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Erkki Kuoppamäki
Opiskelun loppuvaiheessa ja val-
mistuttuani v.-68 arkkitehdiksi olin
jo suuntautumassa asumiseen.
Tuolloin Kaupunkisuunnittelu
Oy:ssä osallistuin Koivukylän kaa-
voitukseen ja sen perusselvityksiin,
sittemmin Haaga-Vantaan yleis-
suunnitteluun ja Kannelmäen kaa-
varunkotyöhön. Sieltä siirryin v.-
71 SAFA:n toimistoon Asuntore-
formikilpailun tutkimus- ja kilpai-
lusihteeriksi muutamaksi vuodek-
si, ja edelleen vanhemmaksi assis-
tentiksi TKK.n asuntosuunnittelu-
ja –tutkimuskursseille. Tein myös
omia suunnittelutehtäviä, ja jollain
menestyksellä kilpailuja. Tekniikan
lisensiaattitutkinto valmistui v.-77;

sisältönä asuinympäristön suunnittelu asukkaan kannalta, näkökul-
mina vallankäyttö päätöksenteossa ja kunnan keinot ohjauksessa.
Tässä vaiheessa tulin valituksi Asuntomessujen toimitusjohtajaksi, ja
siinä tehtävässä olenkin elämäntyöni tehnyt.

Asiantuntijana

– Miten asuntorakentaminen on mielestäsi vuosien
saatossa muuttunut?

– Asuntorakentamisen muuttuminen näkyy pelkiste-
tysti siinä, että eipä monikaan 70-luvulla toiminut ra-
kennusliike, rakennuttajayhteisö tai rahoittajapankki ole
enää olemassa. Itse rakentaminen ja sen suunnittelu
ovat myös muuttuneet, vaikkei kaikki muutos ole edis-
tystä.

Asukkaan näkökulmasta selkeä edistyminen on vaih-
toehtojen lisääntyminen. Tärkeä perusmuutos oli 70-
luvulla pientalorakentamisen lisääntyminen, mihin asun-
tomessut myös myötävaikuttivat. Silloin tulivat nope-
asti mm. naulalevyristikot, maanvaraisratkaisut, läm-
mityspaketit ja erilaiset rahoitusjärjestelyt. Myöhemmin
vaihtoehtoja on tullut mm. runkorakenteissa; teräsran-
ka pientaloihin ja puurunko kerrostaloihin, viimeksi
platform omakotirakentajalle. Turvallisuutta ovat lisän-
neet monet hallintotoimet, keskeisenä asuntokauppa-
laki ja käytännön tasolla monet rakennusohjemuutok-
set mm. kosteuseristyksissä. Peruskorjaukseen on ke-
hitetty osaamista ja ylläpitoon huoltokirjoja. Suunnit-
telu on saanut uusia työvälineitä, joilla voidaan asuk-
kaille ja päättäjille havainnollistaa tuleva miljöö, raken-
nukset tai pienetkin yksityiskohdat.

Alan vaikeutena on ollut suuret suhdannevaihtelut ja
maan sisäinen muuttoliike, joihin rakennusalan on ol-
lut tuskalla sopeutuminen. Siksi näyttää siltä, kuin asun-
tomarkkinoilla lähes koko ajan olisi joltain osin epäta-
sapaino, ainakin pääkaupunkiseudulla usein suurikin.

– Rakennusalan tulevaisuudenkuva?

– Rakennusalan tulevaisuuden kuva on huolestutta-
va siltä osin, että nuorten kiinnostus alan opintoihin ja
sitä kautta alan palvelukseen on alhainen – sisätyöt ja
kännykkäteollisuus houkuttavat. Onneksi tässä asiassa
sekä Rakennusliitto että RTK eli nykytyöväki ja -po-
mot ovat löytäneet toisensa, ja mm. asuntomessuilla
Käden jälki-projekteilla esitellään alaa uravalintana.

Muutoin alan tulevat tehtävät ja visiot ovat jopa innos-
tavia. Globalisoituva ihmiskunta on historiansa suurim-
man rakennustehtävän edessä, ja se tulisi tehdä kestä-
vän kehityksen mukaisesti ja ympäristöä säästäen. Sii-
nä on missio, joka antaa eettistä pohjaa myös Suo-
messa tehtävälle kehitystyölle. Leimallista tulevaisuu-
delle on elinkaariedullisuus ja ekotehokkuus, uudisra-
kentamisen ja ylläpidon yhteen nivominen, lisääntyvä
instrumentointi ja ”älykkyys” rakennuksissa ja asunto-
puolella asukkaan vaikutus- ja variointimahdollisuuksi-
en jatkuva kasvu. Kun asuntotarpeesta kasvava osa
selittyy väljyyskasvulla, ei huono paikka tai huono laa-
tu kelpaa. Rakennusalalla jatkossa kysytäänkin hyvin
koulutettua ja vastuullista väkeä sekä suunnitteluun
inspiroitunutta, rutiiniratkaisut ylittävää otetta.

– Asuntomessujen tulevaisuudenkuva?

– Asuntomessujen tulevaisuus on sidoksissa asunto-
rakentamisen tulevaisuuteen, joka näyttää keskittyvän
kasvukeskuksiin. Toisaalta olemme aloittaneet myös
loma-asumisen messut, jotka sijoittuvat tyypillisesti
muihin maisemiin. Kolmas areena on internet, johon
luotuun messuaineistoon on lisääntyvästi käyntejä mes-
suajan ulkopuolellakin. Asuntomessujen tunnettuus ja
arvostus tietolähteenä on hyvä, ja ohjelmaa on sovittu
vuoteen 2005 asti. Ainakin lähitulevaisuus on mieles-
täni hyvä, kun työt tehdään hyvin, yleisön sekä raken-
nusalan tarpeita palvellen.

– Suunnittelun merkitys pientalorakentamisessa?

– Pientalorakentamisessa suunnittelun merkitystä on
tilaajapuolella vähätelty ja tunnetuimmat suunnittelijat
muutoinkin keskittyvät palkkioiltaan muihin, isompiin
kohteisiin. Voisin väittää, että asuntomessukohteissa
rakennussuunnittelu on esimerkiksi kelpaavalla tasolla
– pontimena tietysti tiedossa oleva julkinen esittely ja
kilpailuasetelma rakentajien ja talomerkkien kesken.
Hyvä suunnittelu ei silti ole helppoa. Pitää tasapainoi-
sesti ottaa huomioon maaston ja ympäristön ehdot ja
mahdollisuudet, näköalat ja aurinkosuunnat, ratkaista
asumisen eri toiminnat luontevasti ja oikein mitoitta-
en. Tietenkin käytettävään rakennustapaan ja –tekniik-
kaan ja tilaajan kustannuspuitteisiin sovittaen. Ja vielä
löytää jotain tuoretta näkemystä arkkitehtuuriin ja par-
haimmillaan, jos mahdollista, asumiseen. Silti välttää
riskirakenteita ja yleispätevyyden ja myyntiarvon las-
kua. Ja vielä se ripaus kokonaisvaikutelmassa, joka
ikään kuin nostaa talon ”kämmenen verran irti” maas-
ta ja muusta hyvästä suunnittelusta. Yleensä se edellyt-
tää suunnittelijalta luovan työprosessin tuskan ja tur-
hautumisen läpikäymistä, oli kuinka rautainen ammat-
titaito tahansa. Siis se edellyttää myös aikaa.

Ei tällaiset ehdotukset messujen laaturyhmälle ole
kovin yleisiä, mutta niitä on. Ja ne tunnistaa heti, ja
niitä on ilo nähdä sitten toteutuneina ja muille mallia
antamassa. Tässä on suunnittelun merkitys.
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Sisältö

uten jäljempänä Suomi rakentaa -osaston tilastoista käy
ilmi, on suomalainen rakentaja varsinainen rakennusalan Elmo. Vä-
heksymättä lainkaan rakentajien intoa ja ammattitaitoa olisi suota-
vaa kuitenkin ottaa lusikka kauniiseen käteen ja miettiä asioita vielä
kerran ennen rakentamisen aloittamista. Ammattitaitoisen työvoiman
käyttö vähentää rakentamisvirheitä sekä rakentamisaikaa. Nämä
puolestaan molemmat vähentävät rakennusaikaisia asuinkustannuk-
sia sekä korkokuluja. Oma työpanos rakentamisessa kannattaakin
sijoittaa hyvään etukäteissuunnitteluun, materiaaliratkaisujen valin-
toihin sekä työmiesten ja tarvikkeiden hankintaan. Oman työpanok-
sensa oikein mitoittamalla koko rakennushankkeesta muodostuu to-
della mielenkiintoinen ja antoisa kokemus koko perheelle.
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AMMATTITYÖVOIMAN
KÄYTTÖ KUNNIAAN

1/2000
Julkaisija:
Me Rakentajat yhteistyöryhmä

Toteutus:
Suorakanava Oy
Luotsinmäenpuistokatu 1
28100 Pori
P. 02-641 2161, F. 02-633 6284

Päätoimittaja:
Pentti Teponoja
pentti.teponoja@suorakanava.fi

Toimituspäällikkö:
Tapio Näslund
tapio.naslund@suorakanava.fi

Toimituskunta:
Mirja Forsman
Marja Jakola
Paula Kaseva
Anna Kavén
Ilmeli Mikkonen
Hannu Myöhänen
Markku Mäenpää
Asko Mäisti
Anita Suvanen
Pentti Teponoja

Taitto ja ulkoasu:
Virve Rintasalo
virve.rintasalo@suorakanava.fi
Eija Kannisto-Setälä
eija.kannisto-setala@suorakanava.fi

Ilmoitusmyynti:
Aulis Ruotsalainen
P. 050-564 0564
aulis.ruotsalainen@suorakanava.fi

Painopaikka:
Forssan Kirjapaino Oy

Kansi:
Timo Koivusalo rakennuksellaan
Kuva: Artista Filmi

Lehden voit lukea myös internetissä:
www.suorakanava.fi

Ammattityövoiman käyttö kunniaan
Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko
Uusien omakotitalojen asuinpinta-  ala jatkaa kasvuaan
Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon
Rakennuttajalle uusi hyödyllinen opas
Kriteerit lyöty lukkoon: MotiVoittaja-kilpailu alkanut
TTT-talossa viihtyy – ja energiaakin säästyy
Valmisbetoni pientalorakentamisessa – turvallinen ja ikuinen
materiaali
Seinän oltava tiivis – mutta muovia vai paperia tiivistykseen?
Internet tietolähteenä
Rakennusmateriaalin kierrätystä käytännössä – Vuorivillalle
kehitetty useita toimivia ratkaisuja
Lämmitysjärjestelmän valinta
Valmispiippujen markkinaosuus kasvaa
Tiilikattomestarien avulla uusi katto kolmessa päivässä
Ekorakentaminen ei onnistunut Ruotsissa – Eko-kylästä tuli
energiatuhlari
Vain parasta Karoliinaan: Sieväset valitsivat savikattotiilen
Älykästä omakotiasumista Helsingin keskustassa
Uima-altaasta hallien suunnittelijaksi
Katse lattiaan
Pukkila Harmony 2000
Tuotemerkistä brandiksi
Gyproc levyillä akustinen sisäverhous  ja rungon jäykistävä
tuulensuoja
Uusia tuulia

3
4
6
8
8
9
10
14

16
17
18

20
27
28
29

30
32
35
36
38
39
40

44



4

V
peasti. Itse rakentamispäätös syntyi
vasta vähän ennen joulua, jonka jäl-
keen mies tapojensa mukaisesti lait-
toi heti tuulemaan.

Lähtökohtana perinteiset ja turval-
liset rakenneratkaisut

Ohjaaja, tuottaja, näyttelijä, koomik-
ko, säveltäjä, sanoittaja, laulaja Timo
Koivusalon rakenteilla olevan omako-
titalon suunnitelmat ovat lähtöisin mie-
hen omasta kynästä. Ruutupaperille
hahmotellun talon piirustukset muok-
kasi lopulliseen muotoonsa rakennus-
insinööri Seppo Kiviharju.

Uusi talo valmistuu miehen lapsuu-
den kotitilalle, josta vanha pääraken-
nus purettiin pois alta. Ulkorakennuk-
set ja pihapiiri pysyvät ennallaan. Pe-
rinteitä ja vanhanaikaisia turvallisia
ratkaisuja haluttiin noudattaa myös
koko talon suunnittelussa, rakenne-
ratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa.
Itse rakennus on kaksikerroksinen
Vuorivillalla eristetty täystiilitalo, joka

TALON RAKENTAMINEN ON KUIN
ELOKUVAN TEKO

Me Rakentajat

  iihteen monitoimitai-
turilla Timo Koivusalolla on kiirei-
nen ajanjakso meneillään. Samalla
kun Timo Koivusalo ohjaa ja tuot-
taa Irwin Goodmanista ja Vexi Sal-
mesta kertovaa elokuvaa Rentun
Ruusu, hän rakennuttaa myös täys-
tiilistä omakotitaloa synnyinseudul-
leen Poriin. Elokuva saatiin kuvat-
tua heinäkuun puoliväliin mennes-
sä ja juuri nyt on leikkausvaihe me-
nossa. Tavoitteena on saada eloku-
va valmiiksi jouluun mennessä ja
sama aikataulu on uudella rakennuk-
sella, eli haaveena on viettää seu-
raava joulu uudessa kodissa. Näin
kaksi suuritöistä projektia kulkevat
ikäänkuin käsikädessä yhteistä val-
mistumisaikataulua noudattaen.

Töiden päällekkäisyydessä hän nä-
kee kuitenkin monia hyviä puolia.
”Elokuvan tekeminen on aina mie-
lettömän iso ja kova kahden vuoden
projekti, joka vie suurimman osan
ajasta ja ajatuksista. Jos en tekisi
samaan aikaan elokuvaa, olisin var-

masti tontilla kärsimättömästi ihmet-
telemässä, mikseivät työt edisty no-
peammin samalla tuskaillen, etteikö
tästä tule ikinä mitään. Kun tontilla
ehtii käymään harvemmin, on ih-
mettelyn aiheena se, kuinka paljon
välillä on ehtinyt jo tapahtua. On
myös helpottavaa saada ajatukset
välillä totaalisesti irti meneillään ole-
vasta hankkeesta ja tässäkin mieles-
sä projektit tasapainottavat toinen
toistaan.” kertoo Timo Koivusalo.

Ripeän toiminnan miehenä tun-
netun Timo Koivusalon koko raken-
nushanke lähti liikkeelle todella no-

Irwin ja Vexi Salmi (Ilkka Koivula).

Teksti: Pentti Teponoja Kuvat: Artista Filmi
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Me Rakentajat

pala palalta ammattimiesten käsitte-
lyssä hahmottuu tulevaan muotoon-
sa. Timo Koivusalon mielestä onkin
ollut todella hieno kokemus nähdä
vaihe vaiheelta, miten talo syntyy,
kun muurari ottaa kiven kerrallaan
käteensä ja muuraa sen paikalleen.

Tavoitteena pitkäikäiset rakenteet

Vaikka kohde onkin ensimmäinen
varsinainen rakennus, mitä Koivusa-
lo tekee, on hän jo itse omin käsin
tehnyt ja suunnitellut lavasteiksi mo-
nenlaisia rakennuksia ja huonetiloja.
”Lavasteet kyhätään kasaan useim-
miten levytavarasta, nostetaan pys-
tyyn tukien varaan, seinät tapetoi-
daan ja laitetaan ikkunat paikoilleen,
jonka jälkeen kuvaukset voivat alkaa.
Kuvauksen jälkeen nämä rakenteet
on aina heti purettu ja tämä vaihe
onkin tarkoitus omassa rakennukses-
sa jättää väliin. Rakenteet ja raken-
nusaineet on valittu juuri pitkäikäi-
syyttä silmälläpitäen. Kivirakenteet
ovat turvallisia ja pitkäikäisiä. Myös
lämmöneristeiksi valittiin perinteinen
kivestä valmistettu Vuorivilla, jonka
palamattomuuden näin ehdottoma-
na vaatimuksena. Lämmöneristys on-
kin juuri nyt omassa hankkeessani
ajankohtainen, sillä talo saa juuri vil-
lavaippaa ympärilleen. Villakerrok-
sen asentamisvaihetta olen seuran-
nut vähän tarkemmin, sillä sehän
vaikuttaa talon myöhempään käyttö-
mukavuuteen. Kyseisessä työssä olin
myös itse mukana ja tunsin itseni ihan
ammattilaiseksi Tiilitalolevyjä paikal-
leen asentaessani. Oliko ansio sitten
minun vai helpon asennettavuuden,
sitä en tiedä, mutta tiivistä jälkeä tuli
nopeasti. Koko rakennushanke on
muutenkin edistynyt ilman suurem-
pia kommelluksia. Onnekseni olen
saanut kasaan työporukan, jossa sekä
muurarit että timpurit ovat olleet to-
della huippuammattilaisia. Tässä asi-
assa ollaan taas samassa veneessä
elokuvanteon kanssa. Hyvän loppu-
tuloksen saamiseksi on käytettävä
aina ammattitaitoista työvoimaa. On
helpottavaa tietää heidän ratkaisujen-
sa olevan aina lopputuloksen kannal-
ta parhaita. Ammattilaiset ikään kuin
ajattelevat asioita minun kannaltani
ja minun parhaakseni eikä päinvas-
toin.”

Vaikeat asiat
otettava vastaan haasteina

Jotain muutakin kuin eristystöitä
Timo aina pyrkii rakennuksella te-
kemään, vaikka itse epäileekin ole-
vansa enemmän tiellä. Ehkä suurem-
milta katastrofeilta on hänen mu-
kaansa vältytty juuri siksi, ettei itse
ole ollut liian paljon jaloissa pyöri-
mässä. Koko rakennushankkeeseen-
sa Timo Koivusalo onkin todella tyy-
tyväinen. Yleensä rakentamisesta
puhutaan järjettömänä projektina,
jossa menee hermot ja ihmiset se-
koavat. Tämä on hänen mukaansa
virheellinen käsitys. ”Omalla kohdal-
lani elokuvien teko on tietysti autta-
nut asiaa, sillä kyseessä on tavallaan
aivan samanlainen kuvio. Talon ra-
kentamisen näen samanlaisena pa-

lapelinä kuin elokuvan teon. Ensin
on tehtävä suunnitelma, jonka jäl-
keen valittava joka tehtävään kysei-
sen alan ammattilainen. Kumpikin
työ on pitkäjänteistä ja näkymätön-
tä, mutta lopputuloksen kannalta
tärkeätä työtä tehdään paljon. Kaikki
ratkaisut vaikuttavat lopputulokseen,
joka näkyy vasta myöhemmin. Kai-
ken a ja o on se, että halu määrän-
pään saavuttamiseen pitää olla niin
suuri, että matkan varrella tapahtu-
vat mahdolliset pienet haaverit tai
murheet eivät tunnu missään. Mat-
kan varrella olevia mutkia ei niin-
ikään saa oikoa, sillä lopulta ihmi-
nen on aina tyytyväisempi, kun asi-
an tekee kunnolla, vaikka vaikeam-
man kautta. Vaikeita asioita ei saa
pelätä, vaan ne on otettava haastei-
na vastaan.”

Irwin (Martti Suosalo) ja Riitta-vaimo (Riitta Salminen).
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Rakennuksen muoto

Suomalainen suosii suorakaiteen
muotoista rakennusta, joka on va-
rustettu joko yhdellä tai kahdella erk-
kerillä. Kaavamääräykset vaikuttavat
luonnollisesti rakennuksen muotoon
ja kerrosmäärään. Halukkuutta esi-
merkiksi puolitoistakerroksisten ra-
kennusten rakentamiseen olisi huo-
mattavasti enemmän, kuin niille on
tontteja tarjolla. Monimuotoiset ja -
tasoiset ratkaisut jäävät luonnollisesti
vähemistöön koko rakennuskannas-
ta.

Rakennustapa

Elementtirakenteisten ja paikalla-
tehtävien rakennusten markkina-
osuus on jo pidemmän aikaa ollut
lähes tasapäistä juoksua. Pre-cut
puurungon tilastollista markkina-
osuutta pienentää se, että kyseisen
ryhmän rakentajista suurin osa ko-
kee olevansa joko paikallarakenta-
jia tai elementtirakentajia. Suurin
muutos aiempiin tilastoihin verrat-
tuna on Siporex-rakenteisten talo-
jen suosion kasvu. Hirsitalojen osuus
vastaavasti pienenee siirryttäessä
haavemaailmasta todelliseen raken-
tamistilanteeseen.
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   uoden 1999 keväästä
lähtien ovat omakotitalon rakentajat
voineet tilata itselleen Suorakanava
Oy:ltä ilmaisen kustannusarvion
omasta rakennushankkeestaan. Kus-
tannusarviot on tehty yhtiön kehittä-
mällä Koti-Optimi kustannusarvio-
ohjelmalla. Ilmainen kustannusarvio
on kiinnostanut rakentajia ja esimer-
kiksi vuoden 2000 rakentajille oli
syyskuun 1. päivään mennessä teh-
ty jo 1573 kustannusarviota. Vuoden
2000 rakentajien kustannusarviois-
ta tehdyn läpileikkauksen perusteel-
la on keskimääräinen suomalainen
omakotirakentajaperhe kooltaan 3,3
henkeä. Rakennettavan omakotita-
lon asuinpinta-ala on 143,2 m2 ja
kustannusarvio ilman tonttia on
1.062.700 mk. Keskimääräiset ra-
kennuskustannukset ovat näin ollen
olleet 7423 mk/m2. Kustannusarvi-
on tekohetkellä 54,5 % tulevista ra-
kentajista on asunut vuokra-asunnos-
sa.

Oman työn osuus

Omatoimisuusasteen perusteella
suomalainen rakentaja haluaa edel-
leen osallistua vahvasti oman kotin-
sa valmistumisen eri vaiheisiin. Jopa
56 % rakentajista aikoo tehdä aina-
kin osan enemmän ammattitaitoa
vaativista töistä työmaalla. Yksi syy
oman työpanoksen kasvattamiseen
on pankin edellyttämän omarahoi-
tusosuuden täyttäminen. Liian vah-
va oman työn osuuden arviointi voi
kuitenkin kasvattaa rakennusaikaa ja
näin lisätä kustannuksia ylimääräis-
ten asuin- ja korkokulujen muodos-
sa.

Julkisivut

Myös julkisivuverhouksien valin-
nassa sanelevat kaavamääräykset
oman sanansa. Lautaverhous pitää
kuitenkin vahvaa ykkössijaa lähes 60
%:n markkinaosuudellaan kivipin-
taisten julkisivujen yltäessä lähes 36
%:een. Julkisivutiilistä perinteinen
poltettu tiili lisää eroaan kalkkihiek-
katiileen nujertaen kilpailijansa täs-
sä tilastossa lähes kaksinkertaisella
erolla. Julkisivurappaukset tehdään
pääsääntöisesti poltettujen tiilien tai
siporexin päälle mikä selittää osal-
taan siporexin pientä osuutta.

