinointipäällikkö Tord Holmlund Uponor Suomi Oy:n lämmitys- ja käyttövesiyksiköstä.
Uponorin käyttövesijärjestelmiin kuuluvat kaikki järjestelmän
vaatimat putket, liittimet ja muut tarvikkeet sekä asentamisessa
tarvittavat työkalut. Tehdasvalmisteiset jakotukit komponentteineen vähentävät hankalissa työmaaolosuhteissa tehtävää työtä ja
nopeuttavat asennusta. Järjestelmien asentaminen ei edellytä riskialttiita tulitöitä.

Suojaputki estää veden joutumisen rakenteisiin
Rakennusmääräykset edellyttävät vaihtokelpoisia käyttövesiratkaisuja, joissa mahdollinen vuoto ei tunkeudu rakenteisiin, vaan
se voidaan johtaa näkyviin. Uponor Wirsbo - käyttövesijärjestelmä täyttää kaikilta osin vaatimukset.
– Rakenteisiin upotettavissa Uponor Wirsbo -järjestelmissä vir-

Uponor Wirsbo -käyttövesijärjestelmä on tiivis ja yhteensopiva kokonaisuus jakotukilta (1), vesipisteille. Suojaputket liitetään tiivisteellisillä läpivientiholkeilla (2) jakotukkikaapin läpivienteihin. Ylivuotoputki (3) johdetaan lattiakaivolliseen tilaan. Kylmän ja lämpimän veden jakoputket (4) ovat suojaputkissa, kuten myös kytkentäjohdot (5).
Uponor Wirsbo Q&E -liittimet ovat PEX-putkille kehitetty liitinteknologia (6). Suojaputken ja hanakulmarasian liitos (7) on vesitiivis ja
hanakulmarasiat (8) kuuluvat järjestelmään.

tausputket ovat suojaputkessa, joka estää mahdollisen vuotoveden joutumisen rakenteisiin. Suojaputki toimii vuotosuojana. Jos
putkeen tulee vuoto, vesi johdetaan suojaputkea pitkin pois rakenteista, Tord Holmlund kertoo.
Uponor Wirsbo -järjestelmän virtausputkissa käytetty PEX-materiaali sopii hyvin juomaveden kuljettamiseen. Siitä ei erity makuja, hajuja eikä kemiallisia aineita.

Uusi liitinteknologia
Jokaista vesipistettä kohti on omat putkensa, joiden välille ei
tule liitoksia. Pitkät saumattomat asennukset parantavat käyttövesijärjestelmän kosteusturvallisuutta. Asennustyötä helpottavat
Uponor Wirsbo Q&E -liittimet.
Wirsbo Q&E on Uponorin PEX-putkia varten kehittämä patentoitu liitinteknologia, joka perustuu putken omaan puristusvoimaan.
Käyttövesijärjestelmän jakotukit asennetaan vesitiiviiseen jakotukkikaappiin tai lattiakaivolliseen tilaan. Suojaputket liitetään
jakotukkikaapin läpivienteihin tiivisteellisillä holkeilla. Jakotukkikaapin ylivuotoputki johtaa mahdollisen vuotoveden pois kaapista lattiakaivolliseen tilaan ja auttaa siten havaitsemaan vuodon.
Vesipisteiden yhteydessä käytettävät hanakulmarasiat kuuluvat
järjestelmään. Hanakulmarasian ja suojaputken liitokset ovat vesitiiviit. Hanakulmarasia liitetään tiivistelaipalla seinän vedeneristykseen. Virtausputki voidaan vaihtaa hanakulmarasiaa ja vedeneristystä irrottamatta tai rikkomatta.

Myös hanakulmarasiat kuuluvat loppuun asti harkittuun kokonaisuuteen.
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Putkijärjestelmät
Remontti rakenteita rikkomatta
Suomalaiset vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain vesivahinkokorvauksia

Uponorin Unipipe -käyttövesijärjestelmä
soveltuu rakenteiden päälle asentamiseen

noin 95 miljoonaa euroa.
Yli puolet pientalojen kosteusvau-

niin uudisrakentamisessa kuin remontoinnissa, joka näin voidaan tehdä edullisem-

rioista syntyy jo rakentamisen aikana.
Yleisimpinä syinä ovat suunnittelun

min rakenteita rikkomatta.
Unipipen koko- ja liitinvalikoima mah-

puutteet, huolimaton asennustyö, kohteisiin sopimattomien materiaalien

dollistaa sen laajan käytön. Unipipe-valikoima kattaa asennuksen tarpeet nousuja

käyttö sekä pakkasen aiheuttamat vauriot. Suomen rakentamismääräykset

ja kytkentäjohtoja myöten. Laaja valikoima on tarpeen, sillä liitoskohtiin voidaan
samassakin talossa tarvita useita eri putkikokoja. Koska asennus on nopeaa, jää putkiremontin häiriö asukkaalle lyhytaikaiseksi.

Pintavalmis, siisti Uponor Unipipe

edellyttävät vaihtokelpoisia käyttövesiratkaisuja, joissa mahdollinen vuoto
Vesitiiviissä jakotukkikaapissa oleva jakotukki tulee tehtaalta asennusvalmiina.

ei tunkeudu rakenteisiin, vaan se voidaan johtaa näkyviin.

kee putkesta happitiiviin. Tällöin happi ei
pääse putken seinämän läpi veteen aihe-

Unipipe -komposiittiputki on alumiini-

uttamaan metalliosien syöpymistä.
Uponor Unipipe -putki on pintavalmis

vaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki.

ja siisti, joten näkyviin jääviä putkia ei tarvitse käsitellä jälkeenpäin. Lopputulos on

Putken kerrosrakenne on hyvin lämpöä
kestävä ja se kestää jatkuvaa kuumaa läm-

siisti ja aikaa vievä ja kallis maalaaminen
jää pois.

Lisätietoja:
Uponor Suomi Oy
Lämmitys- ja käyttövesiyksikkö
Puh. 020 129 211

pötilaa (max. 95 °C). Alumiinivaippa te-

Vesijohtoverkosto on yhtä vahva kuin sen

Pienikin yksityiskohta on tärkeä

heikoin lenkki. Siksi pienenkin yksityiskohdan on oltava täydellisen yhteensopiva
muun järjestelmän kanssa. Uponor Wirsbo
Q&E on uuden sukupolven liitinteknologia,
joka on suunniteltu käytettäväksi Wirsbo
PEX -käyttövesiputkien kanssa.
Uponor Wirsbo Q&E -liitinteknologia
hyödyntää ainoana menetelmänä PEXmateriaalin molekyylirakenteen ominaisuuden, joka palauttaa putken sen laajentamisen jälkeen alkuperäisiin mittoihinsa.
Näin syntyy entistä tiiviimpi liitos eikä irrallisia liitinholkkeja ja tulitöitä enää tarvita. Tämä on tärkeä kehitysaskel, sillä juuri
liitokset ovat eräs riskikohta vesijohtoverkoston vuototurvallisuudessa.
Uuden liitinteknologian käyttö parantaa
kosteus- ja paloturvallisuutta ja nopeuttaa
rakentamisprosessia liitosten tekemisen
helpottuessa. Järjestelmässä on saatavilla
liitosten tekemisessä tarvittavat asennustyökalut niin käsi- kuin akkukäyttöisinä sekä

Uponor Wirsbo Q&E -liitinteknologia perustuu PEX-putken omaan puristusvoimaan. Q&E on
ensimmäinen nimenomaan PEX-putkille suunniteltu liitinjärjestelmä. Se varmistaa tiiviit liitokset, nopeuttaa rakentamista, eikä liitoksia tehtäessä tarvita tulitöitä.

hydraulisina.
Uponor Wirsbo Q&E -liitinteknologia on
osa Uponor-käyttövesijärjestelmää.
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Rakenna radonturvallisesti

S

uomalaisten keskimääräinen säteilyannos on 3,7 millisievertiä vuodessa. Sisäilman radon aiheuttaa noin puolet tästä säteilystä.
Radon on radioaktiivinen kaasu, jota
syntyy, kun maa- ja kallioperässä oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti. Radonia tulee huoneilmaan jonkin verran myös rakennusmateriaaleista,
esim. betonista ja tiilestä. Asuntojen,
työpaikkojen ja porakaivovesien radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman suurimpia ja suomalaisten keskimääräistä säteilyannosta vähennetäänkin tehokkaimmin pienentämällä huoneilman radonpitoisuutta. Radonin on arvioitu aiheuttavan meillä
noin 200 keuhkosyöpää vuosittain.
Keskimääräinen radonpitoisuus suomalaisissa asunnoissa on noin 120 becquereliä kuutiometrissä. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/
m3). Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä
arvoa 200 Bq/ m3.
Koska radonin torjunta uudisrakentamisessa on edullisempaa ja helpompaa kuin
korjausrakentamisessa, on järkevää rakentaa varmuuden vuoksi radonturvallisesti
varsikin kaikilla harjualueilla mutta myös
muilla rakennusmailla suurimmassa osassa Suomea.
Maanvaraisen laatan, rinneratkaisujen ja
kevytsoraharkkojen käyttö lisää radonpitoisen ilman vuotoreittejä maasta asuntoon. Ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka suorastaan imee radonpitoista ilmaa maaperästä lämpimiin

Uponorin radonputkistopaketin perustana ovat ns. 'tuplarakenteiset' imu- ja siirtokanavat. PE
ja PP-muoveista valmistettu kanavisto on täysin syöpymätön ja tiivis. Se kestää asentamisen ja
ympärystäytön tiivistämisen aiheuttamat kuormitukset ja pysyvät ehjinä myös seuraavien rakennusvaiheiden aikana.

sisätiloihin. Talvella radonia virtaa sisään

Säteilyturvakeskuksesta tai Gammadata

enemmän kuin kesällä. Huono ilmanvaihto myös suurentaa radonpitoisuutta. Myös

Finland Oy:stä Helsingistä.
Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoi-

koneelliseen poistoon perustuva ilmanvaihto voi kasvattaa alipaineisuutta ja suuren-

terajan, poistokanavan katolla sijaitsevaan
päähän liitetään huippuimuri, jonka teho

taa radonpitoisuutta, jos korvausilmaventtiilejä ei ole tarpeeksi.

on yleensä 35-50 W. Järjestelmän toiminnan kannalta on oleellista, että huippuimuri

Uutuutena radonputkistopaketti pientaloon

asennusvalmiiksi paketiksi asennusohjeineen. Paketissa on imu-, siirto- ja poisto-

misessa on perustuksien tiivistäminen.
Radonia torjutaan tiivistämällä mahdolli-

kanavat yhteineen ja virtaussäätimineen
sekä tiivistys- ja eristystarvikkeet. Paketti

simman hyvin talon alapohjan saumat ja
putkiläpiviennit sekä maanvastaiset seinät.

sisältää yksityiskohtaiset ohjeet kanaviston
sijoittamista, asentamista ja käyttöönottoa

Lisäksi talon alle asennetaan poistokanavisto radonia varten.

varten. Se riittää keskikokoisen pientaloon.
Mahdollisia lisätarvikkeita, esim. lisähaa-

Talon valmistuttua huoneilman radonpitoisuus mitataan. Radonpitoisuuden mit-

roja ja -kulmia on saatavissa rautakaupoista ja LVI-alan liikkeistä. Vesikaton materi-

taus tehdään marras- ja huhtikuun välisenä aikana, kun alapohjan pinnoitukset ja

aaliin ja väriin sovitettava kattoläpivienti ja
mahdollisesti tarvittava huippuimuri han-

rakennuksen vierustäytöt ovat valmiina ja
lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmä ovat

kitaan tapauskohtaisesti erikseen.
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Uponor on koonnut omakotitaloon soveltuvan radonkanaviston täydelliseksi,

Tärkein asia maanvaraisella laatalla varustetun talon radonturvallisessa rakenta-

toiminnassa. Mittausaika on kaksi kuukautta. Mittausvälineen 'radonpurkin' voi tilata
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on jatkuvasti päällä. Kanavistoa ei saa liittää huonetilojen ilmanvaihtojärjestelmään.

Lisätietoja:
Uponor Suomi Oy, puh 020 129 211
tai www.uponor.fi
Teksti ja kuvat: Uponor Suomi Oy
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Porvoon seurakuntakodin lattiaan
villaa ja kipsiä

R

akennusgemini Oy:n
toimesta peruskorjataan parhaillaan
keskustan tuntumassa sijaitsevaa
Porvoon suomalaista seurakuntakotia. Laajamittaisen peruskorjauksen
yhteydessä myös lattioiden askelääneneristävyyttä haluttiin parantaa
merkittävästi.

Vanhaa vain porraskäytävä
Porvoon suomalainen seurakuntakoti on
nykyisin seurakunnan toimistokäytössä.
Alun perin tämä vuonna 1914 valmistunut monikerroksinen rakennus on rakennettu Porvoon säästöpankille. Rakennus
kuitenkin siirtyi seurakunnan käyttöön
jo1950-luvulla. Kohteeseen parhaillaan
toteutettava peruskorjaus on erittäin laaja.
Korjaustöiden valmistuttua vanhaa tulee
olemaan vain porraskäytävä. Seurakunnan
toimistotiloissa hoidetaan toisinaan myös
asioita, jotka edellyttävät rauhallisuutta ja
häiriöttömyyttä. Lisäksi rakennuksen ylimpään kerrokseen on sijoitettu kappeli. Talon nykyisten käyttäjien toiveesta erityistä
huomiota haluttiinkin kiinnittää ääneneristävyyteen ja etenkin askelääneneristävyyteen. Ratkaisuksi tähän valittiin PAROC
SSB 2 ääneneristyslevy, jonka päälle valettiin 30 mm paksu kipsikerros.

Valettava kelluva lattia
Vanha puurakenteinen lattia ensin oikaistiin ja levytettiin, jonka jälkeen lattioiden askelääneneristävyyden parantaminen
toteutettiin vuorivillasta valmistetulla askeläänieristyslevyllä ja 30 mm paksulla kipsivalulla, joista muodostuu kelluva lattia.
Perinteiseen betonista valettavaan kelluvaan lattiaan verrattuna menetelmä säästää työaikaa ja sen avulla päästään tavallista ohuempiin rakenteisiin. Kelluvan lattian alustaksi asennetaan PAROC SSB 2t
Teksti ja kuvat: Tapio Näslund
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Askeläänen eristävyys
Väliaine materiaalin ominaisuutta askeläänen eristämisen suhteen voidaan arvioida tuotteessa sen dynaamisen jäykkyyden
suhteen joka PAROC SSB tuotteilla on
markkinoiden parhaita (n. 8…15 MN/m3).
Tutkimuksessa "Ala- ja välipohjarakenteiden materiaalienemissioista kosteusvaurion aikana ja sen jälkeen (TKK/Rakennusmateriaalitekniikka 2002)" todettiin mineraalivillojen toimivan parhaiten tutkimuksessa mukana olleista materiaaleista. Oikein toteutetussa rakenteessa ei siis ole
emissio-ongelmaa. Mikrobikasvun estämiseksi rakenteessa on tärkeintä muistaa
poistaa kaikki epäorgaaninen materiaali
valun alta niin ettei homeille jää rakenteeseen ruokaa. Vuorivilla itsessään ei sisällä mikrobikasvulle välttämätöntä ravintoa. Palamattomana ja lahoamattomana
materiaalina se muodostaa joustavan,
mutta lujan äänisillan massiivisten materiaalien, kuten betonin ja kipsin väliin.
Tällöin se välirakenteena toimii ääntä vastaanottavana, mutta ei sitä levittävänä kerroksena. Massiivisella rakenteella (pelkkä
betoni + pinta) on mahdollista päästä normitasoon (53 dB) mutta vain kelluvilla lattioilla on mahdollista päästä laatutasoon
(jopa alle 40 dB). Tällöin myös lattian pintamateriaali voidaan valita vapaasti.

