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40 vuotta 
Teräsrakenteita 

Teräsrakennelehden ensimmäisen julkaisun 
aikaan kaikki oli hyvin, jos tehtaan piipusta 
tai viemäristä tuli vain hiilidioksidia ja vettä. 
Yleensä näin ei kyllä ollut, vaan mukana oli 
hyvinkin runsaasti ylimääräisiä ainesosia. 
Polttoaineissa oli etanolin sijasta lyijyä eikä 
katalysaattoreista oltu autokaupassa edes 
kuultu.  Rakentamisessa puhuttiin avoimesti 
jopa 25 vuoden käyttöiästä. Maailma oli hy-
vin erilainen ja ympäristönsuojelu vasta nosti 
päätään. 

Ympäristöministeriökin aloitti vasta 5 
vuotta myöhemmin toimintansa. Nykyisin 
edellä mainitut ympäristöaiheet ovat pää-
osin historiaa ja hiilidioksidipäästöjä pyri-
tään minimoimaan luonnollisesti myös ra-
kentamisessa. Ympäristönimisteriö julkaisi 
Rakennusten hiilijalanjäljen vähentämiseen 
tähtäävän tiekartan syyskuun alussa. Suun-
nitelman mukaisesti vuoteen 2025 mennessä 
hiilijalanjäljen huomioiminen tulee koske-
maan kaikkia uudisrakennuksia. 

Teräsrakenneyhdistys yhdessä muiden 
alan järjestöjen kanssa oli aktiivisesti mu-
kana suunnitelman valmistelutyössä. Yhte-
nä merkittävä muutoksena oli suunnitelman 
koskeminen koko rakennusta eikä yksittäisiä 
rakenneosioita. Tein Mattilan kanssa oman 
ehdotuksemme käytettävästä tiekartasta jo 
ensimmäisessä työpajassa, mutta valitetta-
vasti siitä ei sittemmin ole kuultu. 

Teräksen osalta julkistetun tiekartan 
vaikutuksia ei voi yksiselitteisesti tässä vai-
heessa todeta positiivisiksi tai negatiivisiksi, 
mutta teräksen runsaan kierrätyksen tiede-

Pääkirjoitus

tään olevan haastavaa hiilijalanjäljen lasken-
nalle. Rakentamisessa käytetty teräs voi olla 
lähes puhtaasti kierrätettyä ja rakennuksen 
elinkaaren lopussa jatkaa edelleen uusio-
käytössä. 

Tiekartan vaikutukset näkyvät varmaan 
laajemmin rakentamismääräyskokoelman 
uudistetun osan E1 julkaisun jälkeen. En-
simmäisenä ARA-rahoitteisissa julkisissa 
asuntohankkeissa. Olen jo nähnyt edellisten 
ohjeiden yhteisiä vaikutuksia uusissa raken-
nushankkeissa ja ainakin ensikokemukset 
ovat olleet teräksen osalta osin positiivisia. 
Teräksen käyttöä on perusteltu juuri kierrä-
tyksellä ja pienentyvillä CO2-päästöillä pe-
rinteisten syiden sijasta. 

Riippumatta rakennusmateriaalista kan-
nattaa muistaa, että sellaista rakennusta ei 
ole vielä suunniteltu, jota käyttäjä ei olisi 
tarvittaessa onnistunut pilaamaan. Nolla-
energiatalo muuttuu nopeasti toiseksi sopi-
villa käyttäjän tekemillä läpivienneillä vaik-
kapa antenneille. Suurin osa rakennuksista 
myös kärsii käyttöikänsä aikana vähintään 
yhden kosteusvaurion ja saneerauksen.

Meidän käyttäjien aiheuttamista merkit-
tävistä CO2-päästöistä huolimatta, on suun-
taus pienempiin rakentamisen päästöihin 
toki kaikkien edun mukaista. Toivottavasti 
tämä tehdään ilman yhdenkään materiaalin 
perusteetonta suosimista. 

Edessäsi on Teräsrakennelehden juhla-
julkaisu. Vuodesta 1978 lähtien ilmestynyt 
lehti on kokenut suuret muutokset ja teki-
jätkin ovat matkan varrella muuttuneet use-
ampaan kertaan. Ilman hyviä rakennuspro-
jekteja ja vuodesta toiseen mukana olleita 
yrityksiä lehden teko olisi ollut mahdotonta. 

Päätoimittajana haluan välittää suuret 
kiitokset kaikille lehden tekoon osallistuneil-
le ja taloudelliset kannukset antaville yhteis-
työkumppaneille. Ilman Teräsrakenneyh-
distyksen jäsenyrityksiä sekä lehdessä olevia 
heidän ja muiden yhteistyökumppanien mai-
noksia ei lehden teko olisi ollut mahdollista 
enää pitkään aikaan. 

Janne Tähtikunnas    
päätoimittaja

Norminpurkutalkoot ovat Juha Sipilän halli-
tuksen yksi keskeinen tavoite. Rakentamises-
sa asunto-, energia- ja ympäristöministeri 
Kimmo Tiilikainen tiivistää vaalikauden toi-
met kahteen sanaan, lisätä ja vapauttaa.

- Asuntorakentamisen edistäminen on 
nostanut koko taloutta merkittävästi ylös-
päin. Olemmekin päässeet siellä nyt vuositu-
hannen korkeimpiin tuotantolukuihin. Sillä 
sektorilla ajatus on etenkin ollut mahdollis-
taa uusien kotien syntyminen alueille, joilla 
niitä eniten tarvitaan, ministeri toteaa.

- Tähän liittyy myös esimerkiksi kaa-
voituksen sujuvoittaminen. Maakuntakaavat 
voi nyt hyväksyä maakunnissa ja kuntakaa-
vat kunnissa ja kaupungeissa. Esimerkiksi 
lähiöiden korjaustarpeisiin liittyvää lisä- ja 
täydennysrakentamista voi nyt edistää kun-
nallisilla päätöksillä. Eli kunnallisesti voi 
nyt sallia taloyhtiöiden poiketa kaavasta tai 
muuttaa kaavaa lisäkerrosten tai lisäraken-
nusten tekemiseksi. Se on nyt oikeusminis-
teriön tutkittavana, voisiko asunto-osakeyh-
tiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
omistamien rakennusten purkamisessa luo-
pua nykyisestä yksimielisyysvaatimuksesta. 
Samoin on siirretty kunnallistasolle päätös-
valtaa haja-asutusalueita ja rantoja koski-
en, esimerkiksi loma-asuntojen muuttamis-
ta pysyviksi on helpotettu, Tiilikainen kuvaa 
tehtyä työtä.

Toimialan järjestöt ministeriön 
tärkeitä kumppaneita

- Tällä hetkellä käynnissä on rakentamis-
määräyskokoelman uudistustyö, jossa kanta-
va idea on vähentää merkittävästi asetusten 
määrää. Esimerkiksi eurokoodien kansalli-
set liitteet on saatu karsittua 45:stä 11:een. 
Tätä valtavaa työtä on tehty vuosikausia ja 

Ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen toivoo turhan kis-
sanhännänvedon karsiutuvan 
rakentamisesta vähintään sa-
maa tahtia kuin Sipilän hallitus 
poistaa turhaa rakentamista 
koskevaa sääntelyä. Tehkää yh-
dessä kansainvälisestikin me-
nestyviä tuotteita ja ratkaisuja, 
hän ehdottaa metalli-, betoni-, 
kivi- ja puurakentajille lehtem-
me 40-vuotisjuhlanumeroon 
myöntämässään haastattelussa.
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Foorumi

Panostakaa yhdessä kilpailukykyyn
tiiviissä yhteistyössä mm. teräsrakentajia 
edustavan Teräsrakenneyhdistyksen kanssa. 
Suomen kaltaisessa pienessä maassa vuo-
ropuhelu eri toimialojen yhteistoimintajär-
jestöjen kanssa sekä niissä olevan asian-
tuntemuksen hyödyntäminen toiminnan 
sujuvoittamisen ja normien purun valmis-
telutyössä on luonteva ja toimiva käytäntö, 
Tiilikainen kuvaa.

- Erityisesti täytyy ministeriön puolelta 
kiittää Teräsrakenneyhdistystä toimista, joi-
den avulla pääsimme hallisortumien ehkäi-
sytyössä käsiksi kohteisiin, joissa mahdollisia 
riskirakenteita on, sekä yhdistyksen työstä 
Eurocode 3 -opaskirjasarjan aikaansaami-
seksi. Ja jos historiaa mennään kauemmak-
si B-sarjaan asti, Teräsrakenneyhdistys mm. 
toimi ministeriön valtuutuksella B-sarjan 
mukaisten varmistettujen käyttöselostus-
ten myöntäjänä. Pitkään jatkunut yhteistyö 
säännösten valmistelussa on varmistanut, 
että toimialan ja käytäntöjen tuntemus on 
saatu osaksi työtä, Kimmo Tiilikainen kiitte-
lee yhteistyötä.

- Jos palataan vielä rakentamismääräys-
kokoelman uudistamiseen, idea on kiteyttää 
vaatimukset nykyistä selvästi pienempään 
määrään. Uudistuksen jälkeen pitäisi olla sel-
keää, mitkä asiat tulevat asetuksesta ja ovat 
välttämättömiä, ja mitkä ovat ohjeita, joista 
voi perustellusti poiketa. Eli kokoelma säi-
lyy, mutta yksityiskohtaisen säännöstön si-
jaan tulee toimintamalli, jossa määräyksiä on 
vähemmän ja niitä täydennetään ohjeilla ja 
suosituksilla, Tiilikainen kiteyttää.

Hyvä että oivalletaan   
mahdollisuudet 

Energiaministerinä Kimmo Tiilikainen on 
huomannut myönteisesti metallirakentajien 

panostukset mm. aurinkoenergian ja maa-
lämmön integroimiseksi osaksi vakiotuotan-
nossa olevia seinä-, katto- ja paalutuotteita.

- Aloitteellisuus ja panostukset energi-
ankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen 
tähtäävään tuotekehitykseen ovat erinomai-
nen oivallus. On hienoa, että insinöörien tar-
mo suuntautuu ilmastonmuutoksen ehkäisyn 
ja ympäristön suojelun kannalta myönteisiin 
asioihin. Sellaisella osaamisella on taatusti 
kysyntää myös ulkomailla. Olen ministerinä 
pitänyt mukana vierailuilla myös yritysval-
tuuskuntia, ja esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa 
meillä on valtavaa potentiaalia viedä suoma-
laista tietotaitoa juuri näissä asioissa.

- Ihan perusrakentamisessa meillä ollaan 
toiminnassa huimasti edellä valtaosaa maa-
ilman maista. Kun meillä rakennustuotanto 
perustuu erittäin vahvasti teollisesti esival-
mistettuihin tuoteosiin ja elementteihin, on 
esimerkiksi Kiinan betonirakentamisesta vain 
kolme prosenttia elementteihin perustuvaa. 
Siellä on nyt tavoite nostaa taso 30 prosent-
tiin, Tiilikainen vinkkaa suomalaiselle beto-
nialalle.

- Toivon, että rakentamisessa ymmär-
retään eri materiaaleja yhdessä hyödyntävän 
kehitystyön tärkeys. Toimialan pitäisi hakea 
hyviä kokonaisuuksia, eikä esimerkiksi yrit-
tää tunkea yhtä materiaalia joka paikkaan, 
ja luoda siten myös Euroopan ja maailman 
laajuisesti kilpailukykyisiä osaamisaluei-
ta ja tuotteita. Ympäristötarkastelussa elin-
kaarinäkökulma korostuu. Siinä esimerkiksi 
on tulossa käyttöön tiekartta kohti elinkaa-
ren aikaista hiilijalanjälkitarkastelua, jossa 
esimerkiksi puulla on oma roolinsa käytön 
ajan hiiltä sitovana materiaalina, teräksen ja 
etenkin materiaalia säästävien erikoisluji-
en terästen etuna taas ovat mm. kestävyys, 
huoltotarpeen vähäisyys ja erinomainen 

Kuva 1: Asunto-, energia- ja ympäristöministe-
ri Kimmo Tiilikainen näkee, että myös ympäristö-
ministeriön toimialaan kuuluu edistää hyvän suo-
malaisen osaamisen vientiä. Ministeri on esitellyt 
matkoillaan mm. suomalaista energiatehokkuuteen 
ja kestävään yhteiskuntarakenteeseen liittyvää osaa-
mista. Mukana on ollut kauppavaltuuskuntia yrityk-
sistä, joilla on ollut mm. Kiinan ja Intian markki-
noille sopivaa tarjottavaa. Isoimmat tämän pohjalta 
syntyneet kaupat ovat miljardiluokassa.

Valokuva: Valtioneuvoston kanslia/Sakari Piippo

kierrätettävyys. Maapallon luonnosvarois-
ta 50 prosenttia menee rakentamiseen, joten 
materiaalin käytön tehokkuus, kierrätettä-
vyys ja uusiokäyttömahdollisuus antavat te-
räkselle kyllä mahdollisuuksia, Tiilikainen 
arvioi tulevaisuuden näkymiä.

- Perinteisesti tiedämme, että muutos-
ta syntyy sekä kepin että porkkanan avulla. 
Käytännössä määräykset, verotus ja infor-
maatio ovat valtiovallan keinoja vaikuttaa. 
Tähän liittyen talonrakentamisessa aletaan 
nyt puhua lähes nollaenergiataloista. Siihen 
pyritään yhdessä rakennusteollisuuden kans-
sa hakemalla kustannustehokkaita ratkaisu-
ja eli kulut ja hyödyt sekä sisäilma-asiat ja 
energiatehokkuus tasapainossa pitäen. -ARa

1.
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Väreilevät rakennuspalikat luovat 
kylämaisen tunnelman

Kun Aalto-yliopiston toiminnot päätettiin 
keskittää Otaniemeen, haettiin taiteen ja 
suunnittelun sekä kauppatieteellisen yliopis-
tokoulutuksen tiloille ideaa kansainvälisellä 
arkkitehtuurikilpailulla. Mahdollisuus päästä 
työstämään aluetta mm. aivan Alvar Aallon 
yliopiston päärakennukseksi suunnitteleman 
Otakaari 1:n vieressä houkutteli elokuussa 
2012 päättyneeseen kilpailuun 189 osanot-
tajaa. Tästä joukosta kuusi pääsi kehitysvai-
heeseen, joka kesti reilut puoli vuotta. Voiton 
vei Verstas Arkkitehtien Väinö Nikkilän, Jussi 
Palvan, Riina Palvan ja Ilkka Salmisen ehdo-
tus Väre. Heistä Jussi Palva otti pääsuunnit-
telijan roolin. Vastaavaksi projektiarkkiteh-
diksi Verstas nimesi Mikko Rossin.

- Otimme työssä lähtökohdaksi Otakaa-
ri 1:n ja entisen TKK:n kirjaston eli nykyisen 
Harald Herlin oppimiskeskuksen suunnat ja 
lähestymistavaksi saman kylämaisen kam-
pustunnelman kuin Aallolla. Aallon suunni-
telmassa on pienehkön mittakaavan puna-
tiilistä tilaa ja yllätyksellisyyttä. Otaniemessä 
on hienoja rakennuksia, ehkä kuitenkin sa-
malla turhaakin samanlaisuutta. Jo kilpai-
luvaiheessa miettimämme väreileviin ra-
kennuspalikoihin perustuva kokonaisuus 
yhdistää Aallon ajattelun perusteet ja tuo sa-
malla Otaniemeen uudenlaisen kokonaisuu-
den, Jussi Palva esittelee.

Pieni aalto on kestänyt

Verstaan suunnitelmassa Väre eli pieni aalto 
on jaettu suorakaiteen muotoisiin rakennus-
palikoihin, jotka on sijoiteltu Otakaari 1:n ja 
oppimiskeskuksen koordinaattien mukaan. 
Rakennuspalikoita on sattumalta Aalto-yli-
opistoon sopivasti A:sta Y:hyn. Otakaari 1:n 

Amfi jää Otaniemen maiseman yhdeksi sel-
keäksi kiintopisteeksi. Väre tulee rinnalle uu-
deksi mutta kuitenkin vanhaan juurrutetuksi 
alueen kiintopisteeksi.

Kuten suunnittelun edetessä on tapa-
na, on tässäkin taiteen ja suunnittelun se-
kä kauppatieteellisen yliopisto-opetuksen ja 
kauppakeskuksen tilat sisältävässä kokonai-
suudessa tullut matkan aikana tarvetta ke-
hittää ideaa. Kilpailuvaiheen rakennuspalik-
ka-ajatus ja miten asiat siinä ovat paikoillaan 
on kuitenkin kestänyt kaikki muutokset. Ark-
kitehtien ajatus miellyttävästä kylämaises-
ta kokonaisuudesta niin sisällä kuin ulkoa 
tarkasteltaessa on todettu tyydyttävän erin-
omaisesti niin nykyiset kuin kaukana tule-

vaisuudessa eteen tulevat tarpeet.
- Kilpailuehdotus oli ikään kuin peli. Jat-

kotyössä, kun eri osapuolet ovat tuoneet nä-
kemyksiään mukaan, peli on tarjonnut hie-
nosti mahdollisuuksia eri vaihtoehtoihin, eli 
keinot löytää ratkaisut esille tulleisiin tar-
peisiin ilman, että perusidea on muuttunut. 
On tuonut hyviä yllätyksiä, miten hyvin tämä 
peli palvelee kehitystyötä, Jussi Palva my-
häilee.

- Kun rakennuspalikoita kääntelee so-
pivasti suhteessa toisiinsa, sisälle tulee 
mielenkiintoisia pysähtymispaikkoja. Tilan 
käyttäjille ison tilan hallittavuutta on myös 
helpotettu jättämällä riittävästi näköyhteyk-
siä ulos, jolloin sisällä kulkiessa ei eksy. Ka-
tutasossa on sekä yliopiston toimintaan liit-
tyvää että julkisempaa jalankulkureititystä ja 
lisäksi kokonaisuuteen kuuluu metroaseman 
ja kauppakeskuksen käyttöön liittyviä kulku-
yhteyksiä. Huoltoyhteydet on viety puistota-
sossa olevalle taiteen ja suunnittelun opetuk-
sen työpajatasolle, Palva kertoo.

Tiilen ja lasin vuorovaikutus   
luo ilmeen

Kun uudisrakennuskokonaisuus on rinteessä, 
myös tila jakaantuu kerroksiin maastoa myö-
täillen. Väreen pääaula on 1. kerroksen tasos-
sa Otakaari 1:n ja oppimiskeskuksen puolella 
kokonaisuutta. Toisessa päässä rakennusta 
on oma iso aula 0-kerroksessa. Palikkapeli, 
kuten Palva perusideaa kuvaa, jatkuu myös 
Väreen sisällä aukioalueilla. Rakennuspali-
koiden ansiosta käyttäjät ymmärtävät myös 
rakennusmassan sisäisen logiikan.

- Ulkoa katsoen rakennuspalikoissa 
vuorottelee tiili- ja lasipinta niin, että ku-

Aino ja Alvar Aalto voittivat 1940-luvulla Teknillisen korkeakoulun Otaniemen tiloja 
koskevan suunnittelukilpailun ehdotuksella, jolla alueelle luotiin kylämäinen kampus. 
Nyt Otaniemeen rakennetaan Aalto-yliopistolle uusia tiloja Verstas Arkkitehtien arkki-
tehtuurikilpailun voittaneen Väre-ehdotuksen pohjalta. Väre on uudenlainen kokonai-
suus, jonka mittakaava ja koordinaatistot on haettu Alvar Aallon suunnitelmista.

Artikkelit

1.

2.
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kin rakennuspalikka erottuu toisistaan. Sa-
ma idea jatkuu sisäpuolella, jossa tiili tosin 
pääosin vaihtuu puuhun. Rakennuspalikois-
sa on siis vaaleita ja tummia pintoja niin 
vaihdellen, että kullakin rakennuspalikalla 
on oma ilmeensä. Ulkona Otakaari 1:n, op-
pimiskeskuksen ja Väreen välissä olevalla 
Alvarinaukiolla hahmottuu hyvin, miten ra-
kennuspalikat ja kokonaisuus liittyvät Ota-
niemen miljööseen, Jussi Palva kertoo.

- Maarintie 13:n puolella sisäänkäynti ja 
luentosalitilat ovat 0-kerroksen tasolla. Vas-
taavasti taiteen ja suunnittelun opetuksen 
luentosalit ovat 1-kerroksen tasolla toisella 
puolen. Rakennuksessa on vähän varsinaisia 
luentosalitiloja, ja nekin on tehty enintään 60 
hengelle. Otakaari 1 ja sen tilat ovat saman 
aukion ääressä. Ideana on hyödyntää myös 
niitä niin taiteen ja suunnittelun kuin kaup-
patieteellisen opetuksessa. Yksi lähtötavoi-
te oli uudisrakennuksen korkea käyttöaste ja 
Otakaaren tilojen käyttöasteen nostaminen, 
Mikko Rossi täydentää.

- Maaston muodot antavat mahdolli-
suuden pitää pääaulaan yhtyvät tilat maan 
tasossa. Taiteen ja suunnittelun opetuk-
sen kaikki pajatilat sekä huoltoyhteydet ovat 
puiston tasossa, aukiotason alapuolella. Työ-
pajat näkyvät sekä sisään että ulos vierei-
sille kulkureiteille. Arabiassa Taideteollisen 
korkeakoulun tilat ja pajat ovat jakautuneet 
eri kerroksiin, nyt eri oppisuuntien pajat ovat 

vierekkäin, jolloin niitä voi hyödyntää ris-
tiin ja niiden tavaravirrat tulevat keskitetysti 
yhteen paikkaan. Ylempänä aulatilat toimi-
vat myös jatkuvasti uusiutuvana näyttelyti-
lana. Arabiassa opiskelijoiden töitä oli ripo-
teltu pitkin kerroksia. Nyt eri oppisuuntien 
aikaansaannokset saadaan esille edustavas-
ti sitä varten ajatelluissa tiloissa, Jussi Palva 
toteaa.

Tila tukee opiskelua ja   
ryhmääntymistä

Nykyopiskelussa tilantarve on toisenlaista 
kuin Alvar Aallon suunnitellessa. Siksi uu-
sissa opetustiloissa on enemmän pienryh-
mien käyttöön suunnattuja ryhmäopetus- ja 
projektitiloja kuin perinteisiä luentosaleja. 
Luentosaleissakaan opetus ei tapahdu enää 
yhdestä suunnasta opiskelijoille puhuen. 

Opetusryhmä voi esimerkiksi jakaantua kes-
ken luennon pienryhmätyöksi. Tilojen pitää 
mahdollistaa tämä kaikki sekä olla lisäksi 
muuntojoustavaa eli muokattavissa myös tu-
levaisuuden opiskelun tarpeisiin.

- Rakennuspalikassa ulkoseinät, porras-
tornit ja wc-tilat ovat pysyviä, muuten tilan 
käyttöä voi niin rakenteiden kuin taloteknii-
kankin puolesta muutella sangen vapaasti, 
arkkitehdit korostavat.

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu ja 
Kauppakorkeakoulu liittyvät toisiinsa kan-
naksella. Niillä on yhteisiä tiloja kannaksen 
tuntumassa ja kokonaisuus on rakennettu 
muutenkin niin, että eri alojen opiskelijat se-
koittuvat keskenään. Kahden korkeakoulun 
opiskelijoilla on yhteisiä oppiaineita ja alat 
tulevat selkeästi toisiaan. Tiloja suunnitelta-
essa onkin mietitty, miten opiskelijat kohtai-
sivat toisiaan ja ryhmääntyisivät luontevasti 

toisaalta yhden korkeakoulun sisällä ja toi-
saalta kahden korkeakoulun välillä opinto-
alueidensa rajat ylittäenkin.

