
Maailma/toimintaympäristö muuttuu

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt 
aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä 
ja happamoitumista. Ilmanlaatuun liittyvät ongelmat ovat suuria 
etenkin kaupunkien keskustoissa, joissa typpioksidipitoisuudet 
kohoavat ruuhka-aikoina. Ymmärrys ympäristö- ja terveyshaitoista 
on luonut yhteiskunnan eri toimialoja yhdistävät tavoitteet 
päästöjen vähentämiseksi, ja tulevaisuus tuonee tullessaan 
enenevässä määrin muutoksia niin teollisuuden käytäntöihin, 
liikenteeseen ja autokantaan kuin kaupunkisuunnitteluunkin.

Rakentamisen muutos

Fossiilisten polttoaineiden ja niistä syntyvien päästöjen 
vähentäminen on sekä kansallinen että globaali tavoite, jossa myös 
rakennusala on mukana. Muutos on kuitenkin hidasta ja rinnalle 
tarvitaan myös muita ilmanlaatua parantavia ratkaisuja. Niitä onkin 
kehitetty johdonmukaisesti ja tulokset ovat lupaavia.

Innovaatio 

Titaanioksidilla päällystetyt betonilaatat ja -kivet vähentävät 
tutkitusti autojen pakokaasuista ja teollisuuden päästöistä 
syntyvän haitallisen typpioksidin määrää ilmassa. Ilmaa 
puhdistava vaikutus perustuu siihen, että titaanioksidi saa aikaan 
auringon uv-säteilyn kanssa fotokatalyyttisen reaktion. Sen 
seurauksena ilmassa oleva typpioksidi sitoutuu betonilaatan 
pinnalle vaarattomaksi yhdisteeksi, joka huuhtoutuu sadeveden 
mukana pois.
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Dio Padre Misericordioso-kirkkoa 
suojaavat titaanioksidia sisältävät 
valkobetonijulkisivut
Jubilee kirkko, joka virallisemmin tunnetaan Chiesa di Dio Padre Misericordioso-nimellä, on 
arkkitehti Richard Meierin suunnittelema roomalaiskatolinen kirkko ja monitoimitalo Roo-
massa. Vuonna 2003 valmistunut kirkko palvelee kahdeksaatuhatta asukasta Rooman Tor Tre 
Teste-alueella.

Rakennuksen eteläpuolella on kolme suurta kaarevaa betonielementtiseinää. Valkobetoniset 
julkisivut sisältävät titaanidioksidia, joka edesauttaa kirkon ulkonäön pysymistä valkoisena.

Italcementi-yhtiö on kehittänyt titaanidioksidia sisältävää sementtiä jo 2000-luvun alussa. 
Titaanidioksidi imee ultraviolettivaloa ja muuttaa typpioksidit ja orgaanisen lian suurimmaksi 
osaksi vedeksi. Se on erityisen hyvä reagoidessaan pakokaasuja vastaan .

The walls of Chiesa di Dio Padre Misericordioso also contain titanium dioxide
The Jubilee Church, formally known as Chiesa di Dio Padre Misericordioso (Italian for Church of 
God the Merciful Father), is a Roman Catholic church and community center in Tor Tre Teste in 
Rome. According to Richard Meier, its architect, it is “the crown jewel of the Vicariato di Roma’s 
Millennium project”. The Church serves eight thousand residents of the Tor Tre Teste area and 
was meant to socially “revive” Tor Tre Teste. 

The Church’s site is divided into four main parts: first, the precinct, including the church and 
community center; second, the northeast terrace; third, the northwest recreation court; fourth, 
the west parking area.

The south side of the church features three large curved walls of pre-cast concrete. Meier 
claims to have designed the church to minimize thermal peak loads inside. The large thermal 
mass of the concrete walls control internal heat gain; the result is less temperature variation, 
and supposedly more efficient use of energy. 

The walls also contain titanium dioxide to keep the appearance of the church white. Enrico 
Borgarello, the director of research and development for Italcementi, the company that designed 
the cement, claims that the cement destroys air pollution.

According to Borgarello: “When the titanium dioxide absorbs ultraviolet light, it becomes 
powerfully reactive, breaking down pollutants that come in contact with the concrete. It is par-
ticularly good at attacking the noxious gases that come out of a cars exhaust pipe.”

Active-betonilaatat puhdistavat ilmaa

Active concrete slabs clean air
Concrete slabs and stones with titanium oxide 
coating decrease the amount of harmful nitrogen 
oxide in the air. In Finland these slabs are manu-
factured by Betonilaatta Oy and they have been 
used in the front court of e.g. Forum Marinum 
in Turku and shopping mall Puuvilla in Pori.

The air-purifying effect of concrete slabs 
coated with titanium oxide is based on the 
photocatalytic reaction activated in titanium 
oxide by solar UV radiation. As a result of this 
reaction, airborne nitrogen oxide is bound to the 
surface of the concrete slab as a harmless com-
pound, which is then washed away by rainwater.

Tiomix is a concrete dye containing tita-
nium oxide, developed in collaboration between 
Cementa Ab, Skanska and Kemira. Tiomix acts 
as an active catalyst, which when exposed to 
daylight and solar radiation activates the oxidis-
ing reagents and breaks the oxides of nitrogen. 
Tiomix converts nitrogen oxides and organic 
dirt primarily into water.

In Sweden, the first concrete slabs dyed with 
Tiomix were installed on Hamngatan Street in 
Stockholm in the previous decade. In Germany, 
slabs coated with titanium oxide have been used 
successfully even for purification of indoor air 
in hospitals.

The surface treatment does not affect the 
durability or installation of the slabs. The sur-
face colour is slightly faded. The maintenance of 
Active concrete stones is easier than the mainte-
nance of conventional concrete stones, because 
the surface treatment keeps them cleaner.

”ilmassa oleva typpioksidi sitoutuu betonilaatan 
pinnalle vaarattomaksi yhdisteeksi, joka 
huuhtoutuu sadeveden mukana pois”

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita.  
Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

ILMAA PUHDISTAVAT  
BETONILAATAT- JA KIVET

Vihreistä vihrein -projektista vastaa Koiviston Vihertyö Oy ja Vihermali Oy.  
Suunnittelusta vastaavat Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja 
LOCI maisema-arkkitehdit Oy. Rakennuttajana TA-Yhtymä Oy.

Ilmaa puhdistavat betonilaatat

Chiesa di Dio Padre Misericordioso, Rooma, Italia, Arkkitehti Richard Meieri