ääneneristyslevy. Seinien ja lattiapinnaan

toteutetuissa välipohjissa on päästy jopa

väliin asennetaan polyeteenistä valmistettu askeläänikaista PAROC SSY, joka osal-

alle arvon 40 dB. Vuorivilla on myös asennuksen kannalta erinomainen. Se kestää

taan vaimentaa äänen siirtymistä rakenteesta toiseen. Vuorivillalevyjen päälle

valuvaiheen aikaista liikkumista eristekerroksen päällä. Suositeltavaa on kuitenkin

pumpataan 30 mm paksu kipsivalu. Kipsivalua ei tarvitse raudoittaa.

käyttää liikkumiseen erillisiä kulkusiltoja.
Ääneneristyslevyn yläpuoli on pinnoitettu

Eristeeksi PAROC SSB 2

lasikuitukankaalla, joka tekee pinnasta tasaisen ja jäykistää tuotetta. Siksi myös le-

Vuorivillan valinta eristeeksi on hyvä ja

vyn asennuskestävyys on parempi. Kohteeseen valittiin ääneneristyslevy PAROC

varma ratkaisu. PAROC SSB 2:n päälle
pumpattaessa saavutetaan poikkeuksetta

SSB 2 osittain myös asentajien toivomuksesta. Tuotteen valinta oli myös helppo

riittävät desibeliarvot ja tavallisesti päästään
vaadittuja arvoja parempiin tuloksiin. Vaa-

myydä eteenpäin pääurakoitsijalle, vahvan
brandin ja toiminnallisen luotettavuuden

timustasona on 53 dB, mutta vuorivillalla

ansiosta.

Lisätietoja askeläänen eristyksestä:
"Betonirakenteiden äänitekniikka (Suomen Betonitieto Oy, 2000)".
www.paroc.fi
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Sisustus

K

eraaminen laatta on puhdas mineraa-

mat. Entisaikainen vaivalloinen massasekoitteen työstäminen kä-

linen, luonnonmukainen ja täydellisen ympäristöystävällinen tuote ja soveltuu miltei kaikkiin kodin sekä julkiti-

sin on korvattu koneilla. Samoin laattojen puristus ja poltto suoritetaan nykyaikaisella konekalustolla.

lojen pintoihin. Laatoilla saadaan aikaan paitsi huoliteltu ja helppohoitoinen kokonaisuus myös ympäristöarvo-

Keramiikasta on keksimisestään lähtien muodostunut ihmiselle
pysyvä esimerkki ympäristöystävällisyydestä sekä hyödyllisyydes-

ja noudattava ratkaisu.

tä.

Keramiikan olemus ja historia

Ympäristöystävällinen tuotantomenetelmä

Erilaisista luonnossa esiintyvien savilaatujen sekä veden sekoituksesta tehdään muotoilun ja polton avulla mm. astioita, kulho-

Pukkila Oy Ab, joka on pohjoismaiden ainoa keraamisten laattojen valmistaja, toteuttaa tuotannossaan ympäristöä säästävää

ja, kattotiiliä ja keraamisia laattoja.
Keramiikkaa voidaan pitää vanhimpana ihmiskunnan sivistyk-

tuotantomenetelmää.
Tuotannon jätevesi puhdistetaan omassa puhdistamossa ja joh-

sellisenä hyötytuotteena koko maapallolla kautta historian. Mitään
muuta materiaalia ei ole valmistettu niin pitkään kuin keramiikkaa.

detaan uudelleen tuotantokäyttöön. Tässä muodossaan prosessivesien kierrätys ei kuormita kunnallista jätevesiverkostoa eikä

Tähän mennessä tunnetut, aikaisimmat keramiikkalöydöt ajoittuvat keskisen kivikauden toiseen puoliskoon ajalle 20000-4000

kunnallista puhdistamoa. Tuotannon polttoprosessissa käytetään
ympäristölleen puhdaspäästöistä nestekaasua. Uunien hukkalämpö

vuotta ekr. Alun perin keramiikkaa käytettiin lähinnä palvontamenoihin ja hyötyesineisiin.

johdetaan lämmönvaihtimien kautta tuotteiden kuivaukseen sekä
tehdastilojen lämmitykseen ja näin saadaan edelleen kokonais-

Keramiikan valmistuksen kehitys

energiasäästöä.
Pukkila tuotteet pakataan kierrätyspaperista valmistettuihin

Nykylaatat ovat periaatteessa koostumukseltaan samanlaisia
kuin vanhoissa löydöissä. Työmenetelmät ovat vain jalostuneem-

pahvikartonkeihin puupaleteille. Puupaletit ovat uudelleenkäytettäviä. Kokonaisuudessaan tämä kustannuksia säästävä pakkausjärjestelmä on suunniteltu uusiokäyttöön.

Keraamisella laatalla luot ympäristöystävällisen
un
Pukkilan oma tuotanto luo mahdollisuuden valmistaa keraamisia laattoja suomalaisten makutottumukset huomioiden. Kuvassa Jarkko Kallion Pukkilalle suunnitteleman Poks -sarjan tuotteita, johon löytyy saman kuosiset kylpyhuonetekstiilit Finlaysonin valmistamina.

Keraaminen laatta sopii hyvin myös oleskelutilojen pintamateriaaliksi tehden tilasta helppohoitoisen ja tyylikkään.
Kuvassa Pukkila Sandstone.

Teksti ja kuvat: Pukkila Oy Ab
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Sisustus
Käyttöominaisuudet

on hyvin laaja valikoima eri pinta-, väri- ja kokovariaatioita ja osaa-

Keraamiset laatat ovat hygieenisesti täysin moitteettomia ku-

va henkilökunta neuvoo mielellään eri yhdistelmävaihtoehtojen
löytämisessä. Laatoilla sisustaminen on hauskaa ja vain mielikuvi-

ten posliiniastiat, joista päivittäin syödään ja juodaan. Laatat ovat
seinä- ja lattiapintoina helposti puhdistettavia. Laattojen pinta-

tus on rajana yksilöllisten ratkaisujen löytämisessä.
Tervetuloa tutustumaan Pukkilan myymälöihin ja luomaan kes-

ominaisuudet eivät anna bakteeri-, sieni- eikä muillekaan sairauksia aiheuttaville kasvuorganismeille elinmahdollisuuksia. Keraami-

täviä, ympäristöystävällisiä ja hauskojakin ideoita; kun osaaminen yhdistetään luovuuteen, syntyy ratkaisuja.

nen laatta onkin yleinen juomavesisäiliöiden, uima-altaiden sekä
elintarvike - ja juomateollisuuden pintamateriaali.

Kevään 2004 uutuudet esitellään myymälöissä maaliskuun lopulla.

Keraaminen laatta tarjoaa kaikki ne tarpeelliset ominaisuudet,
joita tarvitaan yksityisen ja julkisen rakentamisen kohteissa pinto-

Pukkila myymälät:

jen käytännöllisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Tiilipojanlenkki 4
01720 Vantaa

Keraamista kauneutta - laatoilla sisustamisen iloa

puh. (09) 4159 2770
Laattoja käytetään perinteisesti märkätiloissa sekä keittiökaapistojen välitiloissa. Nykyiset laattavalikoimat tarjoavat vaihtoehtoja myös muihin kodin pintoihin, kuten eteisten ja oleskelutilojen lattioihin. Keraamisella laatalla sisustat kauniisti myös oleskelutilojen seinäpintoja, takan taustaseinän tai koko takan pinnan.
Laattapintaan saadaan sisustuksellista kauneutta ja yksilöllisyyttä
yhdistelemällä eri kokoisia tai eri värisiä laattoja, käyttämällä erilaisia koristelistoja tai tämän hetken trendin mukaisesti eri pin-

Finnoonniitynkuja 1
02270 Espoo
puh. (09) 58400431
Pitkämäenkatu 9
20250 Turku
puh. (02) 412 2750

Lekatie 2
90150 Oulu
puh. (08) 882 1802
Viinikankatu 47
33800 Tampere
puh. (03) 389 97
Lisätietoja:
Pukkila Oy Ab
puh. (02) 412 2600
www.pukkila.com

tastruktuurien yhdistelmillä. Pukkilan uusimmissa laattasarjoissa

ällisen, pitkäikäisen ja helppohoitoisen pinnan,
unohtamatta persoonallisia sisustusratkaisuja
– Eri laattakokojen ja listojen yhdistelmillä luodaan ilmeikäs ja persoonallinen kokonaisuus. Kuvassa Pukkila
Glamour -sarjan tuotteita. (vasemmalla)
– Laattapinta kestää keittiön höyryt sekä kolhut ja siitä on helppo puhdistaa rasvaisetkin likatahrat. Kuvassa
Pukkila Harmony. (alla)
– Pukkilan valikoimassa on runsaasti pakkasen kestäviä, terassilaatoiksi soveltuvia keraamisia laattoja. Kuvassa
Pukkila Sandstone. (oikealla)

27

MR Kevät 04 B

27

3.3.2004, 11:53

Ilmanvaihto
Vallox 180:n vastavirtalämmöntalteenottokennon hyötysuhde
on korkea, peräti 80 prosenttia.
Tehokkaan lämmöntalteenoton
ansiosta ilmanvaihtokoneen
energiankulutus on suurimmillakin käyttötehoilla alhainen moneen muuhun laitteeseen verrattuna. Kone soveltuu erityisen
hyvin isoihin ja hyvinvarusteltuihin omakotitaloihin.

Vastaus uusiin vaatimuksiin:

Uudet energiatehokkaat
Vallox-ilmanvaihtokoneet
Teksti ja kuvat: Vallox Oy
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Ilmanvaihto

V

alloxin ilmanvaih-

Sisäilmasta voi huolehtia helposti

avulla, ohjainpaneelista tai kaukovalvonnan

tokonevalikoima täydentyy kolmella
uudella, erilaisiin ilmanvaihdon käyt-

Tarpeenmukainen käyttö yhdessä erit-

avulla.
Koneeseen kuuluu myös huoltomuistu-

tökohteisiin soveltuvalla mallilla. Uutuudet täyttävät ilmanvaihdon ener-

täin tehokkaan lämmöntalteenoton kanssa tekee Valloxin uutuudesta erityisen ener-

tin ja suodatinvahti, joka ilmoittaa muun
muassa suodattimen mahdollisesta tukkeu-

giatehokkuudelle asetetut entistä tiukemmat vaatimukset.

giatehokkaan.
Vallox 180 -järjestelmään voidaan liit-

tumisesta. Vallox 180 -järjestelmään kuuluvan takkakytkinohjelman voi ottaa käyt-

Vallox 180 -ilmanvaihtokone on tarkoi-

tää sekä hiilidioksidipitoisuuden että suhteellisen kosteuden mukaan toimiva auto-

töön erillisellä takkakytkimellä. Ratkaisun
avulla saadaan muuten alipaineiseen raken-

tettu isoille, yli 180 neliömetrin omakotitaloille. Sen voi valita varustettuna joko

maattinen ilmanvaihdon tehon säätö. Säätömahdollisuudet ovat monipuoliset, sillä

nukseen aikaan hetkellinen ylipaine helpottamaan takan sytyttämistä.

vaihtovirta- tai tasavirtapuhaltimilla.
Vallox 180:n vastavirtalämmöntalteen-

laitetta voi ohjata ja säätää huoneanturin

Vallox 180 -ilmanvaihdon hienosuodattimet täyttävät F7-normin vaatimukset.

ottokennon hyötysuhde on korkea, peräti
80 prosenttia. Tehokkaan lämmöntalteen-

Tehokas suodatinratkaisu suodattaa mm.
siitepölyn, itiöt, noen ja muut tuulen kul-

oton ansiosta ilmanvaihtokoneen energiankulutus on suurimmillakin käyttötehoilla

jettamat hiukkaset. Tällöin ne eivät pääse
kulkeutumaan kanaviin. Sisäilma pysyy

alhainen moneen muuhun laitteeseen verrattuna.

puhtaana.
Vallox 180 -ilmanvaihtokoneessa on

Tasavirtapuhaltimella varustettuna Vallox 180 -ilmanvaihtokone kuluttaa nor-

valittavissa kahdeksan käyntinopeutta. Jälkilämmitysyksikkö voidaan valita vesikes-

maalikierrosnopeuksilla vielä vähemmän
energiaa kuin vaihtovirtapuhaltimella va-

kuslämmitykseen liitettävänä mallina tai
sähkökäyttöisenä. Laite on varustettu ilma-

rustettu. Koneen maksimi-ilmavirta on
mallista riippuen jopa 180-200 dm3 sekun-

määrien mittausyhteillä. Laitteelle on myös
tulossa VTT:n laatusertifikaatti.

nissa.
Vallox 180 -ilmanvaihtokoneella voit itse säätää ilmanvaihdon mieleiseksi tai antaa automaattisen hiilidioksidi- ja kosteusohjauksen
hoitaa sen. Samalla lämmöntalteenottojärjestelmä huolehtii siitä, että energiaa ei tuhlaannu.

Toimitusjohtaja Rauno Mäkelä:

Vallox vastaa uusiin vaatimuksiin

Vallox 100/120 -kojeet ovat olleet
käytössä jo 20 vuotta ja niitä on
myyty yli 70 000 kappaletta. “Pitkä
kokemus ja jatkuva tuotekehitys antavat hyvän pohjan uusille ratkaisuille”, toimitusjohtaja Rauno Mäkelä
kertoo Vallox Oy:n uusien tuotteiden
taustoista.