- Tilankäytössä syntyy klustereita, joista 
kaksi on Taiteen ja suunnittelu korkeakoulun 
ja yksi Kauppakorkeakoulun puolella valoau-
kollisissa auloissa. Tähän liittyy, että kunkin 
klusterin 1. kerroksessa on iso työkahvila-
tyyppinen tila, joka toimii sekä tauko- et-
tä epävirallisena tapaamispaikkana. Kaupal-
listen tilojen ja yliopistotilojen rajapinnassa 
ylätasolla oleva iso opiskelijaravintola toimii 
tietysti osaltaan opiskelijoiden kohtaamis-
paikkana, Jussi Palva sanoo.

- Alkujaan ajateltiin, että tilassa olisi 
omat kerrokset opiskelijoille ja omat opetta-
jille, mutta työn aikana tätä ajatusta on kehi-
tetty niin, että toimintojen sijoittelun ansios-
ta opettajat ja opiskelijat kohtaavat toisensa 
luontevasti muuallakin kuin suoranaisissa 
opetustilanteissa, Palva kertoo.

- Kunkin rakennuspalikan pohja-ala on 
noin 300 m2. Se luo hyvin yksittäisen ihmisen 
ymmärrettävää mittakaavaa. Rakennuspali-
koissa työpisteet on rakennusvaiheessa viety 
ulkoseinille ja valoaukkojen puoleisille seinil-
le ja muualla on ryhmätyö- ja projektityö-
tyyppistä tilaa, Mikko Rossi täydentää.

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun 
ja Kauppakorkeakoulun puolella sisätilo-
jen suunnittelu on tehty opiskelua tukevaksi. 
Taiteen ja suunnittelun opiskeluympäristön 
pitää olla sellaista, että käyttäjien luovuus 
saa kukkia mahdollisimman vapaasti pintoja 
varomatta, ja ilman että pinnat määrittele-
vät tekemistä. Kauppakorkeakoulun puolella 
sisäilme on sangen erilainen kuin teollisuus-
maiseksi luonnehditussa Taiteen ja suunnit-
telun korkeakoulussa, jossa yksi pintaele-
mentti on lautamuotilla valettu betoni.

- Hankesuunnittelu lähti käyntiin he-
ti, kun Verstas valittiin kilpailun voittajaksi. 
Teimme rinnalla viitesuunnitelmaa käyttäjän 
tilaohjelman pohjalta. Muutimme esimerkiksi 
palikoiden mittoja, jotta sisätilat saatiin tila-
ohjelman mukaiseksi. Workspace-valmiste-
lutyö on osaltaan tukenut toimitilakehitystä, 
jossa henkilökunnalle varmaan suurin muu-
tos on siirtyminen omista työhuoneista mo-
nikäyttäjätilaan. Rakennuspalikoiden sisällä 
on nyt pajatilaa, opetustilaa, pienryhmätilaa 
ja toimistotilaa sekä toimistotilamaisia har-
joitustyösaleja. Muuntojoustavuuden yhte-
nä ideana on, että eri tilatyyppien rajat ovat 
kuin veteen piirrettyjä eli vaikkapa toimiston 
tai opetustilan määrää voi lisätä tai vähentää 

Kuva 1: Väre lännestä päin katsottuna.

Kuva 2: Verstas Arkkitehtien konseptikaavio selven-
tää, miten uuden kokonaisuuden rakennuspalikat 
asettuvat osaksi Otakaari 1:n ja nykyisen Harald Her-
lin oppimiskeskuksen muodostamaa koordinaatistoa.

Kuva 3: Uudisrakennus idästä nähtynä.

Kuva 4: Verstas Arkkitehtien tiimi on vastannut Ota-
niemeen nousevan Taiteen ja suunnittelun korkea-
koulun, Kauppakorkeakoulun ja Metrokeskuksen 
sisältävän kokonaisuuden suunnittelusta. Pääsuun-
nittelija Jussi Palva on kuvassa 5. vasemmalta ja pro-
jektiarkkitehti Mikko Rossi 2. oikealta.

Sisältösivun kuva: Aulatunnelmaa Väreestä.

Kuvat: Verstas Arkkitehdit Oy

3.

4.
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Aalto-yliopisto tuo kaikki ydintoimintonsa 
Otaniemeen. Tähän liittyen järjestettiin ark-
kitehtuurikilpailu, jonka voitti Verstas Arkki-
tehdit Oy Väre-nimisellä työllään. Aluksi tar-
koitus oli rakentaa metroaseman yhteyteen 
vain taiteen ja suunnittelun opetusta palve-
leva osa sekä liiketilat sisältävä Metrokeskus. 
Hankkeen edetessä todettiin, että on järkevä 
rakentaa yhdellä kertaa myös uusi Töölön 
tilat korvaava Kauppakorkeakoulu. Tilat val-
mistuvat pääosin syksyksi 2018, Kauppakor-
keakoulu syksyksi 2019.

Kaikissa kolmessa osassa arkkitehti- ja 
pääsuunnittelusta vastaa Verstas Arkkiteh-
dit Oy ja rakennesuunnittelusta Sitowise Oy. 
Tilat omistavan Aalto-Yliopistokiinteistöjen 
käytännön apuna toimii rakennuttajakon-
sultti A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. 

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun 
sisätiloissa on haettu toimintaympäris-
töä, jossa luovuus voi kukkia. Kellaritasossa 
on myös suunniteltujen tuotteiden valmis-
tukseen sopivaa tilaa. Kauppakorkeakoulu 
taas on rakenteena lähempänä nykyaikais-

Opiskelijoiden Aalto 
muuttaa Otaniemeä
Otaniemessä Aalto-yliopiston metroaseman tietämillä on käynnissä 
tiivis rakentamisen hyörinä. Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja SRV 
Rakennus Oy:n allianssihankkeessa tehdään uusia tiloja niin taiteen 
ja suunnittelun kuin kauppatieteellisenkin yliopisto-opetuksen tiloi-
hin. Lisäksi samaan kokonaisuuteen tulee metroaseman sisäänkäyn-
nin yhteyteen liikekeskus.

Artikkelit
helposti tarpeen niin vaatiessa kevyitä ra-
kenteita uusimalla, Mikko Rossi kuvaa käy-
tännön ratkaisujen rakentumista.

Suorat portaat yksi mielen- 
kiintoinen rakenne

Arkkitehdit eivät ole omaa suunnittelua 
tehdessään sitoneet ehdotuksiaan mihin-
kään rakenneratkaisuun, vaan rakenteelliset 
valinnat on tehty yhdessä muiden hankkeen 
osapuolten kanssa. Perusidea on ollut, että 
kantavat rakenteet sijoittuvat rakennuspa-
likoiden sisälle. Niihin valikoitui betonipila-
reihin ja Deltapalkkeihin perustuva rakenne. 
Välitiloissa on pitkiä jännevälejä ja rakenteet 
tukeutuvat pääosin palikoihin. Mikko Rossi 
toteaa, että pääosin aulojen jännevälit saa-
tiin toteutettua perusrakennejärjestelmällä ja 
vaativimmissa kohdissa käytettiin teräsristi-
koita, jolloin aulat on saatu mahdollisimman 
avoimiksi.

- Ratkaisuja mietittäessä on voitu käyt-
tää aitoja ja kestäviä materiaaleja, kun ti-
laajana on varmasti pitkäaikainen omistaja, 
ja tilat tulevat olemaan varmasti opetus- ja 
tutkimuskäytössä, Palva sanoo.

Yksi Palvan ja Rossin mielestä mielen-
kiintoinen ja sisätilassa positiivisesti erottuva 
rakenne ovat teräksiset suorat portaat, joita 
pitkin voi kulkea aulatilojen yli rakennuspa-
likoiden kerroksesta toiseen. Tämä portaat 
on hitsattu konepajalla yhdeksi noin seitse-
män tonnia painavaksi teräsrakenteeksi, jo-
ka nostetaan työmaalla paikalleen valmiina. 
Porras jää muuten teräselementiksi, mutta 
askelmat ja käsijohteet tehdään tammes-
ta. Etenkin Taiteen ja suunnittelun korkea-
koulun puolella olevien portaiden happo-
patinoitu pinta, jonka kehitys on katkaistu 
mattalakkapinnoitteella, kiinnittää satunnai-
sen kävijän huomion varmasti. Kauppakor-
keakoulun puolella portaissa käytetään maa-
lattua pintaa.

- Metroasemaa oli suunniteltu jo varsin 
pitkälle, kun kilpailu ratkaistiin. Kilpailuoh-
jelmassa oli toive, että metrosta saisi syner-
giaa rakennuksen kaupallisiin palveluihin, 
ja että rakennus tulisi metroaseman päälle. 
Siksi rajapinnan ratkaisut täytyi tehdä haas-
tavista lähtökohdista, mutta hyvällä yhteis-
työllä sekin onnistui, Palva lisää.

Kauppakeskukseen tulee mm. kaksi päi-
vittäistavarakauppaa, neljä ravintolaa ja kun-
tosali. Iso opiskelijaravintola tulee samaan 
yhteyteen, missä kaupalliset tilat ovat. Tätä 
kautta Otaniemeen on saatu merkittävästi 
uusia palveluita. Metron asiakasvirrat tuke-
vat palveluita ja palvelut tukevat Otaniemen 
asukkaita.

- Liikenneyhteyksien kannalta on iso 
asia, että metron pääsisäänkäynti tulee Aal-
to-yliopistokiinteistöjen rakennuksen sisälle, 
Mikko Rossi tähdentää.

Verstas Arkkitehdit on vastannut myös 
Metrokeskuksen suunnittelusta. Verstas 
käytti kaupallista konseptia mietittäessä tu-
kenaan C&J Arkkitehdit Oy:n arkkitehteja. 
-ARa

1.

2.
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ta toimistoistakin tuttua monikerrosraken-
netta. Opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoi-
den vuorovaikutus ja ryhmääntyminen ei ole 
niin Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun ja 
Kauppakorkeakoulun sisällä kuin niiden vä-
lilläkään ainakaan tiloista kiinni.

Tehdään toimivaa ja laadukasta 
yliopistotilaa

- Tässä tilaajan historian suurimmassa 
hankkeessa on kolme eri rakennuslupaa ja 
urakkaa eli Taiteen ja suunnittelun korkea-
koulu, Kauppakorkeakoulu ja Metrokeskus. 
Haimme haasteelliselle hankkeelle osaavaa 
kumppania, joksi valikoitui prosessin tulok-
sena SRV Rakennus. Yhdessä huolehdimme, 
että suunnitellut tilat valmistuvat sovitussa 
ajassa ja kustannusraamissa. SRV on tuonut 
osaamisensa hankintojen ohella etenkin töi-
den aikataulutukseen, nyansseihin ja kustan-
nuspuolen hallintaan, kertoo Aalto-Yliopis-
tokiinteistöjen rakennuttamisesta vastaava 
johtaja Jarmo Wilander.

- Sopimus on allianssityyppinen ja SRV 
on tässä palveluntuottaja. Hankinnat, mah-
dolliset ongelmat yms. asiat ratkotaan yh-
dessä, määrittää työnjakoa A-Insinöörit 
Rakennuttamisen projektipäällikkö Marko 
Penttilä.

- Myös suunnittelijat, käyttäjät ja muut 
palveluntuottajat on kytketty tähän ”yhdes-
sä on päätetty” -toimintamalliin, Wilander 
täydentää.

- Allianssiajattelua on vahvasti myös 
etenkin talotekniikkapuolella, jossa mm. ti-
laajan energiatehokkuudelle ja sisäilman 
laadulle asettama vaatimustaso on korkea. 
Työmaiden kokouskäytäntö on myös hyvin 
systemaattista. On suunnittelupalavereita, 
erikoisasioiden omia palavereita ja lisäk-
si olemme pitäneet jo toista sataa työpajaa 
hankkeen tiimoilta, sanoo SRV Rakennuksen 
projektipäällikkö Pekka Kähkönen.

- Tästä pitää tulla A-energialuokan ra-
kennus. Hyödynnämme aurinkosähköä, min-
kä takia käytännössä koko vesikaton yläpuoli 
on täynnä teräsrakenteita joko aurinkopa-
neeleita tai kulkusiltoja varten, sekä maa-
lämpöä, johon liittyen työmaa-alueella on 
porattu noin 70 kaivoa. Lisäksi on panostettu 
mm. tiiviyteen ja materiaalien ympäristöys-
tävällisyyteen ja kestävyyteen, johon liittyy 
tietysti vähäinen huoltotarve, Wilander to-
teaa.

Kuva 1: WQ-ristikot ja lasikatteiden tukirakenteet 
ovat näyttäviä teräsrakenteita.

Kuva 2: A-Insinöörit Rakennuttamisen Marko Pent-
tilä (vas.), SRV Rakennuksen Pekka Kähkönen, Aal-
to-yliopistokiinteistöjen Jarmo Wilander sekä SRV 
Rakennuksen Eero Laakso ja Jussi Lahti kuuluvat 
avainhenkilöihin tehtäessä uusia tiloja Aalto-yli-
opiston ja kauppakeskuksen käyttöön Otaniemessä.

Kuva 3: Jokaisessa ns. rakennuspalikassa on uloke-
parvet tilojen käyttäjien liikkumista varten. Ulokkeet 
on tehty Deltapalkkien ja ontelolaattojen avulla.

Maanrakennus- ja perustusurakoitsija 
Jokioisten Maanrakennus, rungon betoni-
elementtitoimittajat eli pilarit, betonipalkit 
ja ontelolaatat valmistanut Parma, seinä-
elementit tehnyt Betonimestarit sekä Del-
tapalkkitoimittaja Peikko Finland oli jo ai-
kataulusyistä valittu, kun SRV tuli mukaan. 
Runko ja sen lopulliset ratkaisut määrittyivät 
avoimen tarjouskilpailun jälkeen. Asennus-
työn organisointi oli sitten jo SRV:n vastuul-
la.

- Tämä palkkiratkaisu mahdollistaa 
maksimaalisen tilakorkeuden. Rakennesuun-
nittelun haasteita ovat olleet moduulijako, 
muunneltavuusvaade ja talotekniikan tar-
peet. Moduulijako seuraa Alvar Aallon alku-
peräisen päärakennuksen ja kirjaston, joka 
tunnetaan nykyisin Harald Herlin oppimis-
keskuksena, koordinaatistoa, Wilander esit-
tele.

- Arkkitehtuurikilpailun tuloksena nyt 
toteutetaan Alvar Aallon suunnittelemaan 
ympäristöön istuva ja samalla omaleimaisel-
ta näyttävä kokonaisuus, jossa on tietyt toi-
minnot tietyissä paikoissa, ja joka on käyt-
täjiä palveleva kokonaisuus sekä vaaka- että 
pystysuunnassa. Tila tehdään muuntojousta-
vaksi nimenomaan yliopisto-opetuksen tar-
peisiin poikkeuksena tietysti Metrokeskus. 
Siellä on nykyaikaista liiketilaa mm. päivit-
täistavarakaupan, kahviloiden ja ravintoloi-

Kuva 4:  SRV Rakennus valitsi Aalto-yliopistokiin-
teistöjen paikallaan muurattuihin tiiliseiniin Anstar 
Oy:n muurauskannakkeet niiden hyvän säädettävyy-
den takia. Suunnittelujohtaja Hannu Lumiaho ker-
too, että näitä hänen takanaan juuri valmistettavia 
muurauskannakkeita on mennyt työmaalle yli kaksi 
kilometriä.

Kuva 5: Valtteri Aspinen kertoo Peikko Finlandin toi-
mittaneet Otaniemen työmaille noin tuhat Delta-
palkkia.

Kuva 6: Vastaava rakennesuunnittelija Jukka Ala-
Ojala työskentelee Sitowisen Malmin toimipisteessä. 
Työpaikan ympäristössä saa hyvää tuntumaa Ota-
niemessä olevaan punaiseen tiilijulkisivuun perustu-
vaan miljööseen.

3.

4.

5.

6.
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den sekä yliopistoalueen yhteyteen sopivien 
liikkeiden tarpeisiin, Wilander lisää.

Tarkan tekemisen työmaa

Hankinnoissa on haettu toimivia ratkaisuja 
ja kokonaisuuksia. Esimerkiksi runkoasennus 
on hankittu yhdeltä toimijalta. Pekka Käh-
könen kertoo, että rungon asennus on tehty 
hyvin tarkassa järjestyksessä, periaattees-
sa lohkoittain ja moduuleittain. Eteneminen 
yhdessä moduulissa on kuitenkin vaatinut, 
että vieressä on noussut myös toinen mo-
duuli samaan aikaan. Sitowisessa hankkeen 
päärakennesuunnittelijana toimiva Jukka 
Ala-Ojala toteaa, että asennusjärjestys tahtoo 
olla haaste kaikissa yli 10.000 m2 julkisis-
sa rakennuksissa. Tässä hankkeessa tilaa on 
kaikkiaan noin 40.000 m2.

- Kun ulkoasu ja rakennusten statiikka 
oli käytännössä lyöty kiinni tullessamme, on 
meidän roolimme keskittynyt käytännössä 
sen miettimiseen, missä järjestyksessä töitä 
tehdään, sekä detaljien hierontaan ja eri ma-
teriaalien liittymien tarkasteluun. Ulkoasu eli 
pääosin paikalla muurattu tiilijulkisivu, joka 
on tässä työnä vaativa, oli jo rakennusluvan 
ehtona. Kun julkisivua ei voinut tehdä ilman 
muurauskannakkeita, me sitten vertailimme 
eri vaihtoehtoja. Kilpailun voitti Anstar Oy, 
jonka kannakkeen säädettävyys niin pysty- 
kuin sivuttaissuunnassakin sekä kyky tukea 
työmaata suunnittelussa erotti sen kilpaili-
joista, kertoo SRV Rakennuksen työmaapääl-
likkö Eero Laakso.

- Yksi tavallisesta merkittävästi poikkea-
va rakenne ovat metroaseman sisäänkäyntiin 
liittyvät ja halutun kaltaista avaruutta tuovat 
pitkät jännevälit. Niissä päädyttiin käyttä-
mään massiivisia WQ-ristikoita, joissa pelkkä 
yksi alapaarre painoi kuutisen tonnia. WQ-
ristikoiden vaihtoehtona olisi ollut paikalla-
valurakenne, Laakso lisää.

Aalto-yliopiston metroasema ehdittiin 
suunnitella tietämättä, että erillisen metro-
asemarakennuksen sijaan pääsisäänkäyn-
ti tuleekin Aalto-yliopiston tilojen yhteyteen. 
Jotta Metrokeskuksen ja metroasema liitty-
mä saatiin liitetyksi järkevästi, päädyttiin siis 
käyttämään WQ-ristikoita, joiden valmistuk-
sesta ja asennuksesta on vastannut Metalli-
asennus Huuhka Oy.

- Metallijulkisivut ja lasikattorakenteet 
tilasimme tuoteosakaupalla Normek Oy:ltä. 
Kilpailutuksessa otettiin hinnan ohella huo-
mioon, että resurssit ja osaaminen riittävät 
tehdä tuoteosakaupan vaatiman suunnitte-
lun, valmistuksen ja asennuksen, Laakso to-
teaa.

Anstarilta tilatut muurauskannakkeet 
asentaa täydentäviä teräsrakenteita työmaal-
le toimittava ja asentava Teräsnyrkki Oy, joka 
on Eero Laakson mukaan antanut Anstarin 
tuotteista myönteistä palautetta. Teräsnyrkin 
tytäryhtiö poraa kiinnitysreiät Betonimes-
tarien toimittamiin betonisiin sisäkuoriele-
mentteihin, joihin kierretangot kiinnitetään 
Hiltin tuotteilla. Teräsnyrkki asentaa sitten 
tiilirivien alle tulevat kulmaraudat niin, että 
tiilen ja betonielementin päälle asennettavan 
villan väliin jää haluttu ilmarako, ja että tii-
lirivien alapinta on vaaterissa. Tässä ei edes 
harkittu kannakkeiden kiinnitysosien asen-

tamista elementteihin tehtaalla, vaan tällai-
nen työ oli järkevintä tehdä työmaalla. Muu-
rausurakoitsijan vuoro tulee, kun kannakkeet 
ovat kohdallaan.

- Vaipan osalta edellytettiin myös ul-
kopuolinen tarkistus, Marko Penttilä toteaa 
työn laatuvaateista.

Rakennuspalikat ja ulokkeet  
tuovat haasteita

Kuten Eero Laakso totesi, monet ratkaisut 
lyötiin kiinni jo alkuvaiheessa. Sitowise Oy 
tuli mukaan rakennesuunnittelijaksi jo han-
kesuunnitteluvaiheessa, jossa mm. runkorat-
kaisu lyötiin lukkoon. Sitowise on vastannut 
rakennesuunnittelun ohella elementtisuun-
nittelusta Teklan ohjelmistoja hyödyntäen. 
Myös arkkitehtisuunnittelu ja talotekniikan 
suunnittelut on tehty mallintamalla.

- Kokonaisuus muodostuu periaatteessa 
saman katon alla olevista rakennuspalikois-
ta A-Y. Osa rakennuspalikoista nousee kat-
totasoa ylemmäksi eli ylin kerrosmaailma on 
porrasmainen myös tiiliverhoiltua rakennetta 
olevien IV-konehuoneiden kohdalta. Yhteys 
rakennuspalikasta toiseen tapahtuu sisäti-
loissa sekä pohjakerroksesta että ylemmis-
sä kerroksissa olevia ulokeparvia, portaita ja 
kulkusiltoja pitkin, Ala-Ojala kertoo.

Ilmanvaihto on tehty hajautettuna osin 
vaakavetojen välttämiseksi ja osin energia-
tehokkuuden lisäämiseksi. Hajautetulla jär-
jestelmällä tehot voi säätää kunkin koneen 
palvelevan tilan tarpeen mukaan. Muutenkin 
sisäolojen säädössä ja valaistuksessa käyte-
tään tilakohtaista ohjausta.

Itse rakennuspalikoissa pilariväli on 
yleensä 7,2 metriä ja ontelolaatan pituus 
noin 9 metriä. Niissä katot on tehty asen-
tamalla lämpöeriste ja kaksikerroskate Del-
tapalkkien ja ontelolaattojen päälle. Sen si-
jaan rakennuspalikoiden välissä on pitempiä 
yhtenäisiä avoimia osia, joita voi halutessa 
käyttää myös näyttelytarkoituksiin. Raken-
teessa on kolme isoa osin lasikattoista al-
haalta ylös auki olevaa aulatilaa sekä lisäk-
si katoltaan umpinaisia aulatiloja, joissa on 
pitkiä jännevälejä. Umpinaisissa aulaosissa 
on pitkiä palkkeja ja ontelolaattoja, lasikat-
teiden tukena ovat teräsrakenteet. Metroon 
liittyvissä aulatiloissa ylipitkiä jännevälejä on 
siis saatu aikaan WQ-ristikoilla ja ontelolaa-
toilla. Seinissä lasirakenteet tukeutuvat osin 
alumiini- ja osin teräsrunkoihin. Paloluok-
kaan R60, on päästy palonsuojamaalaamal-
la ristikot. Muuten tasoon päästään liittora-
kenteella.

