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Teräs muokkaa 
kaupunkikuvaa

Julkisuuden valokeila koskettaa harvem-
min teräsrakenteita. Teräksen käyttöä kun 
ei lobata palkattujen virkamiesten puolesta. 
Yleensä sitä käytetään ennemminkin ominai-
suudet edellä. Rehellisyyden nimissä on kyllä 
sanottava muidenkin materiaalien saavan 
julkisuutta tehokkaimmin negatiivisten asi-
oiden kautta, vaikka merkittäviä panostuksia 
positiiviseen viestintään laitetaankin. 

Kun halutaan tehdä näyttävää ja kestä-
vää, on teräksellä hallitseva rooli ja useita 
syitä nousta valokeilaan. Ihmisten kokoontu-
miseen tarkoitetut rakennukset, joissa myös 
halutaan viihtyä, rakentuvat teräksen varaan. 
Teräs monesti kyllä piilotetaan näkymättö-
miin, valitettavasti.  

Helsinkiin on viime vuosien aikana tehty 
merkittäviä kaupunkikuvaa muokkaavia ra-
kennuksia, jotka ovat teräsrunkoisia. Tämän 
vuoden teräsrakenteeksi valittu Länsitermi-
naali 2 näytti millainen hyvä toiminnalli-
suuden ja arkkitehtuurin tai oikeammin tai-
teen yhdistelmä syntyy materiaalin taipuessa 
erinomaisiin suunnitelmiin eikä toisinpäin. 
Länsiterminaali 2 -rakennuksen hienouksiin 
voi tutustua Teräsrakenneyhdistyksen verk-
kosivuilla 360 asteen virtuaaliesittelyssä. 

Työn alla oleva Olympiastadion on haas-
tavuudessaan yksi merkittävimpiä hankkeita. 
Kyseessä on kertaalleen jo laajennettu stadi-
on, joka on tehty ennen lasereiden aikakau-
sia. Ei kuulemma ole harpillekaan käyttöä 
kaarteiden piirtämisessä. Nyt teräspilarei-
den määrä ja koko ovat optimoitu katsojan 
näkövinkkelistä eivätkä materiaalin asetta-

Pääkirjoitus

Airaksisen mukaan energia- ja ekotehokkuus 
on kiinteistö-  ja rakennusalalla yhä paljolti 
rahan, energian ja materiaalien käytön te-
hokkuuden miettimistä sekä loppukäyttäji-
en hyvinvoinnin parantamista.  Nykyolois-
sa, kun rakennukset toimivat yhä useammin 
osana suurempaa kokonaisuutta ja esimer-
kiksi myös tuottavat energiaa, älyn ja au-
tomaation hyödyntämisen rooli kulutuksen 
kuormahuippujen leikkaamisessa ja hyvien 
sisäolojen takaamisessa kasvaa.

Miimu Airaksinen on peruskoulutuksel-
taan lvi-tekniikan DI ja tehnyt väitöskirjan 
rakennusfysiikasta. Hän on työskennellyt vii-
me vuodet VTT:llä mm. eko- ja energiate-
hokkuuden kehittämisen ja viimeisimmäksi 
etenkin kaupunkiympäristöasioiden parissa. 
Airaksinen kiittää teräsrakennealaa innova-
tiivista tuotteista, joilla esimerkiksi on saatu 
aurinkosähkön, aurinkolämmön sekä maa-
lämmön ja -kylmän tuotanto integroiduk-
si osaksi normaalia julkisivujen, kattojen ja 
paalujen asennusta. Nämä samoin kuin muut 
integroidut järjestelmät ovat ratkaisuja, joilla 
kiinteistöt voivat tuottaa itse energiaa.

- Monet laitteet ovat yhteydessä toisiinsa 
ja internetiin. Miten laitteista saa fiksua in-
formaatiota hyödyksi? Miten älykkäät algo-
ritmit ja keinoälyn saa tukemaan toimintaa, 
parantamaan viihtyvyyttä sekä leikkaamaan 
kulutushuiput pois? Kauppakeskus Sellossa 
esimerkiksi on jo liitetty aurinkosähkön ke-
räämiseen sähkövarasto, jolla ostoenergian 
kulutusta tasataan, ja alettu tuottaa olosuh-
depalveluita, joilla yhdistetään hyvät sisäolot 
ja kulujen optimointi, Airaksinen avaa uuden 
ajattelun eväitä.

- Rakennuksissa on innovaatioille mie-
lenkiintoisia sovellusalueita. Niistä on saata-
vissa merkittäviä hyötyjä. Onneksi kiinteistö- 
ja rakennusala - etenkin toimi- ja liiketilojen 
teettäjät ja tekijät - myös uskaltaa käyttää 
uusia innovaatioita ja integroida laajemmin 
kuin mikään muu toimiala laajasti eri alo-
jen uusia tekniikoita toisiinsa. Nyt jo erilai-
set anturit auttavat lämpötilan, valaistuksen 
ja ilmanvaihdon säädössä. Tulevaisuudessa 
esimerkiksi tuulet sekä julkisen liikenteen ai-
kataulut voivat ohjata kiinteistöjen järjestel-
miä. Pienillä yksittäisillä asioilla on yhdessä 
suuri vaikutus oloihin, kulutuksiin ja kustan-
nuksiin. 

- Teräsrakentajat ovat olleet aktiivisia 
kehittämisessä ja toivottavasti tämä kehitys 
jatkuu edelleen yhdessä muiden alojen osaa-
jien kanssa niin, että esimerkiksi kosteus-
mittaus tai ihmismäärän mittaus on otettu 
jo rakenteiden esivalmistuksessa huomioon. 
Eli kun muun muassa eri sisäoloasiat ja vaik-
ka vanhusten hoidossa jo hyödynnetyt äly-
lattiat ja muut turvallisuustekijät on ajateltu 
valmiiksi jo tehdasvaiheen työtä tehtäessä, 
ne tulevat varmasti oikein valmiisiin raken-
teisiin. Kaikkien toimijoiden kannattaa mie-
lestäni pohtia, miten kehitystrendit otetaan 
huomioon toiminnassa ja uudet innovaatiot 
voidaan integroida omiin tuotteisiin, Airaksi-
nen vinkkaa.

- Käsitykseni mukaan eri suunnittelijoi-
den yhteistyö on parantunut paljon vuosien 
mittaan. Suomi on edelläkävijä 3D:n käytös-

mista rajoista. Katoksien runkorakenteissa on 
yksilöllisiä osia enemmän kuin kukaan osasi 
arvata. Haasteista huolimatta onnistutaan 
teräksestä tekemään katsomoille katokset il-
man merkittäviä istumapaikkojen menetyk-
siä. Saattaisi kotimainen kauden kärkitulos 
jäädä ison pilarin takana näkemättä. 

Jos stadionia saa ihastella lähinnä netti-
kamerasta, ovat keskustakirjaston rakenne-
ratkaisut olleet kaikkien kaupunkiin saapu-
vien nähtävillä. Nyt niitä sitten rakennetaan 
piiloon loput rakennusajasta. Noin vuoden 
päästä näemme lopputuloksen. 

Vantaalla ei olla jääty suinkaan Helsingin 
varjoon. Lentokentän lähialueita ja itse kent-
tää sekä sen palveluita on kehitetty voimak-
kaasti. Jos ihmisten kokoontumiseen tarkoi-
tetut, viihtyisät julkiset rakennukset tehdään 
pitkälti teräksestä, niin ei liene epäselvyyttä 
Vantaallakaan käytetystä materiaalista. Juuri 
valmistunut eteläsiipi on tästä hyvä esimerk-
ki, vaikka on alkumatkan etappeja jättimäi-
sessä kehityshankkeessa. Myös viime vuoden 
parhaimpiin rakennuskohteisiin lukeutuva 
Fazerin vierailijakeskus on esimerkki tilas-
ta, jossa ihmiset viihtyvät ja poistuessakin 
ovat yleensä hyvällä fiiliksellä. Lentokentällä 
ja Länsiterminaali 2:sta poistuvat ovat usein 
hiukan väsyneempiä ja avarat sekä selkeät 
poistumistiet kullan arvoisia. 

Keskityin tarkoituksella vain Helsin-
kiin ja Vantaalle pohtiessani kaupunkikuvaa 
muokanneita rakenteita. Mainitut kohteet 
sivuuttaa suurin osa ulkomaille matkaavista 
tai Suomen tulevista matkaajista. Espooseen 
alkoi juuri pitkän odotuksen ja useiden vit-
sien saattelemana liikennöidä automaatiton 
metro. Sen vaikutus kaupunkikuvaan on en-
nätysluokkaa. Asemilla käytetyistä materiaa-
leista yleisin jaksaa silti vielä yllättää, mut-
ta ei kerrota kaikkea kerralla. Tampereella ja 
Turussakin on monia läheisesti tutustuttu-
ja kohteita, joista kaikista tulee kaupungin 
maamerkkejä. 

Millainen olisi kaupunkikuva ilman te-
rästä? Olisi helppoa sanoa, että Malmin 
lentoasema, Länsiterminaali 1 tai Rikhar-
dinkadun entinen keskuskirjasto kertoisi-
vat tilanteen ilman terästä. Se ei olisi täysin 
rehellistä, mutta stadionilla todennäköises-
ti juuri sinä ja seuralaisesi istuisitte katoksen 
pylvään takana ottelussa, jossa Suomi pääsee 
jalkapallon loppukilpailuihin. 

Janne Tähtikunnas    
päätoimittaja
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Foorumi

sä, mikä on osaltaan helpottanut kommuni-
kaatiota. Silti yhteistyötä voi yhä lisätä. Usein 
siten syntyy oikeastaan aika selkeitä ja kris-
tallinkirkkaita nerokkaita oivalluksia. Ener-
giapaalu on loistava esimerkki tällaisesta, Ai-
raksinen toteaa.

Kokonaisuuden ymmärtäminen 
on tärkeintä

Miimu Airaksinen pitää Suomea rakentami-
sessa monin tavoin maailman kärkijoukon 
maana. Aasiassa on huipputason laiteosaa-
mista, mutta sieltä puuttuu hänen mieles-
tään sellainen kokonaisuuden hahmotusky-
ky, joka on Suomen vahvuus.

- Me mietimme, miten rakennus tai alue 
toimii kokonaisuutena ja osana eri järjestel-
miä. Osaamisemme on integroinnissa. Lisäk-
si meillä on sellaisia omia vahvuuksia kuin 
lämmöneristävyysasiat, joissa voimme myös 
viedä tietotaitoa. Nyt kaupungistumisen jat-
kuessa iso asia on tiivistää asuin- ja työpaik-
ka-alueita pitäen ne samalla viihtyisinä. Jos 
olemme tällaisissa asioissa etuajassa liik-
keellä, saamme kilpailuetua muihin verrat-
tuna, Airaksinen linjaa.

- On myös hyvä muistaa, että rakenteil-
le on nykyään monenlaisia kriteereitä. Enää 
niiden kanssa ei riitä lujuuslaskenta, vaan 
niihin voi kohdistua monenlaisia ja keske-
nään ristiriitaisiakin vaateita. Silloin ko-
rostuu, miten saadaan aikaan kokonaisuu-
tena optimoitu järkevä kokonaisuus. Tämä 
puolestaan korostaa rakennetun ympäristön 
osaajien, jollaisia RIL:n jäsenet esimerkiksi 
ovat, roolia, Airaksinen tähdentää.

- RIL on mielenkiintoinen työsarka it-
selleni, kun yhdistyksen jäsenten työsarka eli 
rakennettu ympäristö on kaikkialla ympä-

rillämme. Nyt pääsen tutkimusmaailmasta 
myös selvästi lähemmäksi käytännön työ-
maita. Jäsenemme ovat mukana tekemäs-
sä rakennuksia ja ympäristöä, jota käytetään 
vielä 100-200 vuotta valmistumisensa jäl-
keenkin. Työtä tehtäessä pitää osata ajatella 
rakentamisen aikaisten teknisten ratkaisujen 
lisäksi viihtyisyyttä, terveellisyyttä, turvalli-
suutta, taloudellisuutta ja ekologisuutta koko 
elinkaaren mitassa. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa pitää osata miettiä niin ihmisten 
erilaisuutta kuin tulevien sukupolvien tarpei-
takin, hän jatkaa.

- Kun mietitään rakennuksen tai esi-
merkiksi sillan elinkaarta ja elinkaarikuluja, 
suunnittelun osuus on hyvin pieni osa koko-
naisuutta. Samalla suunnittelun vaikuttavuus 
on erittäin suuri. Olennaista on suunnittelun 
järkevyys ja fiksuus sekä hyvä yhteistyö eri 
osa-alojen kesken. Viime aikoina olen työs-
kennellyt paljon kaupunkien kanssa, jotka 
haluavat tietyllä tavalla brändättyjä alueita. 
Niissäkin suunnittelun ja toteutuksen sekä 
laite-, tuoteosa- ja materiaalitoimittajien tii-
vis yhteistyö on avainasia. Joku pieni muutos 
joihinkin laitteisiin voi toisaalta alentaa pal-
jon kuluja ja toisaalta edistää merkittävästi 
asetettuja tavoitteita.

- Tehokkuutta pitäisi ajatella kaaval-
la laatu jaettuna käytetyillä pelimerkeillä. Jos 
laatu on nolla, tehokkuuskin on nolla. Tässä 
laatu on elinkaaren aikaista toimivuutta, ku-
luja, kestävyyttä, kierrätettävyyttä, huollon 
helppoutta yms. osatekijöitä. Kaikki laadun 
osatekijät pitäisi ottaa huomioon investoin-
tia mietittäessä. Kun käytännössä hyöty laa-
dusta tulee omistajille ja käyttäjille, olisi hy-
vä miettiä, voisivatko palveluntuottajat tulla 
investointeihin mukaan pistämään rahaa 
hankkeisiin ja vastaamaan sitten tätä vas-

Ympäristöajattelussa 
kaivataan uutta 
näkökulmaa

Kuva 1: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.:n 
toimitusjohtajan tehtävässä juuri aloittanut Miimu 
Airaksinen on työskennellyt paljon energia- ja eko-
tehokkuusasioiden sekä kaupunkiympäristöasioiden 
parissa. Viimeisimmissä aiemman työpaikan VTT:n 
tehtävissä kehitettiin älykkäitä kaupunkiympäristö-
jä sekä mietittiin muun muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia ja sitä, miten nykytekniikka voisi auttaa 
poikkeustilanteisiin varautumisessa ja niistä selviä-
misestä.

Valokuva: VTT

taan käytön aikaisesta toiminnasta. Tällaista 
on jo elinkaarihankkeissa, samaa on mietitty 
aluekehityksen kohteissakin. Aluekohteissa 
pitää ajatella koko alueen ja sen lähiseutujen 
toimivuutta, ei vain yksittäisen rakennuksen 
aurinkopaneelien asennuskuluja, Miimu Ai-
raksinen korostaa.

- Digitaalisuus ja uusiutuva energia ko-
rostuvat rakentamisessakin. Meillä RIL:ssä 
on pohdittava muun muassa, mikä on RIL:n 
jäsenten ja koko rakennusalan rooli integroi-
taessa uusia asioita. Samalla tulee arvioita-
vaksi, miten voimme viedä esimerkiksi tätä 
kautta syntyvää osaamista ulos. Toki yhtä 
aikaa pitää osata tuoda hyviä ulkomaisia in-
novaatioita osaksi suomalaista kiinteistö- ja 
rakennusalan toimintaa. -ARa

Energiaan ja ekotehokkuuteen liittyvä työ kaipaa 
uudenlaista ajattelua kokonaisuuden hallintaan, 
sanoo RIL:n uutena toimitusjohtajana aloittanut 
Miimu Airaksinen.  Nykyoloissa pitäisi lisätä 
panostusta älyn ja automaation hyödyntämiseen 
kulutuksen kuormahuippujen leikkaamisessa 
ja hyvien sisäolojen takaamisessa, Airaksinen 
arvioi.

1.
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Vuoden 2017 Teräsrakenne: 

Uljas, uusi Länsisatama

Länsisataman uusi matkustajaterminaali 
avautui helmikuussa. Terminaalin kautta tu-
lee kulkemaan vuosittain noin 4-5 miljoonaa 
lauttamatkustajaa, joten suunnittelun lähtö-
kohdaksi määrittyi matkustajavirtojen sujuva 
ja tehokas palvelu. Samalla haluttiin luoda 
tyylikäs ja omaleimainen portti vastaanotta-
maan Helsinkiin saapuvia matkustajia. 

- Oli täysin selvää, että arkkitehtuurin on 
oltava korkeatasoista. Tästä ei myöskään tin-
gitty, toteaa Helsingin Satama Oy:n teknisten 
palveluiden kehityspäällikkö Ari Parviainen.

Ja kaunis uusi terminaali todellakin on, 
vaikka jollekin auringossa välkehtivät julkisi-
vut ja maata kohti kaarevasti taipuvat kyljet 
saattavatkin tuoda mieleen rantaan ajautu-
neen merihirviön. Kestävän, viitisen milliä 
paksun, polttomaalatun merialumiinin lisäk-
si julkisivua verhoavat suuret lasipinnat. Kat-
to on kaksoiskaareva ja tehty konesaumatus-
ta alumiinista.

Sataman laajennus on saanut runsaas-
ti huomiota julkisena rakennushankkeena, 
joka alitti aikataulunsa ja budjettinsa. Tämä 
onnistui, vaikka aikataulu oli jo valmiiksi hy-
vin tiukka.

- Alkuperäistä rakennusurakan aikatau-
lua tiukennettiin matkan varrella noin kuu-
kaudella, koska Helsinki-Tallinna-reitille 
tuleva uusi alus oli tulossa varustamolle lii-
kenteeseen ennakoitua aiemmin, Parviainen 
sanoo. 

Uuden terminaalin rakentaminen alkoi 
marraskuussa 2015. Tuolloin rakennusalalla 
oli jo nähtävissä markkinan kuumentumista 
ja resurssipulasta olisi saattanut koitua pul-
lonkauloja.

- Projektinjohtourakoitsija YIT hoiti ti-
laukset etupainotteisesti, minkä ansiosta 
saimme kaikki aliurakat ja toimitukset ajois-
sa, kiittelee Parviainen.

Keskellä jatkuvaa   
rakennustyömaata

Rakentamisen aikana satama toimi koko ajan 
normaalisti ja lisäksi työmaan lähituntumas-
sa jatkui Jätkäsaaren uudisrakentaminen niin 
toimitalojen ja suuren hotellin kuin asuin-
kerrostalojen ja katujenkin osalta. Tämä toi 
melkoisia lisähaasteita työmaan liikennöin-
nille. 

- Sekä uuden terminaalin ajolinjojen et-
tä työmaaliikenteen järjestämiseen saimme 
onneksi tukea sataman omalta liikennesuun-
nittelijalta. Pystyimme rakentamaan suunni-
telmien mukaan, vaikka esimerkiksi laivois-
ta virtaava autoliikenne piti ohjata työmaan 
poikki, toteaa PES-Arkkitehdit Oy:n arkki-
tehti Tuomas Silvennoinen.

Niukka tila toi suunnittelulle omat haas-
teensa. Terminaali on sijoitettu kapealle nie-
melle siten, että laivat voivat kiinnittyä laitu-
riin terminaalin molemmin puolin. 

- Laivaan vievien ajoväylien väliin jäi 
melko ahdas suorakaide. Tilaa saatiin li-
sää, kun matkustajien odotushalli nostet-
tiin liikenneväylien yläpuolelle ja käännet-
tiin poikittain. Nyt ajoneuvoliikenne pääsee 
kulkemaan sujuvasti rakennuksen ali. Ja odo-
tushallista on vain lyhyt kävely laivaan, Sil-
vennoinen sanoo.

Mallinnus tuki yhteistä  
suunnittelua

Tiukassa rytmissä eteneminen onnistui, kun 
yhteiset tavoitteet sovittiin selkeästi heti 
projektin alussa.

- Kaikki tiesivät omat tehtävänsä, eikä 
ollut ristiriitaisia tavoitteita. Tämä oli erin-
omaisen projektijohdon ansiota. Rakennut-
taja antoi kaikkien myös hoitaa oman tont-
tinsa. Yllätyksiä tulee matkan varrella aina, 

Aivan kuin se oli olisi aina ollut siinä. Niin hyvin Helsingin Länsisataman uusi 
terminaali on ottanut paikkansa vilkkaan sataman ytimessä. Sen muoto on luotu 
palvelemaan toimintaa, vaikka arkkitehtuurista ei ole tingitty piiruakaan.

mutta tässä projektissa niistä päästiin eteen-
päin saman tien, Silvennoinen toteaa. 

Swecon rakennesuunnittelijat käytti-
vät suunnittelussa Tekla Structures -ohjel-
mistoa. Koko kantava rakennusrunko tehtiin 
mallintaen, ja myös paikallavalujen raudoi-
tukset mallinnettiin perustuksissa. Mallin-
nuksen ansiosta geometrisesti vaikeat kohdat 
saatiin toteutettua tarkasti ja kerralla oikein. 

Yksi tällainen oli geometrisesti haasta-
va, katon harjan kohdalta kahteen suuntaan 
kaareutuva rakenne. Katto on toteutettu te-
räsristikoin, jossa pilarit ja kattoristikot toi-
mivat kehäjäykisteenä osana rakenteen ko-
konaisjäykistystä.

- Hankalasta geometriasta huolimat-
ta rakenneosien mittatarkkuus ja sopiminen 
paikalleen toteutui hyvin, kertoo osastopääl-
likkö Tomi Eloranta Sweco Rakennetekniik-
ka Oy:stä.

Rungon teräsrakenteet on toimittanut 
Normek.

Suunnitelmien yhteensovittamisessa tie-
tomallintaminen oli aivan välttämättöntä. 

1.

2.

Artikkelit
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Kuva 1: Terminaali toivottaa tyylillä matkustajat ter-
vetulleiksi Helsinkiin.

Kuva 2: Tuomas Silvennoinen (edessä), Ari Parviai-
nen ja Tomi Eloranta ihailevat sataman sujuvaa toi-
mintaa “Itämeren pisimmän baaritiskin”, eli Länsi-
terminaalin maisemaikkunoiden ääressä. Ikkunasta 
näkyy muuten juuri rantautunut Tallink Megastar.

Kuva 3: Odotusaulan tyylikkyyttä.

Kuva 4: Rakennesuunnittelussa käytettiin Tekla 
Structures -ohjelmistoa. Sen avulla lähtöaulan pilarit 
saatiin sijoitettua niin harvaan, että ne jäävät mat-
kustajilta melkein huomaamatta.

Kuvat: 1, Marc Goodwin, 2 Johanna Paasikangas-
Tella, 3 Kari Palsila, 4 Sweco Rakennetekniikka Oy

Länsiterminaali 2:n tekijöitä:
Tilaaja/rakennuttaja 
Helsingin Satama Oy
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu 
PES-Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu ja detaljointi 
Sweco Rakennetekniikka Oy
Projektinjohtourakoitsija 
YIT Rakennus Oy
Rakennuttajakonsultti 
Indepro Oy
Suunnittelun ohjaus 
Viator Oy
Teräsrunko ja lasijulkisivut 
Normek Oy
Termot, paroc, alumiiniverhoukset 
sisä- ja ulkopuoli 
Metek Oü
Tekniset/wc-tilat teräsrungot ym. 
MR-Steel Oy
Teräsovet, tekniset tilat 
Tammer Finland Oy
Teräsportaat ym. 
Sivira Oy

Tietomallin käyttö kaikkien osapuolten apu-
na oli edellytys sille, että hanke pysyi aika-
taulussa. 

Tinkimätöntä arkkitehtuuria

Eloranta kommentoi, että arkkitehti latasi 
toteutukselle paljon odotuksia.

- Oli ilo päästä kerrankin toteuttamaan 
juuri sitä mitä haluttiin. Esimerkiksi odo-
tusaulaan toteutettiin pilarit harvassa ja 
hoikkina ja tilasta saatiin hangaarimainen ja 
avara.

Terminaalissa näkyvien jäykisteiden 
määrä on hyvin rajallinen ja rungossa onkin 
käytetty kehäjäykistystä, joka tuo lisähaas-
teensa liitossuunnitteluun. Betonielement-
tien suunnittelussa ulkonäölliset asiat koros-
tuivat porrastornien ja seinien saumajakoja 
suunniteltaessa.

- Kaikissa kohteen rakenneratkaisuissa 
esteettisyydellä oli merkittävä rooli, Eloran-
ta kertoo.

Aulan lakikorkeus on yhdeksän met-
riä, josta katto laskeutuu kohti 3,5 metrin 
korkuisia sivuja. Näin matkustajia ohjataan 
huomaamattomasti siirtymään kohti raken-
nuksen reunoilta lähteviä aluksia. Reittien 
selkeyttä ja turvallisuutta lisäävät laajat la-
sipinnat. Yksi Silvennoisen tavoitteista olikin 
muovata matkustajien liikkumisesta niin it-
sestään selvää, että suuntia ei tarvitse päh-
käillä. Tämä on toteutunut mainiosti, sillä ti-
la todellakin kertoo, minne tulee mennä.

Erityisen tyytyväinen Silvennoinen on si-
säkattojen toteutuksesta. 

- Puukatot ja alumiinikatot tuovat tilaan 
kontrastia, kahdenlaista tunnelmaa. Hie-
nossa puualakatossa oli paljon ratkaistavia 
kysymyksiä: miten saadaan kattopinta kaa-
relle, miten erityisesti murtokohdat saadaan 
oikeaan muotoon ja lopputulos näyttämään 
hyvältä.

Puukattoon saatiin myös sijoitettua hyvin 
huomaamattomasti valaisimet sekä muu ta-
lotekniikka. Valaisimiin tulee kiinnittäneeksi 
huomiota tuskin silloinkaan, kun päivänva-
lokytkimellä itsestään syttyvät lamput alka-
vat valaista, alkaen tilan vähiten valoisista eli 
kauimpana ikkunoista sijaitsevista kulma-
uksista.

Kuten kaikki terminaalin näkyvät osat, 
odotusaulan vesikatto on sekin toteutet-
tu kaupunkikuva huomioiden. Vettä pitävän 
kermikatteen päälle haluttiin alumiinilevystä 
tehty peltikate. Sen asentaminen paikoilleen 
oli arkkitehdin mielestä vaikuttavan näköis-
tä touhua. 

- Kymmenen miestä kantoi tuulisella ve-
sikatolla yhtä pitkää alumiinisuikaletta ker-
rallaan ja saumasi sen paikoilleen.

Teräksellä se onnistui

Teräs on se keskeinen materiaali, joka mah-
dollisti Länsisataman uuden terminaalin 
arkkitehtuurin. 

- Kun rakenteiden pitää olla hoikkia ja 
dimensioiden matalia, tarvitaan terästä, Elo-
ranta tiivistää.

Terminaalin ja matkustajakäytävien ra-
kenteisiin käytettiin yhteensä noin 2000 ton-
nia terästä. Tuulta ja kosteutta uhmaavat 

rakenteet on suunniteltu kestämään aina-
kin sata vuotta. Metallinhohtoinen ulkonäkö 
puolestaan kestää hyvin vaativienkin matka-
laisten katseen. 

Sataman Ari Parviainen toteaa, että lop-
putulos on jopa ylittänyt odotukset. 

- Kun tämän näkee valmiina, voi todeta, 
että uusi terminaali sekä toimiva että myös 
kaunis. Voi sanoa, että se kuuluu tähän paik-
kaan, Parviainen kiteyttää. 

Hanke on esitelty projektina Teräsraken-
ne-lehdessä 3/2017. -JPT

Kohteesta tehty esittelyvideo on nähtä-
villä netissä Teräsrakenneyhdistyksen kotisi-
vulla tryry.fi.

Säleiköitä 
Alupro Oy
Pellityksiä 
Inmarx Partners Oü
Alumiinikonesaumakatto 
Porvoon Vaskisepät Oy
Teräsovet 
Jaatimet Oy
Kaiteet, käsijohteet 
Cosmos HC
Kiskopalkkien kokoonhitsatut 
teräsosat, toimitus 
Metrama Oy
Peltivillaelementit, toimitus 
Paroc Panel System Oy Ab
RST-Kourut asennettuna 
Peltiveikot Oy
Tekniikkakuilujen ritilätasot 
Teräsasennus Toivonen Oy
Z-Profiilit, toimitus 
Be Group Oy Ab 
Lauttapaikka LJ7:n yläramppi 
Konepaja Survonen Oy

3.

4.
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Artikkelit

Vuoden 2017 Teräsrakenne-päivän, joka ke-
räsi 21.11. runsaslukuisen osanottajajoukon 
Scandic Park Helsingin seminaaritiloihin, 
teemana oli Ympäristöetua teräksellä. Teräs-
rakenneyhdistyksen puheenjohtaja Aki Vuolio 
totesi kunnianosoitukset-osuuden avauk-
sessaan, että esimerkiksi ympäristöministe-
riön tavoitteet rakentamisen hiilijalanjäljen 
vähentämiseksi ja ympäristöystävällisyyden 
lisäämiseksi eivät pelota teräsrakentajia. Pit-
käkestoisuus, suuren muuntojoustavuuden 
sallivat rakenteet, rakenneosien kierrätet-
tävyys sekä mahdollisuus käyttää materiaali 
kokonaan uudelleen ovat arkea jo nyt. Vuolio 
näkee lisääntyvien ympäristövaateiden ole-
van teräsrakennealalle mahdollisuus, johon 
on syytä tarttua jo nyt.

Ympäristövastuullisuus on  
muutakin kuin hiilipäästöjen 
vähentäminen

Ruukki Constructionin asiakasarvojohtaja 
Petteri Lautson puheenvuorossa käsiteltiin 
teräsrakentamisen hiilijalanjälkeä. Euroop-
palaisen standardisointijärjestön CEN:n 
tekninen komitea TC 350 Sustainability of 
construction works on laatinut standardipa-
ketin eurooppalaisten yhdenmukaistettujen 
pelisääntöjen perustaksi. Lautsoa harmit-
taa, ettei CE/TC 350 -standardipaketissa ole 
määrätty pakolliseksi purun jälkeisen kierrä-
tettävyyden huomioimista, joka tietysti pa-
rantaa teräksen ja muiden metallien asemaa 
vertailussa huonommin uusiokäyttöön sopi-
viin materiaaleihin verrattuna.

Ympäristöasiat, hiilijalanjälki 
ja osaaminen korostuivat 
Teräsrakenne-päivässä

Kun rakennettu ympäris-
tö muuttuu älykkäämmäksi, 
vähenevät ihmisen toiminnan 
aiheuttamat vahingot väki-
sin, arvioi tulevaisuudentutkija 
Ilkka Halava Teräsrakenne-
päivien puheenvuorossaan. 
Automatisaatio muuttaa työn 
ja palveluiden sisältöä, mutta 
työpaikkojemme määrä ei ole 
automaation takia vaarassa, 
Halava vakuutti.

Kuva 1: Vuoden Teräsrakenne on Länsisataman ter-
minaali 2. Ryhmäkuvaan ehtivät onnelliset palkin-
nonsaajat Ari Parviainen Helsingin Satamasta, Tuo-
mas Silvennoinen, Pekka Mäkelä ja Hanna Eskelinen 
PES-Arkkitehdeistä, Tomi Eloranta Swecosta sekä 
Jukka Vuori Normekilta.

Kuva 2: Teräsrakenneyhdistyksen puheenjohtaja Aki 
Vuolio pitää ympäristötietoisuuden, esimerkiksi hii-
lijalanjäljen laskennan, lisääntymisen teräsraken-
nealalle edullisena kehityksen. Vuolio kehottaa hake-
maan näistä tekijöistä kilpailuetua jo nyt.

Kuva 3: Tulevaisuustutkija Ilkka Halava näkee muun 
muassa esineiden internetin vaikuttavan ihmisten 
elämään ja elinympäristöön positiivisesti.

Kuva 4: Hyvä opintomenestys huomataan myös työ-
markkinoilla. Niinpä viidestä erinomaisesta opin-
näytetyöstä palkitusta Teräsrakenne-päivään ehtivät 
työkiireidensä lomassa vain TTY:n Miro Kierros (vas.) 
ja Aalto Yliopiston Joonas Forsman.

1.

2. 3.
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- Sinänsä teräsrakentamisen hiilijalan-
jäljestä on hyvä puhua, sillä terästeollisuus 
vastaa 4-7 prosentista maailman hiilidioksi-
dipäästöistä ja rakentamissektori 23 prosen-
tista. Kun kaikkea rakentamisessa käytettä-
vää terästä ei voi saada kierrätysteräksestä, 
jonka määrä ei yksinkertaisesti riitä tarpee-
seen. neitseellisen teräksen tuotannon hii-
lijalanjälki lisää myös teräsrakentamisen 
hiilijalanjälkeä. SSAB on nyt rakentamassa 
LKAB:n ja Vattenfallin kanssa hiilineutraalia 
terästuotantoa. Ne samat askelmerkit tulevat 
olemaan käytössä myös SSAB:n Suomen tuo-
tannossa. Suurin vaikutus ei kuitenkaan var-
maan ole Suomen ja Ruotsin terästuotannon 
hiilijalanjälki, vaan se uusi vaatimustaso, jo-
ka alkaa varmaan levitä täältä myös muualle, 
Lautso kertoi.

- Lujemmat teräkset ovat tietysti myös 
yksi keino vaikuttaa teräksen ympäristö-
vaikutuksiin rakentamisessa. Esimerkiksi 
Swedbank Areenassa niiden avulla säästettiin 
teräksen määrässä 12,7 prosenttia, mikä käy-
tännössä vähensi saman verran rakenteiden 
hiilijalanjälkeä, Lautso kertasi Ruukin omia 
kokemuksia.

Lautso muistutti. että puuta, betonia ja 
terästä ei käytännössä käytetä koskaan yksi-
nään rakentamisessa. Lisäksi hän tiesi, että 
pääosin puusta rakennettujen rakennusten 
käyttöikä on keskimäärin yllättävän lyhyt, 
vain muutamia vuosikymmeniä, minkä takia 
puurakenteet eivät sido hiiltä lopulta kovin 
pitkään. Lautson mielestä tuo standardipa-
ketissakin lähtökohtana oleva elinkaaritar-
kastelu olisikin ainoa järkevä tapa arvioida 
rakennusten ja muiden rakenteiden vaikutta-
vuutta. Sijainti, joustavuus eri käyttötarkoi-
tuksiin, kestävyys, helppohoitoisuus, kier-

rätettävyys ovat esimerkkejä osatekijöistä, 
jotka pitäisi ottaa huomioon vertailuissa. 

- Ympäristövastuullinen rakentaminen 
ei ole yhtä kuin käytettyjen rakennusmateri-
aalien hiilidioksidipäästöt. Vihreät hankkeet 
lisääntyvät koko ajan, mutta se vaihtelee, 
mikä koetaan vihreäksi. Se tietysti vaikeuttaa 
etenkin meitä pienempien valmistajien mah-
dollisuuksia ottaa tähän liittyvät toiveet huo-
mioon. Yksi tapa vaikuttaa on tuottaa oikeaa 
tietoa päätösten tueksi, Lautso tiivistää.

Yhdyskunta kehittyy automaation 
ja ikääntymisen myötä

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava muistut-
ti, miten automaatio ja digitalisaatio jo on 
muuttanut maailmaa. Hänen mukaan nyt 
syntyvät lapset eivät tulee koskaan ajamaan 
autoa. Automaatio yhdistettynä rakennetun 
ympäristön älykkyyteen ja esineiden interne-
tiin tulee väkisin muuttamaan niin rakennet-
tua ympäristöämme kuin ihmisten elämää 
ja työtä.

- Pankkien työpaikkojen määrän vähen-
tymisestä olemme jo kuulleet. Uskon, että 
vahinkovakuutusbisnes tulee menettämään 
paljon tuloja seuraavien kymmenen vuoden 
kehityksen tuloksena, kun vahinkojen mah-
dollisuus ja riskit vähenevät olennaisesti. Di-
gitaalisuus tulee erottamaan tuottavuuden 
materiasta. Samalla erilaiset palvelut irtoavat 
niitä varten tehdyistä rakennuksista. Virolai-
set ovat edelläkävijöitä julkisten palveluiden 
viemisessä pilveen. Sitä kautta kansalaisia voi 
palvella missä vain, Halava esitteli näköaloja.

- Automatisaatio vie niitä töitä, joissa ih-
minen on huonoimmillaan. Samalla globali-

Kuva 5: Asiakasarvojohtaja Petteri Lautso muistut-
ti, ettei ympäristövastuullinen rakentaminen ole yhtä 
kuin käytettyjen rakennusmateriaalien hiilidioksi-
dipäästöt. Silti myös esimerkiksi teräsrakentamisen 
hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeää.

Kuva 6: Arkkitehti Jukka Kettunen hahmotteli, mi-
ten tulevaisuuden kaupunkiympäristöjä voisi tehdä 
nopeasti valmiiksi kaupunginosa-alliansseja hyö-
dyntäen.