Perustus

Rakentaminen alkaa perustuksis-
ta ja perustustapaan vaikuttaa oleel-
lisesti rakennuspohjan maaperä sekä
rakentajien omatoimisuusaste. An-
turat ja alapohja valetaan pääsään-
töisesti betonista. Runsas puolet ra-
kentajista ilmoitti tekevänsä perus-
tusmuurin Leca-harkoista. Betonipe-
rustukset, kuten reunavahvistettu
laatta tai perusmuuri voidaan valaa
paikallatehtyyn lauta- tai levymuot-
tiin. Valamisessa käytetään usein
myös työtä helpottavia valmismuot-
teja.

UUSIEN OMAKOTITALOJEN ASUINPINTA- 

Teksti: Pentti Teponoja
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Tekee puolet ammattitöistä

Tekee kaikki ammattityöt
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Katemateriaali

Tiilikatto sopii perinteisesti suo-
malaiseen rakennustyyliin. Ja vaik-
ka tiilikatteiden markkinaosuus on
jo lähes 60 prosenttia, on siitä vielä
pitkä matka Ruotsin vastaaviin lukui-
hin. Ruotsin rakennuskannassa tiili-
katon markkinaosuus uusissa oma-
kotitaloissa on noin 85 %. Kuvaa-
vaa tiilikaton suosiolle on myös se,
että toiseksi suosituin katevaihtoeh-
to on pelti, joka tiilikuvioinnillaan
pyrkii näyttämään tiileltä. Kolman-
tena katemateriaaleista on huopa
joka kuitenkin on jo selvästi jäänyt
kärkikaksikosta.

Lämmitystapa

Lämmitystavoissa on yleisin vesi-
keskuslämmitys. Vesikiertoiset läm-
mönjakojärjestelmät ovat lämmön-
lähteistä riippumattomia. Vesikier-
toisen lämmityksen lämmönlähteinä
voi olla kaukolämpö, öljy, puu, läm-
pöpumppu, sähkö tai aurinkokeräin.
Muunnettavuudella on suuri merki-
tys, mikäli lämmönlähteiden hinta-
suhteet muuttuvat merkittävästi.

Vesikiertoinen lämmitys on perin-
teisesti ollut myös jälleenmyyntiar-
voa lisäävä tekijä vanhoissa omako-
titaloissa.

Lämmönjakotapa

Lattialämmitys jatkaa ylivoimais-
ta kulkuaan lämmönjakotapojen yk-
kösenä. Lattialämmityksen suurim-
pina etuina ovat näkymättömyys
sekä ihanteellinen huoneen lämpö-
tilajakauma. Lattialämmitys onkin
hyvin toteutettuna miellyttäväksi
koettu lämmitystapa ja näyttää yleis-
tyvän nopeasti uusien pientalojen
lämmönjakotapana. Puolitoistaker-
roksisissa ratkaisuissa käytettiin
usein lämmönjakotapojen yhdistel-
mää, jossa alakerrassa oli lattialäm-
mitys ja yläkerrassa patterilämmitys.

Suomi rakentaa

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Lattiaputket Kattopaneelit
Patterit Ilmalämmitys

Sähkö 20%Öljy 20%

Maalämpö 14% Puu 1% Kaukolämpö 1%Sasmox 2%Lastulevy 7%

Kipsilevy 91%

Suorasähkö 38% Vesikeskus 62%

60 %0 % 20 % 40 %

Tiilikate

Tiilikuvioitu pelti

Huopakate

Profiilipelti

Konesaumattu pelti

Lämmönlähde

Sähkö jatkaa ykkösenä käytettä-
vistä pääenergialähteistä. Öljyn hin-
nannousu ei vastoin odotuksia ole
vaikuttanut sen markkinaosuuksiin.
Erilaisia yhdistelmäenergioita käytet-
täessä öljyllä onkin selkeä asema toi-
sena energialähteenä. Suurimpana
nousijana on maalämpö, joka ko-
hoavien energiakustannusten saat-
telemana parantelee jatkuvasti ase-
miaan. Maalämmön osuutta lisää
myös sen hyvä yhteensopivuus ve-
sikiertoisen lattialämmityksen kans-
sa.

Ilmanvaihtotekniikka

Koneellinen ilmanvaihto on jo lä-
hes itsestäänselvyys uusia omakoti-
taloja rakennettaessa. Yli 80 % va-
rustaa ilmanvaihtolaitteistonsa lisäksi
lämmöntalteenotolla. Jäähdytysjär-
jestelmän aikoi asentaa ilmanvaih-
tonsa yhteyteen 3,2 % kustannus-
arvion teettäjistä. Ilmastointijärjel-
missä käytetään nykyisin myös yhä
enevässä määrin erilaista ohjausau-
tomatiikkaa.

Keskuspölynimurin ilmoitti laitta-
vansa yli 83 % ja kodinturvajärjes-
telmän 26,5 % rakentajista.

Väliseinäratkaisut

Väliseinälevyissä ei nykyisin ole
pahemmin kilpailua. Kipsilevyn vah-
voja valtteja ovat paloturvallisuus ja
helppo työstettävyys.

Tehdyissä kustannusarvioissa ky-
syttiin myös väliseinien runkomate-
riaalia. Puurunkoisen väliseinän va-
litsi 90,7 % ja tiilirunkoisen 8,3 %.
Peltirankaisia seiniä käytetään ylei-
semmin rivi- ja kerrostalokohteissa
mutta omakotitaloissa niiden osuus
jää vain 1,0 %:een rakentajista.
Kosteiden tilojen seinärakenteet teh-
dään pääasiassa kivirakenteisina.

 ALA JATKAA KASVUAAN

Koneellinen ilmanvaihto 94%

Painovoimainen 6%
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Lisätietoja

RAKENNUTAN HYVÄN JA
TALOUDELLISEN TALON
Rakennuttajalle uusi hyödyllinen opas

akennuttajan avuksi on
valmistunut Hyvä ja taloudellinen
talo – Rakennutan energiaa säästä-
vän pientalon -opas. Se kertoo
oman talon hankintaa suunnittele-
ville, kuinka hankitaan hyvä talo.

– Opas auttaa valitsemaan parhaat
käyttökustannuksiin ja ympäristöasi-
oihin vaikuttavat ratkaisut. Oppaassa
käydään läpi tärkeimmät hyvän talon
ominaisuudet. Niiden perusteella ra-
kennuttaja voi asettaa suunnittelijoille
ja rakentajille vaatimuksensa, kertoo
projektipäällikkö Ilari Aho Motivasta.

Edessä elämän suurin investointi?

Oma talo on elämän suurin inves-
tointi. Sen onnistuminen vaikuttaa
perheen talouteen, terveyteen ja viih-
tymiseen jopa vuosikymmenien ajan.

Koska myöhäisemmät muutostyöt
tulevat kalliiksi ja ovat alttiita virheil-
le, kannattaa talo heti alusta alkaen
rakennuttaa kunnolla, energiaa sääs-
täväksi ja uusiutuvia energialähteitä
hyödyntäväksi.

Hyvässä talossa on mukavaa, tur-
vallista ja taloudellista asua. Terveel-
linen sisäilmasto on oleellinen osa
asumisviihtyvyyttä. Kehittyneet talo-
tekniset ratkaisut toimivat luotetta-
vasti. Tehokas tekniikka taipuu eri-

laisiin tilaratkaisuihin ja -tarpeisiin
sekä soveltuu käytettäväksi kaikkien
rakennusmateriaalien kanssa. Hyvää
taloa on myös helppo huoltaa ja
korjata. Alla lyhyesti muutamia op-
paan aihealueista.

Energiaa säästävä talo on hyvä talo

Rakennusten energiansäästön mah-
dollisuuksia on meillä tutkittu jo 20
vuotta. Suomalaiset ovat myös osal-
listuneet alan kansainvälisiin tutkimus-
ja kehityshankkeisiin. Energiaa sääs-
tävä talo saattaa olla hieman kalliimpi
rakentaa, mutta sen asumiskustannuk-
set ovat varmasti paljon halvemmat.
Hyvin eristetty talo on kokonaistalou-
dellisesti edullisin ratkaisu jo sen en-
simmäisille asukkaille.

Toiveesta taloksi, mitä hyvän talon
tekeminen vaatii?

Hyvä talo ei synny hosumalla eikä
sen tekemisessä tule asettaa liian tiuk-
koja aikatauluja. Talon suunnittelun
vuoro on vasta tontin hankinnan jäl-
keen, sillä hyvä talo sovitetaan ym-
päristöönsä – ei päinvastoin. Hyvä
talo ei synny kokoelmasta erikseen
laadittuja suunnitelmia, vaan se on
kokonaisuus, jossa esim. rakennerat-

Teksti: Irmeli Mikkonen
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Kilpailu

KRITEERIT LYÖTY LUKKOON:
MotiVoittaja-kilpailu alkanut
Energiataloudelliset pientalot ovat

tulevaisuuden haaste suunnittelijoil-
le, talonvalmistajille ja rakennuttajille.
Nyt käynnistynyt MotiVoittaja -mata-
laenergiapientalojen kaupallistamiskil-
pailu vauhdittaa pientalojen, jotka ku-
luttavat tavallista vähemmän energiaa,
suunnittelua ja rakentamista.

Kilpailun järjestäjät ovat määritelleet
suunniteltavalle talolle tiukat kriteerit.
Talossa asuu nelihenkinen perhe ja
sen huoneistoala on 130-150 m2. Ko-
konaisenergiankulutus saa olla kor-
keintaan 135 kWh/brutto-m2 ja ve-
den kokonaiskulutus 110 l/hlö/vrk.
Sisäilmaston tavoitetaso on luokka S2
ja pintamateriaalien päästöluokka M1.
Talon täytyy toimia tarkoituk-
senmukaisesti kaikissa arkielämän ti-
lanteissa. Tuomaristo nimeää voitta-
jiksi ne ehdotukset, jotka täyttävät esi-
tetyt kriteerit ja tuotevaatimukset.

Ensiostajaryhmän rooli hyvän talon
rakentajana alkaa kilpailun ratkettua
huhtikuussa 2001. Tällöin liittyneiden
yhteystiedot toimitetaan kilpailun voit-
tajille. Liittyneille puolestaan lähete-
tään esite ja tiedot kilpailun voittaneis-
ta talotuotteista tutustumista varten.
Talokauppojen hierominen on tämän
jälkeen liittyjien ja voittaneiden talo-
tehtaiden välinen asia, johon kilpai-
lun järjestäjä ei tule puuttumaan.

Ensiostajaryhmään ilmoittautumi-
nen ei sido liittyjiä yhteenkään talo-
valmistajaan. Jos kilpailun voittaneis-
ta tuotteista ei tyydyttävää tarjousta
saa, ei tietenkään ole velvollinen kaup-
poja tekemään. Ainoa asia, johon en-
siostajaryhmään ilmoittautumalla si-
toutuu, on suostumus siihen, että yh-

teystiedot toimitetaan kilpailun voit-
tajille neuvottelujen käynnistämistä
varten.

Kun kilpailun voittajataloja on aika-
naan rakennettu, toteuttaa Motiva kil-
pailun järjestäjänä tutkimuksen, jossa
valittujen kohteiden energiankulutus-
ta, sisäilmastoa ja kustannuksia seu-
rataan ainakin yhden täyden kalente-
rivuoden ajan. Seurantatutkimus or-
ganisoidaan niin, että siitä ei aiheudu
lisäkustannuksia talojen asukkaille eikä
rakentajille.

MotiVoittaja-matalaenergiapienta-
lojen kaupallistamiskilpailu:
www.motiva.fi/motivoittajat.

Samassa osoitteessa voi ilmoittau-
tua mukaan ensiostajaryhmään.

kaisut vaikuttavat lämmitystekniikan
mitoitukseen ja toteutukseen. Suun-
nitteluvaiheessa lyödään lukkoon
noin 90 % lopullisista rakennuskus-
tannuksista. Siksi suunnittelijoiden tu-
lee tehdä yhteistyötä heti ensimmäi-
sistä arkkitehtisuunnitelmista alkaen.

Älä tingi ilmanvaihdosta

Ilmanvaihdon mukana karkaa ha-
rakoille helposti kolmannes lämmi-
tysenergiasta. Tehokas ilmanvaihto
on kuitenkin yksi hyvän talon kes-
keisistä ominaisuuksista. Ilmanvaih-
to kannattaa mitoittaa tarpeeksi suu-
reksi – älä tingi ilmanvaihtokanavi-
en ja -koneiden koosta.

Lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valintaan
vaikuttavat rakennuksen koko ja
energiantarve. Suureen rakennuk-
seen kannattaa harkita rakentamis-
kustannuksiltaan kalliimpaa lämmi-
tysjärjestelmää, joka tuottaa halpaa
lämpöä. Pitkällä tähtäimellä talou-
dellisesti viisas ratkaisu on lämmitys-
järjestelmä, joka joustaa käytettävän
energiamuodon suhteen.

Toimiva ja tehokas koti

Oppaassa käydään läpi myös huo-
neistosähkön sekä käyttöveden ku-
lutusta, kodinkoneiden valintakritee-
reitä, vaatehuollon tarpeita, saunan
oikeita olosuhteita sekä valaistuksen
valintaohjeita. Opas käykin läpi to-
della monta asiaa, mihin rakentajan
tulisi kiinnittää huomiota, jotta hän
saisi kohtuullisin kustannuksin itsel-
leen hyvän ja kestävän kodin.

• Hyvä ja taloudellinen talo -oppaan voi
tilata maksutta Motivan internet-sivuil-
ta: www.motiva.fi/julkaisut.
• Samoilta sivuilta on mahdollisuus tila-
ta itselleen niinikään maksutta Motivan
vuosi sitten julkaisema Pientalon lämmi-
tysjärjestelmät -opas.
• Hyvä ja taloudellinen talo -oppaan kä-
sikirjoituksesta on vastannut Motiva, ja
sen laadintaan ovat asiantuntijoina osal-
listuneet VTT Rakennustekniikka, Tam-
pereen Teknillinen Korkeakoulu, Työte-
hoseura ry ja Pientalorakentamisen Ke-
hittämiskeskus PRKK ry.

Vuoden 2001 pientalorakentajat voivat nyt liittyä voittajatalojen
ensiostajaryhmään
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TTT-TALOSSA VIIHTYY
– ja energiaakin säästyy

  arocin TTT-ratkaisu
kertoo miten rakennuksen lämmön-
eristys toteutetaan energiaa ja ympä-
ristöä säästävällä tavalla. TTT-talojen
rakenteet on suunniteltu terveiksi, toi-
miviksi ja turvallisiksi. Hyvin eristetys-
sä talossa on miellyttävä asua ja sa-
malla asunto pysyy pienillä kustannuk-
silla sekä lämpimänä että vedottoma-
na, sisäilman säilyessä raikkaana. Jo
muutamassa vuodessa pieni lisäinves-
tointi kunnolliseen eristykseen mak-
saa itsensä takaisin. Energiaa säästä-
vä ja hyvät rakenneratkaisut omaava
TTT-talo on pohjimmiltaan kuitenkin
aivan tavallinen pientalo – ja jokaisen
rakentajan saatavilla.

Heinoset rakentavat TTT-talon

Lappi TL:ään omakotitaloa raken-
tava Heinosen perhe valitsi talonsa
lämmöneristeeksi  PAROC Vuorivil-
lan ja rakenteiksi Parocin TTT-rat-
kaisut.

Heinosten rakennusprojekti lähti
liikkeelle siten, että Jorma Heino-
nen perehtyi itse erilaisiin rakenta-
misen vaihtoehtoihin. Heinosen ta-
lon rakennusmateriaalivalinnat ovat-
kin olleet pääasiassa isännän vastuul-
la. Pintamateriaaleissa sen sijaan on
luotettu enemmän naisväen silmään:
“laatat meidän taloon valitsee vai-
mo”, sanoo Jorma Heinonen.

Tietoa TTT-ratkaisuista Jorma Hei-
nonen sai postitse kotiin lähetetystä
TTT-esitteestä ja TTT-kirjasta, jotka
sisältävät runsaasti tietoa terveistä,
toimivista ja turvallisista rakenneratkai-
suista. Tutustuttuaan aiheeseen tar-
kemmin, TTT-ratkaisu alkoi tuntua
rakentajasta järkevältä ja pitkän pääl-
le myös taloudelliselta vaihtoehdolta.
Oman kodin lämmöneristeeksi valit-
tiin TTT-ratkaisun mukainen PAROC
Vuorivilla. Tähän valintaan vaikutti
osaltaan myös vastaava mestari, joka
suositteli mm. tuulensuojaksi 50 mm
PAROC IRL -levyä. Kun hintaerokaan
muihin tuulensuojalevyihin verrattuna
ei ollut suuri, valinta oli selvä.

Energian hinnannousu vaikuttanut
ratkaisuihin

Energian reiluhko hinnannousu
kuluvana vuonna on vaikuttanut Hei-
nostenkin rakentamisen ratkaisuihin.
Lämmönlähteen valinta on vielä rat-
kaisematta. “Ei vieläkään ole varmaa
tuleeko taloon öljylämmitys vai säh-
kö- ja puulämmitys”, toteaa Jorma
Heinonen. Lämmönjakotavaksi vali-
tun lattialämmityksen toteutus on
kuitenkin jo lyöty lukkoon. Energi-
ansäästö on Heinosilla ollut olennai-
nen asia myös eristysratkaisun valin-
nassa. TTT-ratkaisun mukainen te-
hokas eristys maksaa itsensä takai-
sin jo muutamassa vuodessa, lämmi-
tyskustannusten pienentyessä.

Me Rakentajat

“Olemme panostaneet siihen, että lämmittä-
minen olisi halpaa“ toteaa talon isäntä.

TTT-laatta kertoo talon eristysrat-
kaisuista

TTT-talon rakentajat saavat talon-
sa seinään TTT-laatan merkiksi sii-
tä, että talon eristysrakenteet ovat
terveitä, toimivia ja turvallisia. TTT-
talon tuleva isäntä toteaakin, että
“Onhan laatta merkkinä siitä, ettei
talossa ainakaan kylmä pitäisi tulla,
kun lämmöneristys on Vuorivillalla
kunnolla tehty”. Ja jo ensi kesänä
Heinoset saavat käytännössä kokea,
kuinka viihtyisää on asua matala-
energiatalossa.

Teksti: Nina Hyyppä
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Me Rakentajat

TTT-rakenteiden asennus helppoa

Heinosen talossa TTT-ratkaisun
mukainen lämmöneristys on seuraa-
vanlainen: runko on 150 mm pak-
suinen ja tuulensuojana on 50 mm
PAROC IRL (isorunkolevy). Sisäpuo-
lelle tulee lisäkoolaus ja 50 mm PA-
ROC IL -levy. Höyrynsulku asenne-
taan rungon ja lisäkoolauksen väliin.
Seinärakenteiden eristyspaksuus tu-
lee kokonaisuudessaan olemaan
250 mm ja yläpohjan eristyspaksuu-
deksi tulee 400 mm. TTT-talon Vuo-
rivillaeristeiden asentaminen on su-
junut vaivattomasti: “Kyllä sen äk-
kiä oppii ja sitten se käy helposti ja
nopeasti” toteaa Heinonen, joka on

ollut itse mukana asentamassa Vuo-
rivillaa.

Aikataulu asetettiin tarpeeksi
väljäksi

Heinosten realistinen rakennusai-
kataulu on pitänyt hyvin: “Aikatau-
luksi asetettiin kaksi vuotta ja näyt-
tää siltä, että ensi vuoden juhannuk-
sena päästään muuttamaan”. Auto-
talli ja varastotilat rakennettiin en-
siksi, jotta suojaa tarvitsevat raken-
nusmateriaalit saivat säilytyspaikan.
Nyt on käynnissä päärakennuksen
rakennustyö.

Oman kodin odotetaan pysyvän
kunnossa pitkään. Kun kerran ra-

Synerginen kokonaisratkaisu

Energian säästö rakentamisessa
on eräänlaista synergiaa. Parocin
TTT-rakenteiden lisäksi Heinosten
talossa on ikkunoihin valittu argon-
kaasutäytteiset selektiivilasit. Oviksi
valittiin tiiviit Oulux ovet. Ilmanvaih-
to lämmön talteenottojärjestelmi-
neen on myös tulossa. “Olemme
panostaneet siihen, että lämmittä-
minen olisi halpaa”, sanoo Jorma
Heinonen. Iso varaava takka, puu-
hella ja puukiuas säästävät myös
osaltaan lämmityskustannuksissa ja
samalla ne toimivat varalämmitysjär-
jestelmänä. “Ja kyllä tuota puutava-
raa tuolta ympäriltä vielä reilusti löy-
tyy!”

Ympäristöasioilla merkitystä myös
rakentajille

Samalla, kun rakentajat pyrkivät
säästämään energiaa, tekevät he
palveluksen myös ympäristölle.
Vaikka rakentajat eivät eristysmate-
riaaleja ja -ratkaisuja valitessaan aina
tule ajatelleeksi, että kunnolla eris-
tämällä paitsi säästetään lämmitys-
kustannuksissa, toimitaan samalla
myös ympäristöystävällisesti. Tieto
otetaan kuitenkin hyvillä mielin vas-
taan, sillä ympäristöasiat kiinnosta-
vat pienrakentajiakin koko ajan
enemmän.

Terveellisyys ja turvallisuus oma-
kotirakentajalle tärkeitä

Luonnollisesti myös terveys- ja
turvallisuusasiat ovat lähellä oman
kodin rakentajien sydäntä. Jorma
Heinosen mukaan mm. paloturval-
lisuusasioita on mietitty heidänkin
rakennusprojektissaan. Kivipohjai-
nen Vuorivillaeriste kestää tulipalon
sattuessa koko palon ajan. Vuorivil-
la sintraantuu vasta noin 950-1050
oC lämpötilassa. Myöskään homei-
tiöille ja mikrobeille Vuorivilla ei tut-
kitusti ole otollinen kasvualusta, sil-
lä se ei sido itseensä kosteutta.

Viiden huoneen, keittiön ja aulan sisältävästä
talosta löytyy kaikki, mitä tarvitaan ja vähän
päälle. Seinien 250 mm:n ja yläpohjan 400
mm:n eristevahvuudet takaavat lämmön py-
symisen sisällä.

Yläkerta

Alakerta
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rakennuksen käytön aikaisesta ener-
giasta kuluu lämmitykseen. Rakenne-
ratkaisujen valinnalla ja huolellisella
toteutuksella voidaan vähentää mm.
lämmityksestä aiheutuvia hiilidioksi-
dipäästöjä olennaisesti.