Uusi kokonaisuus on rakennettu pääosin 
teräsbetonipaalujen päälle. Joitakin kohtia on 
paalutettu teräspaaluilla ja osa on suoraan 
kallion päällä. Rakenteessa on teräsbetoni-
pilarit, jotka sopivat arkkitehtisuunnittelun 
muotokieleen. Pilareihin on asennettu palk-
keja varten Parman tehtaalla Peikon PCs-pii-
lokonsolit.

- Teräsbetonirakenteissa on myös tuhti 
määrä terästä, joten kyllähän teräs on tässä-
kin työssä tosi isossa roolissa, naurahtaa SRV 
Rakennuksen Kauppakorkeakoulu-osan työ-
maapäällikkönä toimiva Jussi Lahti työmaata 
esitellessään.

Rakennuspalikoiden pilarit on tehty yh-

den kerroksen korkuisina, jolloin Deltapalk-
keja on voitu asentaa pilarien päälle, mikä on 
mm. vähentänyt rakennusaikaisen tuennan 
tarvetta. Rakennesuunnittelulle ja toteu-
tukselle haasteellisimpia kohtia ovat olleet 
siksak-kuviona toisiinsa liittyvien rakennus-
palikoiden liittymäkohdat, lasikattomaailma 
sekä liikuntasaumat ja ulokepalkkien päälle 
tulevat jopa 3,6 metriä leveät parvikäytävä-
rakenteet.

- Ulokkeet ovat kolmen ontelolaatan le-
vyisiä. Niiden teko on mennyt Deltapalkkien 
kanssa tosi hyvin. Taipumat ovat olleet tosi 
vähäiset, kiittelee Jussi Lahti.

- Ideana on ollut tehdä mahdollisimman 
systemaattinen esivalmistettu runko. Ele-
menttirunko on jäykistetty porrashuonein ja 
jäykistävin betoniseinin, Ala-Ojala sanoo.

Rakennuksen alapohja on tulvarajan ala-
puolella. Se on tehty paikalla valaen vesi-
tiiviiksi vedenpainetta vastaan ja kaksois-
alapohjana maalämpökaivojen takia. Se oli 
yksistään mittava rakennustyö.

- Kun perusmuoto ei ole suorakulmai-
nen, on rajaavat pinnat toki myös pitänyt 
tehdä paikallaan, että mittamaailman saa so-
pimaan yhteen. Elementti ei taivu ihan mihin 
muotoon vain, Eero Laakso lisää.

- Yliopiston käytössä olevissa tiloissa yk-
si mielenkiintoinen rakenne ovat aulat, joissa 
on suoria portaita sisäpihan yli kerroksesta 
toiseen. Ne ovat rakennuspalikoiden välis-
sä olevia levypalkkeihin perustuvia teräs-
kaukalorakenteita. Myös sisäpihojen pääl-

Kuva 9: Julkisivujen ilme rakentuu vaaleiden lasi-
elementtien ja tiilen vuoropuhelusta joka rakennus-
palikassa yksilölliseksi. Paikalla muurattu tiiliseinä 
nousee Anstarin toimittamien muurauskannakkei-
den päälle. Tässä esimerkiksi muurauskannakkeita 
on pystytiilirivien alla lasiseinän yläreunan kohdalla 
sekä ikkuna-aukkorivien ja ikkuna-aukkojen ko-
koisten sisennetyllä tiilimuurauksella tehtyjen vas-
taavankokoisten julkisivuelementtien yläreunoissa. 
Näkyviin jäävät muurauskannakkeet on maalattu 
alareunasta ruskeiksi.

lä kulkevat ulokeparvet palvelevat ihmisten 
liikkumista. Nämä liittyvät sisäpihan arkki-
tehtuuriin, jossa on haluttu välttää pilareita 
mahdollisimman paljon avoimen oppimis-
ympäristön luomiseksi, Ala-Ojala toteaa.

Väreen alakerrassa pohjalaatan päällä 
on työpajoja, joissa on tavallista suuremman 
lattiakuormat eri materiaaleista tapahtuvan 
valmistuksen vaatimille laitteilla. Työpajoissa 
on varauduttu rakenteissa myös ripustusjär-
jestelmiin. -ARa

7.
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- Perusrunko on betonipilarit ja Deltapalkit 
ja ontelolaatat, mutta lisäksi meiltä menee 
myös muutama liittopilari täältä runkopuo-
lelta. Betonikiinnikepuolelta kohteeseen me-
nee ainakin Petra-laattakannakkeita ja pila-
reihin tulevia PCs-piilokonsoleitamme. Kun 
betonipuolen tuotteemme menevät usein 
elementtitehtaiden kautta, on hankkeeseen 
luultavasti mennyt myös muita tuotteitam-
me, kertoo Peikon Deltapalkki- ja runkotoi-
mitusten projekti-insinööri Valtteri Aspinen.

- Luonnehtisin toimitusta aika isoksi ja 
meille merkittäväksi, kun 2018 valmistuviin 
osiin on mennyt 750 palkkia, joiden yhteis-
mitta on 5,5 kilometriä, ja Kauppakortkea-
kouluun 225 yhteismitaltaan 1,7 kilometrin 

palkkia. Itse palkit, joista viimeiset toimitet-
tiin huhtikuussa, ovat pääosin tuttuja Peikon 
perustoimituksia. Palkin ja ontelon korke-
us on pääosin 320, osin tosin myös 400 mm. 
Erikoista ovat valoaukkojen kohdat sekä mo-
net palkkien liitokset toisiinsa sekä muihin 
rakenteisiin, Valtteri Aspinen arvioi hanketta 
Peikon kannalta.

Peikolle perustoimitus

Peikko Finland voitti Deltapal-
keillaan Aalto-Yliopistokiinteis-
töjen kilpailun runkojen palkki-
toimituksesta. Tilaajalle hinta, 
toimitusvarmuus ja tilojen 
mahdollisimman suuri hyöty-
korkeus olivat tekijöitä, jotka 
käänsivät kaupan Peikolle.

9.

- SRV Rakennus on pitkäaikainen hyvä yh-
teistyökumppanimme. Tarjosimme mielel-
lämme heille useita kokonaisuuksia Otanie-
men uusien yliopisto- ja kauppakeskustilojen 
rakentamiseen. Työmme tulokset näky-
vät ulospäin eniten katoilla ja julkisivuis-
sa, mutta myös sisällä on merkittävä määrä 
täydentäviä teräsrunkorakenteita, kertoo 
Teräsnyrkki Steel Oy:n toimitusjohtaja Ville 
Punnonen.

Teräsnyrkki Steelin yksi iso aliurakka on 
katon täyttävien aurinkoenergiakeräimien 
palkistojen teräsrunkojen valmistus ja asen-
nus. Yhtiö tekee ja asentaa myös vesikatolla 
olevien haalaustasojen teräsrungot palve-
lemaan mm. IV-konehuoneiden huoltotöitä 
sekä lauhdutinpetien teräsrungot ja ritiläta-
sot. IV-kammioiden teräsrungot ja PVP-ele-
mentit listoituksineen tulevat myös Teräs-
nyrkiltä samoin kuin talotekniikkakuilujen 
tasojen rungot ja ritilätasot. Talotekniikkaan 
liittyy myös Teräsnyrkin urakoima muunta-
mon korotetun lattian teräsrunko ja sen va-
nerointi.

- Myös julkisivuissa meillä on paljon 
työtä. Asennamme kaikki Anstar Oy:n toimit-
tamat muurauskannakkeet, joita tulee seiniin 

Teräsnyrkki on monessa mukana
Täydentävät teräsrunkorakenteet on myös mittava kokonaisuus Otaniemen uusien yliopisto- 
ja kauppakeskustilojen rakentamisessa. Teräsnyrkki Steel on kohteessa monessa mukana.

kaikkiaan yli kaksi kilometriä. Sujuvan töiden 
etenemisen on mahdollistanut tytäryhtiöm-
me Vantaan Timanttiporaus Oy, joka teki 
Anstar-asennuksien ankkurireikien porauk-
set. Samoin teemme ja asennamme muurat-
tujen sisäseinien tukiteräkset ja vastaamme 
julkisivuihin tulevien ruuturitiläverhous-
ten toimituksesta ja asennuksesta, Punno-
nen lisää.

- Kauppakeskusosaan teemme sinne 
suunniteltujen shopfront-seinien teräsrun-
got. Lisäksi olemme tehneet paljon yksittäisiä 
pienempiä teräsrunkorakenteita ja täydentä-
viä teräsrakenteita, jotka eivät kuulu noihin 
edellä mainittuihin toimituskokonaisuuksiin. 
Se on vahvuutemme, että voimme palvella 
tilaajia nopeillakin toimitusajoilla paikallise-
na toimijana ja yhteistyökumppanina, Ville 
Punnonen toteaa.

- Tämä kohde osoittaa osaltaan, mi-
ten paljon terästä käytetään muuallakin kuin 
rungon, lasijulkisivujen ja valoaukkojen te-
räsrakenteissa tämäntyyppisessä kohteessa. 
Tämä on ollut mukavasti työllistävä kohde 
myös meille, vaikka nämä pienemmistä osa-
sista koostuvat terästoimitukset jäävät usein 
hankkeita esitellessä noteeraamatta. Tässä 

8.

Kuvat 7 ja 8: Teräsnyrkki Steel toimittaa runsaasti 
erilaisia teräsrakenteita Otaniemen työmaalle.

kohteessa, jossa vaatimustaso on hyvin kor-
kea, tietysti arvostamme sitä, että SRV Ra-
kennus on luottanut meihin, Punnonen kiit-
telee. -ARa

- Meille runkopuolen myynnissä tämä oli 
alkujaan puhdas Deltabeam-välipohjajärjes-
telmän tuotetoimitus, jossa suunnittelukin 
on kuulunut tilaajalle. Rungon pilarit tuli-
vat pakettiin mukaan tilaajan suunnitelmil-
la tehtynä lisätilauksena. Toki olemme työn 
aikana yhdessä Sitowisen Jukka Ala-Ojalan 
kanssa kehittäneet ja optimoineet rakennet-



10     Teräsrakenne  3 | 2017

- Teimme SRV Rakennuksen kanssa kaupan 
muurauskannakkeista kesällä 2016. Toimi-
tamme kannakkeita 20 rakennuspalikkaan 
ja niiden yhteismitta on yli kaksi kilometriä. 
Ihan aluksi he kyselivät, millainen kanna-
tustapa meillä on, ja etenkin tuotteemme 
säädettävyys työmaalla niin pysty- kuin 
vaakasuunnassakin oli asia, jota he arvosti-
vat, kertoo Anstar Oy:n suunnittelupäällikkö 
Hannu Lumiaho.

Niin Anstarin kannakkeet kuin niiden Te-
räsnyrkiltä ostettu asennuskin on tilattu tar-
jouskeskusteluissa sovitulla yksikköhinnalla. 
Lopullinen määrä kiteytyi noin vuoden kes-
täneen toimituksen aikana.

- Järjestelmämme sallii aika isot sää-
tövarat. Kun tässä käytetään paljon paikal-
la muurattua tiilijulkisivua, ja lähes kaikki 
tiilipinnat on roikotettu rungosta, koki SRV 
tuotteemme kohteen etenemiselle eduksi. 
Tässä muurauskannakkeita, joissa kulmarau-
dan alapinnat on näkyviin jäävissä kohdissa 
maalattu ulkonäkösyistä ruskeiksi, on usein 
3-4 kohdassa seinää eli esimerkiksi ikku-
narivien yläreunan kohdalla, lasijulkisivun 
muuttuessa tiilipinnaksi sekä vesikattolinjan 
yläpuolisissa osissa, Lumiaho esittelee.

Anstarille tämä on tuoteosakauppa eli 
Anstar tekee myös tuotteiden suunnittelun 
tilaajalta saatujen tietojen mukaan. Kannak-
keiden suunnittelu edellyttää arkkitehti- ja 
rakennekuvien läpi käymistä ja niiden yh-
teensovittamista. Kiinnittäähän tuote näky-
vän julkisivun rakennuksen runkoon.

- Muurauskannake on tehty ruostumat-
tomasta teräksestä ja suunniteltu tähän koh-
teeseen mittojen mukaan. Esimerkiksi arkki-
tehtuuri vaikuttaa mitoitukseen ja menekkiin 
paljon. Kannake on kiinni sisäkuorielemen-
tissä vaakasuuntaisilla puristustangoilla ja 
vinoilla vetotangoilla, jotka ovat kierretanko-
ja ja joiden kautta saadaan riittävä säädettä-
vyys. Kannakkeemme tulee siis tiiliverhouk-
sen alareunaan, varsinaiset raudoitukset ja 
tiilisiteet ovat seinässä sitten erikseen, Lu-
miaho toteaa.

- Yhden kannakkeen standardipituus on 
kolme metriä ja ripustus on metrin välein. 
Tuotannossamme on kolmeen eri kapasi-
teettiluokkaan tehtyjä kannakkeita. Kussakin 
kohteessa kannakkeita on tietysti vierekkäin 
niin monta kuin tarvitaan. Kannateltava alue 

jaetaan liikuntasaumoilla sopivan kokoisik-
si lohkoiksi.

Asiakkaat tuotteen takana

Hannu Lumiaho kertoo säädettävän muu-
rauskannakkeen kehitystyön käynnistyneen 
asiakkaiden toiveiden pohjalta. Asiakkaat 
halusivat vakioidun valmisjärjestelmän. Lu-
miaho arvelee, että ennen tätä tuotetta muu-
rauskannakkeita on ainakin osaksi suunni-
teltu ja tehty jokaiseen kohteeseen erikseen.

- Tietysti myös tällaisen roikkuvan muu-
rauksen lisääntyminen on tuonut tarvetta 
vakioidulle tuotteelle. Arkkitehtuuri näyttää 
nyt hyödyntävän aika paljon paikalla muu-
rattuja tiiliseiniä, ainakin muurauskannak-
keen kysynnästä päätellen.

Muurauskannakkeet lähtevät Villähteel-
tä työmaalle niin, että säätöosat ovat irral-
laan kulmaraudoista. Säätöosat kiinnitetään 
ensin ja varsinainen kannake lopuksi, minkä 
jälkeen kannake säädetään oikeaan kohtaan. 
Kannaketta varten voidaan asentaa element-
titehtaalla valmiiksi kiinnityslevy, jossa on 
sisäkierremuhvi keskellä, tai sitten kiinni-
tys tehdään kuten Otaniemessä jälkiankku-
roimalla se työmaalla, jossa on käytetty Hil-
tin kierrotankoankkureita. Hannu Lumiahon 
mukaan kaikki tähänastiset toimitukset on 
kiinnitetty betonirakenteisiin. Kevytseinära-
kenteeseen tiilien kuormaa ei voi varata.

- Otaniemessä tiilen paksuus on 130 mm. 
Seinä on sielläkin niin painava, ettei sitä olisi 
voinut kannattaa kuin kantavasta betonisei-
näelementistä. Tuotteemme on erinomainen 
juuri tällaiseen kohteeseen, jossa on paljon 
aukotuksia ja julkisivu ripustetaan. Nykyisin-
hän holvikaaria ei julkisivuissa juuri näe ei-
kä tiiliseinilläkään ole aina perustuksia kuten 
perinteisessä rakentamisessa oli. Otaniemen 
rakennuspalikan tiiliseinä saattaa lähteä 15 
metrin korkeudesta, joten siellä muu kuin ri-
pustaminen ei pääosin olisi ollut mahdollista. 
Aukonylityspalkkejakaan ei voi siellä käyttää, 
kun tiiliverhouksen alla on monin paikoin la-
sijulkisivua.

Lumiaho mittaa, että yhden muuraus-
kannakkeen päällä on Otaniemessä yleen-
sä 4-6 metriä tiiliä. Käytännössä noin 27 X 
12 metrin rakennuspalikoissa kannakerivejä 
on esimerkiksi aukkojen tai 5 cm sisennet-

Tuotekehitys palkitsi 
Anstarin
Lahden Villähteellä toimiva Anstar Oy on saanut viime aikoina 
usein merkittäviä kauppoja eri tuotteilleen niin koti- kuin ulko-
maillakin. Turun Medisiina oli yhtiön historian isoin A-palkkitoi-
mitus, Jyväskylän Nova-sairaala suurin piilokonsolitoimitus, Metsä 
Fibren Äänekosken tehdas erittäin mittava ristikkoliitos-, kenkä- ja 
pulttitoimitus ja Otaniemen työmaa on suurin muurauskannaketoi-
mitus, selvästi Ratinan kauppakeskustakin isompi. Tehty tuoteke-
hitys kantaa nyt yhtiölle hedelmää.

ta sekä miettineet yhdessä erikoisempien ra-
kennekohtien ratkaisuja. Valoaukkojen koh-
dat, ulokkeet ja niiden värähtelyjen hallinta 
olivat tärkeimmät asiat, jossa annoimme 
suunnittelun tukea. Kun suunnittelua teh-
tiin vähän etunojassa, ehdimme hyvin esittää 
omat näkemyksemme suunnittelijoille., As-
pinen toteaa.

Aspinen kertoo kohteen olleen Peikon 
kannalta aika tavallinen toimistotalotyyp-
pinen palkkitoimitus lukuun ottamatta isoja 
lasikattoisia aulatiloja, joissa rakenne muis-
tuttaa kauppakeskuksia pitkine palkkeineen 
ja ulokkeineen.

- Linjat ovat reunoilla kohtuullisen suo-
rat, jolloin sinne tuleviin Deltapalkkeihin on 
voitu tehdä tavanomaiset valumuottipellit 
helpottamaan työmaan etenemistä. Julkisi-
vulinjat ovat tyypillisiä kohtia, joissa on käy-
tetty muottipeltejä.

Tehtaalta suoraan asennukseen

Peikon toimitukset alkoivat maaliskuussa 
2016 ja kestivät siis reilun vuoden. Tuotan-
toon tiedot tulivat rakennuspalikka kerral-
laan, mikä helpotti detaljien miettimistä. 
Työmaalle palkkeja meni 15-20 palkin kuor-
ma kerrallaan. Kun työmaalla ei ole ylimää-
räistä tilaa, on logistiikan pitänyt pelata niin, 
että palkit saatiin nostetuksi sovittuna aikana 
kuormista suoraan paikalleen. Toimitustahti 
oli Valtteri Aspisen mukaan tuotantoa sopi-
vasti kuormittava.

- Kannaltamme työtä helpotti, että ra-
kennuspalikat ovat toistensa kaltaisia. Sa-
ma idea siis toistuu joka rakennuspalikassa, 
vaikkeivat ne olekaan identtisiä, ja palkit si-
ten ovat joka rakennuspalikassa vähän erilai-
sia. Kaikissa on esimerkiksi pitkiä pilarin yli 
meneviä palkkeja, joiden päälle tulee ulok-
keita, ja aulatiloja löytyy samaten rakennus-
palikoista välistä kautta rakenteen. Ideana on 
ollut, että palkit ovat suoria, mutta ontelot 
voivat olla osin pitkittäin ja osin poikittain. 
Palkkien pituudet vaihtelevat parista metris-
tä noin 17 metriin. Pisimmät ontelot ovat 11-
12 -metrisiä, Aspinen esittelee.

- Tässä on päästy aika kevyillä palkeil-
la, mikä on työmaan nostojen ja asennusten 
kannalta positiivinen asia. Kun SRV:n työ-
maat pitivät meitä kiitettävän hyvin ajan ta-
salla kaikesta, meidän on ollut tosi helppo 
toimia, Valtteri Aspinen kiittää. -ARa

10.
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tyjen aukkomaisten tiiliosioiden yläreunan 
kohdalla. 

Anstarin suunnittelutyön pohjana olivat 
Sitowiselta saadut tiedot, mihin muuraus-
kannakkeita tarvitaan. Kun Anstar oli saanut 
oman suunnitelmansa valmiiksi, niin Verstas 
Arkkitehdit kuin Sitowisekin kävivät ne läpi. 
Hannu Lumiahon mukaan arkkitehtejä kiin-
nostivat etenkin liikuntasaumojen sijoittelu. 
Pitkillä seinillä käytettiin 7,2 metrin muu-
rauslohkoihin perustuvaa jakoa lämpöliik-
keen sallivissa liikuntasaumoissa.

- Kannakkeet pitää tehdä tietysti liikun-
tasaumojen ehdolla, ettei rakenteeseen tule 
halkeamia, Lumiaho korostaa. -ARa

Kuvat 10 ja 11: Te-
räsnyrkki Steel on 
asentanut Anstarin 
toimittamat muuraus-
kannakkeet.

Valokuvat: Arto Rautio

CE EN1090 EXC3

CE EN1090 EXC3

Kantavat teräsrakenteet ja
täydentävät teräsrakenteet

11.

WWW.SITOWISE.COM 

Teräksenlujaa 
asiantuntijuutta 
palveluksessasi

Sito ja Wise Group – yhdessä olemme Sitowise. Tarjoamme kaikki talo- ja infra- 
rakentamisen suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta.

Kuva: Unsplash / Anders Jilden



12     Teräsrakenne  3 | 2017

Anstar Oy
Erstantie 2
15540 Villähde

Tel. 03 872 200
Fax. 03 872 2020
www.anstar.fi

SMART STEEL.
SINCE 1981.

AR-Muurauskannake
Anstar Oy tarjoaa markkinoilla ainoana kotimaisena valmistajana ratkaisun muurattujen 
julkisivujen kannattamiseen niin uudis- kuin saneerauskohteessa. 

Kierreliitoksin kiinnitettävällä järjestelmällä ripustetaan betoniset julkisivuelementit tai 
työmaalla muurattavan tiiliseinän kannakkeet rakennuksen rungosta.

• Mahdollistaa muotojen käyttämisen julkisivuissa
• Tuote kokonaan rosteria
• Suunnittelu ja valmistus tapahtuu Suomessa
• Laaja säädettävyys työmaaolosuhteissa
• Erittäin hyvä tekninen tuki
• CE-merkitty jopa luokkaan EXC 4 asti
• Kapasiteetti 7,14 ja 24 kN
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Laivanrakennus investoi 
mittavasti Turussa

Teräsrakenne-lehti pääsi tutustumaan Mey-
erin uuden teräslevyjen vastaanotto- ja 
varastohallin työmaahan. Tämä 10.000 m2 
teräshalli mahdollistaa teräslevyjen säilyt-
tämisen sääsuojatussa tilassa, mikä osaltaan 
lisää toiminnan laatua. Työssä pistetään nyt 
uuteen uskoon yksi prosessi. Sama ajatus 
eli edetä tuotannollinen prosessi kerrallaan 
koskee muitakin käynnissä olevia tai tulevia 
rakennushankkeita.

- Telakka-alueella tehdään useita hank-
keita hyväksytyn kymmenien miljoonien in-
vestointiohjelmamme mukaisesti. Esimerkik-
si ihan vastaanotto- ja varastohallin vieressä 
on jo aloitettu eri urakalla tehtävän pienem-
män esikäsittelyhallin teko, kertoo hanke-
johtaja Tero Lahti Meyer Turku Oy:stä.

- Kun tilauskirjoissamme on töitä vuo-
teen 2024 asti, tulee uutta laivojen raaka-ai-
netta sisään kovalla tahdilla. Se on toimin-
nallisesti tärkein syy kehittää vastaanoton 
ja varastoinnin toimintoja entistä paremmin 
rullaaviksi. Varastohallissa levyt ovat pin-
koissa, joista haetaan automaatiota hyödyn-
tämällä tuotannon tarvitsemia levykokoja 
vietäväksi eteenpäin, Lahti kuvaa.