Ilmanvaihdon edelläkävijällä on jo nyt
tarjolla uudet ratkaisut rakentajalle. Rau-

muoto ovat oleellisia myös asennustilan
kannalta.

no Mäkelän mukaan sisäilman laatuun ja
energiansäästöihin liittyvät uudet määrä-

IV-laitteiden kysyntä on kasvanut sekä
kotimaassa että kansainvälisillä markkinoil-

ykset ovat antaneet vauhtia tuotekehitykselle. Lisävahvistusta Valloxin tuotekehityk-

la. Uudet energiamääräykset ovat käytössä koko EU:n alueella. ”Ilmanvaihto varus-

selle antoivat VTT:n Valloxin laitteille tekemät mittaukset muun muassa vuosihyö-

tettuna nykyaikaisella lämmöntalteenotolla on keskeinen ratkaisu rakennusten ener-

tysuhteesta.
Valloxilla tuotekehitykseen osallistuu

giataloutta punnittaessa”, Rauno Mäkelä
tiivistää.

myös muotoilija, joka kehittää erityisesti
tuotteen käytettävyyttä: huomiota kiinni-

Vallox toimii aktiivisesti Suomen lisäksi
Saksan, Itävallan, Sveitsin, Puolan, Poh-

tetään muun muassa säätöjen ja suodatinvaihtojen helppouteen. Koneen koko ja

joismaiden ja Baltian maiden markkinoilla.
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Uusi tapa rakentaa

Tuotepäällikkö Jukka Sevón

Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Raimo Holopainen ja Paroc Oy
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R

akentaminen on usein prosessi, jossa sa-

maa rakennetta työstää eri tasolla useakin yritys ja tekijä. Kun tällaisen rakenteen tai työvaiheen tekijät "istuvat alas" pohtimaan voisiko joitain asioita kenties tehdä
toisin, saattaa lopputuloksena olla hyvinkin laatua nostava työmenetelmä, mikä ei kuitenkaan nosta kustannuksia. Yksi esimerkki tällaisesta rakentajien osapuolten yhdessä kehittämästä innovaatiosta on ohutrapatun julkisivun tuotantomenetelmä.
Vuorivilla-lamellien päälle toteutettua ohutrappausmenetelmää
ovat kehittäneet NCC Rakennus Oy, Paroc Oy Ab, Narmapinnoitus Oy, Repo-yhtiöt ja Parma Oy. Menetelmässä käytettävää
rakennetta on testannut ja tutkinut Tampereen teknillisen yliopiston talonrakennustekniikan laboratorio, joka on antanut Vuorivilla-ohutrappausjärjestelmän käytöstä uudisrakentamisessa lausunnon nro: 1279/28.11.2003.

Ulkonäkötekijöitä ja kustannussäästöä

1 ja 2. Betonielementit (esim. 100...150 mm) valetaan Vuorivilla-lamellia vasten, jolloin eriste liimautuu elementtiin. Muotista purkamisen jälkeen eristepintaan tehdään tehtaalla suojalaastikerros.
3 ja 4. Rappaus (yht. n. 6 mm) koostuu kahdesta kerroksesta. Ensimmäinen kerros on eristeen päälle levitettävä verkotuslaastikerros, jossa laastin sisään asennetaan alkalinkestävä lasikuituverkko. Smyygit
ja kulmat tehdään järjestelmään kuuluvilla muovi- tai alumiinikulmalistoilla. Läpivärjätyllä laastilla tehtävä pintakerros tehdään aina työmaalla, mutta verkotuslaastikerros voidaan tehdä valmiiksi jo tehtaalla.
Silloin työmaalla tehdään pintarappauksen lisäksi vain saumakohtien verkotukset.

– Yksi impulssi uuden tuotantotavan kehittämiselle tuli suunnittelijoilta; arkkitehdit pitävät saumattomista julkisivuista ja eristerappauksella tämä on mahdollista toteuttaa, kertoo tuotepäällikkö
Jukka Sevón Parocilta kehitystyön alkuvaiheista. Työmaalle uusi
ratkaisu tuo koko joukon laadullisia ja asennusteknisiä parannuk-

Soveltuu myös pientaloon

sia. Eristeasennus jää kokonaan pois työmaalta, jolloin sadeveden pääseminen eristeen taakse ei ole vaarana. Lisäksi rakennuk-

– Menetelmällä tehtävä rapattu julkisivurakenne on elinkaari-

sen ympärille ei tarvitse eristetyöasennuksen takia asentaa telineitä pitkään aikaan, mikä tuo selvää kustannussäästöä, jatkaa

kustannuksiltaan edullinen. Julkisivu on palamaton, koska lähes
kaikki materiaalit ovat kivipohjaisia, painottaa tuotepäällikkö Jukka

Sevón. Kun eristeen pinta on erittäin suora ja tasainen, mahdollistaa se parhaan pohjan rappaustyölle. Kustannussäästöä tuo myös

Sevón. Tuote soveltuu myös talvirakentamiseen, koska eriste on
valmiiksi elementin pinnassa ja elementti toimitetaan työmaalle

mekaanisten kiinnikkeiden määrän vähentäminen rakenteesta –
tai jopa kokonaan pois jättäminen.

sääsuojattuna. – Rakenne sopii erinomaisesti myös pientaloon.
Par`aikaa on Länsi-Suomessa pari kohdetta jo nousemassakin.

NCC Rakennus Oy:n työpäällikkö Jyri Raunio kertoo ettei rakenne ole tuonut mitään yllätyksiä työmaaolosuhteissakaan. -Käy-

Pientalorakentajalla on myös ulkonäön suhteen mistä valita, sillä
väri- ja pintavaihtoehdot ovat lähes rajattomat. – Saamme uusista

tämme rakennetta ilman muuta myös tulevilla työmaillamme, vakuutta Raunio. Jokainen kohde on kuitenkin joka kerta erilainen

kohteista – pienemmistä ja isommista – koko ajan kokemuksia,
jolta pohjalta jatkamme kehitystyötä siihen suuntaan, että teh-

ja joitain detaljien kehitystarkasteluja saattaa tulevassa kehitystyössä
tulla pohdittavaksi.

taalla tehdään vieläkin enemmän ja työmaalla vastaavasti vähemmän, visioi Jukka Sevón.
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A

suntomessujen näyttelytalot ovat tila- ja
rakenneratkaisuiltaan ja laatutasoltaan ehkä rahtusen tavanomaisesta pientalosta poikkeavia - tavoitteellisesti parempaan ja esimerkillisempään suuntaan. Ensi kesän
Heinolan asuntomessuille nousevan Tiilerin helmen rakenneratkaisuihin on kiinnitetty jo oleellisesti enemmän
huomiota. Tehdyt ratkaisut ovat useilta osin jo aiemminkin hyväksi havaittuja. Leimaa-antavana on kuitenkin
rakenteiden ja laitteiden ekologisuus, pitkäikäisyys ja
huoltovapaus. Elinkaariajattelua kautta linjan.
Tiilerin helmi on rakenteeltaan periaatteessa aika tyypillinen
täystiilitalo. Tiilen rakentajaperhe valitsi sen monikäyttöisyyden
vuoksi. Koko seinärakenteen vahvuus on puoli metriä! Lähtökohtana valinnoille on ollut energiatalouden lisäksi myös ääneneristävyys kotikonttorin vuoksi.

Perinteisin ja modernein ratkaisuin
Tiilerin helmen seinäratkaisu on ns. tuplaeristeratkaisu, jossa
ulko- ja sisäpinnat ovat tiiltä, välissä 150 mm Parocin UNS 35 eristettä, jota asennettiin kaikkiaan lähes 300 m2. Tämän päälle
ulkopintaan asennettiin tuulensuojatuote WPS 3n 50 mm:n vahvuisena. Sisäpuolen tiilikerroksen ja eristeen välissä on 50 mm:n
ilmarako. Tämä rakenne antaa U-arvoksi peräti 0,168, joka on
siis huomattavasti parempi kuin vaatimus 0,25 W/m2K.

Kestävien ratkaisujen messukohde

Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Rakentajaperheen kuva-arkisto, Raimo Holopainen
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Yläpohja on tehty puhallusvillan ja levyvillan yhdistelmänä. Vinot osat tehdään levyvillasta, koska rakentajaperhe ei halunnut
ottaa mahdollista painumariskiä. Tasainen katto-osuus eristetään
puhallusvillalla, kunhan putkiasennukset eristystöineen on tehty.
Seinässä ja katossa ei ole käytetty mitään yltiöpäisiä ratkaisumalleja, jotka mullistaisivat koko eristämisen käsityksen. Ratkaisut ovat
siis tyypillisiä, mutta toimivia. Savupiipuissa ja kahdessa tulisijassa on käytetty Paroc FBS 14 ja FPS 10 -tuotteita, jotta varmistettaisiin paras mahdollinen lämpötalous.

Lämpö maasta, katto savesta
Talon lämmönlähteenä on maalämpöpumppu, lisänä takat sähkökatkojen yms. varalta, päälämmönlähde on kuitenkin maalämpö. Katto on Lafarge Tekkinin lasitettua savitiiltä, valintakriteerinä jälleen pitkä elinkaari. Kattotiilien alle asennetaan Lemminkäisen bitumikate. Elinkaariajattelu hallitsee muitakin valintoja: lattiat ovat mm. tiililaattaa, joita käytetään myös portaissa.
Keittiökaapit ovat sekä rungon että ovien osalta umpipuisia. Talon toiminnallisessakaan suunnittelussa ei ole pysähdytty tähän
päivään. Kaikissa ratkaisuissa on mietitty esteettömyyttä, jotta talo
palvelisi koko ajan kaiken ikäisiä ja kuntoisia asukkaita ja vieraita.
Palaamme seuraavassa numerossamme talon muihin rakenneratkaisuihin ja rakentamisvaiheisiin.
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Tuulimylly on alkuaan Hartolan Vuorenkylästä. Kylästä
oli pitkä matka ja huonot kulkuyhteydet lähimpiin vesimyllyihin, joten kylällä oli useampiakin tuulimyllyjä. Tunnetuin niistä on Ruulin talon tuulimylly, joka nyt siis seisoo entisöitynä Itä-Hämeen Museon edustalla Hartolan kirkonkylällä. Sen on rakentanut Ruulin talon isäntä Anders
Rolig vuonna 1840 ja se on malliltaan ns. jalkamylly, jossa koko mylly kääntyy napatukin varassa aina tarvittavaan
suuntaan.

Yksi lintu, neljä siipeä.
(Tuulimylly) Rautalampi

Tuotannosta turistinähtävyydeksi

T

uulimylly on ensi näkemältä hyvinkin romant-

mylly oli myös käyttökelpoisempi kuin vesimylly: se pyöri tarvitta-

tisen oloinen – kuin heinälato suomalaisesta Tauno ja
Ansa -elokuvasta. Tuulimyllyllä on kuitenkin vahva työ-

essa talvellakin, kun taas pieniä puromyllyjä voitiin hyödyntää vain
korkean veden aikana. Lisäksi tuulimylly voitiin sijoittaa peltoauke-

hön ja tuotantoon liittyvä historiansa, mutta nyt siivet
ovat vaienneet. Tehokkaammat energiantuottajat ja tuo-

alle tien laitaan lähemmäksi talouskeskusta kuin vesimylly.

tantoprosessit ovat tulleet tilalle. Nykyisistä tuulimyllyistä moni on siirretty aiemmalta tuotantopaikaltaan mm.

Pärehöylän ja luumyllyn moottorina

paikallismuseoiden pihapiiriin symboloimaan paikkakunnan talonpoikaiskulttuuria ja käsityötaitoa.

Tuulimyllyihin yhdistettiin erilaisia oheislaitteita kuten pärehöylä,
lankkusaha ja luumylly. Teholtaan tuulimyllyt pärjäsivät kohtalaisen

Ensimmäinen tieto suomalaisesta tuulimyllystä on Turun seu-

hyvin kilpailussa vesimyllyjen kanssa. Tehon yksikkönä on käytetty
tynnyriä/vrk. Jalka- ja harakkamyllyjen teho oli 5-6 tynnyriä vuo-

dulta vuodelta 1463. Tuulimyllyt ovat kuitenkin "kotoisin" itämailta ristiretkeläisten tuodessa ideaa tuliaisinaan Eurooppaan. Poh-

rokaudessa. Tehokkaimman tuulimyllytyyppimme, mamsellimyllyn
teho ylitti selvästi monen vedellä toimivan ratasmyllyn tehon. Tuu-

joismaiden ensimmäinen tuulimylly lienee pystytetty Tanskaan
vuonna 1259.

limyllyjen käyttö omaksuttiin maamme sisäosiin hitaasti, eivätkä ne
ennättäneet koskaan kunnolla saavuttaa maamme itärajaa, kun jo
uusi tekniikka ja uudet voimanlähteet alkoivat syrjäyttää niitä.

Myllytkin olivat verolla
Varvas, Harakka ja Mamselli
Kruunu otti jo aikanaan oman siivunsa kaikesta tuottavasta työstä. Myllyjen verollepanoa varten myllyistä laadittiin erityinen myllyluettelo vuosina 1585-1586. Sen mukaan myllyjä oli kaikkialla

Tuulimyllyjäkin oli eri toimintaperiaatteella toimivia. Varvasmylly
on rakenteeltaan yksinkertaisin ja samalla laajimmalle levinnyt tuuli-

Suomen silloisella asutulla alueella. Pääasiallisilla pelto-viljelysalueilla Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Hämeessä ja Uudellamaalla

myllytyyppimme. Leveärakenteinen mamsellimylly on saanut nimensä
1800-luvulla muodissa olleen naisten leningin ääriviivojen mukaan.

myllyjen yhteismäärä oli niinkin suuri kuin 1.700 kappaletta. Tuulija vesimyllyjen suhdetta ei löytynyt, mutta lähteiden mukaan tuuli-

Maamme kaupunkien viimeiset käytössä olleet tuulimyllyt olivat kaikki
mamsellimyllyjä. Harakkamyllyn tekniikasta löytyy seuraava kuvaus:

myllyjä oli satoja. Tuulimyllyt lisääntyivät kuitenkin voimakkaasti
erityisesti 1800-luvulla käyttökelpoisten koskien vähetessä. Tuuli-

Harakkamyllyn erillinen yläosa kiertyy onteloidun pystytukin varassa
kiinteän, myllynkivet sisältävän alaosan päällä. Voimansiirtoakseli on

Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Raimo Holopainen, Hartolan kunta
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pystytukin sisässä. Heikon tuulen vallitessa voitiin siipien pinta-alaa
suurentaa asettamalla siipiin "portteja." Myllyn yläosaa voi tarvittaes-

Neljä mampsellia peräkanaa juoksee eikä kukaan toistansa saavuta.
(Tuulimyllyn siivet)

sa liikuttaa niin, että siivet saadaan käännettyä tuulen mukaan. Nämä
kääntövarret muistuttivat harakan pyrstöä, siitä nimi.