4. 5.
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saatio on alkanut kääntyä takaisin päin, kun 
robotit yms. korvaavat ihmisen tuotannossa. 
Systeemimuutosten myötä jokaisen hävin-
neen työpaikan tilalle näyttää syntyvän jol-
lakin aikavälillä 1,2 – 1,6 uutta työpaikkaa. 
En siis ole huolissani toistuvista uhkakuvista, 
joita tekniikan kehityksestä esitetään. Päin-
vastoin jatkossa on mahdollista päästä eroon 
ns. turhista töistä, joita moni joutuu teke-
mään. Itse asiassa, kun ihmiset itse pääse-
vät vaikuttamaan työnsä sisältöön, juuri nuo 
turhat työt halutaan lopettaa joko automati-
sointia tai ne paremmin osaaville siirtämistä 
ehkä ulkoistusta hyödyntäen.

- Suunniteltaessa rakennettua ympä-
ristöä, on syytä ottaa nämä kehitystrendit 
huomioon. Yksi kaupungistumista ja korke-
aa rakentamista lisäävä trendi on ihmisten 
ikääntyminen, Halava vielä visioi.

Allianssilla kaupunginosia  
nopeasti

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kau-
punki- ja kiinteistökehityksen arkkitehti 
Jukka Kettunen tarjosi allianssimallia yhdeksi 
tulevaisuuden asuin- ja palveluympäristöjen 
ratkaisumalliksi. Allianssimallilla aluetta voi-
daan ensiksi suunnitella ja toteuttaa nopealla 
aikataululla kokonaisuutena. Toiseksi koko-
naisuus voidaan tietysti tehdä kokonaisuutta 
optimoiden.

- Asukkaiden haitat, hukka, osaopti-
moinnit, palveluiden viivästyminen yms. 

nykyiseen alueiden rakentamiseen liittyvät 
ongelmat voidaan välttää, jos luodaan laaja 
kaupunginosa-allianssi toteuttamaan koko-
naisuus. Hukkaa sisältävät prosessit pitävät 
rakennuskustannuksia korkealla. Mallissam-
me etuina ovat mm. elinkaari- ja ympäristö-
edut, nopeus, kustannustehokkuus, asuk-
kaiden mahdollisuus osallistua suunnittelun 
alusta lähtien sekä palveluiden miettiminen 
jo ennen rakentamisen aloittamista, Ket-
tunen esitteli.

Kunniaa sitä ansainneille

Teräsrakenne-päivän koko ohjelmasta, johon 
kuului erittäin mielenkiintoinen tekninen 
osio, on lisätietoa ja aineistoja Teräsraken-
neyhdistyksen kotisivuilla tryry.fi. Tilaisuu-
dessa ensiesiteltiin mm. SSAB:n julkaisemat 
SSAB Hight Strenght Structural Hollow Sec-
tions Handbook sekä rakenteen optimoinnis-
sa auttava laskentaohjelma SSAB FrameCalc, 
joista kertoivat SSAB Europen Jussi Minkki-
nen ja TTY:n Kristo Mela. Samaten kerrottiin 
uudesta hitsauksen menetelmäkoestandar-
dista, jota esitteli Kemppi Oy:n Reetta Verho, 
ja maanjäristysalueille kehitetyistä Peikon 
uusista tuotteista, joita kävi läpi Elena Cam-
nasio Peikko Groupista.

Kotimaan mielenkiintoisista kohteis-
ta esillä oli Helsingin keskustaan valmistuva 
Kasarmikatu 21, jota SARCin Max Hartman 
kävi läpi arkkitehdin ja Rambollin Jari Lehto 
rakennesuunnittelijan näkökulmasta. TTY:n 

Teemu Tiainen esitteli teräsrakenteiden pa-
losuojamaalauksen suunnittelua kustannus-
ten näkökulmasta, ja Swecon Juha Kukkonen 
kertasi laajarunkoisten hallien tarkastuksiin 
liittyviä havaintojaan.

Kunnianosoitus-osiossa jaettiin ensin 
Teräsrakenneyhdistyksen ja Teräselemen-
tin yhdessä erinomaisista opinnäytetöis-
tä myöntämät stipendit. Ne saivat Aalto Yli-
opiston Joonas Forsman ja Pooya Saremi, 
Metropolia ammattikorkeakoulun Olli Tuori-
niemi, Saimaan ammattikorkeakoulun Henry 
Joas sekä Tampereen teknillisen yliopiston 
Miro Kierros.

Teräsrakenneyhdistyksen kunniajäse-
neksi numero 12 kutsuttiin tuotepäällikkö 
Unto Kalamies.

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkit-
täviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoi-
hin. Vuoden Teräsrakenne 2017 on Helsingin 
Länsisataman Länsiterminaali 2. Terminaalin 
pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastan-
nut PES-Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana 
on toiminut arkkitehti SAFA Tuomas Silven-
noinen. Kohteesta on video netissä osoittees-
sa www.tryry.fi.

”Helsingin Länsisataman Viron matkustaja-
liikenteen terminaali on Jätkäsaaren uusi näyttä-
vä maamerkki. Linjakkaan ja dynaamisen raken-
nuksen arkkitehtuuri vertautuu laivojen ja meren 
liikkeeseen. Veistoksellinen ja selkeä rakennus 
antaa erinomaisen ensivaikutelman maahan 
saapuville matkustajille. Suunnittelijoiden pit-
kä kokemus terminaalirakennusten suunnitte-

7.

8.

9.

10.
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Unto Kalamies on Teräsrakenneyhdistyksen 
kunniajäsen numero 12 ja liittyy siten pie-
neen arvostettujen alan osaajien ja harrasta-
jien joukkoon.

- Tein jo diplomityöni Tampereen tek-
nillisessä korkeakoulussa aikoinaan Teräsra-
kenneyhdistykselle, vaikka varsinaisesti te-
räsrakentamiseen liittyviä kursseja ei siihen 
aikaan ollut tarjolla kovinkaan paljon. Olen 
sitten suorittanut mm. IWE-tutkinnon 2011 
Lappeenrannassa, mikä antoi itselle paljon 
uutta kyllä. Pidän pienenä puutteena, ettei 
rakennusalan opinnoissa välttämättä pereh-
dytä kovin paljon hitsaukseen, joka on kui-
tenkin tärkeä osa rakentamista tänään, Unto 
Kalamies toteaa.

- Rakennustekniikan opintoihin lähdin 
vähän sattuman kautta. Olin ollut rakennuk-
sella kesätöissä, mutta silti oli vaikea päät-
tää, miksi alkaisi isona. No hain Tampereelle 
enkä ole päivääkään valintaani katunut. Olen 
saanut nähdä teräsrakentamisen kehityksen 
1980-luvun alusta tähän päivään sekä eteen-
päin menon ohjeistusten, tuotehyväksyn-
töjen, CE-merkinnän yms. asioiden kanssa. 
Koko ajan jotakin uutta ja tavattoman mie-
lenkiintoista, Kalamies kehuu.

- Työuralleni yhdistyksessä on kuulunut 
monenlaisia töitä, joihin laatuasiat kuului-
vat. Näitä tarkastusasioita varten perustet-
tiin 1987 toimialan oma Teräsrakenteiden 
laaduntarkastusyhdistys TLT. Olin aikanaan 
mukana muun muassa TLT:n toiminnas-
sa myös. Ideana oli tuolloin, että TLT:n tar-
kastus riitti rakennusvalvonnalle. Nykytyöni 
Kiwa Inspectassa jatkaa tavallaan TLT:n toi-
mintaa, Kalamies kertoo.

- Olen Teräsrakenneyhdistyksessä ollut 
myös mukana kirjoittamassa erilaisia sään-
töjä ja ohjeita sekä osallistunut yhdistyksen 
edustajana mm. CEN TC 135 -työhön, joka 
kirjoitti 1090-standardit, joihin teräsraken-
teiden CE-merkintä perustuu.

- Standardit tulivat tutuiksi näissä yh-
distyksen tehtävissä. Olin mukana mm. tuo-
tehyväksynnöissä, henkilöpätevyyksien 
myöntämisessä ja yhdistyksen normitoimi-
kunnassa. Kun siirryin 2007 Inspectaan ensin 
Erkki Saarisen kumppaniksi ja sitten tuote-
päälliköksi, kun Erkki jäi eläkkeelle, kaikesta 
tuosta aiemmin hankitusta ja saadusta tie-
dosta ja kokemuksesta on kyllä ollut hyötyä.

Työura jatkui kunniajäsenen  
seuraajana

Yhteistyö Erkki Saarisen kanssa, joka kut-
suttiin aikanaan Teräsrakenneyhdistyksen 
kunniajäseneksi numero 1, alkoi toki jo paljon 
ennen Kalamiehen siirtymistä Inspectaan. 
Saarinen oli mukana esimerkiksi Teräsra-
kenneyhdistyksen normitoimikunnassa aivan 
sen toiminnan alkuvaiheista asti.

- Kun TLT perustettiin, yhdistystoiminta 
ja tuotesertifiointi eriytyivät. Käyttöselostus-
ten varmentaminen pysyi Teräsrakenneyh-
distyksellä ja osana työkenttääni. Olin myös 
TLT:n toimikunnissa mukana nuorempana, 
mutta suoranaiset sertifiointiasiat eivät kuu-
luneet TLT:n aloitettua työnkuvaani Teräsra-
kenneyhdistyksessä, Kalamies kertoo.

Unto Kalamiehen nykyinen työ kiertyy 
siis tavallaan hänen alkuaikojen työhönsä 
Teräsrakenneyhdistyksessä. Ensin perustet-
tiin siis ympäristöministeriön hyväksymä it-
senäinen TLT, jonka toimintaan Kalamieskin 
osallistui. Inspectan juuret ovat vuonna 1975 
perustetussa Teknillisessä Tarkastuskeskuk-
sessa. Vuonna 2015 Inspecta siirtyi yritys-
kaupan seurauksena Acta yritysperheeseen, 
jonka jälkeen brändinimeksi tuli tänä syksy-
nä Kiwa Inspecta. 

- Olen saanut tehdä työtä niin alan toi-
mintaympäristön, yritysten toiminnan kuin 
alalla työskentelevien henkilöiden koulutuk-
senkin parissa. Sekä Teräsrakenneyhdistyk-
sessä että nyt Kiwa Inspectassa olen päässyt 
myös tekemään työtä kotimaan rajojen ulko-
puolella. Tänä päivänä yksi mielenkiintoinen 
osa työtä ovat tarkastuksiin liittyvät vierailut 
yrityksissä. Vaikka teen niitä ulkomaillakin, 
pystyn pääosan käynneistä kuitenkin teke-
mään työpäivän puitteissa, jolloin aikaa jää 
omalle elämällekin, Kalamies kuvaa työnku-
vansa vaiheita ja nykyisyyttä.

Teräsrakenneyhdistyksen kunniajäse-
neksi Unto Kalamies kutsuttiin kiitoksena 
hänen pitkästä ja yhä jatkuvasta työstään te-
räsrakennealan ja Teräsrakenneyhdistyksen 
hyväksi sekä rakentamisen laadun kehittä-
miseksi. Kalamies on ja on ollut alusta pitäen 
CE-merkintään liittyvissä asioissa Suomen 
johtavia asiantuntijoita. -ARa

Unto Kalamiehestä 
Teräsrakenneyhdistyksen 
kunniajäsen
Teräsrakenneyhdistys kutsui vuoden 2017 Teräsrakenne-päivässä 
uudeksi kunniajäsenekseen Unto Kalamiehen. Kalamies toimii tällä 
hetkellä tuotepäällikkönä Kiwa Inspectassa. Ennen tarkastustoi-
mintaan siirtymistä Kalamies ehti toimia Teräsrakenneyhdistyksen 
erityisasiantuntijana liki 27 vuotta.

lusta heijastuu positiivisella tavalla rakennuksen 
toiminnallisena ja arkkitehtonisena selkeytenä”, 
voittajan valinnut palkintolautakunta kehuu 
voittajatyötä. 
”Erityisen vaikuttava on toiseen kerrokseen sijoi-
tettu lähtöaula, jonka keskeisimmän arkkitehto-
nisen elementin muodostaa teräsristikkoraken-
teinen ja puuverhoiltu jännitteisesti kaareutuva 
alakatto”, palkintolautakunta arvioi.

”Terästä rakennuksessa on käytetty arkki-
tehtuurin kannalta luontevissa rakenteissa. Odo-
tushallin vaativa geometria on toteutettu teräs-
rakenteisena, mikä mahdollistaa pitkät jännevälit 
ja pystyrakenteista vapaan ilmavan tilan. Myös 
sekundaariset katosrakenteet kuten sisääntulo-
aukion taksikatos ovat ilmeikästä ja onnistunut-
ta teräsarkkitehtuuria. Rakenteiden jäykistykses-
sä on hyödynnetty kehäjäykistystä, mikä tukee 
terminaalirakennuksen ilmavaa ja pelkistettyä 
yleisilmettä”, palkintolautakunta kiittää.

Kohteen nimesi Vuoden Teräsrakenteek-
si arkkitehti SAFA Mikko Summasen johta-
ma palkintolautakunta Teräsrakenneyhdistys 
ry:lle tehtyjen ehdotusten pohjalta. PES-Ark-
kitehdit Oy:n lisäksi työstä palkittiin kohteen 
tilaaja Helsingin Satama, rakennesuunnit-
telusta vastannut Sweco, pääurakoitsija YIT 
sekä teräsrungon ja lasijulkisivut toimittanut 
Normek. -ARa

Kuvat 7-10: Tuokiokuvia Teräsrakenne-päivän se-
minaariosuudesta sekä sen jälkeisestä yhteistilai-
suudesta, jossa oli mahdollisuus vuorovaikutukseen 
niin puhujien, palkittujen kuin toisten osanottajien-
kin kanssa.

Kuva 11: Unto Kalamies nimettiin Teräsrakenneyh-
distyksen kunniajäseneksi 21.11. vuoden 2017 Teräs-
rakenne-päivän kunnianosoitukset-osiossa. Nimitys 
kunniajäseneksi on palkinto liki 27 vuoden työurasta 
Teräsrakenneyhdistyksessä alan hyväksi ja kehittä-
miseksi, kymmenkunnasta vuodesta toimialan serti-
fiointityössä sekä ansioista yhtenä Suomen johtava-
na CE-merkintään liittyvien asioiden asiantuntijana.

Valokuvat: LFC Group – Sanna Liimatainen
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H-sairaalaksi nimetyn noin 23.000 brm2 
ja yli tuhannen huoneen uudisrakennuk-
sen ensimmäiseen kerrokseen tulevat lasten 
vuodeosasto, keskoslasten tehohoitohuo-
neet ja lasten poliklinikat sekä päiväsairaala. 
Lapsille tulee oma päivystys aikuisten päi-
vystyksen välittömään läheisyyteen. Toiseen 
kerrokseen keskitetään psykiatriset palvelut 
ja päihdepalvelut. Kolmanteen kerrokseen 
tulee Hyvinkään kaupungin kuntoutustoi-
minta ja vuodeosasto. Neljänteen kerrokseen 
tulee vuodeosastoja. Viidennessä kerroksessa 
on infektiopotilaiden vuodeosasto. Sairaa-
lanmäellä tuotetaan perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon palveluja yhdessä. 
Yksi osa uudisrakentamista on teräsrakentei-
nen iso sisääntulokatos uudisrakennuksen ja 
kantasairaalan väliin.

Uuteen sairaalaan rakennetaan tehok-
kaat, turvalliset ja teknologialtaan ajanmu-
kaiset muunneltavat sairaalatilat, jotka tu-
kevat potilaan yksityisyyden toteutumista ja 
hoitoon osallistumista.  Uudessa rakennuk-
sessa esimerkiksi vanhempien mukanaolo ja 
osallistuminen lastensa hoitoon sairaalas-
saoloaikana mahdollistuvat, kun jokaisel-
la potilaalla on oma huone ja omat pesu- ja 
wc-tilat. 

Rakentaminen koettiin välttämättömäk-
si ikääntyvän väestön kasvavan terveyspal-
veluiden tarpeen vuoksi. Uudisrakentaminen 
mahdollistaa myös nykyisen Hyvinkään sai-
raalan peruskorjauksen. Sairaalan sisätautien 
ja kirurgian vuodeosastot 3 ja 4 ovat vuodel-
ta 1975 ja kiireellisen peruskorjauksen tar-

peessa. Lisäksi kaupungin yksiköiden pitkään 
jatkuneet tilaongelmat saadaan ratkaistua. 
H-sairaalahankkeen kustannusarvio on noin 
63,9 miljoonaa euroa. Rakennusteknisten 
töiden osuus siitä on noin 32 miljoonaa eu-
roa. Pääurakan lisäksi hankkeeseen kuuluvat 
11 talotekniikan sivu-urakkaa sekä sairaala-
laitteisiin ja -toimintaan liittyvät hankinnat.

H:n mallinen näyttävä H

Sairaalanmäkeä uudistetaan nyt reippaas-
ti. Alueelle on jo valmistunut uusi noin kaksi 
miljoonaa euroa maksanut pysäköintilai-

Hyvinkään Sairaalanmäki 
saa tyylikkään H:n
Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaalan omistava HUS kehittä-
vät yhdessä Sairaalanmäkeä. Sairaalanmäestä on suunniteltu koko-
naisuus, josta potilas saa sujuvasti mahdollisimman suuren osan 
tarvitsemistaan sairaanhoitopalveluista. Hyvinkään Sairaalanmäen 
uusi sairaalarakennus valmistuu syksyllä 2018.

Artikkelit

Kuva 1: Uusi H-sairaala ottaa jo tyylikkäänä vastaan 
Hyvinkään sairaalanmäelle tulijat.

Kuva 2: Peab Oy:n työpäällikkö Heikki Korpelan 
taustalla näkyy uuden H-sairaalan julkisivua, jossa 
näkyy jo arkkitehtien taidokkaasti suunnittelemaa 
lopullista ilmettä. Peabin ehdotuksesta julkisivun 
toteutustapaa muutettiin. Ehdotuksemme on alku-
peräistä halvempi, nopeampi tehdä, tiiviimpi, yk-
sinkertaisempi sekä U-arvoltaan neljä yksikköä alun 
perin ajateltua parempi ilman että arkkitehtoninen 
ajatus muuttui, Korpela kehaisee.

1.

2.

3.



11 Teräsrakenne  4 | 2017

tos. Alueelle rakennetaan parhaillaan omana 
urakkanaan myös uudet leikkausosastot si-
sältävää 7000 brm2 uudisrakennusta, jonka 
kymmenen leikkaussalia korvaavat vanhan 
osan nykyiset yhdeksän salia. Kantasairaala 
jää Leikkausosastorakennuksen ja H-sairaa-
lan väliin. Uudisrakentaminen ja vanhojen 
tilojen peruskorjaaminen siirtävät Sairaa-
lanmäen nykyisiä ja tulevia terveyden- ja 
sairaanhoidon tarpeita vastaavalle tasolle. 
H-uudisrakennuksen omistaa kaupungin ja 
HUS:n yhteinen KOy Hyvinkään Sairaalan-
mäki.

H-kirjaimen muotoinen H-sairaala on 
näyttävä uudisrakennus, jonka pääsuunnit-
telijana toimii arkkitehti, SAFA Rami Koleh-
mainen Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmai-
nen Oy:stä. Uudisrakennus komistaa koko 
alueen ilmettä mm. epäsymmetrisillä ikku-
nalinjoillaan, joiden tehoa lisätään mustan ja 
vaalean värin oivaltavalla yhdistelmällä.

Rakennusurakat on kilpailutettu ja myös 
teetetty pääosin tilaajan suunnitelmilla. Niin 
uuden H-sairaalan kuin leikkausosaston uu-
disrakennuksen pääurakat voitti Peab Oy.

- H-sairaalan molemmissa sakaroissa on 
viisi kerrosta. Lisäksi on IV-konehuoneker-
ros. Konehuoneet sulautetaan kiilamaisilla 
teräsrakenteisilla siivekkeillä rakennusmas-
saan. Kylmien ja omat vesikattonsa sisältävi-
en siivekkeiden alla on varsinainen vesikat-
to. Siivekkeitä hyödynnetään talotekniikan 
kuljettamisessa, mutta niiden pääidea on vii-
meistellä arkkitehtoninen ilme, kertoo Pea-
bin työpäällikkö Heikki Korpela

- Pääosa H-sairaalasta on paikallavalu-
runkoinen ei-jännitetyin rakentein. Julkisi-
vuun ehdotimme kerroksen korkuisia sisä-
kuorielementtejä, joiden päälle on asennettu 
EPS-eriste. Rappaus on voitu sitten tehdä 
suoraan eristeen päälle. Alkuperäinen ajatus 
oli, että ikkunoiden alla ja päällä olisi nau-
hamaiset sisäkuorielementit. Lisäksi julkisi-
vussa olisi ollut mm. termorankaa, eriste ja 
levyt, joiden päälle rappaus olisi tullut. Eh-
dotuksemme on alkuperäistä halvempi, no-
peampi tehdä, tiiviimpi, yksinkertaisempi 
sekä U-arvoltaan neljä yksikköä alun perin 
ajateltua parempi. Ja silti arkkitehtoniset aja-
tukset säilyivät täysin alkuperäisen mukaisi-
na, Korpela esittelee.

- Rakennustyöt on tehty pääosin tilaajan 
Ramboll Finlandilta tilaamilla rakennesuun-
nitelmilla. Täydentävien teräsrakenteiden 
terässuunnittelu oli jätetty kuitenkin urak-
kaamme ja teetimme sen projektin päära-
kennesuunnittelusta vastanneella Ramboll 
Finlandilla. Konepajakuvat teki teräsurakoit-
sijaksi valitsemamme Lahden Tasopalvelu 
Oy. Isoimmat Lahden Tasopalvelun valmista-
mat ja asentamat teräsrakenteet ovat katol-
le tulevat IV-konehuonetilat, niihin liittyvät 
arkkitehtoniset terässiivekkeet sekä katokset, 
joista näyttävin ja suurin on Hyvinkään kau-
pungin suunnitelman pohjalta valmistettu 
uuden ja vanhan osan yhdistävä sisäänkäyn-
tikatos. Teräsrakenteiden katosten liitososat 
on mietitty niin, että H-sairaalan seinä voi-
daan tehdä ensin valmiiksi ja terästen asen-
nus tapahtuu vasta tämän jälkeen, Korpe-
la jatkaa.

- Mainittava terästoimitus liittyy myös 

talotekniikan asennuksiin, jossa olem-
me käyttäneet niin IV-konehuoneessa kuin 
sairaalatiloissakin paljon Hiltin MIQ-kis-
koa. Lisäksi konehuoneen julkisivuissa on 
pelti-villa-pelti -elementit, joiden hankinta 
ja asennus ei sisältynyt Lahden Tasopalve-
lun toimitukseen. Pelti-sandwichelementtien 
samoin kuin siivekkeiden pystyrakenteiden 
päälle tulee levy ja rappaus, jotta julkisivu-
näkymä pysyy yhtenäisenä myös IV-ker-
roksessa. Envacin toimittamat teräsput-
kia hyödyntävät jäteimuputkistot ovat myös 
iso teräsrakenne. Lauhdutinpedit, IV-kana-
vat yms. rakenteet täydentävät teräsmiesten 
työkenttää tässä hankkeessa, Heikki Korpela 
kertoo.

- Leikkausosaston uudisrakennuksessa 
on myös mm. teräsrakenteinen IV-konehuo-
ne, joka on suurempi kuin H-sairaalassa, se-
kä teräksinen yhdyskäytävä. Leikkausosaston 
uudisrakennuksen terästoimittajaa ei ole vie-
lä valittu, Korpela lisää.

Kohde on mallinnettu hyvin. Rakennut-
tajan mallikoordinaattori on yhdistänyt ark-
kitehtien mallin, Rambollin Teklalla tekemän 
mallin ja muiden suunnittelijoiden mallit 
Solibrilla ja ylläpitää koostemallia koko ajan. 
Työmaa hyödyntää lähinnä Solibria ja Teklaa 
havainnollistamiseen ja risteystarkasteluihin 
sekä lisäksi hankintasuunnitteluun.

Tehdään selkeästi sairaalaa

Nyt Hyvinkään Sairaalanmäelle tehtävät uu-
disrakennukset sopivat elinkaarensa aikana 
vain sairaalakäyttöön. Se ei kuitenkaan tar-
koita, ettei tiloissa olisi muunneltavuutta. Ti-
lojen käyttöajatus on kehittynyt työn aikana 
ja toteutusta kehitetty sen pohjalta.

- Psykiatrinen osasto vaatii murtolasit 
ja erilaisen palonsuojauksen kuin muut tilat, 
minkä takia sen paikka on pitänyt lyödä luk-

Kuva 3: Lahden Tasopalvelu Oy:n projektipäälliköt 
Krista Näppä ja Janne Saarela tutkailevat BE Groupin 
myyjä Timo Moilasen (oik.) kanssa Tasopalvelun pi-
halla olevia materiaaleja. Vaikka Lahden Tasopalvelu 
on hyödyntänyt Hyvinkään H-sairaalan teräsraken-
teiden teossa mahdollisimman paljon BE Groupin 
esivalmistusta, vaativat teräsrakenneurakat käy-
tännössä myös omaa varastoa ja sahaamista, Näppä 
ja Saarela kertovat. Käytännössä Krista on laittanut 
meille kuvat, jotka veimme järjestelmiimme ja joiden 
pohjalta olemme sitten tehneet sovitun esivalmistuk-
sen ennen aikataulun mukaista toimitusta, Moilanen 
kuvaa tukkurin palvelua konepajalle.

Kuvat 4 ja 5: Hiltin talotekniikan asennuksia varten 
toimittamat MIQ-palkit ja MQ-kiskot ovat yksi osa 
H-sairaalan muunneltavuutta. Konehuoneissa käy-
tetään myös MIQ-palkeista tehtyjä asennuskehiä, 
jolloin talotekniikkaa ei tarvitse niiden kohdalla kiin-
nittää teräsrakenteisiin, vaan kehä seisoo betonira-
kenteen päällä. MIQ-kisko tarjoaa helpon, säädettä-
vän ja joustavan asennuksen ilman hitsaamista.

Valokuvat: Arto Rautio

4.
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Hyvinkään H-sairaalan pää- ja arkkiteh-
tisuunnittelusta vastaa työyhteenliittymä 
Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy 
ja Arkkitehdit Kontukoski Oy. Pääsuunnitte-
lijana toimii arkkitehti SAFA Rami Koleh-
mainen Arkkitehtistudio Kujala & Koleh-
mainen Oy:stä. 

Julkisivujen arkkitehtonista ideaa ja tie-
tomallinnuksen hyödyntämistä hankkeessa 
koskevan tekstin on laatinut tekniikan kan-
didaatti, arkkitehti yo Riku-Pekka Kärkkäi-
nen, Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Julkisivuista

Rakennuksen loivasti kaartuvien siipien sei-
nillä elää ylöspäin taipuvia kaaria. Ne kier-
tävät pyöristettyjen kulmien yli ja jatkuvat 
julkisivulta toiselle. Alun perin työnimellä 
”paju” työstetyt julkisivut paitsi toistavat 
pohjan linjoja myös ilmentävät uuden al-
kua, elämän kaarta ja dna:n kaksoiskierre-
kudelmaa. 

Kaariaiheita ei kuitenkaan todellisuu-
dessa ole olemassa. Ne ovat optinen illuu-
sio. Tehostevärialuein muodostettua ikku-
nanauhaa jaksottavat vinot katkot alkavat 
kauempaa katsoessa yhdistyä jatkuviksi 
kaariksi. Tämä aineeton julkisivuaihe säilyt-

Hyvinkään sairaalanmäen suunnittelusta

tää rakennuksen erityisen muodon puhtaa-
na ja linjakkaana antaen sille silti luonteik-
kaan ja tunnusomaisen ilmeen.

Tietomallipohjainen suunnittelu

Tietomallipohjainen suunnittelu on vakiin-
tunut sairaalahankkeiden suunnittelun vaa-
timustasoksi. Tässä hankkeessa tietomal-
leja on hyödynnetty luonnossuunnittelusta 
käynnissä olevaan työmaatoteutukseen.

Osapuolien runsautta ja tiedonhallin-
nan haasteita on saatu hallittua perinteisiä 
suunnittelutapoja paremmin. Tietomalle-
ja on käytetty suunnittelutyössä esimerkik-
si suunnitelmien yhteensovittamisessa sekä 
niiden havainnollistamisessa. Yhteensovit-
tamista on tehty muun muassa ohjelmalli-
silla eri suunnittelualojen tietomallien vä-
lisillä törmäystarkasteluilla koko hankkeen 
ajan.

Suunnitelmia on voitu havainnollistaa 
perinteisten visualisointikuvien lisäksi myös 
CAVE -virtuaalikokemustilassa. Sen avulla 
käyttäjille on voitu havainnollistaa raken-
nusta ja sen tiloja dynaamisemmin ja he 
ovat voineet arvioida tilaratkaisujen toimi-
vuutta aiempaa monipuolisemmin.

koon. Mutta muuten eri toimintojen osuutta 
tiloissa voi vaihdella tarpeiden mukaisesti ai-
nakin tilojen ja rakenteiden puolesta, Heikki 
Korpela sanoo.

Kantava runko on siis paikalla valettu. 
Märkätiloissa on Kahi-kiviseinät, muut pe-
rushuoneiden väliseinät ovat rankarunkoisia 
ja toimintaa tukevasti niissä on käytetty kui-
tukipsilevyjä. Seinässä on neljä levyä, joista 
sisempiin voi kiinnittää tarvittavia asennuk-
sia mihin kohtaan tahansa. Tämän muunnel-
tavuutta edistävän levyratkaisun lisäksi on 
kiinnitetty huomiota äänen hallintaan teke-
mällä ranka akustoivana.

Hiltin talotekniikan asennuksia varten 
toimittamat MIQ-palkit ja MQ-kiskot ovat 
yksi osa muunneltavuutta. Konehuoneissa 
käytetään myös MIQ-palkeista tehtyjä asen-
nuskehiä, jolloin talotekniikkaa ei tarvitse 
niiden kohdalla kiinnittää teräsrakenteisiin, 
vaan kehä seisoo betonirakenteen päällä.

MIQ-kisko tarjoaa helpon, säädettävän 
ja joustavan asennuksen ilman hitsaamista 
muun muassa teolliseen kannakointiin se-
kä muihin raskaisiin putkiasennuksiin. MIQ-
palkin jatkuva asennusaukko mahdollistaa 
liittimien asennuksen mihin tahansa kohtaan 
palkkia, mikä sopii täydellisesti sekä MQ- et-
tä MIQ-kiskojärjestelmiin. Hiltin toimituk-
seen on kuulunut myös paljon muita kevy-
empiä asennuskiskoja kuten MQ-21, MQ-41 
ja MQ-52, jotka on suunniteltu erityises-
ti parempaa joustavuutta ja helppoa käyttöä 
varten. Nämä Hiltin kiskojärjestelmät ovat 
modulaarisia eli tarjoavat joustavan asen-
nustavan putkitukien, ilmastointikanavi-
en ja kaapelihyllyjen asentamiseen. Helppo-
käyttöisyys myös tehostaa työnkekoa ja tätä 
kautta työn tuottavuutta.

- Kohteessa hyödynnettiin Hiltin suun-
nittelupalvelua yhteiskannakoinneissa, jotta 
niistä saatiin paras mahdollinen hyöty irti. 
Hiltin insinööri Harri Koskinen tuotti räätä-
löidyt suunnitelmat tietomallin pohjalta jo-
kaiseen kerrokseen sekä IV-huoneeseen, sa-
noo Hiltin projektispesialisti Elisa Mäkelä.

- Olemme toimittaneet työmaalle kaik-
kiaan liki sataa erilaista tuotetta. Kiskojärjes-
telmien ohella suurin yksittäinen toimitus on 
ollut HIT-HY 200 injektiomassa, jota käyte-
tään raskaaseen ankkurointiin ja harjateräs-
liitoksiin, Mäkelä täsmentää toimituskoko-
naisuutta.

Peab on käytännössä projektinjohtaja ja 
kilpailuttanut itse rakennustyöt, joita teh-
dään 24/7 toimivan sairaalan vieressä. Rau-
doitus, valu, teräsrakenteet, kuorielementit 
ja niin edelleen ovat kukin omia urakoitaan. 
Tarjouskyselyt on lähetetty luotettaviksi tie-
detyille toimijoille. Hankintoja on tehty kym-
meniä ja yksittäiset hankinnat ovat usein 
isompia kuin jonkin toisen kohteen pääurak-
ka.

- Tässä tulee paljon toistoa ja paljon ti-
laa. Kun pääurakoitsija tarkistaa joka huo-
neen ja oletuksena siihen käyttäisi kaksi 
minuuttia per huone, se yksin veisi noin 40 
tuntia. Ja jos joku toistuva asia ei ole kun-
nossa, siitä tulee helposti yli tuhat puutet-
ta. Siksi toimittajiin ja tekijöihin pitää voida 
luottaa, Heikki Korpela korostaa hankinnan 
roolia. -ARa

6.

Kuva 6: Näkymä sisä-
pihalta, taustalla pää-
sisäänkäynnin katos. 
Tämä ja sisältösivun 
kuva Työyhteeniliit-
tymä Arkkitehtistudio 
Kujala & Kolehmainen 
Oy ja Arkkitehdit Kon-
tukoski Oy

POHJOISMAINEN YHTEISKUNTARAKENTAJA

peab.fi
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Kun Lahden Tasopalvelu sai Peabin tarjous-
kyselyn jälkeen H-sairaalan teräsrakenne-
urakan, oli Peabille täydentävien teräsraken-
teiden suunnittelun tehnyt Ramboll miettinyt 
päälinjat jo valmiiksi. IV-konehuonetiloihin 
ja katon siivekkeisiin esimerkiksi oli suunni-
teltu pilari-palkki -rungot ja katosrakentei-
siin liittopilarit ja palkit.

- Meistäkin suunnitelmat olivat toimivia. 
Olemme ehdottaneet joitakin detaljimuu-
toksia vain niihin. Käytännössähän meillä on 
tässä yksi urakka, jossa on monta eri osau-
rakkaa. IV-konehuone- ja siivekerunkojen 
lisäksi meillä on useita ulkopuolisia katok-
sia ja portaita rakennusten ulkosivuilla. Suu-
rimman poistumistieportaan kohdalla on nyt 
työmaahissi eli myös toimituksemme teh-
dään useassa eri vaiheessa, toteaa toimitus-
johtaja Harri Seroff.

- Olemme yrittäneet esimerkiksi opti-
moida liitokset mahdollisimman samanlai-
siksi sekä tuoneet esille meillä hyväksi ko-
ettuja valmistukselle ja asennukselle eduksi 
olevia seikkoja. Emme alkaneet miettiä muu-
toksia esimerkiksi teräslaatuihin, kun koim-
me, että sellaisista muutoksista kokonais-
vaikutus olisi ollut tässä hankkeessa niin 
sanotusti plus miinus 0, jatkaa projektipääl-

likkö Janne Saarela.
Lahden Tasopalvelulle kuuluneen kone-

pajasuunnittelun on tehnyt myös yhtiön ko-
nepajan työnjohdosta vastaava projektipääl-
likkö Krista Näppä. Kun urakkaan kuuluvat 
asennustyöt tehdään Lahden Tasopalvelussa 
omalla työvoimalla, on detaljiikan hiomiseen 
liittyvä vuorovaikutus teräsrakennetoimitta-
jan ja teräsrakenteiden suunnittelijan kanssa 
perustunut vankkaan tietoon niin valmistuk-
sesta kuin asentamisestakin.

- Myös mitoituslaskelmat on tehnyt te-
räsrakenteet suunnitellut Ramboll, joka on 
sitten tietysti myös tarkistanut tekemäni ko-
nepajakuvat, Krista Näppä tiivistää työnjaon 
suunnittelun osalta.

Hyvä toimitus on   
tiivistä yhteistyötä

Kun Lahden Tasopalvelu sai urakan, oli yh-
teydenotto BE Groupin myyjään Timo Moi-
laseen yksi ensimmäisiä työn aloittamiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Lahden Tasopalve-
lu on tehnyt hyvää yhteistyötä BE Groupin 
kanssa jo perustamisvuodestaan 1998 lähti-
en. Timo Moilanen on vastannut asiakkuu-
desta vuodesta 2001 alkaen.

- Timo on pitkäaikainen tavarantoimit-
taja. BE Groupilla etuina ovat luotettavuus ja 
hyvä hinta. Timon kanssa oli helppoa tehdä 
yhteistyötä jo tarjousvaiheessa syksyllä 2016, 
kun laskimme hintoja, Janne Saarela toteaa.

- Kun valmistus alkoi, olemme ostaneet 
BE Groupilta palkkeja valmiiksi sahattuina ja 
levyjä leikkeet valmiiksi tehtyinä niin paljon 
kuin mahdollista. Kun teen konepajakuvat, 
erittelen niistä BE Groupille ne materiaalit, 
jotka menevät heillä esivalmistukseen. Esi-
valmistusta hyödynnetään sen verran kuin 
aikataulut sallivat, kaikkea ei voi tilata esi-
valmistettuna. Tässäkin työssä kuvien hy-
väksynnän ja toteutuksen väli oli sen verran 
lyhyt, että se rajasi esivalmistuksen hyödyn-
tämistä, kertoo Krista Näppä.

- Kriittiset kohdat työmaalla vaati-
vat usein toimituksen liki heti, Harri Seroff 
muistuttaa.