- Tämän halli-investoinnin ajankoh-
taan vaikutti toki sekin, että siinä käytettä-
vät nosturit alkoivat olla vanhoja. Olemme 
nyt hankkineet uuteen halliin uudet toimin-
tamme tarpeisiin mitoitetut automaattiset 
siltanosturit Konecranesilta. Toiminnallises-
ti tietysti tärkeintä on, että investointi pa-
rantaa terästen vastaanoton ja esikäsittelyn 
kapasiteettia ja laatua, kun levyt siirtyvät ul-
koa sisälle. Automaation lisäys ja toimintojen 
kattaminen, voisi tiivistää vierekkäisten va-
rasto- ja esikäsittelyhallihankkeiden keskei-
set asiat, Lahti toteaa.

Meyer Turku on vetänyt hankesuun-
nittelua eli teettänyt myös rakentamiseen 
liittyvän suunnittelun, johon Meyer valit-
si kilpailutuksen jälkeen kumppaniksi toki 
jo ennestään tutun A-Insinöörit Suunnittelu 
Oy:n. Terästen vastaanottohalli on suunni-
teltu niin, että sinne voi ajaa sekä junalla että 
kumipyörillä. Kun toiminnan prosessit ja sen 
vaatimat pitkät jännevälit sekä aikataulute-
kijät lyötiin suunnittelun pohjaksi, päädyttiin 
niin varastohallissa kuin viereisessä esikäsit-
telyhallissakin teräsrunkoon.

Meyer Turku aikoo työllistää varsinaissuomalaisia laivan-
rakentajia kauan. Osana tätä telakan alueella on nyt lukuisia 
investointikohteita, joilla toimintaa kehitetään.

Kuvat 1-3: Näkymiä Beam-Netin valmistamasta ja 
Temacon Finlandin Ferrometalin kiinnittimiä hyö-
dyntäen asentamasta rungosta.

1.

2.

3.
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- Rakennettavan hallin toiminnot ovat 
meille yksi koko laivanrakennuksen avain-
prosesseista. Haluamme saada varastoon va-
rautuneet rahat minimiin eli teräksen kier-
tämään tuotteiksi nopeasti ja tehokkaasti. 
Hallin suunnittelun ja rakentamisen on tuet-
tava tavoitteitamme, Tero Lahti lisää.

- Hallissa on kaksi erillistä varastolai-
vaa levyille sekä oma osasto muotoraudoil-
le. Teräslevyt tulevat sisälle junakyydillä ja 
muotoraudat kuorma-autokuljetuksilla. Pro-
fiilivaraston koko on noin 30 X 40 metriä ja 
levyvaraston noin 100 X 80 metriä. Julkisivut 
ovat telakka-alueen värimaailmaan istuvaa 
profiilipeltiä eli hallia ei lämmitetä, Lahti li-
sää.

Prosessi on sanellut ehdot

Rakennuksen suunnittelua on tehty miet-
tien, miten prosessin pitäisi toimia, eli miten 
teräkset tulevat ja miten automaatiota halu-
taan ja voi hyödyntää. Rakenteet on suun-
niteltu sitten tältä pohjalta, tosin tietysti 
yhdessä urakoitsijoiden eli tässä urakkakil-
pailun voittaneen pääurakoitsija Lemmin-
käinen Talo Oy:n ja Lemminkäisen kilpailu-
tuksessa pärjänneen teräsrakenneurakoitsija 
Beam-Net Oy:n kanssa.

- Automaatio toi lisävaatimuksia run-
golle ja sen toleransseille. Siltanosturit ovat 
kiinni rungossa, mikä osaltaan suosi teräs-
tä. Työssä on toki pitänyt yhdistää teräksen 
lämpöliikkeet kylmässä hallissa ja toiminnan 
vaatimat toleranssit, mutta kyllähän koko-
naisuus on teräkselle hyvin sopiva. Teimme 
suunnittelun Meyerille konepajakuvia myö-
ten, toteaa rakennesuunnittelija Juho Roivas 
A-Insinöörit Suunnittelun Turun toimipis-
teestä.

- Olemme edenneet pääosin tilaajan val-
miilla kuvilla. Pisimpiä 40 metriä pitkiä ja 
yli viisi metriä korkeita ristikoita ehdotimme 
laitettavaksi puoliksi kuljetuksen takia, mihin 
tilaaja suostui, lisää Beam-Net Oy:n projekti-
insinööri Jussi Heikkilä.

- Vastaamme hankkeesta pääurakoitsija-
na. Kilpailutimme hankkeen niin, että kaikki 
metalliosat tulevat samalta toimittajalta eli 
Beam-Net Oy:ltä. He toimittavat rungon li-
säksi katon kantavan profiilipellin, savun-
sulkupellitykset, seinäorret ja seinäpellit ja 
vastaavat myös hankkimiemme betoniele-
menttien asennuksesta. Arvioimme, että tä-
mä on työmaan etenemisen kannalta paras 
ratkaisu, kuvaa työmaan organisointia Lem-
minkäinen Talo Oy:n rakennuspäällikkö Ra-
mi Rinne.

- Tämä noin 900 tonnin runko osoit-
taa, että olemme vakiinnuttaneet asemam-
me myös isojen kohteiden teräsrakentajana. 
Tässä kohteessa asennustyön voitti taas Te-
macon Finland Oy, joka teki meille asennuk-
set myös Piikkio Worksin uuden hyttitehtaan 
ja varaston työmaalla. Osaava asennusryhmä 
on tietysti tärkeä osa laadukasta kokonaistoi-
mitusta. Materiaalin hyvä saatavuus on ollut 
myös teräksen etuna tässä, Beam-Net Oy:n 
toimitusjohtaja Marko Koivisto arvioi.

- Meyerin kannalta olennainen asia eli 
aikataulu on pitänyt. Työmaalla on ollut hyvä 
yhteen hiileen puhaltamisen henki, mikä on 
tehnyt rakentamisesta mukavan prosessin, 

Lahti, Rinne ja Koivisto kiittävät työmaan 
etenemistä vuorotellen.

Suunnittelusta nopeasti  
toteutukseen
Jussi Heikkilä kertoo Beam-Netin aloittaneen 
rungon valmistuksen huhtikuussa 2017. Elo-
kuisen työmaakäynnin aikaan Beam-Netin 
osuus oli jo loppusuoralla.

- Teräksen etu on, että suunnittelijan 
Teklalla tekemät kuvat saa hyvin valmistuk-
sen ja asennuksen käyttöön. Teräsrakenta-
jat ovat tässä suhteessa kyllä hyvin eturinta-
massa, Rami Rinne kehuu.

- Teimme tosiaan suunnittelun ja osa-
mallinnuksen Teklan Structures -mallin 
kautta. Rakenteiden ja siirtymien analysoin-
tiin käytimme lisäksi Dlubalin R-Fem-oh-
jelmaa.  Automaattinostureiden tiukoista 
toleransseista johtuen rakenneanalyysissä 
on otettu huomioon kylmän hallin lämpö-
liikkeet, rakenteiden taipumat sekä perus-
tusrakenteiden siirtymät erityisen tarkasti. 
Tarkastuslaskentaan jäi asioita, joihin ei ollut 
valmiita rutiineita. On tässä saanut käsinkin 
laskea, kaikkea ei voi määrittää peruslasken-
taohjelmilla, Juho Roivas sanoo.

Tero Lahti kuvaa uutta hallia prosessi-

laitokseksi, ei siis pelkäksi teräsvarastok-
si. Tiloja ja toimintaa on suunniteltu yhdessä 
henkilöstön kanssa. Telakan väki on tässäkin 
siis päässyt vaikuttamaan tulevaan työym-
päristöönsä.

- Meillä suunnitellaan ja dokumentoi-
daan nykyään eri työvaiheet hyvin, jossa 
mekin hyödynnämme 3D-suunnittelua. Ko-
ko prosessista on tehty 3D-tehdasmalli, jota 
niin laitetoimittajat kuin rakennusten tekijät 
ovat hyödyntäneet. Eli teimme tehtaasta en-
sin 3D-mallin, jota mm. Juho Roivas on sit-
ten voinut hyödyntää omassa työssään, Tero 
Lahti muistuttaa.

- Siitä oli tosi iso etu, että näimme Mey-
erin mallista eri laitteet, nosturit sekä myös 
vanhat rakenteet, mitkä liittyvät uuteen hal-
liin, Juho Roivas kiittelee.

- Meille mallista on ollut paljon hyötyä 
varsinkin LVI-suunnittelussa. Varsinaises-
sa rakentamisessa käytämme työmaatoi-
mistolla 3D-mallista tulostettuja paperiku-
via BIM-mallin ohella työmaan tukena, lisää 

Kuvat 5: Myös julkisivu kuuluu Beam-Netin urak-
kaan. Profiilipellit yhtiö hankki Ruukilta. Asennuksen 
teki tässäkin Temacon.

Kuva 4: Taustalla näky-
vä teräshalli mahdollis-
taa teräslevyjen säilyt-
tämisen sääsuojatussa 
tilassa, mikä osaltaan 
lisää toiminnan laatua. 
Nyt levyjä säilytetään 
ja kerätään tuotantoon 
Lemminkäinen Talon 
Rami Rinteen (vas.), A-
Insinöörit Suunnittelun 
Juho Roivaan, Meyer 
Turun Tero Lahden sekä 
Beam-Netin Jussi Heik-
kilän ja Marko Koiviston 
takana olevassa avo-
tilassa.

4.

5.
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Beam-Net Oy on
teräsrakenteiden 
projektitoimituksiin 
erikoistunut 
konepaja Kurikassa.

PROJEKTOINTI

Beam-Net Oy:n 
henkilökunnalla on 
vankka kokemus 
suurista teräsrakenne-
projekteista.

TERÄSRAKENTEET

Erilaisten 
teräsrakenteiden 
raepuhallus ja 
märkämaalaus.

PINTAKÄSITTELY

Beam-Net Oy
Tehtaantie 15, 61360 Mieto, puh. 044 495 6800
etunimi.sukunimi@beam-net.fi, www.beam-net.fi

Palveluumme kuuluvat suunnittelu, teräsrakenteiden kokoonpanohitsaus,
pintakäsittely, asennus ja kuorityöt sovitussa laajuudessa.
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Lemminkäinen Talo Oy:n vastaava mestari 
Heikki Luukka.

- Kun isompia teräsosia on asennet-
tu noin tuhat ja sekundääriset osat päälle, on 
nähnyt hyvän suunnittelun ja Tekla-mallin 
hyödyt. Asennuksemme käytti BIM-mallia 
myös asioiden tarkistamiseen. Toiminnan 
sujuvuuden lisäksi asennuksessa on panos-
tettu työturvallisuuteen, Marko Koivisto jat-
kaa.

- Tämä on kaikkineen ollut turvallinen 
eli työtapaturmaton työmaa, Heikki Lukka 
lisää.

- Teräsrakentajalta ja -asentajalta on 
kyllä aikamoinen logistinen näyte, että val-
mistus, maalaus ja kuljetus sekä asennuk-
sen resurssit ja oikeat mutterit ja ruuvit ovat 
kulkeneet häiriöttä eteenpäin sovitussa jär-
jestyksessä ja aikataulussa, Rami Rinne täy-
dentää.

- Kiinnittimet, jotka ostimme lähin-
nä Ferrometal Oy:ltä, sekä Ruukilta tilatut 
katon ja julkisivujen profiilipellit tilasim-
me A-Insinöörien suunnitelmien mukaisi-
na. Katon pelleissä on antikondenssipinnoite 
ja julkisivun pelleissä arkkitehdin määrittä-
mä väritys. On sanottava, että kokonaisuuden 
kokoamisessa ja hallinnassa on ollut valtava 
työmäärä, jota ei usein tulla ajatelluksi, kun 
kaikki sujuu hyvin. Yksi osa hallintaa on ollut 
tietysti, että yhteistyö rungon materiaalitoi-
mittajien kanssa sujui hyvin, Marko Koivisto 
kiittelee.

Heikki Luukka toteaa maalaustyön jäl-
jen sekä terästen käsittelyn työmaalla olevan 
yksi osa laadukasta lopputulosta. Marko Koi-
visto kertoo Beam-Netin käyttäneen työs-
sä suunnitelmien mukaista sinkki-polyure-
taanimaalia, joka hankittiin Tikkurilalta, ja 
kiinnittäneensä tietysti huomiota siihen, että 
teräkset menevät yhtiön omalta maalaamol-
ta paikalleen asti siisteinä. Juho Roivas kertoo 
maalilaadun valintaan vaikuttaneen toisaal-
ta sen, että halli on kylmä, ja toisaalta meren 
läheisyyden.

Rakenne perinteinen halli

- Uusi vastaanotto- ja varastohalli on muo-
doltaan ja rakenteellisesti sinänsä harjakat-
toinen perushalli, jossa veden poisto katolta 
tapahtuu räystäille. Rungossa on mastopila-
rit, jäykkänurkkainen kehä ja ristikot. Halli 
on kokonaisuutena suhteellisen korkea ja 
jännemitta on paljon isompi kuin ns. taval-
lisessa varastohallissa. Kun Konecranesin 
automaattinostureilla on tiukat tolerans-
sit, rakenteet eivät saa elää kuormitus- tai 
lämpötilamuutosten takia. Tämän takia 
rakenteet on tehty perushallirakentamista 
järeämpinä. Pilarit esimerkiksi ovat hitsattua 
profiilia, Juho Roivas kuvaa hallia.

- Perustukset ovat myös järeät, Heikki 
Luukka lisää.

- Ja lämpöliikkeiden hallitsemiseksi hal-
lin keskellä on liikuntasauma, Rami Rinne 
muistuttaa.

- Ristikoista isoimmat ovat 40 metriä 
pitkiä ja enimmillään 5,3 metriä korkeat. Ne 
siis tuotiin työmaalle kahdessa osassa ja lii-
tettiin siellä yhteen ennen nostoa. Pilari-
en korkeus on noin 10 metriä ja nosturiradat 
menevät noin kuudessa metrissä pilareihin 

kiinnitettyjen konsolien varassa. Mittatark-
kuuden pitää olla erittäin suurta, että pultit 
sopivat niin ristikon osissa kuin pilareissa-
kin paikalleen. Temacon Finlandin asenta-
jien palautteen mukaan suunnitelmat olivat 
siinäkin suhteessa erittäin hyvät, Marko Koi-
visto toteaa.

- Peruspulttien asennus on tietysti pe-
rustana sille, että runko lähtee nousemaan 
hyvin. Hyviä mittalaitteita hyödyntäen nekin 
ovat menneet oikein. Perustukset teki oma 
porukkamme samoin kuin paalutuksen si-
tä ennen. Hankimme myös betonielemen-
tit, katon, johon tuli 5 cm villaa ja kaksiker-
roshuopakate, ja ikkunat. Maanrakennustyöt 
teki aliurakoitsija teräs- ja betonirungon ta-
paan. Kun tilaajayhteistyö on mennyt lois-
tavasti ja prosessit mietitty ennalta hyvin, ei 
itse rakentamisen aikana ole juuri tarvinnut 
tehdä muutoksia suunnitelmiin. Etenkin nuo 
tiukat toleranssit ovat asia, miksi perinteinen 
urakka on tällaisessa rakentamisessa järkevä 
vaihtoehto, Rami Rinne täydentää.

- Toteutustapa mahdollisti, että saim-
me tehdä aika itsenäisesti oman osuutemme. 
Kun tilaaja oli teettänyt hyvät suunnitelmat, 
oli sellaisetkin itse toiminnan prosesseis-
ta tulevat asiat otettu huomioon, mitä emme 
välttämättä olisi osanneet ajatella, jos kohde 
olisi toteutettu suunnittelumme sisältävällä 
tuoteosakaupalla, Marko Koivisto arvioi te-
räsrakentajan osuutta.

Temacon Finlandin asennusryhmä saa 
kiitosta niin tilaajalta kuin Lemminkäiseltä 
ja Beam-Netiltä. Yhtiö käytti työssään pal-
jolti omaa nostokalustoaan, johon Temacon 

Finland on investoinut vuoden 2017 aikana. 
Temaconin konekalustoon kuuluu nostoau-
toja 25-tonnimetrisestä aina 80-tonnimet-
riin asti, kurottajia, erilaista haalauskalustoa 
ja runsaasti erikoistyökaluja. 

- Temaconin on tarkoitus ostaa lisää 
omaa nosturiautokalustoa vuoden vaihtees-
sa, lisää toimitusjohtaja Tero Manu.

Rami Rinne muistuttaa, että junaliikenne 
on tuonut asennustyöhön lisähaasteita. Rata-
kiskojen päällä työskentelemisessä oli rajoi-
tuksia. Kun VR toimitti työmaalle hyvin tie-
toa junaliikenteestä, häiriö on ollut onneksi 
odotettua vähäisempää. 

- Tällä työmaalla on ollut 12 henkilöä 
noin 30 hengen joukostamme. Temacon ai-
koo lisätä resurssejaan myös henkilöpuolella 
ja etsii tällä hetkellä hitsaustaitoisia asenta-
jia. Tarve on noin 6 - 8 henkilöä eri puolille 
Suomea projekteihimme, Manu lisää. -ARa

Kuva 6: Konecranesilta hankitut siltanosturit ovat 
kiinni rungossa, mikä osaltaan suosi terästä. Työs-
sä on toki pitänyt yhdistää teräksen lämpöliikkeet 
kylmässä hallissa ja toiminnan vaatimat toleranssit, 
mutta kyllähän kokonaisuus on teräkselle hyvin so-
piva, arvioi rakennesuunnittelija Juho Roivas.

Kuva 7:  Meyerin uuden teräslevyjen vastaanotto- ja 
varastohallin rakennekuva. Tämä 10.000 m2 teräs-
halli tehdään hitsatuista teräspilareista ja -ristikois-
ta. Terästä halliin menee noin 900 tonnia.

Valokuvat: Arto Rautio, 
suunnittelukuva: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

6.

7.
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konecranes.fi

Kaipaatko konepajaan tai kokoonpanolinjalle 
tehokkuutta ja tarkkuutta vaativaan nostamiseen? 
CXT NEO on kompakti nosturi, jolla nostat 
jopa 12,5 tonnia. Portaattomasti säätyvät 
nostonopeudet tekevät kuorman käsittelystä 
tarkkaa. MiniJoystick-radiolla nosturin käyttö on 
helppoa ja ergonomista.

CXT NEO  
SUORITUSKYKYÄ 
VAATIVAAN  
KÄYTTÖÖN

Lisätietoa teräsrakentamisen kiinnikkeistä ja 
normeista sekä Fix Master Toge  
betoniruuveista saat ferrometal.fi tai 
suoraan myynnistämme. 
 
p. 010-308 4500 
myynti@ferrometal.fi

CE-MERKITYT EUROCODE 3 TERÄSRAKENNEKIINNIKKEET  
JA ETA-HYVÄKSYTYT FIX MASTER TOGE BETONIRUUVIT  

SUORAAN VARASTOSTA

try2017_03.indd   1 11.9.2017   10.17.00

Asennus- ja huoltopalveluitamme
    Voimalaitosrakennukset
    Kauppakeskukset ja julkiset 
    rakennukset
    Tuotanto- ja toimitilat
    Teollisuuden huoltotyöt

Erikoisosaamistamme
    Teräsrakenneasennukset
    Betonielementtiasennukset
    Kuorielementtiasennukset
    Hitsaustyöt
    Laitteiden paikalleen asennukset

Temacon Finland Oy, Pajantie 9, 60100 Seinäjoki, +358 50 5325195
tero.manu@temacon.eu, www.temacon.eu

www.ains.fi

Rakennuttamisen, 
rakennesuunnittelun, 

infrasuunnittelun sekä kallio- 
ja ympäristösuunnittelun 

suunnannäyttäjä
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Tampereen upeimmat liikuntapaikat 
ovat Kaupissa

Tampereen kaupunki tarjosi pari vuotta sit-
ten aivan Tampereen keskustan kupeella ja 
Taysin vieressä olevalta Kaupin liikunta-alu-
eelta tonttia vuokrattavaksi liikuntarakenta-
miselle. Pirkanmaalla tunnetun ja arvostetun 
Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy:n toimi-
tusjohtaja Aki Hyrkkönen ja mm. liikunnan 
lehtorina, maajoukkuevalmentajana ja kun-
tosalisivuston pyörittäjänä toiminut liikunta-
tieteen maisteri Sami Joru tarttuivat tilaisuu-
teen ja lähtivät kehittämään tonttia.

- Meillä on Akin kanssa jo Jyväskyläs-
sä, Lahdessa ja kohta myös Turussa yhteinen 
liikuntapalveluja tarjoava yritys. Olimme et-
sineet sellaiselle sopivaa paikkaa myös Tam-
pereelta, ja totesimme tämän tontin paikka-
na hyväksi. Hankesuunnittelussa selvitettiin, 
mitä tontille voisi tehdä ja mille toiminnoille 
Tampereella on kysyntää. Ihan aluksi mie-
timme kuplahallin tekemistä, mutta totesim-
me sellaisen pitämisen 16-18 asteen sisäläm-
pötilassa energiakustannuksiltaan aivan liian 
kalliiksi. Siitä lähti sitten tämän nyt tam-
mikuussa 2018 käyttöön otettavan kiinteän 
Kauppi Sports Centerin suunnittelu ja toteu-
tus, Sami Joru esittelee hankkeen taustoja.

Kauppi Sports Centerin kiinteistön omis-
taa erillinen kiinteistöyhtiö, joka vuokraa 
siinä olevat tilat käyttäjille. Liikuntakeskus-
toiminnasta vastaavana päävuokralaisena on 
Sporty World Oy.

- Tässä on kehitetty toimintaa hyväs-
sä kahden perheen yhteistyössä. Mukana on 
Akin osaaminen rakentamisessa, Akin vai-
mon osaaminen talousasioissa, minun lii-
kuntapuolen osaamiseni sekä vaimoni osaa-

minen markkinoinnissa ja digitaalisissa 
palveluissa, Sami Joru naurahtaa.

Koko perhe voi harrastaa yhdessä

Uuteen keskukseen tulee tiloja sekä kilpaur-
heilun että tavallisten liikunnanharrasta-
jien, lasten ja nuorten käyttöön. Rakennus 
on mitoitettu viidelle täysimittaisena mm. 
futsalille ja salibandylle sopivalle moni-
toimikentälle, mutta alkuvaiheessa kenttiä 
tehdään kolme. Niistä yksi on rakennuksen 
keskiosassa kattoon asti avoimessa 46 met-
riä leveässä tilassa. Tilassa on mm. futsalin 
SM-tason otteluihin kelpaava kooltaan 20 X 
40 metriä oleva kenttä, jonka toisella pitkäl-
lä sivulla on 1000 hengen kiinteä katsomo. 
Kaksi muuta kenttää ovat TT-laattojen alla 
olevassa matalammassa 46 metriä leveässä 
tilassa. TT-laattojen päälle voi myös tehdä 
kaksi monitoimikenttää, mutta nyt sinne 
tulee noin 2000 m2 lasten elämyspuisto. Elä-
myspuistossa on kiipeilyseinä, Trampoline 
park ja elämysrata.