Lähteet:

Sata vuotta sitten Suomessa oli arvion mukaan jopa 20.000 tuulimyllyä, jolloin se kuului lähes jokaisen talon pihapiiriin. Tällä het-

.cc.jyu.fi/~ihmuseo/museoalue/museoalue.html

kellä tuulimyllyjä lienee joitakin satoja erilaisten pelastusoperaatioiden ansiosta, joiden takana on ollut mm. kotiseutuyhdistyksiä, Lions

www.tims.geo.tudelft.nl/MillLinks/Europe/Finland.htm
www.edu.lieto.fi/nautela/mylly/myllytyypit.htm

Clubeja ja maakunnallisia sekä paikallisia museoita. Tänä päivänä
meitä muistuttaa tuulivoiman historiasta myös pihapiireissä olevat

www.uusikaupunki.fi/~inspaivat/esituki05.htm

noin metrin korkeat pienoismallit, jotka pyörivät vain omaksi ja
katselijoiden iloksi ilman tuotannollista tarkoitusta.

Tuulivoima myös tämän päivän tekniikkaa
Reposaaren tuulivoimala Tuulia tuottaa maksimissaan 330 kW
sähköä, ja vuodessa voimala syöttää valtakunnan sähköverkkoon
noin 35 sähkölämmitteisen omakotitalon verran sähköä. Tuulian tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta, tänä aikana Tuulia
tuottaa 1400 Mwh sähköä. Hiilellä tuotettuna vastaava sähkömäärä tuottaisi ilmakehään 14.000 tonnia hiilidioksidia, 3 tonnia tuhkaa, 9 tonnia rikkidioksidia ja 19 tonnia typpidioksidia.
Sen verran ilmakehän kuormitus kevenee pelkästään Tuulian
lyhyehkön 20-vuotisen elämän aikana.
On siivet ja lentää, ei pois pääse sentään. (Tuulimylly) Pori
Yksi siipi maata viistää, toinen taivasta jakaa. (Tuulimylly) Joroinen
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Kakkosnelonen vai 50 x 100?

E

uroopassa ja maailmalla on
vallalla suomalaisesta näkökulmasta

hekielessä käytetään ilmaisua "tanttu", joka
viittaa täyteen sahatavarapakettiin.

14,88 cm. Kortteli on myös tilavuusmittaneljännes.

katsoen muutamia kummallisuuksia,
kuten vasemmanpuoleinen liikenne,

Pituusmitat

Jalka on vähemmän Suomessa käytetty
mitta, 30,48 cm eli 12 tuumaa. Vanha suo-

jaardi-mitoitus, Ruotsin kruunu, kiinalainen ajanlasku, amerikkalainen

Vaaksa on levitetyn kämmenen peuka-

malainen jalka oli 29,7 cm. Jalasta seuraava mitta on jaardi, kolme jalkaa eli

ajattelutapa ja norjalainen hiihto,
joista kaikista on meilläkin jonkinlai-

lon- ja keskisormenpään välinen mitta, joka
aiemmin on ollut n. 21 cm, mutta ihmis-

0,9144 m. Jalkamittoja käytetään edelleen
sahateollisuudessa, ainakin käytännön ta-

sia kokemuksia ja jopa päivittäiskäytössäkin olevia käsitteitä. Rakennus-

ten keskipituuden kasvaessa on vaaksa
nykyisin miehillä useita senttejä enemmän.

solla. Sahatavaran pituusmittojen jako on
tyypillisesti 30 cm, mutta sahatyöntekijä

työmailla puhutaan yleisesti kakkosnelosesta eikä 50x100 -lankusta, ku-

"kaappaa" edelleen jalan pois.
Maili on anglosaksinen pituusyksikkö,

ten se esim. hinnastossa esiintyy.

1.609,344 m. Käytössä mm. Britanniassa ja USA:ssa. Maili on jossain määrin

Me Rakentajat -lehti on kaivanut muistikuviaan ja historian kirjoja selvittääkseen

käytössä myös metrijärjestelmän maissa,
esim. yleisurheilussa juostaan vieläkin mai-

vanhan mitoituksen perusteita ja kerrointa nykyisin käytössä oleviin, jotta lukijat

lin, puolimailin (880 jaardia) ja neljännesmailin (440 jaardia) kilpailuja.

voivat tilata kulmakapakasta esim. kerpon
kera yhden kannun olutta.

Kyynärä (aln) on 2 jalkaa, 4 korttelia,

Merimaili, 1.852 m, on sen sijaan merenkulussa yleisesti maailmanlaajuisesti yli

24 suomalaista tuumaa eli 59,4 cm, siis
aika pitkän miehen kyynärvarren pituus.

vesi- ja maarajojen käytetty yksikkö. Matkanopeutena käytetään vastaavasti mailia

Kakkosnelonen on kaksi x neljä tuumaa

Virsta (verst) on 1 500 arschenia, n. 1.067
m. Suomalainen sananlasku sanoo: – Parem-

tunnissa (mph).
Peninkulma, vanha eli Suomen penin-

(2" x 4") oleva sahattu, ehkä yleisin rakentamisen puutavara-artikkeli. Yleensä havupuu-

pi virsta väärää, kuin vaaksa vaaraa.
Syli on vanha Suomessa käytetty pituus-

kulma oli noin 5 km (esiintyy vielä 1600luvulla yleisesti esim. tuomiokirjoissa rah-

ta, mäntyä tai kuusta. Vastaavasti on kakkosvitonen ja kakkoskutonen. Nykymitoissa

yksikkö ja on nimensä mukaisesti keskikokoisen miehen sylin, eli levitettyjen käsien

vaanmiesten käyttämänä) uusi eli Ruotsin
peninkulma on 6000 syltä, siis n. 10.680

kakkosnelonen tarkoittaa sahatavarakappaletta, jonka poikkileikkaus on 50x100 mm.

leveys sormenpäistä sormenpäihin. Metreissä se on n. 1,78. Anglosaksisissa mais-

m. Yleisurheilussa puhutaankin 10.000
metrin kilpailussa usein peninkulmasta.

Aivan tuumamitoissa ei siis käytännössä olla.
Muita puhekielessä yleisiä tuumamittoja ovat

sa syli on kaksi jaardia eli 1,83 m. Tätä
siis tarkoittaa sanonta: – Sylillinen onnea!

Maraton, 42.195 m. Maratonjuoksu on
olympialaji alusta (1896) alkaen. Järjestetty

"seitenkasinelonen", joka tarkoittaa 7/8 tuumaa paksua ja neljä tuumaa leveää lautaa,

Syli on myös Guinean rahayksikkö.
Tuuma on anglosaksinen ja vanha ve-

alun perin sen kreikkalaisen soturin muistoksi, joka tarinan mukaan toi Ateenaan

joka on 22x100 mm:n lauta, tavallisimmin
kuusesta sahattua. Männystä sahataan yleen-

näläinen pituusyksikkö, 25,4 mm. Vanha
suomalainen tuuma oli n. 24,8 mm.

tiedon kreikkalaisten voitosta Marathonissa ja kuoli viestin tuotuaan.

Rakennusalan mittoja

sä paksuudeltaan "kolmevarttista" (3/4 tuumaa eli 19 mm) tai "tuumaista" (25 mm) lau-

Tilavuusmitat

taa. Vielä kun tähän sekoitetaan höylätyt puutavarat, niin saadaan esim. "seitenkasinelo-

Kappa on vanha vetomitta, nykyisin n.

sesta höylätty", joka tarkoittaa poikkileikkaukseltaan 21x95 mm höylättyä sahatavarakap-

4,85 litraa. Perunoita ostetaan edelleenkin kapoittain ja puhutaan isosta kapasta

paletta.
Motti on yleensä kaadetun ja pinotun

ja pikku kapasta. Kappa on myös kreikkalainen kirjain, äännearvo kuten k-kirjain.

puun määrästä kertova mitoitus. Motti on
metrin kanttiinsa eli kuutiometri. Motteja

Huppukauluksinen viitta, naisten päällystakki sekä ikkunan yläosan poikkiverho

käytetään myös valmiin sahatavaran kaupanteossa, kun myydään kokonaisia saha-

ovat myös tunnettuja kappoja.
Tynnyri kuivaa ainetta on 30 kappaa,

tavarapaketteja tai peräti rekkakuormia.
Standartti (std) on vanha puutavaramit-

Kortteli on nimensä mukaisesti neljän-

164,9 litraa.
Kortteli on 4 jumprua (0,327 l). Tuoppi

ta, joka on tilavuudeltaan 4,672 m3. Pu-

nes ja tässä yhteydessä neljännesjalka,

on 4 korttelia eli 1,308 l. Kannu on 2 tuop-

Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Keijo Aulu
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pia eli 2,617 l. Ankkuri on 15 kannua,
siis 39 litraa.

Leiviskä on vanha suomalainen painomitta, n. 8,5 kg. Juha Leiviskä on puoles-

Pinta-alat

Gallona on Isossa-Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa käytetty vetoisuus-

taan mm. Kouvolan kaupungintalon suunnitellut arkkitehti. Kippunta on 20 leivis-

Tynnyrinala vuodesta 1635 lähtien on 32
kapanalaa, 14 000 neliökyynärää, 0,494

yksikkö, 4,546 l. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on voimassa winchestergallon,

kää eli 170 kg.
Sentaali (tai senttaali) on 100 kiloa. Sa-

hehtaaria. Aikaisemmin ja joskus vuoden
1635 jälkeenkin voitiin tarkoittaa alaa, jolle

3,785 l. Yleisimmin havaittavissa amerikkalaisten elokuvien tankkauskohtauksissa,

masta painomäärästä voidaan käyttää myös
käsitteitä desitonni tai metrinen kvintaali.

kylvettiin 1 tynnyri viljaa, mikä oli siis hyvin
vaihteleva ja epämääräinen mitta.

kun rosvot ottavat uutta menovettä, mutta
pollarit eivät koskaan.

Tonni on Suomessa 1000 kg, mutta
englantilainen painomitta long ton on

Kapanala on 1,54 aaria. Panninmaa
(yleensä) on 1.296 m2 eli 0,13 hehtaaria.

Pintti on englantilainen ja pohjoisamerikkalainen tilavuusmitta. Se on kooltaan 1/

1016,05 kg ja short ton 907,185 kg. Olisikohan tässä kyseessä ostajan ja myyjän

Punnanmaa on 10 panninmaata eli 1,3
hehtaaria.

8 gallonaa, eli englantilainen pintti on 0,568
l ja amerikkalainen 0,473 litraa. Apteekki-

tonnit? Tonnikala (Thynnus thynnus) voi
kasvaa pituutta jopa 4 m, mutta painoa se

Kappalemäärät

painona 1 pintti on 566,99 grammaa. Lontoossa käyneet ovat varmasti pubissä tilan-

sille kertyy maksimissaan vain 500-600 kg
eli itse asiassa ko. sintin oikea nimi pitäisi-

Tusina on 12 kpl, varsin yleisesti käy-

neet pintin tai half pintin olutta.

kin olla puolitonnikala.
Naula on anglosaksinen massayksikkö,

tetty esim. astiastoa ostettaessa. Ja vaimolle ruusuja!

Painomitat

453,592 g. Troy poundia käytetään jalometallien punnituksessa ja se on n. 373 g. Van-

Tiu on 20 kpl, mutta käytetään vain
kananmunia ostettaessa.

Luoti on 13,2 g. Huom! Yksi luoti apteekkipainona on 1/2 unssia, 14,84 g ja

ha suomalainen naula puolestaan on n. 425
g. Amerikansuomalaiset käyttivät naulasta

Kiihtellys oravannahkoja on 40 kpl.
Yksikkö on tunnettu myös nimellä rihma.

kultapainona 13,93 g.
Graani on monessa maassa käytetty

loogisempaa nimitystä eli paunaa. Naula on
myös moneen tarkoitukseen sopiva, yleen-

Kerppu on satakuntalainen mittayksikkö, jota käytetään nahkiaisia laskettaessa.

vanha, pieni painomitta. Graanin arvo
vaihtelee maasta ja käyttökohteesta riip-

sä puutavaran kiinnitysväline, jonka yhteydessä puhutaan vielä yleisesti neljän tuuman

Yksi kerppu on 31 kpl, 1/2 kerppua on
15 kpl (koko kerpussa yksi nahkiainen on

puen ollen tavallisesti noin 50-60 mg.

nauloista ja kaksipuolikkaasta (2 1/2 in).

siteenä).
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S

einäjoen uusi Teknologiakeskus on hyvä esimerkki

siitä, että kun osaavat tekijät ja oikeat rakennusmateriaalit
kohtaavat, rakennusaikataulun ollessa riittävä, lopputulosta
kelpaa katsella ja esitellä. Näin voidaan sanoa tapahtuneen
myös kohteen sisäkattourakan osalla, jossa eniten käytettynä materiaalina oli Parocin Decibel-akustointilevy.

Aulassa valkoinen Decibel-sisäkatto
liittyy kaarevaan siniseen seinään.

Seinäjoen teknologiakeskus Frami
Sisäkattourakoitsija piti materiaalivalintaa onnistuneena

lisesti joudutaan tekemään vahvikkeet vil-

hitystyön keskus. Uusi päärakennus Frami valmistui syksyllä 2003 aikataulun mu-

Sisäkattourakoinnista tässä vaativassa
kohteessa vastasi kurikkalainen JMH-Ra-

toimia, vaan villan taustalla oleva kipsi ajoi
saman asian. Etu oli varsin merkittävä, kos-

kaisesti tai paremminkin aikataulua nopeammin. Pääurakoitsijana kohteessa toimi

kennus Oy. JMH-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Heikki Mieto piti kohdetta suurena,

ka kiinnitettävien valaisimien määrä nousi
tuhansiin. Vaikein ja työläin osa sisäkatto-

Seicon Oy, joka on kehittänyt uusia osaamisalueita perinteisen rakentamisen rinnal-

mutta kaikin puolin selkeänä ja kiitollisena
toteuttaa. Myös Parocin Decibel-akustoin-

urakkaa oli muodoltaan säteittäinen auditorio. Lopputulos oli kuitenkin hyvä, vaik-

le. Eräs haasteellisimpia ja teknisesti vaativimpia alueita on puhdastilojen tuottami-

tilevy saa Miedolta kiitosta. – Decibel-levy
on erittäin asentajaystävällinen tuote. Siitä

ka aikaa asennukseen kuluikin rakennuksen muita osia enemmän. Decibel-levyn li-

nen huipputeknologian käyttöön sekä teollisuudelle että tutkimuslaitoksille. Nyt val-

muodostuu "fiksun" näköinen alakattorakenne, jossa levyt asettuvat tiiviisti listojen pääl-

säksi kohteessa käytettiin erityistä puhtautta vaativiin tiloihin tarkoitettua Parocin Hy-

mistunut teknologiakeskus on kooltaan
varsin merkittävä, kerrosalaa on n. 23 500

le. Decibel-akustointilevy on samanaikaisesti
ääntä vaimentava ja eristävä sisäkattolevy.

gien-sisäkattolevyä. Toimistotiloissa kaiunnan vaimentamiseen valittiin käytettäväksi

neliömetriä. Alakattoja kohteeseen rakennettiin yhteensä n. 17 000 neliömetriä.