Terveet, toimivat ja turvalliset
rakenteet

Rakentajat luonnollisesti haluavat
omaan kotiinsa terveet, toimivat ja
turvalliset rakenteet. TTT-taloissa
rakenteet ovat rakennusfysiikan la-
kien mukaiset: sisäänpäin jatkuvasti
tiivistyvät ja ulospäin tuulettuvat.
Tällaiset rakenteet pysyvät kuivina
ja ovat myös todella pitkäikäisiä.
TTT-ratkaisun mukaan rakennetus-
sa talossa on myös huoneilma help-
po pitää terveellisenä toimivalla il-
manvaihtojärjestelmällä.

Valmiiksi lasketut, optimaaliset
eristepaksuudet

Parocin TTT-ratkaisu on avuksi
rakennesuunnittelussa, sillä kustan-
nus-hyötysuhteeltaan optimaaliset
eristepaksuudet on laskettu valmiik-
si eri talotyypeille. On siis olemassa
oma TTT-ratkaisunsa puurunkoiselle
talolle, täystiilitalolle ja hirsitalolle.
TTT-ratkaisun mukaiset rakenteet
ovat vedottomat: kylmäsiltoja ei
TTT-taloissa ole. Eristepaksuudet on
suunniteltu siten, että pieni materi-
aalikustannusten lisäys maksaa itsen-
sä jo muutamassa vuodessa takaisin
lämmitysenergian säästönä.

TTT-ratkaisun eriste, PAROC
VUORIVILLA, on mineraalivillakui-
duksi kehrättyä luonnonkiveä. Vuo-
rivillassa on lämmöneristyskyvyn li-
säksi samat hyvät ominaisuudet kuin
raaka-aineessa; se kuuluu Suomen
luontoon, ei pala ja kestää kovan
tulipalokuumuudenkin sulamatta.
Vuorivilla ei myöskään sido koste-
utta ja mikrobeille sen on todettu
olevan erittäin huono kasvualusta.
Kierrätykseen ja uusiokäyttöön vuo-
rivillaeristeet sen sijaan soveltuvat
erinomaisesti, jos rakennus joskus
puretaan tai saneerataan.

Me Rakentajat

Lisätietoja TTT-ratkaisusta saat tilaa-
malla maksuttoman TTT-ratkaisupake-
tin numerosta 09-823 2586.

kennetaan, rakennetaan kunnolla:
“Seuraavat 20 vuotta taloa makse-
taan, joten täytyyhän sen remontoi-
matta ainakin sen aikaa kestää” nau-
rahtaa Jorma Heinonen. Vuorivilla-
eristys kestää ainakin yhtä kauan
kuin rakennuskin ja käytön jälkeen
sillä on monia kierrätysmahdolli-
suuksia.

Energiansäästö kansainvälisen
huomion kohteena

Energiansäästö- ja ympäristöasiat
ovat kansainvälisistä sopimuksista
johtuen rakennusalalla nyt entistä
enemmän tapetilla; lämmityskustan-
nuksia säästäviä ekotaloja rakenne-
taan yhä enemmän ja ympäristönä-
kökohdat tulevat usein esille jo raken-
nusten suunnitteluvaiheessa, jolloin
ne voidaankin parhaiten ottaa huo-
mioon. Rakennuksen käytön aikana
kulutetun energian osuus rakennuk-
sen koko elinkaaren ympäristövaiku-
tuksista on n. 85-90 %. Yli puolet

Paroc IRL muodostaa yhtenäisen ja ilmatiiviin tuulensuojan talolle.

Rakennuksen käytön aikana kulutetun energian osuus rakennuksen koko elinkaaren ympäris-
tövaikutuksista on n. 85-90 %.
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Perustuksiin kelpaa yleensä nor-
maalisti kovettuva rakennebetoni,
jonka lujuusluokka on vähintään
K25, maksimiraekoko 16 tai 32 mm
ja notkeus 2-3 sVB. Kosteiden olo-
suhteiden pakkasrasitetut rakenteet
on syytä rakentaa säänkestävästä be-
tonilaadusta, joka kestää pakkasen
aiheuttamat jäätymisrasitukset ra-
pautumatta.

Lattioissa tulee käyttää 2-3 (tai 1-
2) sVB:n lattiabetoneja, joilla on mm.
rakennebetoneja paremmat sitoutu-
mis- ja työstettävyysominaisuudet. Yli
60 mm:n paksuisissa lattioissa suo-
sitellaan käytettävän 16 mm:n mak-
simiraekokoa. Kosteudelle arat pääl-
lystemateriaalit tai lyhyt rakentamis-
aikataulu saattavat johtaa nopeam-
min kuivuvien betonilaatujen käyt-
töön. Ainoastaan yhteen suuntaan
kuivuvissa liittolaatoissa niiden käyt-
tö lienee jo itsestään selvyys.

Kokonaan paikalla valettujen beto-
niseinien, pilareiden ja palkkien beto-
noimisessa käytetään yleensä 16
mm:n maksimiraekoon ja 2-3 sVB:n
(1-2 sVB tiheä raudoitus) rakennebe-
toneja. Viileissä olosuhteissa nopeas-
ti kovettuvien betonilaatujen käyttö on
perusteltua. Muottiharkkoseinien si-
sustan betonointiin suositellaan käy-
tettävän hyvin juoksevaa eli nesteytet-
tyä juotosbetonia lujuusluokassa K30
ja 8 mm:n maksimiraekoolla, joka
kestää koko seinäkorkeuden pudotuk-
sen erottumatta ja valuu muottiin il-
man tärysauvalla avustamista. Liian
jäykkä massa haittaa oleellisesti työs-
kentelyä ja muotin täyttymistä.

Talvibetonoinnin ja erikoisempien
betonirakenteiden toteutusvinkit
kannattaa kysyä tapauskohtaisesti.

Tilaa betoni ajoissa. Betonin
toimittajat neuvovat tarvittaessa

Betonin tilauksen yhteydessä tila-
uksen vastaanottaja palvelukeskuk-
sessa tiedustelee toimitukseen tarvit-

V

Valmisbetoni ja kiviainekset

Teksti: Veli-Pekka Rydenfelt

VALMISBETONI
PIENTALORAKENTAMISESSA
– turvallinen ja ikuinen materiaali

  almisbetonia käyte-
tään rakennusmateriaalina lähes kai-
kissa pientaloissa. Yleisimmin val-
misbetonin löytää anturoista ja
maanvaraisista lattioista. Viime vuo-
sina sen käyttö on yleistynyt huo-
mattavasti myös ulko- ja väliseinissä
sekä välipohjissa paikalleen jäävien
muottien käytön yleistymisen myö-
tä, kertoo Lohja Rudus Oy Ab:n tuo-
tepäällikkö Veli-Pekka Rydenfelt.
Valmistettavia betonilaatuja on mo-
nia ja siksi oikean betonilaadun sekä
siirtomenetelmän valinta kannattaa
tehdä yhdessä betonin toimittajan
kanssa. Samalla saat heiltä ohjeita
betonointiin liittyvissä asioissa sekä
betonin turvallisesta käsittelytavasta.

Valitse betonilaatu rakenteen ja
olosuhteiden mukaan

Betonilta vaadittava lujuusluokka
ja säänkestävyysvaatimus kannattaa
tarkistaa suunnitelmista ennen luu-
riin tarttumista. Betonilaatu, maksi-
miraekoko ja notkeusluokka voidaan
päättää tilauksen yhteydessä. Seu-
raavassa kuitenkin eräitä perusoh-
jeita betonin valintaan rakenteittain.

tavat tiedot, kuten laskutus- ja toimi-
tusosoitteet ym. yhteystiedot, toimi-
tuksen alkamisajan ja toimitusnopeu-
den, betonilaatu- ja määrätiedot sekä
toimituskalustotiedot. Tilaajan olisi
hyvä selvittää etukäteen mahdolliset
suunnitelmissa esitetyt vaatimukset
betonin ominaisuuksille sekä tarvit-
tava betonimäärä. Useamman kuor-
man valuissa viimeinen kuormakoko
voidaan passata sopivan kokoiseksi
valun etenemisen myötä.

Pumilla betoni suoraan
valukohteeseen

Betonin siirtoon työmaalle on va-
littavissa pienempää tai suurempaa
kalustoa erilaisilla massan siirtoväli-
neillä varustettuina. Yhdellä kertaa
voidaan toimittaa yleensä 1-7 m3 be-
tonia riippuen kalustosta. Betonin
toimitusreitillä tulisi olla vähintään n.
3 metriä leveyttä, 3.7 m vapaata
korkeutta, nousua alle 10 %, talvella
tarvittaessa hiekoitus sekä kantavuut-
ta 20-30 tonnia kalustosta riippuen.

Pientalorakentajien suosiossa ovat
kuljetuspumput eli PUMIt. Niillä be-
toni voidaan toimittaa työmaalle ja
siirtää pumppaamalla suoraan valu-
kohteeseen. Talkoohenkiset voivat
toki ottaa massan kärryyn tai maa-
han mekaanisen tai hydraulisen va-
lukourun avulla, jolloin massan siir-

Lohja Ruduksen tuotepäällikkö Veli-Pekka Ry-
denfelt tuntee betonin kuin omat taskunsa.

Pientalorakentajien suosiossa ovat kuljetus-
pumput eli PUMIt. Niillä betoni voidaan toi-
mittaa työmaalle ja siirtää pumppaamalla suo-
raan valukohteeseen.
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Lattiavalut kannattaa jättää yleen-
sä ammattilaisille hyvän lattian suo-
ruuden ja pienen tasoitustarpeen
saavuttamiseksi. Erittäin tärkeä työ-
vaihe, lattioiden jälkihoito, lankeaa
taas yleensä rakentajan harteille.
Lattioiden jälkihoito tulee aloittaa
mielellään jo valupäivänä esim. le-
vittämällä laatan päälle muovi. Vii-
maisissa olosuhteissa lattiantekijän
tulee aloittaa jälkihoito jo lattian teon
yhteydessä pinnalle sumutettavien
jälkihoitoaineiden avulla. Puutteelli-
sesta jälkihoidosta aiheutuu pölyä-
vä ja heikkolujuuksinen pinta sekä
laatan halkeilua.

Valmisbetoni ja kiviainekset

rosta ei aiheudu kustannuksia mas-
san purun tapahtuessa ilmaisen pal-
veluajan puitteissa (15-25 min kuor-
makoosta riippuen). Siirtokuljettimel-
la varustetuilla betoniautoilla massa
voidaan siirtää kätevästi 10-14 m:n
etäisyydelle vaakasuunnassa (hihnan
pituudesta riippuen) tai esim. ylös 2.
kerrokseen tai alas kaivantoon. Yli
15 m3 pumppuvaluissa kannattaa
käyttää erillistä autobetonipumppua.

Noudata työohjeita ja jätä
lattiavalut ammattilaisille

Betoni tulee aina tiivistää huolelli-
sesti ja systemaattisesti. Anturat voi-

daan tiivistää muotin täyttämisen jäl-
keen yhdessä kerroksessa tärysau-
valla, joita on vuokrattavissa kone-
vuokraamoista. Seinät, pilarit ja pal-
kit tulee tiivistää alle puolen metrin
kerroksissa. Betonipintojen liian voi-
makas kuivuminen betonin kovettu-
misen alkuvaiheessa estetään kaste-
lemalla pinnat vedellä mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa ja suojaa-
malla kastellut pinnat muovilla tai pi-
tämällä pinnat kosteina toistetun
kastelun avulla. Muottien pitäminen
paikoillaan noin viikon ajan ja var-
sinkin sahatavaramuotin kostuttami-
nen tarvittaessa käy myös jälkihoi-
dosta.

Lisää hyödyllistä tietoa valmisbetonin
käytöstä ja kiviaineksista sekä Lohja
Ruduksen alueellisista tilauskeskuksista
inter netissä www.lohjarudus.fi ,
www.kivitalo.fi ja www.betoni.com. Vii-
meksi mainitussa mm. omakotirakenta-
jan betoniopas by 302.
Lohja Rudus Oy Ab
Alueyksiköt
Etelä-Suomi, puh. (09) 503 71
Länsi-Suomi, puh. (02) 411 0200
Tampere-Vaasa puh. (03) 379 9222
Lahti, puh. (03) 787 8255
Kuopio, puh. (017) 262 2277
Itä-Suomi, puh. (05) 610 7501
Pohjois-Suomi, puh. 554 4460

Rakennuksen pohjustustyöt ovat yksi tärkeimpiä rakennusvaiheita ja ne pitää suunnitella ja
toteuttaa huolella. Rakennuspaikan maaperä vaikuttaa tarvittavien kiviaineksien määrään ja
laatuun; Lohja Rudukselta saa asiantuntevat neuvot näistäkin asioista. Kiviainesten osuus ra-
kennuskustannuksista on yleensä vain 1-3 prosenttia, joten perustustöissä ei kannata säästää.

Vältä tuoreen betonin joutumista
iholle

Betoni on ärsyttävä materiaali ja
väärin käytettynä saattaa aiheuttaa va-
kavan silmävaurion ja ääritapaukses-
sa jopa 3. asteen palovamman, mikä
tosin on hyvin harvinaista. Siksi vältä
tuoreen betonin joutumista iholle ja
varsinkin silmiin suojavaatetuksen ja
suojaimien avulla. Herkkyys betonille
vaihtelee yksilöittäin ja saattaa muut-
tua myös iän myötä niin kuin muutkin
allergiat. Betonimassasta läpi kastunut
vaatetus tulee ehdottomasti vaihtaa
kuivaan ja kastunut iho tulee pestä
huolella puhtaalla vedellä. Jos tuore
betoni aiheuttaa ihoärsytystä, mikä il-
menee esim. ihon kirvelynä tai punoi-
tuksena, hakeudu välittömästi lääkä-
rin hoitoon. Betoniroiskeet silmistä on
huuhdeltava välittömästi pois runsaal-
la vedellä noin 15 min ajan ja silmät
on syytä mennä tarkastuttamaan lää-
kärillä. Tarkemmat ohjeet saat beto-
nin toimittajalta.



16

sillä rakenteisiin suodattuva kosteus
ei voi enää palata takaisin huoneti-
laan seinän pintakerrosta syvemmäl-
tä. Parhaiten kosteuden vuorokau-
tisia vaihteluja tasaa höyrynsulullinen
rakenne, jonka sisäverhousmateriaa-
li on hyvin kosteutta vastaanottavaa
ja luovuttavaa materiaalia, kuten
esimerkiksi kipsilevyä.

Kunnollinen ilmansulku on aina
välttämätön

Sisäpintojen hyvä ilmatiiviys on
rakentamisessa olennaisen tärkeää.
Reilun vuoden verran on markkinoil-
la ollut Parocin ilmansulkupaperi,
joka täyttää hyvän ilmansulun vaati-
mukset.

Tämä ilmansulkupaperi kestää
hyvin käsittelyä kahden tukevan pa-
perin välissä olevalla vahvistunver-
kon johdosta. Ilmansulkupaperi kes-
tää rikkoutumatta myös puuraken-
teiden elämistä, säilyttäen ilmatiivi-
ytensä. Ilmansulkua voidaan käyttää
höyrynsulun sijaan normaalien huo-
netilojen seinien tiivistykseen. Kyl-
pyhuoneissa ja muissa kosteissa ti-
loissa sekä vinoissa, huonosti tuu-
lettuvissa katoissa on edelleen tur-
vallisinta käyttää höyrynsulkuna
muovia tai alumiinipaperia. Läpi-
vientien ja liittymien tiiviys on kai-
ken a ja o, sillä ilmansulkupaperi si-
nänsä on riittävän tiivis.

K

Eristys

SEINÄN OLTAVA TIIVIS
– mutta muovia vai paperia tiivistykseen?

ukaan ei varmaankaan
hyväksy talossaan vetoisia nurkkia
ja kylmiä lattioita. Vedon ja kylmän
tunne talossa estetään riittävällä läm-
möneristyksellä ja rakenteiden riit-
tävällä tiiviydellä. Rakennusalan asi-
antuntijat suosittelevat mahdollisim-
man tiivistä sisäpintaa, yleensä höy-
rynsulkumuovia. Osa rakentajista
taas haluaa ”hengittävän” seinära-
kenteen. Tutkimuksiin ja fysiikan
lakeihin perustuvat tosiasiat ja raken-
tajien toiveet voidaan kyllä yhdistää
toimivaksi rakenteeksi. Tämä kuiten-
kin edellyttää perusasioiden ymmär-
tämistä ja huolellista työtä.

Valinnasta muovisen höyrynsulun
tai paperisen ilmansulun välillä käy-
dään pienrakentajien keskuudessa
vilkasta keskustelua. Kuten yleensä
kaikessa, on näkemyksiä sekä puo-
lesta että vastaan. Nämä keskuste-
lut ja mielipide-erot ovat osaltaan an-
taneet aiheen lukuisiin tutkimuksiin,
joissa on verrattu seinän toimintaa
käytettäessä eristeenä mineraalivil-
laa tai orgaanista eristettä. Näissä
tutkimuksissa on päädytty aina sa-
maan tulokseen. Jos seinän sisäpin-
nan tiiviys on vähintään viisinkertai-
nen ulkopinnan tiiviyteen verrattu-
na, rakenneratkaisu toimii. Mikäli
sisäpinta läpäisee kosteutta enem-
män kuin ulkopinta pystyy haihdut-
tamaan, muodostuu pakkasella kos-
teuskeräytymä tuulensuojalevyn si-
säpintaan. Tämä tapahtuu täysin
eristemateriaalista riippumatta.
Kaikki eristemateriaalit sekä raken-
teet toimivat parhaiten kuivana. Yli-
määräinen kosteus ja kosteuden
voimakkaat vaihtelut vanhentavat
rakennetta. Rakenteiden pitkän iän
ja terveen toiminnan kannalta mah-
dollisimman tiivis sisäpinta on aina
eduksi.

Vaikutukset sisäilman laatuun

”Hengittävän” rakenteen kannat-
tajat uskovat höyrynsuluttoman ra-

kenteen parantavan oleellisesti sisäil-
man laatua. Asiaa on viime vuosina
tutkittu ja vaikutuksia on todellakin
havaittu. Vaikutukset ovat olleet sekä
hyviä että huonoja. Vanhemmissa
tutkimuksissa havaittiin höyrynsulut-
tomassa talossa sisäilman kuivuvan
talviaikaan liian paljon. Tämä on
luonnollista, sillä pakkasilma on erit-
täin kuivaa ja sisään tuleva korvaus-
ilma kuivattaa sisäilmaa. Kun tämän
lisäksi kosteutta vielä kulkeutuu ra-
kenteisiin, voi sisäilman kosteus pu-
dota 15-20 % tasolle, jolloin on tur-
vauduttava sisäilman kostutukseen.
Uusimmissa tutkimuksissa on vertail-
tu hiilidioksidipitoisuuden muutoksia
höyrynsulullisessa ja höyrynsulutto-
missa huonetiloissa. Huoneilmaan
muodostuu hiilidioksidia pääasiassa
ihmisen hengityksen tuloksena. Tut-
kimuksen mukaan hiilidioksidipitoi-
suus alenee höyrynsuluttomissa huo-
neissa huomattavasti nopeammin
kuin höyrynsulullisissa. Ero on mer-
kittävä, jos huoneessa ei ole min-
käänlaista ilmanvaihtoa. Tällaista ti-
lannetta tuskin käytännössä esiintyy.
Kun huoneessa on normaali, kerran
kahdessa tunnissa tapahtuva ilman-
vaihto, hiilidioksisdipitoisuuden ero
vaihtelee eri tutkimuksien mukaan
vain 2-10 %, eli on käytännössä jok-
seenkin merkityksetön.

Sisäilman kosteusvaihteluihin höy-
rynsuluton rakenne ei voi vaikuttaa,

Kokeneen kirvesmiehen mielestä Parocin ilmasulkupaperi on hyvä leikata ja asentaa. Paperi
kestää reilua käsittelyä repeilemättä. Tukevuutensä ansiosta paperi on helppo levittää suorak-
si ja nurkissa paperi on kuitenkin sopivan taipuisa ja sitkeä.

Teksti: Pekka Rönkkö
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T

Verkko palvelee

ietokoneiden ja inter-
netliittymien määrä sekä kotitalouk-
sissa että työpaikoilla lisääntyy ja sitä
kautta myös tiedonhaku internetis-
tä yleistyy kiihtyvällä tahdilla. Sa-
manaikaisesti tiedon tarjonta luon-
nollisesti kasvaa koko ajan. Myös ra-
kentajille löytyy nykyisin runsaasti ar-
vokasta tietoa internetin välityksellä.
Tarjolla olevan tiedon määrän kas-
vaessa, juuri oikean tiedon etsimiseen
kuluu helposti entistä enemmän ai-
kaa. Hyvän apuvälineen tiedon etsi-
miseen tarjoavat erilaiset rakentamis-
aiheiset porttaalit ja sivustot, jotka
ovat keskittyneet tiedon ja hyödyllis-
ten linkkien keräämiseen, kertara-
kentajien ja miksei rakennusalan
ammattilaistenkin käyttöön. Tällai-
nen internet sivusto on esimerkiksi
Suorakanava OnLine.

Laaja kokonaisuus

Suorakanava OnLine on omako-
tirakentajille ja omakotiraken-
tamisen parissa työskentelevil-
le tarkoitettu internet sivusto,
josta löytyy runsaasti tietoa ja
tärkeitä linkkejä, suunnittelus-
ta alkaen aina valmiin talon pi-
hatöihin asti. Tieto on jaotel-
tu osa-alueisiin työvaiheita ja
rakennusosia silmällä pitäen.
Lisäksi Suorakanava OnLine
kertoo rakentamiseen liittyvis-
tä ajankohtaisista asioista sekä
julkaisee artikkeleita ja tietopa-
ketteja rakentajille. Tietopa-
kettien ja juttujen aihepiirien
valinnassa huomioidaan myös
käyttäjien toiveita. Suorakana-
va OnLinen rekisteröityneiden
käyttäjien etuihin kuuluu myös
runsaasti erilaisia palveluja.

Hyödyllisiä palveluja

Suorakanava OnLinen pal-
veluvalikoimaan kuuluu asia-
tiedon lisäksi myös mahdolli-
suus saada kustannusarvio ja
rakennusaikataulu veloitukset-
ta. Rakennusaikataulun tilaa-
kin itselleen joka kuudes rekis-

INTERNET TIETOLÄHTEENÄ
teröitynyt käyttäjä. Vuoden 2000 ai-
kana aloittaneista rakentajista jo lä-
hes 3500 on tilannut rakennusaika-
taulunsa Suorakanavan kautta ja vas-
taavasti kustannusarvion tilanneiden
rakentajien määrä on yli 1500. Pal-
veluihin kuuluu myös erilaiset tarjo-
us- ja suunnitelmapalvelut. Sivujen
välityksellä on mahdollisuus saada
mm. juuri omaan kohteeseen suun-
nitellusta lämmitysjärjestelmästä tar-
jous, niinikään veloituksetta.

