


TIIVISTELMÄ

Nykyinen kerroksellisten rakenteiden ja synteettisten materiaalien käyttämiseen 
perustuva malli muodostui rakentamisen standardiksi 1960-luvulla ja on sen 
jälkeen määrittänyt kaikkia rakennusteollisuuden osa-alueita. Kyseinen tekniik-
ka on kuitenkin osoittautunut monilta osin ongelmalliseksi, ja siihen perustuvat 
rakennukset lyhytikäisiksi. Ratkaisuja näihin kerroksellisia rakenteita vaivaaviin 
perusongelmiin ei ole kuitenkaan löydetty, vaikka kyseisiä ongelmia on käsitelty 
jo pitkään niin mediassa kuin tutkimuksissakin. 

Tämän työn tavoitteena on ollut vaihtoehtojen hakeminen tälle rakentamistaval-
le. Työssä vaihtoehtoja on haettu tutkimalla massiivirakenteita. Työssä on myös 
tarkasteltu voisiko massiivirakenteita käyttämällä luoda nykyistä pitkäisempiä 
rakennuksia, terveempiä asuinympäristöjä sekä vähentää rakentamisen ympä-
ristökuormitusta.

Olen kirjallisia aineistoja tutkimalla etsinyt syitä siihen, mitkä tekijät johtivat nykyi-
sen mallin syntymiseen, miksi kyseinen malli on kehittynyt niin dominoivaksi ja 
mille arvoille siirtyminen massiivirakenteista kerroksellisiin rakenteisiin perustui.  

Tutkin työssä myös, mitä massiivirakennevaihtoehtoja nykypäivänä on tarjolla 
ja millaiset toteutusmahdollisuudet massiivirakenteilla on lainsäädännöllisten ja 
taloudellisten rajoitteiden puitteissa.

Työssä osoitan, että nykyinen rakentamisen malli on kehittynyt ensisijaisesti pyr-
kimyksestä tehostaa rakentamista siten, että rakentamiseen kuluva aika ja kus-
tannukset minimoidaan, ja tämä arvotus on selkeästi nähtävissä asuinympäris-
töissämme tänäkin päivänä. Työssä on myös osoitettu, että asuinkerrostaloissa 
käytettäviksi soveltuvia massiivirakennetekniikoita hyvin vähän. Tämän lisäksi 
nykyiset massiivirakenteiset rakennukset eivät juurikaan eroa arkkitehtonisesti 
tavanomaisista kerroksellisiin rakenteisiin perustuvista rakennuksista. Tämän 
takia nykyisten massiivirakennetekniikoiden edut ovat pitkälti näkymättömiä, 
minkä vuoksi niiden markkinointi niin rakennuttajille kuin asunnonostajille voi 
olla vaikeaa.   

Työssä esitellään uusi rakennustekniikkakonsepti, sekä siihen perustuva raken-
nussuunnitelma. Esitetyssä konseptissa kevytbetonista voidaan tuotantotapaa 
muokkaamalla tuottaa vapaamuotoisia yksiaineisia rakennuskappaleita. Tek-
niikkaa käyttämällä on mahdollista saavuttaa massiivirakenteiden perinteiset 
rakennusfysikaaliset edut, minkä lisäksi se mahdollistaa nykyisestä selkeästi 
poikkeavan arkkitehtonisen ilmeen.
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ABSTRACT

The current way of building, by using technically complex multi-layered wall 
structures and synthetic materials, became the norm in Finland in the 1960s. 
Since then this construction method has been defining all aspects of the building 
industry in Finland. However, these techniques have turned out to be problematic 
in many ways, and the buildings constructed by using these techniques 
often have a short lifespan. Even if these problems have been discussed 
in media and in studies, no proper solutions have been found or suggested. 
 
The aim of this thesis has been to find alternatives to our current way of building. 
This has been done by studying wall structures based on the use of a single 
material layer for both load-bearing and thermal insulation (massive wall 
construction). This thesis examines if it is possible to build more long-lasting 
buildings with fewer health risks for the residents by using simpler wall structures. 
And could the impact on the environment, be reduced by using these techniques. 
 
Through literature review the thesis examines what were the main reasons for the 
shift from old ways of building to more complex structures. Why has this new way 
of building become so dominant, and witch values was this change based on. 
 
The thesis examines what possible materials and building techniques 
there are, that currently could be used instead of modern multi-layered 
wall structures and commonly used synthetic building materials. These 
alternative building materials and techniques are examined more closely 
through their ability to compete economically with the more conventional 
methods, and through their ability to fulfill the requirements of building code.  
 
The thesis demonstrates how the current way of building has evolved 
primarily from the need to optimize and streamline the building process, and 
to minimize the building time and cost. The impact of this effort can clearly 
be seen in our built environment, even today. It is shown that the amount of 
alternative building methods we have today is small. Currently buildings based 
on the use of single material tend to look the same as the ones based on 
more complex structures and synthetic materials. As the benefits of the used 
alternative might in some cases be less tangible, it becomes challenging to 
convince residents and developers on the value of those alternative methods. 
 
In the thesis a new building concept based on Autoclaved aerated concrete 
(AAC) is presented. Through a slight change in the manufacturing process, it 
would be possible to create building blocks with complex shapes, and by using 
these building blocks more complex facades, while maintaining the common 
advantages of structures based on the use of single material. A building design 
showcasing the possibilities of this building concept is presented.
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Tämä työ pohjautuu kahteen henkilökohtaiseen kokemukseen, jotka ovat 
suoraan johtaneet aiheen valikoitumiseen ja diplomityön syntymiseen. 
Aiheen tarkastelutapaan ovat vaikuttaneet sekä kokemus, jonka olen kerän-
nyt työskennellessäni arkkitehtitoimistossa asuinkerrostalojen kanssa, että 
henkilökohtaiset kokemukseni asujana.

Ensimmäinen työhön suoraan vaikuttanut kokemus tapahtui eräänä syysaa-
muna, jolloin saavuin muita aikaisemmin toimistolle. Hetken työskenneltyä-
ni havahduin juoksevan veden ääneen. Ilmeni, että erään ikkunan sisäpintaa 
pitkin valui vettä tasaisena virtana, joka oli muodostanut lattialle jo kohtuul-
lisen kokoisen lammikon. Vesi valui betonisen sandwich-elementin sisältä 
ja pääsi ikkunan kohdalla purkautumaan ulos. Veden ei luonnollisesti tulisi 
missään tilanteessa päästä seinärakenteen sisälle, ja ottaen huomioon valuvan 
veden määrän voin vain olettaa, että seinän eristeet olivat tapahtuman jälkeen 
täysin märät, mikä voi luoda kasvualustan muun muassa homeelle. Nämä 
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kosteat eristeet seinässä voivat myöhemmin aiheuttaa sisäilmaongelmia, 
terveydellisiä haittoja asujille ja tuhoavat täysin kerrokselliseen rakenteeseen 
perustuvan seinän eristävyyden. 

Kyseinen rakennus oli rakennettu 1990-luvun lopussa, ja siinä käytetty ra-
kennustekniikka on samaa elementtitekniikkaa kuin 1960-luvulta lähtien on 
yleisesti käytetty tähän päivään asti. Käytetyn tekniikan alkuaikojen virheitä 
ja ongelmakohtia on ajan saatossa onnistuttu korjaamaan. Kuitenkin se, että 
kyseisen kaltaisia ongelmia esiintyy rakennuksessa, jossa käytetään useam-
man vuosikymmenen ajan hiottua tekniikkaa, kertoo tekniikassa olevista 
perustavanlaatuisista heikkouksista. Energianormien tiukentumisen takia 
eristekerrosten paksuudet ovat kasvaneet ja uusissa rakennuksissa vastaavan 
kaltainen tilanne olisi mahdollisesti vieläkin tuhoisampi, kun entistä pak-
summan eristekerroksen kuivuminen hyväksyttävän ajanjakson sisällä olisi 
aiempaa epätodennäköisempää.

Tapahtumassa kastuneiden eristeiden tutkiminen ja vaihtaminen vaatisi 
laajaa ja erittäin kallista julkisivuremonttia, jossa ulompi betonikuori tulisi 
käytännössä purkaa ja rakentaa uudelleen. Tällainen korjaus ei kuiten-
kaan muuttaisi sitä, että vastaava tilanne saattaisi toistua tulevaisuudessa. 
Käytännössä samanlainen tilanne on mahdollinen missä tahansa vastaavaan 
elementtitekniikkaan perustuvassa julkisivussa. Vaikka eristeet julkisivussa 
onnistuisivat kuivumaan ajan kanssa, kukaan ei voi sanoa, kauanko siinä 
menisi ja mitä ongelmia kyseisenä aikana ehtisi kehittyä. Tämän kaltaisista 
nykyistä rakentamistapaa vaivaavista heikkouksista huolimatta meillä ei ole 
juurikaan vaihtoehtoisia tapoja rakentaa asuinkerrostaloja, eikä todellisia 
vaihtoehtoja ole nähtävissä tulevaisuudessakaan. 

Toinen merkittävä tähän työhön vaikuttava kokemus on uni, jonka näin 
eräänä kesäyönä vuonna 2017. Kyseessä on ehkä epätavanomainen lähtö-
kohta diplomityölle, mutta henkilökohtaisella tasolla ja työn kannalta se on 
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merkittävä. Kokemuksessa epäsuorasti konkretisoitui itselleni se tilallinen 
hengettömyys, jonka olen kokenut ongelmalliseksi monissa uudehkoissa 
asuintiloissa. Kyseinen uni toimikin lähtöpisteenä koko diplomityöprosessille.

Eräänä aamuna heräsin hyvin erikoiseen selkeyden tunteeseen ja, toisin kuin 
yleensä, muistin elävästi unen, jonka olin yöllä nähnyt. Tällä kertaa pystyin 
hahmottamaan jopa selkeitä yksityiskohtia siitä, mitä olin nähnyt. Unessa 
asuin paikassa, jossa en todellisessa elämässä ole koskaan käynyt ja uskoak-
seni kyseistä tilaa ei oikeasti ole olemassa. Tila tuntui silti erittäin kotoisalta 
ja turvalliselta, ja minulla oli selkeä tunnepohjainen yhteys siihen. Tuntui 
siltä, kuin olisin asunut siellä ikuisesti.  Eräällä tavalla tuo asunto, jossa tuon 
yhden yön ajan asuin, oli kuin lapsuudenkoti lapsuudesta, jota ei koskaan 
tapahtunut. Jälkikäteen ajatellen oli hämmentävää, miten emotionaalisesti 
merkityksellinen kyseinen kuvitteellinen tila itselleni hetken aikaa oli.

Kyseessä ei ollut luksusasunto, eikä tila ei ollut mittasuhteiltaan erikoinen 
tai suuri. Tilassa ei ollut erikoisia materiaaleja tai design-huonekaluja eikä 
sieltä ollut näkymiä merelle. Rakennus ei ollut selkeästi vanha eikä uusi, eikä 
se edustanut selkeää tunnistettavaa tyylisuuntaa. Kuitenkin rakennuksessa 
itsessään oli sellaisia piirteitä, jotka tekivät tilasta merkityksellisen. Kyse oli 
ehkä rakennuksen materiaalisuudesta ja siitä, miten rakennus itsessään oli 
merkityksellinen ja aktiivinen osa muodostuvaa tilaa. Kyse oli miljoonasta 
yksityiskohdasta, jotka loivat tuon tilan. Siinä oli yhteen sulautunut kokoel-
ma merkityksellisiä tilakokemuksia, ja tuossa hetkessä ne ottivat selkeän 
hahmon.

Vaikka unessa kokemani tila ei miltään yksittäiseltä osa-alueelta tarkastel-
tuna ollut poikkeava, loistokas tai erikoinen, kyseisen tilan luominen olisi 
nykyään käytännössä mahdotonta. Käytännössä pääasiallisena rajoitteena on 
se rakennustekniikka ja rakentamisen tapa, jolla luomme koteja muille sekä 
itsellemme. Uskon vakaasti, että se paletti- ja työkaluvalikoima joka meillä 
on käytössämme asuintilojen luomiseen, on nykyisellään vajaa ja kriittisiä 
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osia asuinympäristöstämme jää huomioimatta. Olemme työstäneet jo monen 
vuosikymmenen ajan asuinrakennuksia pääasiallisesti ja ensisijaisesti mitoi-
tuksellisista lähtökohdista, eikä inhimillisen ulottuvuuden ja kokemuspohjai-
suuden huomioiminen ole useimmiten edes arkkitehdeille merkityksellinen 
osa suunnitteluprosessia.   

Näiden kahden kokemuksen kautta minulle kävi selväksi, että on tarpeellista 
etsiä uutta ja vaihtoehtoista rakentamistekniikkaa, jonka avulla olisi mahdol-
lista suunnitella uudella tavalla asuintiloja, joita itse voisin pitää miellyttävinä 
ja merkityksellisinä niin valmistumisen hetkellä kuin sadan vuoden kuluttua. 
Samaten oman kokemuksen kautta oli helppo nähdä, miten kerroksellinen 
rakenne on pitkälti teoreettinen ratkaisu ja miten todellinen elämä ei kun-
nioita tätä: rakenne on lähtökohtaisesti haavoittuvainen.

Toivoisin joskus pystyväni luomaan unessa näkemäni kaltaisen tilan, mutta 
tämän mahdollistamiseksi täytyy rakentamisessa tapahtua merkittävä muu-
tos. Meillä täytyy olla enemmän työkaluja tilan luomiseen, ja ennen kaikkea 
meillä täytyy olla mahdollisuuksia terveellisen tilan luomiseen. Uskon, että 
ilman selkeää panosta merkittävää muutosta ei rakentamisessa ole tulossa 
pitkään aikaan ja tulemme toistamaan samaa ongelmallista kaavaa, kunnes 
muutos tarjoillaan meille ulkopuolelta. Tuolloin tapahtuva muutos tulee kui-
tenkin perustumaan mitä todennäköisimmin muihin kuin arkkitehtonisiin 
tai inhimillisiin arvoihin. Uskon kuitenkin vakaasti, että meillä arkkitehdeil-
la rakennusalan ammattilaisina on todellinen vaikutusmahdollisuus rakenta-
misen tulevaisuuteen. Keskusteluun rakentamisen tulevaisuuden suunnasta 
tulee kuitenkin sisällyttää laajempi yleisö, ja sen tulee tapahtua muualla kuin 
arkkitehdin ja rakennuttajan välillä.  
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Työn lähtökohta on kaksitahoinen: siinä tutkitaan mahdollisuuksia vaikut-
taa rakentamisen alaan sekä arkkitehtonisesti että teknisesti. Työ on samalla 
henkilökohtainen, pohjautuu omiin subjektiivisiin kokemuksiin ja pyrkii 
lopputuloksiin, joita katson puuttuvan nykyisestä asuinrakentamisesta.

Nykyään käyttämämme kerroksellisiin rakenteisiin perustuva rakennus-
tekniikka on ollut käytössä jo yli 50 vuotta. Tähän tekniikkaan perustuvat 
rakennukset ovat osoittautuneet monissa tapauksissa vikaherkiksi ja vaikeiksi 
korjata. Tekniikkaan perustuvat rakennukset ovat suuri haaste ympäristölle 
lyhyen teknisen käyttöiän sekä käytettyjen materiaalien vuoksi. Tämän lisäksi 
rakennusten aiheuttamista sisäilmaongelmista on muodostunut maassamme 
viimeisten vuosikymmenien aikana valtava ongelma.

Työn pääasiallisena tavoitteena on etsiä vaihtoehtoja nykyiselle vallitsevalle 
rakentamisen mallille. Työssä tarkastellaan massiivirakenteisia julkisivu-
ratkaisuja ja sitä, onko niiden avulla mahdollista luoda sellaista terveellistä 
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ja pitkäikäistä asuinympäristöä, mitä nykyajan kerroksellisiin rakenteisiin 
perustuvat rakennukset eivät ole viimeisen puolen vuosisadan aikana onnis-
tuneet luomaan.

Kirjallisten lähteiden avulla työssä etsitään syitä, miksi kerrokselliset raken-
teet syrjäyttivät massiivirakenteet 1960-luvulla ja miksi tuolloin tapahtunut 
muutos on jäänyt pysyväksi. Mihin arvoihin tuo muutos perustui, ohjaavat-
ko samat arvot rakentamistamme tänäkin päivänä ja heijastavatko kyseiset 
arvot nykyistä tarvetta? Työssä tarkastellaan myös massiivirakenteiden toteu-
tettavuutta nykypäivänä ja käydään läpi tekniikoita ja materiaaleja, joilla on 
mahdollista rakentaa massiivirakenteisia asuinkerrostaloja. 

Työssä esitellään karkaistuun kevytbetoniin perustuva MUR-
massiivirakennekonsepti, joka on kirjoittajan ehdotus vaihtoehtoisesta ra-
kentamisen mallista, jolla massiivirakentamisen rakennusfysikaaliset edut 
voitaisiin yhdistää nykyaikaisen elementtirakentamisen tehokkuuteen ja hal-
littavuuteen. Tämä tekniikka pyrkii mahdollistamaan sellaisia kvalitatiivisia 
arvoja, joita asuinympäristöistämme on elementtitekniikkaan siirtymisen 
jälkeen hävinnyt. Tavoitteena onkin teknisen muutoksen kautta saavuttaa 
uusi arkkitehtoninen ilme ja tilallisuus. Ehdotetusta mallista on pyritty luo-
maan sellainen, että sillä olisi todellinen ja merkittävä vaikutus rakennettuun 
ympäristöömme, minkä lisäksi se mahdollistaisi terveempien ja pitkäikäi-
sempien rakennusten luomisen.

Viimeisten vuosien aikana Aalto-yliopiston arkkitehtuurin osastolla on tehty 
useita diplomitöitä, joissa on käsitelty nykyrakentamisen ongelmallisuutta 
niin ekologiselta, terveydelliseltä kuin taloudelliseltakin kannalta. Erilaisten 
kysymysten ja ratkaisumallien kautta työt ovat auttaneet näkemään selkeäm-
min vallitsevan tilanteen ongelmia ja etsimään vaihtoehtoja nykyhetken 
rakentamiselle. Mielestäni on tärkeää, että vallitsevaa tilannetta haastetaan 
ja muutosta haetaan. Tämä vaatii kuitenkin yksittäisen työn sijasta useasta 
perspektiivistä tapahtuvaa tarkastelua. Vaikka yksittäiset ihmiset voivat olla 
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avainasemassa, jotta tarvittava keskustelu ja kehitys saadaan käynnistettyä ja 
pysymään käynnissä, ei varsinaista muutosta synny ilman koko ammattikun-
nan apua. Keskustelun ylläpitäminen aiheesta onkin tärkeää, ja koska muutos-
ta ei ole vielä tapahtunut, tulee tämän keskustelun jatkua tulevaisuudessakin.

Toivoisin voivani liittyä oman diplomityöni kautta tähän joukkoon niin, että 
omalla panoksellani voisin auttaa kehittämään rakentamista ja arkkitehtuu-
ria uuteen suuntaan.

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

MASSIIVIRAKENNE
Massiivirakenteella tarkoitetaan tässä työssä pääasiallisesti julkisivurakennet-
ta, jossa yksi samaa materiaalia oleva rakennekerros toimii sekä kantavana 
rakenteena että lämpöä eristävänä kerroksena, usein tällaisesta rakenteesta 
käytetään myös termiä yksiaineinen massiivirakenne. Yksiaineisen massiivi-
rakenteen lisäksi voidaan massiiviseksi tai yksiaineiseksi rakenteeksi mieltää 
rakenne, jossa yksi samaa materiaalia oleva rakennekerros ulottuu yhtenäi-
senä ulkopinnasta sisäpintaan, minkä lisäksi rakenteessa on ylimääräinen 
rakenne esimerkiksi parantamassa sen kantavuutta. Kantavuutta parantavan 
rakenteen ei kuitenkaan tule vaikuttaa seinärakenteen lämpö- tai kosteus-
tekniseen käyttäytymiseen. Tavanomaisia Suomessa perinteisesti käytettyjä 
massiivirakenteita ovat esimerkiksi hirsirunko sekä kahden kiven tiilimuuri, 
johon käytännössä kaikki Helsingin kantakaupungin 1900-luvun alun ja sitä 
vanhemmat kerrostalot perustuvat. Vastaavasti EcoCoconin olkitäytteisiä 
seinäelementtejä voidaan käyttää esimerkkinä yksiaineisesta massiiviraken-
teesta, jossa on kantavuutta parantava lisärakenne.
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KERROKSELLINEN RAKENNE
Massiivirakenteen vastaparina on tässä työssä kerroksellinen rakenne, joka 
on ollut 1960-luvulta lähtien yleisin asuinkerrostalojen ulkoseinärakenne 
(Neuvonen 2006, s. 215). Kerroksellisessa rakenteessa julkisivurakenteen 
toiminnalliset tavoitteet – esimerkiksi rakennuksen kuormien kantaminen, 
lämmöneristyskyky ja ilmantiiveys – on erotettu erillisille rakennekerroksille. 
Jokaisessa rakennekerroksessa käytettävä materiaali on valittu siten, että sen 
ominaisuudet vastaavat mahdollisimman optimaalisesti juuri sitä tarvetta, 
joka sen tulee täyttää kokonaisuuden osana. Kerrokselliset rakenteet perustu-
vat siihen ajatukseen, että yhdessä nämä erikoismateriaalit muodostavat rati-
onaalisen optimoidun kokonaisuuden. Betonisandwich-elementti on yleinen 
esimerkki tavanomaisesta viime vuosikymmeninä käytetystä kerroksellisesta 
rakenteesta. Tällaisessa betonielementeissä betonin hyvän puristuslujuuden 
takia rakennuksen kuormat johdetaan perustuksille rakenteen sisemmän be-
tonikuoren kautta. Rakenteen eristävyydestä huolehtii kahden betonikerrok-
sen väliin jäävä lämmöneristekerros. Visuaalisen julkisivupinnan muodostaa 
ulompi betonikuori, joka samalla suojaa lämmöneristekerrosta.

RAJAUS

Työssä keskitytään tutkimaan asuinkerrostaloja ja niiden julkisivurakenteita. 

Työssä tutkitaan monikerroksisia asuinrakennuksia, jotta löydettävien teknii-
koiden käyttömahdollisuudet olisivat mahdollisimman laajat. Monet työssä 
esitellyt tekniikat soveltuvat käytettäviksi myös pientalorakentamisessa, mutta 
niitä ei työssä käsitellä erikseen.  Julkiset rakennukset rajataan tutkimuksen 
ulkopuolelle.

Työssä käsitellään ensisijaisesti tilannetta Suomessa, ilmastollisten sekä lain-
säädännöllisten syiden takia.
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JOHDANTO

Massiivirakenteiden osalta ei tarkasteluun ole otettu sellaisia mahdolli-
sia materiaaleja tai tekniikoita, jotka perustuvat ympäristölle haitallisille 
materiaaleille.

RAKENNE

Työ koostuu viidestä osa-alueesta:

Ensimmäisessä osiossa käsitellään rakennustekniikan vaikutusta toteutuvaan 
arkkitehtuuriin ja syitä siihen, miksi teknisen osaamisen parantaminen on 
merkityksellistä arkkitehdeille ammatillisten vaikutusmahdollisuuksien 
turvaamiseksi.

Toisessa osiossa tarkastellaan massiivirakenteita yleisesti ja suhteessa ker-
roksellisiin rakenteisiin. Osiossa esitellään syitä sille, miksi kerrokselliset 
rakenteet ovat syrjäyttäneet massiivirakenteet, miksi juuri massiivirakenteita 
tulisi tutkia vaihtoehtona nykyisille kerroksellisille rakenteille, mitkä ovat 
massiivirakenteiden toteutusmahdollisuudet nykypäivänä ja mitä massiivira-
kennevaihtoehtoja nykyään on käytettävissä.

Kolmannessa osiossa esitellään tekijän massiivirakennetekniikka, joka pe-
rustuu karkaistuun kevytbetoniin. Osiossa käsitellään myös valitun raken-
nusmateriaalin rakennusfysikaalisia ominaisuuksia, valmistusprosessia sekä 
ympäristövaikutuksia. 

Neljännessä osiossa esitellään asuinkerrostalon konsepti, jonka avulla tutki-
taan esitetyn tekniikan arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Viidennessä osiossa esitetään, miten voitaisiin luoda järjestelmä, jonka avulla 
olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi esiteltyyn tekniikkaan perustuvan 
kaltaisia koerakennuksia ja löytää todellisia ratkaisuja nykyistä rakentamista 
vaivaaviin ongelmiin.
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Arkkitehtuurin osastolle laadittavan diplomityön keskittyminen suurelta 
osin tekniseen aiheeseen on jossain määrin epätavanomaista. Kuitenkin 
katson, että aiheen ja työn tavoitteen takia tekninen lähestymistapa on erit-
täin tärkeää. Jos tavoitteena on etsiä vaikutuskeinoja siihen, miten luomme 
rakennetun ympäristömme, tulee meidän voida tarkastella rehellisesti raken-
nustekniikan merkitystä arkkitehtuurille. Kun ymmärrämme rakennustek-
niikan merkityksen, voimme nähdä, miten vaikuttamalla siihen vaikutamme 
suoraan arkkitehtuuriin.

Viimeisen puolen vuosisadan aikana rakentaminen on teknistynyt ennennä-
kemättömällä tavalla. Tänä aikana rakennusmateriaalit ovat korvaantuneet 
rakennusosilla ja rakentajat ovat muuttuneet niiden asentajiksi. Samalla 
arkkitehtien ja insinöörien roolit ovat erkaantuneet toisistaan selkeämmin 
erillisiksi osa-alueiksi. Tämä rakentamisen teknistyminen ja samanaikainen 
arkkitehtien teknisen osaamisen suhteellinen väheneminen onkin luonut 

RAKENNETEKNIIKKA 
ASUINYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄJÄNÄ
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kuilun arkkitehtien ja muiden alalla toimivien välille ja vaikuttanut merkittä-
västi siihen, millaiset vaikutusmahdollisuudet arkkitehdeillä on siihen, miten 
rakennetaan.

Arkkitehdit haluavat mieluusti nähdä oman roolinsa rakentamisen alalla 
suurempana kuin se on. Arkkitehdeilla on kuitenkin runsaasti näkymättö-
miä rajoitteita, joiden merkitystä arkkitehtuurille ei välttämättä ole helppo 
huomata. Esimerkiksi se, että seinät piirretään nykypäivänä aina kahdella 
samansuuntaisella viivalla, aina tasapaksuna ja ohuena rakenteena, tulee 
suoraan käyttämästämme rakennetekniikasta.  Arkkitehdin vapautta onkin 
tässä tapauksessa se, että seinät voidaan asetella melko vapaasti paperille, 
mutta pohjimmiltaan kuitenkin rakennetekniikka määrää, miten nuo linjat 
paperille piirretään.