Eräs Decibel-levyn merkittävä etu tuli esille
spotti-valaisimien asennuksessa. Kun taval-

suoraan alustaan liimattava reunapinnoitettu
Royal-akustointilevy.

Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokylä
ja etenkin sen kolmeosainen päärakennus
Frami on eteläpohjalaisen tutkimus- ja ke-

Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Paroc Oy
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Henkilöstöravintolassa Decibel-sisäkatto on
korkealla.

Esimerkillinen työmaa

kataulu ei ollut erityisen väljä, mutta laadukkaalle rakentamiselle annettiin sen edel-

Työmaa oli kaikin puolin erittäin esimerkillinen kohde. Paitsi että luovutus tapah-

lyttämä aika. – Liian kireä aikataulu synnyttää vain ylimääräisiä kustannuksia ja

tui aikataulua nopeammin, työmaa oli rakentamisen aikana lähes poikkeuksetta siis-

työn laatu kärsii väkisinkin. Ei siitä voi tulla hyvää, jos jo työmaalle tultaessa ilmoi-

ti, mikä osaltaan helpottaa ja nopeutta työn
tekoa ja mikä tärkeintä, parantaa työtur-

tetaan, että ollaan kolme viikkoa aikataulusta jäljessä, vaikka ei vielä ole päästy edes

vallisuutta. – Olen joutunut työskentelemään sellaisillakin työmailla, joissa on hy-

alkamaan. Mieto antaa kiitosta myös työntekijöilleen. – Kyllä hyvä työporukka on

pittävä seipäällä päästääkseen kohteeseen,
tuumailee Mieto. Hän antaa pääurakoitsi-

tärkeä onnistuneen kokonaisuuden kannalta. Hän palaa kertomuksessaan vielä ma-

jalle kehuja hyvin hoidetusta työstä ja työmaasta, mikä on merkittävä asia myös ali-

teriaalivalintaan kehuen valintaa onnistuneeksi. Vaikka työn jälkeä on ajoittain syy-

urakoitsijoiden kannalta.

nätty tarkkaankin, valittamista ei ole ollut.
Kun lisäksi Parocin materiaalitoimitukset

Onnistumisen avaimet

saapuivat työmaalle aina ajallaan, onnistumisen avaimet olivat kaikki käsillä. – Täl-

Seinäjoen Teknologiakeskusta voidaan
pitää onnistuneena kohteena. Onnistumi-

laisia työmaita kun pääsisi aina kiertämään,
Mieto miettii lopuksi.

sen avaimina Mieto pitää oikeita materiaalivalintoja ja riittävää aikaa. Kohteen ai-

Lisätietoja: www.paroc.fi

Työmaalla käytetyt alakattotuotteet:
Nimi

Materiaali

Paksuus ja koko

Asennus

Decibel

Maalattu lasikuituhuopa

Decibel 35: 40 mm
Decibel 40: 32 mm
Decibel 41 ja 42: 53 mm
600 x 600 mm
600x1200mm

Asennetaan alaslasketuksi katoksi T -kannatinlistajärjestelmällä.

Hygien

Valkoinen, erikoisvahvistettu
lasikuituhuopa

18 ja 40 mm
600 x 600 mm
600 x 1200 mm

Asennetaan alaslasketuksi katoksi T -kannatinlistajärjestelmällä
tai liimataan suoraan alustaan Devil's -asennusliimalla.

Royal VIVA

Vitivalkoinen reuna-

30 ja 50 mm

Asennetaan Devil's -asennusliimalla suoraan alustaan.

pinnoitettu

600 x 1200 mm

Toimistohuoneen sisäinen äänenhallinta on
tehty liimattavilla Royal-akustointilevyillä.

Decibel-akustointilevy mahdollistaa hyvän ääneneristyksen
toimistohuoneiden ja käytävän
välillä.
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Abetoni Oy täydentää
Lohja Ruduksen tuotevalikoimaa

S

uomalaisen betoniteollisuu-

”suuri pamaus” vuonna 1992 pisti beto-

sematuoteryhmän betoniset piha- ja muu-

den parhaita perinteitä edustavat
Lohja Rudus Oy Ab ja Abetoni Oy

nialan Suomessa uuteen järjestykseen.
Vuonna 1994 entisestä Lohjan tuoteryh-

rikivet sekä kalusteet. Lisäksi Abetoni toimittaa tuotteita mm. radanrakentamiseen

kuuluvat jälleen samaan konserniin
noin kymmenen vuoden tauon jäl-

mästä tuli Lohja Abetoni Oy ruotsalaiseen
Euroc-konserniin. Viiden vuoden päästä

ja esimerkiksi pylväsjalustoja sähkölinjoihin.
Betonituotteet ovat painavia, mutta kilohin-

keen. Tammikuussa 2004 viimeistellyssä kaupassa Lohja Rudus osti Abe-

1999 omistajaksi tuli saksalainen Heidelberger Zement. Nyt Abetoni on taas osa

naltaan halpoja, joten niitä ei yleensä kannata kuljettaa kovin pitkälle. Niinpä Abeto-

tonin koko osakekannan Heidelberg
Cement Groupilta ja nyt Abetoni jat-

Rudus-konsernia, joka tosin on irlantilaisen CRH Groupin osana melkoisen eri

nilla on tuotantolaitoksia Suomessa 11:llä
paikkakunnalla. Suurimmat yksiköt ovat

kaa toimintaansa Lohja Rudus -konserniin kuuluvana tytäryhtiönä. Yh-

näköinen verrattuna reilun vuosikymmenen takaiseen Lohjaan.

Lohjalla, Nummelassa ja Tuusulassa.

tiön palveluksessa on noin 240 henkilöä ja henkilökunta siirtyy Lohja Ru-

Nimi tunnetaan

Uusi Qmax betoniputki on munanmuotoinen

duksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Abetonin liikevaihto oli

Abetoni ja sen tuotteet tunnetaan raken-

Abetoni toi vuonna 2003 kunnallistek-

vuonna 2003 noin 30 miljoonaa euroa.

tajien keskuudessa, eikä ”Lohja”-etuliite liene unohtunut. Toimitusjohtaja Kari Koivu-

niikan markkinoille uuden Qmax-betoniputken, jonka erottaa perinteisestä pyö-

Lohja Rudukseen muodostui kaupan
myötä Betonitoimiala, jonka johtajana toi-

nen toivoo yrityksen olevan tunnettu henkilöstön määrittämien arvojen mukaisesti

reästä putkesta munanmuotoinen poikkileikkaus. Muodon ansiosta putki puhdis-

mii Kalervo Matikainen. Betonitoimialaan
kuuluu Lohja Ruduksen valmisbetoniteol-

'parhaasta palvelusta ja virheettömistä toimituksista'. Virheettömyys ei ole itsestään-

tuu myös pienillä nestevirtaamilla, mutta
tarjoaa kuitenkin runsaasti kapasiteettia

lisuuden ja Abetonin lisäksi Haminassa
valmisbetonia, kevytsora- ja betoniharkkoja

selvää, siksi paljon tuotteita hinnastossa on.
Abetonilla on kolme myynniltään suun-

huippukuormitukselle tai vaiheittain rakennettavien alueiden uusille viemäriliittymil-

sekä piha- ja muurikiviä valmistava Lohja
Ruduksen tytäryhtiö Teollisuusbetoni Oy.

nilleen yhtä suurta tuoteryhmää, joista kunnallistekniset tuotteet ja paalut kiinnostavat

le. Niinpä yhtä putkikokoa voidaan käyttää monenlaisissa kohteissa. Ensimmäiset

Abetonin historia juontaa Lohja-konserniin. Lohja ja Partekin yhteenliittäminen,

lähinnä ammattirakentajia. Näkyviin jäävät
pienrakentajankin ostoslistalla olevat mai-

Qmax-kohteet ovat jo käynnistyneet Lahdessa ja Kouvolassa.

Teksti: P.T. Mattila Ky Kuvat: Abetoni/Lohja rudus arkisto
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”Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtyjen mittausten

jopa koko asuinalueen arvostus
aivan uudelle tasolle!

mukaan kiintoaineen kuljettuvuus pienillä nestevirtaamilla on

Kiveys on helppohoitoinen pihan päällystemateriaali, joka oi-

munanmuotoisessa putkessa
jopa yli 60% parempi pyöre-

kein ja huolellisesti asennettuna
kestää vuodesta toiseen ilman

ään putkeen verrattuna. Qmaxputken muoto lisää myös lujuut-

vaativaa huoltoa pohjolan vaativissa sääoloissa, sateessa ja pak-

ta pystysuoria kuormituksia
vastaan”, käyttöpäällikkö Mart-

kasessa. Tarvittaessa lehtien ja
roskien harjaus ja pesu esimerkik-

ti Liukkonen kertoo.
Putkea onkin mainioiden

si painepesurilla pitää pihakiveyksen aina siistinä. Hiekkapihaan

teknisten ominaisuuksiensa ansiosta kutsuttu ”insinöörin unel-

verrattuna siivous helpottuu, kun
sisätiloihin ei enää kulkeudu hiek-

maputkeksi”! Keksintö ei kuitenkaan ole uusi, vaan esimerkiksi Helsingissä on edelleen käytössä vastaavan poikkileikkauksen, kenties jo 1800-luvun loppupuolella asennettuja, betoniputkia. Jo silloin huomattiin, että munanmuotoisessa
putkessa virtaamanopeus on yli 10% suurempi kuin vastaavan poikkileikkauspintaalan pyöreässä putkessa. Niinpä ennen valuputkia viemärit alettiin muurata munan
muotoon. Kuitenkin betoniputken valaminen pyöreäksi oli niin paljon helpompaa,
että ”oikea” muoto unohtui vuosikymmeniksi.

usein väärä”, paaluryhmän markkinointipäällikkö Esa Häkämies huomauttaa.
Abetonin paaluryhmän uutuus on aikaisemmasta 'Lohja-jatkoksesta' edelleen kehitetty ja virtaviivaistettu paalujatkos, jolle
on juuri saatu tyyppihyväksyntä. Uusi paalujatkos koostuu teräskaupan vakiotuotteista, joten enää ei tarvita mm. Italiasta ja
Norjasta tuotuja taottuja erikoisteräsosia.
Paaluryhmän periaatteena onkin kehittyä
jatkuvasti pienten parannusten avulla. ”Organisaatiomme on pieni, mutta siinä on
silti puhtia”, Häkämies hymyilee tyytyväi-

kaa tai roskia! Talvella lumityöt on
helppo tehdä ja kiveys sulaa hiekkamaata
nopeammin liejuuntumatta ikäväksi pehmeiköksi.
Abetoni valmistaa ja myy korkealaatuisia betonisia pihakiviä ja -laattoja, muurikiviä, porraskiviä, ruohokiviä, vesikouruja, kukka-astioita ja jopa puutarhakalusteita. Kiviä on saatavilla lukuisia muotovaihtoehtoja ja ne voi myös latoa eri tavoin.
Väriksi voi valita harmaan sävyjä lähes
valkoisesta melkein mustaan, sekä erilaisia ruskean, punaisen ja keltaisen sävyjä.
Betonikivien paksuus on joko 60 mm tai

Uusi putki täydentää EK-tuoteperheen
(EK=esiasennettu kumitiiviste), joka muo-

senä.

80 mm.

dostuu betoniputkista ja -kaivoista, sekä
niitä täydentävistä osista, kuten käyristä ja

Maisematuotteilla rakennetaan huoliteltua ympäristöä

Ratakohteiden erikoistuotteet

soviteputkista. Kuntien kunnallistekniikasta vastaavat pitävät betoniputken parhai-

Viimeistelty piha kiinnittää heti myön-

Abetoni valmistaa ja myy runsaasti muitakin asiakkaiden tarvitsemia betonituottei-

na ominaisuuksina asennusvarmuutta, sekä
kestävyyttä ja jämäkkyyttä vaikeissakin

teisen huomion niin vierailijassa kuin satunnaisessa ohikulkijassakin. Siisti ja huo-

ta, joista merkittävän ryhmän muodostavat rataverkoston kehittämiseen tarvittavat

kuormitusolosuhteissa.

liteltu näkymä koetaan miellyttäväksi ja
arvokkaaksikin. Pihojen suunnitelmallisel-

laiturielementit, kaapelikourut ja pylväsjalustat. Yhteistä tuotteille on usein hanka-

Betonipaalut ovat välttämättömiä
rakennettaessa pehmeiköille

la ja huolellisella rakentamisella ja ylläpidolla nostetaan edullisesti kiinteistön, tai

lissa olosuhteissa kiireessä tehtävän työmaarakentamisen nopeuttaminen.

Betonipaalu varmistaa perustuksen silloin kun maapohjan kantavuus ei muuten
riittäisi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla
kaavoitetaan ja rakennetaan myös pehmeikköalueet. Yleensä infrastruktuurikohteissa tarvitaan runsaasti paalutusta, mistä
esimerkkinä on rakenteilla oleva KeravaLahti oikorata. Nykyisin tienrakennuksen
vaatimukset ovat kasvaneet eikä painumia
enää hyväksytä, vaan pohjatyöt on tehtävä kunnolla.
”Betoninen lyöntipaalu on teknisesti
mainio tapa rakentaa luotettava perustus.
Ja näkemys paalutuksen kalleudesta on
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Rakennuskierrätysmateriaalit
hyötykäyttöön

Kolmivuotista sopimusta allekirjoitetaan. Vasemmalla
Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen,
keskellä
Kuusakoski Oy:n
Suomen johtaja Petri Pitkäranta, todistamassa projektipäällikkö Tuomo Vesikko Heinolan kaupungista.