Kysy niin vastaamme

Kysy niin vastaamme on palsta,
jossa Suorakanava OnLinen rekis-
teröityneet käyttäjä voivat esittää ra-
kentamiseen liittyviä kysymyksiä.
Mieltä askarruttavaan kysymykseen
voi löytyä vastaus myös aiemmin esi-
tettyjen kysymysten joukosta. Kysy-
mykset ja vastaukset on koottu tie-
tokannaksi, jossa voi tehdä myös

Ajankohtaista rakennusalalla
Rekisteröidy Suorakanava OnLinen käyttäjäksi

Seuraavat palvelut kuuluvat rekisteröityneen käyttäjän etuihin.
Rekisteröitymien tapahtuu täyttämällä tämän sivun loppupuolella
olevat tiedot. Rekisteröityminen on maksutonta.

Ilmainen rakennusaikataulu
Rakennusaikataulu auttaa hahmottamaan eri työvaiheisiin käytet-
tävissä olevan ajan  ja ajankohdan, jolloin kukin rakennusvaihe
tulisi suorittaa, jotta haluttu muuttopäivä toteutuisi. Aikataulu ker-
too, jos rakennusprojektisi on myöhässä tai edellä aikataulustaan
ja auttaa tarvikkeiden tilaus- ja oikean toimitusajankohdan
määrittämisessä. Täyttämällä seuraavan hanketietolomakkeen,
saat veloituksesta Koti-Optimi -rakennusaikataulun.

Ilmainen kustannusarvio
Tilaa itsellesi ilmainen Koti-Optimi -kustannusarvio, täyttämällä
palvelussa pyydetyt tiedot, niin lähetämme sinulle lomakkeen, jo-
hon voit postitse täyttää uudisrakennuksesi tiedot. Palauta täytet-
ty lomake meille, niin saat postitse kustannusarvion veloituksetta.

Kysy niin vastaamme -palvelu
Voit esittää rakentamisaiheisia kysymyksiä, joihin alan ammatti-
laiset vastaavat. Voit myös lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vas-
tauksia. Kiinnostavan aiheen löytämiseksi voit käyttää vapaa sana
hakua.

Rakennuspiirustusten ohjeita
Tähän palveluun kootaan rakennuspiirustusohjeita ja rakennuslu-
van hakemiseen liittyvää tietoa, kuten rakennuspiirustuksissa käy-
tettäviä lyhenteitä.

hakuja. Sivuilta löytyy myös raken-
nuspiirustusohjeita sekä kunnittain
jaoteltu palveluhakemisto, josta voi
etsiä tietoja mm. kuntien vapaista
tonteista. Messumuistio taas kertoo
tulevista rakennusalan messutapah-
tumista.

Palvelut kehittyvät jatkuvasti

Suorakanava OnLinen rekisteröi-
tyneet käyttäjät saavat tietoa nyt
myös sähköpostin välityksellä ilmes-
tyvän verkkolehden kautta. Verkko-
lehti on hyvä esimerkki palvelutuo-
tannon jatkuvasta kehittymisestä.
Rakennusalalla tapahtuu -palstan
ohella myös verkkolehti kertoo ajan-
kohtaisista asioista, seuraa pienra-
kentajan arkea ja informoi tulevista
rakennusalaan liittyvistä tapahtumis-
ta ja tarjouksista. Verkkolehti on
muiden palvelujen tapaan maksuton
rekisteröityneille käyttäjille.

Teksti: Tapio Näslund



18

Pisimmälle vietyä tekniikkaa on auton alustalle rakennettu yksikkö, johon kuuluu Vuorivil-
laan repijä villan kuivaus sekä puhalluslaitteisto. Villa voidaan myös pakata säkkeihin yksik-
köön kuuluvalla laitteistolla. Tällaista laitteistoa käytetään suuremmissa purkukohteissa, jois-
sa materiaalimäärä on suuri.

RAKENNUSMATERIAALIN
KIERRÄTYSTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ
– Vuorivillalle kehitetty useita toimivia ratkaisuja

R

Teksti: Pekka Rönkkö

akennusmateriaaleille
on pyritty löytämään toimivia kierrä-
tysmalleja jo melkein 10 vuoden ajan.
Valitettavasti lähes kaikki ehdotetut
ja teoriassa hyvät tavoitteet ovat kaa-
tuneet kustannuksiin ja toisaalta kier-
rätetyn materiaalin jokseenkin ole-
mattomaan kysyntään. Betoni ja tii-
lirakenteet sekä teräkset ovat käytän-
nössä olleet lähes ainoita puretuista
rakenteista hyötykäyttöön ohjautuvia
materiaaleja. Nyt tähän kierrätettä-
vien ja uudelleen käytettävien raken-
nusmateriaalien joukkoon on liittynyt
Suomen käytetyin lämmöneriste
Vuorivilla.

Rakentamiseen käytettävä mate-
riaalivirta on vuositasolla erittäin
suuri ja samanaikaisesti vanhoja ra-
kennuksia ja rakenteita puretaan
uuden tieltä. Lähes kaikki rakennuk-
set joudutaan aikanaan purkamaan.
Useimmiten kaikki purkutähteet jou-
tuvat kaatopaikoille. Kierrätys onkin
kunnioitettava ja tavoiteltava asia jä-
temäärän rajoittamisen ja raaka-ai-
neiden säästön kannalta. Mutta kun
mukaan tulevat kustannukset, on
erittäin harvoja materiaaleja, jotka
taloudellisessa mielessä kierrätetty-
nä ovat kannattavia. Paroc Oy Ab
on johtavana lämmöneristevalmista-
jana Suomessa panostanut paljon
Vuorivillan kierrätykseen ja hyödyl-
liseen loppusijoitukseen. Lämmön-
eriste muodostaa tilavuudella mitat-
tuna erittäin merkittävän materiaa-
limäärän, todellisuudessa sen tilavuu-
desta on ilmaa 95-98%. Vuorivillas-
sa on siis kiinteän materiaalin osuus
koko tilavuudesta vain 2-5% tuot-
teesta riippuen ja tämä materiaali on
lähes puhdasta luonnonkiveä.

Uusiokäyttöä jo 70-luvulta

Ensimmäinen teollisesti valmistet-
tu uusiomateriaali Suomessa oli Vuo-
rivilla. Valmistuksen yhteydessä syn-
tyviä leikkauskaistoja, lajin vaihdos-

Kierrätys

Voimakkaasti routiva kevyen liikenteen väylä kaivettiin auki ja eristettiin n. 200 mm paksulla
tiivistetyllä Vuorivillarouheella. Villan päälle levitettiin suodatinkangas ja asfaltin alle tarvitta-
vat kiviaineskerrokset. Routimisongelmaa ei ole enää esiintynyt. Purkukohteissa saatava epä-
puhdaskin villa soveltuu mainiosti tarkoitukseen.
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sa syntyviä pieniä epäkurantteja eriä
ja muita sekundaeriä alettiin jalos-
taa PuhallusVuorivillaksi 70-luvun
puolessa välissä. Tänäkin päivänä
PuhallusVuorivilla valmistetaan pää-
osin em. raaka-aineista. Viime vuo-
sina kierrätystoiminta on laajentunut
myös Vuorivillaa käyttävään teolli-
suuteen sekä purkutyömaille, joissa
joko käytön yhteydessä syntyvät jä-
tepalat tai rakennusta purettaessa
eroteltavat Vuorivillaeristeet jaloste-
taan PuhallusVuorivillaksi. Käytän-
nössä työn hoitavat Parocin yhteis-
työkumppaneina toimivat puhallus-
villaurakoitsijat. Näitä urakoitsijoita
on muutamia, lähinnä voimakkaan
rakentamisen alueilla. Urakoitsija
hakee asiakkaan kanssa sovitulla
tavalla pakatut raaka-aineet tai jois-
sakin tapauksissa urakoitsijalla on
auton päälle rakennettu puhallusvil-
lan repijälaitteisto, jolla työ voidaan
suuremmissa purkukohteissa suorit-
taa paikan päällä. Näin valmistettu
puhallusvilla voidaan siten uudelleen
käyttää rakennuksen lämmöneris-
teenä. Kierrätystä harrastavia yrityk-
siä arvostetaan, joten kaatopaikka-
maksujen kohotessa, rakennuksen
purkajalle onkin edullisempaa sopia
uusiovillaa valmistavan urakoitsijan
kanssa villan repimisestä ja paran-
taa samalla yrityksen imagoa.

Hyödyllinen loppusijoitus

Varmuudella voidaan sanoa, että
kaikki tuotteet joutuvat lopulta maa-
perään. Jokaisella tuotteella pitäisi-
kin olla ohjeet myös loppusijoitusta
varten.  Vuorivillan osalta tutkimuk-
sia on tehty useita ja on jo käytössä
kohteita, joissa eriste toimii hyödyl-
lisesti, ollen samalla sen lopullinen
sijoituspaikka. Maanrakennus ja siel-
lä erilaiset täytöt, kevennykset sekä
lämmöneristys ovat kohteita, joihin
voidaan sijoittaa kaikki käytöstä jos-
kus poistuvat Vuorivillaeristeet.
Useissa tutkimuksissa on varmistet-
tu Vuorivillan sopivuus ja riskittö-
myys maahan sijoitettuna. Tutki-
muksia on tehnyt mm. Oulun yli-
opiston geotekniikan laboratorio.
Kuten jo aiemmin kerrottiin, on
Vuorivillan tilavuudesta vain 2-5 %
kiinteä ainetta, eli kiveä. Kivi on
maasta otettu ja sinne se aikanaan
myös palaa. Käyttötapa vaihtoehtoja
on useita. Käytöstä poistettu villa
murskataan ja rouhe voidaan käyt-
tää mm. kevyen liikenteen väylien
routaeristeenä, huonosti kantavilla
mailla keventeenä ja samalla routa-
eristeenä, meluvallien keventävänä
täytteenä sekä rakennuksien ympä-
rillä routaeristeenä. Villa tiivistyy
esim. maarakennuskoneiden tai

Kierrätys

maakuorman alla n. 200-250 kg/
m3 tiheyteen, eli se sisältää ilmaa
edelleen reilun 90 % ja on näin te-
hokas lämmöneriste. Vuorivilla ei
ime kosteutta ja se toimii aina riittä-
vän kuivana ja Vuorivillan eristysky-
ky pysyy hyvänä jatkuvasti. Kierrä-
tettävien materiaalien yleinen ongel-
ma on, että kysyntää ja tarjontaa on
ajallisesti vaikea saada kohtaamaan
toisensa. Tiedon puute on kenties
suurin este uudelleen käytölle. Kaik-
kia käyttömahdollisuuksia ei yleisesti
tunneta. Paroc pyrkiikin välittämään
tietoa tarjonta- ja kysyntäkohteiden
välillä sekä ohjaa purkukohteista tu-
levan tarjonnan alueella toimivalle
urakoitsijalle tiedoksi.

Turvallinen materiaali

Vuorivillan raaka-aine on luon-
nonkivi, jonka osuus kiinteästä ai-
neesta on 95-98 %. Loppu on si-
deaineena käytettävää bakeliittia.
Raaka-aineista johtuen tuotteen
kierrätykselle tai loppusijoitukselle
ei ole esteitä. Villa voidaan tietysti
viedä myös yleiselle kaatopaikalle,
jossa se toimii ilmastoivana mate-
riaalikerroksena ja mahdollistaa ha-
pen pääsyn maatuviin kerroksiin.
Mutta villan viejälle tämä on tietys-
ti lisäkustannus ja parempi taloudel-
linen hyöty sekä ympäristön että
yhteiskunnan kannalta saavutetaan
edellä kuvatuilla käyttötavoilla. Muil-
le lämmöneristeille ei ainakaan jul-
kisuudessa ole esitetty selviä ja
konkreettisia loppusijoitusmalleja.
Ongelmallisimpia ovat orgaaniset
eristeet, joihin on lisätty suuria mää-
riä palonestokemikaaleja, jotka
maahan sijoitettaessa liukenevat
pohjavesiin tai ovat haitallisia ylei-
selle kaatopaikalle sijoitettuna. Val-
mistajat antavat tässä suhteessa erit-
täin kitsaasti käytännän tietoja
esim. kemikaalien neutralointita-
voista tai –aineista, niin että turval-
linen loppusijoitus olisi mahdolli-
nen.

Tässä täytetään Nurmijärvellä käytöstä poistuvaa jäteveden selkeytysallasta. Vuorivillamurs-
keen paksuus on 2 -3 m. Heikosti kantava maaperä vaatii kevyen täyttömateriaalin. Päälle tuli
n. 0,5 m kerrosmaata. Täyttö tiivistettiin raskaalla kaivinkoneella jyräten. Vuorivillan painok-
si muodostui n. 250 kg/m3.
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Lämmitys

    ämmitysjärjestelmän valin-
ta on aina ollut tärkeä asia pienta-
lon rakentajalle. Onhan kyseessä
kauaskantoinen ratkaisu, jolla on
merkitystä rakennuksen koko käyt-
töiän ajan sekä asumisviihtyvyyden
että asumiskustannusten kannalta.

Uudet tuulet energiamarkkinoilla
eivät ole helpottaneet valintaa. Vapau-
tuneet sähkömarkkinat ovat mahdol-
listaneet energianhankinnan kilpailut-
tamisen. Öljyn maailmanmarkkina-
hinta on vaihdellut voimakkaasti. Uut-
ta tekniikkaa tulee tarjolle jatkuvasti
lisää. Ja kaiken lisäksi rakennushank-
keen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa
on paljon muutakin ajateltavaa.

Tämän myllerryksen keskellä eräs
lähestymistapa lämmitysasioihin on
panostaa järjestelmän joustavuu-
teen. Suunnitellaan ja rakennetaan
talo lämmityksenkin osalta siten, että
se mukautuu vuosikymmenien aika-
na eteen tuleviin muutospaineisiin,
olivatpa ne sitten peräisin kansain-
välisiltä energiamarkkinoilta tai
oman elämäntilanteen tai arvostus-
ten muuttumisesta.

Perusratkaisuksi vesikiertoinen
lämmitys

Lämmönjakotapana tuttu ja turval-
linen sekä joustava ratkaisu on vesi-
kiertoinen lämmönjako. Se voidaan
toteuttaa joko lattialämmityksenä,
perinteisin patterein tai näiden yh-
distelmänä. Kullakin tavalla on kiis-
tattomat etunsa, joiden painoarvo
rakentajan silmissä ratkaisee oikean
valinnan.

Lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys on
viime vuosina kasvattanut voimak-
kaasti suosiotaan. Lattialämmityksen
lämmönjakolaitteet ovat asukkailta
näkymättömissä eivätkä siten rajoi-
ta esimerkiksi huoneiden kalustamis-
ta mitenkään. Etenkin kivipintaisilla
lattioilla lattialämmitys tarjoaa mu-
kavan lämpöisen tunnun paljaalle-
kin jalalle. Kun koko lattia on läm-
mittävää pintaa, voidaan lämmön-

jakolaitteiston lämpötilataso pitää
alhaisena. Esimerkiksi lämpöpum-
pulle ja aurinkokeräimille saadaan
siten paremmat toimintaolosuhteet.

Patterilämmitys

Perinteisellä patterilämmityksellä
on edelleen vankkumaton kannatta-
jakuntansa. Patterilämmitys on usein
myös hinnaltaan edullinen vaihtoeh-
to etenkin puulattioiden yhteydessä.
Ulkonäön ja ominaisuuksien puoles-
ta pattereita saa nykyisin monenlai-
sia. Lämpöpatterin näkyvyyden voi
kääntää myös eduksi. Esimerkiksi
Keski-Euroopassa design-pattereita
käytetään sisustuselementteinä.

Patteri- ja lattialämmityksen
yhdistäminen

Mikään ei myöskään estä yhdis-
tämästä patteri- ja lattialämmitystä.
Kun päälämmönjakojärjestelmänä
on patteriverkosto, on pesutiloissa
varsin yleisesti lattialämmitys. Pesu-
tiloissa kävellään usein paljain jaloin,
joten lämmin lattia on siellä erityi-
nen mukavuustekijä. Lattialämmitys
myös kuivattaa lattian nopeasti. Pe-
sutiloja varten voidaan mukavuuslat-
tialämmitys haaroittaa tavallisesta
patteriverkostosta varsin helposti.

Lattialämmitys on helpoin asen-
taa betonilaattaan ja se on erityisen
luonteva ratkaisu alakerran lämmi-
tykseen. Yläkerran lattia on lämpi-
män tilan päällä, joten etenkin puu-
pintaisena se ei välttämättä tarvitse
juurikaan lämmitystä tuntuakseen
miellyttävältä. Usein yläkertaan lai-
tetaankin patterilämmitys huolehti-
maan lämmityksestä edullisemman
asennuskustannuksen vuoksi. Tosin
teknisessä tilassa joudutaan raken-
tamaan kaksi erillistä lämmityspiirin
lähtöä, koska lattia- ja patterilämmi-
tykset toimivat eri lämpötilatasoilla.

Ilmalämmitys

Vesikiertoinen lämmitys voidaan
yhdistää myös ilmanvaihtoon. Ny-
kyaikaisissa lämmön talteenotolla
varustetuissa ilmanvaihtokoneissa
on aina tuloilman jälkilämmitys. Sitä
tarvitaan sen vuoksi, että lämmön-
talteenottolaitteistolla ei saada sata-
prosenttisesti talteen poistoilman
mukana kulkevaa lämpöä, vaan
poistoilman mukana mennyt osa on
korvattava jälkilämmityspatterilla.
Ilmanvaihtokoneet saa lähes poik-
keuksetta joko sähköisellä tai vesi-
kiertoisella jälkilämmityksellä.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Teksti: Seppo Peltola
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taa suuren lämmitystehon tarpeen.
Koska tarve on yleensä vain hetkelli-
nen, hoidetaan tehontarve yleensä
jonkinlaisella varaajalla. Vain kauko-
lämmön lämmönjakokeskus toteute-
taan tyypillisesti ilman vesivaraajaa.

Muissa lämmöntuottotavoissa öljy-
lämmityksestä maa- ja aurinkoläm-
pöön varaavaa vesitilaa sisältyy lait-
teistoon. Vesitilavuuden suuruus mää-
räytyy lämmityslaitteiston tehon mu-
kaan. Kun varaavassa sähkölämmityk-
sessä pyritään lämmön tuottaminen
eli varaajan lämmittäminen hoitamaan
pääsääntöisesti yöaikaan, on varaaja-
tilavuuden oltava suuri ñ tyypillisesti
1500 ñ2500 l, jotta lämpö riittäisi
koko päiväksi. Vastaavasti öljykattilaa
voidaan käyttää samoin käyttökustan-
nuksin ympäri vuorokauden, jolloin

tarvittava varauskapasiteetti eli vesiti-
lavuus on oleellisesti pienempi, yleen-
sä korkeintaan 200 l.

Taloudellisuusnäkökohdat

Näkökulmia on monia. Usein en-
simmäisenä nousee esille taloudelli-
nen näkökulma. Kysytään, mikä on
tietyn lämmitysjärjestelmän takaisin-
maksuaika suhteessa johonkin vaih-
toehtoon. Kysymys vaikuttaa yksin-
kertaiselta, mutta on vaikea vastatta-
va. Takaisinmaksuaika tosin voidaan
suoraviivaisesti laskea, kun tunnetaan
investointi, vuotuiset käyttö- ja huol-
tokulut sekä laskentakorkokanta.

Näistä tekijöistä investointikulut sel-
viävät tarkasti ja yksinkertaisesti pyy-
tämällä tarjouksen tarvittavista laitteis-
ta sekä niiden asennuksesta. Lasken-
takorkoa voi haarukoida esimerkiksi
rakennushankkeen lainoituksessa
käytetyn lainan korkoa. Huoltokulut
ovat jo astetta vaikeampi asia, mutta
niistäkin saa tietoa esimerkiksi lait-
teiden toimittajilta, huoltoliikkeiltä,
alan asiantuntijoilta ja viranomaisilta
ja muilta julkisilta yhteisöiltä.

Vaikea osuus tuleekin vasta käyt-
tökuluja arvioitaessa. Vaikka tämän
päivän hinnat ovatkin tiedossa, ei
hintakehityksen ennustaminen pa-
rinkymmenen vuoden tähtäimellä
ole kovin helppoa. Niinpä kannat-
tavuuslaskelmiin pitääkin suhtautua
ehkä enemmän suuntaa antavina
kuin absoluuttisina totuuksina.

Mahdollisuus käyttää omaa polt-
toainetta

Jos käytettävissä on jatkuvasti
edullista puuta ja pilkkeiden teko voi-
daan koneellistaa kohtuullisen vai-
vattomaksi, nousee puu varteenotet-
tavaksi vaihtoehdoksi. Se tosin edel-
lyttää usein myös mahdollisuutta
käyttää aikaa säännöllisesti itse läm-
mitystyöhön. Koska perusinvestointi
puulämmitykseen on suhteellisen
korkea, pitäisi puun osuuden läm-
mityksessä olla dominoiva, vaikka
järjestelmää täydennettäisiinkin au-
tomaattisesti käynnistyvällä sähkö-
tai öljylämmityksellä.

Lämmitys

Vesikiertoinen lämmönjako ei sul-
je pois käytännössä yhtäkään ener-
gianlähdettä. Päinvastoin, vesikier-
toiseen lämmitykseen voidaan yhdis-
tää, ja usein yhdistetäänkin, useita-
kin eri lämmönlähteitä. Mikä ener-
gianlähde sitten yksittäiselle talon
rakentajalle sopii, on visainen kysy-
mys. Vastaus riippuu paitsi ympä-
ristö- ja elinolosuhteista, myös kun-
kin henkilökohtaisista arvostuksista
ja asioiden tärkeysjärjestyksestä.
Näihin seikkoihin ei muilta ole saa-
tavissa îoikeaaî vastausta, vaan ne
on jokaisen punnittava itse.

Lämmöntuottolaitteiston tehtävä
on tuottaa lämpöä sekä rakennuksen
lämmittämiseen että lämpimän käyt-
töveden valmistamiseen. Erityisesti
käyttöveden lämmittäminen aiheut-

Energialähteen valinta

Vesikiertoinen öljylämmitys

Vesikiertoinen puulämmitys
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Lämmitys

Vesikiertoinen kaukolämmitys

Vaihtoehtona vaivattomuus

Jos asukkaalla ei ole aikaa ja/tai
halua puuttua lämmitykseen käy-
tännössä lainkaan, on perusteltua
hankkia täysin automaattinen ja
vain vähän huoltoa kaipaava läm-
möntuottotapa. Tällaisia ovat kau-
kolämpö, varaava vesikiertoinen
sähkölämmitys sekä nykyaikainen
öljylämmitys.

Näistä kaukolämmön lämmönja-
kokeskus ja varaava sähkölämmitys
eivät kaipaa juuri muuta kuin sään-
nöllisen tarkastuksen, että kaikki
toimii. Kaukolämpö on saatavissa
vain tietyille alueille ja onkin järkevä
vaihtoehto, kun rakennetaan kauko-
lämpöverkon ulottuville. Sähköläm-
mityksen saa käytännössä mihin ta-
hansa. Kummassakaan ei ole juuri-
kaan käyttäjän huollettavissa olevia
osia.