Osittain arkkitehtuuri onkin vain rakennustekniikan ominaispiirteiden il-
mentymistä arkkitehdin valitsemalla tavalla.  Usein otamme  myös nämä 
rakennustekniikasta tulevat rajoitteet itsestään selvinä. Voi olla vaikeaa tar-
kastella tuttuja arkkitehtuurin elementtejä avoimin silmin. Ehkä olemme niin 
tottuneita siihen, miltä meidän aikamme arkkitehtuuri näyttää, että emme 
aina ajattele, miksi se näyttää siltä.

Julkaisussa Miksi talot näyttävät joltakin Erkki Mäkiö käsittelee rakennus-
tekniikan ja niin kutsuttujen ei-arkkitehtonisten tekijöiden ilmentymistä 
arkkitehtuurissa. Hän tarkastelee erityisesti sitä, mitkä tekijät johtivat tiili-
runkoisten asuinkerrostalojen häviämiseen, tiilirunkojen korvautumiseen 
1960- ja 1970-luvuilla betonielementeillä ja miten se vaikutti asuinrakennus-
ten arkkitehtuuriin. Mäkiö esittää, että siinä, missä arkkitehdeillä oli viime 
vuosisadan alussa omat pääasiallisesti ulkonäöllisiin ja tilallisiin seikkoihin 
liittyvät syynsä betoniin siirtymisessä, oli rakennuttajilla omat tehokkuuteen 
ja talouteen liittyvät syynsä tiilirakenteiden hylkäämiseen. Tiilirakenteiden 
vuoksi seinät olivat paksuja ja siksi veivät myytävää asuinpinta-alaa. Raskaat 
rakenteet vaativat raskaat perustukset, eikä tiilirungossa ollut juurikaan 
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Kuva 02

Käytetty rakennustekniikka on aina määrittänyt valmistuvaa arkkiteh-

tuuria, ja rakennettu ympäristömme voidaan nähdä käytettyjen raken-

netekniikoiden ominaispiirteiden ilmentymänä. 
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tehostamis- tai rationalisointimahdollisuuksia. Tiilirunko vaati myös huo-
mattavasti enemmän työvoimaa työmaalle, mikä oli luonnollisesti suuri kus-
tannustekijä. Esimerkkinä siitä, miten ei-arkkitehtoniset tekijät vaikuttivat 
suoraan arkkitehtoniseen ilmeeseen merkittävällä tavalla, mainitsee Mäkiö 
(2005) vuoden 1953 määräyksen asuinhuoneiden 250 senttimetrin vähim-
mäiskorkeudesta sekä betonisten välipohjalaattojen yleistymisen. Molemmat 
tekijät johtivat rakennusten kerroskorkeuden laskuun ja muuttivat asuinker-
rostalojen julkisivujen ilmeen vertikaalista horisontaaliseksi. 

Mäkiö toteaakin, että tuolloin ”arkkitehdit luopuivat osittain tehtävistään 
ja perustajarakentajista tuli arkkitehtejä”. Muutosten vaikutukset näkyivät 
suoraan rakennusten arkkitehtuurissa, vaikka niiden tavoitteet eivät liittyneet 
ulkonäöllisiin seikkoihin. Mäkiön mukaan taloudellisten ja teknisten ratkai-
sujen vaikutuksia ei tulisikaan pitää ”arkkitehtuuria ahdistavina rajoituksina” 
vaan pikemminkin ”rakentamisen ominaispiirteinä”. (Mäkiö 2005, S. 56)

Kuten Mäkiö esittää, rakentamisessa tekniikka sekä taloudelliset realiteetit 
muokkaavat arkkitehtuuria jopa merkittävissä määrin. Tätä arkkitehtuurin 
sidosta rakentamista koskeviin ei-arkkitehtonisiin realiteetteihin ei voida 
poistaa. Toisaalta – toisin kuin Mäkiö kirjoituksessa ilmaisee – tällaisten 
tekijöiden voidaan toisinaan katsoa olevan ”arkkitehtuuria ahdistavia rajoi-
tuksia”, vaikka ne olisivatkin tietylle rakentamisen ajanjaksolle ominaisia 
piirteitä. Erityisesti jos tällaiset tekijät vaikuttavat suoraan haitallisella tavalla 
asuinympäristöön, jota luomme, tulee meidän pystyä tunnistamaan ne ja 
pyrkiä muuttamaan niitä.

Kaikilla rakentamisen alalla toimivilla on omat tavoitteensa. Arkkitehtien 
lähtökohta rakentamisen tarkasteluun eroaa toisinaan merkittävästi muiden 
toimijoiden lähtökohdista. Erikoissuunnittelijoille maankäyttö- ja raken-
nuslaissa (MRL 41/2014 – 120 c §) asetettujen määräysten täyttyminen ja 
teknisten ratkaisujen toimivuus ovat ensisijaisena vastuuna ja tavoitteena. 
Määräyksiä on nykyään niin paljon, että erikoissuunnittelijoiden haluttomuus 
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hakea uusia teknisiä ratkaisuja ja houkutus toistaa hyväksyttyjä nykyisiä, 
vaikka ongelmallisiakin, ratkaisuja on ymmärrettävää. Rakennuttajan en-
sisijainen tavoite on saada valmistuvat asunnot myytyä tai vuokrattua eikä 
esimerkiksi ihanteellisen asuinympäristön luominen.

Rakennuttajan edustajat ovat yksilöitä, jotka ovat aina jossain määrin kiin-
nostuneita esimerkiksi tilallisuudesta tai asuntojen toiminnallisuudesta 
myyntipotentiaalin lisäksi. Varsinkin isojen rakennuttajien kohdalla nämä 
henkilökohtaiset toiveet tai kiinnostukset eivät yleensä kuitenkaan voi men-
nä organisaation perimmäisten pyrkimysten ohitse. Näitä pyrkimyksiä kuvaa 
seuraava nimeltä mainitsemattoman rakennuttajan ohjeistuksesta otettu ra-
kennuksen muotoilua koskeva lainaus: 

”Massoittelussa tavoitellaan vähäeleisyyttä eli ylimääräisiä kulmia, ulos- ja 
sisäänvetoja vältetään. Lähtökohtaisesti talossa on neljä kulmaa. Ilmeikkyyttä 
haetaan materiaalien, värien ja aukotusten vaihtelulla sekä kevytrakenteisilla 
täydennysosilla. Pääasiallisena runkoaineena on betoni.” 

Luonnollisesti arkkitehti voi pyrkiä poikkeamaan näistä niin kutsutuista 
toiveista jossakin määrin, mutta mahdollisuudet poikkeamiseen ovat toden-
näköisesti melko rajallisia.

Arkkitehdeillä on monilta osin erilaiset motiivit ja tavoitteet kuin muilla 
rakentamisen alan toimijoilla.  Arkkitehtien suhtautuminen rakentamiseen 
ei perustu pelkästään tekniseen tai taloudelliseen näkökulmaan, vaan he 
tarkastelevat rakentamista ajallisesti takuuaikaa pidemmällä ja kulttuuril-
lisesti laajemmalla perspektiivillä. Tämän takia olisi merkityksellistä, että 
arkkitehdit ottaisivat rohkeamman ja aktiivisemman roolin tulevaisuuden 
rakennustavan määrittelyssä. 

Arkkitehdeiltä vaadittaisiin kuitenkin nykyistä huomattavasti korkeatasoi-
sempaa teknistä osaamista, jotta heillä olisi tarvittava kieli käydä vakuuttavaa 
keskustelua insinöörien kanssa rakentamisen kannalta merkityksellisistä 
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aiheista. On myös tärkeää ymmärtää, mihin vaikuttamalla voimme saavuttaa 
tarvittavan lopputuloksen. Kuten aikaisemmin todettiin, määräävät talous ja 
tekniikka suuressa määrin rakentamista, ja jos tätä ei huomioida riittävästi, 
menettävät arkkitehdit yhä enemmän valtaa rakentamisen alalla.
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Kuva 03

Nykyrakennusten arkkitehtoninen ilme perustuu pitkälti selkeisiin mas-

soihin ja suoriin tasaisiin pintoihin, joita elävöitetään aukotuksilla, ja 

värejä tai pintamateriaaleja varioimalla.
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Seuraavassa kappaleessa käsitellään tarkemmin massiivirakenteita. Lisäksi 
tarkastellaan syitä siihen, miksi massiivirakenteita ei enää käytetä asuinker-
rostaloja rakennettaessa, ja sitä, ovatko massiivirakenteet mahdollisia nyt ja 
tulevaisuudessa.

KERROKSELLISET RAKENTEET SYRJÄYTTÄVÄT 
MASSIIVIRAKENTEET 

1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa massiivinen tiilimuurirunko oli 
vallitsevana runkotyyppinä asuinkerrostaloissa. Vuosisadan alkuvaiheessa 
betoni yleistyi kerrostalojen materiaalina ja yksi kerrallaan perinteiset puu-
hun, teräkseen ja tiileen perustuvat rakennusosat alkoivat korvautua beto-
nisilla rakenteilla. Esimerkiksi puiset välipohjat olivat 1920-luvulle tultaessa 
korvautuneet jo lähes täysin betonisilla (Mäkiö 1994, s. 11). Tiiltä ja betonia 
yhdistävästä niin kutsutusta sekarungosta tuli 1900-luvun alkupuolen yleisin 
runkotyyppi, mutta tiilimuuri säilyi julkisivujen kohdalla tavanomaisimpana 

MASSIIVISET JA KERROKSELLISET 
RAKENTEET
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ratkaisuna. 1940- ja 1950-luvuilla rakenneratkaisujen kirjo monipuolistui 
merkittävästi. Tällöin esimerkiksi alkoi julkisivujen varsinaisen lämpöä 
eristävän kerroksen ja kantavan rakenteen eriytyminen (Mäkiö 1994, s.11). 
1960–1970-luvuilla asuinkerrostaloissa yleisimmäksi runkotyypiksi muodos-
tui niin kutsuttu osaelementtirakenteinen kirjahyllyrunko (Mäkiö 2006, s. 
150). Kyseisessä runkoratkaisussa ulkoseinät olivat yleensä ei-kantavia ker-
roksellisia betonisandwich-elementtejä ja varsinaisen kantavan rungon muo-
dostivat väliseinät, jotka tavallisesti toteutettiin suurmuoteilla. 1970-luvulle 
siirryttäessä paikalla rakentamisen osuus kuitenkin väheni ja täyselementtiset 
BES-järjestelmään perustuvat kirjahyllyrungot vastaavasti yleistyivät. Tässä 
vaiheessa julkisivujen rakenne olikin muuttunut jo täysin nykyisen kaltaiseksi 
kerrokselliseksi rakenteeksi ja massiivitiilirakenne oli syrjäytynyt lopullisesti.

Työssä eritellään tarkemmin kolme tekijää, jotka ovat merkittävästi vaikut-
taneet siihen, miksi kerroksellinen rakenne korvasi massiivitiilijulkisivut ja 
miksi kyseinen muutos oli niin nopea ja kokonaisvaltainen.

MUUTTOLIIKKEET JA RAKENTAMISEN TEHOSTUMINEN 

Merkityksellisimpänä yksittäisenä tekijänä massiivirakenteiden häviämisel-
le voidaan ehkä pitää 1960- ja 1970-lukujen muuttoliikkeen synnyttämää 
tarvetta tuottaa nopeasti suuria määriä uusia koteja. Tarpeen vuoksi jo-
kaista rakentamisen osa-aluetta pyrittiin tehostamaan, mikä johti lopulta 
elementtirakentamiseen.

Suomi oli sodan jälkeen tilanteessa, jossa yli 400 000 sodassa kotinsa menettä-
nyttä kansalaista jouduttiin asuttamaan uudelleen mahdollisimman nopeasti. 
Asuttamisen tarve onnistuttiin tuolloin täyttämään muodostamalla pientilo-
ja, ja pääasiallisesti tulevat asukkaat rakensivat tarvittavat rakennukset itse 
omasta puutavarasta (Mäkiö 1994, s. 15). Suomi muuttui kuitenkin sodan 
jälkeen yhteiskuntana merkittävästi, ja ennen maatalousvaltainen yhteiskun-
ta teollistui nopeasti, johtaen suureen rakennemuutokseen. Työt maaseudulla 
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vähenivät, mutta samalla töitä oli tarjolla tehtaissa. Kun Suomessa olikin 
1960-luvulla rakennemuutoksen aiheuttaman maaltamuuton takia taas tarve 
asuttaa nopeasti suuri joukko, ratkaisuna toimi kerrostalovaltaisten aluera-
kentamiskokonaisuuksien rakentaminen teollisia menetelmiä hyväksi käyt-
täen (Neuvonen 2006, s. 142).

Siinä missä muuttoliikkeet muodostivat 1960- ja 1970-luvuilla tarpeen, 
tarjosivat betoni, suurmuotit, elementtirakentaminen ja rakennusosien stan-
dardointi ratkaisun. Tehostamisesta tuli merkittävin rakentamista ohjaava 
tekijä, joka muokkasi voimakkaasti rakentamisessa käytettyjä ratkaisuja. 
Tuolloin saavutetussa tehostumisessa oli lopulta kyse monen osatekijän sum-
masta, mutta merkittäviä yksittäisiä tekijöitä olivat esimerkiksi: koneellisen 
nostokaluston tuleminen osaksi työmaita, talvirakentamisen mahdollistumi-
nen, työmaalla suoritettavien tehtävien kehittyminen vähemmän käsityötä 
vaativiksi, rakenteelliset vakioratkaisut sekä standardoitujen rakennusosien, 
tuotteiden ja kalusteiden tuleminen tavanomaiseksi osaksi rakentamista.  

Nostokalustolla oli suuri rooli rakentamisen tehostamisessa ja erityisesti 
elementtirakentamisen mahdollistamisessa. Uuden nostokaluston avulla 
rakentamisessa käytettävien kappaleiden kokoa kyettiin kasvattamaan mer-
kittävästi. Vielä 1940- ja 1950-luvuilla rakennustarpeet kannettiin pääasialli-
sesti ihmisvoimin kerroksiin (Mäkiö, 1990, s. 28), minkä lisäksi käytössä oli 
erilaisia vinssiratkaisuja rakennuskappaleiden nostamista varten. Tämä vaati 
kuitenkin huomattavan määrän työvoimaa, määritti pitkälti käytettyjen 
rakennusosien suurimmat mahdolliset koot ja vaikutti siten suoraan siihen, 
kuinka nopeasti pystyttiin rakentamaan. 1960-luvulla nopeasti yleistyneet 
torninosturit mahdollistivat useiden tonnien kokoisten betonielementtien 
nostamisen suoraan paikalleen, mikä nopeutti rakentamista ja vähensi työ-
maalla tarvittavien henkilöiden määrää.
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Kuva 04

1960- ja 1970-luvuilla suuret muuttoliikkeet aiheuttivat asuntotar-

peen, jonka täyttäminen vaati rakentamisen radikaalia tehostamista. 

Rakennusosien standardointi, siirtyminen esivalmistettaviin rakennus-

elementteihin sekä teknisten apuvälineiden kuten torninostureiden tulo 

osaksi rakennustyömaata mahdollistivat rakentamisen ennennäkemät-

tömällä nopeudella.
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Ympärivuotisen rakentamisen tavoite oli myös elementtirakentamiseen 
tähtäävän ja rakentamista tehostamaan pyrkivän kehityksen yksi tärkeä mo-
tivaattori (Mäkiö 1994, s. 32). Tiileen perustuvalle rakentamiselle talvella 
rakentaminen oli laastin käytön vuoksi haasteellista, mikä vaikutti suoraan 
siihen, paljonko rakennuksia voitiin tuottaa vuodessa. Tähän tehdasoloissa 
valmistettavat betonielementit tarjosivat ratkaisun, mahdollistaen niin raken-
nusosien tuottamisen kuin asentamisenkin myös pakkaskaudella.

Rakentamisen tehokkuuden tavoittelu onnistuikin merkittävästi muutta-
maan rakentamisen työtapoja, ja esimerkiksi rakentamisen kuutiotyöaika 
putosi 1950-luvun alun kymmenestä tunnista pidemmälle vietyjen ele-
menttirakenteiden kohdalla noin neljään tuntiin (Mäkiö 1994, s. 31). Tämä 
tarkoitti, että työmaalla tarvittavien työntekijöiden määrää voitiin vähentää 
merkittävästi, mikä vastaavasti laski rakentamiskustannuksia. Kun 1950-lu-
vun alussa kerrostaloa oli rakentamassa 40–50 työntekijää, vain kymmenen 
vuotta myöhemmin määrä oli vähentynyt 20–25 henkeen (Mäkiö 1994, s. 
31). Muutos oli huomattava verrattuna tiileen perustuvaan rakentamiseen, 
jonka käsityöhön perustuvaa rakentamistapaa ei kyetty merkittävästi tehos-
tamaan. Sen lisäksi että työntekijöiden määrän vähentämisellä voitiin suo-
raan vaikuttaa positiivisesti rakentamisen kustannuksiin, ja siten asuntojen 
hintoihin että rakennuttajien katteisiin, oli rakentamisen riippuvaisuutta 
työntekijöiden määrästä pakko pienentää, jotta tuleva asuntotuotantotarve 
kyettiin täyttämään. Johanna Hankonen(1994) teoksessaan Lähiöt ja te-
hokkuuden yhteiskunta  huomioi että  jo 1950-luvun lopulla oli selkeää, että 
voimistuva asuntotuotanto tulisi vaatimaan enemmän muurareita ja rappa-
reita kuin tuolloin yksinkertaisesti oli saatavilla. Tämän lisäksi 1950-luvulla 
tapahtuneet lakkoilut, ja niiden vaikutukset töiden edistymiselle, ohjasivat 
rakennuttajat etsimään betonirakenteista  tuotannon kannalta turvallisempia 
ja halvempia vaihtoehtoja perinteisille työtavolle (Hankonen 1994, s.148). 
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Vain lyhyen kehitystyön jälkeen teräsbetonirunkoisen rakennuksen pystyi-
kin rakentamaan sellaisella tehokkuudella, johon massiivisen tiilirakenteen 
rakentaminen ei yltänyt, ja tämä rakentamisen uusi malli lopulta mahdol-
listi tarvittavan asuntomäärän toteuttamisen. Siirtyminen tiilestä betoniin 
tarkoitti samalla siirtymistä kerroksellisiin rakenteisiin, sillä kehityksen 
mahdollistanut betoni vaati huonon eristävyytensä takia aina erillisen eriste-
kerroksen osaksi rakennetta.   

LÄHIÖT UUDEN TEOLLISTUNEEN YHTEISKUNNAN SYMBOLINA

Toisena tekijänä elementtirakentamisen yleistymiseen vaikutti rakentamisen 
tehostumispaineen lisäksi myös se yhteiskunnallinen muutos, joka sodan jäl-
keen teollistuvassa Suomessa tapahtui ja millaiseksi tavallisen perheen elämä 
tuolloin muodostui. Toinen maailmansodan ja sen jälkeisen jälleenrakennuk-
sen kausi oli monilla tavoilla suuri murroskohta, jolloin aikaisemmin maata-
loudesta elävä Suomi sotakorvausten vuoksi pakotettiin teollistumaan. Koska 
monille tuo muutos tarkoitti myös konkreettista asuinympäristön muutosta, 
eli muuttamista pientilalta kerrostalolähiöön, tuli betonisista kerrostaloista 
uuden ajan symboleja. 1960- ja 1970-lukujen maaltamuuton seurauksena 
moni perhe pääsi ensimmäistä kertaa osalliseksi monista moderneista elä-
mää helpottavista mukavuuksista. Vuonna 1950 Suomessa vain noin 17,4 
prosentissa asunnoista oli wc ja vain 7,3 prosentissa oli lämmin vesi (Mäkiö 
1990, s. 17). Kuitenkin vuonna 1975 suuren muuttoaallon loppuvaiheessa wc 
oli jo 76 prosentissa ja lämmin vesi 69 prosentissa asuntoja (Mäkiö 1994, s. 
14). Tällainen nopea muutos ja elintason nousu eivät olisi olleet mahdollisia 
ilman betonirakentamisen mahdollistamaa suurmittaista rakennuskannan 
uudistamista. 
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Kuva 05

Lähiöt voitiin nähdä uuden ajan symboleja, ja samalla ne olivat monelle 

perheelle mahdollisuus päästä osalliseksi moderneista elämää helpot-

tavista mukavuuksista.
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ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU U-ARVON KAUTTA 

Kolmantena tekijänä massiivirakenteiden häviämiselle ja vuosikymmenien 
pituiselle poissa pysymiselle voidaan pitää hiljalleen kiristyneitä lämmöne-
ristysvaatimuksia, joiden tasolle nykyään on mahdotonta päästä perinteisiä 
massiivitiilirakenteita käyttäen. 1960-luvulla määräyksissä annettiin ensim-
mäisen kerran ulkoseinien lämmöneristävyydelle minimitaso käyttämällä 
K-arvoa (nykyään U-arvo), kun ennen tätä riittävä eristävyyden taso varmis-
tettiin antamalla tarvittavien materiaalikerrosten paksuus. Kyse oli kuitenkin 
teoreettisesta laskennallisesta arvosta, joka rakennuksen kokonaisenergiate-
hokkuutta tarkasteltaessa jättää monia merkittäviä osa-alueita huomioimatta. 
Monet aikaisemmin käytetyt rakennetyypit eivät täyttäneet näitä vaatimuk-
sia, eikä niitä täten voitu käyttää enää uusissa rakennuksissa. 

Edellä mainitut syyt ovat vaikuttaneet siihen muutokseen, joka lopetti mas-
siivirakenteisten asuinkerrostalojen rakentamisen Suomessa ja on pitänyt sen 
historiaan jääneenä ratkaisuna. Muuttoaallon aikainen aluerakentaminen 
synnytti nykyisen kaltaisen kehittyneisiin ja vakiintuneisiin prosesseihin 
perustuvan rakennusteollisuuden ja antoi valtaa erityisesti rakennusyhtiöille, 
joilla oli tarvittava infrastruktuuri elementtirakentamista varten. Tuolloin 
saavutettu asema onkin auttanut rakennusyhtiöitä säilyttämään valtansa 
rakentamisen alalla ja pitämään tilanteen rakentamisessa vuosikymmenien 
ajan monilta osin muuttumattomana. Nykyisellään myös monet rakentami-
sen osa-alueet, kuten koulutus, lainsäädäntö sekä urakkalaskentamallit, ovat 
muovautuneet vallitsevan mallin mukaisiksi ja siten varmistaneet tilanteen 
pysymisen muuttumattomana. Muutokset alalla ovatkin viimeisten vuosi-
kymmenten aikana keskittyneet pääasiassa rakentamisen tehostamiseen en-
tisestään sekä esiin tulleiden ongelmakohtien korjaamiseen teknisiä yksityis-
kohtia hiomalla. Kerroksellisiin rakenteisiin perustuvasta rakentamisesta on 
muodostunut itseään suojeleva ja ylläpitävä järjestelmä, jolla ei nykyisellään 
ole erityistä tarvetta muuttua.
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”EPÄKESTÄVÄ” NYKYRAKENTAMINEN

Kuten aikaisemmin esitettiin, nykyinen tapa rakentaa on syntynyt ensisijai-
sesti alentamaan rakentamisen kustannuksia ja tehostamaan rakennuspro-
sessia, eivätkä pitkäikäisten rakennusten tai ihanteellisten asuinympäristöjen 
luominen ole olleet merkityksellisiä tavoitteita. Nykyisellä rakentamisen 
tavalla on merkittäviä etuja verrattuna perinteiseen tiilirakentamisen malliin, 
joten paluu massiivitiilirakentamiseen on erittäin epätodennäköistä. Nämä 
edut tuovat kuitenkin hyötyä pääasiassa rakentamisvaiheessa, eikä voida väit-
tää, että nykyinen rakentaminen kykenisi tarjoamaan erityisiä käytönaikaisia 
etuja asujalle. Betonielementit ja kerrokselliset rakenteet eivät ole muodos-
tuneet ihanteellisiksi ratkaisuiksi muuten kuin teknisten ja taloudellisten 
osa-alueiden kohdalla. Lisäksi on huomioitava, että kerrokselliset rakenteet 
ovat osoittautuneet ongelmallisiksi ja vikaherkiksi ratkaisuiksi reaalimaail-
man käyttäytymisen osalta.  

Nykyrakentamisen ongelmallisuutta on käsitelty jo monissa opinnäytetöis-
sä, esimerkiksi Lars-Erik Mattila diplomityössään Tulevaisuuden kerrostalo 
(2014) on esitellyt kattavasti kerroksellisiin rakenteisiin perustuvan rakenta-
misen ongelmia. Mattilan mukaan nykyinen rakentaminen aiheuttaa kolmi-
tahoisen ongelman, jonka vuoksi rakentamisen jatkaminen nykyisellä tavalla 
ei ole kestävää. Mattila jakaa ongelmat kansantalouden, kansanterveyden 
sekä aineen kiertokulun ongelmiin. 

ARVONSA MENETTÄVÄ RAKENNUSKANTA

Kansantalouden ongelma tarkoittaa sitä, että nykyisten rakennusten lyhyen 
elinkaaren takia kiinteistöjen arvo laskee huomattavasti, kun ne lähestyvät 
laskennallisen ikänsä loppua varsinkin alueilla, joilla ei ole odotettavissa 
suurta maan hinnan nousua. Tämä on ongelma, johon ihmiset ovat hiljalleen 
havahtumassa, kun yhä suurempi osa rakennuskannastamme tulee teknisen 
käyttöikänsä päähän ja käytännössä joudutaan peruskorjaamaan täysin tai 
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rakentamaan uudelleen. Monessa tapauksessa hintaero näiden kahden vaih-
toehdon välillä on melko pieni. Näin kansallisvarantomme, josta suuri osa on 
nykyisellään sidottuna rakennettuun ympäristöön, on käytännössä sidottu 
lyhytikäisiin kertakäyttörakennuksiin. Monen ihmisen elämänaikaiset sääs-
töt on sijoitettuna rakennuksiin, joiden todellinen arvo teknisen iän päässä 
on lähes olematon. Esimerkiksi Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto 
-teoksen mukaan asuinkerrostalon arvosta on jäljellä 50 vuoden jälkeen vain 
30 % (Haahtela 2014). Tämä ei kuitenkaan tunnu olevan selvää esimerkiksi 
kaikille asunnonostajille, vaan vallalla on monesti vielä valheellinen ajatus 
siitä, että rakennukset säilyttävät arvonsa vuodesta toiseen ja kestävät niin 
sanotusti isältä pojalle. Erityisen ongelmallista tämä on tilanteissa, joissa 
asunto ostetaan esimerkiksi 30–40 vuotta vanhasta rakennuksesta ja vaadit-
tu hinta on niin korkea, että tarvittava laina-aika voi olla jopa 20–30 vuotta. 
Tällaisissa tapauksissa pahimmillaan valtavat peruskorjauskustannukset voi-
vat tulla omistajan maksettaviksi jo huomattavasti ennen kuin alkuperäinen 
laina on maksettu pois.