- Käytännössä Krista on laittanut meille 
kuvat, jotka veimme järjestelmiimme ja joi-
den pohjalta olemme sitten tehneet sovitun 
esivalmistuksen ennen aikataulun mukais-
ta toimitusta. Tätähän se työmme on. Taso-
palvelun kanssa on helppo toimia, kun heiltä 
tulee niin hyvä aineisto meille. Yhtä lailla toki 
teemme työt ja toimitukset myös paperilla 

Täydentäviä teräsrakenteita 
kunnon hallin verran
Hyvinkään H-sairaala osoittaa osaltaan, ettei kannattaisi puhua 
teräs-, betoni- tai puurakennuksista. Tässäkin paikallavalurunkoi-
sessa sairaalassa on betoniterästen lisäksi reilut 150 tonnia erilaisia 
teräsrakenteita pelkästään IV-konehuoneiden, katon siivekkeiden 
ja katosten rungoissa sekä portaissa. Lahden Tasopalvelu toimitti 
määrältään monen erillisen rakennuksen rungoksi riittävät raken-
teet hyvässä yhteistyössä terästukkuri BE Groupin kanssa.

Artikkelit

1. 2.

3.
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tulevista piirroksista. Ja toimitamme pitkää 
tavaraa, kun niin on tarvetta tehdä. Tässä H-
sairaalan toimituksessa liki kaikki toimituk-
semme on voitu tehdä varastotavarastamme. 
Jos nyt jotakin ehkä normaalista poikkeavaa 
hakee, niin tässä on toimitettu jonkin verran 
määrämittaisia 15-18 metrin palkkeja, Timo 
Moilanen kuvaa toimitusta omalta kannal-
taan.

- IV-konehuoneen palkit on voinut ot-
taa valmiiksi sahattuina, mutta esimerkiksi 
siteisiin menevät teräkset ovat tulleet meille 
ns. pitkänä tavarana, Näppä täsmentää.

- Kyllähän tätä voi luonnehtia sellai-
seksi tutuksi ja varmaksi perusrakenteek-
si kaikin osin. Käytännössä valmistimme ja 
asensimme ensin Rambollin suunnittelemat 
vesikaton läpivientipalat. IV-konehuoneiden 
ja siivekkeiden konepajavalmistus alkoi läpi-
vientipalojen toimituksen jälkeen huhtikuus-
sa. Ankkuroimme läpivientipalat rakenteen 
päälle, ja Peab teetti sitten vesikaton val-
miiksi ennen kuin tulimme asentamaan ka-
ton päälle teräsrakenteita, jotka valmistuivat 
nyt syksyllä. Eli katolle on asennettu ennen 
villojen ja huovan asentamista jalat, joiden 
päälle pilarit on sitten asennettu, Saarela ja 
Näppä kuvaavat työmaata.

- Meiltä ensimmäiset toimitukset ovat 
lähteneet helmikuussa. Me tietysti toimim-
me tuotannon varatun kapasiteetin puitteis-
sa, joka tuottaa materiaalia samalla tahdilla 
jokainen päivä Turun tai Lahden tai Lapuan 
yksiköissämme toimituksen sisällöstä riip-
puen. Tässä hankkeessa palkkitavara on sa-
hattu Turussa, jonka tuotantoyksikkö vastaa 
siitä työstä meillä, ja toimitettu sieltä Lah-
teen. Leikkausta on tehty sillä paikkakunnal-
la, missä se on aikataulun mukaan kulloin-
kin ollut järkevintä. Kun Tasopalvelu tuntee 
reunaehdot, on toimitukseen osattu varata 
riittävästi aikaa, Moilanen täydentää aika-
taulutusta.

- Työssä pitää mennä tilanteen mukaan 
tietysti. Jos tukussa on kova ruuhka ja toi-
mitus tulee kiireisenä, sahaamme itse, mut-
ta pyrimme tilaamaan koko ajan enemmän 
valmiiksi sahattua materiaalia. Lisäksi työ ei 
onnistu, jos ei ole yhtään mitään omassa pi-
hassa varastoituna, Saarela toteaa.

Mukavan ”tylsä” projekti

Kun konepaja tekee kaupan vuodenvaihteen 
tienoilla ja päätoimitukset alkavat huhti-
toukokuulla, ja kun rakenteet on tehnyt hyvä 
suunnittelija varmoihin ja tuttuihin perus-
ratkaisuihin pohjautuen, voi luonnehtia niin 
konepajasuunnittelun, materiaalihankintojen 
ja -toimitusten, valmistuksen kuin asen-
tamisenkin kulkeneen ”tylsän” varmasti 
eteenpäin.

- Kun on hyvä toimiva projekti ja am-
mattilaiset mukana kaikissa rooleissa, urakka 
sujuu ”tylsästi”. Tulee selkeä tarjouskysely, 
sitten tilaus tai vielä uusi tarjouskysely ja eh-
kä kysely etsiä sitä tai tätä erikoistuotetta, ja 
sitten lopuksi toimitus, kuvaa hyvää hanketta 
BE Groupin Timo Moilanen.

- Sekin lisää toimituksissa meidän kan-
naltamme ennakoitavuutta, että asiakas on 
hyvin tuttu. Osaamme esimerkiksi etsiä aika-
taulujen niin salliessa sellaista alihankintaa, 

joka täydentää omaa palveluamme, että asia-
kas pääsisi mahdollisimman helpolla omassa 
työssään, Moilanen lisää.

- Kyllähän tämä on sellainen tuikitaval-
linen peruspalkkityö. Teräkset ovat menneen 
200 µ epoksiuretaanimaalipinnalla pintakä-
siteltynä työmaalle ja asennettu pulttiliitok-
sin paikalleen. Katon kantava profiilipelti, 
jonka pellin mitoituksen ja peltikaavion teki 
meille pellin toimittanut Weckman, on kuu-
lunut meidän toimitukseen, mutta julkisi-
vun elementit siis eivät. Toki olemme tehneet 
omiin rakenteisiimme julkisivujen apu- ja 
tukirakenteita eli T-rautoja ja kulmarautoja, 
summaa Lahden Tasopalvelun laatuasioista 
vastaava projektipäällikkö Pirkka Mellanen.

- Kuten tapana on, pellin laskutus on 
mennyt kauttamme, Moilanen lisää.

- Tässä ei ole erityisen pitkiä pilareita tai 

jännevälejä. Erikoisinta on varmaan se, että 
vesikaton yläpuolisissa rakenteissa on liki jo-
ka suuntaan kaarevat julkisivut eli konehuo-
ne muistuttaa Batman-merkkiä, ja että siellä 
olevat katokset ovat kaatavia, vaikka sisällä 
on suorat rakenteet. Lisäksi konehuone on 
keskeltä korkeampi kuin nurkista, ja sama 
kaato jatkuu sitten siivekkeissä kohti H-sa-
karan päätyjä. Siitä huolimatta joka pultti ja 
mutteri menivät mukavan ”tylsästi” paikal-
leen, Krista Näppä naurahtaa.

- Käytännössä pilarit ovat suorassa lin-
jassa ja kiinnityskorvake mahdollistaa, että 
yläpalkki voi olla vinossa. Reiät on tehty niin, 
että palkkien linja on keskelle päin nouseva. 
Näin katosta tulee harjamallinen, kun palk-
kien korkein kohta on keskellä, ja vesi kaatuu 
ulospäin. Kantavan pellin päällä on villa ja 
huopa, Janne Saarela lisää.

4.

5.

Kuvat 1 ja 2: Lahden Tasopalvelun katolle konehuo-
neen viereen tuleviin siivekkeisiin valmistamia te-
räsrakenteita. Siivekkeet ovat kylmää katettua tilaa. 
Niillä viimeistellään H-sairaalan arkkitehtoninen 
ilme. Katolle on asennettu ennen villojen ja huovan 
asentamista Lahden Tasopalvelun toimittamat jalat, 
joiden päälle pilarit on sitten asennettu

Kuvat 3-5: IV-konehuoneet ovat sairaalarakennuk-
sessa iso teräsrakenne. Lahden Tasopalvelu on toi-
mittanut niiden rungon sekä muun muassa kohteen 
portaat ja katokset. Pääsisäänkäynnin katoksesta oli 
kuvattaessa asennettu vasta liittopilarit ja ison pois-
tumistieportaan paikalla on rakentamisen aikana 
työmaahissi.

Valokuvat: Arto Rautio
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- Asennuksessa työ sujui vauhdilla, kun 
siihen tottui. Asennustyönä se ei sinänsä ol-
lut poikkeava, mutta tietysti muoto vaa-
ti alussa hetken hahmotusta. Käytännössä 
asennus tehtiin tukeutuen työmaan torni-
nosturiin. Jonkin verran apuna oli mininos-
turi, kun torninosturia tarvittiin enemmän 
muualle. Lisäksi pienempää tavaraa nostet-
tiin pieniä määriä katolle odottamaan asen-
nusta, Harri Seroff kertoo.

Katokset ja portaat vielä  
työn alla

Hyvinkään H-sairaala on ollut konepajan ja 
tukkurin tiivistä yhteistyötä, jossa on viety 
työmaalle jo yli sadan tonnin teräsrakenteet. 

Timo Moilanen toteaa, että Lahden Taso-
palvelu on käyttänyt hankkeessa BE Groupin 
koko palvelusortimenttia eli tilannut va-
rastossa olevaa pitkää tavaraa, tuotannon 
esivalmistusta sekä muualtakin hankittuja 
pitkiä palkkeja.

- Tämä on ollut sellainen peruskokonais-
toimitus meille. Omassa varastossa on nyt 
palkkeja aiemman 12 metrin sijaan 15 metriin 
asti. Uutta varastokokoa voitiin hyödyntää 
tässä nyt myös. Yli 15 metrin menevät palkit 
hankimme sitten kumppaniverkostostamme, 
Moilanen sanoo.

Haastatteluhetkellä eli lokakuussa Lah-
den Tasopalvelulla olivat vielä kesken tai 
edessä katosten ja ulkopuolisten portaiden 
toimitukset. Katoksissa on osin myös lasi-

rakenteita. Isoin katos on vanhan ja uuden 
välitilassa oleva pääsisäänkäynnin katos, jo-
hon tulee ovaalin muotoinen kallistettu lasi 
keskelle.

- Käytännössä meidän terästoimituk-
sistamme jäävät näkyviin katosten pilarit ja 
etenkin päädyn iso poistumistieporras. Por-
ras tehdään niin, että suorat portaat ja ta-
santeet ovat toisella puolen kiinni raken-
nuksen rungossa ja toisella puolen pystyssä 
olevassa ristikkorakenteessa, Janne Saare-
la kertoo.

- Harva kävijä taitaa arvata, kuinka iso 
teräsrakennetoimitus tämäkin on, Janne Saa-
rela hymähtää. -ARa

TETDDDGFGFDSGGFDTEKSTI
JOUSTAVUUS LISÄÄ
TUOTTAVUUTTA
Hilti modulaariset
asennusjärjestelmät
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DRYTECH TEKNOLOGIA 

 

Tikkurilan Drytech on koviin olosuhteisiin kehitetty, mikrohuokoinen pinnoitesarja. Se tarjoaa toimivan 
ratkaisun rakennuksen kondenssi-, kosteus- ja meluongelmiin.

Lue lisää tikkurila.fi/drytech

Drytech_210x297mm.indd   1 18.11.2016   14:50:13
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Ysitie siirtyy 
nykyaikaan 
Jännevirralla
Valtatie 9:n osuudella Kuopio-Joensuu on viime 
vuodet ollut melkoinen pullonkaula. Jo valmiiksi 
ahtaasta Jännevirran sillasta katkesi yksi sillan 
vahvistamiseksi asennettu jänneterästanko, min-
kä takia raskain liikenne on joutunut kiertämään 
sillan kokonaan ja muukin liikenne ylittämään 
sen hyvin hitaasti. Vuonna 2018 valmistuva uusi 
liittopalkkisilta siirtää niin auto- kuin kevyen 
liikenteenkin nykyaikaan. Samalla loppuu sillan 
avaaminen Jännevirran läpi menevälle laivalii-
kenteelle.

Nykyinen Jännevirran langerpalkkisilta on 
suunniteltu jo 1930-luvulla, mutta se saa-
tiin käyttöön sotavuosien viivästyttämänä 
vasta vuonna 1951. Siltaa on peruskorjattu 
ja vahvistettu 1990-luvulla. Sillan uusimi-
nen sai vauhtia muutama vuosi sitten, kun 
yksi sen kannatinpalkki katkesi ja esimerkiksi 
puutavaran kuljetus jouduttiin painorajoi-
tuksen takia siirtämään pitkälle kiertoreitille. 
ELY-keskus aloitti uuden sillan suunnittelun 
tilaamalla yleissuunnitelman. Pontek Oy:ssä 
siltasuunnittelusta vastasi Juhani Hyvönen.

- Yleissuunnitelmassa määriteltiin sil-
lan muoto ja jännemitta ja sen avulla haettiin 
vesilupa. Aluksi mietimme vahvimmin avat-
tavaa liittopalkkisiltaa, josta pääosa laivoista 
olisi mennyt läpi ilman läpän nostoa. Hah-
mottelimme tästä ajatuksesta kolme erilaista 
vaihtoehtoa. Oletimme asukkaiden vastusta-
van 24,5 metrin alikulun mahdollistavaa sil-
taa, joka vaatii isommat penkat molemmin 
puolin ja nousee paljon avattavaa korkeam-
malle maisemassa. Tuo 24,5 metrin alikul-
ku on tärkeä etenkin sillan takana oleval-
le Yaralle. Jännevirran kautta menevä väylä 
mahdollistaa laivaliikenteen Yaralta Saimaan 

Artikkelit

kanavalle ja Suomenlahteen, Juhani Hyvö-
nen kertoo

- Kiinteä silta on sanan silta jälkeen mie-
lestäni paras vaihtoehto. Siksi tässäkin suun-
nittelu alkoi kääntyä kiinteän vaihtoehdon 
pohtimiseen. Yleisötilaisuuksissa, jotka ovat 
siltahankkeissa erinomainen tapa käydä läpi 
ihmisiä askarruttavia asioita ja purkaa nii-
hin mahdollisesti liittyviä paineita, kukaan 
ei vastustanut kiinteää siltaa. Tämä ratkaisi 
asian. Vertailimme sitten betoni- ja teräs-
vaihtoehtoa, mutta betonisillasta olisi pitä-
nyt tehdä rakennekorkeudeltaan liittopalkki-
siltaa korkeampi ja järeämpi. Tämä osaltaan 
vei teräsvaihtoehtoon. Ja kyllähän liittopalk-
kisilta sopii tällaiseen isoon siltaan vaativalla 
paikalla erinomaisesti. Teräksen avulla saa-
daan kevyehkö näyttävä kokonaisuus, Hyvö-
nen arvioi.

Laivojen lisäksi lentokoneet  
kulkevat salmessa

Kun yleissuunnitelmaa, johon tiesuunnitel-
man teki kokonaisuuden pääsuunnittelijana 
toiminut Destia, oli tehty, oli määritelty tie-

linjaus, sillat yms. kokonaisuuden osiot. Itse 
suunnittelutyöhön vaikutti laivaliikenteen 
ja uiton tarpeiden lisäksi Karjalan lennosto, 
jonka Rissalan tukikohta on sillan lähellä.

- Yleissuunnitteluvaiheessa sillan jän-
nemitat olivat 60+80+100+120+100+80+60, 
eli sen kokonaismitta oli 600 metriä. Tuos-
sa vaiheessa lennoston kanta oli, että sillan 
pituuskaltevuus saa olla korkeintaan kolme 
prosenttia. Toteutussuunnitteluvaiheessa pi-
tuuskaltevuudeksi sallittiin neljä prosent-
tia, minkä ansiosta siltaa on voinut lyhentää 
molemmista päistä yleissuunnitelmaan ver-
rattuna. Kun vesistöaukot eivät muuttuneet, 
saattoi työn kuitenkin toteuttaa alkuperäisel-
lä vesiluvalla, Juhani Hyvönen kertoo.

- ELY-keskus panosti tässä riittävästi 
yleissuunnitelman tekoon. Se antoi edelly-
tykset siirtyä toteutussuunnitteluun ja to-
teutukseen helposti ja nopeasti, kun rahoitus 
varmistui. Meillä on välillä ollut toteutus-
suunnittelun saatuamme ongelmia siitä, et-
tä kohteen yleissuunnittelusta ei ole päässyt 
toteutukseen jouhevasti. Eli että toteutus on 
pitänyt meillä aloittaa yleissuunnitteluun oi-
keasti kuuluvilla töillä, Hyvönen kuvaa eri 

1.

2. 3. 4.
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työvaiheiden merkitystä hankkeissa.
Kun yleissuunnitelma oli valmis, ELY-

keskus kilpailutti toteutussuunnittelun, jonka 
tässä kohteessa voitti Ramboll Finland. Ra-
hoituksen varmistuttua hanke siirtyi ns. suu-
rena hankkeena Liikenneviraston hoitoon. 
Hankkeen urakkakilpailun voitti sitten Krea-
te Oy, joka puolestaan valitsi sillan teräsra-
kenteiden toimittajaksi Ruukki Constructi-
on Oy:n.

- Siltatyyppi oli tosiaan lyöty lukkoon, 
kun voitimme toteutussuunnittelun vuonna 
2015. Pääsimme aloittamaan työn tiesuun-
nitelulla pian tämän jälkeen. Yleissuunnitel-
maa on kehitetty työn aikana mm. Liiken-
neviraston projektipäällikkö Hannu Nurmen 
ajatusten pohjalta sen lisäksi, että siltaa saa-
tettiin lyhentää. Alkujaan oli esimerkiksi aja-
teltu tehdä ison liittopalkkisillan lisäksi kaksi 
pientä betonisiltaa, mutta kun Nurmi halusi 
kehittää kevyen liikenteen väylästöä, suun-
nitelmaan tuli pari pientä betonisiltaa lisää, 
kertoo sillan pääsuunnittelijana ja suunnitte-
lutyön vetäjänä Rambollin Oulun toimistossa 
toimiva Jouni Tiainen.

- Tässä on suunnittelukokonaisuuteen 
kuulunut geotekniikkaa, siltoja, tie ja kevy-
en liikenteen väyliä, vesiväylää, valaistusta 
ja meluseiniä. Siltasuunnittelu, joka työllisti 
meillä enimmillään puolen tusinaa suunnit-
telijaa, on ollut työkokonaisuudessa selväs-
ti suurin osa. Edessä on vielä vanhan sillan 
purkusuunnittelu, johon olemme myös jo 
tehneet alustavan suunnittelun, Tiainen esit-
telee.

- Sillan suunnitteluaikataulu oli sangen 
haasteellinen. Rakennesuunnitteluun pääs-
tiin vuoden 2016 puolella ja valmista piti olla 
syyskuussa. Uitto- ja laivaliikenne piti ottaa 
huomioon niin sillan kuin rakentamisenkin 
suunnittelussa, mikä lisäsi vaikeuskerroin-
ta. Siltasuunnitteluahan koskee oma tarkas-
tusmenettelynsä, jonka Liikenneviraston on 

ohjeistanut tarkkaan. Niin geo- kuin silta-
suunnitelmillekin tehtiin ensin ulkopuolinen 
tarkastus, jonka pohjalta suunnitelmia päivi-
tettiin hieman. Sen jälkeen suunnitelmat me-
nivät Liikenneviraston hyväksyttäviksi. Ra-
kentaa saa alkaa vasta, kun Liikennevirasto 
on hyväksynyt suunnitelmat, Tiainen toteaa.

- Kun urakoitsija kehitti teräsrakenteen 
lopullista asennustapaa, suunnittelu piti teh-
dä sen takia osin uudestaan. Uusien suunni-
telmien tarkastusmenettely vei 3-4 kuukaut-
ta, mutta onneksi osa suunnitelmista pysyi 
ennallaan ja konepajatyö pääsi alkuun aja-
tellusti. Teräksisissä liittopalkkisilloissa on 
yleensä tärkeää, että konepajatyö pääsee he-
ti urakan alkuvaiheessa käyntiin. Näin sillan 
päätypenkereiden ja tukien rakentamisen jäl-
keen voidaan aloittaa välittömästi siltalohko-
jen asennustyöt. Muuten ei pysytä aikatau-
lussa, Jouni Tiainen sanoo.

Siltana leveähkö

Uuden 577 metriä pitkän sillan kannen hyö-
dyllinen leveys on 15,25 metriä, mikä on Jou-
ni Tiaisen mukaan enemmän kuin silloissa 
yleensä. Pääkannattajat ovat 9 metrin etäi-
syydellä toisistaan. Kevyen liikenteen väylä 
tulee sillan pohjoisreunaan. Sen erottamisek-
si siltaan on raudoitettu ja kannen keski-
osalle valetaan aikanaan pieni betonikoroke, 
johon kaide kiinnitetään. Valaisimet kiinnite-
tään reunapalkkiin.

Tiaisen lisäksi sillan suunnitteluryhmään 
ovat kuuluneet DI Raimo Karhumaa, jonka 
vastuulla ovat olleet päällys- ja alusraken-
teen mitoitus sekä teräsrakenteen alustava ja 
lopullinen asennussuunnittelu, ins.amk. Ti-
mo Säkkinen, joka on tehnyt siltamallinnuk-
sen, DI Tarmo Isojunno, jolle ovat kuuluneet 
alusrakenteiden mitoitus ja teräsrakenteen 
mallinnus, mallinnusta tehneet ins.amk Jo-
ni Mikkonen ja ins.amk Aleksi Kuhajärvi se-

Kuva 1: Ruukin valmistama muotitettu Jännevirran 
sillan teräsrakenne alhaalta katsottuna. Kannen va-
lun jälkeen sekä työturvallisuutta ja työntekijöiden 
liikkumista että valumuottia varten asennettu puu-
rakenne puretaan, jolloin sillan ilmettä luovat paljolti 
sillat palkit ja niiden välissä oleva ristikkorakenne.

Kuva 2: Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu 
Nurmi (vas.) ja Kreate Oy:n työmaapäällikkö Mika 
Huhtala uskovat, että uusi Jännevirran silta voidaan 
ottaa käyttöön elokuussa 2018. Kannen valut on tar-
koitus aloittaa huhtikuussa.

Kuva 3: Jouni Tiainen Ramboll Finlandin Oulun toi-
mistosta on toiminut Jännevirran sillan pääsuunnit-
telijana. Ramboll Finland voitti hankkeen toteutus-
suunnittelusta järjestetyn kilpailun.

Kuva 4: Pontek Oy:n Juhani Hyvönen vastasi Jänne-
virran sillan yleissuunnittelusta. Toteutusvaihees-
sa Karjalan lennosto salli sillan pituuskaltevuudeksi 
kolme prosenttia. Työn edetessä sallittu pituuskal-
tevuus muuttui neljään prosenttiin, minkä ansiosta 
toteutettu silta on lyhempi kuin yleissuunnitelmas-
sa oleva.

Kuva 5: Kuvan viisteellisen osan palkit ja muut te-
räsrakenteet on nostettu ylös väliaikaiselta työsil-
lalta yksittäin. Siitä rantaan päin oleva osa siltaa on 
asennettu työntämällä. Sininen ”teltta” on hitsaajan 
sääsuoja.

Valokuvat: Arto Rautio

kä geotekniikkasuunnnittelusta vastannut DI 
Mikko Sivonen.

- Ari Tiilikainen on lisäksi suunnitel-
lut kohteen ensisijaisesti kevyen liikenteen, 
ajoneuvoliikenteen ja vesiliikenteen tarpei-
ta palvelevan valaistuksen. Tähän ei tule ns. 
taiteellista valaistusta, mutta uskon sillan 
olevan silti pimeällä maisemassa mielenkiin-
toisen elementin, kun valaistukseen kuuluu 
pintojakin esille tuovia osioita. Vesiliikenteen 
väylävalaisimet tulevat alapuolelle teräspalk-
kiin kiinni, Tiainen kertoo.

Kaikki sillan tekoon liittyvät suunnitel-
mat tiesuunnitelmaa myöten on mallinnet-
tu. Ramboll Finland on suunnitellut rakenteet 

5.
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Haastava rakennustyö 
on sujunut hyvin
Jännevirran silta valmistuu suunnitelmien mukaisesti vuonna 2018. 
Iso Liikenneviraston rakennuttama työmaa, jossa pääurakoitsijana 
toimii Kreate, on tärkeä seutukunnan elinkeinoelämän kannalta. 
Sillan teräsrakennetoimittaja Ruukki Construction sekä Ruukin 
asennuskumppani Silta-asennus Mäkelä ovat tärkeä osa toimivaa 
laadukasta rakentamista.

- Tämä on puhdas tienparannushanke. Kun 
sillan toimivuus oli sitä ja tätä, ja liikenne 
piti katkaista välillä laivaliikenteen takia, on 
uudella kiinteällä sillalla tietysti suuri merki-
tys koko seutukunnalle, ei vain sillan kautta 
kuljetuksia vieville yrityksille. Sen kaut-
ta kulkee liki 10.000 autoa vuorokaudessa. 
Pahimmillaan Joensuun suunnasta Rissalan 
lentokentälle koneeseen menossa olleet mat-
kustajat ovat hermoilleet auenneen kään-
tösillan takana pitkässä jonossa, ehtivätkö 
koneeseen. Ylläpitoa varten on pitänyt kerätä 
varaosia vanhoista käytöstä poistetuista sil-
loista. Viime ajat sillassa on lisäksi ollut pai-
no- ja alennettu nopeusrajoitus 
katkenneen jänneterästangon 
takia, kuvaa investoinnin taus-
toja Liikenneviraston projekti-
päällikkö Hannu Nurmi.

Kokonaisuudessaan han-
ke sisältää 3,2 kilometriä uutta 
tietä, viisi uutta siltaa, liittymät 
valtatielle, useita kilometre-
jä uusia kevyen liikenteen väyliä 
sekä yhden kilometrin pätkän 
Jännemäentietä Kuopion kau-
punkiin kuuluvalla puolella sal-
mea. Isompaa autotietä tulee 
siis yhteensä viitisen kilometriä ja kevyen lii-
kenteen väylät sen päälle.

Vaikka uusi silta nousee korkealle penke-
reelle ja näkyy maisemassa kauas, ja vaikka 
uuden tielinjan ja sillan edestä pitää purkaa 
yhdeksän rakennusta - mukana muun muas-

sa Siilinjärven kunnan yksi koulu ja päiväko-
ti - on hanke silti tärkeytensä takia edennyt 
myönteisesti. Pitkällä juoksulla tilanne, jos-
sa esimerkiksi raskaat ajoneuvot ovat kier-
täneet paikan Nilsiän kautta, ymmärrettiin 
myös sillan lähiympäristössä mahdottomak-
si. Pelkän kiertohaitan hinnaksi on laskettu 
800.000 euroa vuodessa.

Vesiliikenne saneli reunaehdot

- Tässä urakassa on tehty tiivistä yhteistyötä 
mm. luotsien kanssa. Miehet ovat lähteneet 
pois telineiltä, kun laiva on tullut työmaan 

kohdalle. Asennusta kehitet-
tiin niin, että laivaväylä oli pois 
käytöstä vain kaksi viikkoa, kun 
teräslohkoja nostettiin laiva-
väylän päälle. Työt ovat eden-
neet hyvin. Uskomme liiken-
teen siirtyvän uudelle sillalle 
elokuussa 2018, elleivät sääolot 
hidasta etenkään kannen valua, 
Nurmi kertoo.

- Laivaväylän kohdan nos-
ton työsillan teko ja itse nos-
to ja työsillan purku vietiin siis 
läpi kahdessa viikossa, täs-
mentää Kreate Oy:n työmaa-

päällikkö Mika Huhtala.
Hankkeeseen liittyvät laivaväylän ruop-

paukset alkoivat syyskuussa 2017 ja valmis-
tuvat marraskuun lopussa. Ruoppaussyvyys 
ei ole kovin suuri, kun laivaväylä siirtyy kes-

Artikkelit
Tekla Structures -ohjelmalla. Väyläosuuksil-
la mallinnustyökalu on ollut myös Trimblen 
ohjelma Novapoint. Civilpoint Oy on avusta-
nut yhdistelmämallin, jossa eri tekniikat yh-
distävää kokonaisuutta on tarkasteltu, teossa. 
Tiaisen mukaan siltapuolen suunnitelmissa 
ei ollut paljon sovitettavaa muiden tekniik-
kalajien suunnitelmien osalle, mikä helpotti 
työtä. Hänen mukaansa eri mallien katsomi-
nen yhdessä ei sujunut aina ihan ongelmitta 
tässä hankkeessa.

- Sillan teräsrakenteet aina konepaja-
kuvia myöten tulevat mallistamme, samoin 
mm. raudoitukset, eri luettelot yms. materi-
aalit, Tiainen toteaa.

Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu 
Nurmi tuli mukaan hankkeeseen rakennus-
suunnittelun jo alettua. Pääsillan suunnitel-
miin hän vaikutti niin, että kevyen liikenteen 
ja ajoradan väliin lisättiin kaide ja sillan län-
sipään pituuskaltevuutta loivennettiin.

- Sillassa on kaksi pääkannatinta levy-
palkeista. Palkit on voitu tehdä pääosin suo-
rina. Niiden välissä on koko sillan matkalta 
putkirakenteiset tukiristikot. Sillan teräsra-
kenteiden yhteismassa on 2450 tonnia, min-
kä päälle tulevat raudoitusteräkset ja kaiteet, 
valaisinpylväät yms. Ajattelimme ensin, että 
silta tehdään maalla penkan päällä ja työn-
netään kahdesta suunnasta välitukien varaan 
ja liitetään keskeltä yhteen. Kreate ja silta-
toimittaja Ruukki kehittivät sitten asennus-
suunnitelmaa niin, että keskellä olevat kor-
keat osat on nostettu paikalleen, jotta häiriö 
vesiliikenteelle minimoidaan. Keskilohko 
kootaan, raudoitetaan ja muotitetaan laiva-
väylän vieressä työsillalla ja nostetaan ko-
konaisena, nykyisen laivanväylän kohdal-
la teräslohkot on kasattu ylhäällä. Tähän 
jouduttiin tekemään ne mainitsemani uudet 
asennussuunnitelmat, Jouni Tiainen esittelee.

- Päälohko on noin 100 metriä pitkä ja 
siinä ovat nostovaiheessa tosiaan raudatkin 
mukana. Myös työnnetyissä lohkoissa on ra-
kennettu kaikki niin valmiiksi kuin teräksen 
kantokyky on sallinut. Laivaväylän yli mene-
vä lohko, joka nostettiin palkki kerrallaan, on 
tietysti raudoitettu vasta paikallaan, Tiainen 
jatkaa.

Sillan betoniset välituet on tehty niin, 
että tuen yläosa on jokaisessa samanlainen. 
Jouni Tiainen kertoo tämän nopeuttaneen ja 
helpottaneen työtä sekä tuoneen myös sääs-
töjä, kun muottia on voinut kierrättää tuel-
ta toiselle. Sillan runko, raudoitus ja muotti 
valmistuvat talven aikana. Kannen valu alkaa 
molemmista päistä lähtien huhtikuussa 2018.

- Betonihidastimien käyttö on olennais-
ta ja siihen liittyen tehdään koko ajan teste-
jä, että kansivalun laatu on varmasti halutun 
hyvä. Sitten työ jatkuu sillan päällystämisellä 
ja vanhan sillan purkamisella liikenteen siir-
ryttyä uudelle sillalle, Tiainen toteaa. -ARa

Kuva 2: Silta-asennus Mäkelä Oy:n Markus Mäkeläl-
le Jännevirran maisemat ovat tulleet tutuksi. Silta-
asennus työmaalla, jossa laivojen alituskorkeus on 
24,5 metriä, on karaistuneiden henkilöiden työtä. 
Teräsrakenteiden valmistaminen SSAB:n teräslaa-
dusta S420ML helpottaa ulkoilmassa tapahtuvaa 
hitsausta, johon Mäkelän hitsarit kuulemma käyttä-
vät mieluiten Kempin laitteita.

1.
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kemmälle ja syvemmälle kuin ennen. Laiva-
väylä mitoitetaan 4,2 metrin alussyvyydelle. 
Lisäksi on 0,6 metrin varaus eli väylän koko-
naissyvyys on 4,8 metri.

Hannu Nurmi tuli itse mukaan hankkee-
seen syksyllä 2015, jonka jälkeen tiesuunni-
telmaa kehitettiin yleissuunnitelmasta lä-
hinnä kevyen liikenteen sujuvoittamiseksi. 
Toteutussuunnittelua tekevä Ramboll siirtyi 
tilaajana ja rakennuttajana toimivan Liiken-
neviraston ”leipiin” toteutuksen siirryttyä 
Liikennevirastolle, mutta pääosin työt on 
tehty jo ELY-keskuksen tilaamilla suunni-
telmilla.

Liikennevirasto kilpailutti kohteen hinta- 
ja laatupisteiden yhdistelmällä. Kisan voitti 
Nurmen mukaan kirkkaasti Kreate Oy. Urak-
kasopimus on allekirjoitettu 10.10.2016.

Hannu Nurmi toteaa liittopalkkisillan so-
pivan hyvin Jännevirralle, kun laivaliiken-
ne vaatii oman leveän aukon ja uitto lisäksi 
toisen 40-50 metrisen aukon. Myös syvähkö 
vesisyvyys suosii liittopalkkisiltaa. Uudes-
sa sillassa laivaväylä siirtyy siis vähän itään 
päin sillan keskikohdan kohdalle. Ja jatkossa 
kaikki laivat mahtuvat siis sillan alitse.

- Betonisillasta olisi ollut liian suu-
ri haitta vesiliikenteelle rakennusvaiheessa ja 
liittopalkkisilta on muutenkin hieman nope-
ampi tehdä, kun telinetyöt jäävät pois, Nurmi 
lisää tekijöitä, jotka karsivat betonivaihtoeh-
don pois.

Keskiosa nousee 720 tonnin  
lohkona

Kun siltapalkkien muoto on viisteellinen, sen 
työntö on Nurmen mukaan haasteellisempaa 
kuin tasakorkean palkin. Kun asennustapaa 
kehitettiin, syntyi yhdistelmä, jossa osa ra-
kenteista nostetaan paikalleen. Laivanväylän 
päälle nostetut isoimmat palkit painoivat liki 
sata tonnia.

- Keskiosan lohko, jonka Tensicon Oy 
nostaa kasattuna ja muotitettuna paikalleen, 
on 98 metriä pitkä ja painaa kaikkineen 720 
tonnia, josta teräsrakenteiden osuus on 480 
tonnia. Kreate vastaa tässä kaikista töistä, 
mutta olemme tietysti hyödyntäneet eri osa-
alojen osaajia aliurakoitsijoina. Sillan teräs-
rakenteissa Ruukilla on vastuu myös asen-
nuksista. Itse teemme muotit ja betonoinnit. 
Raudoituksen tekee Celsan toimittamista 
teräksistä Kajaanin raudoituspalvelu, jatkaa 
Kreaten Mika Huhtala.

Pääosan väyläosuuksien ja niihin liittyvi-
en paikallistieparannusten maansiirtotöistä 
tekee Kreatelle siilinjärveläinen Maarakennus 
V. Inola Oy. Yhtiö hyödyntää työssään Trim-
blen koneautomaatiota. Jännevirran sillan 
työmaalla yhtiöllä on vain Trimblen auto-
maatiolla varustettua mallinnusta hyödyn-
tävää kalustoa. Ruoppaukset urakoi Drillma-
re Oy.

- Työmaana tämä on ollut selvä, kun 
kaikki on tehty tilaajan suunnitelmilla. Poik-
keavan työn meille tästä tekee vain koko. 

Emme ole Kreaten nimissä aiemmin vie-
lä tehneet näin isoa siltahanketta, Huhta-
la kertoo.

Kreate on valinnut kumppaninsa puh-
taasti kilpailulla. Toki tietysti on katsottu, et-
tä tarjoajalla riittää resurssit esimerkiksi sil-
lan valmistamiseen ja asentamiseen.

- Teräsrunkotoimitus meni selkeästi ko-
timaiselle toimijalle Ruukille. Itse siltatyö 
on voitu tehdä rauhassa nykyisen tielinjan 
ja sillan vieressä. Nykyisestä laivaväylästä 
Joensuun suuntaan käytetään apuna veden 
päälle suunnittelemaamme ja tekemäämme 
työsiltaa. Laivaväylän päällä siltarakenteen 
osat siis nostettiin maalta työnnetyn osan 
jatkeeksi väliaikaiselta työsillalta ja koottiin, 
raudoitettiin ja muotitettiin ylhäällä. Pysy-
vien välitukien lisäksi on tehty myös väli-
aikaistuentoja, jotka poistetaan aikanaan, 
Huhtala sanoo.

- Pohjaolot toivat oman lisänsä työhön. 
Anturat lähtevät laiva-aukon vieressä kuusi 
metriä veden pinnan alta. Anturat on pitänyt 
tehdä veden alla, kun ne ovat noin syvällä. 
Pilarit ovat paikallavalurakenteita, jotka on 
valettu kahdessa osassa. Y-rakenne on siis 
kaikissa pilareissa samanlainen. Y:t voitiin 
tehdä vain kahdella muotilla tämän ansiosta, 
Mika Huhtala sanoo tyytyväisenä.