Öljylämmityslaitteisto tarvitsee
henkilöauton tapaan määräaikais-
huollon tyypillisesti joka toinen vuosi
sekä polttoainetäydennyksen. Sekä
poltinhuollosta että öljytoimituksis-
ta voi nykyisin tehdä automaattises-
ti toimivan palvelun.

Muita valintakriteereitä

Ympäristöseikoille annetaan yhä
suurempi painoarvo päätöksenteos-
sa. Tässä mielessä esimerkiksi au-
rinkoenergia on erinomainen vaih-
toehto, tosin vain jotain muuta ener-
gianlähdettä täydentämässä. Ympä-
ristötietoinen kuluttaja ainakin va-
rautuu aurinkoenergian käyttöönot-
tamiseen rakennuksen elinkaaren
aikana, jos tämän päivän kustannus-
taso tuntuu vielä korkealta.

Lämmöntuottolaitteistoa voidaan
laajemminkin tarkastella siltä poh-
jalta, minkälaisia mahdollisuuksia se
antaa eri energialähteiden käytölle.
Käytännössä joustavin järjestelmä
saadaan kokoamalla lämmöntuotto-
ja jakolaitteet varaajan ympärille. Jos
rakennusvaiheessa investointibudjet-
ti tuntuu tiukalta, voidaan lähteä liik-
keelle varaavasta vesikiertoisesta
sähkölämmityksestä.

Varaajaa valittaessa otetaan huo-
mioon mahdolliset myöhemmin lii-
tettävät muut lämmöntuottotavat va-
raamalla yhteitä esimerkiksi, puu-,

öljy- tai kaksoispesäkattilan kytkemi-
seksi varaajaan. Aurinkolämmön
hyödyntämiseen varaudutaan tilaa-
malla varaaja ylimääräisellä laipalla
aurinkokeräinten lämmönsiirtimen
asennusta ajatellen.

Tällaiset varaukset eivät tunnu juu-
ri lainkaan kokonaiskustannuksissa,
mutta tarjoavat jatkossa varsin va-
paat kädet mukautua muuttuviin ti-

lanteisiin. Vastaavanlaista kaukonä-
köisyyttä on myös varata rakennuk-
seen riittävä tekninen tila ñ täysin
riippumatta valittavasta lämmitysjär-
jestelmästä. Nykyaikainen pientalo
sisältää joka tapauksessa siinä mää-
rin tekniikkaa, että oman asianmu-
kaisen tilan varaaminen sille on täy-
sin perusteltua.

Vesikiertoinen sähkölämmitys
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Lämmitys

Vesikiertoinen maalämmitys

Energialähteistä ja niiden käytöstä
Varaava sähkölämmitys

Varaavan sähkölämmityksen lait-
teistoon kuuluvat itse energiavaraa-
jan lisäksi siihen asennetut vastukset
sekä lämmönjako- ja säätölaitteet.
Lämmin käyttövesi tuotetaan usein
varaajaan sijoitetulla lämminvesikie-
rukalla. Jos lämpimän veden käyttö
on suurta, on perusteltua asentaa
toinenkin, ns. esilämmityskierukka.

Jos lämmitysvaraaja sijoitetaan
erilleen varsinaisesta asuinrakennuk-
sesta, esimerkiksi erilliseen autotal-
li- tai varastorakennukseen, voi olla
perusteltua käyttää erillistä asuinra-
kennukseen sijoitettua lämminvesi-
varaajaa. Näin vältytään pitkiltä läm-
pimän käyttöveden siirtoputkilta ja
ylimääräisiltä lämpöhäviöiltä.

Varaajan kokoa valittaessa joudu-
taan vielä kerran punnitsemaan in-
vestointikustannusten ja käyttökus-
tannusten keskinäistä painoarvoa.
Täysin varaava sähkölämmitys toimii
pelkästään edullisella yösähköllä,
mutta maksaa suuremman varaaja-
koon takia osittain varaavaa enem-
män. Toisaalta vastapainona saadaan
edullisemmat käyttökustannukset.

Öljylämmitys

Öljylämmitys on edelleen säilyttä-
nyt oman kannattajakuntansa. Pe-
ruslaitteisto koostuu öljykattilasta, -
polttimesta ja -säiliöstä. Vaikka öljy-
kattiloiden nimellisteho on tyypilli-

sesti 20 kW, on niissä käytön kan-
nalta eroja. Jos lämpimän käyttöve-
den kulutus on vaikkapa poream-
meen takia tavanomaista suurempi,
kannattaa harkita sellaista kattilaa,
jossa käyttövesi valmistetaan levy-
lämmönsiirtimellä perinteisen kieru-
kan sijasta. Tavalliseen käyttöön kie-
rukka on täysin riittävä.

Öljysäiliöt ovat tänä päivänä pää-
asiassa sisälle asennettuja suoja-al-
taalla varustettuja muovisäiliöitä.
Säiliöineen öljylämmityslaitteisto
vaatii noin 4-6 neliötä tilaa eli liki-
main saman verran kuin varaava
sähkölämmityskin.

Puulämmitys ja kaksoispesäkattilat

Kun öljylämmitystä halutaan täy-
dentää puulla, käytetään kaksoispesä-
kattilaa. Pienimmät kaksoispesäkatti-
lat on tarkoitettu lähinnä satunnaiseen
puun ja roskien polttoon. Kun puun
osuutta halutaan kasvattaa, valitaan
joko suurella vesitilalla varustettu kak-
soispesäkattila tai käytetään erillistä
varaajaa kattilan rinnalla. Ajatuksena
on kasvattaa vesitilaa siten, että puu-
ta voidaan polttaa tehokkaasti ja hy-
vällä hyötysuhteella.

Puhdas puulämmitys edellyttää
pääsääntöisesti varaajan käyttämis-
tä. Alapaloiset kattilat on tarkoitet-
tu pelkästään pilkkeiden polttoon
kun yläpaloisissa voidaan polttaa
myös roskia ja heikompilaatuista
polttopuuta. Puukattilaan liitetyn

varaajan koko määräytyy siitä, mi-
ten usein tai harvoin varaajaa halu-
taan lämmittää. Suuri varaaja kyke-
nee luovuttamaan lämpöä pitkänkin
aikaa, mutta kaipaa vastaavasti rin-
nalleen tehokkaan kattilan.

Lämpöpumput

Lämpöpumput ovat viime vuosina
olleet kasvavan suosion kohteena.
Lämpöpumpun lämmönlähteeksi
soveltuvat kosteat maalajit, vesistöt
sekä porakaivot. Näistä kaksi ensin
mainittua ovat kustannuksiltaan edul-
lisempia, mutta porakaivo ei vie juu-
ri lainkaan tilaa. Suorituskyvyn kan-
nalta ei oikein mitoitettuna mikään
vaihtoehto ole huono.

Lämpöpumpun valinta voidaan teh-
dä kahdella perusteella varaavan säh-
kölämmityksen tapaan. Täysitehoinen
lämpöpumppu ottaa noin 2/3 tarvit-
tavasta energiasta lämmönlähteestä ja
1/3 sähköverkosta. Osatehoinen taas
on alunperinkin mitoitettu siten, että
huippukuormituksen aikana lämpöä
tuotetaan myös sähkövastuksilla. Va-
raavan sähkölämmityksen tapaan täy-
den tehon mitoitus tarjoaa edullisem-
mat käyttökustannukset mutta on kal-
liimpi investointi. Suureen lämpimän
käyttöveden kulutukseen voi varautua
käyttämällä tavanomaista kookkaam-
paa erillistä varaajaa ja valita lämpö-
pumpuksi erityinen tulistinkierrolla va-
rustettu malli.

Lopuksi

Onnistuneen ratkaisun löytämi-
seksi on oleellista miettiä lämmitys-
vaihtoehtoja etukäteen, jo ennen ra-
kennuksen lopullista suunnittelua.
Näin vältetään sekä ikävät yllätyk-
set rakennusvaiheessa että îpakko-
raossaî tehtävät valinnat. Päätöksen
tekoa ei missään tapauksessa kan-
nata lykätä rakentamisvaiheeseen
saakka. Myöhäinen päätöksenteko
saattaa aiheuttaa turhia hankaluuk-
sia tarvikkeiden ja asennuksen han-
kinnassa. Alunperin joustavaksi
suunniteltu lämmitysjärjestelmä tar-
joaa jatkossa hyviä vaihtoehtoja ti-
lanteen niin vaatiessa.
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Omakotirakentajille

Jämerä talomallisto Tilaa talokirja Valon juhlaa
– Jämerä-kivitalo Valkokurki

Suunnittelijoille ja ammattirakentajille

Kerrostalot Hallit Julkiset rakennukset

Korjausrakentaminen Siporex taipuu Suunnittelijan käsikirja
suunnittelun mukaan

Siporex
–Jämerästi myös verkossa

Tutustu laajaan verkkopalveluun

www.siporex.fi

Jämerä-kotiin on
hyvä tulla

Jämerä-kotiin on
hyvä tulla

Suunnittelijan käsikirjassa mm.

Hallirakennusten vaippatyyppejä
• Siporex-kattotyypin valinta
• Massiivikatot
  Normaali massiivikatto
  Lisäeristetty massiivikatto
  Ääntä vaimentava masiivikatto

Tuuletetut Katot
• Yläpuolelta tuulettuva katto
• Alapuolelta tuulettuva katto
• Seinätyypin valinta
  Massiiviseinä
  Lisäeristetty seinä

Siporex-pientalot
Erillisrunkoiset hallirakennukset
Kerrostalojen siporex-rakenteet
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Hormisto

Teksti: Dakota Lavento

ehdasvalmisteisten ele-
menttipiippujen suosio maassamme
kasvaa rajusti. RTS:n tutkimuksen
mukaan viime vuonna valmispiippu
valittiin jo neljäsosaan kaikista uusis-
ta omakotitaloista, eikä kasvu näytä
tänä vuonnakaan hiipuvan. Markki-
naosuuksia on vallattu perinteiseltä
paikallamuurattavalta tiilipiipulta.

Suosion kasvu on helppo ymmär-
tää. Elementtipiippu on perinteistä tii-
lipiippua huomattavasti nopeampi ja
helpompi pystyttää. Ammattimuura-
rilta työ käy käden käänteessä: se
nousee kolmasosassa tiilipiipun muu-
raamiseen kuluvasta ajasta eikä La-
farge Braas Ormax Katot Oy:n val-
mispiippu Rondon pystytys ole liian
hankala tee se itse-asentajallekaan.

Suomessa perinteisellä tiilipiipul-
la on aiemmin ollut vankka asema.
Kaikkialla Länsi-Euroopassa pienta-
lojen hormit rakennetaan kuitenkin
elementtipiipuista.

Pyöreä, keraaminen hormi

Rondo-valmispiippu koostuu kevyt-
soraharkkoelementeistä ja pyöreäs-
tä keraamisesta hormista, jotka on
eristetty toisistaan viiden senttimet-
rin mineraalivillakerroksella. Riittävä
eristys pitää lämmön piipun sisällä,
mikä parantaa vetoa ja vähentää kon-
denssikosteuden muodostumista.

Hyvä eristys takaa, että veto saadaan
aikaan nopeasti ja se pysyy yllä, vaik-
ka palaminen ei olisikaan täysin ta-
saista. Ohut kuori lämpenee nope-
asti, mikä helpottaa nopeaa syttymis-
tä ja tasaisen vedon syntymistä.

Rondo -valmispiipun keraaminen
sydän valmistetaan 30 prosenttisesti
kierrätetystä posliinista, joka polte-
taan 1200:ssa celsiusasteessa. Täl-
lainen sydän kestää kuumuutta ja
happoja enemmän kuin mikään muu
tunnettu piippumateriaali, mikä on
tärkeää, sillä palamiskaasujen hapot
vaikuttavat piippuun. Rondo-piipun
keraaminen sydän voi laajentua tar-
peen vaatiessa ilman, että ulkokuori
reagoi mitenkään.Tasainen, pyöreä
pinta pysyy helposti puhtaana.

Väärin tai huolimattomasti tehdyt
hormiliitännät ovat aina riski. Ron-
don tehdastekoiset valmisliitokset
ovat varmat ja takaavat savukaasu-
jen kanavoitumisen piippuun tehok-
kaalla tavalla ja pyöreä piippu ohjaa
ne ylös nopeasti ja lähes esteettä.

Kokoaminen on vaivatonta

Rondo-valmispiippu sopii kaikki-
en pientalojen ja saunojen tulipesiin.
Sen lämpökapasiteetti on 90 kW,
noin 7,5 kertaa tavallisen omakoti-
talon tarve. Rondo-piippu soveltuu
myös öljylämmityskattiloihin. Ron-
do-piippu on Ympäristöministeriön
tyyppihyväksymä. Valmispiippusar-
jaan kuuluu harkko- ja hormiele-
menttien lisäksi tehdasvalmisteiset
hormiliitäntäelementit, valmistuli-

laasti, savupelti sekä tarvittaessa lap-
peen yläpuolisten osien pellityssar-
ja ja piippuhattu.

Osia on suhteellisen vähän ja ne
on helppo kuljettaa hankalankin
matkan päähän. Kokoaminen on-
nistuu ahtaammassakin paikassa.
Rondo-piipun toimituksen mukana
on täydelliset asennusohjeet. Työka-
luiksi tarvitaan kulmahiomakone tai
kovametalliteräsaha, pora, vesivaa-
ka ja muuraustarvikkeet.

Piiloon tai reteästi näkyviin

Rondo on helppo asentaa näky-
mättömiin silloin, kun hormille on
suunnitteluvaiheessa jätetty tila ra-
kenteiden sisään. Hormi voidaan
myös tietoisesti jättää näkyväksi
osaksi sisustusta.

VALMISPIIPPUJEN MARKKINAOSUUS
KASVAA

Rondo-valmispiippusarjaan kuuluu harkko- ja hormielementtien lisäksi tehdas-
valmisteiset hormiliitäntäelementit, valmistulilaasti, savupelti sekä tarvittaessa
lappeen yläpuolisten osien pellityssarja ja piippuhattu.

Ammattimieheltä Rondo nousee noin kolmas-
osassa tiilipiipun muuraukseen kuluvasta ajas-
ta.

Hormi voi olla myös osa sisustusta. Tässä sen
tarkoituksena on tuoda yhdistävää pystysuo-
raa jatkuvuutta kahden toisensa päällä olevan
tilan välille. Arkkitehti: Pertti Österman.

Lisätietoja: Lafarge Braas Ormax
Katot Oy, p. 09-25337200 tai
www.ormax.fi.
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Peruskorjaus

TIILIKATTOMESTARIEN AVULLA UUSI
KATTO KOLMESSA PÄIVÄSSÄ

Teksti: Dakota Lavento, kuvat: Timo Raunio

   anha konesaumapel-
tikatto korvattiin miehen ikään pääs-
seessä omakotitalossa uudella beto-
nitiilikatteella. Ammattilaisilta urak-
ka vei vain kolme päivää.

Vanhan talon kattoremontti saat-
taa tuntua riskialttiilta puuhalta. Vaik-
ka vesikatteen kunto on helposti sil-
min nähtävissä, sen alapuoliset ra-
kenteet voivat olla minkälaiset tahan-
sa. Kun rakennusalan ammattilainen
ostaa perheelleen 50 vuotta vanhan
talon, hän tietää, että työtä tulee ole-
maan edessä. Pasi Ulanderilla on si-
säremonttien kokonaispalveluun eri-
koistunut firma: Helsingin 1.2.3 -
Yhtiöt Oy.

Ulanderit ovat asuneet Tammisa-
lolaisessa rapatussa omakotitalossa
reilut kolme vuotta. He ostivat vuon-
na 1959 rakennetun talon alkupe-
räisilta omistajilta. Vuosien mittaan
talolle ei oltu tehty juuri mitään, jo-
ten Ulandereilla oli edessään mitta-
va remontti.

Vuodenvaihteessa oli aika ryhtyä
julkisivuremonttiin. Talossa oli van-
hastaan konesaumattu peltikatto.
Pasi Ulander ei ollut vielä päättänyt,
mikä uusi katemateriaali tulisi ole-
maan, kun hän kyseli tarjouksia. –
Olin varautunut tekemään alustyöt
peltikattoa varten itse, mutta Tiilikat-
tomestarit Etelä-Suomi Oy:n tarjous
kattoi koko urakan, Pasi Ulander sa-
noi tyytyväisenä. – Tiilikattomestarei-
den tarjous oli kohdallaan. En edes
kysellyt muista tiilikatefirmoista.

Tiilikattomestari Ilpo Marttila tuli
tutkimaan kattoa heti vuoden vaih-
teen jälkeen. Kattorakenteet näytti-
vät hyviltä, ja kantavuuslaskelmien
mukaan kaikki oli kunnossa.

Palvelua pientalokattoremontteihin

Tiilikattomestarit Etelä-Suomi Oy
on Lafarge Braas Ormax Katot Oy:n
tytäryhtiö, joka tarjoaa pientalokoh-
teisiin kattotarkastuksia sekä tiilikat-
tojen asennuspalvelua. Kattoraken-
neanalyysi tehdään paikan päältä ke-
rättävien tietojen ja talosta saatavilla
olevien piirustusten pohjalta. Asiakas
saa korjaussuosituksen, josta selviää
myös, onko rakenteita mahdollisesti
jäykistettävä tai vahvistettava.

Tiilikattomestari laskee tarvittavi-
en kattotiilien ja tarvikkeiden mää-
rät ja antaa asennustarjouksen. Uu-
den katon voi toki asentaa itsekin,
jos niin tahtoo, ja hankkia Tiilikat-
tomestareilta vain tarkastuksen ja
materiaalit.

Purku ja ruoteet ensimmäisenä
päivänä

Työt sovittiin aloitettavaksi, kun-
han kelit antavat myöten. Puolitois-
ta viikkoa ennen sovittua aloituspäi-
vää tiilikattomestari Ilpo Marttila tuli
kertomaan tarkkaan, mitä projektis-
sa tapahtuu ja missä järjestyksessä.

Säiden puolesta alkuvuosi oli hy-
vää aikaa, joten työhön päästiin
maaliskuisena tiistaiaamuna.

Ensimmäisenä päivänä purettiin
vanha katto sekä asennettiin aluska-
te ja ruoteet toiselle puolelle kattoa.
Tiilikattomestarien kokonaispakettiin
kuuluen vanha pelti vietiin kierrätyk-
seen ja purkujätteet kuljetettiin myös
heti pois. Näin työmaa pysyy siistinä
eikä ärsytä turhaan naapureitakaan.
Aina vanhaa katetta ei tietenkään tar-
vitse purkaa ja kuljettaa pois. Hyvä-

kuntoisen vanhan katteen voi joissain
tapauksissa jättää myös tiilikatteen
aluskatteeksi.

Ulanderien talon aluskatteeksi
asennettiin Ormaxin markkinoille
tuoma hengittävä Divoroll Univer-
sall. Pinnoitteensa ansiosta se on
ulkoapäin vesitiivis, mutta päästää
alta mahdollisesti tiivistyvän höyryn
lävitseen ulkoilmaan. Sen paloluo-
kitus on B2 (DIN EN 4102).

Kattoikkunat makuuhuoneeseen

Ulanderien tulevan yläkerran ma-
kuuhuoneen kattoon asennettiin Or-
max-Kattoikkunat, jotta huoneeseen
saataisiin riittävästi ikkuna-pinta-alaa
ja poistumistie. Ainoat rakenteelliset
muutokset kattorakenteisiin joudut-
tiinkin tekemään kattoikkunoiden ta-
kia. Kattotuolia korotettiin, jotta ylä-
pohja saataisiin kunnolla eristettyä.

Toisena työpäivänä kattoporukka
sai valmiiksi ruoteet loppukattoon.

Kolmannen päivän aikana tiilet oli
jo ladottu paikalleen. Katto oli otsa-
lautoja ja pellityksiä vaille valmis. Val-
mis katto näytti siltä, kuin se olisi aina
ollut paikallaan. Ruskea Mahti sopi
täydelleen talon rappauksen sävyyn
ja ympäröivään rakennuskantaan.

Tiilikattomestari Ilpo Marttila teki perusteel-
lisen kattotarkastuksen Ulanderien talossa.
Koska ylhäällä oli kylmä ullakkotila, kattora-
kenteet olivat hyvin esillä.
Vanha peltikatto purettiin ja vietiin kierrätyk-
seen. Ainoat muutokset kattorakenteisiin jou-
duttiin tekemään Ormax-kattoikkunoiden
asennusta varten.

Lisätietoja
Tiilikattomestarit Etelä-Suomi Oy,
p. (09) 2533 7258 tai www.ormax.fi.
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Uutisia

EKORAKENTAMINEN EI ONNISTUNUT
RUOTSISSA
– Eko-kylästä tuli energiatuhlari

    kokylä Understenhöjden
Tukholmassa piti olla esikuvana ym-
päristöystävällisessä rakentamisessa.
Nyt kylä saa kirvelevää kritiikkiä kah-
dessa puolueettomassa tutkimukses-
sa. Asunnot ovat vetoisia, kylmiä ja
sisäilman laatu on huono. Sitä pait-
si ne kuluttavat kaksi kertaa enem-
män energiaa kuin pitäisi. Kosteus-
pitoisuus seinissä ja katoissa on niin
suuri, että se mahdollistaa homeiden
kasvun.

Ekokylä Understenhöjden Björkha-
genissa on ollut ekorakentamisesta
kiinnostuneiden pyhiinvaelluspaikka
ympäri maailmaa. Ongelmia on ol-
lut taloissa alusta alkaen. Lämmitys-
kattila piti vaihtaa suurempaan, virt-
san erotussysteemi toimii huonosti
kuten yksilölliset aurinkokeräimetkin.

Nyt Byggindustrin-lehden julkaise-
massa kahdessa uudessa tutkimukses-
sa käy ilmi, että 44 talossa on vaka-
via rakenteellisia ongelmia. Tutkija
Per Levin KTH Rakennustekniikas-
ta on mitannut kosteuspitoisuuksia ja
konsultti Per Wickman Aton Konsult
Ab:sta on seurannut talojen energi-
ankulutusta rakentajana toimineen
HSB:n ja Tukholman kaupungin toi-
meksiannosta. Tutkimuksien tulos on
tyrmistyttävä ja tulee heijastumaan
koko rakennusalalle. Ympäristöystä-
vällisessä rakentamisessa on pieni
energiankulutus tärkein kulmakivi.