HUONOSTI IKÄÄNTYVÄT RAKENNUKSET JA ASUJIEN TERVEYS

Kansanterveyden ongelmalla tarkoitetaan sitä, että synteettisiin materiaalei-
hin ja tiiviisiin rakennekerroksiin perustuvat rakennukset voivat aiheuttaa 
sisäilmaongelmia, kun syystä tai toisesta rakenteet eivät toimi kuten niiden 
teoreettisesti tulisi toimia. Tämä on ongelma, jonka todennäköisyys kasvaa 
rakennuksen ikääntyessä, kun uutena toimineet rakennekerrokset eivät enää 
välttämättä täytä täysin sitä funktiota, jonka niiden tulisi täyttää. Tällöin ra-
kennukset ja niissä käytetyt materiaalit voivat aiheuttaa asujille terveydellisiä 
ongelmia, joista on käyty keskustelua jo pitkään niin mediassa kuin valtion 
tasollakin. Tämä ongelma aiheuttaa henkilökohtaisten tragedioiden lisäksi 
myös suuria taloudellisia rasitteita, kun aiheutuneita terveydellisiä ongelmia 
joudutaan hoitamaan verovaroin tai ihmisiä joutuu jäämään pois työelämästä.
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Kaavio 01

Nykyrakennusten arvon kehitys on Haatelan Talonrakennuksen kus-

tannustieto -teoksen mukaan voimakkaasti laskeva, ja vain muutaman 

vuosikymmenen jälkeen itse rakennuksen arvosta on vain murto-osa 

jäljellä.
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Kuva 06

Tehostamiseen tähdännyt muutos johti kertakäyttöisiin rakennuksiin, 

jotka muutaman vuosikymmenen välein vaativat perustavanlaatuista 

korjausta, tai uudelleen rakentamista. Kun nykyrakennuksen julkisivu 

uusitaan teknisen käyttöiän päättyessä, hävitetään käytännössä sa-

malla myös kyseisen rakennuksen alkuperäinen arkkitehtoninen arvo 

ja ilme.
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EHTYVÄT LUONNONVARAT, JA KASVAVAT JÄTEVUORET

Kolmas eli aineen kiertokulun ongelma syntyy nykyrakentamisessa käytetyis-
tä materiaaleista ja siitä, miten näitä materiaaleja käsitellään rakentamisen eri 
vaiheissa. Nykyisellään rakentaminen perustuu pitkälti sellaisten materiaali-
en käyttöön, jotka lähtökohtaisesti ovat uusiutumattomista lähteistä ja joita 
ei käytön jälkeen voida palauttaa luontoon tai uusiokäyttää. Rakennusten 
lyhyen elinkaaren takia tämä tarkoittaa sitä, että muutaman vuosikymme-
nen syklillä muutamme valtavan määrän ehtyviä luonnonvaroja puhtaaksi 
jätteeksi. Suuri osa niistä materiaaleista, joita käytämme rakennuksissamme, 
on synteettistä eikä palaa jätteenä osaksi luonnon kiertoa, joten tämä ongel-
ma kuten syntyvät jätevuoretkin vain kasvavat vuosi vuodelta. Ainoa keino 
ongelman ratkaisemiseksi on käyttää materiaaleja, jotka voidaan palauttaa 
osaksi luonnon omaa kiertokulkua tai joita voidaan käyttää uudelleen rajat-
toman monta kertaa ilman, että tuotteen ominaisuudet heikkenevät.

Mattilan esittämien ongelmakohtien vuoksi nähdään selvästi, että nykyinen 
rakentamisen malli ei ole kestävä muuten kuin korkeintaan lyhytaikaisen 
taloudellisen tarkastelun näkökulmasta. Luonnollisesti, jos vallitseva tilanne 
on ongelmallinen, on siihen haettava muutosta.

Tällaisen muutoksen esteenä on kuitenkin useitakin tekijöitä. Se tehostu-
nut rakentamisen järjestelmä, joka tuotti suuren muuttoaallon tarvitseman 
asuntokannan, on monilta osin muovautunut niin, että kaikki sen osa-alueet 
toimivat yhden ratkaisun mukaisesti. Jos tällaista järjestelmää halutaan 
muuttaa, pitää muuttaa myös sen sisäisiä rakenteita. Tämä on työlästä, ja 
siksi kynnys muutosten tekemiseen on korkea.

Usein on myös vaikeaa osoittaa yksittäistä selkeää syytä kerroksellisten ra-
kenteiden ongelmiin, mikä johtuu ratkaisun monimutkaisesta rakennusfy-
sikaalisesta toiminnasta. Jos syytä ei voida eritellä ja aukottomasti osoittaa, 
ei selkeitä muutoksiakaan voida vaatia. Tämän vuoksi esiintyvät ongelmat 
nähdäänkin mieluiten yksittäisinä tapahtumina eikä osoituksena ratkaisun 
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yleistasoisesta toimimattomuudesta. Kun rakenne ei ole toiminut kuten sen 
teoreettisesti olisi kuulunut toimia, on helpointa syyttää väärin tehtyä asen-
nusta, huoltotöiden laiminlyöntiä tai esimerkiksi käytönaikaista virhettä. 
Tällaisessa tilanteessa, varsinkin kun selkeitä korvaavia vaihtoehtoja ei ole 
esittää, on ongelmien kohdalla liian helppo katsoa muualle tai vähätellä niitä.

Esitetyt ongelmat ovat osa nykyistä rakentamista. Ongelmat tulevat jatku-
maan niin kauan kuin jatkamme rakennuskantamme tuottamista ja korjaa-
mista nykyisillä rakenneratkaisuilla.

MASSIIVIRAKENTAMINEN VAIHTOEHTONA

Kuten on osoitettu, on nykyisessä rakentamisen mallissa perustavanlaatuisia 
ongelmia, eikä niitä voida ratkaista kevyin muutoksin. Kerroksellisia rakentei-
ta käyttämällä ei ole onnistuttu luomaan sitä täydellistä rationaalista ratkaisua 
rakentamiseen, mitä vielä puoli vuosisataa sitten toivottiin. Vain aukottoman 
täydelliset työsuoritukset rakentaessa varmistaisivat kerroksellisten rakentei-
den toimivuuden, samoin tiukasti hallitut olosuhteet asuttaessa. Tällaiset 
olettamukset eivät toteudu todellisessa maailmassa, eivätkä niihin perustuvat 
mallit siksi ole kestäviä. Kerroksellisia rakenteita vaivaavat ongelmat ovatkin 
syy sille, että on tarve etsiä vaihtoehtoja nykyiselle rakentamiselle.

Vaihtoehtoja voi tulevaisuudessa löytyä useitakin, mutta jo nyt on massii-
virakenteita käyttäen mahdollista korjata ne ongelmakohdat, jotka Mattila 
työssään esittää. Kyseessä on yksinkertainen tekniikka, joka on jo osoittanut 
toimivuutensa käytännössä. Tämän tekniikan lisäksi massiivirakenteet eivät 
vaadi tulevaisuuden materiaaleja tai muita tekniikoita, joten jo nyt muutok-
seen tarvittavat mahdollisuudet ovat olemassa. Kun massiivirakenteita toteu-
tetaan tunnettuja materiaaleja – kuten puuta, tiiltä, tai esimerkiksi kevytbe-
tonia – käyttäen, on olemassa valmiiksi pitkä kokemus niiden toimivuudesta 
todellisissa käyttötilanteissa.
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Suomessa on kuitenkin erittäin vähän 1960-luvun jälkeen rakennettuja mas-
siivirakenteisia kerrostaloja, joten kokemus massiivirakenteista perustuu pit-
kälti juuri vanhoihin rakennuksiin. Tämän vuoksi massiivirakenne nähdään 
usein ehkä vanhanaikaisena ratkaisuna, alkeellisena tai tiettyihin tyylisuun-
tiin sitovana. Koska tulevaisuus tavataankin yleisesti nähdä menneisyyttä 
monimutkaisempana, on monille ehkä epäintuitiivista nähdä massiiviraken-
teisia rakennuksia tulevaisuuden ratkaisuna. Olemme niin tottuneita kor-
jaamaan tekniikan aiheuttamia ongelmia lisäämällä uutta tekniikkaa, että 
muita vaihtoehtoja on usein vaikeaa nähdä.

On totta, että perinteisillä tavoilla toteutettuja massiivirakenteita on erittäin 
vaikea muuntaa sellaisenaan nykyisen tehorakentamisen kanssa yhteensopi-
vaksi järjestelmäksi. On kuitenkin ymmärrettävä, että massiivisten rakentei-
den käyttäminen ei välttämättä vaadi perinteisiin työtapoihin palaamista. 
On mahdollista etsiä uusia tapoja toteuttaa massiivirakenteita. Uusien käyt-
tötapojen tulisi pyrkiä yhdistämään elementtirakentamisen tehokkuus ja 
taloudellisuus vikavarmoihin ja pitkäikäisiin rakenteisiin. Jos tulevaisuuden 
massiivirakenneratkaisut perustuvat tunnetuille materiaaleille ja kunnioitta-
vat hyväksi todettuja käyttötapoja, voidaan uudesta käyttötavasta huolimatta 
saavuttaa perinteisten massiivirakenteiden rakennusfysikaaliset edut. Ei 
olekaan kyse palaamisesta ajassa taaksepäin vaan palaamisesta terveellisen, 
turvallisen ja miellyttävän asuinympäristön luomiseen, kun etsitään vaihto-
ehtoisia rakennustapoja massiivirakenteiden kautta.

Sen lisäksi, että massiivirakenteet nähdään nykypäivänä liian usein vanhan-
aikaisena ratkaisuna, mielletään massiivirakenteiset rakennukset helposti 
myös arkkitehtoniselta ilmeeltään massiivisiksi. Vastaavasti moderni arkki-
tehtuuri voidaan nähdä keveyden arkkitehtuurina, jossa ulko- ja sisätilan ra-
jaa hälvennetään suurten lasipintojen ja ohuiden seinärakenteiden avulla. Jos 
massiivirakenteista seinää verrataankin sen syrjäyttäneeseen kerrokselliseen 
rakenteeseen, on ero rakenteiden paksuudella merkittävä. Perinteinen 2 kiven 
tiiliseinä on tavallisesti noin 600 mm paksu (Neuvonen 2006, s. 55), kun 
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sen syrjäyttänyt betonielementti on paksuudeltaan kantavana vain noin 300 
mm ja ei-kantavana 220 mm (Neuvonen 2006, s. 151). Kuitenkin rakenteen 
minimipaksuudeksi tulee 510 mm, jos verrokkina käytetään nykyisten läm-
möneristevaatimusten mukaista ja yleisesti käytettyä seinärakennetta US402 
(Rakennustieto 2010), jossa on kantava betonikuori, mineraalivillaeriste ja 
pintarakenteena 130 mm paksu tiiliverhous. Ei voidakaan esittää, että ker-
rokselliset rakenteet olisivat välttämättä erityisen ohuita tai keveitä. Ehkä 
tuleekin hyväksyä viime vuosikymmeninä tapahtunut seinärakenteiden 
kasvaminen ja se, että ohuet rakenteet alkavat olla paksuine eristekerroksi-
neen ja tuuletusväleineen lähes yhtä paksuja kuin massiivirakenteet, jotka ne 
syrjäyttivät. Mahdollisesti näistä massiivisista, lämpöä säästävistä muureista 
on löydettävissä jopa arkkitehtoninen aihe. 
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Kuva 07

Kapteeninkatu 1930-luvulla. Kaikki kuvassa näkyvät massiivitiiliraken-

nukset ovat edelleen asuinkäytössä. Kuvassa esiintyvien rakennusten 

kaltaiset, nyt yli 100 vuotta vanhat massiivitiileen perustuvat rakennuk-

set ovat osoitus massiivirakennetekniikoiden toimivuudesta todellisissa 

olosuhteissa.  
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MASSIIVIRAKENTEIDEN EDUT

Yksinkertaisuus on selkein etu, kun verrataan massiivirakenteita kerrokselli-
siin rakenteisiin. Massiivirakenteiden yksinkertaisuuden avulla on mahdol-
lista tavoitella rakennuksille käyttöikää, joka voidaan laskea vuosisadoissa 
vuosikymmenien sijaan. Massiivirakenteilla on mahdollista saada niin raken-
teet kuin niiden toimintakin huomattavasti nykyistä yksinkertaisimmiksi 
ja eliminoida ne pääasialliset ongelmat, jotka vaivaavat nykyrakenteita. On 
mahdollista rakentaa vikasietoisempia, helpommin huollettavia ja terveempiä 
rakennuksia, kun käytetään yksinkertaisempia rakenneratkaisuja ja poiste-
taan ylimääräiset, synteettisiin materiaaleihin perustuvat rakennekerrokset. 
Pitkäikäisempiä rakennuksia rakentamalla voidaan varmistaa rakennuskan-
nan arvon ja – suuremmassa mittakaavassa – kansanvarannon säilyminen. 
Myös aineen kiertokulun ongelmaan pystytään tarttumaan konkreettisella 
tavalla, kun rakennetaan pitkäikäisempiä rakennuksia ja käytetään vain tur-
vallisia luonnonmateriaaleja. Tämä rakenteellinen yksinkertaisuus helpottaa 
niin suunnittelua, rakentamista kuin käyttöäkin.

SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN YKSINKERTAISTAMINEN 

Massiivirakenteen lopullinen seinärakenne on kerroksellista ratkaisua 
yksinkertaisempi, ja tämä heijastuu suunnitteluun ja rakentamiseen. 
Monikerroksisissa rakenteissa kantavan rakenteen jokainen erillinen raken-
nekerros täytyy periaatteessa saada kaikilta osin jatkuvaksi ja yhtenäiseksi. 
Eristekerroksen jatkuvuus vaatii kuitenkin erityistä huomiota kohdissa, joissa 
rakenteessa tapahtuu muutos, kuten kulmien ja sisään- ja ulosvetojen koh-
dalla. Luonnollisesti näihin löytyy toimiviksi todettuja vakioratkaisuja, mut-
ta ne vaativat kuitenkin erityistä huomiota niin suunnitteluvaiheessa kuin 
toteutuksessa. Tämä taas ohjaa helposti yksinkertaistamaan muotokieltä ja 
siten rakennusten arkkitehtonista ilmettä. Massiiviset yksiaineiset rakenteet 
eivät välttämättä muodosta samanlaisia kriittisiä saumakohtia juuri kulmien 
ja sisään- ja ulosvetojen kohdalla.
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Tämä on kuvateksti joka selittää jotain erittäin tärkeää

Kuva 08

Nykyrakennukset ovat monimutkaisia kokoelmia materiaaleja ja ra-

kennekerroksia, joka tekee niin suunnittelusta kuin rakentamisestakin 

haastavaa, sekä tekee rakenteen pitkäaikaiskäyttäytymisen ennustami-

sen haastavaksi.
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VIKASIETOINEN RAKENNE ON PITKÄIKÄINEN RAKENNE

Massiivirakenteiden vikasietoisuus on myös merkittävä etu, kun niitä verrataan 
kerroksellisiin rakenteisiin. Käsitys massiivirakenteiden vikasietoisuudesta 
perustuu pitkälti siihen kokemukseen, joka perinteisistä massiivirakenteisista 
rakennuksista on. Tiedetään myös, että massiivirakenteet eivät perusraken-
teensa vuoksi kärsi niistä tekijöistä, jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi 
kerroksellisissa rakenteissa.

Kerroksellisten rakenteiden ydinongelma on se, että rakenne perustuu useisiin 
materiaalikerroksiin, joista jokainen on kriittinen kokonaisuuden toimivuu-
den kannalta. Kerroksellisissa rakenteissa rakennekerrokset pystyvät täyttä-
mään muiden rakennekerrosten tehtäviä erittäin huonosti, joten tilanteessa, 
jossa yhden rakennekerroksen toimintakyky heikkenee, eivät muut rakenne-
kerrokset pysty kompensoimaan tätä eikä rakenne toimi enää kokonaisuute-
na. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa katastrofaalisiin ongelmiin. Toinen 
kerroksellisten rakenteiden perustavanlaatuinen ongelma on kokonaisuuden 
kannalta kriittisten materiaalikerrosten sijoittuminen rakennekokonaisuuden 
sisälle. Tämän takia rakennekerrosten toimivuutta on hyvin vaikea tarkastaa, 
tai vikatilaneessa korjata,  ilman rakenteiden purkamista.

Massiivirakenteissa ei ole rakenteen rakennusfysikaalisen käyttäytymisen 
kannalta merkityksellisiä piilotettuja rakenteita, ja rakenteiden kuntoa ja 
toimivuutta onkin huomattavasti helpompi tarkkailla ja arvioida ulkoapäin. 
Massiivirakenteissa ei myöskään ole materiaalien välisiä rajapintoja tai kalvo-
ja, joihin mahdollinen rakenteisiin kerääntyvä kosteus voisi kerääntyä, toisin 
kuin kerroksellisissa rakenteissa. Massiivirakenteissa rakenne vastaa kokonai-
suutena kaikista rakenteen funktioista – kuten eristävyydestä, tiiviydestä ja 
kantavuudesta – joten paikalliset ongelmat rakenteessa eivät aiheuta saman-
laista kokonaisvaltaista toiminnallisuuden häviämistä kuin kerroksellisissa 
rakenteissa.
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Kuva 09

Kerroksellisissa rakenteissa on lähtökohtaisesti monia piilotettuja ra-

kennekerroksia, joiden kunnon ja toimivuuden seuraaminen on haas-

tavaa, ja korjaaminen ongelmatilanteissa on usein mahdotonta, ilman 

ympäröivien rakennekerrosten purkamista. 
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Juuri vikasietoisuus, joka usein yhdistetään massiivirakenteisiin, vaikuttaa 
suoraan rakennusten pitkäikäisyyteen. Vanhat rakennukset, jotka ovat säiden 
ja ihmisten elämän aiheuttamien rasitusten armoilla kestäneet jopa kahden 
vuosisadan ajan, perustuvatkin poikkeuksetta rakenteeltaan yksinkertaisiin 
massiivirakenteisiin, kuten tiilimuuriin tai hirsikehikkoon. Tätä voidaan 
pitää osoituksena massiivirakenteiden vikasietoisuudesta ja toimivuudesta 
realistisissa olosuhteissa. Nykyisillä kerroksellisiin rakenteisiin perustuvilla 
rakennuksilla on usein ollut vaikeuksia saavuttaa edes muutaman vuosikym-
menen ikää ongelmitta.

Olisi mielenkiintoista tietää, montako tiilimuuriin perustuvaa noin sadan 
vuoden iässä olevaa rakennusta on Helsingin keskusta-alueella jouduttu pur-
kamaan julkisivujen rakennusfysikaalisten ongelmien takia tai koska ne ovat 
tulleet niin kutsutun teknisen ikänsä päähän.

TERVEEMPI RAKENNUS PUHTAILLA MATERIAALEILLA 

Kun puhutaan massiivirakenteiden terveellisyydestä, voidaan sillä julkisivu-
jen tapauksessa tarkoittaa: käytettäviä materiaaleja, materiaalien käyttäyty-
mistä keskenään ja materiaalien vaikutusta asujiin. Synteettisten materiaalien 
käyttöön perustuvassa kerroksellisessa rakenteessa materiaaleja saattaa olla 
huomattavan suuri määrä, ja joidenkin materiaalien, esimerkiksi betonin, 
valmistajien ei tarvitse paljastaa mitä lisäaineita materiaaleissa on käytetty. 
Tämä on ongelmallista, koska on lähes mahdotonta tietää, miten tunte-
mattomat materiaalit reagoivat keskenään eikä kukaan voi sanoa varmasti, 
miten kyseiset materiaalit ja niissä käytetyt lisäaineet vaikuttavat ihmisten 
terveyteen pidempiaikaisessa altistumisessa (Pulkkinen 2013). Ihmiskunta 
on ensimmäistä kertaa onnistunut ympäröimään itsensä täysin synteettisillä 
materiaaleilla, eikä sen paremmin niiden käyttö kuin yhteisvaikutukset-
kaan ole täysin kenenkään valvonnassa. Perinteisissä luonnonmateriaaleihin 
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Kuva 10

Nykyrakentamisessa käytetään paljon erilaisia materiaaleja ja materi-

aaliyhdistelmiä, eikä voida sanoa varmasti, miten kyseiset materiaalit ja 

niissä käytetyt lisäaineet vaikuttavat ihmisten terveyteen pidempiaikai-

sessa altistumisessa.
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perustuvissa massiivirakenteissa ei samanlaisia mahdollisesti ongelmallisia 
materiaaliyhdistelmiä ole, ja todennäköisyys ikäville yllätyksille onkin huo-
mattavasti pienempi.

MATERIAALIN TUNTU JA YKSITYISKOHDAT ASUINYMPÄRISTÖSSÄMME

Rakennusfysikaalisten ominaisuuksien lisäksi massiivirakenteisiin liitetään 
usein myös subjektiivisia kvalitatiivisia arvoja, kuten rakennusmateriaalien 
ja rakenteiden rehellisyys, miellyttävyys ja aitous. Nämä voivat olla terme-
jä, joiden käyttäminen nykyisessä kvantitatiivisten arvojen määrittämässä 
maailmassa ja erityisesti rakennusalan ammattilaisten keskuudessa koetaan 
epäammattimaisena. Arkkitehdit tarkastelevat mitoitusta ja piirtävät asun-
toja, eivät suunnittele koteja. Asuntoarkkitehtuuriin ja siihen, miten ihmiset 
asuintilat kokevat, liittyy kuitenkin paljon enemmän kuin mitä RT-korttien 
ohjeiden kautta voidaan näyttää. Se tehostamisen tavoittelu, joka syrjäytti 
massiivirakenteet, poisti paljon näitä kvalitatiivisiin arvoihin perustuvia te-
kijöitä asuinympäristöistä. Kvalitatiivisten arvojen poistaminen ei ehkä ollut 
suoraan tehostamisen tavoite tai tarkoitus, mutta lopputuloksena kuitenkin 
asuinympäristöt muuttuivat merkittävästi. Rakenteet teknistyivät eivätkä 
rakenteet, niiden toiminta tai käyttäytyminen, olleet enää ymmärrettäviä 
keskivertokansalaiselle. Samaten käytettävissä pintamateriaaleissa ja käsit-
telyissä merkittävimmiksi valinta-argumenteiksi tulivat asennuksen nopeus, 
taloudellisuus ja tasalaatuisuus.

Ola Nylander (2002) on teoksessaan Architecture of the home tutkinut asun-
tosuunnittelun kvalitatiivisia arvoja ja niiden merkityksiä ihmisille. Hän erit-
telee seitsemän erillistä asunnoille merkityksellistä kvalitatiivista arvoa, joista 
ensimmäinen on materiaalisuus ja yksityiskohdat. Hän esittää, että materiaalit 
ja yksityiskohdat ovat erityisen tärkeitä sille prosessille, jonka kautta asuttava 
tila muodostuu niin kutsutuksi kodiksi. Materiaalien aitous – jolla tarkoite-
taan sitä, että asujalla tulisi olla jonkinlainen käsitys siitä, miten materiaali 
on valmistettu, miten sitä työstetään ja miten sitä on historiallisesti käytetty 



48

MASSIIVISET JA KERROKSELLISET RAKENTEET

– on merkityksellinen tälle prosessille. Samaten tunnetason merkitystä on 
niillä materiaaleilla, joita voidaan tarvittaessa työstää edelleen tai joihin voi 
jäädä jälkiä aikaisemmista tapahtumista. Materiaalien selkeä käyttö sekä yk-
sityiskohdat rakennuksissa kertovatkin Nylanderin mukaan asujalle tietystä 
arvostuksesta ja siitä, että hänellä on merkitystä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi 
asujan itsetuntoon.

Esimerkiksi massiivirakenteisista rakennuksista käyvät Helsingin tiilikerros-
talot, joissa olevat asunnot ovatkin yleensä erittäin haluttuja koteja ja usein 
täynnä tällaisia vaikeasti osoitettavia kvalitatiivisia arvoja. Suuri osa näistä 
positiivisista arvoista tuleekin varmasti Nylanderin mainitsemista tekijöistä, 
kuten aitojen ja helposti tunnistettavien materiaalien käytöstä, joilla on selkeä 
positiivinen assosiaatio ja jotka voivat ongelmitta kantaa jälkiä rakennuksessa 
eletystä elämästä. Jos yritetään ymmärtää näitä rakennuksia ja asuntoja nii-
den tekijöiden kautta, joiden pohjalta nykyisiä asuntoja luodaan, voi niiden 
vetovoimaisuutta olla vaikeaa hahmottaa. Vaikka tavoitteena ei olisi kopioida 
jugendajan arvorakennuksia, voidaan kuitenkin perinteisiin ja ymmärrettä-
viin materiaaleihin perustuvilla massiivirakenteilla palauttaa osittain sellaisia 
asumisen miellyttävyyden kannalta merkittäviä tekijöitä, joita on monilta 
osin menetetty viimeisten vuosikymmenten aikana.

Kun mietitään, miksi massiivirakennetta tulisi käyttää kerroksellisen raken-
teen sijasta, voidaan käyttää eräänlaista ajatusleikkiä, jossa käännetään val-
litseva tilanne osittain päälaelleen. Voidaan pohtia, millä todennäköisyydellä 
kerrokselliset rakenteet syrjäyttäisivät tänä päivänä massiivirakenteet – jos 
massiivirakenteet olisivat edelleen hallitseva rakentamisen tapa – erityisesti, 
jos olisi valmiiksi tiedossa ne heikkoudet ja ongelmat, jotka kerroksellisista 
rakenteista on käytön aikana paljastunut.

Haluttaisiinko tuottaa rakennuksia, joiden odotettava elinikä on hyvässä 
tapauksessa 50 vuotta ja joiden oikeaoppinen ja ongelmaton toiminta vaatii 
sähköllä toimivien ilmastointilaitteiden jatkuvaa toimintaa? Haluttaisiinko 
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käyttää rakenteita, joiden tiiviyttä ja eristävyyttä on vaikeaa saada laskennalli-
selle tasolle varsinkin siten, että niiden voitaisiin varmistaa pysyvän vaaditul-
la tasolla rakennuksen ikääntyessä, mutta joiden todellinen energiankulutus 
ei ole juurikaan massiivitiilirakenteita parempi? Uskaltaisimmeko toteuttaa 
rakenteita, joissa on piilotettuja rakennekerroksia, joiden kuntoa ei voida 
tarkastaa, ilman muiden rakennekerrosten purkamista? Käytettäisiinkö  ra-
kennetta, joka vaatii tiukkaa valvontaa työmaalla, että herkät eristeet eivät 
kastu sateessa, mikä voisi aiheuttaa ongelmia rakennuksen käytön aikana? 
Valittaisiinko rakenne, joka lähtökohtaisesti ohjaa kaikenlaisien muotojen 
yksinkertaistamiseen, sillä jokainen ylimääräinen kulma ja taitos luovat 
uuden ongelmallisen rakenteiden ja rakennekerroksien saumakohdan? 
Suosittaisiinko rakennetta, jonka suurimmat edut tulevat hieman halvem-
masta hinnasta yhden rakennuksen osan kohdalla, mutta jonka vaikutus 
rakennuksen kokonaisbudjettiin on muutamien prosenttien luokkaa ja jolla 
itse rakentamisen prosessi on ehkä hieman nopeampi?