Talvi rauhoittaa työmaata

Siltarakentaminen rytmittyy vuodenajan 
vaihteluiden ja osin säänkin mukaan. Koh-

Kuva 1: Jännevirran silta näytti tällaiselta marras-
kuussa. Keskilohkoa kootaan, muotitetaan ja rau-
doitetaan työsillalla. Nosto on edessä tammikuus-
sa 2018.

Kuva 3: Sillan rakenteita tulevan kannen kohdal-
ta katsottuna.

Kuva 4: Yksikön johtaja Heikki Wilen tarkastelee 
Ruukin Ylivieskan tehtaalla Jännevirran sillalle me-
nossa olevaa 93 tonnin palkkia. Isoimmat viiste-
tyt palkit nostettiin paikalleen nykyisen laivaväylän 
päälle ja teräsrakenne kasattiin vasta ylhäällä. Näin 
häiriö laivaliikenteelle saatiin minimoitua. Alucrom 
Oy on maalannut sillan Ruukin Ylivieskan tehtaalla 
olevalla maalaamollaan Tikkurilan maaleilla.

Kuva 5: Ruukin projektipäällikkö Aki Viiliäinen seu-
raa sillan keskilohkon nostossa tarvittavien apute-
rästen purkua Jännevirran siltatyömaalla. Keskilohko 
nostetaan noin 720 tonnin painoisena elementtinä, 
jossa teräsrakenteen osuus on noin 480 tonnia.

Valokuvat: Arto Rautio
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- Tällainen noin 2450 tonnin silta on ol-
lut Ylivieskan tehtaalle hyvää peruskuormaa 
liki vuodeksi. Yksittäiset kuljetukseen men-
neet kappaleet ovat olleet 93 tonnia. Konepa-
jamme siltanostureilla maksimikapasiteet-
ti on sata tonnia. Isot kappaleet on hitsattu 
jauhekaariautomaattihitsauslinjoilla. Teh-
taallamme yksittäisen palkin korkeus voi olla 
yli viisi metriä, ja alalaippa voi olla 1400 mm 
leveä ja sisältäen 3 X 60 mm teräslevyä pääl-
lekkäin eli 180 mm. Järeän teräslevyn työstö- 
ja hitsaustaito on tehtaamme yksi vahvuus, 
Wilen kehaisee.

Vahvempi teräs tukena

Jännevirran sillan teossa on käytetty SSAB:n 
Raahen tehtaan valmistamaa S420ML-teräs-
laatua. Kun Ylivieskan tehtaalle tulee oma ju-
nakisko, on Raahen terästehdas voinut ruok-
kia konepajaa näppärästi junakuljetuksilla 
konepajan tilausten tahdissa. Rakenteissa 
käytetyt putkipalkit, joita on noin 200 ton-
nia, tulevat myös läheltä SSAB:n Pulkkilan 
tehtaalta. Maalit hankkeeseen on Alucrom 
Oy:lle toimittanut Tikkurila.

- Tämä on logistisesti erittäin hyvä ja 
ympäristöystävällinen hanke, kun työmaakin 
on vain reilun 200 kilometrin päässä. Tietysti 
kovempi teräslaatu vaikuttaa myös rakenne-
painoihin ja tuo siten osaltaan ympäristöetu-
ja kuljetuksissa, Aki Viiliäinen toteaa.

- Toki materiaalihankinnat aina käy-
dään läpi, mutta kyllä sillat on pääosin tehty 
SSAB:n teräksistä. Kappaleissa mennään le-
vyjen maksimipainoihin ja SSAB on ollut hy-
vä luotettava toimittaja meille, Heikki Wilen 
täydentää.

SSAB:n yksi vahvuus on lujien ja erikois-
lujien terästen valmistaminen. Heikki Wi-
lenin mukaan joka toimittaja ei edes pysty 
toimittamaan S420ML-laatua. Etenkin Ruot-
sissa Ruukki on käyttänyt myös teräslaa-
tua S460, mutta Suomen silloissa käytetään 
yleensä tätä S420ML -terästä. Heikki Wi-
len muistaa Tähtiniemen sillan 1990-luvun 
alussa olleen ensimmäisen Ruukin kohteen, 
jossa mentiin lujempaan S420ML:ään.

- Teräksen ominaisuudet voi hyödyntää 
hyvin, kun on teräksinen liittopalkkisilta ja 
pitkät jännevälit. Kun lujuusluokka on perus-
laatua korkeampi, voi tehdä pitemmät ja le-
veämmät levyt samasta aihiosta eli ainevah-
vuudet alenevat. Konepajatyön kannalta eroa 
on vain käytetyissä lisäaineissa, Wilen sum-
maa teräslaadun merkitystä valmistuksessa.

Korkea esivalmistusaste   
tuo hyvän laadun

Aki Viiliäinen ja Heikki Wilen näkevät yhte-
nä Ruukin vahvuutena tällaisissa hankkeis-
sa suurten lohkojen ja raskaiden rakentei-
den korkean esivalmistusasteen. Kun työstä 
tehdään merkittävä osa konepajalla sekä 
erittäin hyvässä yhteistyössä pääurakoitsijan 
ja suunnittelun kanssa, voi teräsrakenteiden 
toimittaja ja asentaja luoda kokonaisopti-
mointiketjun, jonka lenkkeinä ovat materiaa-
lien hankinta, konepajavalmistus, logistiikka 
ja työmaa.

- Tässä on viety konepajaoloissa koot-
tuja isoja lohkoja työmaalle, jolloin Ruukin 

teessa Ruukin omien asentajien tukena 
työskentelevän Silta-asennus Mäkelä Oy:n 
toimitusjohtaja Markus Mäkelä korostaa, 
että työolot esimerkiksi tuulen osalta ovat 
hyvin erilaiset noin 25 metrissä kuin maan 
päällä. Siltakuvissa näkyvät siniset ”teltat” 
esimerkiksi toimivat ylhäällä työskentelevien 
hitsaajien sääsuojina. Teräsurakasta vastaa-
van Ruukin yksikön päällikkö Heikki Wilen 
luonnehtiikin silta-asennusta karaistuneiden 
henkilöiden alaksi. 

- Olemme aloittaneet toiminnan 1995 ja 
hankkineet 2012 kaluston tällaisten isojen 
siltojen asennukseen. Kun olemme eri töiden 
takia ajelleet vuosien varrella tätä kautta ko-
din ja työmaan väliä, olemme aina puhuneet, 
että tuohon sitä olisi kiva päästä joskus töi-
hin. Nyt se haave siis on totta, Mäkelä nau-
reskelee.

- Yhteistyö Ruukin kanssa alkoi jo tarjo-
usvaiheessa, kun mietimme yhdessä Ruukin 
kanssa teräsrakenteiden asennukseen liitty-
viä asioita osana Ruukin tarjouksen tekemis-
tä. Kun Ruukki sai kaupan, olemme tuoneet 
oman osaamisemme Ruukin suunnittelun ja 
toteutuksen tueksi. Ramboll on tietysti tar-
kistanut kaikki suunnitelmat. Yksi olennai-
nen asia tässä oli, että Ruukki toi kanssamme 
hankkeeseen ehdotuksen vaihtoehtoisesta 
asennustavalle Rambollin alkujaan ajatte-
lemalla kahdesta suunnasta työntämisel-
le. Kreate oli ehdotuksille hyvin myönteinen, 
koska käytetty tapa on alkuperäistä ajatusta 
edullisempi, Markus Mäkelä toteaa.

Käytännössä nyt on tehty kovaa vauhtia 
penkereet, anturat, pilarit sekä liittorungon 
kokoamista, raudoitusta ja muotitusta. Silta-
työ rauhoittuu sitten vähän, kunnes keväällä 
alkaa taas kova kiire valujen ja sitä seuraavi-
en työvaiheiden myötä. Tilaaja ja urakoitsija 
toivovat tietysti aikaista kevättä, että valui-
hin päähän mahdollisimman aikaisin.

- Sillan osat kootaan työmaalla niin, et-
tä muotopalkit nostetaan suoraan välituki-
en päälle. Suorat palkit pelkästään työnne-
tään. Suurlohkon nosto näyttää ajoittuvan 
tammikuulle 2018, jolloin sillan teräsrunko 
on kokonaan ylhäällä. Tulimme Jännevirral-
le huhtikuussa 2017. Meiltä on ollut työmaal-
la lisäkseni enimmillään seitsemän henkilöä, 
Markus Mäkelä kertoo.

- Länsipenkka oli valmiina aloittaessam-
me, itäpenkka valmistui heinäkuussa. Työ-
tilaa on ollut mukavasti verrattuna ruuh-
kasuomen työmaihin. Kun Kreaten Sami 
Rantala joukkoineen osaa erinomaisesti työ-
siltojen teon, tämä on ollut todella mieluinen 
työmaa, Mäkelä kehuu.

- Kanteen menee betonia sellaiset 3500 
kuutiota. Kansi rautoineen painaa noin 
10.000 tonnia eli rautoineen noin 20 tonnia 
metri. Liki sata metriä pitkän keskiosan kansi 
painaa siis yksinään noin 2000 tonnia. Täl-
laisilla massoilla tehdään siis reilut 15 metriä 
leveä silta, jossa on kaksi ajokaistaa ja neljä 
metriä kevyen liikenteen väylää, Hannu Nur-
mi laskeskelee.

Osaava toimittaja hyödyttää  
koko ketjua

Kun Kreate voitti Jännevirran urakan, alkoi 
varsinainen kilpailu teräsrakenteiden toimi-

tuksesta. Urakoitsija pyysi ennakkokyselyvai-
heen tarjouksia tarkennetummat tarjoukset 
jatkosuunnittelun pohjalta. Esimerkiksi sillan 
asennustavan kehitys tapahtui juuri tässä 
vaiheessa.

- Olemme miettineet yhdessä Kreaten 
kanssa hanketta ja hakeneet sitä kautta ko-
nepajavalmistuksen, logistiikan ja työmaa-
työn kannalta järkeviä ja helpottavia vaih-
toehtoja keskustellen toki jo ennen kaupan 
tekoakin. On järkevää, että lohkojen teko, 
kuljetus, kasaus, siirrot, muottityöt ja rau-
doitukset voi tehdä isoina kokonaisuuksina 
ns. paras mahdollinen pohjalla Tässä on sel-
vitty esimerkiksi ilman erikoisleveitä kulje-
tuksia, kun isot palkit ja lohkot on voitu viedä 
pääosin pystyssä, kuvaa Ruukissa hankkeen 
projektipäällikkönä toimiva Aki Viiliäinen.

- Esimerkiksi työsiltojen, asennuspenk-
kojen ja nostojen kokonaisuus hioutui vasta 
urakoitsijan kanssa neuvotellessa. Toimme 
pöytään kehitysajatuksia, jatkaa Ruukin Yli-
vieskan tehtaan toiminnasta vastaava yksi-
kön johtaja Heikki Wilen.

Sillat ovat Ruukille tuttua työtä, mutta 
Jännevirran kokoluokan siltaurakoita yhtiölle 
tulee työn alle vain yhdestä kahteen vuodes-
sa. Kohteen mielenkiintoisuutta lisää kolmen 
erilaisen asennustavan käyttö samassa työs-
sä. Kun Rambollin suunnittelu on edennyt 

hyvin, valmistus on sujunut Wilenin tiukaksi 
luonnehtimassa aikataulussa.

- Olemme tehneet 40 vuoden aikana 
yli tuhat siltaa Suomeen tai vientiin lähin-
nä Pohjoismaihin. Meillä on vielä tehtaassa 
alusta lähtien työskennellyttä väkeä ja muu-
tenkin vaihtuvuus on pientä, joten tieto ra-
kenteiden teosta istuu syvällä väessämme. 
Osaamme tehdä suuria kappaleita korkeal-
la laadulla ja korkealla viimeistelyasteella. 
Maalauskumppanimme Alucrom Oy pinnoit-
taa rakenteet viidellä kerroksella, joista nel-
jä tehdään tehtaallamme olevassa maalaa-
mossa, viides samoin kuin hitsaussaumojen 
paikkaus työmaalla. Viimeinen pinta tehdään 
ensi kesänä, Heikki Wilen kiittää tekijöitä.

Ruukki teki kaupan Kreaten kanssa mar-
raskuussa 2016. Työntölohkot on käytännös-
sä tehty ensin. Ramboll mallinsi keskilohkot 
uudelleen, kun reunalohkoja valmistettiin. 
Konepaja alkoi tehdä työtä heti kaupan sol-
mimisen jälkeen ja on tehnyt esimerkiksi 
suorat palkit puskuriin valmiiksi. Toimitukset 
työmaalle alkoivat huhtikuussa.

Kuva 6: Ramboll Finlandin Teklalla tekemä sillan ra-
kennemalli.

Valokuvat: Arto Rautio, suunnittelukuvat: Ramboll 
Finland Oy

6.
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Silta-asennus Mäkelä Oy tarjoaa siltojen 
asennuspalvelut vahvalla ammattitaidolla

Siltojen teräsrakenteiden asennukset toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 

Silta-asennus Mäkelä Oy
040 5389542
www.silta-asennus.fi

www.ruukki.fi 

HYVIN SUUNNITELTU 
ON PUOLIKSI TERÄSTÄ.

Ruukki on teräksisten I-palkki- 
ja kotelopalkkisiltojen ammatti-
lainen,  jonka Ylivieskan tehtaalla 
valmistetaan korkealuokkaisia
teräsrakenteita niin  pieniin kuin 
suuriin siltoihin.

Ruukin teräsratkaisut kannattavat myös Suomen 
 kuudenneksi pisintä Jännevirran siltaa.
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vastuulla oleva kokoamis- ja asennustyö vä-
henee työmaalla, työ yleensäkin nopeutuu 
ja kokonaisuus on edullinen. Tietysti laatua 
lisää sekin, että niin oma työmaalla ole-
va asennusryhmämme kuin meitä avusta-
van pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme 
Silta-asennus Mäkelän väki ovat alan ehdot-
tomia ammattilaisia. Osaamisen lisäksi yh-
teistyökykyisyys on työmaaoloissa koroste-
tun tärkeää, ja molempia niin pääurakoitsija 
Kreatelta kuin tekijöiltämmekin löytyy, Aki 
Viiliäinen vakuuttaa.

- Innovatiivinen asennussuunnittelu ja 
eri osapuolten tiivis hyvä yhteistyö parhaiden 
ratkaisujen löytämiseksi on ollut iso asia täl-
läkin työmaalla. Tomi Vähänkangas on meillä 
kokenut suunnitteluosaaja, joka on hakenut 
yhdessä pääsuunnittelijan, urakoitsijan ja ti-
laajan kanssa haluttua optimia, Heikki Wilen 
kuvaa onnistuneen projektin askeleita.

- Hitsaaminen on myös tärkeä osa täl-
laista asennustyötä. Teräslaatu S420ML on 
etu tässäkin, sillä se tuo teräkselle hyvän 
hitsattavuuden ulko-oloissa. Hitsaus teh-
dään meidän koordinoimana ja suunnittelun 
pohjalta. Lisäksi meillä suunnittelu miettii 
eli suunnittelee, laskee ja mitoittaa kolmen 
eri asennustavan vaatimia apurakenteita ko-
ko ajan työn edetessä. Terästen paikoilleen 
asennus on siis suunniteltu tässä kehitetyssä 
muodossa yhdessä Kreaten kanssa ja Ram-
boll on sitten tämän tietysti vielä tarkistanut 
ja hyväksynyt sekä hoitanut siihen liittyvät 
työt mm. Liikennevirastoon päin, Aki Viiliäi-
nen lisää.

- Tietysti tehtaamme noin sata osaajaa, 

pitkä kokemus ja toiminnan tehokkuus ovat 
apuna siinä, että työmaalla on voitu optimoi-
da myös vuodenaikatekijät. On päivänselvää, 
että osa siltatyöstä on fiksuinta tehdä kesällä. 
Konepajatyötä taas voi hyvin tehdä talvel-
la valmiiksi ennakoiden, jolloin työmaa voi 
edetä maksimitahdilla, Aki Viiliäinen jatkaa.

Vaativuusluokan EXC3 liitokset
Markus Mäkelä kertoo sillan liitosten hitsa-
usten täyttävän vaativuusluokan EXC3 vaa-
timukset. Paksuimmat liitettävät osat ovat 
60 mm päittäisliitoksia. Hitsausluokka on 
tässä B.

- Työ on prosessina puhdasta Mag-hit-
sausprosessia 136. Käytämme eri valmistaji-
en koneita, mutta Kempin laitteet tarttuvat 
kuulemma mieluiten hitsarien käteen, Mäke-
lä naurahtaa.

- Paikkamaalaukset kuuluvat hankkeessa 
kokonaisuudessaan Alucromille, Mäkelä ku-
vaa eri työvaiheiden roolitusta.

Teräsrakenteen työntöosan asennus on 
tehty välitukien valmistumisen jälkeen niin, 
että välitukien päälle on asennettu asennuk-
sen aikaiset liukutuet ja maatukeen kiinni-
tetyt vaijerisylinterit. Sitten on alettu siir-
tää. Työntölohkon siirtopaino on ollut noin 
1000 tonnia ja pituus 184 metriä molemmissa 
päissä. Työssä on molemmilla rannoilla lii-
tetty yhteen käytännössä kahdeksan lohkoa, 
joiden pituus on ollut 20-28 metriä. Käytän-
nössä liitettiin ensin viisi lohkoa, ja kun ne 
oli siirretty, kokonaisuuteen lisättiin kolme 
lohkoa, ja työnnettiin rakennetta lisää. Tätä 

kautta työssä on tullut tehtäväksi useita vaa-
tivia liitoksia. 

- Laivaväylän päälle nostettiin suurim-
millaan 93 tonnin palkkeja, jotka liitet-
tiin yhteen ylhäällä. Korkeimmillaan palkin 
korkeus on 4740 mm, kun vakiokorkeus on 
2840 mm. Oma lisänsä sillan siirtotyöhön 
tulee neljän prosentin noususta eli ylämäes-
tä maatuelta keskikohtaan päin. Rakenteessa 
palkin yläreuna on suora ja alareuna laskee 
kahdella välituella. Tämä tarkoittaa siis, että 
alareuna menee noin kaksi metriä alaspäin. 
Rakenteen muoto selittää myös perussuun-
nitelmasta muuttuneen asennustavan eli 
miksi koko siltaa ei työnnetä, Markus Mäke-
lä kertoo. 

Mittahenkilö on työmaalla isossa roolis-
sa, että silta valmistuu suunnitellusti oikeaan 
muotoon. Pitää olla käsitys, mitä mitataan, 
mistä mitataan ja milloin mitataan. Mittauk-
set suoritetaan takymetrimittauksena.

Kun konepaja syöttää työmaata, on nor-
maalikuormassa yksi palkki tai kuormallinen 
muita sillan osia. Palkit nostetaan laveteil-
ta kasausalustalle nosturilla, muuten silta-
rakenteen liikuttelu tapahtuu tunkkaamalla 
korkeapainetunkeilla. Nostotehot ovat 50-
200 tonnia per tunkki. Tensicon Oy on koh-
teessa mukana Ruukin alihankintana.

Kun silta valmistuu, jäävät teräsrungon 
mittavat palkit sekä niiden välissä olevat ris-
tikot pääosin näkyviin. Kun kokonaisuudes-
sa ohueksi ja siroksi jäävä kansi valetaan, se 
tietysti peittää runkoteräkset ylhäältä päin. 
Sivuille ja alas sillan ilme rakentuu pääosin 
komeasta teräsrakenteesta. -ARa

Kutojantie 2 B
02630  ESPOO
Puh. 09-2530 4500
www.pontek.fi

rakennetekniikka RAK
siltatekniikka SIT

vesirakennustekniikka VRT
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Perkkaan Campus 
hurmasi Rambollin
Hartela-konserni on kehittänyt Turunväylän ja 
Kehä I:n risteyksen lähistön tonteilleen useita 
yrityspuistoja ja toimitilakohteita. Nyt Perkkaalla 
nousee kolme alkujaan erillistä toimistotalomas-
saa ja pysäköintitalon yhdistävä Perkkaan Cam-
pus. Hartelan yhdessä Arkkitehtitoimisto C&J:n 
kanssa tekemä ehdotus hurmasi uuden pääkont-
torin paikkaa etsineen Ramboll Finlandin. 

Ramboll Finland on kasvanut viime vuo-
sina hyvää vauhtia sekä luontaisen kasvun 
että yritysostojen kautta. Rambollin nykyiset 
myös osin Hartelan kehityskohteeseen tehdyt 
pääkonttoritilat eivät enää riitä suunnittelu-
toimiston koko henkilöstölle.

- Osa pääkaupunkiseudun talotekniikka-
osaajistamme on työskennellyt Espoon Niit-
tykummussa, muu yhtiö Leppävaarassa. Nyt 
pääsemme kaikki saman katon alle. Näin eri 
osaajien vuorovaikutus ja yhteistyö helpottu-
vat. Samalla tämä tietysti tukee ajatustamme 
tarjota mielellään asiakkaillemme eri osaa-
misalueitamme hyödyntäviä palvelukokonai-
suuksia, kuvaa pääkonttorihankkeen taus-
toja Ramboll Finlandissa Campus-hankkeen 
vastaavana rakennesuunnittelijana toimiva 
suunnittelujohtaja Pekka Ahola.

- Lähdimme Hartelan kanssa tarjoamaan 
hanketta oikeastaan aika myöhään, mutta 
Ramboll innostui ajatuksestamme ja tontin 
sijainnista Perkkaalla Turunväylän varressa. 
Ideana oli, että tehdään ehdotus talosta, jo-
ka on mahdollisimman paljon Rambollin nä-
köinen, kuvaa C&J:n osakas, arkkitehti Tom 
Cederqvist.

Cederqvist kuuluu C&J:ssä Perkkaan 
Campuksen suunnitteluryhmään Nanna Ah-
tin, Paula Haarasillan, Katja Rouvisen, Ari 
Sahlmanin sekä hankkeen pääsuunnitteli-
jana ja vastaavana rakennussuunnittelijana 
toimivan osakkaan, arkkitehti Leena Brooken 
kanssa. 

- Olemme työtä tehdessämme mietti-
neet koko ajan Rambollia käyttäjänä. Pohja-
na oli valmis asemakaava, jonka puitteissa 
hanketta on sitten muokattu tätä projek-
tia varten. Perusidea on, että kolmen erilli-

sen rakennuksen ja irrallisen P-talon sijaan 
on iso yhtenäinen tila, joka tukee ja palvelee 
Rambollin tarvitsemia tilatoiveita. Ideassam-
me toimistomassat ovat saman katon alla ja 
lisäksi joka kerroksessa yhteydessä toisiinsa 
siltatasoilla. Myös P-talon jokaisesta kerrok-
sesta pääsee suoraan pääkonttorin vastaa-
vaan kerrokseen. Pääkonttorissa on iso kes-
kusaula, johon ylempien kerroksien siltatasot 
avautuvat. Tässä tilassa voi pitää vaikka koko 
henkilöstöä koskevia infotilaisuuksia tai ylei-
sötapahtumia, Cederqvist esittelee.

- Toki Rambollin eri toiminnoille on kul-
lekin omat tilansa. Sisällä tilaa voi yhtä hyvin 
pitää avotoimistona kuin jakaa seinillä. Kes-
keistä on, että kulkuväylien leikkauspisteissä, 
joihin on keskitetty kokoustiloja ja aktiivi-
suuspisteitä, syntyy itsestäänkin tapaami-
sia. Kutsumme näitä kohtia infinity loopeiksi. 
Sisustussuunnittelussa kumppaninamme on 
ollut Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen 
Oy, Cederqvist kertoo.

Ravintolat, Rambollin laboratoriot yms. 
erikoistilat, joiden muuntelutarve ja vaateet 

poikkeavat muusta tilasta, on keskitetty en-
simmäiseen kerrokseen. Pysäköintitalosta 
pääsee työtiloihin puolilämpimän sääsuoja-
tun porrashuoneen kautta. Näin sade, lumi 
tai paiste eivät kiusaa lukuun ottamatta P-
talon kattotasoa, jota ei suomalaisittain ole 
katettu.

Shikaanista näkee maisemaan

Ulospäin rakennusmassa, jonka suunnitte-
luun on haettu hengenheimolaisuutta Ram-
boll-konsernin Kööpenhaminan pääkontto-
rin kanssa, erottuu dynaamisesti kaarevan 
ja värikkään julkisivunsa ansiosta. Ceder-
qvist luonnehtii ilmettä jatkuvasti liikkuvaksi 
shikaaniksi, joka nousee visuaalisesti ikään 
kuin ilmaan. Kun katutasossa on lasiseinä-
pintoja, Turunväylän tasolla oleva ensim-
mäinen kerros näyttää ohi ajaessa leijuvan. 
Pystyikkunat ja alakerroksen lasiseinät sekä 
rakennusmassojen väliset lasikattoiset tilat 
tekevät kokonaisuudesta myös aika lasisen. 
Ratkaisujen ansiosta työtiloista näkee ulos 

Kuva 1: Perkkaan Campus tulee näyttämään tällai-
selta Turunväylältä päin katsottuna.

Kuva 2: C&J:n tiimi Rambollin pääkonttorissa on ol-
lut Katja Rouvinen (vas.), Leena Brooke, Nanna Ahti, 
Tom Cederqvist, Ari Sahlman ja Paula Haarasilta.

1.

2.
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laajalle maisemaan, ei vain horisonttiin ku-
ten vaakaikkunoista. Rakennusten välitilat 
ovat lisäksi ikään kuin katutilan jatkeita ul-
koa katsottuna.

- Julkisivussa on maalatusta alumiinista 
tehty vaihtuvavärinen pinta tuomassa arkki-
tehtonisen ilmeen, Cederqvist toteaa.

- Alkujaan ajateltiin, että tässä olisi voi-
nut olla kevytjulkisivu, mutta kiinteistön 
omistajaksi tulleen Kevan kanta oli yksiselit-
teisesti, että julkisivut on tehtävä betonisis-
ta sandwich-elementeistä, joihin alumiini-
komposiittipinta kiinnitetään, toteaa Hartela 
Etelä-Suomi Oy:n työmaapäällikkö Ari Kam-
monen.

Alimmassa kerroksessa on termoranka-
seinää ja lasia. Katon sisään vedetyt kone-
huoneet, joissa on Peikon runkotoimitukseen 
kuuluva pilari-palkkirunko, on tehty pelti-
villa-pelti julkisivuilla. Myös konehuoneissa 
on ontelolaatan päällä oleva villa ja vedene-
risteenä kaksikerroshuopa.

Vaikka Perkkaan Campus tulee nyt koko-
naan Rambollin käyttöön, se on suunniteltu 
sopimaan yhtä hyvin monikäyttäjäkokonai-
suudeksi. Kolme eri rakennusmassaa sama-
ten kuin kunkin rakennusmassan sisätilat 
voidaan jakaa eri käyttäjille. Sisäänkäynte-
jä saa lisää tarpeen mukaan. Rambollin pää-
sisäänkäynti tulee asemakaavan mukaisesti 
pysäköintitalon ja toimisto-osan väliin. Py-
säköintitalon julkisivu verhoillaan rei’itetyllä 
teräslevyllä, jossa on ulospäin samanlainen 
stokastinen järjestelmä kuin päätalossa.

Campuskokonaisuus jakaantuu toimin-
nallisesti alakertaan, jossa pääsääntöisesti 
asioidaan vieraiden kanssa ja jonka ravinto-
latiloissa voi käydä ulkopuoleltakin aina-
kin lounasaikaan, sekä vain Rambollin väelle 
tarkoitettuihin ylempiin kerroksiin. Niinpä 
P-talostakin pääsee ylempiin kerroksiin vain 
asianomaiset kulkuluvat omaten. Työtilat 
aukeavat ikkunoiden kautta osin ulospäin ja 
osin valokuiluina toimiviin päämassojen vä-
lisiin aulatiloihin. Kerrosten väliset siltata-
sot, joiden sijoittelu vaihtelee eri kerroksissa, 
ovat myös työtilaa eli eivät siis vain kulku-

käytäviä. Päämassojen välissä on kahdessa 
kohtaa iso lasikate, jossa on kahteen suun-
taan laskeva lape

Ramboll suunnitteli   
teräsliittorakenteen

Uusi Perkkaan Campus on mallinnettu alusta 
pitäen jo Hartelankin tahdosta. Kun C&J on 
mallintanut omat työnsä jo noin 13 vuotta ja 
Ramboll hyödyntänyt rakennesuunnittelussa 
Tekla Structures- ohjelmaa jo pitkään, onkin 
mallinnusta hyödynnetty hankkeessa moni-
puolisesti. Kun nyt runkotoimittaja Peikko-
kin on siirtynyt käyttämään omassa työssään 
pääosin Teklaa, on palkkitoimitukseen liit-
tynyt suunnittelukin tapahtunut näppärästi 
samassa mallissa.

- Arkkitehdin kannalta tässä on tietysti 
tavallisesta poikkeavaa, että tuleva käyttä-
jä tekee lähes kaiken muun kuin arkkitehti-
suunnittelun. Rambollin väki onkin haas-
tanut meitä kiitettävän paljon ja olemme 
tutkineet paljon malliamme yhdessä työn 
edetessä ja sitä kehitettäessä, Tom Ceder-
qvist kiittää.

- Työmaa käyttää myös mallia hyvin 
apuna eri asioissa. Työnjohtajat esimerkik-
si tukeutuvat siihen koko ajan, Hartelan työ-
maapäällikkö Ari Kammonen lisää.

- Olemme tuoneet hankkeeseen etenkin 
toimintaamme tukevia taloteknisiä ratkaisu-
ja, mutta toki joihinkin tiloihin tuli myös tar-
peistamme lähteviä rakenteellisia muutoksia. 
Erikoistilojen sijoittaminen 1. kerrokseen tu-
kee muunneltavuutta muualla. Kun raken-
nuspaikka on geoteknisesti ja paalutuksel-
lisesti hankalaa vanhaa merenpohjaa, tässä 
ei ole kellaria. P-talossa alin taso on osittain 
maan tason alla oleva rakenteellisesti vesitii-
vis kaukalo. Suunnittelussa on pitänyt ottaa 
huomioon myös tulvavesi ja väestönsuojati-
lat pitää rakentaa maanpäälliseen pohjaker-
rokseen, avaa suunnittelua Ramboll Finlan-
din kohteen projektipäällikkö Antti Pekkala.

- Paalutuksessa jäykistysratkaisut ovat 
tavanomaisesta poikkeavia. Paalua on yh-

teensä noin 16 kilometriä, vaikka Kehä I:n 
puoleinen reuna tontista on kohtalaisen lä-
hellä kallion pintaa. Kallio laskee siitä hyvin-
kin jyrkästi Helsinkiin päin. Pisimmät paalut 
on lyöty 15 metriin. Paaluja oli vaikea saada 
mahtumaan sillä vaakakuormien hallinta on 
tapahtunut kokonaisuudessaan vinopaaluilla. 
Maalämpökaivot on sitten vielä porattu paa-
lujen sekaan, Pekka Ahola kertoo.

- Ohjasimme suunnittelua myös toimin-
nallisissa ratkaisuissa kohti ajatusta Ram-
bollin näköinen talo. Ajatuksemme olivat to-
teutettavissa. Uudessa pääkonttorissa koko 
henkilöstö on nyt saman katon alla tilois-
sa, joissa on luontaisia kohtaamispaikkoja ja 
syntyy haluttua yhteisöllisyyttä ja vuorovai-
kutusta. Erityisen iloinen olen siitä, että kes-
kustelut talotekniikkaosaajiemme ja muiden 
ammattilaistemme kesken on jatkossa ny-
kyistä merkittävästi helpompaa, Ahola to-
teaa.

Ramboll ja Hartela valitsivat jo hankkeen 
varhaisessa vaiheessa runkovaihtoehdok-
si teräspilareihin- ja palkkeihin perustuvan 
liittorakenteen.

3.

4.

5.

6.
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- Yksi merkittävä tekijä oli teräspalkki-
ratkaisun tuoma tasainen alapinta, joka jät-
tää maksimaalisen tilan talotekniikalle, Pek-
ka Ahola summaa.

Runko osa elinkaariedullisuutta

Hartela kilpailutti teräsrungon ”universaa-
lisuunnitelmilla”. Kisan voittajaksi selvisi 
Peikko Finland, joka on vastannut Delta-
palkkeihin liittyvän muutossuunnittelun 
teettämisestä Rambollilla. Liitosmaailmassa 
on käytetty Rambollin kehittämää ratkaisua, 
joka on koeteltu ja hyväksi havaittu jo mo-
nissa Peikon toimituskohteissakin.

- Emme nähneet mitään syytä edes 
miettiä omaa ehdotusta liitosdetaljiikkaan, 
kehuu Rambollin ratkaisua Peikko Finlan-
din runkoratkaisujen projektipäällikkö Jarno 
Backman.

- Käytännössä tässä ratkaisussa kerrok-
sissa vain jäykistävät kuilut, muutamat jäy-
kistävät seinät, märkätilat ja teräspilarit ra-
jaavat muunneltavuutta. Tämä tukee myös 
Kevan halua saada Campuksesta muillekin 
kuin Rambollille sopiva kokonaisuus, Antti 
Pekkala summaa ratkaisun etuja.

- Päärakenne on moduulimitoissa. Kaa-
revissa osissa palkit menevä pääosin suorissa 
linjoissa. Normaalimoduuli on 8,1 metriä. Pi-
simmät palkit menevät yli 11 metrisiksi, Pek-
kala toteaa.

- Yhden lohkon näyttävä kaariaihe on 
vaatinut uniikkisuunnittelua, että sen voi 
tehdä. Siinä on vähän normaalia pitemmät 
jännevälit, jotta arkkitehtoninen ilme toteu-
tuu. Julkisivut on toteutettu käyttäen kaa-
revia betonisia EPS-eristeisiä sandwich-
elementtejä myös rakennuksen kaarevissa 
osissa, Ahola lisää.

Jarno Backmanin mukaan hankkeessa ei 
ole tarvinnut tehdä Peikon kannalta poikkea-
van pitkiä palkkeja tai muita erikoisia ratkai-
suja. Hartelan runkovastaava Juha Honkasen 
mukaan Deltapalkkiin tuotannossa helposti 
liitettävät reunakaukalot, joita on mm. kaa-
revissa kulmissa, veivät teräskauppaa osal-
taan Peikon suuntaan. Hankintapäällikkö 
Juha Leppänen toteaa, että ostovaiheessa os-
taja tietysti summaa eri tekijät ja olettaa teh-
neensä parhaan valinnan. 

- Kun työ valmistuu, nähdään, miten hy-
vin odotukset toteutuivat, Leppänen tiivistää.

Tässä kohteessa Peikolla runkopuolel-
la on pelkkä pilari- ja palkkitoimitus. Lisäksi 
Peikko on toimittanut kohteeseen mm. pe-
ruspultit ja piilokonsoleita. Runkovastaava 
Juha Honkanen on ollut tyytyväinen niin Pei-
kon kuin portaat valmistaneen Ruduksen toi-
mituksiin. Käytännössä teräsrunkoa on pääs-
ty nostamaan lähimpänä Helsinkiä olevassa 
osassa, johon ei tule väestönsuojatiloja. Kes-
kiosa alkaa nousta joulukuussa osin limit-
täin ensimmäisen osan kanssa ja kolmas osa 
sitten vuodenvaihteen jälkeen. Asennuksen 
tekee niin teräs- kuin betonielementtien-
kin osalta Espoon Elementtiasennus lukuun 
ottamatta pysäköintitaloa, jonka muutkin 
betonielementit toimittava Parma toimittaa 
tuoteosakaupalla. Julkisivun elementit kiin-
nitetään teräsrunkoon. Kiinnityskonsolit me-
nevät palkkiin asti myös reunakaukaloiden 
kohdalla.

- Tässä on kätevää, kun palkkien täyt-
tö, ontelolaattojen saumavalut ja kaukaloi-
den täyttö menevät samalla ilman erillistä 
muotitusta. Paloasiat hoituvat liittopilareil-
la ja betonitäytteisillä palkeilla, kiittää Juha 
Honkanen.

Hankkeeseen on tuotu monia elinkaa-
ri- ja ekologisuus asioita, joista suuri teräk-
sen tuoma muuntojoustavuus ja materiaalien 
kierrätettävyys ovat yksi. Kohteeseen teh-
dään lisäksi muun muassa maalämpökaivoja 
hyödyntävä lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-
mä ja siinä hyödynnetään myös aurinkoener-
giaa. LEED-sertifikaatti kuvaa aikanaan eri 
osapuolille eri energia-, ekologisuus- ja elin-
kaariasioiden huomioon ottamista.

Terästoimituksena mittava

Peikon Jarno Backman laskee Perkkaan Cam-
pukseen menevän kaikkiaan noin 760 Del-
tapalkkia. Palkkien yhteismitta on kaikkiaan 
noin 4,5 kilometriä. Muita runkoteräsraken-
teita Peikko toimintaa hankkeeseen noin 250 
tonnia, josta pääosa on liittopilareita. Pääosa 
palkeista on Backmanin mukaan ns. tavalli-
sia, vaikka muun muassa kaarevia muotti-
peltejäkin on kohtuullisen paljon.

- Kyllä tämäkin on silti suunniteltu pää-
sääntöisesti tyypillisesti käytettyjä ja tavan-
omaisia palkkeja hyödyntäväksi kohteeksi, 
Backman kiittää Rambollin työtä.