Understenhöjdenin energiankulutus
lähes 300 kWh/m2/vuosi, kun se on
vuoden 1986 jälkeen rakennetuissa
pientaloissa keskimäärin 150 kWh/
m2/vuosi. – Vakava ongelma suuren
energiankulutuksen ohella on huono
sisäilma. Talot ovat vetoisia ja lattiat
kylmiä, toteaa Per Wickman Aton
Konsulteista. Suuri energiankulutus
johtuu pääasiassa lämmityskattilan
käyttöongelmista ja hatarasta ulko-
vaipasta. Tietyt seinät ja lattiat vuo-
tavat. Kauniiden kytkettyjen 2-lasis-
ten ikkunoiden valinta vaikuttaa myös
osaltaan huonoon sisäilmaan.

”Hengittävän” rakenteen valinta
seiniin uhkaa aiheuttaa asukkaille tu-
levaisuudessa kosteusongelmia seinis-
sä ja katoissa. Joitakin puutteita voi-
daan korjata jälkeenpäin, mutta vai-
keinta on hataran vaipan korjaus ja
aurinkokerääjien sijoitus uudelleen.

Suunnittelussa monia puutteita
– myös asukkaat syyllisiä

Asukkaiden muodostama yhdistys
EBBA (Ekologiskt byggande i Björk-
hagen) oli mukana projektissa alun
alkaen. Innostus ja sitoutuminen oli
suurta. –Asukasryhmällä oli päättä-
väinen näkemys monista valitsemis-
taan ratkaisuista. Heillä ei ollut aina
selvää näkemystä ratkaisujen vaiku-
tuksesta ja tuloksesta. Ehkä meidän
olisi pitänyt painaa jarrua aikaisem-
min, mietiskelee HSB Produktionin
kehityspäällikkö Gunnar Persson.

Vastuukysymys projektin tulokses-
ta on epäselvä, koska asukkaat ovat
myös olleet päättämässä ja saavat
nyt kärsiä päätöksiensä seurauksis-

ta. HSB neuvottelee urakoitsijoiden
kanssa havaituista puutteista. – Mut-
ta ainakin otamme kaikki tästä op-
pia, toteaa Gunnar Persson.

Asukkaiden piti hoitaa myös läm-
mityskattilan toiminta, mutta se
osoittautui oletettua vaikeammaksi
ja on nyt annettu ulkopuolisen yri-
tyksen hoidettavaksi.

Tiivis ulkovaippa on välttämättö-
myys

– Nyt ei ymmärretty, että kuinka
energiaa säästävä ulkovaippa raken-
netaan. Sen täytyy olla tiivis, sanoo
Per Levin. Hän torjuu ympäristöih-
misten puheet ”hengittävistä” raken-
teista. Per Levin toteaa, että kondens-
sia muodostuu rakenteen sisälle ta-
lon sisältä tulevan kosteuden tiivisty-
essä. Normaalin höyrynsulun tilalla
käytettiin polypropylen kangasta.
Tiivis kerros korvattiin vesihöyryä
läpäisevällä kerroksella. Tämä lisää
osaltaan energiankulutusta. Tutkijat
KTH:sta ovat mitanneet kosteuksia
talon sisällä, lattioissa, seinissä ja ka-
toissa kahden vuoden ajan. Suhteel-
lisen kosteuden pitäisi olla alle 70 %.
Talviaikaan kosteus nousee katossa
yli em. arvon. Talon ilmanvaihtona
on koneellinen poisto, jonka pitäisi
aiheuttaa pientä alipainetta. Ulkovai-
pan epätiiviys aiheuttaa energiahu-
kan lisäksi myös mukavuusongelmia,
kuten vetoa ja kylmyyttä.

– Valitettavasti ei ole mitään yhte-
näisiä teknisiä ohjeita tai vaatimuk-
sia ekorakentamiselle, sanoo Per
Levin. Tämän vuoksi tarvitaan ko-
kemuksia läpiviedyistä projekteista,
joita sitten rakennusalan asiantunti-
jat antavat uusille ekorakentajille.

Ekokylä Understenhöjden.

Teksti: Pekka Rönkkö



30

S

Me Rakentajat

VAIN PARASTA KAROLIINAAN
Sieväset valitsivat savikattotiilen

   ieväset todella tietävät, kuin-
ka talo rakennetaan. Tuusulan Asun-
tomessujen Karoliina on heidän kol-
mas omakotitalonsa, eikä vieläkään
välttämättä se viimeinen. Karoliinaan
haluttiin vain parasta: katemateriaa-
likin on Ormax Vittinge savitiiltä.

Messuilla erittäin paljon myönteis-
tä huomiota saanut Trend Housen
Karoliina on erityisen viehättävä rau-
hallisen klassisine linjoineen, joita
korostavat julkisivun paneloinnin si-
nänsä yksinkertainen, mutta jännit-
tävällä tavallisesta tavalla poikkeava
pysty-vaaka-ratkaisu, pilarit sekä ik-
kunoiden koristeluukut. Tuija ja Ju-
hani Sievänen perheelleen raken-
nuttaman talon suunnitteli Trend
Housen Jari Saloranta.

Tuusulan Asuntomessut sattuivat
Sieväsille hyvään saumaan, sillä van-
hemman pojan Ollin muuttaessa
pois kotoa edellinen talo osoittautui
aivan liian suureksi. – Kieltäydyin sii-
voamasta sitä enää, Tuija sanoo. –
Halusimme pienemmän talon, mie-
lellään yhdessä tasossa. Valitettavasti
saatavilla oleva tontti oli kaavoitettu
kahteen kerrokseen, mutta tilaisuus
oli kuitenkin liian hyvä menetettä-
väksi. – Kahdessa kerroksessa tämä
nyt kuitenkin on, eikä niin pien-
ikään, Tuija Sievänen sanoo. – Kyl-
lä me varmaan sitten vielä se neljäs-
kin talo rakennetaan, hän arvelee.

Rakennusmestari Juhani Sieväsel-
lä on oma yritys, jonka toimisto
muuttaa piharakennukseen talon
vieressä. Tuijalla on työpaikka Jär-
venpäässä, mutta sinnekin ajaa hu-
jauksessa. Nuorempi poika Mikko
aloitti tänä kesänä Hyvinkäällä kaup-
paopistossa.

Muutolla ei kiirettä

Kaksi viikkoa asuntomessujen
päättymisen jälkeen alueella on hie-
man kummallinen tunnelma. Muu-
tamissa taloissa asutaan jo, osaa sii-
votaan asukkaita varten, mutta suu-
rin osa ylpeilee vielä messuvarustuk-
sin, talopakettiliput liehuen mahdol-

Rakennusalan ammattilaisena Juhani Sievä-
nen valitsi talonsa rakennusmateriaaleiksi vain
kaikkein parasta. Tuija Sievänen on monista
muutoista opiksi ottaneena päättänyt hoitaa
tämän rauhassa ja hyvin suunnitellen.

lisia ostajia houkutellen. Sieväset-
kään eivät pidä sisäänmuuton kans-
sa mitään kiirettä. Talo on siivottu
kävijöiden jäljiltä, mutta muutamia
listoja pitää vaihtaa ja hieman paik-
kamaalata. – Aloitan kaappien sii-
voamisesta ja täyttämisestä, Tuija
sanoo. – Meillä ei ole mikään kiire.
Muutamme ajan kanssa niin, ettei
se tule liian raskaaksi.

Perhe osti rakentamisen ajaksi Jär-
venpäästä kerrostalohuoneiston, joka
on nyt tarkoitus myydä alta pois. Osa
messutalon huonekaluista kuuluu Sie-
väsille, mutta vielä he eivät ole päät-
täneet, mitä näistä uusista ja mitä van-
hoista pidetään. Kun ei ole kiire, kai-
ken voi miettiä rauhassa.

Erityisesti messuilla kävijät ovat
ihastelleen harvinaisen avaraa ja toi-
mivaa pohjaratkaisua. 16 neliön
avara eteinen ja olohuone, jotka jat-
kuu lähes yhtenäisenä huonetilana
läpi alakerran, tuovat rakennukseen
tilan ja avaruuden tuntua jopa yli vi-
rallisten neliöidensä osoittaman
määrän. Yläkerrasta löytyy lisää
oleskelutilaa portaiden päästä 25 ne-
liön verran, tilavat makuuhuoneet
sekä parveke. Kaikkialla on valoa,
ilmaa ja tilaa liikkua.

– Sisustaja halusi vaaleita värejä,
Tuija sanoo Karoliinan viehättäviä

alakerran olohuoneen sohvia näyt-
täessään. Kun perheeseen on juuri
tullut uusi koirajäsen, bichon hava-
naisin pentu, valkoinen ei ehkä kui-
tenkaan ole se käytännöllisin väri.

Ratkaisut tarkkaan mietittyjä

Kun isän ammatti ja perheen ko-
kemus omakotitalojen rakentamises-
sa otetaan huomioon, ei ole kum-
ma, että perhe osallistui Karoliinan
suunnitteluun täysipainoisesti aivan
alusta alkaen. Toimivat ratkaisut,

Sieväset halusivat katolle parhaan mahdollisen materiaalin ja päätyivät Ormax Vittinge
-savitiileen. Savikukko toivottaa tervetulleeksi Sievästen uuteen taloon.

Teksti: Dakota Lavento Kuvat: Juha Jarva
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julkisivumateriaalina Ormax Vittin-
ge -savitiili, allaan ruoteet, raaka-
ponttilauta ja bitumikermi.

Ulkona terassilla on helppo ver-
tailla naapuruston kattoja. Klassisen
punainen savitiili näyttää kevyeltä ja
kauniilta. – Se pysyy väriltään muut-
tumattomana, on kaunis, kestävä ja
kevyt, Juhani lisää. – Olin tosin yl-
lättynyt, että jouduimme tekemään
päätypalat pellistä. Olisin kuvitellut,
että erikoistiiliä ja tarvikkeita löytyy
samalla tavalla kuin betonikattotiiles-
säkin.

Kestävä ja luonnollinen materiaali

Ormax Vittinge -savikattotiilet val-
mistetaan aidosta, savikattotiilien
valmistukseen erityisen hyvin sovel-
tuvasta luonnonsavesta n. 1000 as-
teessa polttamalla ilman lisäaineita.
Savitiilen punertava sävy syntyy, kun
saven sisältämä rautaoksidi oksidoi-
tuu poltettaessa. Siksi savikattotiilen
väri ei haalistu tai häviä vuosikym-
menten aikana, vaan vain patinoi-
tuu kauniimmaksi.

Perinteinen savikattotiili on luon-
nonläheinen ja harmonisen kaunis.
Se kestää esimerkiksi ilman saastei-
ta vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja
ja suojaa siten taloa koko sen elin-
iän. Savitiili on myös luonnostaan
hengittävä materiaali. Ormax Vittin-
ge -savikattotiilillä on kymmenen
vuoden pakkasenkestotakuu.

Ormax Vittinge -kokoelmassa on
yksi- ja kaksikouruisia ja urareunai-

Me Rakentajat

parhaat mahdolliset materiaalit, ta-
lon terveellisyys ja energian säästö
olivat merkittäviä seikkoja taloa
suunniteltaessa.

Talon energiasäästöä tehostettiin
mm. energiarunkotolpilla. Energia-
runko koostuu naulauslevyllä toisiin-
sa kiinnitetyistä tolpista, joiden vä-
lissä on mineraalivilla. Eristys on
myös normaalia vahvempi: seinissä
on Parocin Vuorivillaa 240 mm, ka-
ton vino-osassa 250 mm ja suoras-
sa osassa 350 mm. Alapohjassa on
150 mm suulakepuristettua eristet-
tä. Talon valmistaja lupaa puolittaa
normaalit energiakustannukset. Ik-
kunat ovat kohtuullisen kokoiset ku-
mitiivisteiset lämpölasit. – Suurissa
ikkunoissa ja korkeissa tiloissa on
puolensa, Tuija sanoo, – mutta nii-
den pitäminen puhtaana on työ si-
nänsä.

Karoliinan rakennusmateriaalit
ovat tarkkaan harkiten valittuja. Ta-
loa ei ole tehty näyttämään messu-
jen ajan houkuttelevalta, vaan sopi-
maan toimimaan perheen kotina
vuosien ajan. Sieväset halusivat ra-
kentaa parhaan mahdollisen talon.
Siksi kattokin toteutettiin savitiiles-
tä.

– Se on yksinkertaisesta paras ma-
teriaali, Juhani sanoo tyytyväisenä.
– Minusta katto pitää rakentaa sa-
malla tavalla kuin seinätkin. On vää-
rin puhua vain vesikatteesta. Saman-
lainen rakenne katossa pitää olla
kuin muissakin julkisivuissa. Ja näin
Sievästen katto onkin rakennettu,

sia kattotiiliä lasitettuina ja lasittamat-
tomina. Värejä ovat punaiset, mus-
ta, ruskea ja vihreä.

Savitiilikaton alla käytetään vesi-
tiivistä aluskatetta. Tiilikaton alustak-
si suositellaan aluslaudoitusta raaka-
ponttilaudasta ja päälle aluskatehuo-
paa. Savikattotiilen kiinnityksessä
käytetään erityisiä kiinnikkeitä.

Kattopaketti sisältää kaiken

Ormax- tiilikaton voi hankkia hel-
posti valmiiksi suunniteltuna katto-
pakettina. Siihen kuuluu kokonainen
kattojärjestelmä kaikkine kattotarvik-
keineen, erikoistiilineen, tiivistei-
neen ja aluskatteineen. Saatavana
on myös paloturvallinen valmispiip-
pu. Tiilien ja tarvikkeiden lisäksi kat-
topakettiin kuuluu tarpeen mukaan
palvelua kattotarkastuksesta määrä-
laskentaan ja asennukseen asti.

Kattopaketin sisältö määritellään ta-
pauskohtaisesti. Uudisrakentajan pa-
ketti avautuu tarkalla määrälaskenn-
alla ja koko kattotoimituksen määri-
tyksellä. Rakentaja saa Ormaxilta tar-
kan määrälaskennan eri tuotteiden
menekeistä toimittamalla talonsa jul-
kisivukuvat ja toivomuksensa tiilimal-
lista, -väristä ja kattotarvikkeiden vä-
ristä.

Määrälaskennan ohjeet löytyvät
internetistä www.ormax.fi. Sivuilla
pyörii myös helppokäyttöinen mää-
rälaskentaohjelma, jonka avulla kat-
tonsa tiilet ja tarvikkeet voi laskea
itsekin. Luotettava määrälaskenta ta-
kaa, että betonikattotiiliä ja -tarvik-
keita on riittävästi, mutta ei liikaa.

Ormax-tiilikatto kattotiilineen ja
-tarvikkeineen tilataan samalla ker-
taa. Näin säästyy aikaa ja rahtikus-
tannuksia. Kaikki tarvikkeet ovat
myös paikalla oikeaan aikaan. Esi-
merkiksi läpivientien tekeminen ja
tiivistäminen jälkikäteen on hanka-
laa ja se maksaa.

Etelä-Suomessa toimii kattotiilien
nostopalvelu ja haluttaessa katon saa
jopa valmiiksi asennettuna. Noston
voi tilata kaupan kautta ja asennus-
asioissa kannattaa kääntyä Ormaxin
asiakaspalvelun puoleen.

Laatoitettu takapiha ja tilava pihagrillirakennus mahdollistavat pihan käyttämisen myöhäi-
seen syksyyn.

Lisätietoja: Lafarge Braas Ormax Katot
Oy, p. 09-25337200 tai www.ormax.fi.
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ÄLYKÄSTÄ OMAKOTIASUMISTA
HELSINGIN KESKUSTASSA

elsingin keskustan tun-
tumaan, Pikkuhuopalahteen, nou-
see arkkitehti Marjatta Hara-Pietilän
nelihenkisen perheen omakotitalo.
Talo on rakennettu kaupunkiasumi-
sen ehdoilla. Kerrostalojen puristuk-
sessa oleva 196 neliömetrin minia-
tyyritontti nostattaa talon hollanti-
laistyyliin kohti korkeuksia.

Uusi asuinalue kantaa Käsityöläis-
korttelin nimeä. Kaupungin vuokra-
tonteille rakennetulla alueella oli tar-
koitus syntyä käsityöläiskeskittymäk-
si. Varsinaisia käsityöläisiä on alu-
eelle kuitenkin löytynyt vain yksi
seppä. Henkisen työn tekijöitä on
sen sijaan enemmän: muusikoita,
arkkitehtejä, insinööri, juristi, mai-
nostoimistoja, valokuvaaja.

Talo sijaitsee urbaanissa ympäris-
tössa ja heijastaa kaupunkikulttuu-
ria myös materiaaleiltaan. Kivi on
hallitsevassa asemassa, puuta on
käytetty vain vähän. Yläpohjankin
materiaalina on ollut ontelolaatta.

Pietilöiden perheen omakotitalo Pikkuhuo-
palahdessa kohoaa miniatyyritontillaan koh-
ti korkeuksia hollantilaistyyliin.

Kyseessä oli linjapäätös. Ajattelin,
että kun kerran kivestä rakennetaan,
rakennetaan sitten kivitalo A:sta
Ö:hön, Marjatta Hara-Pietilä perus-
telee.

Työtilat ja koti yhdessä

Talo on rakennettu, paitsi asumis-
ta, myös työntekoa varten. Katuta-
son kerros on varattu omalle arkki-
tehtitoimistolle, jonka viisi työnteki-
jää sijoittuvat katutason kerrokseen.
Toimiston pinta-ala on noin 75 ne-
liömetriä. Kaksikerroksisen asunto-
osan pinta-ala on noin 170 neliötä.

Talon molemmille puolille jäävät
pienet pihat, joiden istutuksista Mar-
jatta Hara-Pietilällä on jo selkeät
suunnitelmat. Kotipihan ytimenä
tulee olemaan omenapuu ja pieni
ryytimaa. Toimistopihalle istutetaan
ikivihreitä kasveja ja verivaahtera.

Arkkitehtitoimisto on tuonut omat
vaatimuksensa muun muassa atk-

verkkojen kaapelointeihin ja puhe-
linyhteyksiin. Tekniikka on kuiten-
kin koko rakennuksessa pyritty pi-
tämään poissa silmistä.

Talon rakenne- ja tilaratkaisussa
oleellisessa osassa on liikenteen ta-
lossa jakava keskusporras. Pystyhor-
min kautta myös tekniikka nostetaan
ja jaetaan alakatoissa kerroksiin.
Kapeassa ja korkeassa talossa kaik-
ki tilat saavutetaan lyhyin kaapeloin-
nein ja johdotuksin. Toinen kerros
on oleskelukerros olohuoneineen,
vanhempien makuuhuoneineen
sekä keittiöineen. Perheen kaksi las-
ta puolestaan hallitsevat ylintä ker-
rosta, jonne myös saunaosasto on
sijoitettu.

Luonnon valo ja keinovalo vuorot-
televat

Koko asunnon leimaa-antavana
piirteenä on valoisuus ja avaruus. Se
on saatu aikaan aukotuksella sekä val-

Teksti: Jukka Aarnio
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Oleskelutila ja keittiö saavat valoa lasitiiliulkoseinästä.

Ilmanvaihto säätyy automaattisesti tarpeen
mukaisesti sisäilman hiilildioksidipitoisuuden
mukaan. Sisääntulokerroksen arkkitehtitoi-
misto ja koti ovat omia ilmanvaihtokokonai-
suuksiaan. Ilmanvaihdon ohjauspaneeli on
upotettu seinään.

koisin pinnoin, runsaalla lasitiilien ja
halogeenivalaisimien käytöllä. Pistee-
nä i:n päällä on kattoikkuna, jonka
kautta lankeaa valo keskusportaaseen.
Kerroskorkeus alimmassa kerrokses-
sa on 3, keskimmäisessä 3 metriä ja
ylimmässä paikoin yli 4 metriä.

Halusimme nimenomaan tämän
tontin, koska se antoi mahdollisuu-
den aukottaa seinät kolmeen suun-
taan, mikä oli hyvä lähtökohta tun-
nelman luomiselle, Marjatta Hara-
Pietilä kertoo.

Toisen ja kolmannen kerroksen ul-
koseinästä osa on muurattu lasitii-
lestä. Ratkaisu on omaleimainen,
sillä käytetty hiekkapuhallettu tiili on
ulospäin kirkas ja sisältä himmeä.
Valo pääsee sisään, mutta sisällä ei
synny kiusallista tunnetta siitä, että
joku voisi lasitiiliseinän kautta tark-
kailla elämää talon sisällä.

Halogeenivalaisimia asunnossa on
peräti toista sataa. Ensimmäisen
puolen vuoden aikana niitä on jou-

duttu vaihtamaan vain yksi. Valaisin-
tyyppeihin ja valaisimien sijoitteluun
on paneuduttu. Muun muassa kyl-
pyhuoneessa lamppu putkahtaa
peilin läpi ja parvekkeilla valaisimet
on upotettu kaidemuuriin.

Keittiön yhteydessä olevassa oles-
kelutilassa ontelolaattaan on timant-
tiporalla tehty sopivan kokoset reiät
kolmelle upotettavalle halogeenivalai-
simelle. Valaistusoivallus on myös
saunan katossa olevat pienet valokui-
dut, jotka tuikkivat tunnelmaansa
hämärään saunaan. Kiukaan yläpuo-
lella oleva erikoislinssi puolestaan luo
mystisen tunnelman valaistessaan
kiukaasta nousevan vesihöyryn.

Talon sisäänkäynnin ja portaiden
yhteydessä oleva valaistus syttyy au-
tomaattisesti liikettä havaitessaan.
Tietääpähän milloin lapset tulevat
kotiin. Vääriäkin hälytyksiä tulee,
kun koiramme ja kissamme joskus
sytyttävät valon, naurahtaa Marjat-
ta Hara-Pietilä.
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Talon paras paikka –
sauna. Valokuidut ka-
tossa antavat tunnel-
maa. (ylh.)

Valloxin Digit -ilman-
vaihtokone on muotoi-
lultaan arkkitehdinkin
vaatimukset täyttävä
kodinkone siinä missä
muutkin ja sopii hyvin
yhteen pesukoneen
kanssa. (vas.)

Älykästä ilmanvaihtoa

Talon ilmanvaihto on toteutettu si-
ten, että arkkitehtitoimiston ja asun-
non ilmanvaihdot hoidetaan omilla
koneillaan. Molemmissa kohteissa
laitevalintana on modernia ilmanvaih-
toteknologiaa edustavat digitaalioh-
jautuvat Valloxin Digit SE -laitteet.

Ilmanvaihtolaitteet toimivat tar-
peen mukaisesti mitaten sisäilman
hiilidioksidipitoisuutta tai sisäilman
kosteuspitoisuutta elektronisilla tun-
nistimilla tai kosteusantureilla. Arvo-
jen noustessa liian korkeiksi ilman-
vaihto tehostuu, kunnes haluttu taso
saavutetaan.

– Tarpeenmukaisuus on tärkeää,
asunto on ison osan päivästä tyhjil-
lään ja arkkitehtitoimisto puolestaan
hiljenee yöksi.