Sisäänkäynnin puoleiseen päähän eli 
keskuksen Taysin puoleiseen osaan tulee ti-
loja kaikkiaan neljään kerrokseen. Siellä on 
mm. hyvinvointi- ja kuntosalilaitteita, juok-
susuora, ryhmäliikuntatila ja kamppailuti-
la. Elämyspuiston ja TT-laattojen alla olevien 
monitoimikenttien viereen tulee 19 metriä 
leveän laivan kohdalle kuusi sulkapallokent-
tää, joiden kohdalta on jätetty pois kaksi vä-
litasoa riittävän vapaan korkeuden aikaan-
saamiseksi.

Sulkapallokenttien ja liiketilojen välissä 
vaahteraparketilla päällystetyn kentän pää-

Kauppi on yksi Tampereen 
kaupunginosista. Metsäval-
taisella alueella on pururatoja, 
jotka ovat talvisin hiihtolatui-
na, urheilupuisto ja keilahalli. 
Kaupin urheilupuistossa on 
urheilustadion, vinttikoirarata, 
hiihtomaja, pesäpallokenttä ja 
jalkapallokenttiä. Kun paikallis-
ten kehumalle liikunta-alueelle 
rakenteilla oleva uusi liikun-
takeskus valmistuu, Kaupin 
asema kaupunkien upeimpien 
liikuntapaikkojen alueena vain 
vahvistuu.

Artikkelit

1.

Kuva 1: TT-laattojen alapuolelle tulee kaksi moni-
toimikenttää ja päälle ainakin tässä vaiheessa lasten 
elämyspuisto. TT-laatat ovat betonipilarien varassa, 
muualla on Pektran teräsrunko.
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dyssä on ylhäällä mm. aitio- ja saunatiloja, 
joista voi seurata esimerkiksi futsalin SM-
sarjan otteluita. Niiden alapuolella on kes-
kuksen käyttäjiä palvelevia pukutiloja.

Keskukseen on tulossa myös Tampereen 
johtava työhyvinvointipalveluja tuottava yri-
tys sekä yksityinen liikuntapainotteinen päi-
väkoti, joka sijoittuu sulkapallokenttien ala-
puolelle. Kohteessa on lisäksi ravintolatiloja 
ja siis liiketiloja yrityksille, joiden tuotteet ja 
palvelut sopivat alueen liikeideaan. Puku- ja 
peseytymistiloja, joista osa on kiinteän kat-
somon alla, on runsaasti, sillä niissä on va-
rauduttu viiden monitoimikentän tarpeisiin. 
Siten isojenkin turnausten järjestäminen on-
nistuu puku- ja peseytymistilojenkin puoles-
ta hyvin. 

- Lähtökohtana tekemisessä ja hankin-
noissa on ollut korkea laatutaso. Kilpakentäl-
lä pinnoite on Amerikan vaahteraa aluejous-
tolla ja muilla monitoimikentillä Taraflexiä 
aluejoustoilla, juoksusuora täyttää Usain Bol-
tinkin laatuvaateet jne. Toiminnallisesti, kun 
olemme Akin kanssa molemmat kolmen lap-
sen isiä, yhtenä ajatuksena on ollut mahdol-

listaa yhtä aikaa tekemistä sekä lapsille että 
heidän vanhemmilleen. Eli kun lasta tuodaan 
harrastuksiin, vanhemmat voivat mennä 
vaikka kuntosaliin tai pururadalle tai tehdä 
ravintolatilassamme töitä ja nauttia samalla 
ruokaa tai kupin kahvia, Sami Joru kuvaa toi-
minnallista ajatusta.

- Uskomme myös, että keskus kiinnos-
taa paljon Taysin työntekijöitä. Heillehän on 
helppo tulla esimerkiksi työvuoron päätteek-
si tähän naapuriin rentoutumaan ja pitä-
mään huolta itsestään. Meillä on myös tar-
koitus tehdä yhteistyötä ihan vieressä olevan 
potilashotellin kanssa. Jos meillä on turnaus 
viikonloppuna, viikonlopuiksi tyhjenevä po-
tilashotelli on oiva paikka turnauksen osan-
ottajien majoitukseen, Joru jatkaa.

Liito-oravien liikuntatarpeetkin 
mukana suunnittelussa

Kauppi Sports Center tulee liikunta-alueelle 
metsän reunaan. Kun metsän on todettu ole-
van liito-oravien elinpiiriä, on ne pitänyt ot-
taa huomioon tontin käyttöä mietittäessä.

- Käytännössä Ekman Arkkitehdit Oy:n 
arkkitehtisuunnittelussa on rakennuksen 
sijoittelussa tontille ja massoittelussa kat-
sottu, että liito-oravien kulkureitit säily-
vät. Rakentamisen kannalta työmaa on nyt 
ikään kuin pussin pohjalla, kun on pysyttävä 
tiukasti rajojen sisällä kolmella sivulla. Tä-
mä on tuonut oman lisänsä työn suunnitte-
luun. Käytännössä varsinaista rakennusta on 
tehty runkotoimittaja Pektra Oy:n antaman 
asennusaikataulun mukaisesti. Olemme sit-
ten pistäneet vaippaa kiinni lattiavaluja var-
ten runkoa seuraten, toteaa työnjohtaja Sa-
mi Olden kohdetta urakoivat Aki Hyrkkönen 
Oy:stä.

- Meidän suunnitteluumme liito-orava-
asia ei ole enää vaikuttanut, kertoo hankkeen 
vastaava rakennesuunnittelija Tarmo Vilja-
maa SS-Teracon Oy:stä.

- Tulimme hankkeeseen koko rakenne-
suunnittelusta elementtien valmistuskuvia 
myöten vastaavaksi rakennesuunnittelijaksi 
syksyllä 2016. Minä toimin tässä hankkees-
sa poikkeuksellisesti myös pääsuunnittelija-

Kuvat 2, 6-8: Kauppi Sports Centerissä on Pektran 
toimittama ja asentama teräsrunko. Julkisivun sand-
wich-elementit ja katon kantavat profiilipellit hank-
keessa urakoitsijana toimiva Aki Hyrkkönen Oy tilasi 
Ruukilta tuotekaupalla.

Kuva 3: Aki Hyrkkönen Oy:n Sami Olden (vas.) ja 
Kauppi Sports Centerin Sami Joru ovat tyytyväisiä 
rakennustöiden etenemisvauhtiin.

Kuva 4: Sulkapallokenttien alue tulee tähän. Niiden 
alapuolella on liikuntapainotteinen yksityinen päi-
väkoti.

Kuva 5: SS-Teraconissa Kauppi Sports Cente-
rin suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Antti-Jus-
si Penttilä (vas.), Kimmo Mattila, Jarkko Peltola, Olli 
Hirvonen sekä Tarmo Viljamaa. Koko hankkeen ra-
kennesuunnittelu konepaja- ja elementtikuvia myö-
ten on SS-Teraconin tekemää.

Valokuvat: Arto Rautio

2.

3. 4.

5.
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na, kun minulla on hankkeen vaatimustason 
edellyttämä pätevyys eikä arkkitehdillä sitä 
ollut. Käytännössä olen tuonut liikuntara-
kentamisen kokemukseni arkkitehtisuunnit-
telun avuksi, mutta päätyöni on tietysti ollut 
hakea rakenteellisesti toimiva ratkaisu yh-
dessä muun tiimimme kanssa. Meiltä on ol-
lut tässä mukana viisi henkeä. Olli Hirvonen 
on vastannut meillä laskennasta, Antti-Jussi 
Penttilä betonisuunnittelusta ja lisäksi suun-
nitteluun ovat osallistuneet Jarkko Peltola ja 
Kimmo Mattila, kertoo myös teräsrakentei-
den suunnittelusta vastannut Viljamaa.

Hanke on luokiteltu seuraamusluokkaan 
CC3 erittäin vaativaksi, mihin liittyen profes-
sori Ralf Lindberg on antanut ulkopuolisena 
tarkastajana lausuntonsa rakenneteknisestä 
puolesta. Tarkastusta edellytettiin kantavis-
ta ja jäykistävistä rakenteista, jotka on tehty 
vuoden 2016 Rakentamismääräyskokoelman 
vaatimusten mukaisina Teklan suunnitte-
luohjelmia hyödyntäen. Jatkuvan sortuman 
riskiä on poistettu määräysten mukaisilla 
vaakasiteillä, millä potentiaalisen romahta-
van alueen koko rajoittuu.

Rakennuksen pohja-ala on 108 X 65 met-
riä eli noin 7100 m2. Välitasojen myötä ko-
konaislattia-ala nousee noin 16.000 m2:een. 
Rakennuksen korkeus lattiasta harjalle on 
18,5 metriä. Rakenne on järkevä yhdistelmä 
betonia ja terästä.

- Betonirakenteita, joita käytetään run-
gon jäykistykseen, on tässä aika paljon. Jäy-
kistävinä rakenteina on porrastorneja, jois-
ta yhteen liittyy myös jäykistävä hissikuilu, 

jäykistäviä seiniä sekä mastopilareita, joihin 
runko tukeutuu. Betonipilareita on käytet-
ty pitkät jännevälit sallivien TT-laattojen al-
la. Rakenteen puolivälissä, missä on korkea 
avoin osa, on kaksi jäykistävää seinää ja mo-
nikerrosrakenteissa kaksi porrastornia. Te-
rästuulisiteille jää tässä aika vähän voimia, 
lähinnä kattotaso, Tarmo Viljamaa esittelee.

Pilarivälit kasvamassa

Harjakattoinen rakennus, jossa veden poisto 
katolta tapahtuu siis räystäiden ulkoreu-
nasta, jakaantuu pitkittäin pääosin kahteen 
laivaan. Leveämmässä laivassa on pääosin 
46 metrin ristikot, kapeammassa 19 metrin. 
Kapeamman laivan ristikot ovat myös mata-
lampia kuin leveämmän.

Muun muassa kuntosalit ja juoksusuoran 
sisältävässä sisääntulopäädyn monikerrosra-
kenteessa ristikot ovat samaten matalampia 
kuin pelikenttien ja elämyspuiston kohdalla. 
Siellä rakennukseen on lisätty välipilareita ja 
käytetty 15 metrin ristikoita. Näin sen koh-
dan ristikoita saatiin madalletuksi riittäväs-
ti yhden lisäkerroksen tekoa varten. Alkujaan 
kolmikerroksiseksi ajateltu osa muuttui työn 
aikana nelikerroksiseksi. 

Laivoista leveämpi on Kaupin nykyisen 
urheilukeskuksen puoleisella sivulla ja kape-
ampi, jossa ovat mm. sulkapallokentät sekä 
sauna- ja aitiotilat ja liiketilat, siis kaupun-
gin keskustan puoleisella pitkällä sivulla. Ai-
tioiden kohdalla on runkotolpista WQ-pal-
keilla ja ontelolaatoilla kentälle päin tulevia 
ulokkeita.

- Kun olemme tilaajan suunnittelijoi-
ta, olemme päässeet hankkeeseen mukaan 
aikaisin ja voineet siten miettiä rungon op-
timointia paremmin sekä valmistuksen että 
asennuksen näkökulmasta, Viljamaa kiittelee.

- Pilarien väli on tässä 7,85 metriä. Se on 
myös katon kantavien poimulevyjen jänne-
väli. Etenkin liikuntapaikkarakentamisessa 
perinteinen 6 metrin väli on nykyään har-
vinainen. Tässä pilariväli on taas vähän pi-
tempi kuin on Mikkeliin myös suunnittele-
massamme Saimaa Stadiumissa, jossa väli oli 
7,50 metriä. Ristikoissa on käytetty paarteis-
sa teräslaatua S420 ja uumissa laatua S355. 
Se on mielestämme sekä saatavuuden että 
kustannustehokkuuden kannalta toimiva yh-
distelmä, Viljamaa arvioi.

- Koen myös tämän yhdistelmän toimi-
vaksi ja järkeväksi samoista syistä, vahvistaa 
teräsrakenneurakoitsija Pektran myyntijoh-
taja Juha Huusko.

Kun kyseessä on liikuntakeskus, jossa 
pelataan joukkuepelejä ja on mm. elämys-
puisto, kuntosaleja laitteineen ja ryhmälii-
kuntatiloja, on rakenteen värähtelyihin pitä-
nyt tietysti kiinnittää huomiota suunnittelun 
alusta pitäen. Tarmo Viljamaa toteaa, että 
kohteessa on päästy enintään noin 5 hertziin 
myös 24 metriä pitkistä TT-laatoista tehdys-
sä rakenteessa. Osaltaan tämä on tehty käyt-
tämällä ko. alueella myös jännebetonipalk-
keja ja betonipilareita. Muualla värähtely on 
selvästi vähäisempää.

Rakennuksessa on tehty katon teräsra-
kenteita koskeva toiminnalliseen palonkehi-

6.

7.
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Teräksistä
osaamista
Teraconin neljä toimistoa 
Tampereella, Turussa,Vaasassa 
ja Helsingissä työllistävät
25 kokenutta ammattilaista, 
joiden erikoisosaamiseen 
kuuluu niin teräs- kuin betoni-
rakenteidenkin suunnittelu. 
Palvelemme asiakkaitamme 
Suomessa, Skandinaviassa ja 
Venäjällä.

Teracon on erikoistunut 
teollisuus-, liike- ja urheilu-
rakennusten rakenne-
suunnitteluun.

Ota yhteyttä niin kerromme
lisää palveluistamme!
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tykseen perustuva analyysi, josta on vastan-
nut Rambollin Jyri Outinen. Tämän tuloksena 
on ristikoista voitu jättää pois palonsuoja-
maalaus. Muuten vaadittu 60 minuutin suo-
jaus saavutetaan WQ-palkkien alalaippojen ja 
vinositeiden maalaamisella ja liittorakenteel-
la eli pilarit betonoimalla.

KVR-urakka sopii   
liikuntarakentamiseen

Rakennuksen pääasiallinen runkomateriaa-
li on teräs, jonka liittopilarit, teräsristikot ja 
WQ-palkit on valmistanut ja asentanut siis 
tarjouskilpailun voittanut Pektra Oy. Myös 
Aki Hyrkkönen Oy:n hankkimien ontelolaat-
tojen ja itse valmistamien betonisten seinä-
elementtien, porraskuiluelementtien ja hissi-
kuiluelementtien asennus kuuluu Pektralle. 

Katon Ruukin valmistaman kantavan 
profiilipellin ja julkisivuihin tulevat Ruukin 
sandwich-elementit sekä katon villan ja kak-
sikerroskatteen on hankkinut Aki Hyrkkönen 
Oy ja asentaa Mansen Timpurit. Muut beto-
nielementit kuin ontelolaatat ja TT-palkit on 
valmistanut Aki Hyrkkönen Oy, joka on teh-
nyt myös anturat, betonipilarien ja TT-laat-
tojen asennukset sekä rungon juotokset yms. 
betonityöt. Kuntosalien kohdalle tulevan la-
siseinän runkoon tuetut terästukirakenteet 
ja lasit toimittaa asennettuina Metallityö Vä-
limäki.

- Tässä käytetty KVR-urakka on minusta 
liikuntapaikkarakentamisessa toimivin tapa, 

kun silloin hankkeessa on yhdellä urakoitsi-
jalla ja suunnittelijalla selkeä vastuu omas-
ta työstään. Se tukee myös riittävän tiedon 
kulkua työn aikana. Tässä muutoksia on tul-
lut sitä mukaa, kun käyttäjiä on sitoutunut, 
mutta nekin on hallittu hyvin yhdessä. Käy-
tännössä mietimme Aki Hyrkkönen Oy:n Sa-
mi Oldenin ja Pektran Juha Huuskon kanssa 
yhdessä runkorakenteita, jäykistäviä raken-
teita ja asennusta. Käytännössä kilpapeli-
kenttä ja sen katsomorakenteet asennetaan 
nyt viimeisinä, minkä jälkeen nosturin saa 
sisältä pois, Tarmo Viljamaa toteaa.

Työmaalla oli elo-syyskuun vaiheessa 
yhtä aikaa toista sataa rakentajaa, kun kaik-
kia työvaiheita vietiin eteenpäin. Kun Pektran 
asennukseen kuuluneet Aki Hyrkkönen Oy:n 
hankkimat ontelolaatat saatiin paikalleen, 
niiden alapinnat maalattiin valkoisiksi ja lin-
jojen asennus alapintaan alkoi saman tien. 
Rakentaminen ja suunnittelu ovat edenneet 
limittäin eli teräsrunko oli jo asennuksessa, 
kun lvi-suunnitelmat saatiin valmiiksi. Tar-
mo Viljamaan mukaan runko täytyi suunni-
tella valmiiksi hyvin aikaisin, että hanke me-
nisi halutussa aikataulussa eteenpäin.

- Meille tämä noin 460 tonnin toimi-
tus tuli normaalin tarjouskyselyn kautta, kun 
vastasin Aki Hyrkkönen Oy:n projektipäällik-
kö Juhani Rannalle hänen kiinnostustamme 
kysyessään, että teemme tarjouksen mielel-
lämme. Luonnehtisin tätä meille aika tavan-
omaiseksi kohteeksi muuten kuin 46 metrin 
ristikoiden osalta. SS-Teraconin suunnitel-
mat ovat olleet hyvin valmistettavat ja asen-
nettavat, kehaisee Pektran Huusko.

- Pilarit olemme toimittaneet yksikap-
paleisina. Niiden koot ovat 250 X 250 mm 
tai 300 X 300 mm. Pilarithan eivät ole ko-
vin korkeita, kun rakennuksen harja on 18,5 
metrissä. Kokonaissuunnittelun laadukkuu-
desta kertoo, että nuo 46 metrin ristikotkin 
häviävät kivasti osaksi sisätilaa. Pitkät risti-
kot on tuotu työmaalle niin, että puoliskot on 
liitetty harjan kohdalta yhteen pääosin TT-
laatan päällä ennen nostoa, Huusko esittelee.

- Tämä on taas rakenne, jota ei olisi voi-
nut järkevästi tehdä muuten kuin teräksel-
lä. Kehävälien pidentäminen on toki tuonut 
lisää kiloja pilareihin ja ristikoihin, mutta 
antanut sitten toiminnallisista lähtökohdis-
ta tarkastellen vastapainoksi käytönaikaisia 
etuja. Tällaisessa liikuntatilassa rakentamis-
vaiheessa käytetyn teräksen kilomäärä ei ole 

kustannuksena olennainen asia verrattuna 
sillä elinkaaren aikana saatuihin toiminnalli-
siin etuihin, Huusko muistuttaa.

Pektra on miettinyt asennustensa koko-
naislaatua tarkkaan. Siksi kiinnikkeet tilataan 
ja toimitetaan asennuksiin konepajalta run-
gon mukana. Pektra käyttää töissään Ferro-
metal Oy:ltä hankittuja kiinnikkeitä.

- Saatavuus, laatu, tuotesortimentti ja 
hinta, Huusko summaa lyhyesti pitkään Fer-
rometal Oy:n kanssa jatkuneen yhteistyön 
syitä.

Tilaaja ja urakoitsija tyytyväisiä

Aki Hyrkkönen Oy:n Sami Olden kertoo ra-
kennuksen nousseen yli sadan yksittäisen 
anturan päälle. Anturavalujen jälkeen alkoi 
rungon, sokkelielementtien ja seinäelement-
tien asennus. Teräspilarit nousevat muualla 
alhaalta asti, mutta TT-laattojen kohdalla 
alla on siis betonipilareita, ja Pektra aloitti 
siellä oman osansa TT-laattojen päältä.

- Tämä on tuttua ja koetettua rakennetta 
ja etenee hyvin. Näin työmaan kannalta WQ-
palkki helpottaa urakan etenemistä. Run-
kotoimitukset ja asennukset ovat edenneet 
täysin sovitun aikataulun mukaisesti, Olden 
toteaa tyytyväisenä.

Varsinaisessa liikuntapaikkarakentami-
sessa, esimerkiksi kansainvälisen tason täyt-
tävien alustojen teossa, mukaan tulevat sen 
puolen erikoisosaajat.

- Esimerkiksi lattioita varten on saatu 
perustiedot alihankkijalta ja tehty betonilat-
tiat sitten niiden pohjalta valmiiksi, Olden 
toteaa.

- Yksin en olisi ikinä lähtenyt tällaista 
hanketta tekemään. Aki Hyrkkösen verkos-
tojen kautta on löydetty huippuosaajat. Kun 
luotettava rakennusliike vie työmaata eteen-
päin, nykyaikainen rakentaminen on nopeaa. 
Olen aivan hämmästynyt, miten paljon vii-
meisen kahdenkin kuukauden aikana on ta-
pahtunut. Ja parin kuukauden päästä täällä 
on taas jo aivan eri näköistä, Joru hehkuttaa.

- Vaikka tämä on ensimmäinen näin iso 
hanke Aki Hyrkköselle ja minulle, suhtaudun 
Kauppi Sports Centerin tulevaisuuteen luot-
tamuksella. Kyllä pahin kilpailijamme ovat 
ihmiset, jotka eivät liiku. Muuten emme koe 
kilpailua, päinvastoin haemme synergiaa ja 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, Sami 
Joru toteaa. -ARa

8.
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- Uusi terminaali korvaa valmistuessaan Pa-
silan, Vantaan ja Tuusulan yksikkömme. Sen 
idea on hoitaa runkokuljetuksina tulevan ta-
varan paikallisjakelu mahdollisimman nope-
asti ja tehokkaasti. Tavara tuodaan aamuyöllä 
rekalla ja lähtee pienemmillä jakeluautoilla jo 
aamun aikana. Viinikkalassa ei siis varastoi-
da mitään. Terminaali ei myös käsittele ns. 
kuluttajapostia eikä pieniä paketteja, jotka 
hoitaa toinen yksikkö, esittelee hanketta 
kiinteistöä rakennuttavan ja sen omistajaksi 
tulevan Posti Kiinteistöt Oy:n rakennuttaja-
päällikkö Jouko Räisänen.

Tavara liikkuu nopeasti

Pelkistettynä terminaali toimii niin, että 
paketteja ja muita paikallisjakeluun tule-
via tuotteita tuodaan rekalla toiselta puolelle 
sisälle ja viedään lajittelun jälkeen toisel-
ta puolelta ulos. Lajittelu on ihmistyötä ja 
tavaran liikuttelu tapahtuu sähkötrukeilla. 
Toimintaa on tehostettu toiminnanhallin-
tajärjestelmällä. Kun auto tulee terminaalin 
portille, se rekisteröidään ja ohjataan rekis-
terinumeron perusteella oikeaan lastaustas-
kuun. Terminaalin sisällä vastaavanlainen 
ohjaus vie tuotteet oikeisiin purkukohtaa lä-
hellä olevissa lastaustaskuissa oleviin autoi-
hin. Kullakin nyt tehtävästä 157 taskusta on 
tietysti oma numeronsa.

- Haimme tonttia, joka olisi kuljetus-
ten kannalta hyvässä paikassa ja riittävän 
iso tarpeisiimme. Ostimme tarvittavan maa-
alueen tontit omistaneilta YIT:ltä ja Vantaan 
kaupungilta, Räisänen kertoo.

Hanketta on suunniteltu niin, että ovi-
taskujen määrä olisi maksimaalisen suuri ja 
sisäiset tuotantotoiminnot mahdollisimman 
helppoja ja nopeita toteuttaa. Ovitaskuis-
sa asvaltin pinnan ja lattiatason väliin jäävän 
sokkelin korkeus on 130 cm, mikä on Postin 
kalustolle sopiva. Lisäksi kohteessa on muu-
tama pienille autoille sopiva 110 cm sokkeli-
korkeus. Vaikka ovitaskuissa on hydrauliset 
lastaussillat, on tietysti toiminnalle optimaa-
lisinta, jos auton lavan ja terminaalin lattian 
korkeusero on minimaalinen.

