Villiinny Viherkatosta
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy tuotteistaa yrityksille ja kuluttajille soveltuvaa ekologista viherkattotuotetta.
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Kiertotaloutta sekä paikallisia kotimaisia
tuotteita ja kasveja hyödyntämällä
katoille toteutetaan niitty- ja ketokasveille soveltuvaa ratkaisua.

AKO Garden Viherkatolla
menestyvät erityisesti
kotimaiset niitty- ja ketokasvit.

Kotimaista ja kierrätettyä

Viherkaton etuja

Rakennusbetonin teollisuuslaitoksen katolla
sijaitsevat koeviherkatot ovat osa Helsingin
Yliopiston tutkimusohjelmaa. Tutkimus- ja
kehitystyön tuloksena on syntynyt hieman
erilainen betonituote: kierrätysmateriaaleihin
perustuva ja toiminnallisesti tutkittu AKO Garden kasvualusta viherkatoille

Viherkatot ovat monella tapaa meille hyödyksi:

Kompostimultaan ja tuotannon sivutuotteista
syntyvään kasvualustaan, lumppukuidusta
tehtyyn huopaan ja kierrätysruokoon nojaava
viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja
ketokasvillisuudelle optimoitu kasvuympäristö.
Viherkatoilta alas valuvat ravinnejäämät myös
minimoituvat tällä ratkaisulla tutkimuksen
mukaan. Katoille sopivat yleensä kuivan ja
paahteisen paikan ketokasvit. Varjoisille katoille
valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja,
jotka kestävät myös kuivuutta. Ketokatoilla voi
esiintyä myös maksaruohoja. Kasvivalinnoissa
pyritään kasvillisuuteen, jota ei tarvitse niittää ja
joka on mahdollisimman helppohoitoinen.

> Vesistöjen kuormituksen pienenemisen lisäksi
koemme vihertävän ympäristön miellyttävänä
sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan.

> Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta
absorboivaksi pinnaksi, joten koettu melusaaste
vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa.
> Oikein toteutettu rakenne lisää varsinaisen
vesikattorakenteen elinikää suojaamalla kattoa
säteilyltä ja tasaamalla lämpötiloja.

> Viherkatoilla on mahdollista myös lisätä
luonnon monimuotoisuutta. Omalla
toiminnallamme voimme luoda uusia ekologisia
lokeroita harvinaistuville kasveille ja eliöstölle.
Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat
kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa
tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme.

Hullaannu Hulekivestä - pinnat läpäiseviksi
Hulevesien hallinta on noussut vahvasti
esiin ympäristörakentamisessa huomioonotettavana osa-alueena. Sadeveden
muuttuessa pintoja pitkin alaspäin
huuhtoutuessaan hulevedeksi siitä
tuleekin ongelma varsinkin suurten
pistemäisten sateiden aikana.

Pahimmillaan kaupunkien keskustaalueilla on maa-alasta pinnoitettu 95%
rakennuksilla ja päällysteillä.
Hulevesien määrää on tärkeää pienentää
- muutetaan katot vihreiksi ja pinnat
läpäiseviksi!

Hulekivi 100

Käyttökohteita
> Parkkipaikat, pihat ja verhoukset
> Kiertoliittymät (kiertoliittymien ja liikenteenjakajien reunakiveyksenä tai väylän ja
viheralueen välillä)
> Kävely- ja pyöräteiden reuna-alueet
Hulekiveä käyttämällä saadaan suurille päällystetyille
alueille vedenimeytyskykyä. Luiskan pinnan eroosiosuojaus voidaan tehdä Hulekivellä esimerkiksi rata-,
silta- ja tiepengerryksissä.

Rakennusbetonin tuotteistamassa betonisessa
Hulevesikivessä on optimoitu vettäläpäisevä
muoto ja suuri varastointikapasiteetti.
Hulekivi 100 on tarkoitettu pintojen päällystämiseen mahdollistaen samalla veden optimaalisen
imeytymisen rakenteen läpi kohti varastoivia
rakennekerroksia. Kiven korkeus on 100 mm.
Muut mitat ovat 290x290 mm. Kiviä ladotaan 12
kpl /m2.
Käyttämällä verhouksissa Hulekiveä voidaan
hulevesien virtausta pidättää sekä sadepisaroiden
maata kuluttavaa voimaa pienentää.
Hulekivikourujen avulla sade- ja sulamisvedet
saadaan johdettua hallitusti näille suunniteltujen
imeytymis- ja varastoitumispaikkojen kautta
maaperään ja takaisin pohjaveteen. Vettä läpäisevällä päällystekivellä voidaan myös ohjata sadevesiä puille ja istutuksille samalla ratkaista niiden
kasteluongelmia.
Hulekiven aukkoihin kasvavalla
kasvillisuudella estetään ympäristön
sade- ja sulamisvesien kuluttava
vaikutus ja viherretään näkymä.
Soveltuvia istutettavia perinnekasveja ovat mm. piharatamo, pihatatar, rentohaarikko, ketohanhikki,
suikeroalpi, ketoneilikka, maahumala, kangasajuruoho, ahomansikka ja
mehitähti.