Y

mpäristöministeriö on tuottanut tarkistetun, vuoteen 2005 ulot-

Naulasta uusi naula

tuvan jätesuunnitelman, jonka yhtenä tavoitteena on, että talonrakentamisen jätteiden (rakennus- ja purkujäte sekä maamassat) määrä on vuonna

Rakennustyömailat syntyvät kierrätys-

2005 keskimäärin vähintään 15 prosenttia pienempi kuin vuoden 1995 jätemäärä ja talonrakentamisen reaalisen talouskasvun perusteella arvioitu jäte-

materiaalit ovat mm. puuta, paperia, pahvia, metallia, kiviaineksia ja muovia. Puu

määrä. Jätteiden hyödyntämisaste on vähintään 70 prosenttia vuonna 2005.

ja muovi voidaan hyödyntää mm. energiana. Kiiaineksia voidaan käyttää teiden poh-

Uudisrakentamisesta syntyy jätettä keskimäärin 4,5 kiloa asuntokuutiota kohden

tävänään yhdessä Heinolan kaupungin
kanssa tulevan kesän asuntomessut, herä-

jarakenteissa ja muussa rakentamisessa.
Metallit päätyvät käsittelyn ja jatkojalostuk-

eli keskikokoisen pientaloasunnon rakentamisen aikana 1.500-2.000 kiloa. Jo ki-

si ajatus yhteistyön käynnistämiseksi. Yritykset tekivät saman tien kolmen vuoden

sen jälkeen uusien tuotteiden raaka-aineeksi. – Yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa

viaineksin lasketaan mukaan, jätettä syntyy jopa 6-10 tonnia rakennettavaa pien-

sopimuksen asuntomessualueilla syntyvän
rakennuskierrätysmateriaalin jalostamises-

yksittäinen rakennusjätteestä metalliromuksi eroteltu väärä naula, joka prosessin kaut-

taloa kohden!

ta hyötykäyttöön. Sopimus koskee messuvuosia 2004 Heinola, 2005 Oulu ja

ta saattaa päätyä uutuuttaan kiiltäväksi
uudeksi naulaksi, konkretisoi Kuusakoski

Asuntomessut edelläkävijänä

2006 Espoo. Suomen Asuntomessujen
toimitusjohtajan, Pasi Heiskasen mukaan

Oy:n Suomen johtaja Petri Pitkäranta. –
Nyt tehdyllä sopimuksella messurakentaja

Kuusakoski Oy on kierrätysalan johtava
yritys Itämeren alueella. Pääkaupunkiseu-

yhteistyö tukee loistavasti Suomen Asuntomessujen arvoja. – Tämän tyyppinen

saa hyödyn ja Kuusakoski prosessoi kierrätysmateriaalin ammattimaisesti. Tavoit-

dun rakentajia palvelee Espoossa sijaitseva rakennuskierrätysmateriaalien käsittely-

palvelu on mitä suurimmassa määrin asiakaskeskeistä. Se tuo messurakentajillekin

teena on, että jatkossa kaikki rakennuskierrätysmateriaali tulisi hyötykäyttöön. Jo nyt

laitos Kuusakoski Ekopark. Kun Kuusakoskella on Heinolassa kierrätysosaamisen

lisäarvoa ja taloudellista hyötyä ja näin
voimme kaikki toimia korkeatasoisesti

päästään Ekoparkissa käytettävällä kierrätyspalvelulla yli valtakunnallisen jätesuun-

keskus ja monimateriaalitehdas ja Osuuskunta Suomen Asuntomessuilla järjestet-

ympäristövastuuta kunnioittaen, tähdentää
Heiskanen.

nitelman 70 %:n hyötykäyttötavoitteen,
kehuu Pitkäranta.

Teksti: ja kuvat: Raimo Holopainen
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Ihan kaikki ei käy

eristeet, sähköputket ja -johdot, kipsilevyt ja
laatat, mutta eivät ongelmajätteet, asbesti

Heinolan asuntomessualueella on siis jo
nyt käytössä rakennusmateriaalien kierrätys.

eikä kyllästetty puu. Pakkaus- ja energia-aineksiin luetaan useimmat muovit, silikoni,

Messualueella on lavoja, joihin rakentajia
pyydetään lajittelemaan syntynyt jäte kol-

uretaani, pahvi ja paperi. Epäsopivia tuotteita ovat mm. ongelmajätteet, biojätteet, kyl-

meen osaan: puuaines, muu rakennusaines
sekä pakkaus- ja energia-ainekset. Puun kier-

lästetty puu, metallit ja kiviainekset.
Heinolassa ensi kesänä 16.7.-

rätykseen käyvät mm. betonilaudat, maalattu puu, lastulevy ja vanerit. Nauloja, hakasia

15.8.2004 pidettävät asuntomessut esittelevät aktiivista asumista pikkukaupungis-

tai heloituksia ei tarvitse poistaa. Sen sijaan
suuria metalliesineitä, kyllästettyä puuta ja

sa. Messualue sijaitsee Tähtiniemessä Ruotsalaisen järven rannalla. Alueelle valmis-

mm. halltex-levyä ei lavalle saa laittaa. Rakennusaineksista käyvät puu, jossa on kiinni

tuu 23 omakotitaloa, kaksi rivitalokohdetta, paritaloja sekä elämänkaaritalo.

muita materiaaleja, PVC-muovit, lämmön-

Kuusakoski on kierrätysalan johtava yritys Itämeren alueella
Kuusakoski-konserni käsittää kierrätysliiketoimintaa harjoittavan Kuusakoski

Kuusakoskella on Suomen, Skandinavian,
Venäjän ja Baltian alueella yli 70 palvelu-

tarjoavat asiakkaiden tarvitsemia tuotekohtaisia kierrätysratkaisuja. Kuusakosken kier-

Oy:n tytäryhtiöineen. Kuusakoski Oy:n
emoyhtiö on Kuusakoski Group Oy,joka

pistettä käsittäen mm. 6 metallien murskauslaitosta. Metallien myynti on maail-

rätysprosessi on kokonainen katkeamaton
ketju: keräilystä esikäsittelyyn, murskauk-

omistaa lisäksi valimoliiketoimintaa harjoittavan Alteams-konsernin ja kierrätys- ja

manlaajuista.
Kuusakosken jalostamien raaka-aineiden

seen ja erotteluun sekä metallien jatkojalostukseen valmiiksi lopputuotteiksi.

ympäristöteknologiaa toimittavankonepajan Myllyojan Metalli Oy:n. Kierrätysliike-

päämarkkina-alueita ovat Eurooppa ja Aasia. Kuusakosken kierrätyspalvelukonsep-

toimintakonserniin kuuluvat maaorganisaatiot Kuusakoski Oy Suomi, Kuusakoski

tit/kierrätysjärjestelmät käytöstä poistetuille – autoille, akuille, sähkö- ja elektroniik-

Sverige AB, Kuusakoski Baltic Region ja
Kuusakoski Russia.

kalaitteille, metallipitoisille nesteille ja liuoksille, metallipakkauksille sekä yhteiskun-

Myllyojan Metalli Oy - konserninimeltään Kuusakoski Recycling Technologies

Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto
vuonna 2002 oli 474 miljoonaa euroa ja

nan ja teollisuuden rakentamisessa syntyville kierrätysraaka-aineille ja kuiduille ku-

tunnetaan maailmalla kierrätysteknologian
osaajana. Kierrätys- ja ympäristöteknolo-

sen palveluksessa on noin 1800 henkilöä.

ten puulle, muoville, paperille ja pahville –

gia -yksikön murskaus- ja erottelulaitoksia,
sulatus- ja valulinjoja, jätteenkäsittely- sekä

Metalliteollisuuden raaka-aineesta noin
puolet on kierrätettyä metallia

rakennusjätteen ja kotitalouksien kuivajätteen käsittelylaitoksia on toimitettu jo parinkymmenen vuoden ajan yli neljäkymmentä toimitusta ympäri maailmaa.
Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä
Kuusakoski on kierrätysosaamisen, kierrätysteknologian kehittämisen ja erityisesti
kierrätettävien materiaalien hyötykäytön
osaaja. – Kuusakosken ydinosaamiseen
kuuluu kierrätettävien materiaalien kustannustehokas hyötykäyttö uusien tuotteiden
raaka-aineiksi siten, että kaatopaikoille
päätyy yhä vähemmän jätettä. Aiomme
olla nyt ja tulevaisuudessa parasta palvelua ja osaamista tarjoava kierrättäjä ja alan
johtava yritys niin asiakkaiden mielestä kuin
liikevaihdon ja tuloksen suhteen koko Itämeren alueella, linjaa CEO Aki Ojanen.
Lisätietoja: www.kuusakoski.fi

43

MR Kevät 04 B

43

3.3.2004, 11:54

Ilmanvaihto

Yksilöllisyyttä kerrostaloasumiseen

H

ajautetun ilmanvaihdon ratkaisut antavat mahdollisuuden kerrostaloilmanvaihdon kehittämiseen ja kerrostalojen energiataloudellisuuden parantamiseen nykyisiä energiatehokkuusmääräyksiä
vastaaviksi.
Vallox 75 -ilmanvaihtokone tuo omakotitalojen yksilöllisen asumisen ilmanvaihtoratkaisun myös kerrostaloasumiseen. Kone
on tarkoitettu pieniin, noin 40-60 m2:n

asuntoihin. Vallox 95 sopii pinta-alaltaan
70-120 m2:n kerros- ja rivitaloasuntojen
lisäksi myös pieniin omakotitaloihin. Laitteet täyttävät Rakennusmääräysten energiatehokkuusnormit, sillä levylämmönvaihtimella varustettujen laitteiden hyötysuhde
on noin 60 prosenttia.

Käänteentekevä kattoasennuslevy

Mäntykeisarissa on 28 asuntoa, joihin on asennettu joko Vallox 75- tai Vallox 95 -ilmanvaihtokoneet asunnon koon mukaan. Hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä antaa mahdollisuuden huoneistokohtaiseen, yksilölliseen ilmanvaihtoon. Tehokkaan lämmöntalteenoton ansiosta ratkaisu tukee Rakentamismääräyksissä määritellyn energiatehokkuuden saavuttamista. Rakenteellisena ratkaisuna hajautettu järjestelmä on kevyt, sillä se ei vaadi erillistä tilaa isoa ilmanvaihtokonetta varten.

Uusien laitteiden kehitystyössä on painotettu helppoa asennustyötä. Laitteet voidaan
kiinnittää joko seinään tai kattoon. Vakiovarusteisiin kuuluvat seinäkiinnitystarvikkeet. Lisävarusteena on saatavissa helppokäyttöinen kattokiinnityslevy.
Uuden asennusratkaisun ansiosta Vallox
75 ja 95 -ilmanvaihtokoneet voidaan liittää viimeisenä elementtinä valmiiseen järjestelmään muun rakentamisen jälkeen.
Asennustyö sisustusvaiheessa ennen asumisen alkamista varmistaa koneen säilymisen ilman rakennuspölyä ja rakennustyön kolhuja käytön alkuun asti.

Ilmanvaihdon uutuus Vallox 95 soveltuu erityisesti kerrostalo- ja rivitaloasuntoihin, kuten
myös pienempi sisarensa Vallox 75. Molemmissa koneissa on tehokas lämmöntalteenoton
hyötysuhde (60%) sekä kesäaikana lämmöntalteenoton ohitus.

Näin Vallox vaihtaa ilman
Kone
Vallox 180

Asunnon koko Maksimivirta Puhaltimien ottoteho Ilmanvaihdon säätö
Tasavirta
Tasavirtapuhaltimilla
Erillinen säädin
Yli 180 m2
180 dm3/s
40-420 W (nopeudet 1-8) 1 vakio/max 3 kpl
Vaihtovirta
Vaihtovirtapuhaltimilla
200 dm3/s
120-520 (nopeudet 1-8)

Vallox Digit SE Alle 210 m2

Vallox 95

Alle 130 m2

Teksti ja kuvat: Vallox Oy
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130 dm3/s

40-130 (nopeudet 1-8)

Erillinen säädin
1 vakio/max 3 kpl

95 dm3/s

25-182 (nopeudet 1-4)

Ohjauskeskus tai liesikupu
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Muuta
Vastavirtalämmöntalteenotonkenno,
hyötysuhde 80 %, kesä/talviautomatiikka, huoltomuistutin, takkakytkintoiminto
Lisävarusteet: hiilidioksidiohjaus, kosteusohjaus, suodatinvahti
Kesä/talviautomatiikka, huoltomuistutin, takkakytkintoiminto
Lisävarusteet: hiilidioksidiohjaus, kosteusohjaus
Sisäänrakennettu lto-ohitus vakiona
Lisävarusteet: kattoasennuslevy

Ilmanvaihto
Vallox on kehittänyt kattoasennuslevyn, joka helpottaa ilmanvaihtokoneen asentamista sekä varmistaa myös järjestelmän puhtautta.
Asennuslevyn avulla kone voidaan asentaa juuri ennen sisustustöiden alkua, joten se ei kerää itseensä rakennusajan pölyjä. Ilmanvaihtoputket ovat suljettuina tehtaalta asti ja ne avataan vasta koneen
asennuksen yhteydessä.

Vallox 75 ja 95 -laitteiden ohjausvalikoima on monipuolinen.
Niitä voidaan ohjata erillisestä, neliportaisella säädöllä varustetusta

Suodatinratkaisu on F7-tasoa, joka suodattaa siitepölyn, itiöt,
noen, hiekkapölyn ja muut tuulen kuljettamat hiukkaset. Help-

ohjauskeskuksesta tai liesikuvun yhteydestä. Uutuuksissa on vakiona kesäaikainen lämmöntalteenoton ohitus. Laitteiden jälkilämmi-

pohuoltoisten laitteiden huollon perustoiminnot, kuten suodattimien vaihto, voidaan tehdä joko keskitetysti tai yksilöllisesti.

tysyksikkönä on 500 W:n jälkilämmityspatteri.

VTT tutki:

Valloxin ilmanvaihtokoneiden
energiatehokkuus ylittää normitason
Ilmanvaihdon lämmitysenergiankulutuksen osuus ra-

Vallox 180:n energiatehokkuus huipputasoa

kennuksen energiankulutuksesta on useita kymmeniä
prosentteja. Viime vuonna voimaan tulleiden ympäristö-

VTT on Valloxin toimeksiannosta mitannut Valloxin lämmön-

ministeriön rakennusten energiankulutusta sekä sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevilla vaatimuksilla tavoitel-

talteenottolaitteille vuosihyötysuhteen Rakentamismääräyksissä
edellytetyllä tavalla lämpötilan pysyvyyskäyrän mukaan.

laan uudisrakennusten energiankulutuksen pienentämistä
25-30 prosentilla aiempaan määräystasoon verrattuna.

Hyötysuhteet laskettiin sekä paikkakunnittain laskettuna vuosihyötysuhteena (lämmöntalteenotolla säästetyn lämmön suhde il-

Rakennuksen energiankulutuksen selvään vähentämiseen pääs-

manvaihdon lämpöhäviöihin ilman lämmöntalteenottoa) että likimääräisenä vuosihyötysuhteena (0,6 x mitattu LTO hyötysuhde).

tään helpommin varustamalla ilmanvaihto lämmöntalteenotolla,
kuin pelkästään rakenteellisin ratkaisuin. Nykyaikaisissa iv-ratkai-

Kaikki Valloxin kojeet ylittivät selvästi normitason (30 %). Likimääräisen vuosihyötysuhteen vaihteluväli oli 35 prosentin ja 46

suissa lämmöntalteenotolla päästään yleensä tehokkaampiinkin
säästölukuihin, kuin määritelty 30 prosentin perustaso. Tällöin

prosentin (Vallox 70) välillä. Tutkimuksesta puuttui uutuutena markkinoille tulossa oleva energiatehokas Vallox 180, jonka likimää-

energiankulutuksen pienentäminen rakennuksen vaipan lämmöneristystä parantamalla ei välttämättä ole tarpeellista.

räinen vuosihyötysuhde on 48 prosenttia (0,6 x 80 %). Tarkemman vuosihyötysuhdelaskelman mukaan luku on vielä parempi,

Vuosihyötysuhteen määrittäminen

sillä lasketut vuosihyötysuhteet vaihtelevat Valloxin laitteilla 53
prosentista 64 prosenttiin (Helsingin tasolla).

Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen poisto- eli jäteilman vuosihyötysuhde on lämmöntalteenottolaitteistolla talteen
otettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhde rakennuksen
ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään, kun rakennuksessa ei ole lämmön talteenottoa.
Rakennuksen poistoilman lämmöntalteenotton vuosihyötysuhde ei siis tarkoita hetkittäistä ilmanvaihtokoneen tuloilman hyötysuhdetta.
Laskelmissa käytetään valmistajan ilmoittamaa lämmöntalteenottolaitteen lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilahyötysuhdetta
kerrottuna 0,6:lla, jollei selvityksin toisin osoiteta.

Tuloilman lämpötilahyötysuhde on tuloilman lämpenemisen suhde poistoilman ja ulkoilman väliseen lämpötilaerotukseen. Siihen vaikuttaa lämmöntalteenottolaitteen rakenteen lisäksi tulo- ja poistoilmavirtojen suhde.
Lämmöntalteenottolaitteistojen erityyppisten lämmönsiirtimien tuloilman lämpötilahyötysuhteet ovat tyypillisesti:
– virtaavan väliaineen välityksellä lämpöä siirtävät lämmönsiirrinyhdistelmät 40-60 %
– ristivirtalevylämmönsiirtimet 50-70 %
– vastavirtalevylämmönsiirtimet 60-80 %
– regeneratiiviset lämmönsiirtimet 60-80%
Lähde: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden
tasauslaskennassa, ympäristöministeriön moniste 122, Helsinki 2003.
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Jätevesijärjestelmät

Oikea järjestelmä kohteeseen kuin kohteeseen

Uponorilla markkinoiden laajin valikoima
äteveden käsittelyjärjestelmien kehitys ja
markkinointi ovat olleet jo useita vuosia yksi Uponorin

Umpisäiliöratkaisut

painopistealueista. Kehitystyön tuloksena Uponorilla on
erittäin monipuolinen valikoima erilaisiin olosuhteisiin so-

Uponor Lokajätti -umpisäiliötä käytetään pääasiassa erillisviemäröintijärjestelmissä, joissa wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön

veltuvia jäteveden käsittelyjärjestelmiä pienistä mökkiratkaisuista aina useamman asunnon käsittäviin kiinteis-

ja harmaat vedet käsitellään Uponor Sako -maapuhdistamon avulla. Lokajätti soveltuu käytettäväksi myös vapaa-ajan asunnoissa.

J

töihin sekä maatiloille.

Ratkaisut vapaa-ajan käyttöön
Biologis-kemialliset panospuhdistamot
Uponor Saunakaivo ja Saostuspallo sekä Uponor Sako MökkiBiologis-kemiallinen Upoclean 5 -panospuhdistamo on yhden
perheen kaikkien jätevesien käsittelyyn tarkoitettu järjestelmä. Se

paketti ovat erityisesti vapaa-ajan asuntojen tarpeisiin kehitettyjä
ratkaisuja. Saunakaivo on tarkoitettu vesijohdottomille mökeille

soveltuu erityisesti ympäristöllisesti herkille alueille tai kohteisiin,
joissa esim. tontin koko tai kallioisuus estävät normaalin puhdis-

ja rantasaunoille. Mikäli järjestelmään johdetaan rasvaisia tiskivesiä Saunakaivon eteen voidaan liittää Saostuspallo puhdistuksen

tamokentän rakentamisen. Upoclean-perheeseen kuuluvat myös
isommat kahden ja kolmen perheen vaihtoehdot Upoclean 10 ja

tehostamiseksi. Uponor Mökkipaketti on vesijohdolla varustetun
kesämökin, jossa ei ole vesivessaa eikä pesukoneita, keittiö- ja

Upoclean 15 sekä maatilakäyttöön tarkoitettu Upoclean Milk panospuhdistamo.

pesuvesille soveltuva vaihtoehto.

Maapuhdistamot
Maapuhdistamo voidaan toteuttaa maaperän koostumuksesta
riippuen kahdella tavalla, joko imeytys- tai suodatusjärjestelmänä.
Mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää, käytetään imeytysjärjestelmää. Suodatusjärjestelmä on tarkoitettu tiiviiseen, esim. savipohjaiseen maaperään. Uponor Sako -imeytys- ja suodatusjärjestelmistä löytyy useita kokovaihtoehtoja sekä erilaisiin olosuhteisiin kehitettyjä ratkaisuja. Uponor Sako Matala on erityisesti
hankaliin maasto-olosuhteisiin tarkoitettu maapuhdistamoratkaisu. Kokonaisjärjestelmien ohella valikoimassa on myös Uponor
Sako -saneerauspaketti imeytyskentän rakentamiseen olemassa
olevien ja hyväkuntoisten saostuskaivojen yhteyteen.
Teksti ja kuvat: Dakota Lavento
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Uusia tuulia

Muista kattoturva!

K

uluva talvi on taas todistanut toimivien kattoturvatuotteiden tarpeellisuuden. Sääolot ovat olleet varsin vaihtelevat. Runsasta lumentuloa saattaa seurata pakkasjakso ja

sen jälkeen kaatosateet. Raskas, kastunut lumikuorma on katolta
pudotessaan hengenvaarallinen.
Kattoturvatuotteita tarvitaan, jotta katolla voitaisiin liikkua turvallisesti. Savupiippu on voitava nuohota, poistoputket tarkistaa
tukosten varalta ja katolta on ehkä poistettava roskia tai lunta. Myös
antenniasennukset edellyttävät usein katolle kiipeämistä.
Kattoturvatuotteita edellytetään jo viranomaismääräyksissä. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2 rakennuksen käyttö-

Lumiesteitä tarvitaan kaikkialla siellä, jonne lumen ei ehdottomasti haluta putoavan. Kukaan tuskin haluaa lumikinosta päällensä ovea aukaistessaan.

turvallisuudesta määrää, että rakennuksen huoltamisen turvallisuus
on varmistettava. Yksityiskohtaisemmat ohjeistukset löytyvät RT-

Nuohouksen helpottamiseksi kattosilta tulisi viedä piipun välittö-

kortistosta RT 85-10708. Kattoturvatuotteet tulee asentaa aina,
kun tehdään joko uutta tai saneerataan vanhaa vesikatetta.

mään läheisyyteen, jotta nuohoojalle mahdollistetaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet. Lisäksi kulkutiet tulisi myös ulottaa

Kulkutiet ja lumiesteet kuntoon

kaikille huollettaville kohteille, kuten esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiden poistoputkille. Nuohoojilla ei ole enää yleensä mukanaan omia

Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille

tikkaita eivätkä he nouse katolle, jos se ei ole turvallista!
Lafarge Tekkin Oy:n Ormax-kattoturvatuotteet on kehitetty sekä

säännöllistä käyntiä vaativille rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie. Katon kulkutiet

testattu katon käyttö- ja huoltoturvallisuuden varmistamiseksi.
Lafarge Tekkin Oy:n kattoturvavalikoimaan kuuluu tikasaskelmat,

myös suojaavat katemateriaalia vahingoittumiselta. Tiilikatolla, jonka
kaltevuus on enemmän kuin 1:5, kattokulkutie rakennetaan katto-

lumiestekiinnikkeet ja -putket, kattosiltakannattimet ja kattosillat,
tikasrungot ja tikkaan asennussarjat, turvatikkaiden asennussarjat

siltaa ja tikasaskelmia käyttäen.

ja tikkaan liitossarjat.

Lisätietoja:Lafarge Tekkin Oy:n kattoturvatuotteista, puh: 09-2533 7200 tai www.lafarge-tekkin.com

Paroc uudisti verkkosivut
Verkkosivuilla on mahdollisuus tutustua vaivattomasti Parocin
palveluihin: heti etusivulla on yritystä koskevien perustietojen lisäksi Suomen toimintojen ajankohtaisia uutisia sekä yhteystiedot
Parocin kansainvälisiin yksiköihin. Etusivun kautta voi siirtyä edelleen Rakennuseristeiden, Pientaloeristeiden, Teknisten eristeiden,
laivaeristeiden, Panel Systemin ja Akustiikan omille sivuille ja tutustua niiden sisältöön.
Sivuilta löytyy runsaasti tietoa tuoteuutuuksista ja jo entuudestaan tutuista tuotteista. Uutuutena ovat loma-asunnon rakentajan
omat sivut sekä entistä kattavammat ja selkeämmät rakentamisen
ja remontoinnin ohjeet rakenne- ja CAD-kuvineen. Rakentajan
avuksi on tarjolla hyödyllistä tietoa rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja ohjeista.

P

arocin uudistuneet verkkosivut on avattu tutussa osoitteessa

Lisätietoja:
markkinointiviestintäpäällikkö Nina Hyyppä
puh. 0204 55 4691

www.paroc.fi. Ulkoasultaan ja toiminnoiltaan uusituilla sivuilla on entistä monipuolisempaa tietoa pienrakentajille

ja rakentamisen ammattilaisille. Sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin niin eristetuotteista ja -ratkaisuista kuin rakentamisesta yleensäkin.
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Uusia tuulia
Luonnon ehdoilla

T

eknisesti vaativaa, muitten kilpailijoitten, yleisön, ympäristön, sään

nimi on tullut tutuksi kolmen viime vuoden aikana 49er veneitten Grand Prix SM-

ja monen muun muuttuvan tekijän jatkuvaa huomioon ottamista. Sellais-

sarjaan osallistuvien veneitten etupurjeissa, radan poijuissa ja rannan lippulinnas-

ta on 49er -purjehdus. Aivan kuten toimintamme ympäröivässä yhteiskunnassa, Loh-

sa. Televisioitujen kilpailutapahtumien
myötä Lohja Rudus välittää mielikuvaa yh-

ja Ruduksella tuumattiin. Niinpä yhtiön

tiöstä myös tulevaisuuden työntekijöille.

Seuraava
Me Rakentajat -lehti

Hiekkaa ratsastuskentälle Riemua Veikkolassa

L

ohja Rudus lahjoitti kehitysvam-

vaikkapa hevosen silittämisestä. Pian tallis-

maisten lasten ratsastusseuran,
Kartanoratsastajat, uudelle ratsas-

sani ratsasti kehitysvammaisten lasten alkeisryhmä muiden lasten joukossa. Myös muu-

tuskentälle hiekat. Kenttä on kooltaan 20
x 40 metriä. Taivasalle rakennettu kenttä

tama aikuinen vammainen on löytänyt ratsastuksen ilon. Kilpailutoimintaa varten oli

tehtiin näin: alle kantavaa mursketta, päälle
kahdentoista sentin kerros filleriä. Se kes-

vuoden 2002 alussa perustettava seura. Se
sai ylevän nimen, Kartanon Ratsastajat ry,

tää sateet ja poijaa mukavasti, jos ratsastaja sattuu tipahtamaan hepan selästä.

toimittiinhan Eerikinkartanon mailla. Nyt
seurassa on jo viitisenkymmentä jäsentä.

Ilmoitushinnat
• Aukeama, A3
5.300 € + alv
• 1/1, A4 + ylitykset
2.950 € + alv
• 1/2
1.650 € + alv
pysty 102x297, vaaka 210x145 mm

Tallinpitäjä Maritta Enqvist on tarjonnut
kehitysvammaisille lapsille mahdollisuuden

-Talli on meille yhteinen olohuone. Ratsastaessa erilaisuus katoaa. Jokainen lapsi

ratsastaa ja nauttia tallitoiminnasta vuodesta
1990. - Olen työskennellyt kehitysvammais-

on jossakin asiassa hyvä. Yhdessä touhutessa ei huomaa, että toinen ei vaikkapa

ten päiväkeskuksessa ja harjaantumiskoulussa 80-luvun alusta. Hoidan heitä usein vii-

osaa puhua. Ne ovat hyviä tyyppejä, Maritta kehuu lapsiaan.

Ilmoitusvaraukset
Mediakastelli
puh. 02-431 1321
info@mediakastelli.fi

konloppuna myös kodissani perhehoitajana,
jotta vanhemmat saavat hengähtää, Maritta

Marittan talleilla on kolmetoista erikokoista kilttiä hevosta, pienestä shetlannin-

kertoo. - Havaitsin, miten rajalliset harrastusmahdollisuudet kehitysvammaisilla lapsil-

ponista ardennerhevoseen. Syyskuun lopussa ratsastuskentällä järjestettiin ensim-

la on. Mietin, miten mukavaa olisi, jos perheet voisivat harrastaa jotakin yhdessä. Vie-

mäiset kilpailut. Talleille löytää kääntymällä
Tarvontieltä Veikkolaan. Sieltä suunta kes-

dessäni lapsia tallille hevosia katsomaan huomasin, miten suunnattomasti he nauttivat

kustan läpi kohti Eerikinkartanoa, Lohantie, Kirkkonummi.

Me Rakentajat kesä
Aineiston viim. jättö
Ilmestyminen

vko
vko

Materiaali
Ohjelmaversiot mac/pc
– Pagemaker, versiot 6.0-6.5
– Freehand, versiot 5.5-8.0
– Photoshop
– Mikrosoft Word
• kuvatiedostot CMYK-muodossa, resoluutio 300 dpi
• diat, valokuvat
Materiaalin toimitus
Sähköpostitse:
virve.rintasalo@suorakanava.fi
Postitse:
Suorakanava Oy, Virve Rintasalo
Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 Pori
Lehden tilaus:
www.merakentajat.fi tai
puh. 02-634 6400
Irtonumero
Vuosikerta (3 nroa)

5€
10 €
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Uusia tuulia
Lafarge Tekkinin kevätkampanja käynnistyy

Pieni Kattokirja auttaa valinnassa

L

afarge Tekkinin Pieni Kattokirja on kehitetty auttamaan

sillä se esittelee koko Lafarge Tekkinin laajan tuotevalikoiman.

omakotitalon rakentajaa tai katon remontoijaa sen sopivat tiilikattomallin valinnassa. Se esittelee maan laa-

Pieni Kattokirja vastaa useimpiin kattokysymyksiin, kuten:
– Mitä pitää katon valinnassa painottaa?

jimman betoni- ja savikattotiilivalikoiman täydellisinä kattoratkaisuina ja auttaa näin kattopäätöksen tekemistä.