- Palkit kiinnitetään pilareissa oleviin 
konsoleihin pulteilla, ei-kantavat julkisivut 
niitä varten konepajalla asennettuihin kiin-
nityskonsoleihin hitsaamalla, Antti Pekka-
la sanoo.

- Toimituksemme alkoivat viikolla 38, 
toinen lohko alkaa viikolla 49 ja kolmas sit-
ten vuodenvaihteessa 2017/18, kun ensim-
mäinen lohko valmistuu, Backman kuvaa 
työn etenemisaikataulua.

- Tässä tehdään nyt noin 19.100 m2 toi-
mistotilaa ja noin 11.000 m2 pysäköintiti-
laa. Kun tulin työmaalle, kysyttiin, sopisiko 
tämä tehdä teräsrungolla minun puolesta-
ni. Sanoin, että sopii hyvin. Kun tässä oli-

si varmaan osin pitänyt käyttää terästä joka 
tapauksessa ja saatiin senttejä talotekniikal-
le, teräsvaihtoehto nähtiin hyväksi, Ari Kam-
monen arvioi.

- Meillä on Peikosta hyvät kokemukset 
jo aiemmin ja talvioloissa palkkiin kuuluvat 
reunakaukalot helpottavat työtä, Honkanen 
toteaa.

- Leveät reunamuotit kieltämättä ovat 
nykyisin jo usein osa toimitustamme, Jarno 
Backman lisää.

Asennustyö on tehty hyödyntäen torni-
nosturia. Kun toinen päälohko alkaa nousta, 
rinnalla käytetään ristikkopuomia sen aikaa, 
kun ykköslohko on vielä kesken. Sitten työ-
maalle tulee toinen nosturi kolmoslohkoa 
varten ja toinen nosturi alkaa palvella pel-
kästään kakkoslohkoa. Runkotyötä tehdään 
asennusryhmällä, jossa on 2 + 8 miestä. Tällä 
joukolla hoidetaan elementtiasennusten li-
säksi raudoitukset ja runkotyöhön kuuluvat 
valut.

Kohteen julkisivun ilmeen luovat Rey-
nobond-alumiinikomposiittilevyt toimit-
taa Arconic Architectural Products SAS ja ne 
asentaa Pohjanmaan Rakennuspelti PRP Oy. 
Lasiseinä- ja -kattorakenteet tulevat War-
meco Oü:ltä ja niiden teräsrakenteet VMT 
Steel Oy:ltä. Termorankarakenteet puoles-
taan toimittaa Oulun Kuorirakenne, joka 
asentaa myös Oy Paroc Panel System Ab:n 
pelti-villa-peltipaneelit. Kattourakoitsijaa ei 
ollut vielä juttua tehdessä valittu. -ARa

7.

Kuvat 3-7: Työmaalla oli marraskuun alussa päästy 
jo teräsrungon pystytykseen ensimmäisellä lohkol-
la. Toisella ja kolmannella lohkolla tehtiin vielä mm. 
väestönsuojatiloja. Kuvassa 7 Peikko Finlandin pro-
jektipäällikkö Jarno Backman (vas.), Ramboll Fin-
landin projektipäällikkö Antti Pekkala sekä Hartela 
Etelä-Suomi Oy:n runkovastaava Juha Honkanen ja 
työmaapäällikkö Ari Kammonen.

Valokuvat: 2 Johannes Laiho, 3-7 Arto Rautio, ha-
vainnekuva C&J Arkkitehdit Oy
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Vantaan Energian toimitalo

Vantaan Energian aloitteesta vuonna 2015 
käynnistetyn ja Ailecon Oy:n ohjaaman han-
kesuunnitteluprojektin tavoitteena oli tutkia 
Vantaan Koivuhaassa olevan yhtiön toimi-
talon peruskorjauksen ja/tai uudisrakenta-
misen vaihtoehdot. Lisäksi oli havaittu, että 
työskentelytilat eivät tue nykyistä työsken-
telymallia, jossa haetaan yhteisöstä voimaa. 
Asian selvittämiseksi käynnistettiin työym-
päristökehitysprojekti (Workspace Oy).

Vanha toimitalo valmistui vuonna 1972 
ja se peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 
1989. Toimitalon osalta oli havaittu selkeäs-
ti ongelmia sisäilman suhteen, talo oli ny-
kyiselle käyttäjämäärälle liian suuri ja lisäksi 
energian kulutuksen osalta tehoton, jonka 
seurauksena kiinteistökustannukset olivat 
korkeat.

Vanhan kiinteistön perustusten ja julki-
sivujen kuntotutkimuksen tulosten johdos-
ta päätettiin, että kaikki 1972 rakennetut osat 
rakennuksesta puretaan ja 1989 rakennetut 
uudistetaan ja laajennetaan. Valittu projek-
tin kehityssuunta ei vaatinut kaavamuutos-
ta eikä poikkeamispäätöstä. Vantaan Energia 
oli kuitenkin käynnistänyt valmistelevat toi-
menpiteet muuttaakseen koko omistamansa 
maa-alueen asemakaavan asuinrakennusten 
ja toimisto- ja liikerakennusten kortteliksi.

Arkkitehtisuunnittelun  
perusteet

Rakennus sijaitsee muutosprosessin alla 
olevassa ympäristössä, jossa lähialueen 
teollisuustontit muutetaan asuinrakennus-
tonteiksi. Vantaan Energian tontti rajautuu 
katualueeseen kolmelta sivulta, minkä takia 

tontilla sijaitsevalla rakennuksella on erittäin 
paljon näkyvyyttä monilta eri suunnilta.

Suunniteltu kokonaisuus koostuu kol-
mesta osasta: 1) 80-luvun peruskorjatta-
va kolmikerroksinen toimistomassa; 2) uusi 
kolmikerroksinen toimistomassa; 3) uusi la-
sinen, yksikerroksinen nivelosa. Peruskor-
jattavaan osaan kuuluu myös kellari, jossa 
teknisten tilojen lisäksi sijaitsee kuntosalina 
käytetty väestönsuoja.

Toimistomassat on sijoitettu tontin poh-
jois- ja itäreunalle kadunsuuntaisesti, jotta 
Peltolantien puolelle jäisi mahdollisimman 
avara, tilava ja näyttävä sisääntulopiha ja sen 
hallitsevina aiheina pääsisäänkäynnin lasi-
kolmio sekä purettavan 70-luvun rakennuk-
sen atriumpihalta löytynyt suuri, komea ja 
hyväkuntoinen mantšurianjalopähkinäpuu.

Tontin pysäköintipihan ja sen eteläpuo-
lella sijaitsevan Peltolantien jalankulkureitin 
raja-alueen kaupunkikuvallisesta kiinnosta-
vuudesta on pidetty erityistä huolta käyttä-
mällä rytmikkäästi puurivi- ja kivikoriaiheita.

Peruskorjatun osan ja laajennusosan yh-
distelmä on sekä toiminallisesti että ulko-
näöllisesti ehjä ja tiivis kokonaisuus, jossa 
vanhan ja uuden ero on tietoisesti häivytet-
ty. Yhdistävänä elementtinä toimii nivelkoh-
taan sijoitettu avara ja valoisa, lasikatteinen 
sisääntuloaula hisseineen. Sisääntuloaulan 
yhteydessä voi pitää eri luonteisia asiakas-
neuvotteluita neuvotteluhuoneissa, ravinto-
lan yhteydessä sekä pikaneuvotteluja varten 
kalustetussa aulan osassa.

Aulan hallitsevat ja ilmeenantavat aiheet 
ovat näkyviksi jätetyt vinolasikaton teräsra-
kenteet.

Peruskorjatun osan ja laajennusosan yhdistelmä on sekä 
toiminnallisesti että ulkonäöllisesti ehjä ja tiivis kokonaisuus, 
jossa vanhan ja uuden ero on tietoisesti häivytetty.

1.

2.

3.

4.

Projektit
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Sisääntuloaulan lisäksi 1. kerroksessa si-
jaitsevat asiakaspalvelutilat, ravintola 80 
asiakkaalle, henkilöstön sosiaalitilat kuten 
myös kenttätyöntekijöiden omat sosiaaliti-
lat. Kenttätyöntekijöille on järjestetty oma 
henkilö- /huoltosisäänkäynti aidatun pihan 
kautta.

Talon jätehuolto sekä keittiön huolto si-
jaitsevat uuden siiven pohjoisosassa.

2.-3. kerroksissa sijaitsevat toimistotilat 
ja johtokeskus. Toimitilojen layout perus-
tuu monitoimitilakonseptiin sekä käyttäjä-
haastatteluihin perustuvaan huonetilaohjel-
maan. Talossa työskentelee yhteensä n. 180 
työntekijää. Nimettyjä työpisteitä on vain 20 
prosentilla henkilöstöstä. Arkkitehti- ja si-
sustussuunnittelussa sekä talotekniikka-
suunnittelussa on erityistä huomiota kiinni-
tetty työympäristöviihtyvyyteen.

Rakennuksen ulkoilme muodostuu kol-
men eri materiaalin luovasta yhdistelmästä 
ja niiden pintakäsittelystä: corten-teräkses-
ta, lasista ja pellistä. Julkisivujen hallitsevana 
aiheena ovat kolmella eri tiheydellä perfo-
roidut corten-teräslevyt, jotka nauhamaisesti 
kiertävät rakennuksen ympäri 35 cm etäisyy-
dellä ulkovaipasta. Nauhat toimivat myös au-
rinkosuojana. Epäsäännöllisen perforointiku-
vioinnin sekä corten-teräksen miellyttävän 
lämpimän värisävyn ansioista julkisivuista 
tuli kiinnostavia ja ilmeikkäitä.

Eteläjulkisivussa sijaitsevan porrastor-
nin julkisivuverhouksessa on käytetty sähköä 
tuottavia aurinkopaneeleita.

Projektissa käytettiin tietomallia, jonka 
hyödyntämistä projektinjohtourakoitsija Fira 
Oy koordinoi. 

Bratislav Toskovic, arkkitehti SAFA 
Parviainen Arkkitehdit Oy

5.

6.

7.

8.

Kuva 1: Peltolantien puoleinen avara, tilava sisään-
tulopiha.

Kuva 2: Pääsisäänkäynnin lasikolmio.

Kuva 3: asemapiirros.

Kuva 4: Leikkaus.

Kuva 5: Lai-Teräs Mäkinen Ky toimitti ja asensi 
kohteen teräsjulkisivuratkaisut.

Kuva 6: Julkisivujen hallitsevana aiheena ovat nau-
hamaisesti rakennusta kiertävät perforoidut corten-
teräslevyt.

Kuva 7: Eteläjulkisivussa sijaitsevan porrastornin jul-
kisivuverhouksessa on käytetty aurinkopaneeleita.

Kuva 8: Julkisivut länteen, etelään ja itään.
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Rakennesuunnittelu
Hanke koostui peruskorjattavasta rakennus-
osasta sekä siihen liittyvästä uudisraken-
nuksesta. Päämassojen lisäksi hanke sisälsi 
erillisen autokatoksen, kattokonehuoneen 
sekä uuden ja vanhan rungon taitteeseen 
sijoittuvan pääaulan. Hankkeen suunnitte-
lu toteutettiin mallintaen, Tekla Structures 
-ohjelmistoa käyttäen. Stabiliteettitarkastelu 
sekä runkorakenteiden mitoitus tehtiin Ro-
bot Structural Analysis -ohjelmiston avulla.  
Mallintamisen hyödyt tulivat erityisesti esiin 
geometrisesti haastavan pääaulan teräs-lasi 
-katteen osalta. 

Tontin savisen maaperän vuoksi kaik-
ki rakenteet perustettiin teräsbetonisten tu-
kipaalujen varaan. Paalujen varaan valettiin 
raudoitetut paaluanturat. Uudet alapohjara-
kenteet toteutettiin kantavina, tuulettuvina 

alapohjina, palkkimaisten sokkelirakentei-
den varaan. Tonttialueiden kantavuutta lop-
putilannetta sekä työmaavaihetta ajatellen 
parannettiin pohjamaasta suodatinkankain 
erotetuilla solulasikevennys- sekä murske-
täytöin.

Uudisrakennuksen runkorakenteina toi-
mivat teräsbetoniset 1- ja monikerrospilarit, 
jännebetonipalkit ja ontelolaattaholvit. Jäy-
kistävinä rakenteina toimivat teräsbetoniset 
seinä- ja kuilurakenteet. Rakennuksen katolle 
sijoittuva konehuone, autokatos sekä pääau-
la toteutettiin teräsrunkoisina. Rakennuksen 
runkojärjestelmän suunnittelussa pyrittiin 
huomioimaan tilojen muuntojoustavuus sekä 
taloteknisten asennusten vaatima tila. 

Rakennuksen ulkoseinät toteutettiin pää-
osin kevytrakenteisina seinäelementteinä. 
Osa seinistä toteutettiin julkisivulasijärjestel-
min ja konehuoneen seinät pelti-villa-pel-

ti -paneelein. Osittain ulkoseinärakenteiden 
päälle asennettiin corten-teräksinen julkisi-
vuverhous.

Rakennuksen uuden pääaulan teräsrunko 
ja lasikatto olivat rakennesuunnittelun näkö-
kulmasta hankkeen haastavin osa. Vinon la-
sikaton kolmiomaisen pinnan sijoittuminen 
rakennusmassan noin 95 asteen kulmatait-
teeseen antoi oman lisähaasteensa suunnit-
teluun. Lasikaton teräsrungon primääripalk-
kien alapäät tukeutuvat sokkelilinjan takana 
oleviin perustuksiin. Reunimmaiset teräspal-
kit tuettiin rungon betonipilareihin ja -sei-
niin. Primääripalkkeihin tehtiin uumarei’itys 
teräsrungon ilmeen keventämiseksi. Sekun-
dääripalkkien liitokset toteutettiin pulttilii-
toksin hitsiliitosten sijaan asennustyön hel-
pottamiseksi.

Juha Kotiranta ins. (amk)
IdeaStructura Oy

9. 10.

11. 12.

13. 14.
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Vantaan Energian  
toimitalo

Osoite
Peltolantie 27, 01300 Vantaa
Tilaaja
Kiinteistö Oy Peltolantie 27
Käyttäjät
Vantaan Energia Oy
Vantaan Energia sähköverkot Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 
Parviainen Arkkitehdit Oy 
Pääsuunnittelija 
Bratislav Toskovic,
arkkitehti SAFA 
Projektiarkkitehti 
Agneta Huuhtanen,
rakennusinsinööri AMK

Kuva 9: Rakennuksen yhdistävänä 
elementtinä toimii nivelkohtaan sijoi-
tettu avara ja valoisa, lasikatteinen si-
sääntuloaula hisseineen.

Kuva 10: Ensimmäisen kerroksen ra-
vintola.

Kuva 11: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 12: Toimitilojen layout perustuu 
monitoimitilakonseptiin sekä käyttä-
jähaastatteluihin perustuvaan huo-
netilaohjelmaan. Talossa työskentelee 

yhteensä n. 180 työntekijää. Nimettyjä 
työpisteitä on vain 20 prosentilla hen-
kilöstöstä. 

Kuvat 13 : Pääaulan lasikaton teräsra-
kenteita työmaavaiheessa. 

Kuva: 14: Rakennus mallinnettiin 
Tekla Structures -ohjelmistoa käyt-
täen.

Valokuvat: 1,2,5-7,9,11,12 Mika Huis-
man, 13 Juha Kotiranta

Sisustussuunnittelu 
Parviainen Arkkitehdit Oy 
Jaana Räsänen, 
sisustusarkkitehti
Rakennesuunnittelu
IdeaStructura Oy
Juha Kotiranta ins. (amk),
Toni Korhonen ins. (amk),
Tuomo Pelkonen ins. (amk)
Pääurakoitsija
Fira Oy
Julkisivujen pellitykset ja 
Cortenlevyt 
Lai-Teräs Mäkinen Ky
Parvekkeet                                                             
LO Rakenne Oy
Lasijulkisivut                                                           
Ikme Oy

- Ikkuna- , julkisivu- ja aurinkosuojasäleiköt
- Perforoidut julkisivulevyt
- Julkisivukaseet ja rakennelistat
- CE-merkityt kantavat teräsrakenteet
- Pulverimaalausta

www.laiteras.fi , email: pose@laiteras.fi 

TEE ILMASTOTEKO. 
VALITSE PUHTAIN.

Sataprosenttisen uusiutuvaa, hiilidioksidipäästötöntä ja 
taatusti puhdasta. Tee oma ilmastotekosi jo tänään ja tilaa 

100 % uusiutuvaa sähköä: www.vantaanenergia.fi 
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Hki-Vantaan lentoasema
Terminaalilaajennus/Eteläsiipi

Projektit

Helsinki-Vantaan lentoasemalle heinäkuus-
sa 2017 valmistunut eteläinen siipi on osa 
Finavian kehitysohjelmaa ja vaihtoliikenteen 
kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävän laa-
jennuksen toinen valmistunut rakennusvaihe. 
Kesällä 2016 valmistui noin 3500m2 laajuinen 
porttiodotusalue, joka palvelee non-scheng-
en-lennoille lähteviä matkustajia.  Koko laa-
jennus on pinta-alaltaan noin 75 000m2. 

Vuosille 2014–2020 ajoittuvan hankkeen 
tarkoituksena on varmistaa Helsinki-Van-
taan asema erityisesti Euroopan ja Aasian 
välisenä merkittävänä vaihtoliikenteen sol-
mukohtana. Laajennuksen ansiosta Helsinki-
Vantaa on valmis palvelemaan tulevaisuu-
dessa 30 miljoonaa matkustajaa. 

Heinäkuussa valmistunut laajennus si-
sältää kolme uutta matkustajasiltaa sekä 
odotustiloja lähteville matkustajille. Etelä-
siiven saapuvat matkustajat kulkevat omaa 
reittiään toisessa kerroksessa.  

Yleisötilojen kaksikerroksisuus ja ilman-
vaihtokonehuoneiden sijoittaminen rungon 
sisäpuolelle synnyttävät rakennukseen kor-
keiden ja matalien tilojen sarjan, jota elä-
vöittävät laajat puuviilulla verhoillut pinnat. 
Rakennus on nostettu asematason yläpuolel-
le betonisilla pilareilla mutta sen arkkiteh-
tuuria erityisesti sisätiloissa leimaavat puulla 
verhottujen pintojen ohella suuret lasipinnat 
ja teräsrakenteet. Eteläisen siiven terävä, ke-
hittyvään kaupunkiin suuntautuva kärki on 
alkupiste tulevalle terminaalilaajennukselle, 
jonka kokonaispituus läntisen siiven valmis-
tuttua tulee olemaan yli 700m.

Suunnittelun tavoitteita ovat olleet tuo-
tanto- ja kustannustehokkaat rakenteet sekä 

lentoliikennettä palveleva sujuva proses-
si. Selkeät rakenteet ja suoraviivaiset tilat 
palvelevat näitä tavoitteita.  Vaikka termi-
naalirakennus on luonteeltaan kone, jolla on 
selkeä tehtävä ja tarkoitus, on nykyaikai-
sen terminaalirakennuksen keskiössä aina 
matkustaja ja elämyksellinen käyttäjäkoke-
mus. Erityisesti vaihtoliikenteeseen nojaa-
van lentoaseman on välttämätöntä jättää 
positiivinen muistijälki, joka saa matkusta-
jan valitsemaan saman reitin uudelleen. Ter-
minaalirakennuksessa tulee olla elementte-
jä, myönteisiä yllätyksiä, jotka erottavat sen 
muista terminaaleista. Lisäksi terminaalira-
kennuksella on oltava mahdollisuus jatku-
vaan muutokseen ja kehitykseen.

Näitä tavoitteita pyritään tukemaan 
muuntojoustavalla, laadukkaalla ja luotta-
musta herättävällä arkkitehtuurilla. Laajat 
lasipinnat rakennuksen julkisivuissa ja sisä-
tiloissa auttavat matkustajan polun hahmot-
tamisessa ja virittävät matkustajan ilmai-
lutunnelmaan. Lentomatkailuun liittyvää 

Nykyaikaisen terminaalirakennuksen keskiössä aina matkustaja ja 
elämyksellinen käyttäjäkokemus.

odottamista rikastuttavat luonteeltaan vaih-
televat odotustilat sekä kalusteratkaisut hy-
vien palvelujen ohella.

Kaikkea tätä voisi kutsua vaikkapa runol-
liseksi rationalismiksi. Tai ainakin sen on ol-
lut arkkitehdin tavoitteena.

Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA
PES-Arkkitehdit Oy

1.

2.

Kuvat 1,2: Julkisivuista näyttävin rakenne on etelä-
kärjen etelään nojaava vino lasiseinä.

Kuvat 3,6,7: Sisätilojen arkkitehtuuria leimaavat 
puulla verhottujen pintojen ohella suuret lasipinnat 
ja teräsrakenteet.

Kuva 4: Julkisivut koilliseen ja kaakkoon.

Kuva 5: Terminaalirakennuksen pituus- ja poikki-
leikkaus.
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3.

4.

5.

6. 7.
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Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy on vastannut 
vuonna 2015 alkaneen vaihtoliikenneka-
pasiteetin lisäämiseen liittyvän hankkeen 
rakennesuunnittelusta. Eteläisen terminaa-
lilaajennuksen suunnittelussa korostuu toi-
minnallisuuden merkitys ja tämä on ohjan-
nut myös merkittävästi rakennesuunnittelun 
ratkaisuja. Pilarit ja jäykistävät rakenteet on 
pitänyt sijoitella niin, että liikkuminen ter-
minaalissa on esteetöntä huomioiden myös 
asematasolla tapahtuva liikenne. Toinen 
huomionarvoinen vaatimus on ollut muun-
tojoustavuuden huomioiminen. Tämä näkyy 
esimerkiksi siinä, että hyötykuormana on 
koko terminaalissa käytetty 6 kN/m2. 

Terminaalin kantavan runko jakau-
tuu materiaalin osalta betoniin ja teräkseen. 
Runko on jaettu kolmeen erilliseen liikunta-
saumalohkoon, joista kunkin pituus on noin 
50 m. Asematasolla terminaalin alla ulko-
tilassa olevat pilarit ovat betonielement-
tipilareita ja alapohjassa palkit betoniele-
menttipalkkeja. Koko runko on perustettu 
paaluanturoiden varaan. Sisätilassa raken-
teen muodostavat teräsliittopilarit ja niiden 
varaan tukeutuvat teräsristikot ja -palkit. 
Ala- ja välipohjassa on käytetty ontelolaat-
toja. Yläpohjan rakenne on toteutettu teräs-
ristikoilla ja kantavalla profiilipellillä. Jäy-
kistyksen osalta pilareiden välisiä siteitä on 
voitu sijoitella vain julkisivulinjoille. Tästä 
syystä rungon poikki- ja pituussuuntaises-
sa jäykistyksessä on käytetty kehäjäykistystä. 
Siirtymien rajoittamiseksi teräsliittopilari-
en alapään liitos alempaan betonirunkoon on 
jäykkä. Asematasolla jäykistys on toteutet-
tu paikallavaletuilla betoniseinillä. Julkisi-
vut ovat IV-konehuonetta lukuun ottamatta 
lasia. Julkisivuista näyttävin rakenne on ete-
läkärjen etelään nojaava vino lasiseinä, jonka 
aiheuttamat vaakavoimat on siirretty väli- 
ja yläpohjan rakenteilla rungon jäykistävil-
le osille. Terminaalin kylkeen liittyvien mat-
kustajasiltojen kantava runko on terästä ja 
julkisivut pääosin lasia. Terminaalin runkoon 
on käytetty yhteensä noin 1000 tn terästä.

Kohde kuuluu CC3b seuraamusluokkaan, 
joka on asettanut omat haasteensa rungon 
ja erityisesti liitosten suunnitteluun. Osalle 
pilareista ei ole voitu suunnitella vaihtoeh-
toista kuormansiirtoreittiä onnettomuusti-
lanteessa, joten niille on huomioitu avainra-
kenneosien lisäkuormitus, joka on määritelty 
riskianalyysin perusteella. Lisäksi kaikki ra-
kenteet on varustettu sidejärjestelmillä es-
tämään rungon jatkuvan sortuman synty-
minen.

Tomi Eloranta, DI, teräsrakenteiden vastuuhenkilö
Sweco rakennetekniikka Oy

8. 9.

10.

11.

Kuva 8: Jäykistyksen osalta pilareiden välisiä siteitä 
on voitu sijoitella vain julkisivulinjoille.

Kuva 9: Lentomatkailuun liittyvää odottamista ri-
kastuttavat luonteeltaan vaihtelevat odotustilat sekä 
kalusteratkaisut.

Kuva 10: Pohjapiirros, lähtevät.

Kuva 11: Pohjapiirros, saapuvat.

Kuva 12: Pilarit ja jäykistävät rakenteet on sijoitettu 
niin, että liikkuminen terminaalissa on esteetöntä.

Kuva 13: Terminaalirakennuksen rungon 3D-malli.

Valokuvat: Kari Palsila
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Helsinki-Vantaan lento-
aseman Terminaalilaa-
jennus/Eteläsiipi

Lentäjäntie 3, Vantaa
Valmistumisvuosi: 2017
Laajuus: 7850 m2 
hankkeen kokonais-
laajuus noin: 75.000m2

Tilaaja/rakennuttaja
Finavia Oyj 
Arkkitehtisuunnittelu
PES-Arkkitehdit Oy
Tuomas Silvennoinen, 
arkkitehti SAFA,
pääsuunnittelija
Tuomas Järvinen, 
arkkitehti SAFA,
projektiarkkitehti
Kai Lindvall, muotoilija
sisustus- ja kalustesuunnittelu
Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy
Tomi Eloranta, DI, 
teräsrakenteiden vastuuhenkilö
Pääurakoitsija
Lemminkäinen Talo Oy

Asematason 
infrastruktuuriurakointi
Destia Oy
Teräsrunko  
Ruukki Construction Oy
Runkoasennus
Turun Elementtiasennus Oy
Julkisivulasiseinät
Teräselementti Oy
Sisälasiseinät
Tambest Oy
Kiinteän julkisivun pinnoite
TPE Turun Pelti ja Eristys Oy
Termo- ja sandwichelementit
Suopellon Lomarakenne Oy
Täydentävät teräkset, 
väliseinämuuraustuet
Teräsrakenne Toivonen Oy
Alumiiniverhoukset
Peltisepänliike Rasse Oy
Julkisivusäleiköt
Ab Vikströms Plåtslageri Oy
Lasiverhoukset          
Lasitusliike Kivijärvi Oy

12.

13.

www.pesark.com
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Projektit

Uusi liikerakennus sijaitsee Renkomäen 
kaupunginosassa, naapureinaan Tavaratalo 
Kärkkäinen, Motonet ja Biltema. Retail Park 
-tyyppinen alue sijaitsee hyvien liikenneyh-
teyksien varrella Lahden eteläisen sisääntu-
lotien vieressä. Korttelialueella on yhteensä 
noin 1200 autopaikkaa.

Liiketilojen käyttäjät ovat sisäleikkipuisto 
Leo´s Leikkimaa ja urheiluliike Stadium Out-
let. Molempien liikkeiden pääsisäänkäynnit 
on suunnattu yhteiselle autopaikoitusalueel-
le pohjoiseen päin. Kohteen suunnittelussa 
tavoitteeksi otettiin toteuttaa toimijoiden-
sa näköinen liikerakennus, missä pääpaino 
on tilojen toimivuudessa. Rakennusmateri-

aaleissa tärkeänä valintakriteerinä oli niiden 
kestävyys ja huoltovapaus.

Leo´s Leikkimaa

Leikkipuiston toimintaidea on luoda perheille 
kohtaamispaikka, jossa pääpaino on leikissä 
ja liikunnassa. Tilat pitävät sisällään suuren 
2500 m2 leikkimaan, seitsemän juhlahuo-
netta tarjoilualueineen, 300 asiakaspaikkaa 
sisältävän kahvila-ravintolan, sekä lisäksi 
toimisto- ja aputilat.

Stadium Outlet

Liikeideana on myydä urheiluvarusteita ja 

-vaatteita edullisesti ”suoraan varastos-
ta” asiakkaille. Valikoima koostuu merkki-
tuotteista, jotka myydään 40-70 prosenttia 
markkinoiden normaalihintoja alhaisemmilla 
hinnoilla.

Tilat pitävät sisällään 1125 m2 myymälän 
ja 335 m2 varastotilan, sekä lisäksi toimisto- 
ja aputilat.

Molempien yritysten toimintakonsep-
ti perustuu tilojen sisäänpäin toimivuuteen, 
suuria näyteikkunoita ei haluta eikä tar-
vita. Tästä johtuen rakennuksen julkisivut 
suunniteltiin mahdollisimman neutraaleik-
si; yhtenäisiä, tumman puhuvia, rauhalli-
sia pintoja. Valomainoslaitteet ovat kookkaita 

KOy Lahden Paussi
Liiketilojen käyttäjät ovat sisäleikkipuisto Leo´s Leikkimaa 
ja urheiluliike Stadium Outlet. 

1.

2.
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ja värikkäitä. Pääsisäänkäynnit katoksineen 
erottuvat selkeästi ja niiden saavutettavuus 
on helppoa.

Liiketilojen tavara- ja jätehuollon suun-
nittelussa lähtökohtana oli kulkureittien ris-
teämättömyys asiakasliikenteen kanssa.

Oman haasteensa kohteen suunnitteluun 
toi aiemman version kantavan teräsrungon 
osat, mitkä oli jo ehditty tehdä valmiiksi ja 
odottivat metallipajan varastossa kuljetusta 
rakennustyömaalle. Valmiit rungonosat tuli 
hyödyntää maksimaalisesti toteutuksessa.

Arto Simonen, arkkitehti- ja pääsuunnittelija
Tuukka Rautavirta, projektiarkkitehti
A1 Arkkitehdit Oy

3.

4.

5.

6.

7.

Kuvat 1 ja 2: Rakennuksen julkisivut suunniteltiin 
mahdollisimman neutraaleiksi; yhtenäisiä, rauhal-
lisia pintoja. 

Kuva 3: Asemapiirros.

Kuva 4: Leo’s Leikkimaan pääsisäänkäyntikatos.

Kuva 5: Leikkipuiston korkeaa sisätilaa.

Kuva 6: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 7: julkisivu itään.
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Rakennesuunnittelu
Rakennuksen teräsrunko on toteutettu tuo-
teosakauppana Teräselementti Oy:n kanssa. 
Heidän suunnittelijanaan on toiminut SS-
Teracon Oy, vastuullisena suunnittelijana 
Tarmo Viljamaa. Tuoteosakauppa sisälsi koko 
teräsrungon suunnittelun, sisältäen ulkokuo-
ren ja LVI-laitteiden vaatimat lisätuet.

Runko on ristikkorakenteinen. Primää-
riristikot ovat 12 metriä pitkiä ja sekundäärit 
18 metriä 6 metrin jaolla. Rakennus on jäy-
kistetty ulkoseinillä olevilla vinositeillä. Kat-
totaso on jäykistetty levyksi kantavalla pro-
fiilipellillä. Välipohjien palkit ovat hitsattuja 
WQ-palkkeja. Ulkokatokset ovat omilla pila-
reillaan seisovia teräsrakenteita. Ainoastaan 
sivuttaistuenta on hoidettu ulkoseinän läpi 
menevillä teräspuukoilla.

Teräsrungon palonkestävyysvaatimus on 
30 minuuttia. Palosuojaus on hoidettu pää-
osin Teräselementin sertifikaatin mukai-
sesti sprinklauksella. Välipohjien alapuoli-
set teräsrakenteet on palosuojattu pilareiden 
osalta betonoinnilla ja palkkien osalta levyt-
tämällä. Kylmän huoltotilan teräsrakenteet 
palonsuojamaalattiin.

Teräsrunko suunniteltiin ja valmistettiin 
ensimmäisen vaiheen suunnitelmilla kiirei-
sellä aikataululla. Rakentamaan piti päästä 
ennen talven tuloa. Tilanne hieman mutkis-
tui, kun vuokralaiset vaihtuivat ja uusilla tu-
lokkailla oli erilaiset tilantarpeet. Tarvittiin 
lisäneliöitä sekä lisää korkeutta. Valmis run-
ko odotti varastossa asennusta. Oli ryhdyt-
tävä laajentamaan runkoa ennen kuin sitä oli 
saatu edes tontille. 

Rungon mitoittajalla, konepajasuunnit-
telijalla sekä teräspajalla oli vaativa työ muo-
kata olemassa oleva runko uusien mittojen 
mukaiseksi. Suurimmat haasteet olivat jäy-
kistyksen kanssa, kun samalle vinositeel-
le tulikin isommalta alueelta tuulikuormaa. 
Korkeuden lisäys hoidettiin valamalla perus-
tuksiin 1,4 metriä korkeat jäykät peruspila-
rit. Vinositeiden kohdilla perustuksia joudut-
tiin kasvattamaan vaakavoimista aiheutuvien 
momenttien vuoksi.

Teräselementti ja SS-Teracon selviytyi-
vät hienosti rungon muokkauksesta. Asen-
nuksessa ei ollut suuria ongelmia ja osat 
kävivät paikoilleen. Joitain ylimääräisiä kiin-
nityskorvakkeita ja konsoleita leikattiin pois 
asennuksen jälkeen. 

Olli Laurell, RI
Päijät-Suunnittelu Oy

KOy Lahden Paussii

Pinta-ala 6087 m2

Tilavuus   50865 m3

Rakennuttaja
Aberdeen Asset Management Finland Oy
Käyttäjät
Leo’s Leikkimaa Oy
Stadium Outlet
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
A1 Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu
Päijät-Suunnittelu Oy
Teräsrunkosuunnittelu
SS-Teracon Oy

KVR-urakoitsija
Salpausselän Rakentajat Oy
Teräsrunkotoimitus/ -asennus
Teräselementti Oy
Julkisivun peltielementtitoimitus
ThermiSol Oy
Julkisivun peltielementtiasennus
Noormarkun Sahahuolto Oy
Julkisivun lasiseinät, ikkunat ja ovet
Dovia Oy
Sisämetalliovet
Metallityö Välimäki Oy
Sprinklersuunnittelu
Afire Oy

8.

9.

10.

Kuva 8: Näkymä leikkimaasta 300-paik-
kaiseen kahvila-ravintolatilaan.

Kuva 9: Rakennuksen teräsrunko.

Kuva 10: Leikkaukset.

Valokuvat: Pekka Vuola
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Motonet Kerava

Motonetin Keravan uudisrakennus sijoit-
tuu Alikeravantien varressa olevalle tontil-
le osaksi väljästi toteutettua Alikervantien 
länsipuoleista osaa. Merkittäviä kaavallisia 
reunaehtoja tontilla ei ole. Rakennuksen si-
joittuminen voitiin toteuttaa pitkälti tilaajan 
liikeideaa noudattaen huomioiden naapuri-
tontin, purettavaksi tarkoitettu paloasema, 
tontin ajoliittymän paikka ja laajahko paikoi-
tustilatarve. 

Teräsrunkoinen toteutustapa kiteytyi 
melko nopeasti ratkaisun perustaksi. Myy-
mälätilan sisäilme haluttiin valoisaksi. Tätä 
valoisuutta on korostettu sijoittamalla isoja 
ikkunapintoja toiminnallisesti ja sisätilassa 
liikkumisen kannalta tärkeiksi katsottuihin 
paikkoihin. Väriltään vaaleat teräsrunko ja 
-ristikot tuovat lisää valoisuutta ja keveyttä 
sisätilaan. Myös sisätilojen seinäpinnat ja si-
säkatto sekä lattia toteutettiin sävyltään vaa-
leina. Sisätilan korkeus ilmentää myös osal-
taan keveyttä ja valoisuutta. Viranomaisten 
kanssa sujuvalla yhteistyöllä löydettiin teräs-
rungon palosuojauksen reunaehdot muuta-
man neuvottelun myötä. 

Kohteen layout noudattaa Motonetin lii-

keformaattia. Korkean myymälätilan jatkee-
na, yhtenäisen sisäkaton alla on kahteen ta-
soon sijoitettu avoin varasto-osa. Varaston ja 
myymälätilaan kainaloon sijoittuu asentamo 
ja sen sosiaalitilat omalla asiakassisäänkäyn-
nillä. Pääsisäänkäynnin puolella sijaitsevat 
kahdessa kerroksessa henkilökunnan sosiaa-
litilat. 2-kerroksen taukotilasta ja toimistosta 
on näköyhteys myymälätilaan. Tontin perälle 
sijoittuvat lastaustilat ja tavaran vastaanotto. 
Pientä pohdiskelua käytiin asiakasliikenteen 
ja huoltoliikenteen sujuvuuden suunnittelus-
sa. Tontin sisäinen risteävä liikenne ja yh-
teinen asiakas- ja huoltoliikenteen liittymä 
Alikeravantielle sekä purettavan paloase-
man tilalle rakennetun lisäpaikoitusalueen 
huomioimisessa löytyi kuitenkin tyydyttä-
vä ratkaisumalli. Myös tontin ympäröivien 
alueiden korkomaailma aiheutti omat pienet 
ponnistelunsa. 

Julkisivujen eri harmaan sävyjen rauhal-
lista kokonaisilmettä on tehostettu Moto-
netin punaisella värillä. Pääsisäänkäynnin 
alueen punaisen värin lisäksi korostuksena 
on kevyt katosaihe ja pääjulkisivun laaja ik-
kunapinta. Näillä yksinkertaisilla keinoilla on 

Alikeravantien suuntaan oleville julkisivuille 
saatu Motonetille luonteenomainen ulkoi-
nen ilme. 