- Noiden AssaAbloyn toimittamien ovi-
en määrän maksimointi vaikutti tietysti koko 
rakennuksen suunnitteluun eli pilariväliin ja 
sitä kautta muun rungon ratkaisuihin. Ovi-
aukkojen määrä, joka on kaikkiaan 162, vei 
sitten runkoajatusta voimakkaasti teräksen 
suuntaan, kun sillä ovien pielet saatiin osaksi 
rungon valmistusta eikä niitä tarvinnut al-
kaa tehdä erikseen teräksestä. Oviaukoista 
viisi jää umpeen, mutta ne voi ottaa nopeasti 

Kuva 1: Uudessa terminaalissa tavara siirtyy nopeasti 
jakeluautoihin. Se ei ole varasto..

Kuva 2: Posti Kiinteistöjen Jouko Räisänen (vas.), 
YIT:n Mikko Sirviö ja Ruukki Constructionin Vesa 
Vaihtamo rakentavat yhdessä Postille uutta termi-
naalia Vantaalle.

Kuva 3: SS-Teraconin Pasi Koivisto on tehnyt Ruu-
kin tuoteosakauppaan liittyvän runkosuunnittelun. 
Rungossa on 7,2 metrin pilariväli, jolla lastausovien 
määrä on saatu maksimoitua.

1.

2.

3.

Artikkelit

Posti tehostaa toimintaansa 
Viinikkalan terminaalilla

Vantaan Viinikkalassa Kehä 
III:n tuntumassa Suonkalliontie 
2:ssa nousee parhaillaan 26.000 
m2 uusi tavaraterminaali. Lo-
gistisesti hyvällä paikalla oleva 
päämitoiltaan 57 X 402 metrin 
teräsrakennus tehostaa ja no-
peuttaa Postin yrityksiä palve-
levia paketti- ja logistiikkapal-
veluita pääkaupunkiseudulla.
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kintakokonaisuuksia. Runko ja julkisivut on 
ostettu suunnittelu, valmistus ja asennus si-
sältävänä tuoteosakauppana Ruukilta. Talo-
tekniikka on samoin hankittu myös suunnit-
telu toimittajalle kuuluen. 

YIT on vastannut itse perustusten teosta 
ja asentanut niihin Ruukin toimittamat pe-
ruspultit sekä erinäisistä täydentävistä töistä. 
Ruukki on asentanut myös betonielementit 
kuiva-asennuksena, osassa rakennetta käy-
tettyjen liittopilarien betonoinnin ja toimis-
to-osan välipohjien saumavalut on tehnyt 
YIT. Ruukin 130 mm kantavan profiilipellin 
päälle tuleva lamellivilla ja PVC-yksikerros-
kate samoin kuin maanrakennustyöt ulkona 
ja sisällä sekä lattiavalut ovat olleet omina 
urakoinaan. 

Ruukki ja sille rungon tuoteosakaupan 
suunnittelun tehnyt SS-Teracon pyöritteli-
vät erilaisia runkovaihtoehtoja kohteeseen, 
ennen kuin lopullinen ratkaisu löytyi Postin 
puolelta tulleen ajatuksen pohjalta. Julkisivun 
suunnittelun Ruukki on tehnyt itse.

- Kun Ruukki tekee julkisivut omalla ele-
mentillään, päätimme loppuvaiheessa tilata 
myös ne sieltä. Tässä ei nyt ole tehty Ruukin 
tiiviystakuun mukaista seinätoteutusta, kun 

käyttöön poistamalla Ruukin sandwich-ele-
mentit aukkojen kohdalta, Räisänen toteaa.

Rakennusta on suunniteltu Postin termi-
naalitoimintojen ehdoilla eli tehden raken-
teet tuotantoprosessin ehdoilla. Sähkötrukki-
en päälatauspiste tulee väestönsuojaan, millä 
tila saadaan hyötykäyttöön. Kun henkilötur-
vallisuus on Postille erittäin tärkeä asia, tulee 
lastausovien yläpuolella kulkeva henkilökun-
nan kulkusilta olemaan varmaan yksi Suon-
kalliontiellä liikkuvien huomiota kiinnittävä 
teräsrakenne.

- Suonkalliontien puoleisessa päädyssä 
olevalta pysäköintialueelta kuljetaan Tikku-
rilantien päässä oleviin toimistotiloihin las-
tausovien yläpuolella oleva kulkusiltaa pit-
kin. Henkilökuntamme ja kuorma-autot eivät 
näin liiku samassa tasossa ollenkaan, Räisä-
nen selventää.

Vantaan kaupungilta on myös tullut toi-
veita rakennukselle. Kaupunki haluaa, että 
Tikkurilantien varsi on laadukasta kaupun-
kiympäristöä. Pääsuunnittelijana toiminut 
Arkkitehtiruutu Oy:n Marjut Aramo on tältä 
pohjalta miettinyt julkisivuun mustaa ja kel-
taista hyödyntävän värityksen sekä päätyjen 
purjemaiset harjan yli nousevat seinäpinnat.

- Tämä ei ole ulkoisesti peruslaatikko-
halli ja tuo ulkoisella tyylikkyydellään tietysti 
positiivista imagoa myös Postille, Räisänen 
arvioi.

Vahvan yhteistyön urakka

Posti Kiinteistöt sopi hankkeen toteutuksesta 
projektinjohtourakan YIT:n kanssa. Hank-
keesta on vastannut YIT:n logistiikkatiimi ja 
siellä tiimin vetäjä Mikko Sirviö. Suunnitte-
lijat eli Arkkitehtiruutu ja rakennesuunnitte-
lusta vastannut Sitowise ovat kuitenkin sopi-
mussuhteessa tilaajaan.

- Tiimimme on muutenkin vastuussa tä-
män K3-alueen, jossa Postin uudet tilat ovat, 
kehittämistyöstä YIT:ssä, Sirviö sanoo.

Jouko Räisänen muistuttaa, että eten-
kin tällaisessa isossa hankkeessa resurssit 
eivät riitä siihen, että kaikki suunniteltai-
siin valmiiksi ennen rakennustyön aloitta-
mista. Postin omat prosessit kiteytyvät myös 
työn jo alettua ja rakennuksen suunnitte-
lu on kehittynyt samalla kohti mahdollisim-
man toimiva kokonaisuutta. Räisänen kiittää 
YIT:n projektinjohtotoiminnan osaamisesta 
ja työmaan hoidosta hyvässä yhteen puhal-
tamisen hengessä, mikä on hänen mukaansa 
muutenkin avainroolissa tehtäessä laadukas-
ta urakkamuodosta riippumatta.

- Kyllähän kaikissa onnistuneissa hank-
keissa tahtoo olla se yhteinen piirre, että 
niissä kaikki osapuolet ovat tähdänneet sa-
maan maaliin, runko- ja julkisivutoimittaja 
Ruukin liiketoiminta-alueen päällikkö Vesa 
Vaihtamo toteaa.

- Ja ihmiset ovat avainroolissa, eivät yri-
tysnimet, Jouko Räisänen korostaa.

Lopullinen runko   
tuoteosakaupalla

Kun YIT lähti kasaamaan rakennuskokonai-
suutta, oli esimerkiksi rungon suunnittelun 
pohjaksi vasta arkkitehdin pääpiirustukset. 
YIT päätyi tilaamaan kohtuullisen isoja han-

julkisivussa on se 157 oviaukkoa ja hankkees-
sa tehdään vain noin 1000 m2 lämmintä toi-
mistotilaa. Terminaalista noin 21.000 m2 on 
puolilämmintä tilaa ja loppuosa kylmää las-
taustilaa, Mikko Sirviö tiivistää.

- Oviaukkojen ja lastaustasojen kannal-
ta optimoitu 7,2 metrin pilarijako ulkoseinil-
lä vaikutti tietysti myös julkisivun suunnit-
teluun ja toteutukseen. Koko rakennus on 
suunniteltu purun, lastauksen ja tavarankä-
sittelyn mittakaavasta lähtien. Rungossa ei 
ole tarvinnut varautua toiminnan tuomiin 
kuormiin, kun tavarankäsittely tapahtuu 

4.

5.

6.

Kuvat 4 ja 5: Päätyseinän elementit nousevat kohti 
toista pitkää sivua luoden purjemaisen mielikuvan. 
Seinän korotus on pitänyt ottaa huomioon lyhyiden 
sivujen rakenteissa sekä tuuli- että kinoskuormien 
kasvattajana. Soinkalliontien puoleisella pitkällä si-
vussa pilareissa on valmiina kannakkeet nosto-ovien 
yläpuolella kulkevaa pysäköintialueelta toimistoti-
loihin kulkevaa henkilökunnan kulkusiltaa varten.

Kuva 6: Rakennus tulee olemaan valmiina yli 400 
metriä pitkä ja sen lattia-ala on kaikkiaan 26.000 
m2. Taustalla näkyvä toimisto-osa on siitä noin tu-
hat neliötä.
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trukkeja hyödyntäen lattialla, Vesa Vaihta-
mo jatkaa.

- Toki on myös pidetty mielessä, mikä on 
kustannustehokasta ja järkevää mm. julkisi-
vujen ja kantavan profiilipellin kanssa, Sir-
viö lisää.

Noin 750 tonnin teräsrunko ja maanva-
rainen lattia on tehty toisessa päässä kallion 
päälle, muuten tontti on paalutettu betoni-
paaluilla, jotka YIT asensi.

Rakennus on jaettu viiteen lohkoon, joi-
den välissä on betoniset palomuurit. Kun 
palo-ovet ovat matalampia kuin seinä, on 
IV-koneet sijoitettu vesikaton alapuolisille 
IV-tasoille paloseinien viereen. Savunpois-
toa varten asennetaan 24 puhallinta, jolla 
vähennetään olennaisesti läpivientien mää-
rää savunpoistoluukkuihin verrattuna. Katon 
kantavissa ristikoissa on savupeltejä, jotka 
estävät savua leviämästä yhden puhaltimen 
toiminta-alueelta toiselle.

Erikoislujat teräkset auttoivat 
toteutuksessa

Ruukki on käyttänyt terminaalirakennuksen 
rakentamisessa paljon erikoislujia S550- ja 
S700-teräksiä. Niillä on tehty pääosin risti-
koiden ylä- ja alapaarteita. Vesa Vaihtamon 
mukaan Ruukki hyödyntää lujempia teräs-
laatuja mielellään rakenteen optimoinnissa.

- Hyötysuhde paranee ja rakenteet voi 
tehdä hoikempina, Vaihtamo tiivistää syyt.

Ruukki on hankkinut Vantaan toimituk-
set teräkset pääosin SSAB:lta tehdastilauk-
sina.

- SSAB:n strategiassa erikoislujat teräk-
set ovat tärkeässä roolissa, joten yhtiö on 
luonteva kumppani meille. Meillä Peräseinä-
joen konepaja on kokenut erikoislujan teräk-
sen käyttäjä ja ristikoiden tekijä ja toimittaa 
tämänkin kohteen, Vaihtamo sanoo.

- Meillä ideana on tietysti minimoida 
hukka, minkä vuoksi konepaja haluaa käyt-
tää valssauspituuksia, jotka tilataan tehtaal-
ta. Kun valssauksilla on tietyt syklinsä, vaatii 
tällainen räätälöity toimitus tietysti enem-
män aikaa tilauksesta toimitukseen kuin jos 
materiaalia olisi varastossa. Se taas edellyttää 
suunnittelun valmistumista riittävän ajoissa, 
että saadaan tilatuksi materiaalia konepa-
jalle sitovan toimitusaikataulun mukaisesti. 
Tässäkin yhteistyö SSAB:n kanssa sujui kyllä 
hyvin, ja toimitukset sieltä meille ristikoiden 
valmistukseen ovat pelanneet tarpeidemme 
mukaisesti, Vaihtamo kiittää terästoimitta-
jaa.

- Tässä kohteessa niin valmistuksen kuin 
etenkin asennuksen etuna on, että kohteessa 
on paljon toistoa ja vähän erilaisia ristikoi-
ta. Se parantaa hyötysuhdetta tuotannossa 
sekä helpottaa materiaalivirtoja ja asennus-
ta. Asentajat oppivat rytmin jo ensimmäisel-
lä lohkolla hyvin ja konepaja saa paiskia töitä 
kunnolla, että ehtii toimittaa tavaraa työ-
maalle riittävän nopeasti. No on meillä toki 
aina vähän puskuria pihalla jo senkin takia, 
että asennusjärjestys saattaa jostakin syystä 
vähän muuttua, Vaihtamo toteaa. -ARa

Kun Ruukki teki tarjouksen Postin Viinikka-
lan keskuksen rungosta, teki siihen liittyvän 
määrälaskennan SS-Teraconin Seppo Salo. 
Kun Ruukki sai kaupan, otti rungon suun-
nitteluvastuun SS-Teraconin Pasi Koivis-
to. Koivisto luonnehtii kohdetta aika pitkälle 
design&build -hankkeeksi.

- Lähdimme arkkitehdin pääpiirustuk-
sista tekemään ehdotuksia ja siltä pohjalta 
löytyi sitten lopullinen toteutusajatus. Hank-
keen vastaavana rakennesuunnittelijana toi-
mii Jorma Ojala Sitowisen Lahden toimis-
tosta. Sitowise on tehnyt myös betonipuolen 
kuvat. Ruukin oma väki teki julkisivusuun-
nittelun ja toimitti siihen liittyvät tiedot 
meille, Pasi Koivisto kertoo.

Noin 400 metriä pitkässä rakennuksessa 
on pääosin kolme 19 metrin laivaa, yhdes-
sä lohkossa laivoja on neljä. Osa rakennet-
ta on siis muuta leveämpää, mutta kaikkialla 
perusrunkoajatus menee niin, että julkisivu-
linjoilla on pilarit 7,2 metrin ja keskilinjoilla 
14,4 metrin välein. Eli 19 metrin sekundaa-
riristikot ovat 7,2 metrin jaolla ja primää-
riristikot ovat 14,4 metrin mittaisia. Nämä 
kehämitat löytyivät Koiviston mukaan työn 
aikana, rakennuksen muoto ja mitat tulivat 
tilaajalta ja pääsuunnittelijalta.

- Ruukin 130 mm kantava pelti toimii 
hyvin 7,2 metrin mittaisenakin. Lastausovien 
takia rakennuksen pitkien sivujen ulkoseinä-

pilareissa käytetiin kehäjäykistystä raken-
nuksen pituussuuntaan ja vinositeitä on sei-
nissä vain yhdessä lohkossa yhdessä kohtaa. 
Rakennus on jaettu viiteen lohkoon, joista 
neljä on lämpimiä, ja joiden välissä on palo-
muurit. Toimisto on pilarien varassa olevalla 
WQ-palkki-ontelolaattavälipohjalla varus-
tettu erillinen siipi terminaaliosan kyljessä, 
keskellä rakennusta, Koivisto toteaa.

- Kun pilarijako harvenee, asennustyön 
määrä tietysti vähenee samalla. Uskoisin, et-
tä se auttoi kaupan saamista, Koivisto apri-
koi.

Ei vettä sisälle ja isommat  
lumikuormat 

Katto on harjamallinen, eli veden poisto on 
räystäiltä muuten paitsi pysäköintipaikoilta 
toimistoon tulevan kulkusillan kohdalla, kun 
silta nousee räystään yläpuolelle.

- Minusta vettä ei kannata ohjata sisälle. 
Se ei ole iso vahinko, jos vesikouru tulvii yli, 
mutta se on, jos sadevesiputki pettää sisällä, 
Postin Jouko Räisänen toteaa.

- Hankkeessa erikoista on purjemainen 
pääty, joka nousee harjan ja lappeen yläpuo-
lelle vinosti rakennuksen toisesta reunas-
ta toiseen reunaan kohoavana. Se toi tietysti 
vähän lisävaateita katon rakenteille kinos-
kuorman huomioon ottamisen muodossa. 

Rakenteet tehty uusien 
lumikuormamääräysten 
mukaan
Ruukki tekee Postin terminaalirakennuksen SS-Teraconin runko-
suunnitelmilla, jotka on tehty vuonna 2017 voimaan astuneiden 
lumikuormavaateiden mukaisina.

7.
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Muuten rakenteet on suunniteltu Rakenta-
mismääräyskokoelman 2017 voimaan as-
tuneiden kasvaneiden lumikuormanormien 
mukaan. Uudet määräykset kasvattivat lumi-
kuormaa 13 prosenttia, Pasi Koivisto toteaa.

- Erikoislujat teräkset S550 ja S700 ris-
tikoiden paarteissa tuovat tietysti lisää kan-
tavuutta kevyemmillä rakenteilla. Ruukilla 
on halua hyödyntää niitä, joten ajatus eteni 
hyvässä yhteisymmärryksessä näitä lujempia 
laatuja käyttäen. Pohdimme myös keskipila-
rien tekoa S550-teräksestä, mutta aikatau-
lusyistä ne on tehty laadusta S355 liittopi-
lareina. Ihan puhtaasti rakenteena tämä on 
koeteltua pilari-ristikko -runkoa, jossa pa-
loluokaksi on palokonsultin työn tuloksena 
määritelty R15 ilman sprinklausta, Koivisto 
esittelee.

- Diagonaalit on tehty ns. tavallisesta 
S355-teräksestä hitsausteknisistä syistä. Eli 
ristikot ovat hybridirakennetta, jossa paar-
teet ovat yleensä laatua S550 ja jotkut ylä-
paarteet jopa laatua S700 ja muut ristikon 
rakenteet tätä ns. peruslaatua. Kantava pelti 
on Ruukin sinkitty vakiotuote. Rakennusjär-
jestelmänä tämä on yksiaukkoinen jatket-
tu järjestelmä. Pilarit ovat vain 6-7 metrin 
korkuisia, mutta päätyjen korotetut seinät 
lisäsivät tuulikuormia kattotasolle ja vaativat 
yhdessä kinoskuormien kanssa jäykistykseltä 
ja rungolta normaalia enemmän, Koivisto lu-
ettelee työn tuloksia.

Rakennuksen sisäpuolinen vapaa korkeus 
on 4,2 metriä ja ristikkojen alapaarteet ovat 
suoria. Kun katosta tulee poikkileikkaukse-
na harjamainen, on yksittäiset ristikot tehty 
yläpaarre pulpettimallisesti ylöspäin kulke-
vana.

Varmuus, nopeus ja turvallisuus

Niin Ruukin tuotanto kuin asennuskin ovat 
olleet projektissa mukana sanomassa SS-Te-
raconin suunnittelijoille oman mielipiteensä 
ennen kuin hanke eteni konepajakuvien te-
kemiseen. Sekundääriristikon liitos primääri-
ristikkoon on kuitenkin esimerkiksi ratkai-

su, jota SS-Teracon on käyttänyt ja hyväksi 
havainnut. Pasi Koiviston mukaan siinäkin 
perusidea on, että ratkaisu on sekä helppo 
valmistaa että nopea ja turvallinen asentaa.

- Ratkaisussamme sekundääriristikon 
pää tulee primäärin kylkeen konsolin päälle. 
Se on varma ja toimiva. Tässä erilaisten osi-
en määrä vähenee, voi käyttää samaa jigiä 
yms. ja samalla nopeutuu sekä valmistus että 
asennus, Koivisto kiteyttää.

- Kuten Postille on tärkeä heidän henki-
löstönsä henkilöturvallisuus, on myös YIT:lle 
ja meille Ruukissa tärkeää työmaan henki-
löstön henkilöturvallisuus. Täten SS-Tera-
conin ratkaisu sopi meille oikein hyvin. Tällä 
työmaalla on sen koon takia onneksi muu-
tenkin sellainen tilanne, että yhdessä pai-
kassa ei tarvitse tehdä useaa eri urakkaa yhtä 
aikaa. Runko- ja julkisivuasennus menee eri 
lohkossa kuin oviasennus. Toki hallissa teh-
dään sisällä töitä yhtä aikaa kun ulkoseinällä 
asennetaan ovia, mutta siihen on tilaa niin, 
että nekin työt ovat käytännössä eri paikoissa 
toisiinsa nähden, Vesa Vaihtamo kiittelee.

Kun Postin uusi terminaalirakennus 

on suuri, on käytännön suunnittelutyökin 
kestänyt pitkään. Kylmän lastausosan ra-
kenteiden konepajakuvat menivät Ruukil-
le elo-syyskuun vaihteessa, jonka jälkeen 
SS-Teraconissa alkoi myös Ruukin urakkaan 
kuuluvat kulkusillan ja sille vievien teräspor-
taiden suunnittelu. Itse työmaalla siirryttiin 
syyskuun alussa C-lohkon asennuksiin eli 
tuolloin rungosta olivat valmiina lohkot A ja 
B. Viime maaliskuussa aloitetut rakennustyöt 
kestävät kaikkineen reilun vuoden.

Rakennusvalvonnan   
osaaminen vaikutti

Vantaan rakennusvalvonnassa päätettiin, 
että Tekla-ohjelmistoja hyödyntäen tehdyn 
rungon suunnittelulle ja toteutuksella on 
tehtävä kolmannen osapuolen tarkastus. Sen 
on tällä työmaalla tehnyt Sweco.

- En ole kyllä niin kovan luokan osaa-
mista tavannut rakennusvalvonnassa kuin 
Vantaalla keskusteltaessa Jouko Lammisen 
kanssa, Jouko Räisänen kiittää vuorovaiku-
tuksen tasoa kaupungin kanssa.

- On todella hyvä, että rakenteet tarkas-
tetaan suunnitteluvaiheessa eikä jälkikäteen, 
Vesa Vaihtamo muistuttaa. -ARa

Kuva 7: IV-tasot ovat osastoivien paloseinien yhtey-
dessä vesikaton alla.

Kuvat 8 ja 9: Terminaalirakennuksen rungossa on 
reunoilla pilarit 7,2 ja keskellä 14,4 metrin välein. 
Primääriristikot ovat siis 14,4 metrin pituisia. Se-
kundääriristikot ovat 19-metrisiä. Vinositeitä on las-
tausovien takia hyvin vähän. Savunpoistoa varten 
rakennukseen on asennettu 24 puhallinta. Ristikoissa 
olevat pellit estävät mahdollisen savun leviämisen 
yhden puhaltimen toimialueelta toiselle. Rakennuk-
sessa on lohkojen välissä betonielementeillä tehty 
paloseinä.

Valokuvat: Arto Rautio, havainnekuva: Arkkitehti-
ruutu Oy

8.
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Kestävää kehitystä  
ja suorituskykyä

Meillä on kunnianhimoinen visio: vahvempi ja kestävämpi maailma. Yhdessä asiakkaidemme 
kanssa menemme pidemmälle kuin kukaan muu toteuttaaksemme yhä kevyempiä, vahvempia 
ja kestävämpiä terästuotteita.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat  
tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja 
kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdys- 
valloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä.  
 

www.ssab.fi
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Kun Teräsrakenneyhdistys perustettiin 
vuonna 1971, oli ihan yhdistyksen perusta-
misvaiheessa olennaisempaa saada tietoa 
kuin välittää sitä. Ei mennyt kuitenkaan pit-
kään, kun huomattiin, että erilainen teräk-
seen rakennusmateriaalina liittyvä tiedon 
välittäminen ja suoranainen asiaa koskeva 
propagointikin on keskeinen osa niin yhdis-
tyksen kuin koko toimialankin toimintaa.