Arkkitehdin silmää miellyttää il-
manvaihtokoneen muotoilu. Alupe-
rin Marjatta Hara-Pietilä oli kaavail-
lut sen sijoittamista näkymättömiin,
mutta nyt ilmanvaihto onkin sijoitet-
tu näkösälle aivan pesukoneen ylä-
puolelle. Se ei juuri muista kodin ko-
neista poikkea ja kestää kyllä katseet.

– Ilmanvaihtokojeen suodattimien
pesu on tässä perheessä minun teh-

täväni. Onneksi se on helppoa, sillä
rakennuksen viimeistelytöiden yhä jat-
kuessa pölyn määrä on aikamoinen.

Talon lämmitysjärjestelmänä on
vesikiertoinen lattialämmitys. Perhe
on asumisuransa aikana kokeillut
lämmmönjakotavan jos toisenkin ja
päätynyt lattialämmitykseen kaik-
kein miellyttävimpänä vaihtoehtona.

Toivottavasti viimeinen koti

Pietilöiden perhe on nyt suunnit-
telemassa ja rakentamassa toista ker-
taa taloa perheelleen. Lisäksi he ovat
remontoineet itselleen useita asunto-
ja. Aiemmat kokemukset summau-
tuvat nykyisessä haastavassa projek-
tissa, jonka Marjatta Hara-Pietilä toi-
voo olevan viimeinen oman kodin ra-
kennusprojekti perheelle.
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Marjatta ja hänen miehensä Jaakko
ovat rakentaneet ja viimeistelleet
omin käsin suurimman osan talos-
ta, on ammattitaitoisen työvoiman
saanti uhannut muodostua pullon-
kaulaksi.

– Olimme kuitenkin onnekkaita.
Pääosa urakoitsijoista oli todella asi-
aan sitoutuneita ja ammattitaitoisia,
ehkä turhankin vaatimattomia oman
osaamisensa suhteen. Laatu kesti
tarkastelun ja aikataulut pitivät. Näim-
me kuitenkin myös toisen puolen.
Usein tällaiset negatiiviset kokemuk-
set leimaavat koko rakennusalan.

Me Rakentajat

Marjatta Hara-Pietilä on entinen huippu-uima-
ri. Hänen arkkitehtiuransa suurin työ on Mä-
kelänrinteen uintikeskus. Oman kodin suunnit-
telutyö opettaa kantapään kautta rakentami-
sen pullonkauloja, mutta tuo myös vaihtelua.

Uima-altaasta
hallien
suunnittelijaksi

Marjatta Hara oli 1960-1970 -lu-
vulla Suomen mestaruuksia kahmi-
nut huippu-uimari. Hänen ominta
aluettaan olivat pitkät vapaauinti-
matkat, joilla hän parhaimmillaan
ylsi Euroopan ennätysvauhtiin. Mek-
sikon olympialaisissa vuonna 1968
Marjatta Hara ui kymmenenneksi.

Uintiuransa Marjatta Hara lopetti
verrattain varhain valmistautuakseen
ylioppilaskirjoituksiin ja ammatin va-
lintaan.

Arkkitehtinä Marjatta Hara-Pieti-
lä on suunnitellut monipuolisesti eri
tyyppisiä rakennuksia: asuntoja, jul-
kisia rakennuksia ja teollisuuskohtei-
ta. Ensimmäisenä uimahallikohteen-
aan hän suunnitteli Ämmänsaaren
kylpylän 1980-luvun lopulla. Kun
1970-luvun uimahalliboomin aika-
na rakennetut hallit tulivat peruspa-
rannusikään, kehkeytyi entisestä
huippu-uimarista suosittu kylpylä- ja
uimahallikohteiden suunnittelija.

Filosofia on nyt aivan toinen. Kyl-
pylät kilpailevat hallien kanssa ja hal-
leihin sijoitetaan nyt kylpylänomai-
sia toimintoja kylmä- ja lämminve-
sialtaineen ja lasten vesileikit mah-
dollistavine liukumäkineen, Marjat-
ta Hara toteaa.

Arkkitehtiuransa merkittävimmän
kohteen Marjatta Hara-Pietilä sai
suunniteltavaksi Mäkelänrinteen uin-
tikeskuksesta. Aikataulu oli tiukka ja
budjetti oli äärimmäisen niukka, mut-
ta kiitos tuli EM-kisojen onnistuessa
hyvin, hän kiteyttää.

Keskusporras saa valonsa kattoikkunasta, monista valaisimista ja lasitiilien läpi.

Oman kodin rakennushanke käyn-
nistyi raskaan Mäkelänrinteen uinti-
keskuksen suunnitteluprojektin jäl-
keen, mutta Marjatta Hara-Pietilä
sanoo sen olevan hyvä vastapaino
arkityölle. Marjatta Hara-Pietilä on
rakennusprojektissa sekä suunnitte-
lija, hankintapäällikkö että vastaava
mestari. Ensimmäiset paalut lyötiin
maahan heinäkuussa 1999 ja perhe
muutti tämän vuoden tammikuun 23.
päivä uuteen taloonsa. Viimeistely-
työt valmistuvat syksyllä 2000.

Kokemus on ollut haastava ja
opettava arkkitehdillekin. Vaikka
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Laatoitus

  eraaminen laatta on
Suomessa ollut pitkään ainoastaan
märkätilojen pintamateriaali. Sitten
laatta tuli tuulikaappien ja eteisten lat-
tioihin, sieltä vähitellen keittiöön, tak-
kahuoneisiin ja muihin asuintiloihin.

Nyt tämä kestävä ja helppohoitoi-
nen materiaali on selkeä vaihtoehto
lattiapäällystettä valittaessa. Pienta-
lojen lämmitysmuotona lattialämmi-
tys on tällä hetkellä selvästi suosituin.
Paras mahdollinen pintamateriaali
lattialämmitystä käytettäessä on ke-
raaminen laatta. Tällä yhdistelmällä
aikaan saadaan jalalle mukava, pit-
käikäinen ja kovassakin kulutukses-
sa arvonsa säilyttävä lattia. Koska lat-
tia on osa sisustusta, kiinnitetään sen
valintaan paljon huomiota. Pukkilan
runsaasta laattavalikoimasta jokainen
löytää oman tyylinsä ja makunsa mu-
kaiset tuotteet. Lattialaattoja löytyy
runsaasti eri värejä,  paljon kokovaih-
toehtoja ja erityylisiä koristelistoja.

Suosituin väritys lattioissa on rus-
kean eri sävyt ja laattavalikoimasta
tietenkin löytyy tummista terrakotan
sävyistä vaaleisiin beigen sävyihin.
Mutta jokaisella sisustajalla on omat
lempivärinsä, joten lattiankin värin

voi valita sen mukaan. Valkoinen on
aina ollut suositu sisustamisessa,
mutta valkoista väriä pidetään liian
arkana lattiaan, näkyyhän siinä jo
perinteisiä päällysteitä pienetkin
naarmut ja kolhut, mutta keraaminen
laatta antaa mahdollisuuden valkoi-
seen lattiaan. Koko Pukkilan lattia-
laattavalikoima on erittäin korkea-
luokkainen, niin teknisiltä ominai-
suuksiltaan kuin designiltaan. Suurin
osa tuotteista tulee omilta Ricchetti
Groupin tehtailta. Ricchetti Group on
yksi suurimpia keraamisia laattoja val-
mistava yritys Euroopassa.

Tässä kolme kotia, joissa kera-
miikka on valittu lattiamateriaaliksi
kaikkiin asuintiloihin. Kaksi on uu-
disrakennusta ja yhdessä parketit
vaihdettu laattalattiaksi.

Kohde A

Tämä upouusi ja komea kivitalo si-
jaitsee lähes koskemattoman luonnon
keskellä, upealla kallioisella rinneton-
tilla. Tämä on ollut neljä kuukautta uusi
koti viisihenkiselle perheelle. Lapset
ovat 7-12 vuoden ikäisiä, joten tässä
kodissa vilskettä riittää lasten kaverei-

KATSE LATTIAAN

Olohuoneen jatkeena olevaan ruokailutilaan
laatoitettiin valmis "matto" tulevan uuden ruo-
kailuryhmän alle. Koristelistoina Pukkila Et-
rurian kaunis mosaiikkilista.

Yksityiskohtakuva ruokailutilan lattiasta, mis-
sä laatoitussuunta on vaihdettu koristelisto-
jen ympäröivältä alueelta.

neen juostessa ala- ja yläkerran väliä.
Myös äidin ja isän pitävät lapset har-
rastuksineen kiireisinä, joten pintama-
teriaaleja valittaessa helppohoitoisuus
ja kestävyys olivat tärkeitä. Kun vielä
ulkonäöstä ja laadusta ei haluttu tin-
kiä, oli keraamisen laatan valinta lat-
tiamateriaaliksi helppo.

Laataksi valittiin Pukkila Etruria,
koko 333x333 ja väri vaalea terra.

Kohde B

Tähän kivitaloon viisihenkinen per-
he muutti kaksi vuotta sitten. Elämä
on hyvin kiireistä niin työssäkäyvillä
vanhemmilla kuin lähes aikuisikäisil-
lä, opiskelevilla lapsillakin. Talossa on
laatoitettua pintaa yli 400 m2, sillä
kaikkien asuinhuoneiden ja ulkoteras-
sien lattiat on laatoitettu. Koti on si-
sustettu lämminhenkisin värein ja
luonnonmateriaalein. Sisustuksessa
on käytetty paljon puuta ja puu on
myös materiaalina useissa kalusteis-
sa. Näiden luonnonvärien vastapai-
noksi korkeat seinäpinnat ovat val-
koiset ja ikkunapintaa on runsaasti,

Iso ja korkea olohuone laatoitettiin selkeäksi
pinnaksi, joka vielä korostaa tilan suuruutta.
Laatoitus jatkuu yhtenäisenä eteisen kautta
keittiöön. Lattialaatta: Pukkila Etruria 333
vaalea terra.

Kauniit avoportaat on laatoitetut ns. porra-
saskelmalaatoilla, joissa on liukastumista es-
tävä uritus ja etureuna on lasitettu.

Teksti: Paula Kaseva
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tavan laatan kiinnitysmenetelmä ja lii-
kuntasaumojen paikat on tärkeää
huomioida ennen varsinaista asen-
nusta. Kuivissa tiloissa ei välttämättä
tarvita lattialämmitystä, keraamisen
laatan luonteeseen kuuluu kiven vii-
leys. Laatan koko ja väri valitaan ot-
taen huomioon muu sisustus, oma
maku ja tyyli. Saumavärinä harmaan
eri sävyt ovat käytännöllisemmät,
harmaa tuo myös hyvin esiin laatan
oman värin. Lasitetut laatat eivät pin-
takäsittelyjä ja hoitoaineita kaipaa,
lasittamattomalle on omat hoitotuot-
teensa. Laattojen puhdistus suorite-
taan yleispuhdistusaineilla.

Laatoitus

Huoliteltu lopputulos syntyy, kun nurkkakohtiin käytetään listaan kuuluvaa nurkkakap-
paletta.
Lähes kaikkiin Pukkilan laattalattioihin on saatavana koristelistoja, joita voi käyttää
rajaamassa lattiapintaa esim. kuten tässä ruokailuryhmässä. Suuren ja yhtenäisen lattia-
pinnan ilmettä pehmentävät Sierran koristelistan lehtikuviot ja listoissa oleva vihreä
sävy jatkuu ruokapöydän värityksessä. Lattialaatta: Pukkila Sierra 333x333 vaalea bei-
ge.

joten vaikutelma on ilmava ja valoi-
sa. Lattiaksi valittu Pukkia Sierra
333x333 on väriltään vaalea beige,
jossa on myös aavistus vihertävänhar-
maata. Laatta on pinnaltaan matta
ja samettimainen, joten se tuntuu ja-
lan alla hyvin miellyttävältä. Asukkaat
ovat olleet hyvin tyytyväisiä lattiaan.
Ei pelkästään sen helppohoitoisuus,
vaan myös kaunis ulkonäkö on saa-
nut ihailua aikaan.

Kohde C

Tähän kymmenen vuotta vanhaan
paritaloasuntoon vaihdettiin parketti
valkoiseksi laattalattiaksi. Huoneiden
mittasuhteet, ei pinta-alaltaan kovin
suuria, mutta korkeita, otettiin huo-
mioon laatan kokoa valittaessa, jo-
ten valittiin kotimainen Pukkila Sa-
metti 200x200. Tokihan lopullinen
valinta oli täysin oman maun ja tyy-
lin mukainen. Sisustus on niukkaa ja
pelkistettyä, joten myös lattiasta ha-
luttiin eleetön ja rauhallinen. Valkoi-
selta pinnalta tulevat hyvin esiin huo-
nekalut ja sisustuksen kaikki yksityis-
kohdat. Valkoinen laatta saumattiin
hiekanharmaalla saumalaastilla, joka
käytössä on osoittautunut erinomai-
seksi valinnaksi. Elämisen jälkiä ei
saumoissa näy ja se korostaa myös
upeasti laatan valkeaa pintaa.

Seuraavat asiat kannattaa huomi-
oida, jota lattialaatoituksen loppu-
tulos on onnistunut

Laattojen asennuksessa kannattaa
käyttää aina ammattiasentajaa. Esim.
alustan suoruus, laattajako, asennet-

Olohuoneen valkoinen lattia ohjaa huomion huonekalujen muodoille ja kuvioille. Rauhallis-
ta, viileän vaaleaa lattiaa ei tarvitse matoilla peittää. Lattialaatta: Pukkila Sametti 200x200
valkoinen.

Sisääntuloaulan lattia on laatoitettu valkois-
ta ja harmaata yhdistelemällä ja aulan muoto-
ja seuraten. Lattia jatkuu harmaana portais-
sa, muissa tiloissa lattia on valkoinen. On tär-
keää, että laattajako säilyy huoneesta toiseen.

Askelmien reunat on viimeistelty Pukkila Na-
tura-sarjan askelmalaatoilla, joten portaat ovat
turvalliset liikkua.
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   ukkila uudisti neljä-
toista vuotta menestyksellä myydyn
Hamonia-seinälaattasarjan tämän
vuoden keväällä. Sarjan muutos oli
sen verran suuri, että tuote sai uu-
den nimen Pukkila Harmony 2000.
Harmony 2000 -seinälaattasarja val-
mistetaan Pukkilan Turun tehtaalla,
joka on ainoa keraamisten laattojen
valmistaja Suomessa.

Sarja käsittää kahdeksan eri ko-
koa ja 41 väriä. Sarjan juju on, että
eri kokoisia yksivärisiä laattoja voi
yhdistellä, joten tuote antaa mahdol-
lisuuden lukuisalle määrälle erilaisia
pintoja. Sarjan värivalikoima on niin
laaja, että sillä voi sisustaa minkä
tahansa sisätilan seinäpintoja, vaik-
kapa esim. keittiön seinät kauttaal-
taan, samoin eteisen ja kodinhoito-
huoneen. Värit ovat myös hyvin
luonnonmukaisia, kuten itse mate-
riaali. Harmony 2000 on suunnitel-
tu siten, että se tulee elämään kau-
an, kuten edeltäjänsä Harmoniakin.
Pukkila tuotteilla toteutat ajattoman
trendikästä sisustamista.

PUKKILA HARMONY 2000

Pukkila Harmo-
ny 2000-sarja
käsittää laajan
ja vivahteik-
kaan väriskaa-
lan. Värisävyt
ovat luonteel-
taan lämpimät
ja värikylläiset.

Yhdellä värilläkin saa seinäpintaan uudenlaisen luonteen, kun
ladonta poikkeaa perinteistä.

Teksti: Paula Kaseva
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Pukkila nimenä ja siihen liitetty pu-
kin kuva on Suomen vanhimpia ja
tunnetuimpia rakentamisessa ja si-
sustamisessa käytettyjä tuotemerk-
kejä. Ensimmäisen suunnitteli jo
vuonna 1931 eräs silloisen kaakeli-
tehtaan työnjohtaja. Tässä perus-
muodossaan vain pienin muutoksn
tuotemerkki eli aina vuoteen 1991.

Väriä elämään! Yhdistellen rohkeasti värejä ja kokoja saadaan aikan jännittäviä pintoja. Lop-
putuloksen määrää valitut värisävyt. Tämänkin voisi toteuttaa yhdellä värillä, mutta ilmeik-
kyys säilyy.

Kahdeksan eri kokoa
houkuttelevat yhdis-
telemään eri kokoja ja
värejä, joilla voi luo-
da omat kuvionsa ja
toteuttaa tyylinsä
mukaisen sisustuk-
sen.

Vuonna 1991 Pukkila nimestä
tehtiin yrityksen nimi ja tuotemerk-
ki uudistetiin täysin vastaamaan ajan
henkeä. Logo sai sen ajan trendin
mukaisen värityksen ja siihen liitet-
tiin kohderyhmiä puhutteleva "tun-
nus". Pukkila-brandin kokonaisval-
taisempi rakentaminen aloitettiin...

Vuonna 2000 Pukkila aloitti bran-
din edelleen kehittämistä tukevan
yhtiön ilmeen jalostamisen. Päämää-
ränä on rakentaa kohderyhmiä pa-
remmin puhuttelevaa viestintää. Sii-
nä yhteydessä nähtiin tarve nykyai-
kaistaa yhtiön logo ja tuotemerkki.
Pukki haluttiin säilyttää edelleen tun-
nuksena, mutta se käännettiin kat-
somaan eteenpäin ja väritys vaihdet-
tiin modernin siniseksi.

Tuotemerkistä
brandiksi
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    elsingin herttonie-
meen valmistui huhtikuussa uusi päi-
väkoti. Päiväkoti on yksityinen, eng-
lanninkielinen päiväkoti, jossa päi-
vänsä viettää noin 40 lasta. Päivä-
koti on toiminut jo 10 vuotta van-
hoissa vuokratiloissa ja pääsee nyt
siis uusiin, tarkoituksenmukaisiin ti-
loihin jatkamaan toimintaansa. Päi-
väkoti kuuluu kahden muun pääkau-
punkiseudulla toimivan englannin-
kielisen päiväkodin ohella Interna-
tional Childcare and Education Cen-
ter -nimiseen kokonaisuuteen. Toi-
mintaa johtaa Mikko Auri yhdessä
vaimonsa Sharonin kanssa. Päivä-
kodin koko toiminta tapahtuu eng-
lanninkielisenä ja lapset edustavat
kaiken kaikkiaan 15 eri kansallisuut-
ta. Vaikka suurin osa lapsista puhuu
äidinkielenään jotain muuta kieltä
kuin suomea, niin joukossa on myös
suomalaisperheiden lapsia. Myös
päiväkodin ohjaajat ovat pääsään-
töisesti äidinkielenään englantia pu-
huvia. Päiväkodin toiminta on suu-
rin piirtein samanlaista kuin muis-
sakin päiväkodeissa, mutta eroavai-
suuksiakin löytyy. Käytännön tasol-
la päiväkodin toimintaa johtaa Sha-
ron, joka on hankkinut ammattipä-
tevyytensä lasten koulutukseen ja
kasvatukseen Englannissa ja päivä-
koti toimiikin pitkälti hänen hankki-
miensa oppien ja lastenkasvatusfi-
losofian mukaisesti. Lisäksi Sharo-
nilla on pätevyys myös ohjaajien
koulutukseen. Tavallisista päiväko-
deista poiketen Herttoniemen päi-
väkodissa on mm. lemmikkieläimiä,
joiden hoitamiseen lapset osallistu-
vat päivittäin. Lapset ovat alle kou-
luikäisiä nuorimpien ollessa kolmi-
vuotiaita. Päiväkodissa ei myöskään
nukuta päiväunia. Lapset viettävät
päiväkodissa eri pituisia aikoja ja he
suunnittelevat pitkälti itse oman päi-
väohjelmansa. Päivittäisen aterian-
sa lapset tuovat mukanaan ja se tar-

GYPROC-LEVYILLÄ AKUSTINEN
SISÄVERHOUS
– ja rungon jäykistävä tuulensuoja

Teksti: Tapio Näslund
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joillaan heille vanhempien antami-
en ohjeiden mukaisesti. Oman ruu-
an tuominen perustuu pitkälti eri
kansallisuuksia edustavien lapsien
kulttuurien ja ruokailutottumuksien
välisiin eroihin. Mikko Aurin mukaan
yhteiset ruokailuhetket synnyttävät-
kin mielenkiintoisia keskusteluja las-
ten välillä lähes kaikkien syödessä
erilaista ruokaa.

Pohjana viuhka

Pitkään sopivaa paikkaa hakeneel-
le päiväkodille Helsingin kaupunki
esitti yhdeksi vaihtoehdoksi Hertto-
niemen rantaa. Keskellä uutta asuin-
kerrostaloaluetta sijaitseva tontti oli
kaavoitettu alun perin Kaksikerrok-
sisen asuinrakennuksen rakentamis-
ta ajatellen.

Rakennuttajana kohteessa oli
OP-eläkekassa, OP-eläkesäätiö ja
Henkivakuutusyhtiö Aurum. Ra-
kennuttajakonsulttina toimi Haah-
tela Rakennuttajat. Kohteen sai
suunniteltavaksi Arkkitehtitoimisto
Kirsti Sivén. Hankesuunnittelun ja
tilatarpeiden kartoittamisen jälkeen
varsinainen suunnittelu pääsi käyn-
tiin. Toiminta- ja opetushuoneita
tuli yhteensä kuusi. Lisäksi on keit-
tiö ja aputiloja. Kaikkiaan huoneis-
toalaa tuli 300 m2. Rakennuksen
muoto, neljänneskaari, saatiin ton-
tin muodosta. Vino pulpettikatto
antoi yläkerran huoneille sopivasti
tilavuutta. Kohde toteutettiin pro-
jektinjohtourakkana, josta Kymppi-
rakenne Oy sai puurunkotyöt. Ne
sisälsivät sekä sisä- että ulkopuoli-
set levytykset. Kymppirakenne
osoittautuikin hyväksi valinnaksi.
Työt tehtiin aikataulun puitteissa
eikä rakennuksen monista yksityis-
kohdista tingitty, vaan ne tehtiin
ammattiylpeydellä.