Heikki Käppi, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Käppi Oy

Julkisivujen eri harmaan sävyjen rauhallista kokonais-
ilmettä on tehostettu Motonetin punaisella värillä.

1.

2.

3. 4.

Projektit

Kuva 1: Rakennuksen yhtenä korostuksena on käy-
tetty pääjulkisivun laajaa ikkunapintaa.

Kuva 2: Asemapiirros.

Kuvat 3 ja 4: Pääsisäänkäynti ja korjaamo-osan jul-
kisivua.
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5.

6.

7. 8.

9.

Kuva 5: Näkymä kaa-
kosta Alikeravantieltä.

Kuva 6: Julkisivut.

Kuva 7: Myymälätila 
on ilmeeltään valoisa ja 
väritykseltään vaalea.

Kuva 8: Pääsisään-
käynnin katos.

Kuva 9: Pohjapiirros, 
1. kerros.

Kuva 10: Rakennuksen 
teräsrunko.

10.
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Rakennesuunnittelu
Keravan Motonet myymälä- ja varastora-
kennus on pääosin 1-kerroksinen. Toimis-
to-osalla on välipohja, jolla sijaitsee myös 
iv-konehuone.

Rakennuksessa on paikallavalettu väes-
tönsuoja. Väestönsuojan yläpohjaa on hyö-
dynnetty toimistotilojen lattiana.   Toimisto-
osan välipohja toteutettiin ontelolaatalla.

Rakennuksessa on teräsrunko. Asenta-
mon seinät haluttiin kestävämmiksi, joten 
väliseinät toteutettiin betonielementtisinä 
1,7 metrin korkeuteen asti. Väliseinien ylä-
osa toteutettiin pelti-villa-peltielementtei-
nä. Asentamon ulkoseinien kohdilla sokkelia 
korotettiin 1,7 metriin asti. Sokkelielemen-
tit ovat sandwich-elementtejä. Ulkoseinissä 
käytettiin pelti-villa-peltielementtejä. Te-
räsrungon mitoituksen, mallinnuksen sekä 
konepajapiirustukset suoritti KM Steel Con-
sulting Oy. Teräsrungon valmisti Pektra Oy.

Ulkoseinien pilarien jako on 6 metriä, ja 
se on myös rakennuksen kehäjako. Näin ol-
len rakennus on 2-laivainen kehä 6 metrin 
jaolla. Rakennuksen keskialueella pilarien ja-
ko on 6 metriä tai 12 metriä. Pilarivälin ol-
lessa 12 metriä kehän kattoristikot kannate-
taan primääriristikolla. Rakennuksen runko 
perustuu kehän suunnassa ristikko-pilari-
kehien ja katto- sekä seinäsiteiden jäykis-
tykseen. Pituussuunnan jäykistyksen hoitaa 
katto- ja seinäsiteet. Yläpohja toteutettiin 
kantavalla poimulevyllä. Kantavan poimule-
vyn mitoituksen suoritti myös KM Steel Con-

Motonet Kerava

Alikeravantie 37, 04260 Kerava
Rakennuttaja
Broman Group Oy
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Käppi Oy
Rakennesuunnittelu
Ri-Plan Oy

sulting Oy. Pilarit, kattoristikot, kattopalkit 
sekä vinositeet ovat putkipalkkiprofiileita. 
Toimisto-osan ontelolaatat ovat kannatettu 
wq-palkeilla. 

Rakennus on perustettu osittain paalujen 
varaan ja osittain maanvaraisena. Rakennuk-
sen itäpäädyssä sekä runko että alapohja on 
perustettu paalujen varaan. Kohteessa käy-
tettiin 300x300 teräsbetonipaaluja. Jokaisen 
pilarin kohdalla valettiin paikan päällä teräs-
betonista pilariantura. Paalutetulla osuudella 
alapohja on kannatettu paalulaatalla. Teräs-
rungon seinäsiteiden kohdilla vaakavoimien 
kasvaessa pilarianturat jouduttiin yhdistä-
mään sidepalkeilla toisiinsa tai kasvattamaan 
anturan kokoa, jotta vaakavoimat saatiin ku-
mottua tarvittavalla massalla.

Teräsrungon pääasiallinen palosuojaus 
oli toiminnallinen palomitoitus, jonka lisäk-
si pilarit palosuojattiin myymälän osuudella 
lattiasta neljään metriin tehtävällä kipsilevy-
koteloinnilla.

Jarno Pylvänen, insinööri (AMK)
RI-Plan Oy

Teräsrunkosuunnittelu
KM Steel Consulting Oy
Pääurakoitsija
Jatke Oy
Teräsrunkourakoitsija
Pektra Oy
PVP-elementit
TPE Spirit Oy

11.

Kuva 11: Yläpohja toteutettiin kantavalla poimule-
vyllä. Pilarit, kattoristikot, kattopalkit sekä vinositeet 
ovat putkipalkkiprofiileita.

Valokuvat: Pekka Vuola
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Teräsrakentamisessa 
laatua varmistetaan 
monin tavoin
Rakentamisasioista vastaava ministeri Kimmo 
Tiilikainen nosti taas marraskuussa esille ra-
kentamisen laadun. Teräsrakenne-lehti oli sat-
tumoisin päättänyt jo tätä ennen nostaa tässä 
numerossa esille asioita, joilla teräsrakentamisen 
laatua pidetään korkealla tasolla. Toiminnan laa-
tuun vaikutetaan monella eri tavalla niin yleisellä 
tasolla kuin yritys- ja osaajakohtaisestikin.

Yksi osa laatua ovat yhteisesti määritellyt 
pelisäännöt. Eurokoodit, EN-standardit ja 
valmistajilta vaadittava CE-merkintä an-
tavat tilaajille tietysti varmuutta siitä, että 
rakenteet ovat turvallisia ja kestäviä. Suo-
messa Metalliteollisuuden Standardisoin-
tiyhdistys METSTA ry, jonka toiminnassa 
Teräsrakenneyhdistys ry teräsrakennealan 
yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestönä on 
mukana, vastaa kone- ja metallituoteteolli-
suuden, metallien jalostuksen, talotekniikan 
sekä energianhallinnan eurooppalaisesta ja 
kansainvälisestä sekä kansallisesta standar-
disoinnista siltä osin kuin työ liittyy tekno-
logiateollisuuden toimintaan. Standardien 
myynnistä vastaa Suomen Standardisoimis-
liitto SFS.

- Kyllähän tällaisessa työssä iso herää-
minen kentällä tapahtui ikävä kyllä vasta 
siinä vaiheessa, kun EN 1090 ja CE-merkin-
tä olivat jo olemassa. Teräsrakennetoimi-
alan yritykset vaikuttaisivat tietysti omaan 
toimintaympäristöönsä parhaiten olemassa 
mukana esimerkiksi kansallisten komiteoi-
demme tai ainakin Teräsrakenneyhdistyksen 
toiminnassa aktiivisesti. Näin ensiksi saadaan 
tietoa, jolla omaa toimintaa voi kehittää, ja 
toiseksi pääsee vaikuttamaan esimerkiksi sii-
hen, millaiseksi tulossa oleva teräsrakentei-
den toinen painos muokkautuu, muistuttaa 
METSTAn toimitusjohtaja Hanna Järvenpää.

- Myös uudet Eurokoodit ovat työn al-
la. Eurokoodityössä etenkin Jouko Kou-
hin mm. Teräsrakenneyhdistyksen teknise-
nä johtajana tekemä työ näkyy. Nyt asiaan 
vahvaa panosta antaa Petri Ongelin, joka on 
tällä hetkellä kansallisen standardisointiko-
mitean K103 ”Teräs- ja alumiinirakenteiden 
suunnittelu ja toteutus” puheenjohtajana. 
Eurokoodien kehittämiseen on saatu mukaan 
hyviä ja teräksenkovia asiantuntijoita. Myös 
työnantajat arvostavat standardisoinnista 
saatavaa hyötyä, koska antavat asiantunti-
joiden käyttää siihen työaikaansa. Työ onkin 

tärkeää, koska Eurokoodi on Suomessa pää-
asiallinen suunnittelujärjestelmä. Sehän kor-
vasi muutamia vuosia sitten rakentamismää-
räyskokoelman B-osan kokonaan, Järvenpää 
toteaa.

- Vaikka osanotto tällaiseen alan yh-
teiseen työhön on tärkeää, on samalla hyvä 
muistaa, että kaikissa kokouksissa ei tarvitse 
olla mukana. Asioissa pysyy hyvin mukana jo 
lukemalla niihin liittyvät aineistot. Ja kom-
mentointi onnistuu sähköisestikin, Järven-
pää korostaa.

- Varsinainen standardien laadintatyö 
tapahtuu eurooppalaisella tasolla. Esimer-
kiksi sopimuksien teknisissä spekseissä vii-
tataan juurikin näihin EN-standardeihin. Se 
tietysti antaa suomalaisille yrityksille mah-
dollisuuksia ulkomailla, mutta yhtä lail-
la ulkomaisille tulla Suomeen. Jos haluamme 
vaikuttaa toiminnan reunaehtoihin, on laa-
ja-alainen edustus kansallisissa komiteoissa 
ja toki myös EU-tason työssä avainasemas-
sa. Kansallisessa työssä olennaista on, että 
lausuntomme edustavat toimialaa laajasti, ei 
vain yhtä näkökulmaa, Järvenpää tähdentää.

Yhteispelillä se sujuu

Hanna Järvenpää kehuu METSTAn ja Teräs-
rakenneyhdistyksen yhteistyötä hienoksi. 
Siinä METSTA on standardisoinnin asiantun-
tija ja Teräsrakenneyhdistys sekä toimialan 
asiantuntija että alan koulutuksen kehittäjä 
ja osin järjestäjäkin.

- Teräsrakenneyhdistyksen oma koulutus 
vie kentälle toimintaamme liittyvää uusinta 
tietoa ja sen painopisteet ovat standardisoin-
tityön näkökulmasta olennaisissa asioissa, 
Järvenpää kehuu.

METSTAn komiteoissa osallistuu stan-
dardisointiin eri sidosryhmistä yhteensä yli 
500 henkilöä. Näin lähtökohtaisesti saa-
daan monipuolinen käsitys, mitä jokin teksti 
tarkoittaa Suomessa, miten sitä käytetään, 

mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet. To-
ki myös jälkikäteen, kun jokin standardi on 
hyväksytty, saa antaa palautetta METSTAan, 
jotta asia tulee huomioiduksi revisiointityös-
sä. Varsinkin jos löytää standardista selkeän 
lapsuksen, sellainen on syytäkin tehdä.

- Standardit eivät ole ikuisia eli niitä uu-
distetaan nytkin koko ajan. SFS:llä on lau-
suntoportaali osoitteessa lausunto.sfs.fi. Siel-
lä voi tutustua lausuntokierroksella oleviin 
ehdotuksiin, ja sinne voi siis nettiselaimen 
kautta kommentoida lausuntokierroksilla 
olevia ehdotuksia ilmaiseksi kuka tahansa. Eli 
portaalia voivat käyttää myös henkilöt, jotka 
eivät ole itse mukana kansallisissa standar-
disointikomiteoissa, Järvenpää tuo esille yh-
den osallistumisen keinon.

Järvenpää korostaa EU-komission tu-
keutuvan enenevissä määrin standardeihin 
toteuttaessaan EU:n tavoitetta, jossa ihmi-
set, tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti Eu-
roopassa maasta toiseen. Myös energia- ja 
ympäristöasiat määritellään yhä enemmän 
EU-tasolla. Siksi jokaisen teräsrakennealan 
toimijankin on löydettävä keino, jolla py-
syy ajan tasalla standardien kanssa. Järven-
pään mielestä yhteistyö juurikin METSTAssa 
ja Teräsrakenneyhdistyksessä sekä Teräsra-
kenneyhdistyksen Eurokoodeihin ja teräsra-
kentamiseen liittyvään koulutukseen osallis-
tuminen ovat tässä ajan tasalla pysymisessä 
hyviä keinoja.

Laadun takana on myös standardi

Kun puhutaan rakentamisen laadusta, pohja-
na ovat muun muassa tuote- ja menetelmä-
standardit, Hanna Järvenpää korostaa.

- Jos haluamme, että korkeaksi koke-
mamme suomalainen laatutaso säilyy jatkos-
sakin, pitää osallistua laajalti standardisoin-
tityöhön. Ajatellaanpa esimerkiksi SFS-EN 
1090-2 standardissa olevaa lähes 200 stan-
dardia, joihin viitataan teknisissä vaati-

1.
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muksissa. Jos halutaan, että SFS-EN 1090-2 
täyttää kokonaisuutena vaatimustasomme, 
täytyy jokaisen noista 200 standardista ol-
la halutun suomalaisen laatutason täyttäviä, 
Järvenpää toteaa.

- Tähän tarvitaan paljon asiantuntijoita 
mitä moninaisimmista tahoista eli yrityksis-
tä, tarkastuksesta, viranomaisten joukosta 
jne. Standardit eivät pelkästään kata tuot-
teita, materiaaleja ja toteutusta. Esimerkiksi 
hitsausstandardeissa, jotka muuten ovat ko-
ko maailman kattavia SFS-EN ISO standar-
deja, on myös hitsaajan pätevyyteen liittyviä 
standardeja. Kun hitsaaja hallitsee niissä ole-
vat asiat, niin se avaa ovia myös ulkomailla 
työskentelemiseen, Järvenpää kuvaa tilan-
netta

Rakennustuotteista vain noin 20 prosen-
tilta puuttuu enää harmonisoitu tuotestan-
dardi ja sen mukana tuleva CE-merkintä-
pakko.

Ulkopuolinen tarkastus on yksi tekijä, 
jonka Järvenpää näkee EU-ajan standardien 
tuotteena. Aiemmin laatutarkastelu tehtiin 
sisäisesti ja sen toteaminen perustui usein 
pitkiin yhteistyösuhteisiin. Nyt työtä tekevät 
hyväksytyt tarkistuslaitokset ja toiminta ta-
pahtuu standardeihin perustuen.

- Teräsrakenteiden CE-merkintä on 
määritelty luokkaan AVCP 2+. Tämä edellyt-
tää, että konepajojen toiminnan laatu tar-
kistetaan tietyin väliajoin. Tarkastukses-
sa konepajan toiminnan tulee olla kirjallisen 
laadunvalvontajärjestelmän mukainen ja si-
ten voidaan sanoa, että prosessin varmistus 
on avain laadukkaisiin tuotteisiin. Standar-
dit määrittävät niin tehdastarkastukset kuin 
näytteenottovelvoitteetkin, Järvenpää kuvaa 
standardien ja konepajojen arjen suhdetta.

Hanna Järvenpää pitää teräsrakenteiden 
CE-merkintää kaikkineen selkeästi tuotteen 
laadun merkkinä. Siihen liittyy systemaatti-
suus omassa toiminnassa, ulkopuolinen toi-
minnan tarkastus sekä käytännössä myös 
CE-merkittyjen materiaalien käyttö valmis-
tuksessa. Jos materiaali ei ole CE-merkitty, 
valmistaja joutuu tekemään itse ison työn 
materiaalin taustojen kanssa saadakseen 
tuotteelle CE-merkinnän. -ARa

Kuva 1: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdis-
tys METSTA, jonka jäsen Teräsrakenneyhdistys on, 
vastaa esimerkiksi teräsrakentamista koskevan stan-
dardisoinnin valmistelutyöstä siihen asti, että stan-
dardi on julkaisukunnossa. Standardit julkaisee sitten 
Suomen standardisoimisliitto SFS. METSTAn toi-
mitusjohtaja Hanna Järvenpää korostaa, että vain 
osallistumalla METSTAn kansallisten komiteoiden 
tai Teräsrakenneyhdistyksen työhön voi vaikuttaa 
niihin teknisiin ratkaisuihin, joita on pakko noudat-
taa standardien hyväksymisen jälkeen. Suomalainen 
laatu pysyy, kun suomalaiset tuovat laatuvaateensa 
valmistelutyössä esille.

Valokuva: Arto Rautio

Tekijöiden laadusta 
saa varmennettua 
tietoa helposti

Alkujaan myös rakennusalan harmaan talou-
den kitkemiseksi perustettu Rakentamisen 
laatu RALA on tänä päivänä pääsääntöisesti 
rakentamisen laadun edistämisorganisaatio. 
Erilainen filunkipeli on saatu rakennustyö-
mailla onneksi sen verran hyvin kuriin, että 
RALAn painopisteet ovat tänä päivänä päte-
vyyksien ja sertifiointien myöntäminen sekä 
tietokantojen ylläpito. RALAn, jossa Teräsra-
kenneyhdistys ry on mukana Rakennusteol-
lisuus ry:n kautta, jäseniä ovat rakennusalan 
keskeiset tilaajien, rakennuttajien, suunnit-
telijoiden ja urakoitsijoiden etujärjestöt.

Kun ministeri Kimmo Tiilikainen mar-
raskuussa nosti esille rakentamisen kuiva-
ketjun tärkeyden, jäi epäselväksi, tunteeko 
ministeri jo kehitetyn Kuivaketju10-toimin-
tamallin.

- Kuivaketju10-toimintamalli on raken-
nusalan yhdessä kehittämä malli, jossa kos-
teudenhallinta kattaa rakennushankkeen 
kaikki vaiheet tilaamisesta suunnitteluun, 
työmaatoteutukseen ja käyttöönottoon sekä 
rakennuksen ylläpitoon. Kuivaketju10 sisäl-
tää konkreettiset toimintaohjeet eri toimi-
joille rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin. 
Toimintamalli sisältää muun muassa mer-
kittävimpien kosteusriskien hallitsemiseen 
tarkoitettuja tarkistuslistoja. RALA on ottanut 
vetovastuun Kuivaketju10:n jatkokehitykses-
tä. Ensimmäisessä vaiheessa jatkokehityksen 
painopiste RALAssa on toimintamallin säh-
köistämisessä verkkopohjaiseksi palveluksi. 
Eli myös ministerin kaipaama digitaalisuu-
den hyödyntäminen on otettu RALAssa huo-

mioon ennakoivasti, esittelee RALAn toimi-
tusjohtaja Tuula Råman.

- Olemme tietokantojen, myöntämiem-
me RALA-pätevyyksien ja RALA-sertifikaat-
tien yms. toimintamme kautta tilaajien ja 
tekijöiden välissä oleva palveluntuottaja. Tie-
tokantamme, jonka hakutoimintaa on koko 
ajan kehitetty käyttäjien toiveiden mukaan, 
on tässä toiminnassa avainasemassa. Meis-
tä laatu on koko elinkaaren kattava arvoket-
ju, kuten tuo Kuivaketju10-toimintamallikin 
osoittaa, Råman määrittelee.

Kun rakennustyöhön ryhtyvä alkaa sel-
vittää mahdollisia yhteistyökumppaneita, he 
tarkistavat potentiaalisten suunnittelu- ja 
toteutusyhteistyökumppaneiden taustat RA-
LAn rekisteristä. Niin RALA-pätevyyttä kuin 
RALA-sertifiointikin käynnistyvät yritys-
ten hakemuksista. Kumpaakaan ei saa en-
nen kuin RALA on käynyt läpi yrityksen toi-
mittamat sekä julkisissa rekistereissä olevat 
vaaditut tiedot. RALA-pätevyys tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, ettei tilaajan tarvitse enää 

Kuva 2: Toimintamme lähtökohta on parhaiden 
käytäntöjen ja positiivisuuden kautta pyrkiä raken-
tamisessa koko ketjun ja koko elinkaaren kattavaan 
hyvään laatuun, muistuttaa RALAn toimitusjohtaja 
Tuula Råman. Jos jostakin on kriittinen, niin tilaami-
sessa on alalla vielä kehittämisen varaa, hän arvioi. 
Tilaajien pitäisi paremmin tiedostamaan, mitä ovat 
tilaamassa ja pystyä vertaamaan oikeita asioita. Ei 
pitäisi verrata omenoita ja päärynöitä, Råman nau-
rahtaa.

Valokuva: Rakentamisen laatu RALA ry

2.
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erikseen tarkistaa verovelkatietoja. RALA on 
tehnyt sen jo valmiiksi.

- Koen, että laatuasioissa vaikuttavuutta 
on näiden asioiden esille nostaminen ja sen 
korostaminen, että laatu on tärkeä osa kaik-
kea rakentamiseen liittyvää työtä. Päiväleh-
dissä esille tuleva laatumielikuva on turhan 
synkkä, mutta kertoo ministerin ulostulon 
tapaan, että alalla on myös vielä paljon te-
kemätöntä työtä. Meillä on tässä selkeä roo-
li olla yritysten arvioitsijana, FISE Oy vastaa 
rinnalla henkilöpätevyyksiin liittyvistä asi-
oista. Toki kokonaislaadussa molemmilla on 
oma tärkeä roolinsa, Råman määrittää.

Hyötyä kaikille osapuolille

Tuula Råman korostaa RALAn roolia niin ti-
laajien kuin toimittajienkin kannalta hyödyl-
lisenä toimijana.

- Kun avaat RALA-raportin, näet yri-
tyksen perustiedot, tilaajavastuun mukaiset 
tiedot, koosteen taloustiedoista viimeiseltä 
kolmelta vuodelta ja niin edelleen. Tekninen 
osaaminen kirjataan työlajeittain yrityk-
sen toiminnan mukaan. Teknisen osaami-
sen osoittaminen edellyttää vähintään kol-
mea referenssiä sekä sen kuvaamista mitä ja 
missä työtä on tehty. Samaten on annettava 
tiedot urakan tilaajasta, koosta ja kestosta, 
mitkä ovat alihankintasuhteet yms. asioista. 
Tietoa voi sitten hakea RALAn tietokannas-
ta esimerkiksi nimellä, alueellisesti tai refe-
renssien mukaan. Tämä koostettu ja nopeasti 
saatavilla oleva tieto helpottaa molempien 

osapuolten työtä ja luo siten win-win -tilan-
teen kaikille, Tuula Råman tähdentää.

- Tietokantamme sisältää aineistoa myös 
yritysten laadunhallinnasta ja sieltä voi ha-
kea erilaista eriteltyä tietoa niiden taloudes-
ta, resursseista, vastuuvakuutuksista sekä 
esimerkiksi tiedon siitä, mikä on yrityksen 
RALA-sertifioinnin sisältö. RALA-sertifioin-
tia tehdään rakennusalalle räätälöitynä ISO 
9001-järjestelmään perustuen sekä suunnit-
telu-, rakennuttamis- että rakentamisalan 
yrityksille, Råman lisää.

Niin RALA-pätevyys kuin RALA-sertifi-
kaattikin perustuvat ensin RALAn toimistos-
sa tehtyyn tietojen tarkastukseen ja lopuksi 
RALAn arviointilautakunnan hyväksyntään. 
Sertifiointiarviointi kattaa yrityksen toimin-
tajärjestelmän läpikäynnin ja pistokoeluon-
toisen tarkastelun yrityksen toimipisteissä ja 
työmailla.

- Tilaajille olisi iso työ alkaa selvittää 
kaikki tietokannassamme oleva tieto. Sik-
si tilaajat käyttävät RALAn tietokantaa pal-
jon. Ja toimittajille etu tulee siitä, että olisi 
tietysti iso työ toimittaa tarvittava aineis-
to joka asiakkaalle ja hankkeeseen erikseen. 
Nyt suunnittelijat ja urakoitsijat saavat tiedot 
esimerkiksi tarjouksen liitteeksi yhdellä na-
pinpainannuksella, Råman muistuttaa.

- Tietomme ovat aina ajan tasalla, mikä 
myös säästää eri osapuolten aikaa. Ja kaik-
ki tieto, joka meille toimitetaan yrityksistä, 
on RALAn tarkistamaa. Esimerkiksi patent-
ti- ja rekisterihallitukselta ja Asiakastiedol-
ta haemme tiedot itse. Tilaajavastuutiedot 

ostamme Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä, jonka 
omistajiin kuulumme.

Yksi osa RALAn toimintaa on palaute-
järjestelmä. Yksi osa sitä on, että yritykset 
keräävät RALA-palautteen kautta arvioita 
omasta toiminnastaan yhteistyökumppaneil-
taan projektin aikana ja sen päätyttyä. Tätä 
kautta saadaan tietoa onnistumisesta projek-
tissa sekä eväitä omaan laatutyöhön. Toiseksi 
myös RALA kerää palautetta RALA-pätevien 
yritysten ilmoittamista referenssikohteis-
ta. Annettu palaute julkaistaan nettisivuilla, 
jos yritys on antanut siihen luvan. Yritys-
ten saamat palautteet löytyvät yrityshaku-
toiminnolla. Kolmanneksi RALAlle voi myös 
antaa laatupalautetta RALAn asiakasyritysten 
toiminnasta. Laatupalaute käsitellään, sen 
taustat selvitetään. Lautakunta voi jopa perua 
yrityksen pätevyyden toistuvasta negatiivi-
sesta palautteesta.

- RALA-pätevyyshän, joka on voimas-
sa vuoden kerrallaan, perustuu nimenomaan 
tiedon keräämiseen ja todentamiseen, jota 
oma henkilöstömme tai sopimushenkilös-
tömme tekee. Esimerkiksi sillanrakentami-
sessa pitää arvioinnissa olla sen alan asian-
tuntemus. Jos esimerkiksi FISEn, DEKRAn tai 
Kiwa Inspectan on ilmoitettu tehneen jotakin 
yritykseen liittyvää arviointityötä, me sitten 
varmennamme, että näin todella on, Tuula 
Råman kuvaa työtä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
www.sfs.fi, sales@sfs.fi

Uusi hitsauksen SFS-käsikirja 66-1

Hitsauksen eri osa-alueiden tärkeimpiä standardeja on koottu 
SFS-käsikirjoihin. 

Tässä uusittu osa 1, ja loput löytyvät SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi. 

SFS-käsikirja 66-1 Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta
14. painos, 2017. A4-koko. 672 sivua (fi/en). Hinta 273 € (+ alv 10 %) 
 
Korvaa edellisen 13. painoksen 2017.

Huom! Saatavana myös DRM-suojattuna pdf-käsikirjana hintaan 
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Kansallinen saatiin nopeasti

Ulkomaisilla toimijoilla on myös mahdollis-
ta saada RALA-pätevyys ja RALA-sertifiointi. 
Saanti edellyttää kuitenkin aina suomalaista 
Y-tunnusta ja toimintaa Suomessa. Ulko-
maisten yritysten kanssa käydään periaat-
teessa sama prosessi kuin suomalaisten ja 
niiden referenssien pitää olla Suomesta.

- Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset 
toimijat Rakennusteollisuus ja RAKLI ovat 
perustaneet RALAn. Toimintamme pohja-
na oli alkujaan esillä ollut ajatus euroop-
palaiseksi standardiksi, mutta tänä päivänä 
RALAn toimintamalli on puhtaasti kansal-
linen. Suunnittelijat tulivat RALAn toimin-
nan piiriin, kun Liikennevirasto alkoi vaatia 
heiltäkin RALA-pätevyyksiä. Teimme silloin 
SKOL:n nimikkeistön pohjalta sen puolen pä-
tevyydet. Sertifioinnissa suunnitteluyrityk-
siä oli toki jo aiemmin, Tuula Råman kertaa 
historiaa.

- Talotekniikka-ala eli LVI-TU ja STUL 
ovat tulleet mukaan vasta tällä vuosikym-
menellä. Nyt RALAssa on mukana 15 eri toi-
mialajärjestöä. RALAn toiminnassa on to-
ki mukana myös yrityksiä, jotka eivät kuulu 
toimialan järjestöihin. Rehellisesti voi sanoa, 
että RALA kattaa kiinteistö- ja rakennusalan 
kaikki vähänkään merkittäväksi luokiteltavat 
yritykset ja niiden toiminnan koko elinkaaren 
hankkeen miettimisestä aina purkamiseen 
ja purkujätteen kuljetukseen asti, viimeiset 
seitsemän vuotta RALAa vetänyt Tuula Rå-
man iloitsee.

- Teräsrakennealalla suunnittelu, pää-
urakointi ja teräsrakenteiden asennus kuulu-
vat RALAn toiminnan piiriin. Konepajatyötä 
emme arvioi emmekä kerää siitä tietoa. Kun 
esimerkiksi Liikennevirasto, osa kaupungeis-
ta ja monet isot tilaajat edellyttävät RALA-
pätevyyttä, tulevat sellaiset teräsrakenteita 
valmistavat yritykset, jotka suunnittelevat ja 
asentavat rakenteita omalla työvoimallaan, 
mukaan pätevyyden arviointiin suunnittelu- 
ja asennustyön osalta. 

- Oma ajatuksemme on, että kaikki ti-
laajat toimisivat Liikenneviraston tapaan, eli 
että hankinta määrittäisi, millä tavalla tekijät 
valitaan. Näin esimerkiksi osaoptimointi ei 
korostuisi, kun hankinta ottaa varmasti ko-
konaisuuden huomioon. Olemme esimerkiksi 
tehneet taloyhtiöille hankintaoppaita osto-
osaaminen kehittymiseksi. -ARa

Puolueeton 
henkilöpätevyyden 
tutkiminen on alan etu
Suunnittelijoiden, työnjohtajien, rakennutta-
jien ja valvojien pätevyys on yksi osa raken-
tamisen laatua. FISE Oy perustettiin vuonna 
2003 eriyttämään pätevyyden toteaminen ja 
pätevyyteen valmistava koulutus toisistaan. 
Teräsrakenneyhdistys on yksi FISEn omistaja 
ja yksi FISEn kahdeksasta sihteerijärjestöstä. 
Jälkimmäinen tarkoittaa, että Teräsraken-
neyhdistyksen pätevyyslautakunta vastaa 
FISEn puolesta teräsrakentamiseen liittyvien 
FISE-pätevyyksien myöntämisestä ja niihin 
liittyvistä mahdollisista sanktioharkinnoista. 
Lisäksi Teräsrakenneyhdistyksellä on omia 
alan laadun varmistamiseen tähtääviä päte-
vyyksiä ohutlevyasennuksiin, palonsuojauk-
siin ja pintakäsittelyihin.

- Toimintamme alku perustuu vuoden 
2000 maankäyttö- ja rakennuslakiin, mis-
sä tämä pätevyyden toteamisen ja koulutuk-
sen erottaminen oli mukana. Meillä on nyt 
18 omistajaa, joista yhden eli RIL:n toimis-
ton yhteydessä mekin toimimme. RIL kuuluu 
Teräsrakenneyhdistyksen tapaan sihteeri-
järjestöihimme. Meillä on kaikkiaan 76 eri 
pätevyysnimikettä. Työnjohtaja- ja suunnit-
telijapätevyydet ovat siis vain yksi osa työ-
tämme, kertoo FISEn toimitusjohtaja Marita 
Mäkinen.

Mäkinen toteaa pätevyysjärjestelmän 
olevan useimmiten alan omasta tarpeesta 

lähtevä asia. FISEn myöntämistä pätevyyk-
sistä vain kaksi eli kosteusvaurion kunto-
tutkija ja energiatodistuksen laatija ovat lain 
edellyttämiä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin 
perustuvat suunnittelija- ja työnjohtajapä-
tevyydet on laadittu lain ja sitä täydentävien 
asetusten ja ohjeiden pohjalta. Muissa päte-
vyysvaatimukset on määritelty alan omien 
parhaiden laatukäytäntöjen näkökulmasta 
turvaamaan riittävä osaaminen ja kokemus 
kyseiseen tehtävään. 

- Rakentamisen työnjohto- ja suunnit-
telupätevyydet eivät ole pakollisia, vaan ra-
kennusvalvontaviranomainen arvioi henkilön 
kelpoisuuden tehtävään. FISEn myöntämä 
pätevyys helpottaa rakennusvalvontaviran-
omaisen työtä. Tilaajat hyödyntävät päte-
vyyksiä koko ajan enemmän laatuperustai-
sessa hankinnassa, Mäkinen esittelee.

Liikennevirasto kuuluu henkilöpätevyyk-
sienkin osalta edelläkävijöihin. Virasto vaatii 
aina tietyt työnjohto- ja suunnittelupätevyy-
det, jotka nähdään siellä yhtenä edellytykse-
nä pystyä tekemään riittävän luotettavaa ja 
laadukasta työtä. Teräsrakentamisen kentäs-
sä tuotannon työnjohtajapätevyydet ovat yksi 
laatutekijä rakenteiden suunnittelun ja työ-
maan työnjohdon pätevyyksien kanssa sa-
moin kuin FISEn myöntämät rakennuttajien 
ja valvojien pätevyydet.

Kuva 3: Rakennusvirhepankki on henkilöpätevyyk-
sien myöntämisen ohella FISE Oy:n palvelutoimin-
taa. FISE Oy:n toimitusjohtaja Marita Mäkinen toivoo 
alan toimijoiden ilmoittavan laajasti havaitsemis-
taan virheistä Rakennusvirhepankkiin alan tiedon ja 
laadun kehittämiseksi. Tiedot julkaistaan palvele-
maan riskikartoitusta, suunnittelua ja toteutusta aina 
puhtaasti teknisellä tasolla ilman mitään tietoa koh-
teesta, tekijöistä tai käytetyistä tuotemerkeistä.

Valokuva: FISE Oy

3.
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Pätevyys vaatii   
koulutusta ja kokemusta

Marita Mäkinen arvioi laatuajattelun lisään-
tyneen tasaisesti rakentamisessa. FISEssä se 
näkyy siinä, että henkilöt kouluttautuvat ja 
hakevat pätevyyksiä koko ajan enemmän.

- Norminpurkutalkoissa lainsäädännöstä 
tulee nykyisiä yleisempää, jolloin toimijoiden 
osaaminen ja asiantuntijuus korostuu. Kun 
hankkeista on tullut entistä monimutkai-
sempia, korostuu erikoisalojen - esimerkiksi 
paloturvallisuussuunnittelun - erikoisosaa-
misen hallinta. Ja tässä sitten varmistettaes-
sa laadukasta tekemistä yhtenä tukena ovat 
FISEn ja toki myös Teräsrakenneyhdistyksen 
omat pätevyydet, Mäkinen kuvaa pätevyyk-
sien merkitystä.

Kun henkilöpätevyyttä haetaan ensim-
mäistä kertaa, siihen voi liittyä pätevyys-
tentti- tai koulutus. Pääosin pätevyyden tar-
kastelu tapahtuu kuitenkin dokumenttien 
pohjalta. Kullekin pätevyydelle on määritel-
ty ensin tietty peruskoulutus. Perus- tai am-
mattikoulupohjalta ei siis voi hakea ilman li-
säkoulutusta pätevyyttä, johon edellytetään 
korkeakoulutusta, vaikka olisi saanut työstä 
kuinka paljon ja hyvää kokemusta työn kaut-
ta uralla edeten.

Jos pätevyyden saaminen ei edellytä 
tenttiä tai kyseessä on pätevyyden uusi-
minen, koulutodistukset, muut opintoto-
distukset, referenssiluettelot sekä viralliset 
työtodistukset toimivat pätevyysharkinnan 
aineistona.

- Koulutusvaateet vaihtelevat, osa pä-

tevyyksistä edellyttää tietyn peruskoulutuk-
sen lisäksi täydennyskoulutusta. Esimerkik-
si konetekniikan insinöörin täytyy täydentää 
tietojaan rakennetekniikan puolelta. Samaten 
pääsuunnittelijan pätevyys vaatii aina täy-
dennyskoulutusta eli pelkkä tutkintokoulu-
tuksessa saatu oppi ei riitä. Lisäksi pätevyy-
den saannin ja ylläpidon edellytys on siis 
riittävä ja oikeanlaatuinen työkokemus. Päte-
vyys uusitaan seitsemän vuoden välein pait-
si kosteusvaurion kuntotutkijalla, jolle laki 
määrää viiden vuoden uusimisvälin. Pätevyys 
ei siis ole ikuinen saavutettu etu, Marita Mä-
kinen paaluttaa toiminnan perusteita.

- Pätevyyden idea on, että sen saaneel-
la on ajantasaiset tiedot ja tuoretta työko-
kemusta. Siksi myös pätevyyden uusiminen 
edellyttää, että omaa ammattitaitoa on sekä 
pidetty yllä tekemällä pätevyyteen liittyvän 
alan töitä että kehitetty hankkimalla lisä-
koulutusta. Sitä ei ole määritelty tarkkaan, 
millaista tai kenen järjestämää koulutuksen 
täytyy olla, mutta esimerkiksi Teräsraken-
neyhdistyksen järjestämä koulutus on yksi 
hyvä keino täydentää omaa osaamistaan te-
räsrakentamiseen liittyvissä asioissa. Näin 
on sekä haettaessa pätevyyttä ensimmäistä 
kertaa että haettaessa pätevyyden uusimista, 
Mäkinen kertoo.

Eettiset ohjeet ohjaavat  
myös toimintaa

Laadukas työ on tietysti muutakin kuin tek-
nistä osaamista. Sen vuoksi FISEkin on laati-

nut eettisen ohjeiston, jonka noudattamiseen 
jokainen pätevyyden saanut on sitoutunut. 
Järjestelmään liittyy myös sanktiomenettely 
ja Mäkinen toteaa eettisten ohjeiden osoitta-
neen hyötynsä ja tarpeellisuutensa. Sanktio-
menettelyyn ryhdytään, jos siihen on saadun 
palautteen pohjalta aihetta, ja selvitystyössä 
tietysti kuullaan eri osapuolia ja selvitetään 
asiaa muutenkin ennen päätöksen tekoa.