Yksi osa tätä viestintää oli ryhtyä toimiin, 
joilla niin yhteiskunnan kuin rakennusalan 
toimijoitakin alettiin sivistää teräksen sopi-
vuudesta rakennusmateriaaliksi sekä kertoa 
systemaattisesti teräsrakentamiseen liitty-
vistä asioista muun muassa arkkitehdeille, 
rakennesuunnittelijoille, rakennuttajille ja 
urakoitsijoille.

Ajatus omasta lehdestä alkoi konkretisoi-
tua, kun Teräsrakenneyhdistys palkkasi en-
simmäiseksi päätoimiseksi toiminnanjohta-
jakseen Tapio Pietilän. Yhtenä kimmokkeena 
lehtihankkeessa olivat muiden rakennusma-
teriaalien ympärille perustetut lehdet, jois-
sa teräsrakentaminen ei tietenkään päässyt 

Teräsrakenne-lehti on kypsynyt 
aikuiseen ikään
Teräsrakenne-lehti päätettiin perustaa vuonna 1977. 
Vuonna 2017 ilmestyy lehden 40. vuosikerta.

Teräsrakenne
1 | 2017
Teräsrakenne

1978-2017             40. vuosikerta

esille. Ihan alkuun Teräsrakenne oli enem-
män jäsenjulkaisuksi miellettävä A5-kokoi-
nen lehti, mutta muuttui vuoden 1980 alussa 
painoteknisesti korkealaatuiseksi A4-kokoi-
seksi aikakauslehdeksi.

Teräsrakenne-lehti oli pitkään ennen 
kaikkea terästä hyödyntäviä projekteja esit-
televä julkaisu, jossa tuotiin arkkitehtien, 
rakennesuunnittelijoiden, rakennuttajien ja 
urakoitsijoiden tietoisuuteen mielenkiintoisia 
ja hyviä tapoja hyödyntää terästä rakentami-
sessa. Vuodesta 2006 asti lehdessä on ollut 
projektitoimituksen rinnalla artikkelitoimi-
tus. Uudistuksen tarkoitus oli monipuolistaa 
lehden sisältöä ja saada sekä alan kannalta 
kiinnostavien asioiden kuten eurokoodit että 
Teräsrakenneyhdistyksen jäsenten toimin-
nan esittelylle aiempaa paremmat mahdol-
lisuudet.

Teräsrakenne on ilmestynyt vuosien var-
rella pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. 
Pahimpana 1990-luvun lamavuosina ilmes-
tymiskertojen määrää piti pudottaa välillä 
jopa kahteen vuodessa, kun lehden ja yhdis-

tyksen tulopuoli vaati sitä väliaikaisesti. Kun 
lehteä uudistettiin 2000-luvun puolivälissä, 
sitä tehtiin välillä jopa kuusi numeroa vuo-
dessa. Tosin yksi numeroista oli englannin-
kielinen eli tarkoitettu toimimaan suomalai-
sen osaamisen käyntikorttina. Sittemmin on 
kuitenkin palattu takaisin neljän numeron 
vuosirytmiin. Juttujen määrä ei vähentynyt 
numeroiden harvetessa, kun lehdet paksuni-
vat samalla, mutta harvempi ilmestymistahti 
todettiin järkevämmäksi kalliiden postimak-
sujen takia.

40 vuotta!
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Arkkitehti Esko Miettinen sai kipinän graa-
fiseen suunnitteluun ollessaan teekkari-
aikonaan 1960-luvun alussa kesätöissä 
zürichiläisessä arkkitehtitoimistossa. Sveit-
sin kaudella hänelle tulivat tutuiksi myös 
sveitsiläiset julkisivujärjestelmät, mistä oli 
Miettisen mukaan etua muualla työelämässä. 
Kotimaassa Miettinen osallistui aktiivisesti 
ns. teekkarigrafiikan tekemiseen sekä kuului 
teekkarilehdistöporukkaan mm. Sanoma-
konsernin myöhemmän toimitusjohtajan ja 
hallituksen puheenjohtajan Jaakko Rauramon 
kanssa.

Jo opiskeluaikana alkaneesta graafisesta 
suunnittelusta tuli Miettiselle tärkeä työsar-
ka arkkitehtisuunnittelun rinnalle. Miettinen 
on mm. ollut suunnittelemassa Ola Laihon ja 
Esa Piirosen kanssa Helsingin metron opas-
tusjärjestelmää sekä tehnyt HKL:lle graa-
fista ohjeistusta sekä sen mukaan tehtyjä 
sovelluksia. Miettinen toteaa soveltaneensa 
metron opastinjärjestelmän rakennetta tut-
kiessaan keskiaikaisen munkki Lullin kehit-
tämään ristiintaulukointijärjestelmää, johon 
hänet aikoinaan tutustutti DI Pertti Bergius 
Liikennetekniikasta. 

- Olin jo perustanut oman toimiston, kun 
Teräsrakenne-lehti alkoi ilmestyä musta-
valkoisena A5-kokoisena julkaisuna vuoden 
1978 puolella. Lehti tuli myös toimistoom-
me. Kun olin lukenut sitä aikani, päätin ottaa 
yhteyttää Teräsrakenneyhdistyksen silloiseen 
toiminnanjohtajaan Tapio Pietilään. Pyysin 
lupaa saada tehdä tarjouksen lehden teosta. 
Kuukausi tarjouksen jättämisen jälkeen yh-
distyksestä otettiin yhteyttä. Toimistoni otti 
vastuun Teräsrakenne-lehdestä vuoden 1980 
alussa, jolloin se myös muuttui A4-kokoi-

seksi painoteknisesti korkeatasoiseksi neli-
väriaikakauslehdeksi, Esko Miettinen kertoo.

Miettinen rakensi lehdelle visuaalisen il-
meen, typografian, palstajärjestelmän ja si-
sältöajatuksen jo ennen kuin Pertti Sand-
bergista tuli sen päätoimittaja. Aineistoista 
sopimisen ja taiton suunnittelun lisäksi 
Miettinen myös kirjoitti itse lehteen.

- Tulin Teräsrakenneyhdistyksen toimi-
tusjohtajaksi vuonna 1983. Tuolloin lehden-
teko oli minulle täysin outoa. Kun tapasimme 
Eskon kanssa, huomasimme nopeasti ajatus-
temme kulkevan samaan suuntaan sekä tule-
vamme keskenämme erittäin hyvin toimeen. 
Lähdimme tekemään hyvää yhteistyötä aina 
siihen asti, kun siirryin Rautaruukkiin vuon-
na 1996. Yhdistyksen toimitusjohtajana ja 
lehden päätoimittajana huomasin, että jut-
tuideoita on kyllä, kun pitää silmänsä ja kor-
vansa auki. Aloin pistää niitä ideoita muis-
tiin, mistä yhdistykseen syntyi ideapankki. 
Pankissa olleista ja Eskon tuomista ideoista 
sitten poimittiin kiinnostavimmat, joista Te-
räsrakenne-lehden jutut tehtiin, Pertti Sand-
berg jatkaa.

Teräs piti tehdä tunnetuksi

Terästä käytettiin vielä 1980-luvun alus-
sa pitkälti vain teollisuusrakentamisessa. 
Muuten materiaalia ei tunnettu kovin hy-
vin. Niinpä yhdistys ja teollisuus rakensivat 
strategian, jonka tavoitteena oli ensin tehdä 
terästä tunnetummaksi, sitten herättää kiin-
nostusta teräkseen rakennusmateriaalina, 
kolmanneksi luoda luottamusta teräkseen 
rakennusmateriaalina ja lopuksi rakentaa 
infrastruktuuri teräsrakentamiseen suunnit-

telusta toteutukseen asti.
- Pitkin 1970- ja 1980-lukua vallitsi pio-

neerihenki, jossa tehtiin työtä teräsrakenta-
misen kehittämiseksi laskematta työlle saa-
tua palkkaa. Normien, suunnitteluohjeiden 
ja koulutusmateriaalien tekeminen, yleinen 
tiedon lisääminen sekä viennin edistäminen 
ovat esimerkkejä asioista, joihin panostettiin, 
Pertti Sandberg toteaa.

- Teräsrakenne-lehti oli yksi tärkeä osa 
siinä, että teräs saatiin esille hyvänä, edulli-
sena ja käyttökelpoisena materiaalina. Leh-
den levikki oli 1980-luvulla yli 10.000 kap-
paletta. Lehti otettiinkin niin hyvin vastaan, 
että se tunnettiin jopa yhdistystä paremmin. 
Minutkin tunnettiin joskus alkuvaiheissa 
parhaiten lehden julkaisijan toimitusjohtaja-
na, Sandberg naurahtaa.

Tasokas aikakauslehti 
tutustutti uuteen
Toimiva työpari Esko Miettinen ja Pertti Sandberg rakensi 
modernin Teräsrakenne-lehden.
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insinöörijuttuja, ja minä, että tarvitaan ark-
kitehtijuttuja. Kun nämä kaksi asiaa ja asiak-
kaan näkökulma pistettiin yhteen, syntyi toi-
miva juttukokonaisuus, Miettinen lisää.

- Ihan ensimmäiseksi haluttiin vaikuttaa 
etenkin arkkitehteihin, joiden koettiin olevan 
vastaanottavaisimpia uusille ideoille. Jos ark-
kitehti ehdotti terästä, se oli iso askel eteen-
päin, Sandberg nostaa esille arkkitehtinäke-
myksen roolia.

Lehti oli 1980-luvulla myös tärkeä mark-
kinointikanava. Lehden kulut katettiin pää-
osin ilmoitustuloilla, kun alan yritykset ko-
kivat Teräsrakenne-lehdessä mainostamisen 
hyödylliseksi itselleen. Lehdessä olleet jutut 
ja mainokset toimivatkin, esimerkiksi eräs 
ohutlevyvalmistaja sai kauppoja Neuvosto-
liittoon juuri Teräsrakenne-lehdestä löyty-
neiden tietojen avulla.

Uuden esittelystä tietoisuuden 
ylläpitoon

Kun Suomi syöksyi lamaan 1990-luvun 
alussa, moni Teräsrakenne-lehden ilmoit-
taja leikkasi mainontaa tai jopa lopetti toi-
mintansa. Lisäksi yrityskaupat vähensivät 
samoihin aikoihin toimijoita etenkin sitä 
ennen lehden ilmoitusmyynnille tärkeissä 
ohutlevytuotteissa. Kun lama vaikutti myös 
yhdistyksen tulovirtaan, jouduttiin lehden 
ilmestymiskertoja välillä vähentämään jopa 
kahteen vuodessa. Tilanne alkoi normali-
soitua sitten 1990-luvun lopulla talouden 
kääntyessä taas ylöspäin. Taloustilannetta 
helpotti myös, että Rautaruukki lisäsi rahoi-
tustaan lehdelle.

- Lehden rooli myös muuttui 1990-lu-
vulla, kun terästä ei enää tarvinnut tehdä 
tunnetuksi täysin uutena rakennusmateri-
aalina. Moni asia, joita 1980-luvulla tavoi-
teltiin, oli saatu aikaan. Lehden rooli siirtyi 
enemmän teräkseen liittyvän tietoisuuden ja 
uusimman tiedon ylläpitoon, millaisena näen 
Teräsrakenne-lehden tänä päivänäkin, Pertti 
Sandberg arvioi.

- Olennaista oli, että arkkitehdit myös 
Euroopassa arvostivat lehteämme ja saim-
me hyvin mielenkiintoisia artikkeleita sii-
hen. Oma työ arkkitehtina toki myös loi näitä 
kontakteja. Lehden lisäksi teimme Teräsra-
kenneyhdistyksen siipien alla erilaisia kirjoja 
sekä Suomen että kansainvälisiä markkinoita 

ajatellen, Esko Miettinen muistelee.
Pertti Sandbergin työura teräsrakentami-

sen parissa jatkui eläkkeelle siirtymiseen as-
ti, mutta Teräsrakenneyhdistyksestä hän siis 
lähti toisiin työtehtäviin vuonna 1996. Esko 
Miettinen, joka on palkittu työstään Teräs-
rakenneyhdistyksen kunniajäsenen arvoni-
mellä, luopui Teräsrakenne-lehden teosta 
vuonna 2009.

Miettinen vastasi lehden visuaalisesta il-
meestä siis vuodesta 1980 vuoteen 2009. Sen 
jälkeen siitä on vastannut Esko Miettisen pe-
rinteitä kunnioittaen Pekka Vuola, joka ehti 
taittaa lehteä jo Miettisen toimistossa noin 
20 vuotta. Laila Luoto-Welin, joka toimi pit-
kään lehden toimitussihteerinä, oli käytän-
nön lehdenteossa Miettiselle tärkeä tukihen-
kilö.

- Kun uusi tekniikka tuli mukaan toimin-
taan, Pekka teki tietokonetaiton ohjeistukse-
ni mukaisesti. Lailaan tutustuin 1980-luvulla 
hänen ollessaan HKL:n markkinointipääl-
likkö. Laila siirtyi sitten toimistooni avusta-
maan minua mm. näiden julkaisujen teossa 
aina vuoteen 2006 asti. Laila käytännössä 
paimensi jutut ja ilmoitukset lehteen dead 
linen lähetessä. Itse hyppäsin usein jossain 
päin Venäjää tai Eurooppaa enkä olisi pärjän-
nyt lehden kanssa ilman Lailan työpanosta, 
Miettinen kertoo.

- Pieni porukka lehden silloinkin kasasi. 
Lehden tekoon osallistui silloin puolen tusi-
naa henkeä, Sandberg täydentää.

- Prosessi oli mietitty tarkkaan. Aluk-
si lehteä tehtiin Forssan Kirjapainossa. Sitten 
paino siirtyi Librikselle, jonka kanssa kokeil-
tiin muun muassa stokastista rasterointia 
osana painoprosessin laadun kehittämistä. 
Siitä ei kuitenkaan löydetty lisäarvoa.  -ARa

Kuva 1: Pertti Sandberg (vas.) ja Esko Miettinen te-
kivät noin 13 vuotta yhdessä Teräsrakenne-lehteä 
1980- ja 1990-luvuilla. Molemmat kehuivat yhteis-
työn sujuneen aina erinomaisesti, minkä vahvisti se 
hyväntuulinen tunnelma, joka vallitsi sekä otettaes-
sa kuvaa Kansallisteatterin portailla että juteltaessa 
lehdenteosta sen jälkeen.

Valokuva: Arto Rautio

Kun Miettinen ja Sandberg tekivät lehteä, 
ideana oli esitellä valmiita hankkeita eli ker-
toa, mitä on tehty ja miksi. Jälkimmäisestä 
esille tulivat esittelyn sivussa teräksen edut 
eli esimerkiksi joustavuus, pitkät jännevä-
lit, hoikat rakenteet ja rakentamisen nopeus. 
Teksteissä tuotiin esille arkkitehdin, insi-
nöörin ja asiakkaan näkökulmaa. Päävastuu 
artikkelien sisällöstä oli yleensä hankkeen 
yleistasolla parhaiten tuntevalla pääsuunnit-
telijalla.

- Mainosmiehen otetta teksteihin ei ha-
luttu. Toteuttajat kertoivat, mitä olivat teh-
neet. Sekä isot ilmoittajat että Teräsraken-
neyhdistyksen hallitus ymmärsivät myös, 
että tarvitaan yleistä teräsrakentamisen esit-
telyä, Sandberg summaa lähtökohtia.

- Pertti totesi, että lehdessä pitää olla 

www.jpv-engineering.fi
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Kun Rautaruukin nyt jo eläkkeellä oleva ra-
kentamisen ratkaisujen tutkimus- ja kehi-
tysjohtaja Marko Moisio toimi Teräsraken-
neyhdistyksen puheenjohtajana 2000-luvun 
puolivälissä, hän oli lukenut Teräsrakenne-
lehteä jo reilut pari vuosikymmentä. Ennen 
puheenjohtajakauttaan Moisio toimi myös 
pitkäaikaisena lehden rahoittajana ja Teräs-
rakenneyhdistyksen hallituksen jäsenenä.

- Kun menin Rautaruukille kehittämään 
rakennusalan liiketoimintaa 1990-luvun 
alussa, teräsrunkoiset talot olivat Suomes-
sa uutta. Siksi lehdessä piti esitellä lähinnä 
valmiita projekteja, joissa etenkin arkkitehdit 
saivat profiloitua teräspuolen suunnittelijoi-
na. Artikkelin saamista lehteen sekä Teräsra-
kennepalkintoa arvostettiin niin tuolloin kuin 
nytkin arkkitehtien piirissä, ja Esko Miet-
tinen oli erittäin taitava tekemään tällaista 
lehteä, 2000-luvun lopulla Teräsrakenneyh-
distyksen luottamustehtävistään luopunut 
Moisio kertaa mennyttä.

- Aikaa myöten alkoi kuitenkin olla tar-
vetta saada esille uudenlaisia asioita ja te-
räsrakennealan tekijöitä, minkä takia lehteä 

lähdettiin uusimaan. Käytännön kehityseh-
dotusten teko jäi tuolloin uutena yhdistyksen 
toimitusjohtajana aloittaneelle Markku Lei-
nolle, Moisio lisää.

Lehden oli aika uusiutua

- Kun siirryin yhdistyksen toimitusjohta-
jaksi, mietin, mitä lehden tulisi sisältää, ja 
miten se parhaiten tukisi jäsenistön tarpei-
ta. Vuonna 2005 Teräsrakenneyhdistykses-
sä nähtiin, että projektiesittelypainotteinen 
lehti ei enää vastaa yhdistyksen viestinnän 
tarpeita. Kehittämistyön perusidea oli luoda 
julkaisu, joka antaa kuvan teräksen mahdol-
lisuuksista rakentamisessa ja veisi eteenpäin 
yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, vuon-
na 2014 Teräsrakenneyhdistyksestä eläkkeel-
le jäänyt Markku Leino sanoo.

- Ideana oli alkaa tuoda esiin asioita ra-
kennuttajien ja projektiin osallistuvien yri-
tysten sekä henkilöiden kautta. Ajattelin, että 
sisällön tulisi olla lukijoille sekä helposti lu-
ettavaa että sisällöllisesti oikein ja ammatil-
lisesti antavaa, Leino jatkaa. 

- Tästä kiteytyi ajatus saada lehteen toi-
mitettuja juttuja, joissa esille pääsevät muut-
kin asiat kuin projektit ja muutkin toimijat 
kuin suunnittelijat. Yksi tärkeä osa tätä oli 
nostaa asiakkaita ja heidän tarpeitaan esil-
le ja tuoda siten hankkeet ja ratkaisut esille 
asiakasnäkökulmasta. Toki siinä rinnalla ha-
luttiin myös esitellä yleisesti tärkeitä asioita 
kuten vaikkapa eurokoodit sekä innovaatioi-
ta ja myös yhdistyksen jäseniä. Lehden tulisi 
ottaa kantaa myös rakentamismääräyksissä, 
teräsrakentamisen koulutuksessa, ympäris-
töasioissa yms. tapahtuviin muutoksiin, Lei-
no selventää ideaa.

- Lähdin selvittämään potentiaalisia te-
kijöitä. Sain vinkin myös LFC Groupin Arto 
Rautiosta, jolta pyysin tarjouksen luettuani 
hänen itseäni miellyttäneitä tekstejään. Kun 
keskustelimme yhdistyksessä esillä olleista 
eri vaihtoehdoista, syntyi sitten lehtiajatus, 
jossa Esko Miettinen ja Arto Rautio työsti-
vät yhdessä omien avustajiensa kanssa leh-
den kasaan Teräsrakenneyhdistyksen kans-
sa sovituista aiheista ja hankkeista. Porukka 
täydentyi sitten pian ilmoitusmyyjä Timo 
Romppasella. Yhdistykselle tärkeää oli tietys-
ti, että uusi sisällöltään aiempaa monipuo-
lisempi lehti on pystytty tekemään pienem-
mällä rahalla kuin ennen vuotta 2006, Leino 
jatkaa.

Markku Leino kertoo, että Teräsraken-
neyhdistyksessä kaikki lehden jutut luettiin 
läpi hänen aikanaan ennen kuin lehti meni 
painoon. Ilahduttavaa oli, ettei niitä tarvin-
nut alkaa enää siinä vaiheessa korjaamaan.

- Pertti Sandbergin ollessa puheenjoh-
taja ja Kai Rädyn toimiessa Teräsrakenneyh-
distyksen toimitusjohtajana Rautaruukki tuki 
paljon yhdistyksen ja lehden toimintaa. Silti 
on aikamoinen uroteko - kun ottaa huomi-
oon kuinka pieni yhdistys Teräsrakenneyh-
distys oli vielä 20 vuotta sittenkin - että lehti 
on pysynyt pystyssä jo 40 vuotta. Kun Mark-
ku Leino tuli toimitusjohtajaksi, Ruukin tuki 
alkoi selkeästi vähetä. Samalla yhdistyksen 
jäsenmäärää ja lehden tulovirtaa haluttiin 
laajentaa. Se toi tietysti myös osaltaan halua 
laajentaa lehden sisältöpohjaa, Moisio toteaa.

- Sisällön kehittämisen ja Timo Romp-
pasen työn tuloksena Teräsrakenne-lehdel-
le kehittynyt leima yhden toimijan lehtenä  
alkoi aika pian karista. Yritykset innostuivat 
taas käyttämään Teräsrakenne-lehteä tuot-
teidensa ja toimintansa markkinointiin, mi-
kä on tietysti ollut olennainen asia sille, että 
lehden tekoa on voitu jatkaa, Leino muis-
tuttaa

Vastakkainasettelusta   
yhteistyöhön

Teräsrakenneyhdistys on ollut tuomassa 
esille vaihtoehtoja rakentamiseen 46 ja Te-
räsrakenne-lehtikin siis jo 40 vuotta. Marko 
Moisio vertaa raivattua sarkaa siihen, mihin 
puurakentamisen puolestapuhujat pyrkivät 
yhä tänä päivänä. Moisio tuo mieliin Ylö-
järven asuntomessut 1996, joiden päätee-
ma olivat modernit puukerrostalot, ja joilla 
rinnalla esiteltiin myös teräsrunkoisia rivi- ja 
kerrostaloja. 

- Keskustelu puusta tuntuu olevan yhä 

Uusi vuosituhat toi 
uudet tarpeet
Kun teräs vakiinnutti asemansa rakentamisessa, tarpeet oman 
lehden sisällölle muuttuivat. Marko Moisio ja Markku Leino veivät 
Teräsrakenne-lehden kehitysversio kolmeen vuonna 2006.
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aika samanlaista kuin 20 vuotta sitten. Te-
räksen osalta ei voi sanoa samaa. Moisio ar-
vioi.

Markku Leino muistuttaa betonin ase-
man runkomateriaalina olleen vielä 1990-lu-
vulla niin vahvan, että teräksen puolesta sai 
tehdä tosissaan niin viestintää kuin mainon-
taakin. 

- Työ ei ole mennyt hukkaan, sillä toi-
mistorakentamisessa ja hallimaisessa raken-
tamisessa mm. teräsrungon pystytysnopeu-
desta ja muista teräksellä saatavista eduista 
tulevat hyödyt on otettu viimeisen 20 vuoden 
aikana laajalti käyttöön, Leino toteaa.