MASSIIVIRAKENTEIDEN TOTEUTUSMAHDOLLISUUDET

Tarkasteltaessa massiivirakenteita vaihtoehtona kerroksellisille rakenteille, on 
tärkeää tarkastella mitkä ovat niiden todelliset toteutusmahdollisuudet. 

Kun pohditaan massiivirakenteiden toteutettavuutta, on tärkeää erottaa ky-
symys kolmeen erilliseen toteutettavuuden tasoon:

1) Massiivirakenteiden fyysinen toteutettavuus. Onko ratkaisu mahdollista 
toteuttaa sen tietämyksen ja taidon sekä niiden työkalujen avulla, joita on 
käytössä? Voidaanko tarkasteltavalla materiaalilla luoda riittävän kestävä 
rakenne?

2) Massiivirakenteiden toteutettavuus lakien ja säädösten osalta. Onko rat-
kaisu sallittu nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, eli täyttääkö kyseinen 
ratkaisu ne säädökset, joilla rakentamista ohjataan?
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3) Toteutettavuus taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Kannattaako 
toteutus taloudellisesti ja onko sillä kyky kilpailla jo olemassa olevien ratkai-
sujen kanssa? 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin näitä tasoja. 

1. MASSIIVIRAKENTEIDEN FYYSINEN TOTEUTETTAVUUS

Fyysinen toteutettavuus on yleensä toteutettavuutta tarkasteltaessa helpoiten 
täytettävä vaatimus, eikä massiivirakenteiden toteuttaminen olisikaan eri-
tyisen ongelmallista nykypäivänä puhtaasti teknisestä näkökulmasta tarkas-
teltuna. Kuten aikaisemmin on todettu, jäljellä on monia viime vuosisadan 
alussa rakennettuja massiivirakenteisia rakennuksia, jotka ovat edelleen ra-
kennuksina hyvin toimivia sekä asuinkohteina haluttuja. Rakennukset ovat 
rakenteeltaan yksinkertaisia, ja on hyvin tiedossa, miten ne on aikanaan to-
teutettu. Vaikka varsinainen perinteiseen rakentamiseen liittyvä käytännön 
ammattitaito on joiltakin osin hävinnyt viimeisen puolen vuosisadan aikana, 
olisi vastaavanlaisten rakennusten toteuttaminen teknisestä näkökulmasta 
tarkasteltuna edelleen täysin mahdollista.

Peruskysymys fyysisessä toteutettavuudessa on käytettävän materiaalin pu-
ristuslujuus, eli se kuinka hyvin materiaali pystyy vastustamaan sitä voimaa, 
joka julkisivuissa kohdistuu siihen pystysuunnassa. Tämän lisäksi merkittä-
vää on materiaalin lämmönjohtavuusarvo, eli se miten hyvin materiaali toimii 
lämmöneristeenä. Usein sekä puristuslujuuteen että eristävyyteen vaikuttaa 
suoraan materiaalin huokoisuus. Materiaalin huokoisuuden kasvaessa, eli 
materiaalissa olevien ilmaa tai kaasua sisältävien huokosten suhteellisen mää-
rän kasvaessa, paranee myös materiaalin lämmöneristävyys. Toisaalta mate-
riaalin huokoisuuden kasvaminen vaikuttaa yleensä negatiivisesti materiaalin 
puristuslujuuteen. Fyysisen ja teknisen toteutettavuuden kannalta onkin 
merkityksellistä löytää materiaali, joka pystyy tarjoamaan sopivan tasapai-
non näiden kahden parametrin välillä siten, että tarvittava rakennepaksuus ei 
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kasva liian suureksi. Se mikä tämä tasapainokohta on,  riippuu käytettävästä 
materiaalista, esimerkiksi puulla, karkaistulla kevytbetonilla sekä kevytso-
rabetonilla saavutetaan hyvä eristävyys ja puristuslujuus. Näiden materiaalien 
puristuslujuus on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi betonin, mutta 
massiivirakenteiden kohdalla on kuitenkin huomioitava, että kantavan raken-
teen poikkileikkausala on huomattavasti suurempi kuin betonielementissä. 
Paksummalle seinärakenteelle onkin monessa tapauksessa mahdollista saada 
riittävästi kantavuutta. Lisäksi massiivirakenteisiin julkisivuihin perustuvas-
sa rakennuksessa on mahdollista käyttää kantavana rakenteena esimerkiksi 
kantavia väliseiniä tai itse massiiviseinään upotettuja pilareita, jolloin julkisi-
vu kantaa pääasiallisesti vain oman painonsa. Tässäkin tapauksessa voidaan 
rakennuksessa saavuttaa massiivirakenteen yleiset rakennusfysikaaliset edut 
sekä välttää kerroksellisen rakenteen ongelmat.  

Syitä siihen, miksi kerrokselliset rakenteet syrjäyttivät massiivirakenteet ja 
miksi kyseiset rakenteet eivät ole kerroksellisien rakenteiden valtakaudella 
palanneet tavanomaiseksi vaihtoehdoksi, on jo käsitelty aikaisemmissa kap-
paleissa. Onkin osoitettu, että nämä syyt ovat pikemminkin taloudellisia, 
tuotannollisia sekä säädöksiin liittyviä kuin varsinaiseen fyysiseen toteutuk-
seen liittyviä.

2. MASSIIVIRAKENTEIDEN TOTEUTETTAVUUS LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN 
OSALTA

Valitun rakennustekniikan tulee täyttää perustavanlaatuiset fysikaaliset 
vaatimukset, eli käytännössä toimia siten, että rakenteet siirtävät tarvittavat 
kuormat perustuksille. Sen lisäksi rakennustekniikan tulee täyttää vallalla 
olevat rakentamisen säädökset.



52

MASSIIVISET JA KERROKSELLISET RAKENTEET

Työn kirjoitushetkellä rakentamista määrittää Suomen maankäyttö- ja ra-
kennuslaki (MRL 132/1999). Rakentamista ohjaavat säädökset ovat merkit-
tävimmät toteutettavuuteen vaikuttavat tekijät massiivirakenteita tarkastel-
taessa. Taloudellisten realiteettien ja rajoitteiden kanssa ne luovat todelliset 
raamit rakentamisellemme ja sille, millaiselta rakentamamme ympäristö 
näyttää.

Siinä, missä taloudelliset rajoitteet voidaan ylittää löytämällä rahoittaja, joka 
on valmis tukemaan arkkitehtuuria, terveellistä rakentamista tai muuten 
vain kokeellista rakentamista, säädöksillä esteenä on eritasoinen ehdotto-
muus. Vaikka projektilla olisi mitä parhain tavoite ja aie, ei se toteudu, jos 
se ei täytä rakentamisesta säädettyjä asetuksia ja jää siksi ilman rakennus-
lupaa. Esimerkiksi Yrjänä Haahtela mainitsee Rakennuslehden artikkelissa 
Helsingin Allergiatalon, joka toteutettiin massiivitiilirakenteisena: terveelli-
sen rakentamisen periaatteille perustuvan rakennuksen tapauksessa vaadittiin 
luvan saaminen eduskunnalta, että toteuttaminen oli mahdollista (Mölsä1).

Rakenteita koskevia merkityksellisimpiä yksittäisiä normeja ovat varmasti 
eristävyyteen vaikuttavat normit. Siinä, missä paloturvallisuuteen ja raken-
nusten rakenteelliseen lujuuteen vaikuttavat normit muuttuvat hitaammin 
ja riittävät tasot on pitkälti löydetty, niin juuri lämmöneristävyys on se, joka 
liittyy suoraan vallitsevaan kulttuurilliseen ilmapiiriin ja ideologiaan, esimer-
kiksi ympäristönsuojeluun.

Muutos ulkoseinärakenteiden eristävyysvaatimuksiin on ollut erittäin suuri 
sinä aikana, jona betonielementtirakentaminen on ollut hallitseva rakenta-
misen malli. Ensimmäiset varsinaiset lämmöneristävyysnormit annettiin 
asuinrakennuksille vasta 1960-luvulla rakennusinsinööriyhdistys ry:n RIY 
A43 normeissa (Mäkiö 1994, s. 264). Ensimmäisissä annetuissa määräyksissä 
annettiin vielä erillisiä arvoja eri julkisivurakenteille, ja esimerkiksi poltetuis-
ta tiilistä rakennetuille seinille sallittiin kevyitä seinärakenteita korkeammat 
arvot (Mäkiö 1994, s. 264). Vielä vuoden 1976 lämmöneristysmääräyksissä 
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Kuva 11

Helsingin Allergiatalon on yksi harvoista viime vuosikymmeninä valmis-

tuneista massiivitiilirakennuksista: terveellisen rakentamisen periaat-

teille perustuvan rakennuksen tapauksessa vaadittiin luvan saaminen 

eduskunnalta, että toteuttaminen oli mahdollista.
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(RM C3 1976) annettiin poikkeusarvo pelkästään muurauskivistä tehdylle 
seinälle. 1970-luvulla annettuja määräyksiä kuitenkin tiukennettiin mer-
kittävästi niin kutsutun energiakriisin johdosta, ja vuonna 1979 tuli läm-
mönläpäisykertoimen korkeimmaksi hyväksyttäväksi arvoksi 0,29 W/m²K 
kevyille seinärakenteille ja 0,35 W/m²K raskaille seinärakenteille (RM C1-4 
1979). Vuonna 1985 ulkoseinille annettiin yksi arvo 0,28 W/m²K, eikä ar-
voja annettu enää erikseen keveille ja raskaille rakenteille (RM 1985 C3). 
Vaatimuksia tiukennettiin seuraavan kerran vuonna 2003, jolloin vaatimus 
laskettiin arvoon 0,25 W/m²K (RM C3 2003), jolla tasolla se säilyi vuoteen 
2007, jolloin tehtiin pienempi tiukennus määrittämällä tavoitearvoksi 0,24 
W/m²K (RM C3 2007). Nykyinen ulkoseinien eristävyysarvo 0,17 W/m²K 
(RM C3 2010) tuli voimaan vuonna 2010 ja oli merkittävin yksittäinen tiu-
kennus eristävyysnormeihin sitten 1970-luvun energiakriisin.

Rakenteiden eristävyyttä määrittävät normit ovat massiivirakenteiden kan-
nalta erityisen merkittäviä, sillä ne vaikuttavat suoraan siihen, kuinka pak-
suksi lopullinen seinärakenne muodostuu. Materiaalit, jotka ovat riittävän 
kantavia ja siten soveltuvia käytettäväksi massiivirakenteissa, ovat huomat-
tavasti varsinaisia eristysmateriaaleja heikompia eristävyyden osalta. Tämä 
johtaakin hyvin helposti siihen, että eristävyyden kannalta riittävä kerros 
muodostuu monien materiaalien kohdalla erittäin paksuksi. Seuraavaksi on 
esitetty muutamien materiaalien tarvittavat rakennepaksuudet, jotta päästäi-
siin nykyiseen laskennalliseen eristävyystasoon 0,17 W/m²K.

Betoni (λn = 1,2) = 6855 mm
Reikätiili (1500 kg/m³) (λn = 0,6) = 3427 mm
Kevytsoraharkko (650 kg/m³, rakosaumat) (λn = 0,20) = 1142 mm
Karkaistu kevytbetoni (450 kg/m³) (λn = 0,11) = 630 mm
Massiivipuu (450 kg/m³) (λn = 0,12) = 685 mm
Mineraalivilla/puukuitueriste (λn = 0,06) = 345 mm
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Tarkastelussa käytetyt rakennusmateriaalien lämmönjohtavuusarvot on otettu 
jo kumotusta rakentamismääräyskokoelman osasta C4 sekä joissakin tapauksissa 
valmistajien dokumenteista.

Kuten voidaan huomata, tarvittavat rakennepaksuudet ovat useiden mate-
riaalien kohdalla joko erittäin suuria, ja esimerkiksi tiilen kohdalla, täysin 
epärealistisia. Esitetyistä materiaaleista kuitenkin esimerkiksi karkaistulla 
kevytbetonilla olisi mahdollista luoda seinärakenne, jonka paksuus olisi noin 
630 mm. Tällöin ero paksuudessa aikaisemmin esitettyyn vähintään 510 
mm paksuun tiilellä verhottuun kerrokselliseen rakenteeseen olisi korkein-
taan 120 mm, todennäköisesti jopa vähemmän. Karkaistuun kevytbetoniin 
perustuva yksiaineinen massiivirakenne olisikin käytännössä paksuudeltaan 
perinteistä tiilirakennetta vastaava.

Esitettyjen materiaalien vaatimat rakennepaksuudet vaikuttavat suurilta, 
mutta niitä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että arvot eivät vastaa täysin 
todellisuutta. Nykyinen U-arvoon perustuva tapa tarkastella energiatehok-
kuutta jättää esimerkiksi rakenteiden lämmönvarauskyvyn täysin huomi-
oimatta. Juuri tämä lämmönvarauskyky vaikuttaakin merkittävästi massii-
virakenteisten julkisivujen todelliseen energiatehokkuuteen. Jos käytetään 
esimerkkinä tiileen perustuvaa massiivirakennetta, tarvittaisiin aikaisemmin 
todetun mukaisesti noin 3,4 m paksu seinä, jotta saavutettaisiin nykyisiä 
kerroksellisia seinärakenteita vastaava eristävyys.

On kuitenkin osoitettu, että perinteinen tiileen perustuva seinärakenne voi 
olla todellisuudessa erittäin energiatehokas. Ransu Heleniuksen diplomityös-
sä Lastentalo ja Katajanokan kanava(2016) esitetään kaavio, joka kuvaa eri 
vuosikymmeninä valmistuneiden rakennusten todellista energiankulutusta. 
Kaaviosta käy ilmi, että vuosisadan alun rakennukset, jotka perustuvat noin 
600 mm paksuun täystiilimuuriin, ovat todelliselta energian kulutukseltaan 
käytännössä samalla tasolla modernien rakennusten kanssa ja huomattavasti 
energiatehokkaampia kuin muutaman vuosikymmenen ikäiset kerrostalot. 
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Kaavio 02

Ransu Helenius esittelee diplomityössään Lastentalo ja Katajanokan 

kanava toteutuneita energiankulutuksia eri vuosikymmeninä valmis-

tuneessa kerrostalokannassa. Kaavio osoittaa selkeästi, miten ele-

menttitekniikkaan perustuvat rakennukset, joiden tulisi laskennallisten 

arvojen puolesta olla huomattavasti perinteisiä rakennuksia energiate-

hokkaampia, ovat vasta 2000-luvulla päässeet todellisen energiankulu-

tuksen kohdalla samalle tasolle 1900-luvun alun massiivirakenteisten 

rakennusten kanssa.

Kaavio tekijän uudelleen piirtämä.   
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Saman kaavion perusteella keskimääräinen energiankulutus 1900-luvun 
alun rakennuksissa olisikin noin 30 kwh/m³/v. Lisäksi Helsingin sanomien 
artikkelissa Keksintö 1930-luvulta – Tiilinen matalaenergiatalo mainitaan, 
että 1920-luvulla rakennetuista taloista yli puolet käyttää kaukolämpöön ja 
lämpimään veteen alle 40 kwh/m³/v (Seuri 2009). Sen lisäksi, että on olemas-
sa tietoa vanhojen massiivirakenteisten rakennusten todellisesta energianku-
lutuksesta, esitti Wienerbergerin rakennustekninen johtaja Juha Karilainen 
SAFAn massiivirakenneseminaarissa energiankulutuksen jälkiseuranta-ar-
voja As Oy Tuusulan Lottakodista, joka on ainoita 2000-luvulla valmis-
tuneita täystiilirakenteisia kerrostaloja. Esitetyn aineiston mukaan kyseisen 
rakennuksen energiankulutus olisi noin 50 kwh/m³, mutta aineistossa ei 
eritelty, oliko kyseessä kokonaisenergiankulutus vai puhdas lämmitysenergia 
(Karilainen 2017).

Tätä laskennallisen ja todellisen energiankulutuksen eroavaisuutta on tut-
kittu tarkemmin Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa, jossa 
seurattiin kuuden pienen rakennelman todellista energiankulutusta. Kaikki 
rakennukset olivat samanlaisia, ainoastaan niiden ulkoseinärakenteet olivat 
erilaisia. Tutkimus osoitti, että massiivirakenteiset ratkaisut, kuten hirsi, tiili 
sekä Siporex (karkaistu kevytbetoni), johdonmukaisesti osoittivat energian-
kulutuksen tasoja, jotka olivat huomattavasti laskennallisia arvoja pienempiä. 
Näistä esimerkiksi tiilen ja Siporexin kohdalla todellinen energiankulutus oli 
vain noin puolet laskennallisesta arvosta (Lindberg 2007).

Tämä osoittaakin nykyisen normiston räikeimmän epäkohdan. Hyväksyttävät 
rakennetyypit tarkastetaan laskennallisen arvon kautta, joka ei vastaa to-
dellisuutta, ja siten normisto, jonka tavoitteena on käytännössä energian 
säästäminen ja luonnon suojeleminen, päätyy suosimaan synteettisistä 
materiaaleista toteutettua lyhytikäistä ratkaisua. Vastaavasti pitkäikäiseksi 
tunnetun vikasietoisen massiivirakenteisen ratkaisun, joka todelliselta ener-
giatehokkuudeltaan käytännössä vastaa kerroksellista rakennetta, toteutus 
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tehdään samalla normistolla mahdottomaksi – siitäkin huolimatta, että on 
jo olemassa tutkimus- ja seurantadataa, joka osoittaa massiivirakenteiden 
energiatehokkuuden.
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Kaavio 03

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa on selvitetty eri seinä-

rakenteiden todellisen sekä laskennallisen energiankulutuksen eroja. 

Tutkimuksessa voitiin osoittaa, että todelliset energiakulutusarvot olivat 

järjestään laskennallisia arvoja alhaisemmat. Erityisen suuri ero lasken-

nallisen ja todellisen kulutuksen välillä oli massiivirakenteisissa seinissä, 

kuten tiili- ja kevytbetoniseinissä, joissa todellinen kulutus oli vain noin 

puolet laskennallisesta kulutuksesta. 

Kaavio tekijän uudelleen piirtämä.   
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3. TOTEUTETTAVUUS TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN 
NÄKÖKULMASTA

Keskustelu rakentamisen vaihtoehdoista muovautuu usein lopulta keskuste-
luksi kustannuksista. Usein ongelmana vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkastelta-
essa on se, että harvinaisemmista ratkaisuista on yleensä vaikea saada selkeitä 
vertailukelpoisia hintatietoja. Tämän lisäksi usein keskustelussa vaihtoehtoi-
sista ratkaisumalleista keskitytään tarkkailemaan muutoksen prosentuaalista 
vaikutusta puhtaasti rakennuksen yksittäisen osan, kuten julkisivun osalta.

Ymmärrystä kustannusvaikutuksista, kun siirrytään massiivirakenteisiin, 
voidaan saada vertailemalla betonisandwich-elementteihin perustuvaa sei-
nää ja vaihtoehtoisia massiivirakenteisia seinärakenteita. Betonisandwich-
rakenteinen seinä, jossa ulkopinta on vain maalattu, maksaa Rakennusosien 
kustannuksia 2017 teoksen mukaan 204,46 €/m² (Rakennustieto 2017). 
Vastaavasti Wienerbergerin rakennusteknisen johtajan Juha Karilainen (2017) 
arvion mukaan 2 kiven tiilimuuri on nykyisellään hinnaltaan 300–350 €/
m², ja massiivirakenteisella Poroton harkolla seinärakenteelle tulisi hinnaksi 
250–330 €/m². Tällöin ero halvan ulkopinnaltaan maalatun betonielementin 
ja massiivirakenteisen seinärakenteen välillä on 22–70 prosenttia.

Toisinaan olisi kuitenkin tärkeää hahmottaa näiden muutosten vaikutusta 
kokonaisuuteen. Julkisivut muodostavat noin 8 prosentin osuuden rakennuk-
sen kokonaiskustannuksista. Tieto perustuu Haahtelan talonrakennuksen 
kustannustieto teokseen ja siinä esitettyyn asuinkerrostalon esimerkkilaskel-
maan. Esimerkkirakennuksen hankkeen kokonaiskustannukseksi oli saatu 
8 025 000 €, josta itse rakennuksen osuus oli 6 047 000 €. Julkisivujen hin-
naksi esimerkissä oli saatu 535 796 €, joka on 8,9 % rakennuksen ja 6,7 % 
hankkeen kokonaisuuskustannuksista (Haahtela 2014).
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Tämän lisäksi on huomioitava, että neliöhinta, jolla valmistuva rakennus 
myydään, on usein huomattavasti korkeampi kuin varsinaiset rakennuskus-
tannukset. Professori Yrjänä Haahtela toteaakin rakennuslehden artikkelissa, 
että Helsingin Jätkäsaaressa asuntoja on myyty jopa 2000 €/m2 kalliimmalla 
kuin mitä rakentamiskustannukset ovat olleet (Mölsä1).

Onkin kysyttävä, voisiko tällainen lopulta vain muutamien prosenttien ta-
solla oleva muutos lopulliseen neliöhintaan olla hyväksyttävä, jos sen avulla 
voitaisiin saavuttaa rakennus, joka on terveellinen, kestävä ja säilyttää arvonsa 
usean sukupolven ajan.

Massiivirakenteet ovat harvinaisuudestaan huolimatta mahdollisia toteuttaa 
vielä tänäkin päivänä. U-arvovaatimukset rajaavat nykyisellään monet muu-
ten käyttökelpoiset ja toimiviksi todistetut ratkaisut ja materiaalit pois, mutta 
esimerkiksi karkaistua kevytbetonia tai savea kennoharkkoina käyttämällä 
voidaan toteuttaa massiivirakenteisia rakennuksia ja saavuttaa riittävät las-
kennalliset eristävyystasot. Myös massiivipuurakenteet ovat mahdollisia, sillä 
laissa on annettu erivapaus massiivipuun käyttöön. Sen mukaan massiivipuu-
rakenteelle voidaan hyväksyä lämmönjohtavuusarvo 0,4 W/m²K, joka vastaa 
1970-luvun seinärakennetta ja joka voidaan saavuttaa käyttämällä 280 mm 
paksua rakennetta. Vuonna 2016 Ympäristöministeriön pyynnöstä Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFA antoi lausunnon esitetyistä muutoksista maankäyt-
tö- ja rakennuslakiin. Lausunnossa esitettiin, että kyseistä luonnosta tulisi 
muuttaa siten, että massiivirakenteisten julkisivujen rakentaminen tulisi 
jälleen useampien materiaalien osalta mahdolliseksi. (SAFA 2016). Vuoden 
2018 alussa voimaan tulleeseen säädökseen kyseistä massiivirakenteille esi-
tettyä yleistä U-arvohelpotusta ei kuitenkaan ole sisällytetty. Jotta saataisiin 
paremmin tietoa massiivirakenteiden todellisesta käyttäytymisestä ja sovel-
tumisesta nykyrakentamisen malliksi, olisikin erityisen tärkeää, että tällaisia 
säädöksissä olevia esteitä saataisiin purettua. Nykyisellään kyseiset säädökset 
varmistavat energian ja luonnonvarojen säästämisen sijasta kestämättömän 
rakennustavan jatkumisen.
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NYKYHETKEN MASSIIVIRAKENNEVAIHTOEHTOJA

Mahdollisia massiivirakenneratkaisuja on nykyään vähän. Kuten aikaisem-
min on todettu, osa perinteisistä massiivirakenneratkaisuista on muuttunut 
määräysten johdosta käytännössä laittomiksi, tällaisia ovat esimerkiksi mas-
siivitiilirakenteet. Tämän lisäksi monet markkinoilla olevat rakennustuotteet 
ja materiaalit, jotka mahdollistaisivat massiivirakenteet, eivät välttämättä ole 
sopivia asuinkerrostaloissa käytettäviksi. Seuraavaksi käydään läpi joitakin 
rakennusaineita ja materiaaleja, jotka nykypäivänä mahdollistavat massiivi-
rakenteet. Näistä mahdollisista massiivirakennevaihtoehdoista suurin osa on 
jaettavissa joko puu- tai kiviainespohjaisiin ratkaisuihin.

PUISET MASSIIVIRAKENTEET

Massiivirakenteisiin soveltuvista materiaaleista puu on se, jonka käyttämises-
tä Suomessa on hyvä tietämys ja pisin kokemus. Sitä on myös käytännössä 
maassamme saatavilla loputtomasti, jos metsänhoitoa ja hakkuita harjoi-
tetaan kestävyyden periaatteita noudattaen ja toteutuvat rakennukset ovat 
pitkäikäisiä.

Suuriin levymäisiin elementteihin perustuvat massiivipuurakenteet ovat tul-
leet viimeisten vuosien aikana voimakkaasti markkinoille, ja ne ovat aiheut-
taneet paljon kiinnostusta niin arkkitehtien kuin tavallisten kansalaistenkin 
keskuudessa. Tällaisia massiivipuuelementtejä ovat esimerkiksi CLT (cross la-
minated timber), LVL (laminated veneer lumber), MHM (massiv holz mauer) 
sekä Aalto-Haitek. CLT-tuotteisiin perustuvia rakennuksia onkin valmistu-
nut jo pitkään esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Britanniassa sekä 
Ranskassa, joissa on rakennettu puusta myös monikerroksisia rakennuksia 
(Luukka 2017). Myös Norjassa sekä Ruotsissa puukerrostaloja on valmis-
tunut huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Puukerrostalojen määrä on 
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Kuva 12

Arkkitehtitoimisto Oopean suunnittelema, kolmesta asuinkerrostalosta 

koostuva Puukuokka on yksi ensimmäisistä ja tunnetuimmista CLT-

elementtejä käytävistä suuren kokoluokan puukerrostalokohteista.
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kuitenkin kasvanut viime aikoina Suomessakin, ja niiden voidaan katsoa 
nousseen jo marginaaliratkaisusta oikeaksi, varteenotettavaksi vaihtoehdoksi 
kerrostalorakentamisessa (Puuinfo 2019). 

CLT-MASSIIVIPUUELEMENTTI
CLT eli cross laminated timber on massiivinen, yhteen liimatuista puurimois-
ta koostuva elementti. Elementti on levymäinen, ja siinä liimatut puurimat 
on asetettu kerroksittain siten, että kerrokset vaihtelevat suuntaa ja seuraa-
van kerroksen rimat ovat aina kohtisuoraan suhteessa edelliseen kerrokseen. 
CLT-elementtien ominaisuudet eristävyyden sekä paloluokituksen osalta 
vastaavat muiden massiivipuurakenteiden ominaisuuksia. Kirjoitushetkellä 
CLT-elementtien maksimimitat ovat CLT-valmistaja Crosslamin mukaan 
3,1 x 12 m (Crosslam). Elementit voidaan luonnollisesti jakaa pienemmik-
si sahaamalla, minkä lisäksi kappaleita voidaan muokata CNC-jyrsimellä. 
Elementtien paksuudet ovat 60–300 mm riippuen rimakerrosten määrästä ja 
paksuudesta. CTL-elementtejä on ollut käytössä jo usean vuoden ajan, mutta 
niitä on käytetty pääasiallisesti lisäeristettyinä ja verhottuina, joten niiden 
käyttötapa onkin vastannut pitkälti nykyisten betonielementtien käyttötapaa.