- Pätevyysjärjestelmän edellytykset tule-
vat SFS/EN/ISO IEC17024 standardista. Siinä 
on määritelty mm. määräaikaisuus, koulu-
tus- ja kokemusasiat sekä suhtautuminen 
valituksiin ja sanktioihin.

Teräsrakennealalla FISE-pätevyyksiä 
koskevat hakemukset menevät käytännös-
sä Teräsrakenneyhdistykseen, jossa Pekka 
Yrjölä käy ne läpi sihteerinä ja vie pätevyys-
lautakuntaan. Riippumaton alan toimijoi-
ta edustava lautakunta päättää pätevyyden 
myöntämisestä.

- Pätevyyslautakuntien työ on pyytee-
töntä eli siitä ei makseta palkkaa. Siksi on 
myös tärkeää, että jäsenyhdistykset ovat ak-
tiivisesti mukana FISEn toiminnassa. Olem-
me näin saaneet yli 200 osaajaa 23 pätevyys-
lautakuntaan. On erittäin arvokasta, että alan 
osaajat ja heidän työnantajansa panostavat 
työhömme, Mäkinen riemuitsee.

Mäkinen näkee pätevyyksistä selkeitä 
hyötyjä sekä työnantajille että työntekijöille. 
Tarjousvaiheessa yritys voi näyttää väkensä 
osaamisen olevan riippumattoman osapuo-
len varmentamaa sekä sen, että yritys haluaa 
panostaa koko ajan henkilökunnan osaami-

CE EN1090 EXC3

CE EN1090 EXC3

Kantavat teräsrakenteet ja
täydentävät teräsrakenteet
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Yrityksen laatujärjestelmä 
on jatkuva osa arjen työtä

Yritykset voivat hankkia itselleen järjestel-
mä-, tuote- ja henkilösertifiointeja. Serti-
fioitu johtamisjärjestelmä on työkalu, joka 
tukee organisaation jatkuvaa kehittymistä 
ja auttaa vastaamaan asiakkaiden odotuk-
siin. Tuotesertifikaatti ja tuotannon laadun 
varmistaminen taas auttavat hankkimaan oi-
keudet esimerkiksi teräsrakenteilta vaaditta-
vaan CE-merkintään. Henkilöstön osaaminen 
puolestaan varmennetaan tarvittaessa hen-
kilösertifioinnilla.

- Kiwa Inspectaan kuuluva Inspecta Ser-
tifiointi Oy tarjoaa sertifiointiin erittäin kat-
tavat palvelut ja ylläpitää henkilöpätevyys-
rekisteriä, jossa on mm. hitsauskoordinoijia. 
Tuotepuolella EN-1090:n edellyttämä CE-
merkintä on tuonut meille paljon asiakkai-
ta teräsrakennealalta. Paljon asiakkaita tulee 
myös betonielementtien valmistuksesta ja 
puutuoteteollisuudesta. Rakennustuotteille 
on osin vielä kansallinen hyväksyntä tyyp-
pihyväksynnän ja varmennustodistuksen 
myötä. Esimerkiksi betoniteräkselle on yhä 
tyyppihyväksyntä, mutta EN 1090:n myötä 
CE-merkintä on kyllä noussut selkeästi val-
litsevaksi tavaksi osoittaa tuotteen käyttö-
kelpoisuus, esittelee Inspecta Sertifioinnin 
tuotepäällikkö Unto Kalamies.

- Henkilöpätevyydet liittyvät meillä te-
räsrakentamisen osalta hitsauskoordinoin-
tiin ja NDT-tarkastuksiin eli emme tee FISEn 
kanssa päällekkäistä työtä. Olemme mukana 
myös hitsauskokeiden ja menetelmäkokeiden 
teossa, Kalamies täsmentää.

- Teräsrakennealalla toimivalla yrityk-
sellä on toiminnalleen useita eri järjestelmiä. 
Johtamisjärjestelmä perustuu ISO9001-stan-
dardiin, hitsaukselle pitää olla lisäksi oma 
järjestelmänsä. Tuotesertifioinnin kattavuu-
teen vaikuttaa AVCP-luokka. Tarkastaja käy 

työssään läpi järjestelmään liittyvän sisäi-
sen dokumentaation sekä sen, että valmistus 
täyttää tuotestandardien vaateet, jos AVCP-
luokka on 2+. Jos luokka on 1, pitää tekijän 
osoittaa ensin alkutestauksella täyttävänsä 
valmistuksen vaateet ja sitten seurataan, et-
tä sisäinen järjestelmä toimii. Tämä luokka 
1 koskee mm. valaisinpylväitä ja tiekaiteita. 
Yrityksen järjestelmän pitää tuottaa tarvit-
tavat laatudokumentit, tarkastukset ja niistä 
pöytäkirjat ja niin edelleen, Kalamies kuvaa 
työn sisältöä.

- Käytännössä tarkastukset tehdään yri-
tyksissä ennalta sovitusti. Tiettyjen henki-
löiden on oltava sitä tehtäessä paikalla. To-
ki voimme mennä yllättäenkin, jos jossakin 
hankkeessa ilmenee isoja ongelmia tai saam-
me yrityksestä paljon negatiivista palautetta, 
Kalamies kuvaa puolueettoman tarkastuslai-
toksen roolia yrityksen laatutyön vartijana.

Seurataan yrityksen   
toimintaa ja järjestelmiä

Ulkopuolinen tarkistuslaitos seuraa yrityk-
sen toimintaa sekä sen järjestelmien mukai-
suutta. Jos rakennushankkeeseen määrätään 
kansallinen erityismenettely ja siihen liittyvä 

seen. Tilaajille pätevyys helpottaa oikei-
den asiantuntijoiden löytämistä eri tehtäviin 
ja mahdollistaa laatupohjaisen hankinnan 
mm. pätevyyksien kautta tulevan pisteytyk-
sen kautta. Työntekijälle pätevyys on tietysti 
myös etu omassa urakehityksessä, kun FISE 
on koko maassa tunnettu ja arvostettu päte-
vyyden myöntäjä.

- Pätevyysrekisteri löytyy helposti netis-
tä, Marita Mäkinen muistuttaa.

Rakennusvirhepankki viimeisin 
laadun kehityshanke

Rakentamisen laatu on myös virheistä op-
pimista ja jo tehtyjen virheiden välttämis-
tä. Tätä varten FISE Oy on avannut jo 2006 
Rakennusvirhepankin, jota on kehitetty mää-
rätietoisesti vuodesta 2016 alkaen. Pankin 
ideana ei ole osoittaa ketään sormella tai 
tehdä kohu-uutisia. Nykyisin pankin tiedot 
julkaistaan FISEn nettisivuilla fise.fi neutraa-
leina virhetietokortteina tai virhekuvauksina. 
Tiedot voi myös ilmoittaa näppärästi netin 
kautta menemällä Rakennusvirhepankissa 
kohtaan ”Ilmoita rakennusvirhe”. 

- Ajatuksena on, että rakennuttajat, 
suunnittelijat ja urakoitsijat voivat hanketta 
eteenpäin viedessään hahmottaa esimerkiksi 
tietynlaisissa rakenteissa havaitut ongelmat. 
Idea on, että hankkeen toteuttajat ilmoittavat 
omassa hankkeessaan havaitusta virheestä 
FISElle, joka sitten työstää siitä ns. yleispä-
tevän aineiston pankkiin. Ajatus on kertoa 
avoimesti asioista, joista voi olla hyötyä tule-
vissa hankkeissa, alan yleisen laadun kehit-
tämismielessä. Pankista voi sitten hakea vir-
heitä hakusanoilla, Mäkinen kertoo.

Tässä vaiheessa Rakennusvirhepankeis-
ta löytyy jo tietoa mm. sanoilla teräs, liitos, 
nurjahdus ja sortuma, mutta ei vielä esimer-
kiksi sanalla lommahdus. Tietopankissa eivät 
ainakaan vielä ole onnettomuustutkimuslau-
takuntien tutkimat hankkeet, koska raportit 
niistä ovat julkisia muutenkin. Marita Mäki-
nen toivoo, että kiinteistö- ja rakennusalan 
toimijat aktivoituisivat tuomaan aina havai-
tut virheet esille tätä kautta.

- Onhan se kaikkien etu, että levitetään 
ammattimaisesti tietoa havaituista virheis-
tä ja estetään niiden toistuminen mahdolli-
simman hyvin. Alan kehittäminen iltapäivä-
lehtien isojen otsikoiden tai Suomi24-sivujen 
keskustelujen kautta ei liene kenenkään ta-
voite, Mäkinen hymähtää hirtehisesti.

- Tiivistettynä Rakennusvirhepankista 
on hyötyä tehtäessä riskikartoitusta, suun-
nittelua sekä myös toteutusta. Pankista nä-
kee, missä asioissa on aiemmin tehty virheitä 
saamatta selville yksilöityjä tietoja itse hank-
keista tai niihin liittyneistä henkilöistä, yri-
tyksistä ja tuotteista. Virheet esitellään siis 
puhtaasti teknisellä tasolla tiedon ja laadun 
kehittämiseksi, Mäkinen vinkkaa alan toimi-
joille. -ARa

4.

Kuva 4: Tuotepäällikkö Unto Kalamies pitää työtä 
Inspecta Sertifioinnissa kivana jatkona uralle Teräs-
rakenneyhdistyksessä. Sertifiointi- ja tarkastustyössä 
ollaan mukavasti eri tavalla lähellä käytännön toi-
mintaa kuin esimerkiksi osallistuttaessa toimialajär-
jestön edustajana eurooppalaiseen standardisointi-
työhön, jossa työ oli mm. vaatimusten kirjoittamista 
ja asioiden tutkailua teorian puolelta.

Valokuva: Arto Rautio
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suunnittelun ja toteutuksen ulkopuolinen 
tarkastus, se tapahtuu erikseen.

- Kun esimerkiksi itse valvon laatua, pai-
nopiste on yrityksen järjestelmissä ja proses-
seissa. Toki katsomme tuotteitakin, mutta se 
ei ole pääroolissa. Katsomme samoin esimer-
kiksi, että hitsauskoordinaattorin ja hitsaa-
jien pätevyys riittävät vaadittuun luokkaan 
ja asialliset hitsausohjeet ovat olemassa. Kun 
EN 1090 tuli voimaan, näihin asioihin tu-
li paljon uutta mukaan, mutta ei muuttanut 
oman työni perusteita. Jos aletaan esimerkik-
si läpivalaista hitsiä, se on NDT-tarkastajan 
työtä, ei minun, Kalamies selventää.

Standardi EN 1090 toi Kalamiehen mu-
kaan ison määrän tuoteryhmiä CE-mer-
kinnän ja siten tarkastustoiminnan piiriin. 
Teräsrakenteissa hitsaus on yksi iso osa vaa-
timuksenmukaisuutta. Ensiksi yritykses-
sä pitää olla pätevä koordinoija hitsauksen 
taustalla, oma tai ostopalvelulla hankittu. 
Toiseksi hitsaajille vaaditaan riittävät päte-
vyydet ja oikeat hitsausohjeet. Tänä päivä-
nä rakenteita ei todellakaan kasata työmaal-
la periaatteella ”se hitsaa, jolla on tikkaat 
mukana”.

- Näiden asioiden tarkka läpikäynti on 
monelle yritykselle ollut uusi ja merkittävä 
EN 1090:n tuoma asia. Sertifikaatin edellytys 
on, että taustalla on vastaava hitsauskoordi-
naattori, jonka voidaan osoittaa myös hoita-
neen tehtäväänsä koko ajan, Kalamies tiivis-
tää teräsrakenteiden CE-merkinnän tuoman 
muutoksen.

- Osaprosessien suorituskyky on myös 

Suunnittelijoilla olisi vielä  
opiskeltavaa

Kuten kaikissa asioissa, löytää Unto Kalamies 
standardin EN 1090 käytössä ja CE-merkin-
nän käyttöönotossa myös ongelmia. Hänen 
kokemustensa mukaan kaikki suunnittelijat 
eivät edelleenkään oikein tunne EN 1090:n 
standardeja. Välillä tehdään selvästi CE-mer-
kinnän piiriin kuuluvaa valmistusta ilman 
mainintaa EN 1090:n noudattamisesta. Kun 
tehdään työtä tilaajan suunnitelmilla kone-
pajakuvia myöten, huomaa olevan yleisesti 
ongelmana, että dokumenteissa ei ole mitään 
EN 1090:een viittaavaa. 

- Kentällä näyttää olevan myös yhä van-
hoilla standardeilla tai B7:n mukaan tai nii-
den yhdistelmällä töitä tekeviä suunnit-
telijoita. Nämä mainitut ongelmat tulevat 
paljolti varmaan sitä kautta. Meille nämä 
tulevat esille tarkastuksissa, kun käymme 
jonkin projektin läpi konepajan kanssa. Do-
kumenteista puuttuvat esikäsittelyasteet, EN 
1090-asiat yms. tämän päivän laatuvaati-
musten mukaiset asiat, Kalamies puuskahtaa 
harmissaan.

- Näyttää myös siltä, että rakennuttajat 
eivät miellä Eurokoodien ja EN 1090:n ole-
van ainoita virallisen hyväksynnän sisältä-
viä suunnittelun ja toteutuksen lähtökoh-
tia. Toki myös sitä ongelmaa on ollut, että 
CE-merkintää on vaadittu tuotteille, joille 
ei vielä ole harmonisoitua tuotestandardia. 
Mutta teräsrakenteissa rakennuttajalle voi 
pahimmillaan käydä niin, että valmis halli ei 

tärkeää. Teräsrakenteet ajatellaan osaproses-
sien tuotteiksi. Siksi nyt on pitänyt esimer-
kiksi termisessä leikkauksessa käydä pro-
sessin suorituskyky kunnolla läpi. Aiemmin 
todellinen leikkausjäljen luokitus on ollut 
huonosti tunnettu nykyhetkeen verrattuna. 
Tänä päivänä todellinen suorituskyky tunne-
taan hyvin.

- Laatudokumentointi on kaikkineen ny-
kyisin merkittävästi kattavampaa kuin ennen 
standardin 1090 käyttöönottoa. Kastepistettä 
esimerkiksi seurataan taustan pintalämpöti-
lan osalta. Kun ollaan varmasti kaukana kas-
tepisteestä, on teräsrakenteiden maalauksen 
laatu parantunut selvästi viime vuosina, Ka-
lamies kuvaa saatuja hyötyjä.

Hyvä konepajakäytäntö on kauan käy-
tetty käsite. Kun EN 1090-standardit tulivat 
voimaan, on tarkka tieto, mitä hyvä kone-
pajakäytäntö tarkoittaa neljällä eri vaati-
vuustasolla. Toteutusluokkien avulla voidaan 
kuvata, millä vaativuustasolla työ on tehty. 
Toteutusluokkamäärittelyn avulla tilaaja saa 
standardin kautta nyt 36 asiaa koskevat de-
taljivaatimukset lopputuotteeseen. Helpot-
taa tietysti työtä, kun yksi päätös lyö samalla 
lukkoon ison määrän muita asioita, Kalamies 
kehuu nykysäännöstön etuja.

- Pidän etuna myös alan yhteistä kan-
sainvälistä kieltä, joka on syntynyt standar-
din ja CE-merkinnän myötä. Tämä vähentää 
olennaisesti väärinymmärryksen ja virheen 
riskejä. Suomalaiselle teräsrakennealalle, jol-
la on hyvin paljon vientiä, tämä on erityisen 
hyvä asia, Kalamies uskoo.

Visiomme on olla vuonna 2025 

asiakkaidemme luotettavin kumppani 

teknisissä tarkastuksissa, kaikkialla, 

ympäri maailmaa. 

ME VARMISTAMME 
TURVALLISUUDEN

Yhdystie 3 – 7
FI-68300 Kälviä
FINLAND

Tel. +358 6 832 5000
Fax +358 6 835 0477
info@besthall.com www.besthall.com

Best-Hall kattaa kaiken. 
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Turvallisuus perusviestinä
selvästi suurin yksittäinen palvelu. Niissä 
on Juha Toivosen mukaan kolme neljäsosaa 
koko DEKRAn noin 200 hengen henkilös-
töstä. NDT-tarkastuspalveluita ostavat mm. 
voimalaitokset, jalostamot, telakat ja kone-
pajat. NDT-tarkastajia on pätevöitetty mo-
niin eri menetelmiin ja heillä on käytössään 
laitteita lukuisiin eri sovelluksiin. Pätevöinti 
on verrattavissa ajokortin suorittamiseen. Se 
sisältää koulutusta, harjoittelua ja tutkinnon.

- Tarkastukset lähtevät usein asiakkaiden 
vaatimuksista, osin standardien tai säädös-
ten vaatimuksista. Rakentamisessa mahdol-
linen piilevä vaara tai riski on yleensä tuonut 
vaatimuksen tehdä tarkastus turvallisuuden 
varmistamiseksi. Kaikki rakenteet on suun-
niteltava, valmistettava ja rakennettava niin, 
ettei aiheuteta vaaraa, Juha Toivonen toteaa

- Ikävä kyllä vieläkin toimitaan jon-
kin verran pelkästään vähimmäisvaatimus-
ten mukaan eikä mitään ns. omia NDT- tar-
kastuksia juuri tehdä. On totta, että laatua ei 
tehdä tarkastuksilla, mutta ei sitä tehdä tar-
kastamattakaan. Tarkastamalla ja testaamal-
la mitataan tuotteiden ja tuotannon laatua. 
Se on välttämätöntä varsinkin prosesseis-
sa, joissa toimiminen ohjeiden mukaisesti ei 
välttämättä takaa virheetöntä tuotetta. Toi-
nen, paljon kalliimpi tapa saada palautetta 
on sitten asiakkaiden palautteiden ja lehtien 
otsikoiden kautta. Valmistuksessa kannattai-
si panostaa siihen, että tuotteesta tulisi ker-
ralla hyvä, Toivonen vinkkaa rakennusalan 
osapuolille.

- Hyvä esimerkki järkevästä vapaaehtoi-
sen tarkastustoiminnan yleistymisestä ovat 
sähköpuolen osittaispurkaustarkastukset. Ne 
ovat yleistyneet viime vuosina. Niissä selvi-
tetään, ovatko 6 – 45 kV keskijännitekaape-
leiden liitokset hyviä. Tarkastuksessa voidaan 
havaita kaapelivarusteissa eli jatkoksissa ja 
päätteissä piileviä vikoja, jotka lähitulevai-
suudessa aiheuttaisivat sähkökatkoksen ja 

- Autokatsastuksista tämä lähti ja on nyt 
laajentunut jo yli 50 maahan tarkastus-, ar-
viointi-, sertifointi-, testaus- ja koulutustoi-
minnaksi. Olemme nyt maailmanlaajuisesti 
yksi alamme johtavia konserneja. Aloitimme 
sertifiointitoimintaamme Suomessa vajaat 
viisi vuotta sitten, kertoo DEKRA Industrial 
Oy:n sertifiointitoiminnan vetäjä, tarkastus-
päällikkö Anssi Rissanen.

- DEKRAna olemme toimineet Suomes-
sa vuodesta 2008 asti, mutta historia täällä 
ulottuu Polartest-nimisenä 1970-luvulle asti, 
Rissanen jatkaa.

- DEKRA perustettiin 1925 Berliinis-
sä autojen katsastamiseen. Ideana oli saa-
da asiantuntijapalvelulla pidetyksi autot 
ajokunnossa ja teknisesti turvallisina niin 
käyttäjilleen kuin muillekin liikkujille, lisää 
DEKRAn laatupäällikkö Juha Toivonen.

- Tarkastustoimintaan DEKRA laajensi 
reilut kymmenen vuotta sitten. Turvallisuus 
teillä, työssä ja kotona on nykyään perus-
viestimme. Toimintaa laajennetaan yritys-
ostoin koko ajan. Käytännössä konsernil-
la on kolme toiminnan pääaluetta eli autot, 
teollisuus ja henkilöstö. Suomessa toimimme 
lähinnä teollisuuden testauksissa, tarkas-
tuksissa ja sertifioinneissa, Anssi Rissanen 
jatkaa.

- Olemme esimerkiksi johtava ainet-
ta rikkomattomien NDT-tarkastusten tekijä 
Suomessa. Meillä on myös kaksi ainetta rik-
kovaa laboratoriota, toinen Turussa ja toinen 
Oulussa. Teemme myös painelaitteiden, säh-
kölaitteistojen ja pelastustoimen laitteistojen 
tarkastusta. Lisäksi omana yhtiönään toimii 
STUK:n hyväksymä ydinvoimalaitosten tar-
kastuslaitos DEKRA Inspection Oy, Rissanen 
avaa yhtiön laatuun liittyvää työtä.

Lopputuotteen laadulla on väliä

DEKRA Industrial Oy:n toiminnassa ainet-
ta rikkomattomat NDT-tarkastukset ovat 

saa suunnittelun ja toteutuksen puutteiden 
takia käyttölupaa. Yleensä joudutaan vähin-
täänkin jälkitarkastuksiin. Rakennuttaja voi 
myös joutua tekemään kalliitakin korjauksia 
uuteen rakennukseen, että se saadaan vaati-
musten mukaiseksi, Kalamies muistuttaa ti-
laajan riskeistä.

- Kun toiminta tapahtuu nykysäännösten 
puitteissa, se on yleensä kyllä kunnossa. Mi-
tään isoja ongelmia ei tarkastuksissamme ole 
tullut vastaan. Alussa oli usein pieniä poik-
keamia, kunnes järjestelmä saadaan ajetuk-
si osaksi toiminnan arkea. Tässähän ei myös 
riitä, että toimitetaan sertifikaatti asiakkaal-
le, vaan pitää antaa myös suoritustasoil-
moitus ja tehdä CE-merkintä. Kun laatu- ja 
toimintajärjestelmät rakennetaan yritysten 
omista lähtökohdista, ne palvelevat toimin-
taa kyllä hyvin, Unto Kalamies sanoo.

Käytännössä Unto Kalamiehen sertifi-
ointityö tapahtuu osin omassa työhuonees-
sa dokumentteihin perustuen, osin käymällä 
niin sanotusti onsite eri puolella Suomea tai 
ulkomaillakin, lähinnä Itämeren ympäristös-
sä. Kun sertifiointi on myönnetty, yrityksessä 
tehdään tarkastuksia säännöllisesti. Jos yri-
tys laajentaa tuotantoaan siitä, mihin sillä on 
sertifiointi, laajennus vaatii oman laatutyön-
sä ja sen tarkastamisen. Prosessin asianmu-
kaisuus on yksi tärkeä asia, mitä käydään eri 
projektien toteutuksen kautta läpi.

- Yrityksen saama sertifikaatti on läh-
tökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Kun tar-
kastukset ja tarkastuskäynnit ovat sään-
nöllisiä ja jatkuvia, on sertifiointi kuitenkin 
käytännössä voimassa varmasti vain seu-
raavaan tarkastukseen asti. Tarkastukses-
sa mahdollisesti havaittuihin poikkeamiin 
yrityksellä on yleensä kolme kuukautta aikaa 
antaa vastine. Lisäksi yrityksen pitää korja-
ta asiat niin, että syy puutteeseen löytyy ja 
poistetaan, sekä varmistaa, ettei samaa vir-
hettä tehdä uudelleen, Unto Kalamies täh-
dentää. -ARa

Kuva 5: Laatupäällikkö Juha Toivonen (vas.) ja tar-
kastuspäällikkö Anssi Rissanen asettuivat kuvat-
tavaksi DEKRAn toiminnan alkulähteistä kertovan 
taulun eteen DEKRA Industrial Oy:n Vantaan toimi-
pisteen aulassa. Toivonen ja Rissanen muistuttavat 
etenkin ainetta rikkomattomien NDT-tarkastusten 
tuovan sertifiointien ja auditointien lisäksi oman li-
sänsä rakentamisen laatuun. Tarkastus tuotannossa 
on helpoin ja halvin tapa hankkia varmuutta laatuun 
ja turvallisuuteen.

Valokuva: Arto Rautio

5.
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ovat pääosin toteutusluokan 2 toimijoita. Ha-
keutuminen siitä esimerkiksi luokkaan 3 on 
strateginen päätös.  Tämä vaatii oman työn-
sä, että konepaja voi toimittaa luokan EXC3 
mukaisia rakenteita, Rissanen sanoo.

- Omaa toimintaa voi kehittää myös il-
man isoja investointeja. Silmämääräinen tar-
kastus on hyvin tärkeä osa kokonaisuuden 
osaamista. Se on helpoin, nopein ja halvin 
tapa valvoa hitsin laatua ja toteutuksen pro-
sessia. Monelta murheelta voisi välttyä, jos 
osaava henkilöstö tekisi silmämääräisen tar-
kastuksen kunnolla tuotannon yhteydessä, 
Juha Toivonen muistuttaa.

- Eli jos kerrataan vielä näitä eri toimen-
piteitä, sertifiointi ja auditointi ovat toimin-
nan ja prosessien tarkastamista. Tehtaalla 
Juhan mainitsema silmämääräinen tarkastus 
on yksi osa hitsauksen laatutyötä. Näiden li-
säksi tehdään sitten mm. valmiiden paine-
laitteiden ja rakenteiden fyysistä tarkastus-
ta, jota painelaitetarkastajat tekevät lähinnä 
käyden konepajoilla. Tarvittaessa voidaan 
tehdä myös ainetta rikkova tarkastus, jota 
varten meillä on kaksi laboratoriota, Anssi 
Rissanen kiteyttää työtä, jota DEKRA voi teh-
dä konepajojen kanssa.

- Oma käsitykseni on, että rakentami-
sessa tiedetään hyvin, miten hyvä lopputu-
los saadaan aikaan. Mutta kun työt pilkotaan 
aliurakoihin ja vastuuta jaetaan paljon, niin 
lopputuloksesta ei tule parasta. Jokainen op-
timoi oman urakkansa ja työnsä, vaikka siitä 
seuraavassa vaiheessa aiheutuisikin hanka-
luuksia tai lisäkustannuksia. Kokonaisuuden 
hallintaan ja laadunvarmistukseen sisältyy 
enemmän riskejä. Esimerkiksi eräs taannoin 
tapahtunut halliromahdus aiheutui siitä, että 
yhdestä liitoksesta puuttui iso osa ruuveista. 
Ei niitä kukaan tahallaan pois jättänyt, Toi-
vonen arvelee.

- Eurokoodit, EN 1090 ja CE-merkintä 
niihin liittyvine vaatimuksineen ovat mieles-
täni parantaneet rakentamisen turvallisuutta. 
Sertifiointiin liittyvät aina tarkastukset sekä 
vaatimus dokumentoida asiat. Ilman doku-
mentoitua näyttöä arviointia ei voi tehdä ja 
puuttuvista dokumenteista on seurauksena 
poikkeamamerkintä, Rissanen jatkaa.

- Valistuneet asiakkaat ajattelevat pitkä-
jänteisesti ja arvostavat tarkastustoimintaa 
asiana, joka säästää yrityksen rahaa pitkällä 
aikavälillä. Tällaiset yritykset hakevat ja saa-
vat meiltä myös eväitä omaan kehitykseen, 
koska haluavat olla huomenna vielä parem-
pia kuin tänään, Toivonen iloitsee.

- Koska turvallisuus on prioriteetti nu-
mero yksi DEKRAn arvojen mukaisesti, 
teemme auditoinnissa myös turvallisuuden 
arviointia, esimerkiksi hitsauspullojen kiin-
nittämistä. Tämä on hyvä esimerkki pienestä 
ja helposti järjestettävästä asiasta, joka kui-
tenkin tuo merkittävästi lisäturvallisuutta ja 
sitä kautta laatua toimintaan. Auditointira-
porttien mukaan tällaisia ongelmia oli ensin 
noin kolmanneksessa konepajoja, nyt mer-
kintöjä ei enää juuri tule, Rissanen yhdistää 
laatutyön takaisin turvallisuuden varmista-
miseen. -ARa

Kristiansundissa Norjassa toimiva Atlanten 
Kunstisbane As on tilannut suomalaiselta 
Best-Hall Oy:ltä joulukuussa 2016 luistelu-
hallin, johon tulee kaksi 2 curlingrataa, jää-
kiekkokaukalo, 400-metrinen pitkän matkan 
luistelurata sekä jäätanssi-yleisöluistelualue. 
Valmis halli tulee olemaan 187 metriä pitkä ja 
73 metriä leveä ja sen on tarkoitus valmistua 
alkuvuodesta 2018. Tämä kyseinen Best-Halli 
tulee olemaan Norjan ensimmäinen kangas-
halli pitkän matkan luisteluun. Ahtaasta ton-
tista johtuen Best-Hallissa on aiemmin totu-
tusta poikkeava rakenne, pyöristetyt päädyt.

Hallihanke on saanut vauhtia ilmasto-
olojen pysyväisluonteiselta tuntuvasta muu-
toksesta. Viimeinen kunnon talvikausi on 
koettu Kristiansundissa 2008-2009, jolloin 
kausi kesti aina maaliskuun puoliväliin saak-
ka. Tämän jälkeen talvet ovat olleet vuosi 
vuodelta leudompia. Tämä yhdistettynä suu-
riin sademääriin on vaikeuttanut luisteluolo-
suhteita sekä lyhentänyt luistelukausia. Tästä 
johtuen Atlanten Kunstisbane As päätti kat-
taa 2008 valmistuneen jääalueensa. 

Hallin kantava runko on S420MH/
S355J2H rakenneputkista Best-Hallin omas-

Mistä on 
hyvät hallit 
tehty?
Norjassa tehdään parhaillaan 
maan järjestyksessä neljättä ka-
tettua luistinrataa. Kristiansun-
dissa oleva rata katetaan kälviä-
läisen Best-Hallin toimittamalla 
noin 12.500 m2 teräsrunkoisella 
hallilla.

kalliit korjaukset. Nyt varusteet voidaan kor-
jata ennen sähkönjakelun aloittamista. Li-
säksi asentaja oppii tekemään varusteen 
paremmin. Tässä konkretisoituu, mitä lop-
putuotteen laatu tarkoittaa pitkällä aikavälil-
lä, Toivonen kommentoi hyvää toimintaa.

- Rakennusalalla olemme mukana NDT- 
ja tarvittaessa DT-tarkastuksissa. Suunnitel-
mien tarkastuksia esimerkiksi emme tee eli 
emme toimi ns. erityismenettelyssä tarkoi-
tettuna kolmannen osapuolen tarkastajana. 
Painelaitepuolella toimintakenttämme kattaa 
senkin. Siellä olemme olleet myös vauriotut-
kimuksissa ja selvittäneet, miksi jokin raken-
ne ei toimi. Hitsi on teräsrakenteissa tietysti 
yksi kriittinen osa, Anssi Rissanen kertoo.

Rakentaminen tuo myös  
mukavasti töitä

Juha Toivonen muistuttaa DEKRAn olevan jo 
nyt rakennusalan monissa hankkeissa mu-
kana. 

- Tarkastuksen käyttö voi liittyä valmis-
tukseen, käyttöön tai suunniteltuun muu-
tokseen. Voimme mennä asiakkaan luo tai 
asiakas voi tuoda tuotteensa johonkin 20 
NDT-laboratoriostamme tarkastettavaksi. 
Yleisimmin toimimme asiakkaan luona.

- Ainetta rikkomattomia tarkastusme-
netelmiä ovat esimerkiksi visuaalinen, tun-
keumaneste-, magneettijauhe-, ultraääni- 
tai röntgentarkastus. Lisäksi vuototarkastus 
voi olla vaikkapa kanavaporttien tai sillan 
pilareiden tiiveyden varmistamisen yksi osa. 
Nesteen kuplinta kertoo, vuotaako hitsaus-
liitos. Painekoe voisi myös sopia tällaisiin 
kohteisiin. Olemme testanneet tiiveyttä myös 
heliumilla. Säiliöissä ja putkistoissa esimer-
kiksi on käytetty mekaanisia apulaitteita, 
myös NDT-standardien kirjoittamistyöhön 
osallistunut Toivonen kuvaa eri menetelmiä.

- Olosuhteet tuovat oman haasteen-
sa. Esimerkiksi Savonlinnassa sillan järeiden 
palkkien magneettijauhetarkastuksessa tar-
vittavan kontrastivärin kuivumista oli odo-
tettava normaalia paljon pidempi aika lähes 
20 asteen pakkasessa. Lopulta maali kuivui ja 
työ saatiin tehtyä, Toivonen kertoo jo nau-
rahtaen.

- Olemme aina puolueeton asiantunti-
ja ja meillä on vahva tahto saattaa projektit 
loppuun. Mittaamme tuotteen vaatimusten 
täyttymistä kuten jo todettiin, turvallisuus 
edellä, Toivonen korostaa.

-  Kun mietitään kustannuksia, on hyvä 
muistaa, että kustannukset ovat aina kor-
keammat, jos tarkastus tapahtuu jälkikä-
teen ja vaadittu lopputulos syntyy korjausten 
kautta. On siis helpompaa, luotettavampaa ja 
ennen kaikkea halvempaa valmistaa ja tar-
kastaa tehtaalla kuin työmaalla, Toivonen 
tähdentää.

Laatutyö on osa kilpailukykyä

Anssi Rissanen muistuttaa konepajapuolen 
terästäytyneen uusiutuneen lainsäädännön 
myötä. EN 1090 on tuonut hitsauskoordinoi-
jat, hitsaajienpätevyydet sekä hitsausohjeet 
ja NDT-tarkastukset ilmoitetun laitoksen te-
kemän auditoinnin piiriin.

- Tällä hetkellä teräsrakennekonepajat 

1.
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sa konepajassa hitsattu tasoristikkorakenne. 
Elementit yhdistetään työmaalla pulttilii-
toksin. Rungon ratkaisuissa näkyvät vahvasti 
membraanikatteen asettamat vaatimukset, 
tuotannon ja logistiikan rajoitteet sekä asen-
nustapa. Mahdollisimman suuri osa rungon 
kasauksesta pyritään tekemään maassa. Loh-
korakentamisen ansiosta nostureiden tarve ja 
nostimista tehtävä työ saadaan minimoitua. 
Kymmenien vuosien kokemus vastaavista ra-
kenteista on antanut hyvän pohjan suunnit-
teluvaiheessa tehtäville valinnoille. 

Kaksinivelkehäinen   
harjamallinen runko

Luisteluhallin suoran osan runko koostuu 
kolmen metrin välein olevista kaksinivelke-
histä. Kehämuoto on harjamallinen, Katon 
lappeet ovat lievästi kaarevia kangasraken-
teen vuoksi. Ristikkoelementit ovat val-
mistus- ja kuljetusteknisistä syistä mak-
simissaan 10 metriä pitkiä. Puoliympyrän 
muotoisten päätyosien kehäristikot, joita on 
19, tulevat ulkoseinältä säteittäin kohti kes-
kipistettä. Joka toinen ristikko tukeutuu ym-
pyrän keskiössä sijaitsevan teräspilarin pääl-
le. Loput ristikot katkeavat keskiöstä kuuden 
metrin etäisyydellä olevaan, puoliympyrän 
muotoiseen, ristikkorakenteiseen välirenkaa-
seen. Ulkoseinällä kehäväli on 6,3 metriä, ja 
välirenkaalla vain reilu 70 senttiä.

Pääkehien paarteet tuetaan toisiinsa si-
vusuunnassa vaaka- ja vinositeillä. Jäykis-
täviä rakenteita on runsaasti ympäri hallia. 
Runko on mitoitettu palosuojaamattoma-
na R15 paloluokan vaatimuksen täyttäväk-
si. Norjalaisten perustussuunnittelijoiden 
ja -urakoitsijoiden työn jälki oli erinomais-
ta. Suunnitelmia päivitettiin sitä mukaa, kun 
kaivuut etenivät. Perustukset ankkuroitiin 
osin kallioon. Toisaalla leveät anturat ovat 
savimaan päällä. Lisähaastetta toivat teko-
jään jäähdytysputkistot, joiden tarkka sijainti 
ei ollut tiedossa. 

Hallitoimittajan mielestä tässä projektis-
sa näkyy erityisen hyvin Best-Hallin toimin-
tatavan voima, koko ketju myynnistä asen-
nukseen toimii läheisessä yhteistyössä omia 

vahvuuksia hyödyntäen. Käytännössä tuo-
tannon ja asennuksen edustus on ollut koko 
ajan vuorovaikutuksessa suunnitteluun sen 
edetessä. Projektissa on tietysti myös haettu 
tuotantoteknisesti Best-Hallin valmistukseen 
sopivia ratkaisuja, joilla on haluttu taata hy-
vä laatu sekä kokonaisedullisuus.

Kireästä aikataulusta huolimatta pääosa 
tarvittavista rakenneputkista voitiin tilata 
suoraan valssauksesta sopivina aihioina, jo-
ten materiaalihukka oli minimaalista. Teräs-
rungon kriittiset osat koekasattiin tehtaalla. 
Näin varmistuttiin osien yhteensopivuudesta 
ja mittatarkkuudesta. Samalla asentajat sai-
vat hyvän tuntuman hieman normaalia kalii-
beria järeämpään rakenteeseen. Halli on mi-
toitettu Suomessa tavallista suuremmille eli 
30 m/s tuuli- sekä 2,5 kN/m2 lumikuormalle.