Kuvia elokuulta 2018 rankkasateiden jälkeen Lahdesta, Hämeenlinnasta ja Lappeenrannasta.

Katso tarkemmat tuotetiedot

Uniikkeja tuotteita erikoiskohteisiin
Hulevesi- ja viherkattotuotteiden lisäksi
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
valmistaa tuotemerkillä AKO Garden
pihakiviä ja myös erikoistuotteita
betonista.

Maisemabetoniosaamista
Lasipalatsin aukion kummuille
Tuore näyte yrityksen erikoistuoteosaamisesta on
Helsingin Amos Rex -taidemuseohanke ja
Lasipalatsin aukion ainutlaatuiset betonikiveykset.
Rakennusbetoni valmisti upeat apilakivet, jotka
kumpuilevat nyt Lasipalatsin aukiolla. Suunnitteluja valmistusprosessi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kohteen arkkitehdin Asmo Jaaksin kanssa.

Erikoistuotteita betonista –
värillä terästettynä
Rakennusbetoni valmistaa myös valettavia
betonisia pihatuotteita vaativiin kohteisiin.
Esimerkkejä toteutuksista ovat ”Esteetön Suomi
2017” -kunnia-maininnan saaneet Oppimis- ja
ohjauskeskus Valterin Ruskis-koulun piha-alueen
betonikalusteet graafisine betoneineen sekä
Espoon Tapiolan kaupunkikeskuksen kävelykeskustan jalankulku- ja pyöräilyalueiden terästetyt ja
myös graafista pintaa sisältävät laatoitukset.
Rakennusbetonin tehtaalla Hollolassa on
mahdollisuus valmistaa betonisia tuotteita lähes
millä tahansa värillä ja muodolla. Miten olisi
keltainen, vihreä tai sininen jopa hohtava betoni?

Katso tarkemmat tuotetiedot

Noin vuoden suunnitteluvaiheen aikana haettiin
betonikivien muotoja, teknisiä ominaisuuksia sekä
punnittiin kivien värivaihtoehtoja erivärisiä
kiviaineksia ja rautaoksidivärejä yhdistelemällä.
Betonikivien vaaleisiin, osin keltaisiin väreihin
päädyttiin lukuisien valmistettujen mallilaattojen ja
kokeilujen kautta.
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Pihan ja puutarhan tuotteet
Pihojen ja puutarhan AKO Garden -vakiovalikoiman betonituotteet valmistetaan
50 mm korkeina ja väreinä ovat harmaa,
musta sekä tietyissä tuotteissa myös
ruska eli puna-musta.

Suurempia eriä valmistamme tilauksesta
lähes missä tahansa värissä.
Tuotekoneillamme onnistuu myös uniikkien
tuotteiden valmistaminen asiakkaan
suunnitelman mukaan.

Ventti -tuoteperhe

Wanha Hollola
Pehmeänmuotoinen pihakivi Wanha Hollola 50 sopii
erinomaisesti tilanteisiin, joissa päällysteen halutaan
mukautuvan kaareviin muotoihin.
Kolmesta erikokoisesta kivestä koostuva Wanha
Hollola on soveltuva myös pienimuotoiseen veden
imeyttämiseen, jos ladonta toteutetaan rakojen kera.

Ventti on suorakaiteenmuotoisten kivien
perhe, johon kuuluu 6 eri kokoista kiveä.
Ventti Laatta 435x435 mm on perheen suurin
ja Ventti Tori 192x96 mm perheen pienin kivi.

Kehäkivi 2840 ja Askelpolku 380
Kehäkivi ja Askelpolku -laatoissa toistuu veikeä
pyöreä muotokieli.
Kehäkivellä syntyy helposti näyttävä patio
pöytäryhmän alustaksi. Kehän halkaisija on
2840 mm. Askelpolku -laatalla teet kulkureitit
pihanurmen poikki terassilta marjapensaille!
Upeita kokonaisuuksia saa myös käyttämällä
Kehäkiveä ja Askelpolkua eriväristen ja kokoisten
luonnonkivien kanssa.

Muurit ja Kansilaatta

Muurit mm. kukkapenkkeihin ja matalammat
tukimuurit onnistuvat lohkottovasta Muurikivestä.
Mustalla valettavalla 200 mm korkealla Muottikivellä syntyy näyttävä ja tukeva suoralinjainen,
sileä muuri. Kummankin muurin saa viimeisteltyä
mittoihin sopivalla Kansilaatalla.
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on vuonna 1966 perustettu
suomalainen perheyritys ja Suomen johtava elementtiväestönsuojavalmistaja, joka työllistää noin 100 henkilöä.
Yritys toimittaa valmisbetonia Lahden ja Päijät-Hämeen alueelle sekä
valmistaa tehtaallaan Hollolassa korkealuokkaisia erikoistuotteita
betonista rakennusliikkeiden, pientalorakentajien sekä piha- ja
viherrakentajien käyttöön koko Suomen alueella.