Yksi tunnettu Suomessa viime vuosina valmistunut CLT-rakenteinen kohde 
on arkkitehtitoimisto Oopean suunnittelema tilaelementteihin perustuva 
Puukuokka Jyväskylässä.

MHM-MASSIIVIPUUELEMENTTI, MASSIV HOLZ MAUER
MHM vastaa rakenteeltaan ja käyttötavaltaan pitkälti CLT:tä. Kyseessä on 
massiivinen ristiin ladotuista lankuista koostettu elementti. MHM:ään pe-
rustuvia rakennuksia on valmistunut Euroopassa jo noin 10 000 kappaletta, 
joten kyseessä on testattu tekniikka, josta löytyy jo runsaasti todellisia ko-
kemuksia (Trä Kronor). Toisin kuin CLT:ssä MHM-paneeleissa ei käytetä 
liimoja tai muita kemikaaleja paneelirakenteen sitomiseen, vaan lankut kiin-
nittyvät toisiinsa alumiininauloilla. Täten rakenteesta tulee täysin myrkytön 
ja yksiaineinen, ilman pelkoa rakenteesta haihtuvista kaasuista tai myrkyistä. 
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Paneelien valmistuksessa käytetään 23 mm paksuja lankkuja, jolloin panee-
lien mahdollisiksi paksuuksiksi tulee 115, 160, 205, 250, 295 sekä 340 mm 
(MHM). Tarjolla olevista paneelivaihtoehdoista 295 mm paksu paneeli oli-
sikin Suomen oloissa riittävä luomaan riittävän eristävyyden ilman erillisiä 
eristekerroksia. MHM-elementit soveltuvat myös monikerroksisten raken-
nusten runkorakenteeksi, kuten CLT-elementitkin.

Suomen ensimmäiset MHM-rakennukset tulevat Tuusulan 2020 asunto-
messuille. Kohteen rakennuttajana toimii Trä Kronor, ja arkkitehtina on toi-
minut Saatsi Arkkitehdit Oy. Kyseisessä kohteessa MHM valikoitui CLT:n 
sijasta käytettäväksi pitkälti juuri sen liimattomuuden johdosta (Trä kronor).

AALTO HAITEK
Aalto Haitek on vuonna 2017 julkistettu massiivipuuhun perustuva rakenne-
järjestelmä, jolla voidaan muodostaa suuriakin massiivipuukappaleita ilman 
liiman käyttöä. Konsepti perustuu kappaleiden uritettuun aaltomuotoiseen 
pintaan: kun asetetaan kaksi kappaletta vastakkain, muoto poistaa sivuttaisen 
liikkeen mahdollisuuden. Liitetyt kappaleet sidotaan yhteen kierretankojen 
avulla, joten rakenteessa ei tarvitse käyttää liimaa. Valmistajan mukaan tek-
niikalla on mahdollista toteuttaa lähes minkä kokoisia ja muotoisia kappa-
leita tahansa. Teoriassa tekniikkaan perustuvat elementit toimisivat pitkälti 
MHM-elementtien tapaisesti, mutta mahdollistavat myös omaehtoisemman 
rakentamisen käyttäen yksittäisiä pieniä rakennuskappaleita. Ensimmäinen 
tekniikkaa käyttävä rakennus on Toholammen Sateenkaaren päiväkodin 
paviljonkimainen rakennus, joka valmistui vuoden 2020 Tammikuussa. 
Kyseinen rakennus esittelee tekniikan arkkitehtonisia mahdollisuuksia kaa-
revien seinien avulla.(Aalto Haitek)
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Kuva 13

Trä Kronor:in rakennuttama MHM-puuelementtirakenteinen townhou-

se on yhtiön mukaan sekä liimaton että muoviton. Kohde valmistuu 

Tuusulan asuntomessuille. 
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HIRSI
Levymäisten rakenteiden lisäksi Suomessa perinteinen massiivipuurakenne 
on hirsirunko, jota on käytetty vuosisatojen ajan niin asuinrakennusten kuin 
julkisten rakennustenkin rakenteena. Asuinkerrostaloissa hirren käyttö on 
kuitenkin ollut olematonta, tämä johtuu osittain paloturvallisuuteen liitty-
vistä määräyksistä. Tämän lisäksi hirsi mielletään nykypäivänä pääasiallisesti 
pientaloihin kuuluvaksi rakennusmateriaaliksi. Nykyiset painumattomat 
lamellihirret eroavat huomattavasti perinteisistä hirsistä, jotka perustuivat 
yhden puunrungon muotoiluun ja käyttämiseen. Nykyään käytettävät hir-
ret ovatkin yleensä lamellihirsiä, eli useista puukappaleista yhteen liimat-
tuja kappaleita. Tämän vuoksi puumateriaali voidaan käyttää paremmin 
hyödyksi, kun myös pienempiä kappaleita voidaan hyödyntää käyttämällä 
sormiliitoksia. Tällä tavalla myös voidaan muodostaa pidempiä hirsiä kuin 
käyttämällä yhtä ainoata puunrunkoa, mikä vaikuttaa merkittävästi siihen, 
minkä kokoisia tiloja näillä hirsirakenteilla voidaan muodostaa.

Kaikki puuhun perustuvat suuremmat rakennuskappaleet, kuten CLT, 
suuret liimapuupalkit sekä lamellihirret pohjautuvat lopulta puunrungon 
lähtökohtaisiin dimensioihin. Tämän vuoksi puun käyttö puhtaina mas-
siivirakenteina onkin hieman epäjohdonmukaista, sillä nämä suuremmat 
kappaleet joudutaan aina muodostamaan pienempiä kappaleita yhdistämällä, 
esimerkiksi liimaamalla. Liiman käyttämistä on pidetty esimerkiksi CLT:n 
kohdalla osittain ongelmallisena, ja sitä on pyritty kiertämään käyttämällä 
mekaanisia kiinnitystapoja tietyissä tuotteissa, kuten MHM:ssä sekä Aalto-
Haitekissa, joissa käytetään puu- tai metallitankoja kiristämään puukappaleet 
yhteen. Puuta voidaan kuitenkin pitää lähtökohtaisesti erittäin ekologisena 
materiaalina, mutta – kuten kaikkien materiaalien kohdalla – ylimääräinen 
prosessointi aiheuttaa aina kuormitusta luonnolle. Tämän vuoksi myös puun 
luonnonmukaisuus kärsii hieman, kun sitä käytetään massiivirakenteissa.
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Suomessa määräykset ovat olleet merkittävä hidastaja asuinkerrostalojen puu-
rakentamisen yleistymiselle, ja merkittävimpinä määräyksinä ovat korkeiden 
puurakennusten kohdalla olleet paloturvallisuusmääräykset. Historiallisesti 
Suomen kaupungit ovat pääasiallisesti alun perin puusta rakennetuista 
pientaloista koostuvia, ja monia onkin kohdannut kaupunkipalo jossakin 
vaiheessa. Merkittävin yksittäinen palo oli vuoden 1827 Turun palo, joka 
tuhosi kolme neljäsosaa kaupungista ja oli Pohjoismaiden historian suurin 
kaupunkipalo. Tällaiset tapahtumat vaikuttivat merkittävästi lainsäädäntöön 
ja johtivat epäluuloon puun käyttöä kohtaan korkeissa rakennuksissa sekä 
tiiviissä kaupunkiympäristöissä. Tämä epäluulo on jatkunut tähän päivään 
asti siitä huolimatta, että niin automaattiset sammutusjärjestelmät kuin sam-
mutuskalustotkin ovat kehittyneet merkittävästi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin tullut kaksi lakimuutosta, 
jotka helpottavat merkittävästi massiivipuurakenteisten kerrostalojen toteu-
tusmahdollisuuksia. Vuonna 2011 tuli määräyksiin muutos, joka mahdollisti 
kahdeksankerroksisten rakennusten toteuttamisen puuta käyttäen (Puuinfo 
2011), ja vuoden 2018 alussa voimaan tulleissa määräyksissä mahdollistettiin 
puupintojen osittain näkyville jättäminen puukerrostaloissa (Mölsä2). Lisäksi 
vuoden 2018 alussa tulleella muutoksella, jossa ympäristöministeriön asetus 
1010/2017 korvasi aikaisemman rakentamismääräyskokoelman määräyksen 
C3 (RM C3 2010), oli suuri merkitys massiivipuurakenteiden toteutusmah-
dollisuuksille yleisesti. Muutoksessa aikaisempi hirsirakenteille annettu poik-
keus U-arvon suhteen muutettiin koskemaan kaikkia massiivipuurakenteita. 
Näiden muutosten pohjalta on nykypäivänä mahdollista toteuttaa esimer-
kiksi CLT-rakenteisiin perustuvia kerrostaloja, teoriassa jopa ilman erillisiä 
eristekerroksia.

Puun käyttö puhtaasti yksiaineisena massiivirakenteena, ilman erillisiä raken-
nusfysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttavia rakennekerroksia, on kuitenkin 
näistä määräysten muutoksista huolimatta haastavaa. Jotta riittävä eristävyys 
saavutettaisiin ilman eristeitä, kasvaisi käytettävien elementtien paksuus 
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melko suureksi. Palomääräykset myös ohjaavat korkeimmissa rakennuksissa 
nykyisellään sisäpintojen peittämiseen kipsilevyillä. CLT-elementtien saumat 
ja kiinnikkeet sekä puu, kosteudelle herkkänä materiaalina, vastaavasti oh-
jaavat rakenteellisten elementtien peittämiseen myös rakenteen ulkopuolella. 
Tämän vuoksi puun käyttäminen asuinkerrostaloissa todennäköisesti perus-
tuu jatkossakin pääasiallisesti kerroksellisiin rakenteisiin siten, että massiivi-
puurungon lisäksi rakenteessa on vähintään erilliset pintarakenteet ulko- ja 
sisäpuolella.

KIVIAINEISET MASSIIVIRAKENTEET

Puurakenteiden, kuten CLT-levyjen, ohella kiviaineiset harkkorakenteet 
muodostavat selkeimmän yksittäisen tuotekategorian massiivirakenteis-
sa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi Wienerberger Poroton sekä Bauroc 
Ecotherm+. Näiden lisäksi aiemmin käsitelty perinteinen tiilimuuri kuuluu 
kiviaineisten rakenteiden kategoriaan.

BAUROC ECOTHERM+ 500, KARKAISTU KEVYTBETONI
Bauroc Ecotherm+ on karkaistusta kevytbetonista valmistettu harkko, jonka 
koko on 599 x 499 x 198 mm (leveys x syvyys x korkeus). Harkossa käytetty 
kevytbetoni on tiheydeltään huomattavasti tavanomaista kevytbetonia pie-
nempää, jolloin sillä saavutetaan parempi eristävyystaso. Tuotteen ilmoitettu 
lämmönjohtavuusarvo on 0,08 W/mK, ja harkolla saavutetaan määräykset 
täyttävä U-arvo 0,15 W/m²K rakennepaksuudella 500 mm. Materiaalin 
paloluokka on A1, joka mahdollistaisi sen käyttämisen esimerkiksi asuinker-
rostaloissa. Materiaalin pienen tiheyden vuoksi sen puristuslujuus on myös 
melko pieni. Ecotherm-harkolle annettu puristuslujuusarvo onkin 1,8 MN/
m², ja valmistajan ohjeistuksen mukaan kyseisellä harkolla on mahdollista 
rakentaa korkeintaan kolmikerroksisia rakennuksia. Täten tuote, vaikka 
muuten mahdollistaisi yksiaineiset massiivirakenteet, ei ole soveltuva korkei-
siin rakennuksiin. (Bauroc 2018)
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WIENERBERGER POROTON, KENNOTIILIHARKKO
Wienerberger Poroton on tiilikennoharkko: poltetusta savesta valmistettu 
suurikokoinen harkko, jonka eristävyys perustuu rakenteen sisällä oleviin 
reikiin. Poroton-harkko vastaa pitkälti suurta tiiltä, jonka reikien väliset sei-
nämät ovat erityisen ohut. Harkon koko on 248 x 490 x 249 mm (leveys x sy-
vyys  x  korkeus), eli rungon paksuus on  490  mm. Tämä rakennepaksuus 
saavuttaa U-arvon 0,16 W/m²K, joka täyttää nykyisen U-arvovaatimuksen 
(Wienerberger1). Wienerberger valmistaa Poroton-harkosta kahta eri variaa-
tiota, joista Poroton U8 harkkoa käytetään pientaloissa, jotka ovat korkeintaan 
kolmekerroksisia. Poroton S8 harkkoa voidaan käyttää jopa kuusikerroksis-
ten kerrostalojen runkoharkkona (Wienerberger2). S8 harkossa rakenteen 
sisäiset seinämät ovat paksummat, ja tyhjät aukot harkon sisällä on täytetty 
perliittirakeella. Perliitti on vulkaanisesta kivestä tuhannen asteen lämpöti-
lassa paisutettua raetta. Koska harkon tilavuudesta suuri osa on perliittiä, voi-
daan kysyä, tuleeko harkkorakenne laskea yksiaineiseksi massiivirakenteeksi. 
Koska kuitenkin harkon pääasiallinen materiaali, eli poltettu savi, jatkuu yh-
tenäisenä sisäpinnasta ulkopintaan ilman, että perliitti muodostaa yhtenäistä 
rakennetta katkaisevaa kerrosta, voidaan ratkaisu nähdä massiivirakenteena. 

Kotkassa valmistui vuonna 2019 Poroton-harkkoon perustuva massiiviraken-
teinen kerrostalo. Kyseessä on arkkitehti Jani Prunnilan suunnittelema neli-
kerroksinen rakennus, joka tunnetaan nimellä Toritalo. Lisäksi Joensuuhun 
valmistui vuoden 2019 kesällä arkkitehtitoimisto K2S:n suunnittelema asuin-
kerrostalo Penttilän Sanus, joka perustuu Poroton-harkkojen käyttämiselle. 
Sanus on ensimmäinen kolmesta paikalle tulevasta rakennuksesta.
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Kuva 14

Penttilän Sanus on arkkitehtitoimisto K2S:n suunnittelema, vuonna 2019 

valmistunut, Poroton-harkkoon perustuva asuinkerrostalo.
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MUUT MASSIIVIRAKENTEET

ECOCOCON, OLKIPAALIELEMENTIT
Puuhun ja harkkoihin perustuvien ratkaisujen lisäksi esitellään EcoCocon-
olkipaalielementit, jotka mahdollistavat luonnonmateriaaleihin perustuvan 
yksinkertaisen, pitkäikäisen ja vikasietoisen massiiviseinärakenteen. EcoCocon 
perustuu esivalmistettuihin 400 mm paksuihin elementteihin, joissa kevyen 
puukehikon sisälle on pakattu tiiviisti kuivia olkia. Elementeille luvataan 
nykyiset vaatimukset selvästi alittava U-arvo 0,11 W/m²K (Ecococon1). 
Paneelien paloluokaksi on annettu B-s1, ja vuonna 2018 EcoCocon-paneelit 
saavuttivat REI120-luokituksen (Ecococon2). Rakenteellisesti valmistajan 
mukaan paneelit soveltuvat 2–3-kerroksisiin rakenteisiin, mutta myös kor-
keammat rakenteet voivat olla mahdollisia (Ecococon1). Paneelien pinnat 
voidaan rapata, jolloin saavutetaan yhtenäinen plastinen pinta, tai vaihto-
ehtoisesti ulkopinta voidaan esimerkiksi suojata taustaltaan tuulettuvalla 
puupaneloinnilla. EcoCocon elementtipohjaisia ratkaisuja suunnittelee ja 
toteuttaa Suomessa Natural Design Company, joka on toteuttanut jo useita 
EcoCocon-paneeleihin perustuvia pientaloja.

SAVIRAKENTAMINEN
Savirakentamisella tai maa-ainesrakentamisella tarkoitetaan rakentamista 
käyttäen maaperästä saatavia maa-aineksia, kuten savea, hiesua, hiekkaa ja 
soraa. Maa-ainesrakentamisessa käytettäviä raaka-aineita ei polteta, toisin 
kuin esimerkiksi perinteiset  tiilet. Kyseessä on jo tuhansia vuosia käytetty 
rakentamistekniikka, josta on esimerkkejä erittäin monissa kulttuureissa. 
Tekniikka mielletään helposti alkeelliseksi tai alkukantaiseksi, vaikka mo-
dernit maa-ainesrakenteet voivat olla erittäin mittatarkkoja ja ilmeeltään 
täysin moderneja. Kaksi merkittävintä maa-ainesrakentamisen tapaa ovat 
1) materiaalin sullominen kerroksittain muottirakenteeseen sekä 2) seinän 
muuraaminen valmiiksi muotoiltuja polttamattomia tiiliä tai harkkoja käyt-
täen. Linda Peuraharju onkin diplomityössään Koti maasta käsitellyt erittäin 
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Kuva 15

Esivalmistettuja EcoCocon olkipaalielementtejä.
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seikkaperäisesti maa-ainesrakentamista ja esitellyt maa-ainesrakenteeseen pe-
rustuvan rakennussuunnitelman. Peuraharjun työssä esitellään tyhjentävästi 
savirakentamisen etuja ja rakentamistapoja.

Vaikka kiinnostus savirakentamiseen on kasvanut samalla, kun yleinen kiin-
nostus vaihtoehtoiseen ja erityisesti kestävään ja terveelliseen rakentamiseen 
on kasvanut, on se kuitenkin edelleen marginaalinen tekniikka. Vaikka savi-
rakentamisella, kuten sen muodostamilla asuintiloilla, on monia positiivisia 
ominaisuuksia, voi sillä, kuten olkirakentamisellakin, olla haastavaa saada 
todellista jalansijaa rakennusalalla, joka on tottunut käyttämään puhtaas-
ti teollisesti tuotettuja materiaaleja ja tuotteita. Toisena suurena haasteena 
maa-ainesrakentamiselle voidaan pitää eristävyysnormeja, joita puhtaalla 
savirakenteella on lähes mahdotonta saavuttaa. Maa-aines- ja olkirakenta-
minen koetaan ehkä vielä, pitkästä historiastaan huolimatta, eksoottisina 
ratkaisuina. Myös kokemusten puute rakenteiden kohdalla aiheuttaa helposti 
varautuneisuutta. Olisikin tärkeää, että saataisiin toteutettua koerakennus-
kohteita, joista voitaisiin kerätä todellista dataa näiden rakentamistapojen 
kustannuksista, energiankulutuksesta ja pitkäaikaiskestävyydestä. 

MASSIIVIRAKENTEIDEN YLEISTYMISEN HAASTEET

Nykyisellään Poroton-harkot muodostavat suurimman mahdollisuuden 
yksiaineisten rakenteiden käyttämiselle asuinkerrostaloissa. Sillä voidaan 
täyttää nykyiset lämmöneristävyys- sekä paloturvallisuusmääräykset. Lars-
Erik Mattila (2014) on diplomityössään Tulevaisuuden kerrostalo esittänyt 
tavan käyttää aikaisemmin mainittuja massiivipuuelementtejä tavalla, jolla 
voidaan välttää esimerkiksi rakennusfysikaaliseen toimivuuteen vaikuttavien 
kipsilevyjen käyttäminen, ja rakenne saadaan toimimaan oikeasti massiivira-
kenteen tavoin. Myös 2 kiven tiilimuuri olisi, kuten aikaisemmin on todettu, 
vielä tänä päivänäkin sekä taloudelliselta että energiakulutuksen kannalta 
tarkasteltuna käyttökelpoinen ratkaisu, joka voisi olla kilpailukykyinen ny-
kyrakennusten kanssa. Rakentamista ohjaavien määräysten vuoksi tiilimuuri 
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on kuitenkin, pitkälti perusteettomasti, tehty mahdottomaksi toteuttaa. 
Massiivirakenteiden käytön vuoksi olisikin tärkeää, että lainsäädäntöä sää-
dettäisiin tulevaisuudessa vastaamaan nykyistä tutkimustietoa, eikä energia-
kulutuksen ohjaamista perustettaisi jatkossa pelkästään laskennallisiin mal-
leihin, jotka eivät anna todellista kuvaa rakenteiden energiatehokkuudesta.

Sen lisäksi, että massiivirakenteiden vaihtoehtojen määrä on erittäin pieni, 
eivät massiivirakenneratkaisut onnistu tarjoamaan arkkitehtonista lisäarvoa 
suhteessa vallitseviin tekniikoihin. Siirtyminen tiilirakentamisesta teräsbeto-
nielementteihin aiheutti suuren muutoksen rakentamisen tavassa sekä raken-
teiden rakennusfysikaalisessa toiminnassa, mutta sillä oli myös suuri vaikutus 
arkkitehtuuriin sekä muodonannon mahdollisuuksiin. Kuten aikaisemmin 
on esitetty, pohjautuu arkkitehtuuri ja muodonanto suurissa määrin käytet-
tävään rakennustekniikkaan. Pohjimmiltaan siirtyminen tiilestä betoniele-
mentteihin tarkoitti siirtymistä pienimuotoisista rakennuskappaleista suuriin 
levyihin, ja ympäröivä arkkitehtuuri heijastaa tätä muutosta.

Betonielementit valmistetaan lattialla makaaviin muotteihin, mikä joh-
taa käytännössä puhtaasti kaksiulotteisiin levymäisiin kappaleisiin. 
Pohjimmiltaan me rakennamme nykyisin arkkitehtonisessa mielessä kort-
titaloja. Aikaisempi tiilirakentaminen mahdollisti pienempiin kappaleisiin 
perustuvana huomattavasti pienimuotoisemmat muodot sekä kolmiulotteiset 
rakenteet. Nykyisistä massiivirakenteista CTL ja vastaavat ratkaisut ovat 
muotokielellisesti suora korvike betonielementeille, ja niistä valmistuvat ra-
kennukset ovat pitkälti nykyisen kaltaisia korttitaloja. Vastaavasti harkkoihin 
perustuvat rakenteet ovat pitkälti tiilirakentamista, jossa rakennuskappaleen 
kokoa suurentamalla on saatu tehostettua rakentamista. Samalla tämä raken-
nuskappaleen kasvaminen on kuitenkin tehnyt muotokielestä huomattavasti 
tiilirakentamista jäykempää, ja valmistuvista seinistä tulee pitkälti suoria 
ja tasaisia. Tulevaisuuden massiivirakenneratkaisujen tulisikin huomioida 
rakennusfysikaalisten ominaisuuksien lisäksi arkkitehtoniset arvot ja hakea 
niistä lisäarvoa ja tapaa erottautua nykyrakentamisesta.
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Jotta massiivirakenteista saataisiin kiinnostava vaihtoehto nykyrakentamisel-
le, tulee sen kyetä tarjoamaan näkyvämpiä etuja. Ilman niitä massiiviraken-
teisia rakennuksia ei toteuteta, eikä täten valmistu terveempiä ja pitkäikäi-
sempiä rakennuksia.
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Kuva 16

Vaikka massiivirakennevaihtoehtoja on tarjolla, on niiden valikoima vie-

lä suppea, ja niillä tavoitettava arkkitehtoninen ilme ei juurikaan eroa 

kerroksellisille rakenteille perustuvista rakennuksista. Nykyisten massii-

virakennetekniikoihin perustuvien rakennusten edut kuten ekologisuus, 

pitkäikäisyys ja myrkyttömyys ovat pitkälti näkymättömiä, minkä vuoksi 

niiden markkinointi niin rakennuttajille kuin asunnonostajille voi olla 

vaikeaa.
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Seuraavassa kappaleessa esitän vaihtoehtoisen toteutustavan massiivijulki-
sivuille. Kyseessä on oma konseptini, jolla saavutetaan massiivirakentamisen 
perinteiset hyödyt ja säilytetään pitkälti nykyaikaisen elementtirakentamisen 
edut rakentamisen nopeuden, taloudellisuuden ja hallittavuuden suhteen. 
Esiteltävä malli perustuu jo olemassa olevalle teknologialle, eikä siinä ole 
tarvetta erityisille tulevaisuuden tekniikoille tai materiaaleille. Konseptin 
tarkoituksena on tarjota realistinen vaihtoehto nykyiselle rakentamisen mal-
lille ja muuttaa eilisen julkisivu tulevaisuuden turvalliseksi ja terveelliseksi 
ratkaisuksi.

Esitettävää vaihtoehtoista julkisivujen rakennetyyppiä kutsutaan työssä ly-
hyesti nimellä MUR, joka on ruotsia ja tarkoittaa muuria. MUR perustuu 
karkaistusta kevytbetonista esivalmistettaviin rakennuskappaleisiin, joita 
käyttämällä muodostuu runkosyvyydeltään noin 630 mm paksu julkisivu-
rakenne. Käytettävät elementit ovat yksiaineisia kappaleita, jotka leikataan 
tietokoneohjatun teräslankaleikkurin avulla suurikokoisesta aihiosta. MUR 

MUR – MASSIIVIJULKISIVU 
KEVYTBETONISTA
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perustuu kolmiulotteisten rakennuskappaleiden käyttöön, toisin kuin ny-
kyhetken levymäiset betonielementit. Tämä vaikuttaa merkittävästi siihen, 
millaisia toteutuvat rakenteet ovat arkkitehtonisesti sekä millaisen tilallisuu-
den seinärakenteet luovat. Koska tällä tavalla on mahdollista luoda hyvinkin 
vapaamuotoisia ja pienipiirteisiä rakennuskappaleita, mahdollistaa se nykyisiä 
betonielementtirakenteita huomattavasti monimuotoisemman arkkitehtuu-
rin toteuttamisen. 

Tässä onkin MUR-konseptin etu suhteessa muihin massiivirakenneteknii-
koihin. Sillä on mahdollista luoda asuinympäristöä, joka on muotokielellisesti 
selkeästi nykyisestä poikkeavaa, minkä lisäksi se mahdollistaa muiden mas-
siivirakenteiden tapaan terveemmän asuinympäristön sekä vikasietoisemmat 
rakenteet. Mallia ei siis tarvitse markkinoida ensisijaisesti tai pelkästään ter-
veellisyyden ja pitkäikäisyyden kautta.

Syy kevytbetonin, joka tunnetaan usein myös kauppanimellä Siporex, valit-
semiseen konseptissa käytettäväksi materiaaliksi johtui pitkälti sen hyvistä 
rakennusfysikaalisista ominaisuuksista: sitä käyttämällä on mahdollista täyt-
tää nykyiset lämmöneristävyysvaatimukset ja se soveltuu osaksi nykyaikaista 
teknistä rakentamismallia. Tärkeimpänä syynä materiaalin valintaan on kui-
tenkin sen valmistusprosessi, joka tarkemmassa tarkastelussa paljasti suuren 
arkkitehtonisen potentiaalin, jota ei aikeisemmin ole kunnolla hyödynnetty. 