– Mistä saa neuvoja, opastusta ja inspiraatiota?
– Entä sitten, kun päätös on tehty?

Lafarge Tekkin Oy:n perinteisen kevätkampanjan pääosissa ovat sileä laattakattotiili Ormax Minster sekä Ormax Gra-

– Minkälaisia kattoratkaisuja Lafarge Tekkin tarjoaa?
– Mitä katto maksaa?

nit, klassinen symmetrisesti aaltoileva betonikattotiili, jossa on
aivan uudenlainen ja näyttävä, matta sirotepinta.

– Mitä erikoistiiliä ja kattotarvikkeita kattoratkaisuun kuuluu?
– Miten saa kattotiilet vaivattomimmin ja edullisimmin lappeel-

Kevätkampanjassa vähintään 2000:n euron arvoisen Ormax Minster tai Granit -katon ostaja saa kaupan päälle upean

le?
– Miten kattoa hoidetaan

Landmann 12342-kaasugrillin. Kampanjaetu on voimassa 1.330.6.2004 Ormax-jälleenmyyjillä ja edun saa täyttämällä etu-

parhaiten, jotta se pysyy kunnossa ja toimi-

kupongin jälleenmyyjällä. Jälleenmyyjän on faksattava etukuponki Tekkinin asiakaspalveluun tilauksen yhteydessä.

vana mahdollisimman
pitkään?

Kattorakentamisen kevätsesonkia vauhdittaa myös uusi Pieni
Kattokirja, jonka avulla Lafarge Tekkinin markkinoiden laa-

Pientä Kattokirjaa voi

jimmasta kattotiilimallistosta on helppo valita juuri se oikea,
täydellinen kattoratkaisu.

tilata asiakaspalvelusta:
09-2533 7200

Pieni Kattokirja on ensisijassa suunnattu omakotirakentajille mutta on siksi ainutlaatuinen työkalu myös jälleenmyyjille,

tai internetsivuilta:
www.lafarge-tekkin.com.

Karhulan moottoritien tukimuurien korjaukselle kunniamaininta
Vuoden betonirakenne 2003 -kilpailussa

K

arhulan tukimuurit ovat valmistuneet valtatie 7 varrelle
vuonna 1970. Kesällä 2003 toteutetussa korjauksessa
yhdistettiin Kotkan kaupungin toive elävöittää “Karhu-

lan kanjoni“ ja toisaalta säilyttää vanhan tukimuurin pintakuviointi ja struktuuri. Muurit ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita. Korjauksen yhteydessä noin 500 mm paksun tukimuurirakenteen vanhaa pintarakennetta on poistettu noin 170 mm. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tukimuurin kuorivalu on tehty itsetiivistyvällä betonilla painevaluna alakautta. Reunapalkit ja tukimuurien suuntaiset kaiteet on myös uusittu.
Vuoden betonirakenne 2003 -tuomariston mukaan Karhulan
moottoritien tukimuurien korjaushanke on osoitus ammattitaitoisesta suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta sekä niiden ohjauksesta ja valvonnasta. Työtekniikan ja materiaalien huolellisen ennakkosuunnittelun ja testauksen avulla on betonipinnoista saatu erittäin laadukkaita, joissa pienetkin yksityiskohdat näkyvät. Tuloksen
mahdollisti itsetiivistyvän betoni käyttö. Betonin toimittajan palkitseminen on Vuoden Betonirakennekilpailussa harvinaista.
Karhulan moottoritien tukimuurien suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
rakennuttaja – Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri
korjaus- ja rakennesuunnittelija – Insinööritoimisto Jorma Huura
Oy
pääurakoitsija - Tieliikelaitos, Kaakkois-Suomen palveluyksikkö
betonin toimittaja – Lohja Rudus Oy
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Uusia tuulia
Helpottaa ja nopeuttaa vaikeita valuja

Itsetiivistyvä betoni

Tiivistysvaiheen poisjäännin takia itsetiivistyvän betonin valu on
nopeaa ja helppoa ja valutyövoiman tarve on normaalia vähäisem-

– merkittävä innovaatio betoniteknologiassa

pi. Tiivistyksestä aiheutuva työmaamelu ja epäergonomiset työvaiheet vähenevät. Parhaimmillaan itsetiivistyvä betoni mahdollistaa
uudet työtavat ja jopa työjärjestyksen. Tämä vaatii betonoinnin tarkempaa suunnittelua sekä kokemusta itsetiivistyvän betonin ominaisuuksista ja käyttäytymisestä betonointivaiheessa. Itsetiivistyvä betoni asettaa käytettäville raaka-aineille sekä laadunvalvonnalle erityisvaatimuksia. Nämä vaikuttavat lopputuotteen hintaa nostavasti.
Taloudellista hyötyä itsetiivistyvän betonin käytöstä saadaan
työvoiman tarpeen vähenemisen ja työn nopeutumisen kautta.
Vaikeiden kohteiden valujen onnistuminen yhdellä valukerralla
vähentää jälkitöiden määrää ja niihin kuluvaa aikaa. Lujuutta, tiiveyttä ja kestävyyttä vaativat rakenteet voidaan valaa helposti ja
lopputuloksena saadaan tasalaatuisia rakenteita. Erityisesti korjausrakentamisessa itsetiivistyvville betoneille on paljon käyttöä. Esimerkiksi mantteloinnit, puhdasvalupinnat ja painevalut ovat tyypillisiä itsetiivistyvien betoneiden käyttökohteita.

Taustaa
Itsetiivistyvän betonin kehitystyö käynnistyi Japanissa jo 1980luvun lopulla. Tänä päivänä itsetiivistyvä betoni on maailmanlaajuisesti ehkä kiinnostavin betoniteknologian innovaatio. Sitä tutkitaan ja sen käyttösovelluksia kehitetään lähes joka puolella maailmaa. Pisimmällä soveltamisessa ovat Japanin lisäksi muun muassa
tsetiivistyvä betoni mahdollistaa valut “mahdottomissa olosuhteissa” ja tuottaa kauniita betonipintoja. Lohja Rudus Oy Ab

I

Ruotsi ja Hollanti. Suomessa aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kehitystä on tehty aktiivisesti 2000-luvun alusta lähtien. Vuonna 2001

on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä itsetiivistyvää betonia
ja sen käyttöä Suomessa. Yhtiö on valmistanut itsetiivistyvää beto-

käynnistyi kansallinen TEKESin ja betonialan yritysten rahoittama
tutkimusprojekti, jossa ovat mukana Helsingin teknillinen korkea-

nia useisiin kohteisiin eri puolilla Suomea. Merkittävin niistä on
ollut YIT Rakennus Oy:n toteuttaman Casino RAY:n maanalaiset

koulu, VTT sekä useita betonialan yrityksiä, joukossa Lohja Rudus.
Lisätietoja
Lohja Rudus Oy Ab:
projekti-insinööri Mirva Kinnunen, puh. 040 7657672
johtaja Kauko Linna, puh. 020 447 7329, 0400-465 823
www.lohjarudus.fi

rakenteet Fennia-korttelin alla Helsingissä. Kohde sai toisen palkinnon Vuoden 2003 Rakennusinsinöörityö -kilpailussa. Itsetiivistyvällä betonilla oli onnistuneessa toteutuksessa ratkaiseva rooli.

Kaunis valupinta – parempi lopputulos

Uusi Rakenna & Remontoi DVD-video
on ilmestynyt!

Itsetiivistyvä betoni on itsestään valuvaa, leviävää ja tiivistyvää betonia, joka täyttää vaikeidenkin rakenteiden muotit ja raudoitusten

L

ähes 4 tuntia täyttä asiaa. Rakenna & Remontoi DVD-

välit oman painonsa avulla ilman tärytystä. Kovettuneena se toimii
rakenteissa kuten normaalit betonit. Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin lujia ja samalla vesitiiviitä ja yleensä hyvin tasavärisiä. Niillä syntyy hyviä betonipintoja, joskin ensiluokkaisten pintojen teko asettaa

video sisältää mm. rakentamisohjeita "kädestä pitäen":
pohja, perustus, runko, julkisivut, vesikate, ylä- ja alapoh-

ja, tulisijat, väliseinät, sisäkatot ja lattiat, kosteat tilat, väliovet, portaat, lämmitys ja il-

omat vaatimuksensa muottimateriaaleille.

mastointi, kalustus – XIII ilmestymisvuosi.
Rakentajien mielestä Rakenna & Remon-

Casino RAY:n tilojen
toteutuksessa kahden historiallisen
kiinteistön alle itsetiivistyvän betonin käytöllä vältyttiin moninkertaiselta työmäärältä ja poikkeuksellisen haasteellisten valujen virheiltä.

toi video on hyödyllisin ohjeita antava tietolähde. DVD-versiossa klikkaat itsesi napin painalluksella kätevästi rakennusvaiheesta toiseen. Kaksilevyisen DVD-videon
hinta postikuluineen on 25 euroa. Tilaukset osoitteesta www.rakentaja.fi
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Uusia tuulia
Uusi
Koti-Optimi -kustannusarvio-ohjelma
on ilmestynyt!

Skogsgårdissa on kaunista

S

saaristossa. Skogsgård on hyvä esimerkki siitä, että pohjaveden pinnan alainen soranotto ei ole vaaraksi ympäristölle.

L

ohja Ruduksen kauniisti, pääosin vuosina 2001-2003 jälkihoitama Skogsgårdin soranottoalue sijaitsee Porvoon

uomen suosituimmasta oma
kotitalojen
kustannusarvio-

Hyvällä suunnittelulla saadaan alue entistä toimivammaksi ja muutamien vuosien kuluttua, kun puut ovat kasvaneet, jopa viehättä-

ohjelmasta, Koti-Optimista, on ilmestynyt uusi kehitysversio. Ohjelma huo-

vämmäksi.
Soranottotoiminta on alkanut alueella jo 1900-luvun alussa.

mioi rakennuspaikkakunnan sekä rakennusajan vaikutukset kustannusarvioon. Nyt

Soraa ovat kaivaneet niin kyläläiset omaan käyttöönsä kuin yrittäjätkin eteenpäin pääkaupunki Helsingin rakentajille myytäväk-

mukana myös perustusvaihtoehdot ja paaluperustukset sekä piharakenteet ja istutukset. Omien töiden ilmoitusmahdollisuus työvaiheittain. Täyttäjä voi ilmoittaa esimerkiksi perustusten osalta tekevänsä vain 25
% aputöistä ja esimerkiksi vesikattotöiden osuudelta sekä aputyöt
että kaikki ammattityöt kokonaisuudessaan. Ohjelman kautta tuleva rakentaja pääsee myös tutustumaan valitsemansa ulkoseinärakenteen ja perustustavan rakenneleikkauksiin. Pankkiin kelpaava
tulostettava kustannusarvio jaettu 12 eri osa-alueeseen.
Uusi ohjelmaversio julkistettiin 6.2.2004, sen hinta on pidetty
entisellään eli postikuluineen ohjelman saa omakseen 50 euron
hinnalla. Tilaukset osoitteesta www.rakentaja.fi

Energiavahtipalvelun avulla säästöä sähkölaskuun

si. 1990-luvulta lähtien suurin soranottaja on ollut Lohja Rudus.
Skogsgårdin entinen soranottoalue on pinta-alaltaan noin 25
hehtaaria. Pohjaveden pinnan alaisen soranoton seurauksena on
alueelle syntynyt noin 9 hehtaarin puhdasvetinen lampi. Lampea
ympäröivä ottoalue on jälkihoidettu muotoilemalla pinta luonnollisesti muuhun maisemaan sopivaksi sekä istuttamalla alueelle yli
48 000 puuntainta – mäntyä, lehtikuusta, koivua ja tervaleppä.
Jälkihoidon suunnittelussa ovat olleet mukana myös maanomistajat. Näin on varmistettu, että lopputulos miellyttää myös alueen
loppukäyttäjiä nyt ja jatkossa. Kesällä lammella näkee usein ihmisiä nauttimassa auringosta ja uimisesta. Myös linnut ovat löytäneet lammen.

elmikuun alussa julkaistiin uusi energiavahtipalvelu, joka

Vuosien 1985-2002 välisenä aikana on Skogsgårdista otettu
kiviaineksia yhteensä 4,5 miljoonaa tonnia, josta vedenalaisen oton

on saanut energiankuluttajat sankoin joukoin tarkistamaan
maksamansa energiahinnan tasoa muihin verrattuna.

osuus on noin 45 %. Vuonna 1982 astui voimaan maa-aineslaki,
jonka jälkeen soranotto muuttui luvanvaraiseksi. Luvanvaraisuus

Energiavahtipalvelussa käyttäjältä kysytään nykyinen energian kulutustaso sekä energian siirto- sekä myyjäyhtiö. Näiden tietojen pe-

edellyttää ottosuunnitelman tekemistä, ympäristön esim. pohjaveden tarkkailua, jälkihoitovelvoitetta sekä toisaalta viranomais-

rusteella vahtipalvelu yksinkertaisesti ilmoittaa miten asiakkaan käyttämän energiamyyjän energiahinta suhteutuu halvimpien energia-

ten suorittamaa tarkkailua, jolla varmistetaan vastuuntuntoinen
kiviainestoiminta.

H

myyjien hintoihin. Vertailussaan ohjelma käyttää energiamyyjien itsensä ilmoittamia julkisia energiahintoja. Luonnollisesti osa energian ostajista on voinut tehdä sopimuksia, joiden hinta poikkeaa yhtiön “listahinnoittelusta” ja luonnollisesti ei kaikilla kuluttajilla ole mahdollisuutta säästää energian ostosta edes yhtiötä vaihtamalla. Mutta
energian hinnoittelu on joka tapauksessa tällä hetkellä niin villiä, että
mahdollisuus tuohon säästöön on olemassa. Mikäli energian hintojen nousuun ei koskaan puututa, ei se myöskään koskaan lopu.
Energiavahtipalvelu valvoo asiakkaan puolesta eri yhtiöiden
energiahintojen kehitystä ja ilmoittaa näistä muutoksista kuukausittain palveluun liittyneille kuluttajille, joita ensimmäisen kolmen
viikon aikana kertyi jo yli kaksi tuhatta. Hintojen kehityksen lisäksi liittyneet saavat ajankohtaan liittyviä energiansäästöohjeita.
Mukaan liittyneet voivat myös osallistua energian yhteisostohankkeeseen, jonka tavoitteena on eri yhtiöiden kanssa neuvotellen saada koko ryhmälle keskitetysti mahdollisimman edullinen
energian hinta. Kun hinta on selvillä, jokainen voi vapaasti päättää haluaako energiansa jatkossa valmiiksi
neuvoteltuun hintaan hankkia. Energiavahtipalvelusta lisää osoitteessa
www.rakentaja.fi
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