Laadukas kate on    
osa onnistumista

Projektiin katemateriaalina käytettiin Serge 
Ferrarin laadukkaaksi tiedettyä Précont-

raint 1202 S2:ta. Kankaan paino on 1050 g/
m2. Best-Hallin ns. normaalitoimituksissa 
kankaan paino on 850-900 g/m2.  Kangasta 
kuluu hankkeessa yli 20.000 m2 ja sen koko-
naispaino on noin 24.000 kg. Aikaa kankaan 
hitsaamiseen meni noin 14 viikkoa, kun esi-
merkiksi Best-Hallin pienimmän vakiohal-
lin kankaan hitsaukseen menee noin kaksi 
työpäivää.

Katto-osan valkoinen PVC-kangas lä-
päisee valoa. Näin ollen se antaa halliin lisää 
avaruutta ja valoisuutta suojaten samalla ur-
heilijoita tuulelta, sateelta sekä lumelta.

Serge Ferrarin Précontraint® -tekno-
logiaa käytettäessä pohjakankaan loimi- ja 
kudelangat esijännitetään, jolloin kankaasta 
saadaan muotokestävämpi. Näin kankaan ve-
nymä on kuormituksessa perinteisiä kankaita 
huomattavasti pienempi. Käytetyn teknolo-
gian etuna on myös suurempi PVC:n paksuus 
kankaan päällä. mikä antaa lisäsuojaa. Serge 
Ferrari antaa 12 vuoden takuun ko. kankaalle. 
Valkoisissa kankaissa on Anti Wicking käsit-
tely, joka estää kosteuden imeytymisen poh-

2.

Kuvat 1 ja 2: Uusi Kristiansundin luisteluhalli on 
toimitettu Suomesta asennettuna. Hallihanke 
toimii esimerkkinä, miten hyvä ja kestävä hal-
li toteutetaan. Hallin toimittanut Best-Hall Oy 
esimerkiksi maalaa kohteen teräsrakenteet pul-
verimaalaamossaan Teknoksen tuotteilla, jolloin 
rakenne saa erinomaisen korroosiosuojan sekä 
PVC-katteen ja rungon kitka pienenee.
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jakankaan lankoihin. Kankaiden homesuoja-
käsittely estää homeen synnyn kankaassa.

Serge Ferrarilla on useita paloturvaser-
tifikaatteja, joten kangasta voi käyttää eri 
maissa. Kankaat ovat myös kierrätettäviä. 
Best-Hall voi myös hyödyntää hankkeissaan 
Serge Ferrari myynti- ja markkinointitukea 
sekä tunnettua laadukasta brändiä.

Hyvä ei synny sattumalta

Laadukas hallirakennus syntyy taitavan ti-
laamisen, hyvän suunnittelun sekä osaavan 
valmistuksen ja asennuksen summana. Han-
ketta tilaajan puolella vetävä Frode Bjerke-
lund Atlanten Kunstis AS:sta on hallihank-
keen etenemisestä innoissaan.

- Tämän prosessin aikana meillä on ollut 
hyvä ja hedelmällinen yhteistyö Best-Hal-
lin ja heidän edustajiensa kanssa. Asentajis-
ta, jotka ovat täällä pystyttämässä hallia, voi 
team Best-Hall olla ylpeitä. Odotamme in-
nolla monia hienoja vuosia jäähallissa, jossa 
voimme nyt myös pitää kesäkaudella kon-
sertteja, näyttelyitä yms. toimintaa, Bjerke-
lund kiittää.

Best-Hall on kokemusten mukaan erit-
täin turvallinen halliratkaisu. Kaikki raken-
teet mitoitetaan aina yksilöllisesti rakennus-
paikan ympäristö-, tuuli- ja lumikuormille. 
Osalla Best-Hallin suunnittelijoista on FISE:n 
myöntämä AA-teräsrakennesuunnittelijan 
pätevyys, joka on korkein mahdollinen taso 
teräsrakentamisessa.

Hallien runkorakenne on erittäin kestävä. 
Best-Hall käyttää rakenteisiin vain euroop-
palaista ns. vakioterästä lujempaa SSAB:n 
ja Tata Steel’in S420* -putkiprofiiliterästä. 
Laatujärjestelmän mukaisesti kaikki materi-
aalit ovat jäljitettävissä ja testataan sekä va-
rustetaan ainestodistuksella.  

Yhtiön teräsrakenteiden valmistukses-
sa lähtökohtana on aina standardin EN 1090 
noudattaminen. Best-Hall on luonnollisesti 
saanut eurooppalaisen CE-merkinnän kan-
taville rakenteilleen EXC 3 luokkaan asti. CE-
merkinnän vaatimuksina ovat mm. hitsauk-
sen menetelmäkokeet, hitsaajien pätevöinti, 
IWE ja IWS tasoiset hitsauskoordinaattorit 
talossa sekä NDT-tarkastukset, jonka suorit-
taa Nondest Oy, Kokkolasta. 

Yhtiön projekteissa otetaan aina huo-
mioon käyttöolosuhteet ympäristöluokkaa 
valitessa. Tässä hankkeessa ympäristöluo-
kaksi määrättiin C4 johtuen ulkoisesta kuor-
mituksesta eli hallin sisäisestä kosteudes-
ta. Best-Hall on luonut selvät toimintatavat 
sille, miten toimitaan eri ympäristöluokissa. 
Teräsrakenteiden pintakäsittelyssä vielä har-
vinainen pulverimaalaus mahdollistaa kaik-
ki C3-C5 ympäristöluokat. Maalaus tapahtuu 
Best-Hallin omissa tiloissa olevassa pulveri-
maalaamossa, joka kuuluu lajissaan Pohjois-
Euroopan suurimpiin. Best-Hallin maalitoi-
mittaja on Teknos.

Best-Hall ei kuumasinkitytä teräsrun-
kojaan. Pulverimaalauksen ansiosta maa-
lauksen sileä pinta minimoi PVC-katteen ja 
rungon kitkaa, ja näin vähentää hankausku-
lumista. Ympäristöystävällinen ja esteet-
tisesti näyttävämpi pulverimaalaus antaa 
rungolle myös erinomaisen korroosiosuojan, 
joka tarvittaessa yltää siis aina C5-luokkaan. 

Tätä pidetään yhtiössä yhtenä hyvän laadun 
elementtinä.

Kokemusta ja turvallisuutta   
jo yli 40 vuotta

Best-Hall Oy on tänä päivänä vaativien te-
räsristikkorakenteisten hallien tuotekehitys- 
ja laatujohtaja. Asiakkaille yhtiö on täyden 
palvelun toimittaja. Best-Hall on perustettu 
vuonna 1975 ja ehtinyt toimittaa jo noin 4500 
hallia Suomeen tai vientiin. Halleja on men-
nyt mm. varasto-, teollisuus- ja urheilukäyt-
töön. Näyttävimpiä vientikohteita ovat New 
Yorkissa JFK:n kentällä sijaitseva 80 m leveä 
lentokonehalli sekä Ison-Britannian Cardif-
fissa BBC:n käyttöön valmistunut maailman 
pitkäaikaisimman tieteissarjan, Dr Who:n, 
näyttelyhalli.

Yhtiön toiminta perustuu jo vuonna 1993 
sertifioituun ISO 9001- laatujärjestelmään 
sekä kestävän kehityksen periaatteisiin. Yri-
tyksellä on 3 liiketoiminta-aluetta: kangas-
katteiset hallit, perinteiset teräshallit sekä 
huolto. Asiakas saa avaimet käteen-toimi-
tuksena haluamansa hallityypin, joka on va-
rustettu joko kestävällä PVC-materiaalilla tai 
pelti-, puu- tai sandwich-katteella. Lisäksi 

palvelu kattaa tuotteen koko elinkaaren eli 
kaikki halli-investoinnin osa-alueet viran-
omaisyhteyksistä suunnitteluun, tuotantoon, 
lisävarusteisiin, asennukseen, huoltoon ja 
hallin uusiokäyttötarpeisiin. Best-Hall voi-
daan asentaa suoraan asvaltille käyttäen yri-
tyksen itse kehittämää ankkurointia. Näin 
ollen halli on myös tarpeen vaatiessa helppo 
siirtää joko kokonaisena tai purettuna.   

Best-Hall Oy on selkeästi kasvuhakui-
nen yritys. Sen liikevaihto tulee vuonna 2017 
olemaan noin 40 M€ ja henkilöstömäärä 125 
henkeä. Vuodesta 1997 lähtien Best-Hall Oy 
on kuulunut Wiklöf-konserniin, jonka tär-
keänä periaatteena on pitää työpaikat ko-
timaassa ja viedä tuotteet ulos maailmalle 
omalla osaamisella. Kälviän päätoimipaikan 
lisäksi yhtiöllä on pieni sivukonttori Por-
voossa, josta johdetaan teräshalliyksikköä.

Riikka Rekilä

Kuvat 3 ja 4: Kriastiansundin luisteluhallin pyöriste-
tyt päädyt ovat poikkeava rakenne, johon päädyttiin 
tontin ahtauden takia. Rungon ratkaisuissa näkyvät 
vahvasti membraanikatteen asettamat vaatimukset, 
tuotannon ja logistiikan rajoitteet sekä asennustapa.

3.

4.
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Punkaharjulla oli 1950-luvulla hyvin mah-
dollisuuksia harjoitella työntekoa. Myös Pek-
ka Punnonen aloitti silloin työuransa kesä-
töillä paikallisen puutarhurin pelloilla.

- Siihen aikaan piti tehdä kesätöitä, jot-
ta sai omaa rahaa. Siitä asti minulla on aina 
ollut töitä, ja on tuntunut luontevalta tehdä 
hommia nimenomaan urakoina. 

Punnosen isä oli timpuri, ja hänen mu-
kanaan pikkuremppoja tehden rakennustyö 
tuli tutuksi myös pojalle. 

- Olen tällä alalla pitkän linjan kulkija. 
Valmistuin teknillisestä koulusta koneenra-
kennuspuolelta, mikä poikkeaa kyllä paljon 
rakennusalasta.

Koulun jälkeen Punnonen lähti töihin 
Helsinkiin ja aloitti työnjohtajana pienessä 
teräsalan yrityksessä. Tuolloin teräsrakenta-
minen oli rakennuksilla vielä aika pienimuo-
toista. 

- Teimme lähinnä kaiteita ja katoksia.
Silmiä avaava hanke oli Nesteen pää-

konttorin rakentaminen Espoon Keilanie-
meen. Siitä tuli Suomen korkein teräsrun-
koinen rakennus. Työnjohtajana toiminut 
Punnonen hämmästeli terästoimitusten hin-
tatasoa ja päätös oman yrityksen perustami-
sesta kypsyi.

Kuumien markkinoiden imussa

Nesteen tornin valmistuttua Punnonen pe-
rusti oman yrityksen vuoden 1977 alussa. R-
Pelti-nimisessä yrityksessä oli aluksi osak-
kaina kaksi vanhempaa peltiseppää, mutta he 
jäivät melko pian pois.

- Niinä vuosina markkina ylikuumeni. 
Isoja hankkeitä oli paljon, ja hinnat korkealla. 
Silloin en vielä ymmärtänyt missä mennään, 
mutta nyt olen nähnyt niin monta lamaa, et-

Yli 40 vuotta   
yrittäjän taipaleella
Urakkahommat sopivat yrittäjäluonteelle. Pekka Punnonen 
on kokenut vuosikymmenten aikana sekä markkinoiden 
ylikuumentumiset että vaikeat lamat. Sinnikkyys ja tavoit-
teisiin pyrkiminen ovat puskeneet yrittäjää eteenpäin.

tä aistin sellaisen melkein ennakkoon.
Ja 1990-luvun vaihteessa lama iskikin 

kovaa.
- Yhden yön aikana jo valmiiksi suuret 

velat kaksinkertaistuivat. Siinä kaatui isoja-
kin yrityksiä.

Kun työpaikkoja oli hävinnyt, työttömäk-
si jääneitä kannustettiin yrittäjiksi. Näin syn-
tyi paljon yhden miehen yrityksiä.

- Tästä seurasi lisää konkursseja ja mo-
nelle jäi hirveät velat. Kuka tahansa ei sovi 
yrittäjäksi.

Punnosen kohdalle osui jälleen iso urak-
ka, joka muovasi yrittäjän suuntaa.

- Vantaan Tikkurilaan rakennetun KRP:n 
toimitalon kanssa tehtiin pitkää päivää. Vuo-
den työllä sain melkein velat kuitattua.

Tuolloin Punnosen yritys oli nimeltään 
Teräsnyrkki Ky, mutta toiminnan jälleen 
vauhdittuessa yritysmuoto vaihtui osake-
yhtiöksi. Vuosien mittaan Teräsnyrkki Steel 
Oy on kasvanut ja laajentunut. Nykyisin ko-
konaisvahvuus on 60-70 henkeä, kun myös 
vuokratyöläiset ja kumppanuudet lasketaan 
mukaan. 

Globaaleilla markkinoilla

Erilaisia aallonhuippuja kokenut Punnonen 
arvelee, että rakennusalalla hintataso ei to-
dennäköisesti pääse enää nousemaan kuten 
ennen, koska markkinat ovat globaalit. Te-
räsnyrkkikin on tuonut Virosta tuotteita jo 
toistakymmentä vuotta. Yrityksellä on myös 
Portugalissa kumppani. Valmistus sijoittuu 
sinne, missä se on kannattavinta.

Kun Teräsnyrkki valmisti termoelement-
tejä, sillä oli myös oma elementtitehdas Vi-
ron Sillamäessä.

- Mutta sitten uusi, hyvin toimiva sata-
ma meni kahdeksi vuodeksi kiinni, ja mei-
dän reittimme Kotkaan katkesi. Niinpä tuosta 
tehtaasta piti luopua. Se oli sääli, meillä oli 
siellä hyvä porukka.

Nyt yhtiön kaikki oma tuotanto on Van-
taalla. 

Ennakkoluulottomasti kohti uutta

Vantaan Timanttiporaus Oy on Punnosen 
toinen yritys, joka on toiminut 1990-luvul-
ta lähtien. Teräspuolen työt ovat Punnosen 
mukaan täysin eri alaa, mutta jonkin verran 
nämä yritykset ovat myös tukeneet toisiaan. 
Tällä hetkellä molemmilla on töitä niin pal-
jon kuin ehtii tehdä.  

Haastavia hankkeita Punnosen uran var-
relle on kertynyt useita.

- Yksi erityisen vaativa oli Svenska Tea-
terin uudistaminen. Se oli tehty 1800-luvulla 
puupalkeista ja uudet teräsristikot piti vie-
dä osina paikoilleen pienistä aukoista seinän 
läpi. Terästä laitettiin rakennukseen yli 200 
tonnia.

Kuva 1: Perheen kolmevuotias, valkoinen länsiylä-
maanterrieri Patu on Pekka Punnoselle mieluista ul-
koiluseuraa.

1.

Ajankohtaista
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Vuosikymmenten saatossa teräsraken-
taminen on mullistunut. Punnonen muis-
taa, miten 70-luvulla alkoi tulla ensimmäi-
siä profiileja, joista pystyi tekemään ovia, 
tuulikaappeja ja lasiseiniä. Aiemmin terästä 
käytettiin lähinnä teollisuuden rakennustar-
peisiin.

Erilaiset teräsrunkoratkaisut kuten WQ-
palkkisysteemi alkoivat yleistyä 1980-luvulla. 
Punnosen mukaan silloin perustettiin paljon 
pk-yrityksiä, koska teräsrunkoratkaisut lisä-
sivät teräksen käyttöä laajemminkin. Laman 
taittuessa 1990-luvulla teräksen rooli alkoi 
vahvasti kasvaa toimistorakentamisessa. 

Alaa on mullistanut myös suunittelun 
huima parantuminen mallinnusohjelmien 
myötä.

- Ennen piirtäminen ja lujuuslaskennat 
tehtiin käsin. Nyt kaikki on mallinnettua. Se 
helpottaa mitoittamista ja virhemahdollisuu-
det ovat vähentyneet. Nyt voidaan tehdä hy-
vinkin monimuotoisia runkorakenteita.

Toki suunnitteluohjelmienkin tuottamat 
ratkaisut täytyy aina tarkistaa ja tarvittaes-
sa muuttaa.

- Ohjelma saattaa esimerkiksi antaa 
standardiliitostyyppejä, jotka eivät ole lop-
putuloksen kannalta parhaita ratkaisuja. 
Meillä on omaa suunnittelua, ja tarpeen mu-
kaan laadimme parannusehdotuksia.

Ison muutoksen koko alalle toi CE-mer-
kintä, joka on lisännyt laadun valvomis-
ta. Teräsnyrkissä uudet vaatimukset otettiin 
vastaan tervetulleina.

- CE-merkintä selkeytti tekemistä. Meillä 

muutos rakennettiin oikein: emme käyttä-
neet konsulttia, vaan insinööriopiskelija teki 
paketin lopputyönä. Vaatimukset on sisäis-
tetty hyvin, Punnonen sanoo.

Alan insinöörikoulutus on Punnosen mu-
kaan nykyisin hyvin ajan tasalla, kunhan 
opintolinja on teräsrakennepainotteinen.

- Painotus tuo ammattitaitoon selkeän 
lisän jo opiskeluvaiheessa. Eikä pidä unohtaa 

Teräsrakenneyhdistyksen panosta FISE-pä-
tevyyskouluttajana. Tätä koulutusta on hyö-
dynnetty Teräsnyrkin ammattilaisten päte-
vyyksien päivityksissä useasti.

Yrittäjä venyy tiukkoina aikoina

Reilun 40 vuoden aikana Punnoselle on muo-
dostunut selkeä kuva siitä, mitä yrittäjyyteen 
vaaditaan.

2.
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Viimeinen sana

Teräs ei homehdu

Täsmennyksiä   
numeroon 3/17
Lehden sisältösivun alaosassa on kolme va-
lokuvaa rinnakkain. Niistä keskimmäinen 
kuuluu sivulta 18 alkavaan juttukokonaisuu-
teen eikä sivulta 13 alkavaan kokonaisuuteen 
kuten lehteen on erehdyksessä painettu.

Lehden sivulla 60 on kuvan 1 kuvateks-
tissä kirjoitusvirhe. Kuvassa on oikealla alue, 
jossa levyjä leikataan ja rei’itetään, ei vasem-
malla kuten kuvatekstiin on livahtanut.

Lehden sivulla 62 on jutun kirjoittaneen 
toimittajan ottamassa ja lehdelle toimit-
tamassa kuvassa 5 kuvatekstistä poiketen 
Levatorilla pitkään käytössä olleita Kem-
pin hitsauskoneita eikä uutta X8 MIG Welder 
-konetta kuten kuvateksti väittää.

Meillä lehden kantavana teemana on sama 
kuin rakentamisessa pitäisi yleensäkin olla 
eli terveellinen, turvallinen ja pitkäkestoinen. 
Ei ideologia tai joidenkin osa-alueiden kei-
notekoinen edistäminen. 

Teräsrakenne ei homehdu eikä Teräs-
rakenne-lehteäkään päästetä uudistamat-
ta uudelle vuodelle. Olemme käyneet tark-
kaan lävitse tehdyn lukijakyselyn vastaukset 
ja päättäneet ottaa sen antamia palautteita 
huomioon tulevien sisältöjen suunnittelussa. 

Osa lehden kiinnostavista artikkeleis-
ta tullaan julkaisemaan paperilehden ilmes-
tymisien välillä myös verkossa yksittäin ja 

tasaisin väliajoin. Lisäksi lehden Viimeinen 
sana -palsta siirtyy nyt osaksi lehden histo-
riaa. Palstalla käsiteltyjä asioita emme toki 
unohda, jatkossa niitä käsitellään vain toisel-
la tavalla. Tässä lehdessä oleva laatupaket-
ti on esimerkki teemaan liittyvästä kokonai-
suudesta. 

Lisää uudistuksia löydät kevään 2018 nu-
meroista. 

Teräsrakennelehti toivottaa lukijoilleen 
onnellista joulua 2017. 

Janne Tähtikunnas

Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toi-
miville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin 
tilaajille, tarkastajille ja valvojille.

Suorittamalla kurssin, tentin ja har-
joitustyön voi korvata pätevyyden haki-
jan puuttuvia teräsrakenteiden suunnittelun 
opintoja. Kurssi voidaan lukea osoitukseksi 
täydennyskoulutuksesta osallistujan eduksi 
pätevyyttä uusittaessa. Tällä kurssilla on FI-
SE hyväksyntä. Muutamia paikkoja koulu-
tukseen on vielä jäljellä ja niitä voi tiedustella 
TRY:n toimistosta. 

Hintoihin lisätään alv. Kurssihinta sisäl-
tää sähköisen kurssiaineiston, kahvit ja vir-
vokkeet sekä päivittäisen lounaan.

Eurocode 3 koulutus, v. 2017 - 2018

Teräsrakenteiden suunnittelu ja 
mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja niiden 
kansallisten liitteiden mukaan.

Koulutuspäivät

Keskiviikko  13.12.2017
Torstai         14.12.2017
Keskiviikko  10.01.2018
Torstai         11.01.2018

Päiväkohtainen hinta:

TRY:n yritysjäsenet: 390 € 
Ei TRY:n yritysjäsenet: 590 € 

Koko kurssin hinta:

TRY:n yritysjäsenet: 1500 €
Ei TRY:n yritysjäsenet: 2200 € 

Teräsrakenteen jutut 
menevät nettiin
Teräsrakenne-lehden näköiskappaleet ovat 
olleet Teräsrakenneyhdistyksen jäsenten lu-
ettavissa osoitteessa tryry.fi jo pitkään. Nä-
köislehdet voi lukea jäsenen jäsentunnuksilla.

Lehden 40-vuotisen taipaleen kunniak-
si on nyt päätetty avata uusi palvelumuo-
to lehden lukijoille. Lehden juttuja on alettu 
julkaista myös yhdistyksen kaikille avoimil-
la internet-sivuilla. Uudessa palvelussa leh-
den juttuja aletaan viedä nettisivuille tryry.fi 
sen jälkeen, kun painettu lehti on jaettu sen 
tilaajille.

Uudessa lukijapalvelussa lehden artik-
keleita julkaistaan yksi viikossa hyödyntä-

en yhdistyksen nettisivujen julkaisuohjelmaa. 
Nettijutut eivät siis ole painetun lehden nä-
köisversioita, vaan ne kasataan lehden teks-
ti-, kuva- ja ilmoitusaineistoista uudelleen 
nettiä varten.

Uusi palvelu helpottaa juttujen hyödyn-
tämistä sähköisissä palveluissa. Linkki jut-
tuun on helppo laittaa mm. jutussa muka-
na olleiden osapuolten omille nettisivuille tai 
lähettää sähköpostissa henkilölle, jonka toi-
voo lukevan jutun.

- Täytyy olla periksiantamaton, viedä 
päätökset loppuun, ja pitää pystyä veny-
mään. Selkeät tavoitteet antavat suunnan ja 
energiaa jatkaa.

Koko elämän jatkunut aktiivinen liikunta 
on antanut tarvittavaa virtaa.

- Olen nuorempana hiihtänyt, yleisur-
heillut, pelannut lentopalloa. Nykyisin golf 
on mieluinen harrastus. Työn lisäksi aikaa on 
riittänyt myös liikuntaharrastuksille.

Työ jatkuu edelleen.

- Tuon teknistä osaamista tuotantoon ja 
asennuspuolelle ja olen mukana tarjouslas-
kennassa. Hintataso on hyvin iskostunut ta-
karavoon vuosikymmenten mittaan. On myös 
kertynyt ideoita, joilla saadaan tuotantokus-
tannuksia alemmas.

Myös työntekijät ovat viihtyneet Teräs-
nyrkissä pitkään.

- Voimavaramme on siinä, että olemme 
yhtä joukkuetta.

Punnonen näkee teräsrakentamisen tule-
vaisuuden vahvana.

- On ihan uusiakin mahdollisuuksia. Esi-
merkiksi 40-60 neliöisten pientalojen raken-
taminen tulee lisääntymään. Teräsrunkoisina 
ne voitaisiin tehdä pitkälti valmiiksi hallissa.

Teräsnyrkissä on menossa sukupolven 
vaihdos ja nuoremmat ottavat yhä enemmän 
vetovastuuta yritysten pyörittämisestä.

- Vanhin poikani Ville hoitaa Teräsnyrkin 
toimitusjohtajan tehtäviä. Tätä prosessia on 
viety jo useampi vuosi asteittain eteenpäin.

Punnosen kotipaikka on Puruvedel-
lä. Siellä on edelleen hyvä käydä lataamas-
sa akkuja.

- Laitoin taloa hyvään kuntoon jo silloin, 
kun äiti vielä eli. Myös viisi lasta ja lapsen-
lapset ovat olleet hyvä syy palata aika ajoin 
kotimaisemiin. -JPT

Kuva 2: Pekka Punnonen on ylpeä työntekijöidensä 
hitsausjäljestä.
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Teräsrakenneyhdistys ry:n jäsenet
1. Arkkitehtitoimistot,  
rakennuttajakonsultit,  
muut sidosryhmät 
AEL
www.ael.fi
Digita Oy
www.digita.fi
DNV GL Business Assurance 
Finland Oy Ab
www.dnv.fi
Incoserv Oy
www.incoserv.fi
Inspecta Sertifiointi Oy
www.inspecta.fi
LFC Group
www.lfc.fi
Rosamaster Oy
www.rosamaster.fi
Suomen Testauspalvelu Oy
www.suomentestauspalvelu.fi

2. Insinööritoimistot 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.a-insinoorit.fi
Andritz Oy Wood Processing
www.andritz.com
CTS Engtec Oy
www.ctse.fi
Citec Oy Ab
www.citec.com/en-US
Descal Engineering Oy
www.descal.fi
Eero Lehmijoki Consulting Oy
Enmac Oy
www.enmac.fi
FCG Finnish Consulting Group Oy
www.fcg.fi
HS-Engineering Oy
www.hs-engineering.fi
Hopia Engineering Oy
www.hopiaengineering.fi
Insinööritoimisto Ari Lindroos Oy
www.aloy.fi
Insinööritoimisto ConnAri
www.connari.fi
Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy
www.jjoy.fi
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy 
Insinööritoimisto Konstru Oy
www.konstru.fi
Insinööritoimisto Rautanen Oy
www.rautanen.fi
Insinööritoimisto Tilatek Oy
www.tilatek.com
Introgroup Oy
www.introgroup.fi
KM Steel Consulting Oy
www.kmsteelconsulting.fi
Konecranes Finland Oy
www.konecranes.com
Krado Oy
www.krado.fi
Merius Oy
www.merius.fi
Planmec Oy
www.planmec.fi
Pohjois-Suomen rakennetekniikka Oy
www.prt.fi
Pöyry Finland Oy
www.poyry.fi
Päijät-Suunnittelu Oy 
www.psuun.fi
Ramboll Finland Oy
www.ramboll.fi
Ri-Plan Oy
www.ri-plan.fi
Sarmaplan Oy
www.sarmaplan.fi
Savon Konesuunnittelu Oy
www.saksu.net
SS-Teracon Oy
www.ss-teracon.fi
SWECO Rakennetekniikka Oy 
www.sweco.fi
Trimasto Oy
www.trimasto.fi
VR Track Oy
www.vrtrack.fi
Wise Group Finland Oy
www.wisegroup.fi

WSP Finland Oy
www.wspgroup.fi

3. Metallirakenteiden 
ja tuotteiden valmistajat, 
pienet konepajat 
Aerial Oy
www.aerial.fi
Anstar Oy
www.anstar.fi
Best-Hall Oy
www.besthall.com/fi
ECP Group Oy
www.ecpgroup.fi
Hemax Welding Oy
www.hemax.fi
Janus Oy
www.janus.fi
JPV Engineering Oy
www.jpv-engineering.fi
Keikkaseppä Weckman Oy
www.keikkaseppaweckman.fi
Kymenlaakson Hallipojat Oy
www.hallipojat.com
Lahden Tasopalvelu Oy
www.tasopalvelu.fi
Linnasteel Oy
www.linnasteel.fi
LK Porras
www.lkporras.fi
MastCraft Oy
www.mastcraft.fi
Pautec Oy
www.pautec.fi 
Pekka Salmela Oy
www.pekkasalmela.fi
Pellovi Oy
www.pellovi.fi
Oy Viacon Ab
www.viacon.fi
Suomen Teräsritilä STR Oy
www.str.fi
Tilax Oy
www.tilax.com
Turun Pelti ja Eristys Oy
www.tpe.fi
Trutec Oy
www.trutecoy.fi
YTT-Konepaja Oy
www.ytt.fi

4. Materiaalien, metalli-
rakenteiden ja tuotteiden 
valmistajat, konepajat 
Kavamet-Konepaja Oy
www.kavamet.fi
Kingspan Oy
www.kingspan.fi
Montanstahl Scandinavia
www.montanstahl.com
Outokumpu Oyj
www.outokumpu.com
Peikko Finland Oy
www.peikko.com
Ruukki Construction Oy
www.ruukki.com
SSAB Europe Oy
www.ssab.com
Stalatube Oy
www.stalatube.com
Teräselementti Oy
www.teraselementti.fi
Teräsnyrkki Steel Oy
www.terasnyrkki.fi

5. Muut yritykset 
Aurajoki Oy
www.aurajoki.fi
BE Group Oy Ab
www.begroup.fi
Boliden Kokkola Oy
www.boliden.com
Cad-Quality Finland Oy
www.cad-q.fi
DEKRA Industrial Oy
www.dekra.com
Empower Oy
www.empower.fi
Eurofasteners Oy
www.eurofasteners.fi

Feon Oy
www.feon.fi 
FSP Finnish Steel Painting Oy
www.fspcorp.fi
Hilti Suomi Oy
www.hilti.fi
Interstellar Oy
www.illis.fi
Janneniska Oy
www.janneniska.com
JMP Huolto Oy
www.jmp-huolto.fi
KSP Kaarina Oy
www.kspkaarina.fi
L-S Lift Oy
leif.smith@luukku.com
SCIA nv.
www.scia.net
Palosuojamaalarit Oy
www.psm.fi
Rakennusliike Reponen Oy
www.rklreponen.com
R-taso Oy
www.r-taso.fi
Schiedel savuhormistot Oy
www.schiedel.fi
SFS intec Oy
www.sfsintec.biz/fi
Tehomet Oy
www.tehomet.fi
Teknos Oy
www.teknos.com
Tikkurila Oyj
www.tikkurila.fi
Tremco illbruck Export Ltd:n 
sivuliike Suomessa
www.tremco-illbruck.fi
Trimble Oy
www.trimble.com/fi

6. Ammattilaisjäsenet 
Aalto-yliopisto
www.aalto.fi
AEL Oy
www.ael.fi
Amiedu 
www.amiedu.fi
ASSDA (Australian Stainless Steel 
Development Association)
www.assda.asn.au
Edupoli
www.edupoli.fi
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
www.scp.fi
Etelä-Karjalan ammattiopisto
www.ekamo.fi
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
www.hel.fi/hki/HKR/fi/Etusivu
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
www.hamk.fi
Hämeenlinnan seudun koulutuskunta-
yhtymä, Koulutuskeskus Tavastia
www.kktavastia.fi
JAKK
www.jakk.fi
Jyväskylän aikuisopisto
www.jao.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www.jypoly.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu
www.kajak.fi
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
www.tokem.fi
Keminmaan kunta
www.keminmaa.fi
Centria ammattikorkeakoulu
www.cop.fi
Keskuspuiston ammattiopisto
www.keskuspuisto.net
Kokkolan ammattiopisto
www.kpedu.fi
Koulutuskeskus Sedu
www.sedu.fi
Kurikan ammattioppilaitos
www.aol-kurikka.fi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
www.kyamk.fi
Lahden ammattikorkeakoulu
www.lamk.fi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
www.lut.fi
Lieksan kaupunki
www.lieksa.fi

Länsirannikon koulutus Oy WinNova
www.winnova.fi
Länsi-Uudenmaan ammattiopisto
www.luksia.fi
Metropolia ammattikorkeakoulu
www.metropolia.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
www.mikkeliamk.fi
Nokian ammattioppilaitos
www.koulut.nokiankaupunki.fi/naol
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
www.oamk.fi
Oulun seudun ammattikorkeakoulu/
Tekniikan yksikkö, Rakennustekniikan 
osasto
www.oamk.fi
Oulun seudun ammattiopisto
www.osao.fi
Oulun yliopisto
www.oulu.fi/yliopisto
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
www.ncp.fi
Porin kaupunki/Tekninen palvelukeskus/
Toimitilayksikkö/Talonsuunnittelu
www.pori.fi
Raision aikuiskoulutuskeskus Timali
www.raseko.fi
Rovaniemen tekninen oppilaitos
www.ramk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
www.samk.fi
Savon ammatti- ja aikuisopisto
www.sakky.fi
Savonia ammattikorkeakoulu
www.savonia-amk.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
www.seamk.fi
Svenska yrkeshögskolan
www.syh.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
www.tamk.fi
Tampereen teknillinen yliopisto
www.tut.fi
Turun Aikuiskoulutuskeskus
www.tuakk.fi
Turun ammattikorkeakoulu
www.turkuamk.fi
Universität Karlsruhe (TH)
www.uni-karlsruhe.de
Vaasan ammattikorkeakoulu
www.puv.fi
VTT
www.vtt.fi
Yrkeshögskolan Sydväst
www.sydvast.fi
 
TRY:n jaostot 
 
Infrajaosto 
Timo Tirkkonen, Liikennevirasto (pj.) 
n.n, TRY (siht.) 
 
Mastojaosto 
Mauno Penttinen, Trimasto Oy (pj.) 
n.n, TRY (siht.) 
 
Ympäristöjaosto  
Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy (pj.)
Pekka Yrjölä, TRY (siht.) 
 
Pintakäsittelyjaosto 
Risto Sipilä, Ruukki Construction Oy (pj.)
n.n, TRY (siht.) 

Palojaosto
Jyri Outinen, Ramboll Finland Oy (pj.)
Pekka Yrjölä, TRY (siht.)

Opetus- ja koulutusjaosto
Kristo Mela, TTY (pj)
Janne Tähtikunnas, TRY (siht)
 
Kunniajäsenet 
 
1. Erkki Saarinen 
2. Jouko Pellosniemi 
3. Antti Katajamäki 
4. Esko Rautakorpi 
5. Esko Miettinen 
6. Matti Ollila 
7. Eero Saarinen 
8. Kari Salonen 
9. Markku Heinisuo 
10. Pekka Helin 
11. Jouko Kouhi
12. Unto Kalamies

Jäsenet



• Teräs- ja alumiinikokoon-
panot ja tuotejärjestelmät               
(EN 1090-1) 

• Teräs- ja alumiinikokoonpano-
jen esivalmistus ja pintakäsit-
tely (EN 1090-2)

• Valaisinpylväät 
• Tie- ja siltakaiteet 
• Metallisavupiiput 
• Liikennemerkit 
• Naulalevyt 
• Betoniteräkset ja raudoitteet 
• Teräsrakenteiden asennukset
• Liikenneviraston                     

teräsrakennetyöt

Entistä varmempaa laatua ja turvallisuutta

Kone-
turvallisuus

!

0,001 g
0,002 mm
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Tarkastuksen, testauksen, sertifioinnin ja teknisen konsultoinnin laatutalo Inspecta on nyt 
nimeltään Kiwa Inspecta. Sertifiointipalvelumme toimivat yhä saman osakeyhtiön, Inspecta 
Sertifiointi Oy:n nimissä.  

Lisätietoa: www.inspecta.fi          Asiakaspalvelu: 010 521 600, asiakaspalvelu@inspecta.com Kiwa Inspecta

ISO 9001 Laatu
ISO 14001 Ympäristö
HSEQ-arviointi
OHSAS 18001 Työ-
terveys ja -turvalllisuus

Teräsrakenteiden 
dimensiomittaukset

NDT- ja DT-testaus

Mittauslaitteiden 
kalibrointi

ISO 3834 Hitsauksen laatu

Hitsaushenkilöiden ja  
menetelmien pätevöinnit

Ta
rk

as
tu

s Painelaitteiden 
rakenne- ja 
suunnitelma-
tarkastukset
ASME-koodin 
tarkastukset

Nosturit ja 
nostolaitteet

FI- ja  CE-
merkinnät

Inspecta on nyt Kiwa Inspecta



®

www.Lindapter.com

For information contact Eurofasteners, your Authorised Lindapter Distributor for Finland

+358 (0)10 279 1710 info@eurofasteners.fi www.eurofasteners.fi

Available from:

Project: Eiffel Tower, Paris
Lindapter’s steel-to-steel connections were used to 
secure the structural framework of the new buildings 
that were added during the first floor renovation. The 
contractor used Lindapter’s Type AF clamp to quickly 
align steel sections into position before tightening the 
clamps with standard hand tools to complete the 
installation.

4 Save time: Lindapter can design the connection
4 Specify confidently: CE, DIBt and TÜV approved
4 Safeguard the structure: High strength and reliable
4 Delight the architect: Barely visible connection
4 Reduce a project’s cost: Efficient design and build

The fastest way to 
connect steel sections
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