Kevytbetonia on käytetty Suomessa jo 80  vuoden ajan, joten jo valmiiksi 
on tietoa sen toimivuudesta ilmastossamme, ja se onkin osoittautunut hyvin 
toimivaksi ja pitkäikäiseksi materiaaliksi. Ehdotetussa mallissa materiaalin 
käyttötapa ei muutu, joten rakenteen ja materiaalin käyttäytymisen osalta 
voidaan tukeutua olemassa olevaan kokemukseen ja tietoon. Koska esitetty 
muutos kohdistuu ainoastaan kappaleiden muotoiluun eikä koostumukseen, 
voidaan uudella tekniikalla saavuttaa samat rakennusfysikaaliset edut kuin 
kevytbetonirakenteilla on perinteisesti ollut.
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Kuva 17

Vuonna 1936 valmistunut Malmin lentokenttärakennus on Suomen en-

simmäinen kevytbetonirakennus. 
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KEVYTBETONI KERROSTALOISSA

Vaikka kevytbetoni on ollut käytössä jo noin 80 vuoden ajan, on sen käyttö 
ollut kerrostaloissa varsinkin viime vuosikymmeninä marginaalista suhteessa 
tavanomaiseen teräsbetoniin. 1940- ja 1950-luvuilla kevytbetonia käytettiin 
kuitenkin yleisesti kantavan betonirungon ulkopuolisena eristekerroksena 
ja yhden kiven tiilimuureissa sisäpuolisena eristekerroksena. Pientaloissa 
kevytbetoniharkkoja on myös käytetty sellaisenaan 250–300 mm paksuna 
rakenteena. (Kaila 1997)

1990-luvun lopussa on Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittu 
ainakin kaksi diplomityötä, joissa käsitellään kevytbetonin käyttöä ker-
rostaloissa ja erityisesti kantavana massiivirakenteena. Eero Leivon työssä 
Siporex-harkko kerrostalon ulkoseinärakenteena vuodelta 1996 käsitellään ke-
vytbetonin rakennusfysikaalisia ominaisuuksia sekä kevytbetonirakenteisen 
kerrostalon toteutusmahdollisuuksia. Työssä tehdään myös lämpötalouden ja 
kustannusten osalta vertailua sandwich-rakenteisiin sekä esitellään rakennus-
teknisiä detaljeja kevytbetonikerrostaloissa käytettäviksi. Kevytbetoniseinä 
todetaankin kaikilta tärkeiltä osa-alueilta tarkasteltuna kilpailukykyiseksi 
sandwich-rakenteen kanssa. Työssä osoitetaan – tässäkin työssä osoitettu – 
todellisen energiankulutuksen ja laskennallisen arvon ristiriita, joka tulee 
esille massiivirakenteiden kohdalla, ja todetaan, että massiivirakenteiden 
todellisesta lämpötaloudellisesta käyttäytymisestä ei tiedetä vielä tarpeeksi ja 
aiheesta tulisi tehdä lisää tutkimusta.

Vuonna 1999 Juha Timo on laatinut diplomityön Kevytbetoniharkkoseinä 
asuinkerrostalon kantavana rakenteena. Työssä on selvitetty kokeellisesti ke-
vytbetonin puristuskestävyyttä betonilaatan ja seinän liitoskohdassa, minkä 
lisäksi on tutkittu puristuskestävyyttä aukonylityspalkkien tukialueen koh-
dalla. Tarkastelu tehtiin 375 mm kevytbetoniharkkorakenteen pohjalta siten, 
että betonilaatta upotetaan 25–125 mm seinärakenteen sisään. Tällä ratkai-
sulla kevytbetonirakenteeseen tulee korostuneita voimakeskittymiä, jotka 
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heikentävät paikallisesti massiivikevytbetoniseinän kantavuutta. Saatujen 
tulosten pohjalta 375 mm:n kevytbetoniharkkoa käyttäen voidaan toteuttaa 
nelikerroksisia asuinkerrostaloja kantavalla kevytbetoniulkoseinällä. 

Neljää kerrosta korkeammissa rakennuksissa tulisi käyttää alemmissa ker-
roksissa muuta materiaalia tai kevytbetonirakenteeseen upotettuna lisävah-
vistusta, kuten teräspilaria yläpohjan ja välipohjien kannattelemiseen. Jos 
taas seinärakenteen paksuutta kasvatetaan, kuten MUR-konseptissa, saadaan 
kasvatettua laattojen tukipinta-alaa sekä kantavan kevytbetoniosan poik-
kipinta-alaa, mikä nostaa rakenteen kantavuutta. Myös kevytbetonilaadun 
muuttamisella voidaan saavuttaa suurempi puristuslujuus ja parempi kan-
tavuus rakenteelle. Vaihtoehtona voidaan myös nähdä kevytbetonilaadun 
muuttaminen kerrosten välillä siten, että alemmissa kerroksissa käytetään 
huonommin eristäviä mutta kantavampia laatuja ja ylimmissä kerroksissa 
voidaan käyttää hyvin eristäviä mutta heikommin kantavia laatuja. Tällöin 
seinärakenteen eristävyys muuttuu ylöspäin noustessa, mutta keskimääräi-
nen eristävyys voidaan rakennuksessa saattaa määräysten mukaiselle tasolle.

Kyseiset diplomityöt on laadittu Suomen Siporex Oy:n / H+H Siporex Oy:n 
toimeksiannosta, ja niissä esitettyjä ratkaisujen pohjalta on osittain laadittu 
nykyiset kevytbetonivalmistajan suunnitteluohjeet. Vuosituhannen vaihtees-
sa on Herttoniemeen rakennettu kevytbetonista useampia kerrostaloja, joissa 
käytetään näissä diplomitöissä esitettyjä ratkaisuja ja detaljeja. Rakennukset 
eivät ulkonäöllisesti eroa ympäröivästä rakennuskannasta, eikä niitä päällisin 
puolin tarkastelemalla hahmottaisi kevytbetonirakenteisiksi. Yhdessä raken-
nuksista on kevytbetoni kantavana rakenteena, ja muissa on käytetty seinään 
upotettua lisärakennetta kantavuuden parantamiseksi. 

Vaikka kyseessä on materiaali, jota varsinkin nykypäivänä käytetään har-
voin kerrostaloissa, löytyy siitä kuitenkin valmiiksi riittävästi kokemusta. 
Tiedetään jo varmuudella, että jopa konseptissa ehdotetua ohuemmalla sei-
närakenteen paksuudella on ollut mahdollista toteuttaa useampikerroksisia 



83

MUR – MASSIIVIJULKISIVU KEVYTBETONISTA

asuinkerrostaloja. Herttoniemessä on useampia noin 20 vuotta vanhoja 
kevytbetonista valmistettuja kerrostaloja, joista olisi mahdollista tehdä seu-
rantatutkimusta esimerkiksi rakenteiden ikääntymisen, korjaustarpeen, ener-
giankulutuksen sekä asukastyytyväisyyden osalta.  

Herttoniemen kevytbetoniset asuinkerrostalot:

As Oy Laivalahdenkaari 9, Helsinki, 1997, 

Eriksson arkkitehdit Oy: 

300 mm kevytbetoni + 50 mm villa + kipsilevy

As Oy Laivalahdenkaari 22, Helsinki, 1998, 

Arkkitehdit Gullichsen Kairamo Vormala Ky: 

375 mm kevytbetoni, teräsbetonirunko

As Oy Laivalahdenkaari 28, Helsinki, 1998, 

Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy: 

375 mm kevytbetoni, teräsbetonirunko

As Oy Laivalahdenkaari 42, Helsinki, 1998,

Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy: 

375 mm kevytbetoni, teräsbetonirunko

Kiinteistöosakeyhtiö Petter Wetterintie, Helsinki, 1999, 

Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy: 

375 mm kevytbetoni, teräsbetonirunko

As Oy Neitoniemi, Killingholmankuja 3, Helsinki, 2000, 

Arkkitehtitoimisto Kirsi Siven Ky: 

375 mm kevytbetoni, teräsbetonirunko
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Kuva 18

Herttoniemessä valmistui 1990-luvun lopussa useita kevytbetoniraken-

teisia kerrostaloja. Kuvassa Killingholmankuja 3.
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Tämä on kuvateksti joka selittää jotain erittäin tärkeää

Kuva 19

Herttoniemen kevytbetonirakennuksissa materiaalin muotoilullisia 

mahdollisuuksia ei juurikaan ole hyödynnetty, ja kevytbetonisia raken-

nuksia on lähes mahdotonta erottaa arkkitehtuurin puolesta elementti-

rakenteisista naapureista.
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MUR JA KEVYTBETONIN VALMISTUSPROSESSI

MUR-konsepti perustuu pääasiallisesti kevytbetonin valmistusprosessin 
muuttamiseen yhden vaiheen osalta. Valmistusprosessi on yksinkertainen, 
hyvin tehostunut ja sen perusperiaate on pysynyt pitkälti samanlaisena lähes 
koko sen olemassaolon ajan. 

Kevytbetoni syntyi alun perin 1930-luvun alussa suomalais-ruotsalaisena 
yhteistyönä, ja sitä valmistettiin Suomessa vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen 
lähimmät kevytbetonia valmistavat tuotantolaitokset ovat Virossa.

Kevytbetonia valmistetaan nykyään kuitenkin ympäri maailmaa. Esimerkiksi 
EAACA:n (The European Autoclaved Aerated Concrete Association), eli eu-
rooppalaisen kevytbetoniyhdistyksen jäsenillä on 18 maassa yhteensä yli 100 
tuotantolaitosta, joiden tuotantomäärä on noin 16 miljoonaa kuutiometriä 
kevytbetonia vuodessa (EAACA).

Kevytbetonin tuotannossa käytettävät materiaalit ovat luonnosta saatavia 
raaka-aineita, kuten kalkkia, sementtiä, hiekkaa, vettä sekä pieniä määriä 
alumiinia1 (Bauroc 2018). Valmistajien käyttämät raaka-aineet ja määrät sekä 
kevytbetonituotteiden fysikaaliset ominaisuudet kantavuuden ja eristävyyden 
osalta eroavat valmistajien välillä hieman. Esimerkiksi Bauroc-valmistajan 
tuotteissa ei käytetä perinteisen Siporexin tapaan masuunikuonaa, joka on 
terästuotannosta tulevaa jätemateriaalia. Tämän sijasta Baurocin tuotteis-
sa käytetään kvartsipitoista hiekkaa, jota on saatavilla tuotantolaitoksen 
läheisyydessä.

Kevytbetonin valmistuksessa käytettävät kuivat ainekset hienonnetaan 
erittäin hienoksi pulveriksi, joka sekoitetaan veden kanssa suurikokoisessa 
sekoittajassa juoksevaksi seokseksi. Seos valetaan noin kuuden kuutiometrin 
kokoiseen teräsmuottiin, ja valuvaiheessa seokseen lisätään alumiinijauhe. 
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Seokseen lisätty alumiini saa aikaan reaktion, jossa seokseen syntyy pieniä 
vetykuplia, jotka huokoistavat massan ja saavat sen paisumaan tilavuudeltaan 
moninkertaiseksi.

 Muotissa paisunut massa esikovetetaan 60-asteisessa lämpötunnelissa, minkä 
jälkeen kappale on tarpeeksi kestävä liikuteltavaksi ja sitä voidaan liikutella 
tuotantolinjalla tarpeen mukaan. Muottiin valettu ja esikovetettu kappale 
on kooltaan 600 x 1500 x 6000 mm (H+H 2004, s. 20). Aihion koko voi 
kuitenkin vaihdella valmistajien ja tuotantolinjojen välillä.

Esikovetuksen jälkeen kevytbetoni on suunnilleen yhtä kovaa kuin muovai-
luvaha (Bauroc). Tässä vaiheessa tuotantoprosessia aihiokappale leikataan 
teräslankaleikkureilla sopivan kokoisiksi harkoiksi, laatoiksi sekä palkeiksi. 
Nykyisillä tuotantolinjoilla leikkaaminen tapahtuu suorassa linjassa kappa-
leen läpi. Valmistajien vakiokappaleiden koot ja muodot perustuvat tähän 
leikkaustapaan ja aihiokappaleen kokoon. Tarvittavat saumaus- ja juotosurat 
voidaan leikata kappaleisiin lankaleikkureilla, tai urat voidaan vaihtoehtoi-
sesti jyrsiä tai höylätä kappaleisiin lopullisen karkaisun jälkeen.

1) KEVYTBETONIN RAAKA-AINEIDEN SUHTEET

Hiekka 50–70 % (massasta)

Sementti 15–30 % (massasta)

Kalkki 10–20 % (massasta)

Kipsi 2–5 % (massasta)

Alumiini 0,05–0,1 % (massasta)

LISÄKSI 50–75 % vettä (massasta)

(Ympäristöseloste1)
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Kuva 20

Kevytbetoni valmistetaan valamalla suuria kappaleita, jotka leikataan 

pienemmiksi harkoiksi ja palkeiksi teräslankaleikkurin avulla. 
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Leikatut kappaleet siirretään suureen autoklaaviin, eli suljettuun paineastiaan, 
jossa ne höyrykarkaistaan noin 190 asteen lämpötilassa ja 12 baarin paineessa. 
Höyrykarkaistava kappale on autoklaavissa 5–12 tuntia (Ympäristöseloste1). 
Höyrykarkaisussa käytetyistä lähtöaineista muodostuu uusi homogeeninen 
mineraali, tobermoriitti (Bauroc 2018, s. 6). Tällöin kevytbetoni saavuttaa 
lopullisen kovuutensa sekä tilavuudenmuutos- ja viruma-arvonsa (H+H 
2004, s. 13).

Höyrykarkaisun jälkeen tuotteet ovat valmiita pakattavaksi lavoille, ja koska 
kevytbetonituotteet eivät vaadi jälkikovetusta, ovat ne käytännössä heti käyt-
tövalmiita (Bauroc 2018, s. 13). Kevytbetonin valmistuksessa materiaaliin jää 
kuitenkin höyrykarkaisusta tullutta kosteutta, joka tulee huomioida rakenta-
misen aikana. Valmistuksen jälkeen kevytbetonikappaleiden kosteustaso on 
30–35 painoprosenttia. Normaaliolosuhteissa kevytbetonirungon kosteuspi-
toisuus laskee jo ensimmäisen lämmityskauden aikana 3–6 % tasapainokos-
teuden tasolle (Bauroc 2018, s. 7). Kuitenkin ennen esimerkiksi seinien tasoi-
tustöiden tekemistä tulisi rakenteen saavuttaa riittävän alhainen kosteustaso. 
Kevytbetonin käsittelykosteustasona voidaan pitää noin 15 painoprosentin 
kosteusmäärää.

MUR-konsepti perustuukin tämän tuotantoprosessin muuttamiseen esi-
karkaistun aihion leikkaamisen osalta. Nykyisellään tuotettavat kappaleet 
tehdään lankaleikkureilla: teräslanka vedetään kappaleen läpi ja kappale lei-
kataan erilaisiin suorakulmaisiin kappaleisiin. Käytännössä kappale voidaan 
kuitenkin leikata miten vain, ilman että tuotantoprosessi tai lopullinen tuote 
muuttuisi muilta osin. Jos leikkurin kourat saadaan liikkumaan vapaasti 
CAD-viivan mukaisesti, voidaan aihiosta leikata vapaamuotoisia kappaleita. 
Käytännössä tämä vaatisi kevytbetonin tuottajalta vain yhden tuotantolin-
jan muokkaamista siten, että nykyiset lankaleikkurit korvattaisiin esimer-
kiksi robottikourilla, jotka voidaan ohjelmoida liikkumaan vapaammin ja 
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toistamaan elektronisessa tiedostossa määrättyä polkua. Tämän työstötavan 
voidaan nähdä muistuttavan suureen skaalaan kasvatettua, arkkitehtiopiske-
lijoille tuttua ”foamin” leikkaamista kuumalankaleikkurilla. 

Tällä yksinkertaisella muutoksella voitaisiin muuttaa täysin olemassa oleva 
rakennusmateriaalin käyttötapa sekä se, miten seiniä käsitellään tilan rajaa-
misessa. Pienellä tuotannollisella muutoksella voitaisiin juuri kevytbetonin 
avulla luoda sellaista muotokieltä ja arkkitehtuuria, jota ei muilla nykyisillä 
materiaaleilla tai tekniikoilla voida toistaa. Ainoastaan perinteisellä tiilira-
kentamisella olisi mahdollisuus päästä lähelle sitä vapaamuotoisuutta, mitä 
aihiosta leikkaamalla voitaisiin saavuttaa. 

Langalla leikkaamisen lisäksi kappaleita voidaan muotoilla vielä pidemmälle, 
esimerkiksi käyttämällä CNC-jyrsimiä tai jopa käsityökaluja, ja saavutetaan 
tarvittaessa vielä pienimuotoisempaa sekä vapaamuotoisempaa muotoilua. 
Rakennuskappaleisiin voidaan myös helposti jyrsiä asentamista helpottavia 
kohdistusmerkkejä, tai kappaleisiin voidaan esimerkiksi merkitä yksilölliset 
koodit asentamisen helpottamiseksi.

Merkittävää tekniikassa on se, että leikkaamalla voitaisiin välttää suuri kä-
sityön määrä, jota tiilirakentaminen vaatii, sekä muoteista johtuvat työt ja 
kustannukset, joita vaaditaan valamiseen perustuvissa tekniikoissa. 

Kevytbetoni soveltuu myös paremmin suurten rakennuskappaleiden valmis-
tamiseen kuin valamiseen perustuvat tekniikat. Kevytbetoni valmistetaan ja 
karkaistaan jo nykyisellään suurikokoisina kappaleina. Valamiseen perustu-
vissa tekniikoissa on suurten kappaleiden haasteena yleensä kovettumisen tai 
kuivumisen aikainen kutistuminen, halkeilu ja epätasainen kovettuminen 
suuren kappaleen sisällä. Valamiseen perustuvissa tekniikoissa itse muotit 
aiheuttavat tarvittavan materiaalin ja käsityön kautta kustannuksia, jotka 
siirtyvät suoraan lopulliseen tuotteeseen. Tämä ohjaa helposti mahdolli-
simman pitkälle toistuvien muotojen käyttämiseen. Kevytbetoni olisikin 
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huomattavasti soveltuvampi vaihtoehto massiivisten rakennuskappaleiden 
luomiseen kuin esimerkiksi monilta rakennusfysikaalisilta ominaisuuksilta 
samankaltainen kevytsorabetoni, jota jouduttaisiin muotoilemaan muottien 
avulla.

Kevytbetonista on ennenkin ollut mahdollista saada erikoiskappaleita, mutta 
vasta nyt olemme tilanteessa, jossa kaikki suunnittelu tehdään lähtökohtai-
sesti tietokoneella, mikä merkittävästi muuttaa sitä, miten voimme mallintaa 
toteutuvat rakennukset ja miten tämä tieto voidaan siirtää muille rakenta-
misen osapuolille. Mallinnustieto on nykyään olemassa tavanomaisistakin 
kohteista, ja kolmiulotteinen malli seinästä olisi jo nyt helppoa siirtää tuotan-
tolaitoksille jatkokäsittelyä varten.

Jotta tuotannollisen muutoksen mahdollistamasta potentiaalista päästään to-
dellisuudessa käyttökelpoiseen tuotteeseen, täytyy kevytbetonituottajien en-
sin tunnistaa tämä potentiaali. Tämän lisäksi heidän täytyy varmistaa kaksi 
asiaa: Ensiksi täytyy luoda selkeä ja dokumentoitu kanava rakennusmallin 
toimittamiselle tuotantolaitokseen sekä tarjota teknistä tukea arkkitehdeille 
ja rakennesuunnittelijoille. Toiseksi tulee sille luoda selkeä hinnoittelumalli, 
jotta hankkeen budjetointi olisi mahdollista. Jos tuottaja ei varmista näitä 
seikkoja, tekniikan siirtäminen teoriasta käytäntöön on haastavaa. Jos taas 
kevytbetonin tuottajat saavat täytettyä tarvittavat edellytykset, on heillä mah-
dollisuus luoda tuote, jota ei voida toteuttaa muilla materiaaleilla tai teknii-
koilla. Näin olisi mahdollista saada MUR-konseptin mukaisista terveellisistä 
ja pitkäikäisistä rakennuksista todellinen houkutteleva ja kilpailukykyinen 
vaihtoehto.
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Kuva 21

Kappaleiden muotoilu tietokoneavusteisesti lankaleikkurilla, voisi mah-

dollistaa arkkitehtonisen monimuotoisuuden, joka perinteisesti on ollut 

mahdollista vain käsityöhön perustuvilla tekniikoilla kuten tiilellä. 
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KEVYTBETONI RAKENNUSMATERIAALINA

Pelkkä mahdollisuus rakennusmateriaalin helppoon muotoiluun ei silti ole 
riittävä peruste sen käyttämiselle, jos materiaali ei muuten mahdollista kestä-
vien, terveiden ja miellyttävien tilojen luomista. 

Kevytbetonilla onkin monia rakentamisen kannalta ihanteellisia ominai-
suuksia, ja esimerkiksi rakennustekniikan professori Juha Vinha Tampereen 
teknillisestä yliopistosta on antanut vuonna 2017 Jämerä Kivitalot Oy:lle 
lausunnon, jossa hän tarkastelee massiivisten kevytbetonirakenteiden raken-
nusfysikaalista toimintaa. Lausunnossa Vinha (2017) toteaa yksiaineisilla 
massiivisilla kevytbetonirakenteilla olevan monia lämpö- ja kosteusteknisiä 
etuja verrattuna tavanomaisiin kerroksellisiin rakenteisiin. Lisäksi Vinha to-
teaa, että yksiaineinen kevytbetonirakenne on vikasietoinen, pitkäikäinen, 
vähän korjausta vaativa ja kosteusteknisesti turvallinen ratkaisu.

Tämän lisäksi kevytbetoni on täysin palamaton materiaali, joka luokitellaan 
paloluokkaan A1. Se kestää huokoisen rakenteensa ansiosta jopa tavanomais-
ta betonia paremmin korkeita lämpötiloja, eikä siinä tapahdu palotilanteessa 
höyrystyvän veden aiheuttamia lohkeamavaurioita tai vapaudu myrkyllisiä 
kaasuja (H+H 2004, s. 18).

Kevytbetonituotteet eivät myöskään sisällä terveydelle haitallisia ainesosia, 
eikä niistä vapaudu sisäilmaan haitallisia kaasuja. Kevytbetoni kuuluukin 
rakennusmateriaalien luokituksessa korkeimpaan päästöluokkaan M1, johon 
kevytbetonin lisäksi lasketaan luonnonkivi, tiili, lasi sekä käsittelemätön puu 
(H+H 2004, s. 18).

Huomionarvoista on myös se, että – toisin kuin betonin – kevytbetonin val-
mistukseen ei ole tarvetta käyttää valmistuksessa erityisiä lisäaineita, joiden 
muodostamia mahdollisia ongelmia on käsitelty esimerkiksi Katja Pulkkisen 
Kemia-lehteen kirjoittamassa artikkelissa Betonin pimeä puoli. Artikkelin 
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mukaan nykyään lähes kaikessa käytettävässä tavanomaisessa betonissa käy-
tetään lisäaineita, joiden määrä on 1–15 kilogrammaa kuutiometriä kohden, 
eikä valmistajien tarvitse tuotesalaisuuksiin vedoten ilmoittaa käyttämiään 
lisäaineita tai niiden määriä (Pulkkinen 2013). Näiden lisäaineiden käyttöä ei 
myöskään valvota nykyisellään viranomaisten taholta. Onkin suuri kysymys, 
miten nämä käytettävät kemikaalit vaikuttavat asujien terveyteen asuttaessa 
tai ympäristöön rakennuksen purkamisen jälkeen. Kevytbetonissa kyseisen 
kaltaisten kemikaalien käytölle ei kuitenkaan ole tarvetta, joten nämä raken-
teet eivät aiheuta samanlaisia riskejä.

Kevytbetoni on lisäksi hygroskooppinen rakennusmateriaali, eli sen kos-
teuspitoisuus vaihtelee ympäristön kosteuden mukaisesti (Vinha 2017, s. 
5). Kevytbetonirakenne luovuttaa kosteutta ympäröivän ilman ollessa sitä 
kuivempaa ja vastaavasti sitoo kosteutta itseensä ympäröivän ilman ollessa 
sitä kosteampaa. Tällainen rakenne auttaa massiivipuun tavoin tasaamaan 
sisätilojen ilmankosteuden vaihteluja ja vaikuttaa asumismukavuuteen. 
Massiivisena yksiaineisena rakenteena kevytbetoninen julkisivu pystyy myös 
tasaamaan rakenteen sisällä olevaa kosteutta, mikä vähentää paikallisten 
korkeiden kosteuspitoisuuksien syntymisen mahdollisuuksia. Tämän lisäksi 
kevytbetoniseinässä ei yksiaineisena rakenteena ole materiaalien välisiä raja-
pintoja, joihin kosteutta synnyttävä kastepiste voisi muodostua.

Professori Vinha toteaa lausunnossaan kevytbetonin kestävän myös erittäin 
hyvin käytön aikaisia kosteusrasituksia. Tavanomainen tasapainokosteus ke-
vytbetonirakenteelle on 3–6 painoprosenttia. Kuitenkin heti valmistuksen 
jälkeen kevytbetonin vesipitoisuus on jopa 30–35 painoprosenttia johtuen 
kappaleiden karkaisusta vesihöyryllä (Bauroc 2018, s. 7). Korkeampi kosteu-
den määrä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia rakenteisiin, ja valmistuksesta syn-
tynyt kosteus poistuu rakenteista normaaliolosuhteissa itsestään. Esimerkiksi 
pakkasrapautumisen mahdollisuus syntyy kevytbetonissa vasta, jos materi-
aalin vesipitoisuus nousee 60 painoprosenttiin, mikä käytännössä tarkoittaa, 
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että tuolloin materiaali on täysin vettynyt. Tällainen kosteuden määrä voikin 
syntyä käytännössä vain suoranaisen pidempiaikaisen vesivuodon tai selkeän 
rakennusvirheen seurauksena.    