Toiminnan ohjaama tilasuunnittelu

Päiväkodin johtaja Mikko Auri oli
tyytyväinen toiminnan siirtyessä en-
simmäistä kertaa tiloihin, joiden
suunnittelussa hän oli saanut olla itse
mukana. Mikko Auri kertoi saaneen-
sa piirroksen, jossa oli esitetty aino-
astaan rakennuksen pohjan muoto.
Tilaohjelman luonnostelu alkoi las-
ten määrästä ja toisaalta päiväkodin

Päiväkodin suurimmassa ja korkeimmassa tilassa akustiikkalevyt peittävät katon lisäksi seini-
en yläosan. Hyvän ääneneristyksen lisäksi Gyptone-levyt antavat myös ilmettä laajaan seinä-
pintaan.
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tyi juuri äänen vaimennukseen.
Aluksi tyhjissä huoneissa ei kaiku-
nut tyhjän asuinhuoneiston tapaan.
Toiminnankin aikana eri puolilla
salia olevat ohjaajat pystyvät kes-
kustelemaan keskenään normaalil-
la puheäänellä. Päiväkodin suurim-
paan ja korkeimpaan saliin suun-
nittelijan mielestä ei riittänyt pelkäs-
tään kattoon asennetut akustiikka-
levyt, vaan myös osa seinäpinnas-
ta päällystettiin Gyproc Oy:n Gyp-
tone-akustiikkalevyillä. Tämä on
Mikko Aurin mukaan onnistunut
ratkaisu, sillä ensisijaisesti äänen

vaimennukseen tarkoitetut rei’itetyt
kipsilevyt myös elävöittävät huo-
neen laajoja seinäpintoja.

Gyptone sopii muodoltaan vaati-
vaan rakenteeseen

Herttoniemen päiväkodin suunnit-
telija, arkkitehti Kirsti Sivèn kertoi
kokemuksen myötä havainneensa,
ettei päiväkodin hyvään äänenvai-
mennukseen välttämättä riitä normi-
en mukainen perustaso. Tästä syys-
tä ääntä absorboivaa Gyptone-levy-
pintaa lisättiin myös seinille ja se tar-

toiminnan kannalta tärkeiden tilojen
kartoittamisesta. Uuteen päiväkotiin
haluttiin laajoja yhtenäisiä tiloja, jot-
ka toisaalta palvelisivat kolmeen ikä-
ryhmään jaettujen lapsiryhmien eri-
tyistarpeita. Aluksi vaikealta tuntu-
va tilasuunnittelu onnistui lopulta
erinomaisesti. Päiväkodin henkilö-
kunnan laatiman tilaluettelon sekä
suunnittelijan ja henkilökunnan vä-
lillä käytyjen keskustelujen perusteel-
la työnsä aloittanut Arkkitehti Kirsti
Sivén onnistui suunnittelemaan päi-
väkodin, jossa Mikko Aurin mukaan
ei ole yhtään hukkaneliötä. Raken-
nus palvelee erinomaisesti päiväko-
din tarpeita ja parantaa päiväkodin
toiminnan laatua. Ohjaajien mieles-
tä uusi päiväkoti ja sen toimiva tila-
suunnittelu on helpottanut lasten oh-
jausta ja valvontaa.

Arkkitehdin mukaan kyseisen koh-
teen suunnittelu poikkesi tavanomai-
sesta päiväkotisuunnittelusta lähin-
nä tilaajan hieman erityyppisten toi-
veiden ja tavanomaista luonnosmai-
semman tilaohjelman osalta. Tilaoh-
jelman laajuuden ja toisaalta suhteel-
lisen pienen rakennusalan johdosta
osaan rakennusta toteutettiin parvi-
mainen toinen kerros. Suunnittelua
helpottavaksi seikaksi suunnittelija
katsoi makuutilojen puuttumisen ti-
laluettelosta.

Akustiikka kohdallaan

Päiväkotitoiminta asettaa tiloille
korkeat akustiset vaatimukset. Sen
lisäksi, että väliseinien pitää olla
ääntä eristäviä, pitää myös tilojen
äänen vaimennus olla hallinnassa.
Päiväkodin suunnittelu ja toteutus
on tässäkin suhteessa onnistunut
hyvin. Mikko Aurin mukaan ensim-
mäistä kertaa valmiiseen rakennuk-
seen saavuttaessa huomio kiinnit-

Uusi päiväkoti vähän ennen valmistumistaan.
Pihatyöt ovat vielä tässä vaiheessa kesken.

Hyvän huoneakustiikan saavuttaminen edellyttää usein ääntä absorvoivan pinnan ulottamista
myös seinäpintoihin.
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josi näin lähtökohdan huoneen ul-
konäköaiheelle. Kaarevan raken-
nuksen vinoa pulpettikattoa myötäi-
levään kartiomaisen sisäkattopinnan
toteutukseen kipsilevy oli käytännös-
sä ainoa hyvä ratkaisu. Muodoltaan
vaativaan kohteeseen hyvin sopivas-
ta Gyproc-levystä ei synny myös-
kään päästöjä eikä irtoa pölyä huo-
neilmaan.

Äänenvaimennus

Ääntä joudutaan vaimentamaan,
eli poistamaan tilan kaikuisuutta,
yleensä julkisissa tiloissa, joissa on
suuri huonekorkeus ja mahdollisesti
useita äänilähteitä. Virastot, koulut
ja päiväkodit ovat tyypillisimpiä koh-
teita, joissa ääntä vaimentavaa, eli
absorboivaa, materiaalia tarvitaan.
Huoneiden suuri korkeus sekä ko-

vat lattia- ja ikkunapinnat vain lisää-
vät absorboivan materiaalin tarvet-
ta. Herttoniemen päiväkodin kat-
toon ja seiniin kului yhteensä 450
m2 Gyptone Big Quattro -levyjä, joil-
la saavutettiin C1: n antama ohje-
arvo, 0,6 sekuntia. Gyptone-levyt
ovat läpirei’itettyjä ja akustisella taus-
tahuovalla varustettuja. Gyptone-
akustiikkalevyillä luodaan myös il-
meikkäitä sisäkattoja ja saadaan
mahdollisesti myös rytmitettyä huo-
netiloja. Nykyisin myös kaksikerrok-
sisissa omakotitaloissa, joissa huo-
nekorkeus on yli viisi metriä, on
usein tarve absorboivaan materiaa-
liin.

Tuulensuojalevy jäykistää rungon

Rakennuksen kaarevasta muodos-
ta johtuen rungon jäykistäminen piti
osittain toteuttaa levytyksellä. Vuo-
den vaihteessa tehtiin tuulensuoja-
levytys Gyprocin tyyppihyväksytyl-
lä tuulensuojalla GTS9:llä, joka an-
toi nopeasti jäykkyyden rungolle ja
päästi rakennusmiehet sisätöihin
suojaan tuulelta ja tuiskulta. Ulkover-
houksen talo sai vasta keväällä. Pi-
harakennusmaisesti kerrostalokort-
telin sisäpihalle sijoittuvan päiväko-
tirakennuksen materiaalivalinnaksi
suunnittelija katsoi lautaverhoilun so-
pivan arkkitehtonisesti parhaiten. Si-
säverhouksena käytettiin sekä
Gyprocin reunaohennettuja
GN13O-levyjä että Gyptone Big
Quattro -levyjä. Runsasta Gyproc-
levyjen käyttöä kohteessa puolsi
myös paloturvallisuus. Rakennuksen
puurunko on näin kauttaaltaan
Gyproc-levyjen suojaama.

Kipsilevy miellyttää arkkitehtia

Arkkitehti Kirsti Sivèn kertoi pitä-
vänsä kipsilevyä hyvänä rakennus-
materiaalina, josta muodostuu hel-
posti saumattomia yhtenäisiä seinä-
pintoja. Myös akustiikkalevynä hän
myös kertoi suosivansa juuri kipsi-
levyä, koska arvostaa sen ominai-
suuksista siisteyttä ja kestävyyttä.
Hän pyrkii vaikuttamaan siihen, että
kipsilevyn käyttö yleistyisi myös
asuinrakennusten porrashuoneiden
kattopintojen vaimennusmateriaali-
na.

Gyptone-akustiikkalevymallistoon kuuluu erilaisia kuviovaihtoehtoja. Gyptone-le-
vyihin ja muihin Gyprocin tuotteisiin voit tutustua internetissä: www.gyproc.fi.
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Pientalojen johtava ilmanvaih-
tojärjestelmien toimittaja, loi-
maalainen Vallox Oy tuo il-

manvaihtojärjestelmiensä osana
markkinoille muoviset Blue Sky -il-
manvaihtokanavat ja niihin liittyvät
yhteet. Uusi muovinen kanavisto
sopii omakoti-, rivi- ja paritaloille.
Muoviputki on oleellinen kompo-
nentti rakennettaessa puhdasta il-
manvaihtoa ja terveellistä sisäilmas-
toa.

Muoviputket lukkiutuvat tiiviisti toi-
siinsa, jolloin liitoksesta tulee ehdot-
toman tiivis. Putkien hygieenisyyttä
parantavat myös tiiviit kannet, jot-
ka estävät pölyn pääsyn putkiin tuo-
tantovaiheessa, kuljetuksissa tai työ-
maalla. Putken sileä antistaattinen
sisäpinta hylkii pölyä.

Sileän sisäpintansa ansiosta muo-
vikanavisto on virtausteknillisiltä
ominaisuuksiltaan korkeatasoinen
ratkaisu. Polypropeenista valmistet-
tu muoviputki on helppo ja nopea
asentaa. Materiaalina muovi on hel-
posti työstettävissä. Muovista valmis-
tetut kanavistot eivät kärsi korroo-
sio-ongelmista.

Vallox Blue Sky -tuotesarja käsit-
tää halkaisijaltaan 125 ja 160 milli-
metrin kanavat, niihin sopivat jatko-
yhteet, 90 ja 45 asteen kulmat, T-
haarat, supistukset ja tulpat.

Uusia tuulia

Debel 2000 -kerroslattiajärjes-
telmä muodostuu kaksinker-
taisesta GL 15 -lattiakipsile-

vykerroksesta ja akustisesti jousta-
vasta ProfAL- teräsrungosta. Se so-
veltuu asuin-, majoitus- ja toimisto-
käyttöön tarkoitettuihin tiloihin sekä
muihin kohteisiin niin uudis- kuin
korjausrakentamisessakin, kun kuor-
mitukset ovat vastaavalla tasolla
(oleskelukuorma I ja II sekä piste-
kuorma 1,5 kN/ Suomen Rakenta-
mismääräyskokoelma B1-3).

Debel 2000 -kerroslattiajärjestelmä

Debel 2000 -lattiarakenteella saa-
vutetaan hyvät ääneneristävyysarvot
kaikilla pintamateriaaleilla: R w 55
dB, L n,w 53 dB. Debel 2000 -ra-
kenne mahdollistaa arkkitehtonisesti
uudenlaisen vapauden huoneiden ja
talotekniikan sijoittelussa sekä tilo-
jen muunneltavuuden elämäntilan-
teen muuttuessa.

Debel 2000 -kerroslattiaraken-
teen kehitystyöstä ovat vastanneet
Gyproc Oy ja Aulis Lundell Oy.

Lisätietoja: Gyproc Oy, tekninen tuki, puh. 01080-2080

Lisätietoja: Vallox Oy markki-
nointipäällikkö Markku Mäenpää
Puh (02) 7636 3228,
GSM 0400-320 214

Blue Sky tuo
muovin
kanavistoihin

RAL on saksalainen laitos,
joka perustettiin 1925 teh-
tävänään varmistaa tuottei-

den laatu. Saksassa ainoastaan
RAL:n jäsenyhdistykset voivat
myöntää ja valvoa laatumerkkejä.
RAL instituutio on yleishyödyllinen
ja puolueeton organisaatio, jossa
on toista sataa jäsenyhdistystä.

Mineraalivillan laatuyhdistys Gü-
teGemeinshaft Mineralwolle on
yksi RAL:n jäsenyhdistyksistä. Se
on toiminut kesästä 1999 lähtien,
valvoen mineraalivillatuotantoa ja
myöntäen laatumerkin käyttöoike-
uden vaatimukset täyttäville tuot-
teille. Edellytys merkin käyttöoike-
uden myöntämiselle on, että mi-
neraalivillatuote on testattu ja to-

Parocin tuotteille myönnetty
Saksassa RAL laatumerkintä

dettu täyttävän Saksan työsuojelu-
lain ja vaarallisten aineiden mää-
räysten vaatimuksia sekä rakennus-
teknisiä vaatimuksia. RAL laatu-
merkki takaa siten käyttäjille tuot-
teen korkealaatuisuuden ja sen et-
tei se ole terveydelle haitallinen.

Valvonta perustuu alkutesteihin
ja selvityksiin linja- ja tehdaskoh-
taisesti valmistajan omaan seuran-
taan sekä kaksi kertaa vuodessa
tapahtuvaan tarkastukseen, johon
sisältyy tehdaskäynti ja näytteen-
otto.

Korkea rakenne. Matala raenne.
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Paroc on tuonut markkinoille
talon rungon ja Vuorivillan iän
kestävät kiinnikkeet, joita käy-

tetään eristelevyjen kiinnityksessä
kivi- tai puurunkoon. Materiaalina
joko haponkestävä tai ruostumaton
teräs.

RPS-aluslevy

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu aluslevy, jota käy-
tetään naulattaessa Vuorivil-

latuulensuojalevyjä paikalleen puu-
runkoon. Aluslevyä voidaan käyttää
myös palonsuojalevy PAL:n kiinni-
tyksiin suojaverhouksissa tyyppihy-
väksynnän mukaan. Aluslevyn hal-
kaisija on 38 mm.

Tiiliside TTS ja Lukityslevy

Haponkestävästä teräksestä
valmistettu puikko, jonka
päässä on kiila-ankkuri.

TTS-tiilisiteellä kiinnitetään lämmön-
eriste betoni- tai tiilirunkoon sekä
samalla julkisivumuuraus. Kiinnike
porataan paikalleen asetetun läm-
möneristelevyn läpi ja eriste ankku-
roidaan paikalleen ruostumattomas-
ta teräksestä valmistetulla lukitusle-
vyllä. Eriste on tällöin aina varmasti
oikealla paikallaan ja työ on no-
peampaa ja helpompaa kuin run-
koon etukäteen kiinnitettyihin kram-
loihin villan asettelu.

Kiinnikepuikon pituudet ovat 310
ja 360 mm. Lukituslevyn halkaisija
on 38 mm. Asennusta varten tarvi-
taan 6 mm kiviporanterä, jonka pi-
tuus on 250 mm. Parocilta voi tila-
ta poranterän kiinnikkeiden muka-
na.

TS-naula

TS-naula on ruostumatonta te-
rästä. Naulaa käytetään puu-
runkoisissa taloissa, joihin

Parocilta uusi ilmansulkupaperi

PAROC Ilmansulkupaperi on
vahvaa kotimaista paperia,
johon on laminoitu lujuutta

lisäävä verkko. Erona muihin raken-
nuspapereihin on lujuus sekä tiiviys.
Paperi kestää reilua käsittelyä asen-
nusvaiheessa repeilemättä ja kestää
myös rakenteiden elämisen aiheut-
tamia rasituksia muita papereita pa-
remmin.

Talon iän kestävät kiinnikkeet
tulee tiiliverhous. Julkisivumuurauk-
sen yhteydessä naula lyödään tiili-
muurauksen sauman kohdalle puu-
runkoon. Naulan kärkiosa on kam-
parihlattu. Naula sitoo näin puurun-
gon ja julkisivumuurauksen yhdeksi
lujaksi rakenteeksi. Naulan pituus on
175 mm.

Ilmansulkua käytetään puuraken-
teen lämpimällä puolelle varmista-
maan ilmatiiviys. Näin estetään il-
mavuotojen mukana sisäilman kos-
teuden tunkeutuminen rakenteisiin.

PAROC Ilmansulku sopii mainiosti
normaalien asuintilojen seinien ja
lattioiden tiivistämiseen, jos jostain
syystä ei haluta varsinaista höyryn-
sulkua käyttää.

Ilmansulkupaperia myydään rul-
lassa, jonka korkeus on 1,3 metriä
ja pituus 46 metriä. Yksi rulla riittää
60 m2:iin.

Paperia on ollut saatavissa hyvin
varustetuissa rakennustarvikkeita
myyvissä liikkeissä jo jonkin aikaa.

Uusi talon iän kestävä kiinnike Parocilta.

Lisätietoja: Paroc Oy Ab
Puh. 0204 55 4868 tai
www.paroc.fi

Kauppa, josta
laitteet kodin
lämmitykseen

Fortum on avannut lämmi-
tysjärjestelmäkaupan, jos-
sa asiantuntijat auttavat te-

kemään lämmitykseen liittyvät
päätökset luotettavasti ja laaduk-
kaasti.

Tuotevalikoima kattaa kaikki
vesikiertoiset lämmitysjärjestel-
mät, joista jokainen rakentaja
löytää parhaan ratkaisun.

Fortum suunnittelee ja toimit-
taa järjestelmät sekä tarvittaes-
sa asentaa ne paikalleen. Edis-
tyksellinen toimintatapa takaa
hintojen kilpailukykyisyyden.

Lisätietoja:
Fortum Energiatalo Oy
Lämmitysjärjestelmäkauppa
Asiakaspalvelu 010 45 24800
Sähköposti:
lammitysjarjestelmat.fortum@
fortum.com
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Ormaxille nousee ympäristötietoi-
nen tehdas Orimattilaan

Lafarge Braas Ormax Katot
Oy:n uusi, erittäin moderni ja
ympäristötietoinen betonikat-

totiilitehdas nousee aikataulussa
Orimattilan Pennalaan. Noin 70
miljoona markkaa maksava tehdas
otetaan koekäyttöön jo joulukuussa
2000. Tuotanto käynnistetään uu-
della, klassisen symmetrisellä tiilipro-
fiililla. Jatkossa tuotevalikoimaa laa-
jennetaan eri tavoin pinnoitetuilla
kattotiilillä.

Investointi on hyvin tarpeellinen,
sillä betonikattotiilen suosio Suomes-
sa on yhä kasvussa. Meillä rakenta-
misen ammattilaiset suosivat beto-
nikattotiiltä vesikatemateriaalina.
Myös omakotirakentajat valitsevat
yhä useammin tiilikaton: jo yli puo-
leen uusista suomalaisista omakoti-
taloista asennetaan betonitiilikatto,
toimitusjohtaja Pekka Pohjalainen
sanoo.

Uuden tehtaan käyttöönoton
myötä Ormaxille saadaan uusi, klas-
sisen symmetrinen betonikattotiilip-
rofiili, jota tullaan valmistamaan kah-
deksaa eri värisävyä. Uusi profiili tu-
lee myyntiin ensi keväänä.

Modernia teknologiaa

Uudessa tehtaassa käytetään huip-
punykyaikaista tekniikkaa. – Käy-
tämme modernia teknologiaa ja run-
saasti automatiikkaa. Uutta on myös
se, että tiilet pakataan kuuden tiilen
pantapaketteina lavalle, mikä hel-
pottaa asentamista. Logistiikkaa on
suunniteltu mahdollisimman tark-
kaan, jotta lastaukset tapahtuvat en-
tistä kätevämmin ja nopeammin,
tuotantojohtaja Tuula Råman ker-
too.

Paroc Oy Ab:n Rakennus-
eristeet ja Tekniset eris-
teet -divisioonien ISO

14001 standardin mukainen
ympäristöjärjestelmä on sertifi-
oitu. Parocin ympäristöjärjestel-
män kehitystyö kesti noin 2,5
vuotta ja työ suoritettiin lähes
täysin yrityksen sisäisin resurs-
sein. Paroc Oy Ab:lle on jo ai-
kaisemmin myönnetty ISO
9001 ja 9002 -laatusertifikaa-
tit.

Ympäristöprojektin aikana,
toiminnan haitallisten ympäris-
tövaikutusten vähentämiseksi,
on mm. kunnallisilla kaatopai-
koilla syntyvää biokaasua alettu
Oulussa ja Lappeenrannassa
käyttää prosessienergiana ja ti-
lojen lämmitykseen. Hyötykäyt-
töön otettu biokaasu eli metaa-
ni on erittäin voimakas kasvihuo-
nekaasu. Vastaava kasvihuone-
kaasumäärän vähentyminen
muilla keinoilla olisi esim. Ou-
lussa saavutettu lopettamalla
kaupungin moottoriajoneuvolii-
kenne kokonaan.

Ympäristöjärjestelmän kehi-
tystyön aikana on käynnistetty
useita projekteja kiinteiden tuo-
tantojätteiden hyödyntämiseksi
Parocin omassa prosessissa. Li-
säksi Paroc on kehittänyt mene-
telmiä myös asiakkaiden Vuori-
villaeristeistä mahdollisesti syn-
tyvien leikkuu- ja purkujätteiden
uudelleen hyödyntämiseksi. Niil-
le jätteille, joita jostakin syystä
ei kannata
uudelleen
k ä y t t ä ä
eristeenä,
on kehitet-
ty käyttö-
k o h t e i t a
maaraken-
nuksessa
routaeris-
teenä ja
keventävi-
nä raken-
teina.

Parocin ympäristöjärjestelmä sertifioitiin
PAROC Vuorivillatuotteiden käyttö

lämmöneristämisessä säästää suuria
määriä lämmitykseen käytettävää

Lisätietoja: Lafarge Braas Ormax Katot Oy, p. 09-25337200 tai
www.ormax.fi.

energiaa ja vähentää myös sitä kaut-
ta merkittävästi kasvihuonekaasujen ja
happamoittavien päästöjen määrää.
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www.suorakanava.fi

Suorakanava OnLine palvelut
Suorakanava OnLine tarjoaa arvokasta tietoa ja erilaisia pal-
veluja rakentajille. Sivustoon on kerätty tietoa ja palveluja
rakennushankkeen kaikki osa-alueet huomioiden. Eniten
hyötyä Suorakanava OnLinesta saat rekisteröitymällä käyt-
täjäksi.

Rekisteröityminen
Käyttäjäksi rekisteröityminen tarjoaa rakentajalle lisää tietopa-
ketteja sekä runsaasti erilaisia rakennusaiheisia tarjouksia ja
palveluita. Rekisteröitynyt rakentaja saa mm. rakennushank-
keestaan kustannusarvion ja rakennusaikataulun, täysin ve-
loituksetta. Myös käyttäjäksi rekisteröityminen on ilmaista.

Informaatiota rakennusvaiheittain
Vasemmapuoleiseen valikkoon on koottu runsaasti asiatie-
toa, joka on jaoteltu rakennusvaiheiden ja rakennusosien
mukaisiin aihealueisiin. Tietoa löytyy suunnittelusta viimeis-
telyyn ja sisustukseen. Kustakin aihealueesta löytyy myös lin-
kit tärkeimpiin palvelun tarjoajiin.

Ajankohtaista rakentamisessa
Rakennusalalla tapahtuu -palstalla kerrotaan ajankohtaisista
ja muuten rakentajille tärkeistä asioista, kuten uusista raken-
nusmääräyksistä, tuotteista jne. Suorakanava OnLinen pal-
veluista löytyy myös messumuistio, joka kertoo rakennusalan
messutapahtumista ja niiden tarjonnasta.

Rakennusaiheiset kilpailut
Rekisteröityneet käyttäjät voivat osallistua erilaisiin rakennus-
aiheisiin kilpailuihin. Seuraavana alkaa Tunnista tuote -kilpailu.
Kaikissa kilpailuissa on luonnollisestikin hyviä rakennusaihei-
sia palkintoja.

t i e t o v e r k k o