Kevytbetonissa ei esiinny materiaalin ollessa normaalitilassa kasvualustoja 
esimerkiksi homeille. Kevytbetonin huokoinen rakenne koostuu suljetuista 
onteloista, jotka estävät homeiden ravinnoksi tarvitseman orgaanisen mate-
riaalin kulkeutumisen rakenteen sisälle. Jos esimerkiksi vesivuodon vuoksi 
rakenne pääsee kastumaan pitkäaikaisesti, voi kevytbetonin pinnalle syntyä 
pintahometta. Tällainen pintahome on kuitenkin mahdollista poistaa kemi-
allisesti tai, kevytbetonin hyvän palonkeston takia, tietyissä tilanteissa käyt-
täen tulta pinnan desinfiointiin. (Siikanen 2001, s. 127)

Tavanomaista betonia on yleisesti pidetty emäksisyytensä vuoksi homehtu-
mattomana materiaalina, mutta emäksisyyden antama suoja laskee betonin 
ikääntyessä. Nykyisissä tutkimuksissa onkin todistettu, että betonissa ja 
erityisesti sen pinnalla voi kasvaa hometta. Tanskan teknillisessä yliopistos-
sa suoritettiin tutkimus, jossa tarkasteltiin rakennusmateriaalien homehtu-
misherkkyyttä kosteusvaurioituneista rakenteista otettujen pintanäytteiden 
avulla. Tutkimuksessa oli mukana 18 eri rakennusmateriaalia, joista oli 
otettu yhteensä 5300 näytettä. Tutkimuksen perusteella todennäköisimmin 
haitallista kasvustoa löytyi laastista (plaster), betonista (concrete) ja puusta 
(wood), jotka muodostivat yli 60 % kaikista otetuista näytteistä. Kevytbetoni 
(gas concrete) kuului niiden rakennusmateriaalien luokkaan, joiden tarkkaa 
prosentuaalista määrää ei ollut määritelty, koska luku oli alle 2 % eikä ollut 
kokonaisuuden kannalta merkittävässä asemassa suhteessa muihin tutkittui-
hin rakennusmateriaaleihin. (Andersen 2011)

Rakennusfysikaalisten etujen lisäksi kevytbetonin etuna voidaan pitää ma-
teriaalin helppoa työstettävyyttä. Kevytbetoni on tavanomaista betonia huo-
mattavasti hauraampaa, minkä vuoksi kevytbetonikappaleita on mahdollista 
työstää, esimerkiksi työmaalla, myös tavanomaisin käsityökaluin. Helpon 
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työstettävyyden takia valmiisiin kevytbetonirakenteisiin voidaan helposti 
upottaa esimerkiksi talotekniikkaa, ja muutoksia on mahdollista tehdä vielä 
työmaavaiheessa. Materiaalin haurauden vuoksi kevytbetonirakenteeseen 
voi syntyä paikallinen vauriokohta esimerkiksi kovan iskun takia. Tällaiset 
paikalliset vauriot, sekä esimerkiksi mahdollisten kaapeliasennusten vaatimat 
urat, voidaan kevytbetonista helposti korjata laastilla täyttämällä.  
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Kuva 22

1960-luvun kevytbetonirakenteisen pientalon seinästä leikattu kappale. 

Kyseinen kappale on ollut nurmikolla säälle altistettuna talven ylitse. 

Kappaleessa ei ole havaittavissa jälkiä materiaalivaurioista eikä home- 

tai sienikasvustoista. 
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KEVYTBETONI ERISTÄVÄNÄ JA KANTAVANA 
RAKENTEENA

Kevytbetoni on nimensä mukaisesti kevyt rakennusmateriaali. Sen tiheys on 
noin kuudennes tavanomaisen betonin tiheydestä, joka vastaa suunnilleen 
massiivipuun tiheyttä. Vain noin 20 % kevytbetonista on kiinteää ainetta, ja 
loput 80 % tilavuudesta on valmistuksessa muodostuneen vetykaasun muo-
dostamien huokosten sisällä olevaa ilmaa (Bauroc 2018, s. 6). Kevytbetonin 
tiheys on massiivirakenteissa käyttämisen kannalta sen merkittävin tekijä, sillä 
se vaikuttaa suoraan sekä sen eristävyyteen että puristuslujuuteen. Tiheyden 
kasvaessa kappaleen puristuslujuus kasvaa, mutta samalla eristävyys laskee. 
Tavanomaisten kevytbetonituotteiden tiheydet ovat 300–600 kg/m³:n välil-
lä, ja tuotteessa käytettävän massan tiheys valitaan tarvittavien fysikaalisten 
ominaisuuksien mukaisesti.

 Esimerkiksi Baurocin valmistamien Classic-harkkojen materiaalin lämmön-
johtavuusarvo on 0,11 (W/mK) ja harkkojen tiheys on vastaavasti 425 kg/m³ 
(Bauroc 2018, s. 6). Tämä lämmönjohtavuuden arvo on jopa massiivipuun 
arvoa parempi, ja tällaisella tiheydellä kevytbetonia onkin mahdollista käyt-
tää sekä eristävänä että kantavana rakenteena. Jos käytettäisiin Bauroc Classic 
harkon mukaisia arvoja, tarvittaisiin massiivirakenteiselle seinälle paksuutta 
630  mm, jolloin rakenteen laskennalliseksi U-arvoksi saataisiin nykyisten 
normien mukainen 0,17 W/m²K. Massiivisten kevytbetonirakenteiden todel-
lista lämpötaloudellista toimivuutta parantaa entisestään se, että rakenteesta 
on oikein rakennettuna helppo saada erittäin tiivis. Rakenteiden tiiviydellä 
onkin suora vaikutus rakennusten todelliseen energiankulutukseen. Lisäksi 
yksiaineisiin kevytbetonirakenteisiin ei muodostu kylmäsiltoja, esimerkiksi 
rakenteiden saumakohtiin.

Tiilirakenteiden tavoin kevytbetonirakenteet varaavat lämpöä itseensä, 
ja vaikka ne ovat huomattavasti perinteisiä tiilirakenteita kevyempiä, on 
niillä suuren tilavuutensa ansiosta kuitenkin riittävä kyky toimia lämpöä 
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varastoivina elementteinä. Lämpökapasiteettinsa sekä lämmönluovutusvii-
veensä kautta kevytbetonirakenne auttaa myös tasaamaan lämpö- ja pak-
kashuippuja (Siikanen 2001, s. 126). Tällainen hitaasti lämpöä varaava ja 
vapauttava rakenne auttaa pitämään sisätilojen lämpötilan tasaisempana, 
vaikka lämpötilan vaihtelu olisi suurtakin yön ja päivän välillä. Tämä vai-
kuttaa positiivisesti asuintilojen miellyttävyyteen.

Kuten aikaisemmassa kappaleessa esitettiin, vuosina 1997–1998 Tampereen 
teknillisen korkeakoulun suorittamassa tutkimuksessa Ulkoseinärakenteen 
vaikutus rakennuksen energiankulutukseen selvitettiin eri seinärakenteiden to-
dellisen sekä laskennallisen energiankulutuksen eroa. Tutkimuksessa voitiin 
osoittaa, että kevytbetonirakenteen todellinen mitattu lämpöhäviöarvo oli 
laskennallista arvoa selkeästi pienempi. (Lindberg 1999)

Eero Leivon diplomityössä on myös käsitelty kevytbetoniseinäisen raken-
nuksen energiankulutusta. Kyseisessä työssä on tarkasteltu muutaman 
1960-luvulla rakennetun kevytbetonirakenteisen kerrostalon todellista 
energiakulutusta ja verrattu sitä laskennalliseen arvoon. Samaten on tehty 
vertailua vastavanlaisiin kerrostaloihin, joissa on teräsbetonirunko ja erillinen 
eristekerros. Seurantadata osoittaa, että kaikkien kevytbetoniin perustuvien 
rakennusten todellinen kulutus oli selkeästi laskennallista arvoa parempi, ja 
todellinen kulutus oli sandwich-rakenteiden kanssa samalla tasolla. (Leivo 
1996)

Nykyiset U-arvovaatimukset onkin mahdollista täyttää käyttämällä kevytbe-
tonirakennetta, joka on  vain hieman vastaavaa kerroksellista seinärakennetta 
paksumpaa. Voidaan myös tutkimustietoon nojaten arvioida, että tällaisella 
rakenteella toteutettu talo olisi todellisuudessa jopa energiatehokkaampi kuin 
mitä energianormit vaativat ja laskennallisesti voidaan odottaa. Tämä asettaa 
kevytbetonista toteutetut massiivirakenteet erittäin positiiviseen asemaan, jos 
rakennetta vertaillaan tavanomaisiin kerroksellisiin rakenteisiin tai muihin 
massiivirakenteisiin.
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Kuva 23

Leikkaus yksiaineisesta 500 mm paksusta kevytbetoniseinästä. 

Kevytbetonirakenteessa pinnat yleensä rapataan, joka antaa rakenteel-

le lisäsuojaa. Kappaleessa nähdään aukon ylityksen vahviketeräkset. 

Esimerkkikappale kuvattuna Jämerä Kivitalot Oy:n näyttelytilassa.   
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Kuva 24

Kevytbetonilla voidaan jo nyt toteuttaa yksiaineinen seinärakenne, joka 

täyttää nykyiset U-arvo vaatimukset. Esimerkkikappaleessa nähdään, 

kuinka kevytbetonirakenne esimerkiksi vaatii teräsbetonielementteihin 

verrattuna huomattavasti vähemmän teräsvahvistusta.
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MUR-KEVYTBETONIRAKENTEIDEN KUSTANNUKSET

Rakentamisessa kustannukset ovat merkittävä tekijä, kun käytettäviä vaihto-
ehtoja arvioidaan, kuten aikaisemmissa kappaleissa on todettu. Kun arvioi-
daan uusia ja vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja, merkittävin yksittäinen valin-
taan vaikuttava tekijä on todennäköisesti muutoksen kustannusvaikutukset 
suhteessa tavanomaisiin vaihtoehtoihin. Aikaisemmissa kappaleissa vertail-
laan kerroksellisten- ja massiivirakenteiden kustannuseroja ja saadaan hal-
vimman sandwich-rakenteisen seinän hinnaksi 204,46 €/m² (Rakennustieto 
2017). Massiivirakenteisten seinien neliöhinta on 2 kiven tiilimuurin kohdalla 
300–350 €/m² ja Poroton-kennoharkoilla 250–350 €/m² (Karilainen 2017).   

Massiivisten kevytbetoniseinien hintaa voidaan arvioida käyttämällä 
Rakennusosien kustannuksia -teoksesta (Rakennustieto 2017) saatavia tietoja. 
Teoksesta saadaan hintatiedot2 niin ulkorappaukselle, sisäpinnan käsittelylle 
(tasoitus ja maalaus) sekä 250 mm syvälle harkolle. Käyttäen kyseisiä tietoja 
ja kasvattaen varsinaisen kevytbetonikerroksen paksuutta saadaan 630 mm 
paksulle kevytbetoniseinälle hinnaksi 214,26  €/m². Hinta on käytännössä 
täysin vertailukelpoinen tavallisen maalatun betonielementtirakenteen kans-
sa, eli kevytbetonilla on jo nyt sen alhaisen hinnan vuoksi suuri potentiaali 
massiivirakenteena, jopa ilman arkkitehtonisia lisäarvoja.  

Myös Eero Leivon kevytbetonin käyttöä käsittelevässä diplomityössä on noin 
20 vuotta sitten saatu vastaavanlaisia arvoja seinärakenteiden kustannusten 
suhteen. Leivon työssä kerättyjen tietojen mukaan massiivisen kevytbetoni-
seinän hinta vastasi käytännössä suoraan sandwich-elementtiseinien hintoja 
siten, että ainoastaan harmaalle käsittelemättömälle betonipinnalle jätetty 
vaihtoehto oli kevytbetonia selkeästi halvempi ja arvokkaammat pintaratkai-
sut, kuten klinkkeripinta, tiililaattapinta ja hiottu betoni, olivat vastaavasti 
kevytbetonia kalliimpia. (Leivo 1996)   
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Tavanomaisessa sarjatuotannossa yksilölliset ratkaisut ovat perinteisesti nos-
taneet tuotteiden hintaa, mutta MUR-konseptissa tuodaan massaräätälöin-
tiajattelumalli (mass customization) rakentamiseen, jolloin mahdollistetaan 
yksilöllisemmät ratkaisut myös asuinkerrostaloihin. Yritys pyrkii massarää-
tälöinnissä tarjoamaan yksilöllisiä tuotteita ja ratkaisuja mutta säilyttämään 
perinteisen massatuotannon tehokkuuden älykkäiden tuotantomallien ja 
teolliseen tuotantoon tuodun joustavuuden avulla. Tällöin asiakkaalle voi-
daan tarjota räätälöityjä tuotteita ilman huomattavaa kustannusten tai toimi-
tusaikojen kasvua, ja tuotteen valmistaja saavuttaa huomattavan kilpailuedun 
markkinoilla. 

2) 

JS-rappaus, oikaisurappaus, 2 x pintarappaus (työ ja materiaali) 44,08 €/m²

Kevytbetoniharkko 250 mm (materiaali) 49,85 €/m²

Kevytbetoni 630 mm (materiaali) (49,85 * (630/250)) 125,60 €/m²

Ohutsaumalaasti (materiaali) 7,26 €/m²

Teräs, 8 mm (materiaali) 0,66 €/m²

Kevytbetoniharkkojen asennus (työ) 28,20 €/m²

Seinätasoite 2,5 kertaa (työ ja materiaali) 4,52 €/m²

Seinämaalaus, maali 2 kertaa, kuivatila 3,94 €/m² 

Laskelmassa kevytbetonin osuutta on kasvatettu konseptin mukaiseen paksuuteen, 

mutta asennustyön, rakenneteräksen ja ohutsaumalaastin määrät on pidetty alkupe-

räisinä seinäpaksuuden muutoksesta huolimatta. 

(Rakennustieto 2017, s. 77, 93, 150, 193, 196)
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KEVYTBETONIN YMPÄRISTÖKUORMITUS

Kun käytetään termiä ekologinen rakennus tai ekologinen rakentaminen, on 
ongelmana, että termi voidaan määritellä monella tavalla. Lähes mikä tahan-
sa rakenneratkaisu voidaan saada näyttämään tarvittaessa ekologiselta, kun 
valitaan käytettävät parametrit ja painotukset. Aiheen tarkastelua vaikeuttaa 
se, että monille ekologisuuden kannalta merkityksellisille arvoille voi olla 
vaikeaa löytää sopivia vertailukelpoisia arvoja.

Professori Jouni Punkki määrittelee artikkelissa Rakentamisen ekologisuus 
(Punkki 2003) ympäristöystävällisen rakennuksen seuraavalla tavalla:

1. Rakennuksen rakentaminen ja käyttö aiheuttavat mahdollisimman vähän 
ympäristökuormituksia.
2. Rakennus soveltuu hyvin nykyisiin ja myös tuleviin käyttötarkoituksiin.
3. Rakennus on viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sen asukkaille ja 
käyttäjille.
4. Rakennus on pitkäikäinen.
5. Rakennusosat ja materiaalit ovat kierrätettävissä.

Määrittely antaa kattavan ja monipuolisen tavan tarkastella rakennuksen 
ekologisuutta tai kestävyyttä suhteessa luonnonvarojen käyttämiseen, ympä-
ristön kuormittavuuteen ja sosiaaliseen sekä ajalliseen toimivuuteen pitkällä 
ajanjaksolla. 

Kehiteltäessä MUR-rakennuskonseptia ja valittaessa sen pohjana olevaa ma-
teriaalia ei ainoana tavoitteena ollut ekologisuuden tavoittelu yhden ainoan, 
helposti esitettävän parametrin, kuten rakentamisvaiheen hiilijalanjäljen mi-
nimoinnin, osalta. Merkittävänä tavoitteena on kuitenkin ollut ratkaisun ko-
konaisvaltainen ympäristövaikutuksen pienentäminen ja erityisesti ratkaisun 
ekologisuus vertailtaessa sitä nykyään käytettäviin kerroksellisiin rakenteisiin.
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MUR-konseptissa on pyritty hakemaan ekologisuutta ensisijaisesti rakennuk-
sen pitkäikäisyyden sekä käytönaikaisen energiankulutuksen kautta, pyrkien 
kuitenkin huomioimaan myös muut merkittävät ekologisuuteen vaikuttavat 
osa-alueet. Pitkäikäisyyden vuoksi käytönaikaisenenergian kulutuksen mer-
kitys kasvaa elinkaaritarkastelussa. Punkin (2003) mukaan rakennuksen 
energiankulutuksesta noin 10  % tulee rakennusvaiheesta ja 90  % käyttö-
vaiheesta. Rakennuksen hiilidioksidipäästöt vastaavat hyvin tätä suhdetta. 
Materiaalin energiatehokkuus onkin merkittävä parametri tarkasteltaessa 
ratkaisun kokonaisvaltaista ekologisuutta.

Kevytbetoni onkin ekologisessa tarkastelussa hyvin tasapainoinen kokonai-
suus, sillä sitä käyttäen voidaan toteuttaa pitkäikäinen rakennus, joka on 
helposti ylläpidettävissä ja korjattavissa. Lisäksi materiaalilla voidaan saavut-
taa nykyiset energiamääräykset, jolloin myös tarvittavan lämmitysenergian 
määrä ja edelleen siitä aiheutuvat päästöt voidaan minimoida. Myös mate-
riaalin tuotanto on raaka-aineiden käytön osalta hyvin tehokasta: hukkaa ei 
tuotannosta juurikaan synny. Elinkaaren lopussa rakenteet on mahdollista 
uusiokäyttää tai jopa palauttaa uuden kevytbetonin raaka-aineeksi.

KEVYTBETONIN VALMISTUS JA HIILIJALANJÄLKI

Rakentamisen aikaisen energiankulutuksen sekä hiilidioksidipäästöjen mi-
nimointi on merkityksellisessä roolissa, kun pyritään vaikuttamaan ilmas-
tonmuutokseen juuri nyt. Jokainen uusi rakennus rasittaa ympäristöä. Kun 
valitaan rakenne tai materiaali, jolla on suuri ilmastorasitus, aiheutetaan het-
kellinen suuri rasitus, joka aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia ympäris-
tössä. Sitä ei voida enää kompensoida käytönaikaisella hieman alhaisemmalla 
energiankulutuksella tai käyttöiällä, joka on sadan vuoden sijasta kolme sataa 
vuotta. 
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Kuitenkin tässäkin on tärkeää tarkastella kokonaisuutta eikä tulisi, kuten 
Jouni Punkki artikkelissa mainitsee, yrittää pelkästään minimoida valmis-
tusvaiheen kuormituksia muiden ominaisuuksien kustannuksella, sillä ei ole 
järkevää tuottaa lyhytikäisiä tai epäterveellisiä rakennuksia, vaikka niiden 
valmistuksen aikaiset ympäristökuormitukset olisivat hyvinkin alhaiset.

Kun vertaillaan eri rakenne- ja rakennusmateriaalivaihtoehtojen ympäristö-
vaikutuksia, ehkä tärkeimpänä työkaluna on materiaalien Cradle-to-Gate 
(A1-A3) arvot, joita on löydettävissä monista materiaaleista valmistajien ym-
päristöselosteista (EPD). Huomionarvoista on kuitenkin se, että eri valmis-
tajien välillä voivat saman materiaalin arvot vaihdella riippuen esimerkiksi 
materiaalikoostumuksista ja käytetyistä energiamuodoista. Tämän lisäksi 
arvot on usein annettu joko tonnia, kilogrammaa tai kuutiometriä kohden. 
Tämä vaikeuttaa suoraa vertailua, sillä vertailu tulisi tehdä lähtökohtaisesti 
seinärakenteiden välillä, jolloin tarvittavat rakennepaksuudet ja seinäraken-
teiden painot eroavat toisistaan.

Jotta saataisiin kuva ehdotetun massiivisen kevytbetoniseinärakenteen hiili-
jalanjäljestä suhteessa muihin ratkaisuihin, on työssä vertailtu tavanomaisten 
seinäratkaisujen – kuten teräsbetonisandwich, betoni  +  tiili, massiivitiili, 
massiivipuu, kennoharkko sekä kevytbetonin – hiilijalanjälkiä käyttäen 
Suomen ympäristökeskuksen (Syke 2013) laatimaa laskuria3.

Verrokkina toimivan betonisandwich-rakenteen hiilijalanjäljeksi saadaan 
102 kg CO2 eq, joskin on huomioitava, että sen laskelmat tehtiin käyttäen 
ohuimpia mahdollisia betonirakennekerroksia ja todellisessa rakennuksessa 
kyseiset kerrokset voivat olla paksumpia, mikä vastaavasti nostaa rakenteen 
hiilijalanjälkeä. Lisäksi verrokkirakenteessa ei huomioitu rakenneteräksiä, 
mikä myös parantaa rakenteelle saatua hiilijalanjälkeä. Betonirakenteinen 
kerroksellinen seinä 130 mm:n tiiliverhouksella saisi hieman alhaisemman 
arvon 91  kg CO2 eq. Massiivitiiliseinän hiilijalanjälki on huomattavas-
ti tätä korkeampi 167 kg CO2 eq, ja kennoharkko4 saa arvon 56–112 Kg 
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CO2 eq riippuen siitä, missä tuotantolaitoksessa tuote on valmistettu. 
Massiivipuurakenne toimii käytännössä hiilivarastona, ja laskettuna liima-
puun arvoa käyttäen päästöiksi saadaan 41 Kg CO2 eq, mutta kun sama 
rakenne varastoi 156 kg CO2 eq, vaikutus on positiivinen. Kevytbetoniin pe-
rustuvan MUR-rakenteen hiilijalanjälki on 630 mm paksulla seinällä 78 kg 
CO2 eq, joka on selkeästi alhaisempi kuin kumpikaan betonirakenne ja alle 
puolet massiivitiilirakenteesta. 

3)

Laskelmissa on huomioitu vain pääasialliset materiaalikerrokset ja 

rakennusmateriaalit. 

Tarkasteltavat rakenteet ovat: 

Betonisandwich (US 401) (Rakennustieto 2010) 150 mm kantava betoni, 150 mm 

mineraalivilla, 50 mm tuulensuojamineraalivilla, 70 mm teräsbetoni. 

Tiiliverhottu betonirakenne (US 402) (Rakennustieto 2010) 150 mm kantava betoni, 

150 mm mineraalivilla, 50 mm tuulensuojamineraalivilla, 130 mm tiili 

Massiivitiili 79 % tiili, 21 % laasti (NRT 10 mm laastisaumoilla) 

Massiivipuu 280 mm (U-arvo = 0,4) 

Kennoharkko 500 mm 

Karkaistu kevytbetoni 630 mm 

Arvoina on käytetty laskurin (Syke 2013) liite 19.2 annettuja arvoja, 

ja kennoharkon kohdalla ympäristöselosteen (Ympäristöseloste2) arvoja.

4)

Tarkastelussa käytetyissä kennoharkoissa ei ole perliittitäytettä, joten sen vaikutusta 

tuotteen hiilijalanjälkeen ei työssä saatu selvitettyä. Poltettujen savituotteiden, kuten 

tiilen ja kennoharkkojen, polttoprosessilla ja tuotannolla on suuri vaikutus tuotteen 

ympäristökuormitukseen. Tämä huomataan selvästi siitä kennoharkkojen arvojen 

hajonnasta, jota eri tuotantolaitoksissa valmistettujen tuotteiden välillä on.
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Kaavio 04

Kevytbetonirakenteella olisi mahdollista alentaa myös rakentamisen hii-

lijalanjälkeä. Kaavio osoittaa, että kevytbetonirakenteella saavutetaan 

molempia betonirakenteita  alhaisempi hiilijalanjälki, jopa silloin kun 

betonirakenteen kohdalla on käytetty ohuimpia mahdollisia materiaali-

paksuuksia, eikä rakenneteräksiä ole huomioida betonirakenteen osalla 

laskelmassa. Alhaisin hiilijalanjälki saavutetaan kuitenkin massiivipuu-

rakenteella, joka toimii käytännössä hiilivarastona.
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Tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että MUR-rakenteella olisi mahdollista 
alentaa rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä verrattuna teräsbetoniin 
perustuviin kerroksellisiin rakenteisiin.

Jopa 80 % kevytbetonin Cradle-to-Gate (A1-A3) hiilijalanjäljestä muodostuu 
materiaalien hankintavaiheesta (A1) (Ympäristöseloste 4). Kevytbetonissa 
käytettävät raaka-aineet ovat monilta osin samoja kuin tavanomaisella beto-
nilla. Ilmastonmuutoksen torjunnan tullessa yhä merkittävämmäksi tekijäksi 
kohdistuu betoniteollisuuteen yhä enemmän muutospaineita, jotka pakot-
tavat alaa puhdistamaan tuotantoaan. Nämä muutokset todennäköisesti  
vaikuttavat tulevaisuudessa positiivisesti myös kevytbetonin hiilijalanjälkeen 
materiaalin hankinnan osalta.

Pienempi mutta merkittävä osa kevytbetonin valmistusvaiheen hiilijalanjäl-
jestä muodostuu varsinaisesta tuotannosta. Kuten tiilen ja kevytsoran myös 
kevytbetonin valmistuksessa joudutaan käyttämään korkeita lämpötiloja, 
mikä vaatii energiaa ja siten aiheuttaa päästöjä.  Verrattuna esimerkiksi tiilen 
tuotantoon on kevytbetonin tarvitsemat lämpötilat huomattavasti alhaisem-
pia, jolloin tarvittavan energian määrä on myös pienempi. Kuitenkin niiden 
materiaalien kohdalla, joiden hiilijalanjälkeen merkittävästi esimerkin mu-
kainen karkaisu- tai polttoprosessi vaikuttaa, tulee huomioida, että siihen 
voidaan vaikuttaa suoraan käytettävällä energiamuodolla sekä esimerkiksi 
käyttämällä lämmöntalteenottojärjestelmiä. Monen rakennustuotteen tuo-
tannon päästöjä onkin jo nyt mahdollista alentaa, esimerkiksi valitsemalla 
puhtaamman energialähteen.

KEVYTBETONIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KÄYTÖN AIKANA 

Kevytbetonia massiivirakenteisena käyttäen on, kuten aikaisemmin on 
todettu, mahdollista täyttää nykyiset energiamääräykset. Tämän ansiosta 
kevytbetoniin perustuvan massiivirakenteisen rakennuksen koko elinkaaren 
aikainen energiankulutus, ja siten myös päästöt, ovat alhaiset. Kevytbetoniin 
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perustuva rakenne on hyvin kilpailukykyinen vertailtaessa muihin massii-
virakenteisiin. Esimerkiksi massiivitiiliseinä on huomattavasti energiate-
hokkaampi kuin laskennallisesti voidaan osoittaa ja vastaa todellisuudessa 
eristävyydeltään jopa moderneja asuinkerrostaloja. Sen energiatehokkuutta 
ei kuitenkaan kyetä parantamaan juurikaan nykyisestä ilman lisäeristämistä. 
Samaten massiivipuurakenteiden toteutettavuus, ilman erillisten eristeiden li-
säämistä, perustuu sille annettuun U-arvopoikkeukseen. Kun käytetään tätä 
arvoa ja poikkeamismahdollisuutta, mahdollistetaan monien hyvien omi-
naisuuksien tuominen osaksi rakennusta, mutta samalla väistämättä käytön 
aikainen energiakulutus sekä siitä muodostuvat päästöt nousevat. 

ELINKAAREN LOPUSSA

Karkaisun jälkeen kevytbetoni ei varsinaisesti muutu tai vanhene nor-
maalissa käytössä, eikä sillä ole siten varsinaista maksimaalista käyttöikää 
(Ympäristöseloste 1). Kevytbetonin ympäristöselosteissa ei yleisesti anne-
takaan tuotteelle varsinaista käyttöikää, vaan kaikissa selosteissa todetaan 
materiaalin kestävän oikein käytettynä ikuisesti. Vasta tutkittuani useampia 
kevytbetonivalmistajien ympäristöselosteita löysin yhden tuottajan, joka an-
taa varsinaisen arvon käyttöiälle: 80–150 vuotta (Ympäristöseloste 3).

Karkaisussa tapahtuva kemiallinen reaktio on kevytbetonin kohdalla pysyvä, 
eikä kevytbetonia voida palautta alkuperäisiksi raaka-aineiksi. Purettavat ke-
vytbetonikappaleet voidaan kuitenkin palauttaa tuotantolaitokseen ja käyttää 
uuden kevytbetonin valmistuksessa hiekan korvikkeena (Ympäristöseloste 
1). Vaihtoehtoisesti purettavat rakenteet voidaan murskata ja käyttää esimer-
kiksi eristetäytteenä, routaeristeenä tai maapohjan täytteenä (Siikanen 2001, 
s. 129). Kevytbetoni ei vapauta kaasuja, eikä siitä liukene veden mukana 
kemikaaleja, eivätkä purettavat rakenteet siten aiheuta ongelmia asujille tai 
luonnolle elinkaarensa päässä.
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Tavanomaisesta betonista valmistettujen betonielementtien uudelleenkäyt-
tömahdollisuudet ovat nykyisellään käytännössä olemattomat. Käytettävät 
kerrokselliset elementtirakenteet mitoitetaan rakennuksen käyttöikätavoit-
teen mukaisesti, ja niiden uusiokäyttö ei ole mahdollista tai taloudellisesti 
kannattavaa. Koska kevytbetoniset rakenteet eivät rakennusteknisten omi-
naisuuksiensa puolesta vanhene, voidaan ne tarvittaessa purkaa ja käyttää 
uudelleen, joten massiivisiin rakennuselementteihin perustuvissa MUR-
rakenteissa elementtien uusiokäyttöön olisi todellinen mahdollisuus. Tuolloin 
myös rakennuksen arkkitehtoninen arvo säilyisi käyttöarvon lisäksi.   

Kevytbetoni MUR-konseptin mukaisesti käytettynä pyrkii ratkaisemaan 
Lars-Erik Mattilan esittämiä ongelmia niin rakentamisen kansanterveydelli-
sen, kansantaloudellisen kuin ekologisen kestävyydenkin osalta. Tavoiteltava 
nykyistä huomattavasti pidempi käyttöikä vaikuttaisi suoraan Lars-Erik 
Mattilan esittämään kansantaloudenongelmaan. Samaten rakenteiden yk-
sinkertaisuus ja vikasietoisuus sekä kevytbetonin yleiset rakennusfysikaaliset 
ominaisuudet auttavat luomaan asuinympäristöjä, joiden voidaan olettaa 
olevan esimerkiksi sisäilman osalta turvallisempia ja puhtaampia. Siten rat-
kaisulla voidaan vaikuttaa suoraan kansanterveyden ongelmaan.
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Seuraavassa kappaleessa esitellään asuinkerrostalo, jossa on MUR-konseptin 
mukaisesti kevytbetonikappaleista rakennettu julkisivu. Suunnitelma on 
ensisijaisesti konseptin työstämisessä käytetty työväline, eikä tavoitteena ole 
ollut kehittää kaikilta osin valmista kerrostaloa. Rakennusta on työstetty tar-
peellisilta osin niin pitkälle, että suunnitelmaa voidaan tarvittaessa kehittää 
eteenpäin, kohti todellista toteutettavaa rakennusta.

Koska MUR-elementit mahdollistavat nykyisistä levymäisistä elementeistä 
selkeästi poikkeavat muodot, esitetystä rakennuksesta ei ole pyritty teke-
mään arkkitehtuuriltaan tavanomaisen asuinkerrostalon mukaista. Valittu 
rakennuspaikka on myös sellainen, että ympäröivä rakennuskanta on täysin 
1900-luvun alkupuolelta, joten rakennuksessa on päädytty tietoisesti erään-
laiseen ekspressiiviseen ajattomuuteen. 

MUR-KERROSTALO
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Työn pohjimmaisena tavoitteena on ollut etsiä vaihtoehtoja nykyiselle ra-
kentamisen tavalle vaihtoehtoisten rakennustekniikoiden kautta. Työssä on 
myös esitetty arkkitehtuurin sidonnaisuus käytettyyn rakennustekniikkaan. 
Esitelty MUR-konsepti onkin käytännössä työkalu arkkitehtuurin luomi-
seen, ja esitelty suunnitelma on vain yksi tutkielma tekniikan mahdollisuuk-
sista. Se pohjautuu voimakkaasti tekijän henkilökohtaisiin mieltymyksiin. 
Onkin tärkeää hahmottaa, että yhden työn kautta ei ole mahdollista löytää 
tai havainnollistaa kattavasti uuden rakennustekniikan synnyttämiä arkki-
tehtonisia mahdollisuuksia.   

Rakennuspaikaksi on valittu Skogbyn kylä, joka sijaitsee Hankoniemellä. 
Kyseessä on pieni kylä, jossa on aikaisemmin toiminut saha, jonka toiminta 
loppui 1980-luvulla. Sahalaitos tarjosi aikoinaan toimeentulon suurelle osalle 
kylän asukkaista, mutta nykyään, sahan lopetettua, kylä on hiljentynyt, eikä 
uusia asukkaita ole enää helppoa houkutella alueelle. Suunnitelma on julki-
sivututkielman lisäksi pohdinta siitä, voisiko uudella tavalla ajateltu kerros-
taloasumisen malli tuoda houkuttelevuutta maalla asumiseen ja tuoda uusia 
lapsiperheitä hiljeneviin kyliin. 

Rakennuspaikan sekä tontin valintaan vaikutti suuresti juuri kyseisen pai-
kan soveltuvuus tällaiselle maalla-asumisen muodolle. Kylä sijaitsee meren 
rannalla ja metsä ympäröi sitä muilta suunnilta. Kylästä on kuitenkin hyvät 
liikenneyhteydet, ja tontin vieressä sijaitseekin junapysäkki, josta pääsee 1,5 
tunnissa Helsingin keskustaan. Nyt valitulla tontilla sijaitsee vanha puura-
kennus, jonka sen omistaja on jättänyt tuhoutumaan. Suunnitelma sijoitetaan 
esimerkinomaisesti tontille sen sijainnin ja hyvien rakentamisolosuhteiden 
vuoksi. Koska esitetty suunnitelma on täysin hypoteettinen, ei työssä esitetä, 
että nykyinen rakennus purettaisiin.

Esiteltävä rakennus saa perusmuotonsa – suorakaiteen muotoisen pohjan sekä 
harjakaton osalta – juuri tontilla olevasta nykyisestä rakennuksesta. Myös ra-
kennuksen sijoittelu tontin vieressä kulkevan tien mukaisesti siten, että pitkät 
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julkisivut ovat kohti itää sekä länttä, noudattaa tontilla jo olevan rakennuksen 
suuntausta. Rakennuksen yleishahmo on pidetty helposti hahmotettavana ja 
yksinkertaisena. Kuitenkin juuri pitkien julkisivujen muotoilu tuo rakennuk-
seen elävyyttä ja pienipiirteisyyttä, joka hahmottuu helpommin rakennusta 
lähempää tutkittaessa. 

Rakennus on viisikerroksinen, ja asuinhuoneistot on sijoitettu alimpaan 
kolmeen maan päälliseen kerrokseen. Neljäs kerros on ullakkotila, jonne on 
sijoitettu yhteistiloja, kuten kerhotila sekä talosauna. Maantasokerroksessa 
on asumisen lisäksi polkupyörä- ja ulkoiluvälinevarasto. Kellarissa sijaitsee 
rakennuksen väestösuoja joka toimii myös irtaimistovarastona, pesula, kui-
vaustila sekä tekninen tila. Rakennuksessa on esitetyssä muodossa yksitoista 
asuntoa.

Rakennuksen sekä ulkoseinät sekä kantavat väliseinät ovat konseptin mu-
kaisesti kevytbetonista, jolla saavutetaan ulkoseinissä riittävä eristävyys ja 
sisäseinissä riittävä palo-osastointi asuntojen välille. Ulkoseinien paksuus 
vaihtelee julkisivussa, mutta seinän paksuus on aina vähintään lämmöne-
ristävyysmääräysten täyttämiseen vaadittava 630  mm. Rakennuksen ylä-, 
ala- sekä välipohjat ovat kevytbetonilaattoja, jolloin saavutetaan tilojen välille 
riittävä palo-osastointi.  Seinien kevytbetonipinnat käsitellään sekä sisällä 
että ulkona rappaamalla. Rakennuksen lattioiden pintamateriaalina on asun-
noissa puulankut, ja yhteistiloissa laatoitus.

Rakennukseen tehdyt suunnitteluratkaisut pyrkivät tuottamaan pitkäikäi-
sen rakennuksen, jonka kuntoa on helppo tarkkailla ja jonka rakenteet on 
tarvittaessa helppo purkaa ja vaihtaa. Rakennuksessa on perinteinen harja-
katto konesaumatulla peltikatteella. Vesikaton kunto on mahdollista tarkas-
taa ullakkokerroksessa sisäpuolelta. Alapohjan alle jää vähintään 800  mm 
korkea tuulettuva ryömintätila, joka tuulettaa maasta nousevan kosteuden 
pois. Se mahdollistaa rakenteiden kunnon tarkastamisen sekä antaa reitin 
mahdollisille tulevaisuuden talotekniikka-asennuksille. Rakennuksessa on 
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samanlainen korkea luonnonkivisokkeli kuin tontilla jo olevassa vanhassa ra-
kennuksessa. Esteettömyys rakennukseen järjestetään sisäänkäynnin edustan 
maastoa muokkaamalla ja sisäänkäynnille johtavalla siltamaisella rampilla. 

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, joka on suunnitelmassa 
esitetty periaatteellisella tasolla. Sekä painonvoimaisen ilmanvaihdon, viemä-
reiden että sähkölinjojen pystynousut on upotettu väliseiniin, joten asuinti-
loihin ei tule LVIS-hormien kotelointeja. 

Rakennuksen tärkeänä suunnittelutavoitteena on ollut rakennuksen pit-
käikäisyys, ja tilojen suunnittelun kannalta tätä on lähestytty mitoituksen 
sekä tilojen joustavuuden kautta. Tilojen joustavuus on pyritty viemään sekä 
asuntojen että yksittäisten huonetilojen tasolle. Asuntojen välissä on joustavat 
huoneet, jotka voidaan yhdistää jompaankumpaan asuntoon, jolloin toinen 
huoneen oviaukoista suljetaan muuraamalla umpeen käyttäen kaksoissei-
närakennetta. Tämä mahdollistaa asuntojen muokkaamisen vaihtuvien 
elämäntilanteiden mukaan. Näiden joustavien huoneiden kautta myös kaksi 
asuntoa on mahdollista yhdistää kokonaan. Huoneet on pyritty pitämään 
mahdollisimman yleiskäyttöisinä: yhdelle käyttötarkoitukselle lukitsemista 
on pyritty välttämään. Huoneet ovatkin runsaita mitoitukseltaan ja yksin-
kertaisia muodoltaan. Huoneissa on lähtökohtaisesti kaksi oviaukkoa, mikä 
mahdollistaa läpikuljettavuuden tilassa sekä tarvittaessa huoneen jakamisen 
kahdeksi pienemmäksi huoneeksi.
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Viimeisten vuosien aikana on Aalto-yliopiston  arkkitehtuurin osastolta jul-
kaistu useita mielenkiintoisia diplomitöitä, jotka ovat sekä käsitelleet rakenta-
misen ongelmakohtia että pyrkineet tarjoamaan niihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
Ongelmana on kuitenkin se, että niin töissä esitettyjä ratkaisuja kuin tässä 
työssä esitetyn kaltaista konseptiakin on nykyisellään erittäin vaikeaa, ellei 
mahdotonta, saada teorian tasolta eteenpäin.

Nykyisellään ei ole selkeitä polkuja tai järjestelmiä, joiden kautta tällaisia 
selkeästi yleiseen hyötyyn tähtääviä konsepteja voitaisiin edistää. Jotta ter-
veelliseen tai kestävään rakentamiseen tähtääviä konsepteja saataisiin kehi-
tettyä ja toteutukseen, joudutaan toteuttajaa hakemaan taloudellisen hyödyn 
tavoittelun lähtökohdista rakentavien tahojen joukosta. Tämän lisäksi, vaik-
ka rahoitus ja yhteistyökumppanit olisivat olemassa, joudutaan pahimmassa 
tapauksessa taistelemaan rakentamista ohjaavia määräyksiä vastaan, jotta 
varsinainen lupa rakentamiselle ja siten ratkaisujen etsimiselle saadaan – tämä 
huolimatta siitä kuinka lupaava tai pyyteetön ratkaisun tavoite on. 

KOERAKENTAMINEN JA MUUTOS
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Olisikin tarvetta luoda järjestelmä, joka mahdollistaisi ja varmistaisi aktiivi-
sen, jatkuvan ja tavoitteellisen koerakentamisen Suomessa. Tarve tällaiselle 
koerakentamisen on selkeä, sillä kuten on osoitettu, on nykyrakentaminen 
monilta osin ongelmallista ja tarve löytää ratkaisuja ongelmiin on todellinen. 
Ongelmat ja niiden skaalan valtavuus sekä tarve ratkaisulle on todettu muun 
muassa vuoden 2013 eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä, joka 
koskee rakennusten kosteus ja homeongelmia (TRVM 1/2013). Mietinnössä 
tiedostetaan, että vaikka näitä ongelmia on pyritty ratkaisemaan jo pidem-
män aikaa, ei siinä nykyisillä ratkaisuilla ole onnistuttu.

Olisikin tärkeää, että tulevaisuudessa olisi taho ja järjestelmä, jotka mah-
dollistaisivat koerakentamisen, jonka avulla voitaisiin hakea todellisia uusia 
ratkaisuja rakentamiseen nykyistä laajemman arvokattauksen kautta. Kuten 
eduskunnan valiokunnan mietinnössä todetaan, on kyseinen rakentamista 
koskeva ongelma suuruusluokaltaan valtava. Tämän takia ratkaisun hake-
mista ei tulisi jättää puhtaasti yksityisten toimijoiden vastuulle, sillä ne ovat 
jo osoittautunut kykenemättömiksi ratkaisuja tarjoamaan.

Yhtenä ratkaisuna koerakentamisen mahdollistamiseen ja esitetyn kaltaisten 
konseptien eteenpäin kehittämiseen voisi olla kuntien vuokra-asuntotuotan-
non hyödyntäminen. Suomessa toteutetaan vuosittain tuhansia asuntoja 
valtion ja kuntien taholta. Suomessa onkin jo ympäristöministeriön alaisuu-
dessa toimiva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), jonka kautta 
rahoitettuja vuokra-asuntoja rakennettiin vuonna 2018 yhteensä 3093 kap-
paletta (Ara 2019). ARAlla on ainakin vuosina 2010–2013 ollut kehittämis-
rahoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli tukea innovatiivisia hankkeita. 
Rahoituksen suuruus oli 700 000€ vuodessa (Ara 2013). Se on ongelman 
suuruusluokkaan suhteutettuna auttamattomasti liian pieni ja suunnattu 
pikemminkin tutkimukseen ja teoreettiseen kehitystyöhön.
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Nykyiseen tilanteeseen tulisi kuitenkin merkittävä muutos, jos tulevai-
suudessa näistä kuntien vuokra-asunnoiksi rakennuttamista kerrostaloista 
vuosittain muutamia saataisiin toteutettua koerakennuskohteina. Tämä 
johtaisi useiden kymmenien koerakennusten rakentamiseen vuosikymmenen 
aikana. Rakennusmäärä mahdollistaisi merkittävän seurantadatamäärän 
kerryttämisen.

Kuntien vuokra-asuntotuotannon valjastaminen kansaa vaivaavan ongelman 
ratkaisun etsimiseen ja yleishyödyllisten konseptien ja ratkaisujen tutkimi-
seen olisi looginen ratkaisu. Muutaman muutenkin valmistuvan rakennuk-
sen korvaaminen vastaavan kokoisella koerakennuskohteella ei vaarantaisi 
asetettuja asuntotuotantotavoitteita. Neliökustannukset kohteissa olisivat 
todennäköisesti jossain määrin korkeammat kuin tavanomaisella tekniikalla 
toteutetussa rakennuksessa, mutta jos kyse olisi muutamasta rakennukses-
ta, joiden kustannusero olisi kohtuullinen, ei muutoksella olisi merkittävää 
vaikutusta asuntotuotannon kokonaisuuteen. Kohdekohtainen kustannusero 
ja mahdolliset taloudelliset riskit tulisi kompensoida tätä tarkoitusta varten 
laaditun rahaston kautta, jolloin koerakentamisen taloudelliset riskit saatai-
siin hajautettua ja kynnys koerakennusten toteuttamiseen pysyisi riittävän 
pienenä.

Kunnat olisivat looginen taho koerakentamisen toteuttajiksi ja uusien terveel-
listen, turvallisten ja kestävien asumisratkaisujen etsimiseen. Kunnilla, jotka 
tuottavat asuinkerrostaloja vuokra-asumista varten, voisi lähtökohtaisesti 
katsoa olevan intressit tavoitella pitkäikäisiä ja terveellisiä rakennuksia, koska 
rakennusten omistajuus ja ylläpitovastuu säilyy heillä – toisin kuin esimerkik-
si perustajarakennuttajien asuntotuotannossa, jossa rakennuksen omistajuus 
siirtyy rakennuksen valmistumisen jälkeen asukkaille eli osakkeenomistajille.

Lisäksi olisi tärkeää, että koerakentamiselle löytyisi konkreettinen ja enna-
koitava tapa saada helpotuksia rakentamista ohjaaviin määräyksiin, jotka 
nykyisellään ohjaavat liian voimakkaasti yhden, jo ongelmalliseksi todetun 
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ratkaisun käyttämiseen. Olisi merkityksellistä, että päävastuu koerakentami-
sen järjestämisestä olisi valtiovallalla, joka itsessään on myös rakentamisen 
määräyksiä säätävä taho.

Yhtä merkittävää kuin itse koerakentamisen varsinainen toteuttaminen on 
siitä kerrytetyn tiedon kerääminen, jakaminen ja käyttäminen. Olisikin tär-
keää, että esimerkiksi ympäristöministeriö tai muu taho, jonka-alaisuudessa 
tällainen toiminta toteutettaisiin, laatisi vuosittaisen julkaisun. Julkaisussa 
esiteltäisiin sinä vuonna rakentuneet kohteet, niiden erityispiirteet, rakenta-
misen eritellyt kustannukset ja rakentamisessa käytetyt tekniset ratkaisut. 
Tämän lisäksi aikaisemmin valmistuneista kohteista tarjottaisiin seuranta-
dataa esimerkiksi energian kulutuksen, korjaustarpeen, ongelmakohtien, 
asukastyytyväisyyden ja muiden vastaavien kohtien osalta.

Jos tällainen julkaisu toteutettaisiin varsinaisen koerakentamisjärjestelmän 
lisäksi, kerryttäisi se nopeasti valtavan määrän todellista dataa, jonka poh-
jalta olisi helpompaa löytää ongelmiin ratkaisuja. Kerrytetty tieto helpottaisi 
merkittävästi päätöksen tekoa yleisesti rakentamisen alalla kuten myös lain-
säädännön osalta.

Koska rakentamisessa on kyse asiasta, joka koskettaa jokaista kansalaista, ja 
koska nykyisellään, kuten on työssä aikaisemmin todettu, valtiolla on lain-
säädännön kautta merkittävin rooli sen nykytilan määrittäjänä ja ohjaajana, 
tulisi myös ratkaisujen etsiminen tapahtua valtion ohjaamisen ja avustami-
sen kautta. Nykyisen ongelmallisen mallin jatkaminen vaikuttaa jokaiseen 
meistä – ja toisaalta ratkaisut siihen voivat parantaa meidän jokaisen elämää. 
Hyötyjen saavuttaminen on kuitenkin mahdotonta ilman, että siirrämme 
hyvät aikeet ja parannusehdotukset teoriasta käytäntöön.
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Kuten työn alussa mainitsen, on sekä tämän työn lähtökohta että tavoite 
erittäin henkilökohtainen. Minua on ohjannut tutkimaan aihetta alun perin 
ne kokemukset, joita olen kerryttänyt niin asujana kuin suunnittelijanakin. 
Pohjimmiltaan työni pyrkii siihen, että jonakin päivänä voisin suunnitella 
asuinympäristöjä, joita voisin itse pitää merkityksellisinä ja miellyttävinä.

Nykyinen asuntosuunnittelu luo usein mitoituksellisesti ja pohjaratkaisultaan 
toimivia joskin enenevissä määrin liian ahtaita asuntoja, jotka kuitenkin ovat 
kokemustasolla monesti erittäin vaatimattomia ja onttoja. Keskitymmekin 
monesti liian kuuliaisesti mitoituksen optimointiin ja unohdamme ihmisen, 
jonka tulisi saada asunnosta koti. Emme välttämättä käsittele niitä pieniä yk-
sityiskohtia, kuten materiaaleja ja detaljiikkaa, jotka ilmaisevat asujalle, että 
hän on yksilönä merkityksellinen. Nykyisellään tällainen detaljiikka ja mate-
riaalin tunnun luominen ei ole mahdollista, mikä johtuu pitkälti käytetystä 

LOPUKSI
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rakennustekniikasta. Työn ensisijaisena tavoitteena onkin pyrkiä vaikutta-
maan konkreettisella tavalla siihen, millaisissa ympäristöissä me asumme tu-
levaisuudessa ja minkä arvojen perusteella näitä ympäristöjä luodaan.

Työssäni on osoitettu, miten arkkitehtuuri sekä lopullinen tilakokemus liit-
tyvät erittäin vahvasti rakennustekniikkaan ja siihen, millä tavalla me ra-
kennamme. Tämän takia meidän tulisikin kyetä rehellisesti tarkastelemaan 
sitä, missä määrin juuri rakennetekniikka ja taloudelliset realiteetit ohjaavat 
sitä, mitä kutsumme arkkitehtuuriksi. Meidän tulisi kyetä hahmottamaan se, 
miksi me rakennamme sillä tavalla, millä me nykyään rakennamme. Mitkä 
ovat ne arvot, joiden pohjalta rakentamisen malli on muodostunut nykyisen 
kaltaiseksi, ja mitä tahoa nämä arvot ensisijaisesti palvelevat? Rakentamisessa 
on viimeisien vuosikymmenien aikana kehitytty nopeuttamaan ja tehosta-
maan rakennusprosessia ja vähentämään tarvittavien työntekijöiden määrää. 
Kyse ei ole siis asumiskokemuksen ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisesta 
vaan rakennusprosessin optimoinnista. Olemmeko tulevaisuudessakin val-
miita unohtamaan suunnittelussa vuosikymmeniä kestävän asumisvaiheen 
helpottaaksemme vuoden kestävää rakentamisvaihetta? Vai olisiko raken-
tamisen malleja uudelleen tarkastelemalla ja laajempaa arvokattausta käyt-
tämällä mahdollista saavuttaa nykyisen tasoinen rakentamisen tehokkuus 
– kuitenkin siten, että pystyisimme myös huomioimaan sen ihmisen, joka 
rakennuksessa tulee asumaan? Olisiko teknisemmän lähestymistavan kautta 
tulevaisuudessa mahdollista saavuttaa miellyttävämpiä ja inhimillisempiä 
tiloja?

Työssä on lisäksi tarkasteltu syitä sille, miksi nykyinen rakentamisen malli ei 
ole ekologisessa, terveydellisessä eikä taloudellisessa mielessä kestävää. Työssä 
on tarkasteltu massiivirakenteita yleisellä tasolla, niiden häviämisen syitä, 
toteutusmahdollisuuksia nykypäivänä sekä syitä, miksi juuri ne voisivat toi-
mia vaihtoehtona nykyhetken ongelmallisille kerroksellisille rakenteille. On 
osoitettu, että nykyiselläänkin on olemassa massiivirakenneratkaisuja, joilla 
on mahdollista toteuttaa asuinkerroksen julkisivu ja joiden avulla voidaan 
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välttää monet nykyrakentamista vaivaavat ongelmat. Näiden ratkaisujen 
määrä on kuitenkin erittäin pieni. Lisäksi nykyiset massiivirakenneratkai-
sut eivät kykene tarjoamaan arkkitehtonisia etuja verrattuna tavanomaiseen 
elementtirakenteeseen. Jos yritämme markkinoida massiivirakenteita vain 
terveellä ja vikasietoisella rakennuksella, voi olla vaikea saada vastakaikua, 
varsinkin muiden rakennusalan ammattilaisten keskuudessa. Tarvitaankin 
lisäksi muita arvoja ja argumentteja, joiden kautta herättää tarvittava kiin-
nostus massiivirakenteisiin.

Työssä on esitetty vaihtoehtoinen massiivirakennemalli, jolla saavutettaisiin 
massiivirakenteiden perinteiset rakennusfysikaaliset hyödyt. Lisäksi mallin 
tekniikka mahdollistaisi nykyistä huomattavasti monimuotoisemman arkki-
tehtuurin. Työssä ehdotettu vaihtoehtoinen massiivijulkisivujen malli pyrkii 
huomioimaan ne realiteetit ja mekanismit, joiden on todettu olevan rakenta-
mista ohjaavia. Tekniikka perustuu täysin jo olemassa olevalle rakennusma-
teriaalille, jonka käytöstä ja pitkäaikaiskäyttäytymisestä on jo nykyisellään 
hyvin tietoa. Konseptin tarvitsema muutos on pieni mutta merkittävä, ja sen 
vaikutukset arkkitehtuuriin voisivat olla hyvinkin suuret.  

Työn lopullinen tavoite on kunnianhimoinen, sillä pyrkimyksenä on etsiä 
todellinen vaihtoehto nykyiselle rakentamiselle tilanteessa, jossa vaihtoehtoja 
ei käytännössä ole. Monet tässä työssä mainitut asiat, kuten kerroksellisten 
rakenteiden ongelmallisuus, ovat tässä vaiheessa jo moneen kertaa eri lähteis-
sä todettuja asioita, mutta silti samat ongelmat jatkuvat. Koska merkittäviä 
muutoksia ei ole tapahtunut eikä ratkaisuja kyseisiin ongelmiin ole löydetty, 
tulee meidän jatkaa näiden asioiden käsittelyä, kunnes tarvittava ratkaisu-
malli löytyy.

Tässä työssä esitetty malli pyrkii olemaan yksi mahdollinen ratkaisumalli. 
Työn tavoitteen saavuttaminen vaatii huomattavasti enemmän työtä kuin 
mitä yhden diplomityön rajoissa on mahdollista tehdä. Työssä annettujen 
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askelmerkkien kautta on kuitenkin mahdollista ottaa ensimmäiset askeleet 
polulla kohti ratkaisua ja suunnata kohti terveempiä ja kestävämpiä raken-
nuksia sekä miellyttävämpiä asuinympäristöjä.
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