- Teräsrakentajat ovat puhuneet paljon 
oikea materiaali oikeaan paikkaan -ajatte-
lusta. Olisikin tärkeää, että rakennusalalla ei 
oltaisi puuta tai betonia tai terästä, vaan ra-
kennusalan isoja markkinoita pitäisi lähestyä 
eri materiaaleja yhdistävillä valmisosatuot-
teilla. Tällainen yhteistyö sopisi hyvin myös 
Teräsrakenne-lehden sisältöön, Moisio ku-
vaa ajatteluaan.

- Markon ehdottamalla tavalla toimien 
vältettäisiin ongelmia ja virheitä yhdistet-
täessä työmailla eri asioita vähän väkisin eli 
kytkien ja liittäen eri materiaaleja kunnolla 
suunnittelematta ja osaamatta sitä loppuun 
asti. Yritimme Teräsrakenneyhdistyksessä 
pitkään saada aikaan yhteistyötä eri materi-
aalien välillä, mutta asia ei ottanut halutusti 
tulta, Markku Leino säestää.

Edelläkävijyys velvoittaa tekijöitä, 
paperilehti jää pöydälle

- Rautaruukissakin Teräsrakenne-lehti on 
nähty aina selkeästi alalla yleisesti hyväksyt-
tyjen asioiden julki tuomisen väylänä. Emme 
missään nimessä halunneet tehdä lehdestä 
yrityspropagandan välinettä. Koimme, että 
kun esimerkiksi palonsuojaukseen tai nor-
meihin liittyvät asiat tulivat esille yhdistyk-
sen tai lehden kautta, ne koettiin luotetta-
vampina kuin yritysten välittäminä. Siksi 
tuimme molempia alan yleiseksi edistämi-
seksi, Moisio toteaa.

Teräsrakenneala on ollut Moision ja Lei-
non mielestä edelläkävijä lehdenteossa ja 
myös teräsrakentamisen mainostamisessa, 
josta alan yritykset tietysti vastasivat. Moisio 
kertoo kuunnelleensa tyytyväisenä 1990-lu-
vulla keskustelua, jossa Teräsrakennetta 

pidettiin muille esimerkkinä, miten lehteä 
pitäisi tehdä. Markku Leino kokee havain-
toihinsa perustuen, että 2000-luvulla, kun 
Teräsrakenne-lehti uudistui, kävi samoin.

- Lehden pitäisi olla aina edellä muita ja 
pitää muut kateellisina. Nyt on varmaan taas 
aika hakea uutta loikkaa ja tuoda lehdente-
koon taas jotakin, mistä muut joutuvat miet-
timään, mitä heidän pitäisi tehdä. Sen haas-
teen heitän teille nykyisille lehdentekijöille, 
yhä uuden kehittämisessä vahvasti mukana 
oleva Marko Moisio visioi.

- Oma ohjenuorani on, että keksintö päi-
vässä pitää mielen virkeänä. Olen esimer-
kiksi patentoinut 15 maassa runkoratkaisun, 
joka säästäisi 30 prosenttia materiaaliku-
luista, jotka ovat 80 prosenttia koko rungon 
kuluista. Sen käyttöönottoa on hidastanut 
tarve muuttaa konepajavalmistusta ja ope-
tella uutta samalla. Tällaisten innovaatioiden 
esille tuonti voisi olla yksi seuraavan polven 
Teräsrakenne-lehden sisällön osa, Moisio 
summaa osaltaan keskustelun ja lähtee val-
mistautumaan päivän ensimmäiseen svin-
giin.

Kun tekniikka on kehittynyt valtavasti, 
on myös Teräsrakenne-lehden formaatista 
puhuttu matkan varrella. Yhdistyksen vies-
tinnässähän lehti oli ensin tiedotuskanava. 
Esko Miettisen otettua lehden teon vastuul-
leen sen rinnalle tuli erillinen paperitiedote. 
Nykyään Teräsrakenneyhdistyksen oma vies-
tintä jäseniin ja ulospäin tapahtuu sähköisiä 
kanavia käyttäen. Markku Leino kertoo, että 
myös lehden osalta on puhuttu siirtymisestä 
sähköiseen versioon, mutta ajatus nettileh-
destä miellettiin vähemmän hyväksi.

- Totesimme, että omalla nimellä jo-
ko työpaikalle tai kotiin tuleva paperilehti 
on edelleen lukijoille tärkeä. Se käydään läpi 
lehden tullessa ja jää pöydälle. Usein lehden 
pariin palataan myöhemmin ajan kanssa lu-
kemaan teknistä artikkelia, johon löytyy aina 
lisätietoa yhdistyksen nettisivulta, tai jotain 
muuta kiinnostavaa juttua, kun jutut on teh-
ty hyvin. Syy avata lehti uudelleen voi olla 
esimerkiksi juttu samanlaisesta hankkeesta 
kuin mikä on itsellä juuri työn alla. Lehti voi 
antaa ideoita omaan työhön tai vahvistaa, et-
tä omaa ajatusta kannattaa viedä eteenpäin. 
Arvioimme, että sähköposti ja nettilehtikin 
hukkuisivat helposti informaatiovyöryyn. Pa-
perilehti sen sijaan on arvokas ja aikaa kestä-

vä tietopaketti, Markku Leino summaa.
- Tuo 2000-luvun puolivälin lehtiuudis-

tus tapahtui yhtä aikaa yhdistyksen jäsen-
kunnan kehityksen kanssa. Lisäksi standar-
dit ja toimintaympäristö muuttuivat, jolloin 
tarpeet lehden sisällölle ja lehden merkitys 
muuttuivat. Sitä kautta lehden viestinnälli-
nen merkitys uudistettiin. Kun tekotiimi on 
sisäistänyt ne asiat, mistä juttuja tehdään, 
erinomaisesti, lehti koetaan hyödylliseksi ja 
arvokkaaksi, Leino pohtii nykytilannetta.

- Tulevaisuudessa olisi minunkin mie-
lestäni hyvä miettiä, miten rakennusala voi-
si kehittyä yhdessä ilman turhanpäiväis-
tä materiaalipainotteisuutta ja materiaalien 
keskinäistä nokittelua. Samaten toivon, et-
tä rakennusala panostaisi tuotekehitykseen 
reilusti ja että tuotekehityksen tuloksia voi-
taisiin esitellä avoimesti mm. Teräsraken-
ne-lehden sivuilla. Rakennusten ja infran 
käyttökulut sekä materiaaleja, energiaa ja 
ympäristöä säästävät ratkaisut ovat esimerk-
kejä asioista, jotka sopivat lehteen hyvin ja 
joihin liittyvistä asioista siinä varmaan mie-
lellään kirjoitetaan, Leino esittelee omia ke-
hittämisajatuksiaan. -ARa

Kuva 1: Teräs on tyylikäs osa Kytäjä Golfinkin ra-
kennuskokonaisuutta, toteavat Markku Leino (vas.) 
ja Marko Moisio. Leino oli Teräsrakenneyhdistyksen 
toimitusjohtajana ja Moisio puheenjohtajana kes-
keisessä roolissa, kun Teräsrakenne-lehti uudistettiin 
viimeksi vuoden 2006 alussa.

Valokuva: Arto Rautio

Insinööritoimisto
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onnittelee 40-vuotiasta Teräsrakenne-lehteä.
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Vastaajista pääosa oli seurannut lehteä jo 
useita vuosia tai vuokymmeniä. Pontek Oy:n 
Paavo Hassinen epäili, että on lukenut leh-
teä ehkä jopa sen ensimmäisestä numeros-
ta lähtien, mutta ainakin 1980-luvun alusta 
lähtien.

Inspecta Sertifiointi Oy:n Unto Kala-
mies muisti tarttuneensa lehteen ensimmäi-
sen kerran vuonna 1981 ja lukevansa sitä yhä 
sangen tarkkaan. Kalamies toteaa, että hänen 
yleisvaikutelmansa Teräsrakenne-lehdestä 
on positiivinen suhteessa muihin ammatti-
lehtiin. Onnistunut kansi on varmaan osittain 
syynä siihen, että lehti tulee luetuksi yhä, 
Kalamies arvioi.

”Teräsrakenne-lehden jutut ovat hyvin 
asiantuntevia ja perinpohjaisia. Toimitta-
jat ovat sisäistäneet asioita erittäin hyvin.” 
Toimitusjohtaja Hannu Sarja, Merius Oy

Lyhin lukijahistoria vastanneista oli Eu-
rofasteners Oy:n teknisellä myyjällä Ari 
Sulanderilla, joka on seurannut Teräsra-

Kyselyssämme pyydettiin vastaajan tausta-
tietojen lisäksi lyhyitä arvioita seitsemään eri 
kysymykseen. Kysyimme, kuinka tarkkaan 
vastaaja lukee lehden, mihin hän kiinnit-
tää lehdessä huomiota, onko hän saanut ju-
tuista kiksejä tai ns. vetänyt niistä herneen 
nenäänsä joskus sekä miten lehti käsitte-
lee asioita ja erottuuko lehti jotenkin muista 
kiinteistö- ja rakennusalan ammattilehdistä. 
Kysyimme myös mielipidettä lehden sisältö-
jaottelusta sekä siitä, onko vastaaja tai hänen 
edustamansa yritys/yhteisö ollut lehdessä 
esillä jutussa tai ilmoittajana sekä millaista 
palautetta ko. esiintymisistä on tullut. Lisäksi 
vastaaja saattoi antaa vapaamuotoista pa-
lautetta.

”Korkeatasoinen, laadukkaat kuvat ja 
painojälki. Selkeälukuinen.” Toimitus-
johtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit Oy, 
kysymykseen miten Teräsrakenne-lehti 
mielestäsi erottuu muista kiinteistö- ja ra-
kennusalan ammattilehdistä.

Lukijapalaute pääosin 
myönteistä

Onnittelemme 40-vuotiasta Teräsrakenne-lehteä!

Teräsrakenne-lehti teki juhlavuotensa kunniaksi 
epätieteellisen lukijatutkimuksen. Poimimme 
lehden noin 13.000 saajan joukosta kuutisen-
kymmentä eri lähtökohdista lehteä tutkaile-
vaa henkilöä. Heistä 45 reagoi kyselyyn, mutta 
lopulta vain 35 ehti myös vastata siihen. Vastan-
neiden mielikuva lehdestä oli pääosin myöntei-
nen. Saimme myös hyviä kehitysajatuksia.

Kuva 1: ”Rakennesuunnittelijaa kiin-
nostavat suunnittelunäkökulmasta toi-
mitetut lehdet, mistä syystä Teräsraken-
ne-lehti erottuu edukseen. Toivottavasti 
TRY ja Teräsrakenne-lehti säilyvät myös 
tulevaisuudessa vahvoina alan osaajina 
ja tiedotusfoorumina”. Rakennesuun-
nittelija Paavo Hassinen, Pontek Oy

Kuva 2: ”Teräsrakenne-lehti käsittelee asioita varsin 
neutraalisti, toki teräsrakentamisen monet edut nos-
tetaan reilusti esiin kuten pitääkin. Erityisen räväkät 
kannanotot ja vastakkainasettelut eivät lehden tyy-
liin mielestäni sovikaan.” Yksikön päällikkö Aki Vuo-
lio, Ramboll Finland Oy

Valokuva: Sanna Liimatainen, LFC Group
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kennetta vasta puolisen vuotta osana ny-
kytyötään. Pääosin vastaukset perustuvat 
vähintään useamman vuoden jatkuneeseen 
lukijahistoriaan. Moni on aloittanut Teräs-
rakenne-lehden lukemisen jo opiskeluaikoi-
naan.

Osa jutuista luetaan tosi  
tarkkaan
Kyselyn saaneissa oli arkkitehtejä, rakenne-
suunnittelijoita sekä teräsrakentajien, raken-
nus- ja asennusliikkeiden, rakennuttajien/
tilaajien, materiaali- ja rakennustarviketoi-
mittajien, asiantuntijapalvelujen tuottajien 
sekä kiinteistö- ja rakennusalaan liittyvien 
järjestöjen palveluksessa olevia. Vastausten 
perusteella lehti luetaan tarkimmin silloin, 
kun oma työ liittyy suoranaisesti lehdessä 
käsiteltyihin asioihin.

”Teräsrakenne-lehti on selkeästi oman 
alansa ns. ykköslehti. Laserintarkkaa toi-
mitusta!” Toimitusjohtaja Sami Tähtinen, 
Montanstahl Scandinavia

Kaikki kyselyymme vastanneet kertoivat 
selaavansa lehden läpi, kun se tulee, mutta 
ihan kaikille ei löydy juttuja, joihin tulisi pa-
neudutuksi tarkemmin. Rakennusteollisuus 
ry:n johtaja Jukka Pekkanen toteaa, ettei-
vät lehden jutut pysty pysäyttämään häntä, 
koska sisältö ei kosketa hänen työtehtäviään. 
Pekkasen näkökulmasta Teräsrakenne me-
nee ohi omien tarpeiden samalla tavalla kuin 
muutkin materiaalipohjaisten yhteisöjen jul-
kaisemat lehdet. Myös RAKLI ry:n toimitus-
johtaja Jyrki Laurikainen kertoo lukevansa 
lehden läpi hyvin kursorisesti. Tosin hän to-
teaa samalla, että lehdellä on silti oma paik-
kansa toimialan lehtikentässä.

”Luen jokaisen lehden ja jokaisen ar-
tikkelin tarkkaan läpi”. Toimitusjohtaja 
Petri Kalliokoski Feon Oy

Kun posti kantaa lehden lukijalleen, en-
simmäinen lukeminen tapahtuu usein heti 
selaamalla lehti läpi. Tuolloin ei useinkaan 
ehditä paneutua juttuihin syvällisesti, vaan 

omasta mielestä mielenkiintoisiin juttuihan 
palataan myöhemmin, kun siihen on aikaa. 
Omat ja kilpailijoiden projektit, joita lehdis-
sä esitellään, ovat tietysti monesta kiinnos-
tavia aiheita. Pääosalla lehden läpikäynti on 
samanlaista kuin Ferrometal Oy:n Jani Kos-
kisella, joka kertoo lukevansa itseään eniten 
kiinnostavat jutut läpi, kun siihen on sopiva 
hetki, esimerkiksi kahvipöydässä istuessaan.

Osa vastaajista kuten esimerkiksi Feon 
Oy:n Petri Kalliokoski pitää tärkeänä lu-
kea aina läpi koko lehden. Samaten SFS intec 
Oy:n Kari Rintamäki sanoo käyvänsä jutut 
läpi hyvinkin tarkasti, kun kyseessä on hänen 
mukaansa kuitenkin yksi toimialan tärkeim-
mistä julkaisuista. Myös BE Group Oy Ab:n 
Timo Nieminen käy lehden sisällön läpi aika 
tarkkaan. Hän arvostaa, että teksteissä men-
nään asioihin syvemmälle kuin viikkolehdis-
sä. Mielestäni lehti on hyvin laadukas, Timo 
Nieminen summaa kokemuksensa lehden 
lukijana.

”Hyvä asiasisältö. Lehdessä on asi-
aa nimensä mukaisesti eikä muuta höttöä 
täytteenä. Se on hyvä juttu. Jotkut edun-
valvontapoliittiset puheenvuorot ovat hie-
man hymyilyttäneet.” Toimitusjohtaja 
Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy

Kun kysyimme, mikä lukijan pysäyttää, 
WSP Finland Oy:n Matti-Esko Järvenpää 
kertoo etenkin rakenneteknisesti vaativi-
en teräsrakenteiden kiinnostavan häntä. Kun 
lehdessä on juttuja oikein haasteellisista ra-
kenteista, pysähtyy Järvenpää joka kerta lu-
kemaan artikkelit tarkkaan. Projektiuuti-
set-lehden Jaana Ahti-Virtanen kiinnittää 
huomiota etenkin metallirakentamiseen liit-
tyvään tutkimustietoon ja Puuinfon Mikko 
Viljakainen hyvään arkkitehtuuriin, teknis-
ten asioiden uutuusarvoon ja laaja-alaiseen 
sovellettavuuteen sekä myös hyvään kuvi-
tukseen.

”Mielestäni asioiden käsittely on ol-
lut neutraalia ja asiallista, vaikka jutuis-
sa esiteltäisiin tietyn yrityksen/yritysten 
projektia. Julkaisu on laadukas ja ammat-
timaisesti toteutettu sekä alan terävintä 
kärkeä.” Toimitusjohtaja Kari Rintamäki, 
SFS intec Oy

Kuva 3: ”Kokemus ilmoittajana on hyvin positiivi-
nen. Yhteistyö on ollut hyvin mutkatonta ja olemme 
tyytyväisiä.” Markkinointijohtaja Timo Nieminen, 
BE Group Oy Ab

Kuva 4: ”Alan uutiset ja parhaat käytännöt sekä 
mielenkiintoiset referenssikohteet tulevat mukavasti 
esille. Erilaisten ratkaisujen esittely ja alan osaami-
sen esille tuonti kiinnostaa.” Toiminnanjohtaja Tuu-
la Råman, Rakentamisen laati RALA ry
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Etenkin rakennesuunnittelijat ja teräs-
rakentajat kuuluvat vankasti lukijoihin, joi-
ta yhdistää myös halu oppia uutta lehdes-
tä. TPE Turun Pelti ja Eristys Oy:n Pasi Räty 
toteaa, että uudet ja onnistuneet työtavat ja 
materiaalit onnistuvat pysäyttämään luke-
maan jutun tarkemmin. Päijät-Suunnittelu 
Oy:n Tarmo Eloranta sanoo, että esimerkik-
si uudet määräykset ja pinnoitteet kiinnosta-
vat häntä. Elorannan mukaan lehti käsittelee 
yleisesti ottaen asioita monipuolisesti eikä 
siinä ole mitään ”turhaa”. Ja onpa hän saa-
nut lehdestä vinkkejäkin. Päijät-Suunnitte-
lussa kaikki lehden numerot myös kiertä-
vät kaikki työntekijät läpi, jotta tieto on koko 
henkilöstön saatavilla. 

”Olemme mainostaneet yritystämme 
kohteiden esittelyjen yhteydessä. Koke-
mukseni on, että tarjouspyyntöjen ja yh-
teydenottojen määrä on kasvanut näiden 
ilmestymisen jälkeen.” Toimitusjohtaja, 
hallituksen jäsen Marko Koivisto, Beam-
Net Oy

  

Sweco Rakennetekniikka Oy:n Ti-
mo Pekkinen paneutuu juttuun, jos siinä 
on mielenkiintoisesti kerrottu henkilöstä, 
kohteesta, tuotteesta tai vaikka suunnitte-
luohjelmasta. Pekkinen kiittää Teräsraken-
ne-lehden olevan erittäin kilpailukykyisen 
esimerkiksi betoni- ja puupuolen vastaaviin 
julkaisuihin nähden, mutta kaipaa samal-
la etenkin projektiartikkeleihin toteutunutta 
laajempaa näkemystä rakennesuunnittelus-
ta sekä syistä, miksi tilaaja on päätynyt te-
räkseen.

Ramboll Finland Oy:n Aki Vuolion py-
säyttävät etenkin näyttävät teräsrakenteet, 
arkkitehtoniset ja rakennetekniset ratkaisut 
hankkeissa, mielenkiintoiset henkilöhaas-
tattelut, tuoteuutuudet, normien ja määrä-
ysten muutokset sekä tekniset asiantunti-
ja-artikkelit. PES-Arkkitehdit Oy:n Tuomas 
Silvennoinen taas toteaa, että todella hyvä 
kansikuva pysäyttää aina, itse sisällöstä hän 
kertoo käyvänsä muuta lehteä tarkemmin lä-
pi mielestään mielenkiintoisimmat kohteet.

”Teräsrakenne-lehden sisältö on ja-
oteltu toimitettuihin juttuihin, etenkin 
arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden 
tekemiin projektiesittelyihin sekä asian-
tuntija-artikkeleihin. ”Koen tämän erit-
täin lukijaystävällisenä tapana”, sanoo 
toimitusjohtaja Marita Mäkinen, Raken-
nus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpäte-
vyydet FISE Oy

Itse lehdessä on tiukka paketti ajankoh-
taista tietoa, joten kaikki jutut kiinnittä-
vät osaltaan kyllä huomioni, arvioi Kavamet 
Oy:n Kimmo Liljamaa. Innovaatiot ja toteu-
tuneet projektit ovat valmistajan näkökul-
masta lehteä lukevalle Liljamaalle ehkä eni-
ten antavia asioita. Liljamaa kokee lehden 
tuovan lyhyesti ja yksinkertaisesti tietoa toi-
mialan eri osapuolille ja antavan siten hyvän 
kuvan asiasta sekä eväät sitten perehtyä itseä 
kiinnostavaan asiaan tarkemmin.

Anstar Oy:n Tero Viljakaiselle erikoi-
suudet tai poikkeukselliset ratkaisut ovat py-
säyttävintä luettavaa sekä asioita, jollais-
ten esittelyä hän pitää erittäin mielekkäänä. 
Lemminkäinen Talo Oy:n Rami Rinne puo-
lestaan lukee aina jutut raskaista logistiikka-
rakennuksista. Muuten hän on kiinnostunut 
etenkin rakenneratkaisuista ja paloteknisestä 
toiminnasta.

”Uudet onnistuneet työtavat tai mate-
riaalit pysäyttävät lukemaan jutun tarkem-
min.” Toimitusjohtaja Pasi Räty, TPE Tu-
run Pelti Ja Eristys Oy

Auribis Finland Oy:n Ari Lammikko 
kuuluu lehteä jo 1980-luvulta asti seurannei-
siin. Lammikko sanoo olevan ilo saada Te-
räsrakenne-lehti neljä kertaa vuodessa.

Hän kertoo lukijana kiinnittävänsä huo-
miota etenkin julkisivu- ja kattorakenteisiin 
liittyviin määräyksiin ja standardeihin, koh-
de-esittelyihin, uusiin applikaatioihin se-
kä valmistaja- ja urakoitsijaesittelyihin. Hän 
toivoo, että kohde-esittelyissä muistettaisiin 
aina mainita myös esimerkiksi julkisivujen ja 
kattojen päämateriaalit.

Onnittelemme 40-vuotiasta Teräsrakenne-lehteä!

Kuva 5: ”Kiinnitän lehdessä huomiota uutuuksiin, 
kiinnostaviin tutkimustuloksiin ja asiantuntija-ar-
tikkeleihin sekä mielenkiintoisia kärkihankkeita 
koskeviin juttuihin”. Toimitusjohtaja Ismo Tawast, 
Sweco Rakennetekniikka Oy 

Kuva 6: ”Kavamet Oy on ollut muutaman kerran 
esillä lehdessä ja palautteena on ollut uusien asiak-
kaiden saanti.” Toimitusjohtaja Kimmo Liljamaa, 
Kavamet Oy
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”Jos oikein haluaa laittaa Jopon keuli-
maan, ns. human interest -näkökulmasta 
tehdyt henkilöesittelyt edustaisivat var-
masti uutta tyyliä asiantuntijalehdessä ja 
erottaisivat lehden muista alan yhteisö- ja 
ammattilehdistä”. Toimitusjohtaja Helena 
Soimakallio, Suunnittelu- ja konsulttiyri-
tykset SKOL ry

Temacon Finland Oy:n Tero Manu kai-
paisi, että asennuksen osuutta ja asennuk-
seen liittyviä haasteita tuotaisiin lehdessä 
nykyistä enemmän esille. Hän kokee, et-
tä asennus jää muiden suorittamisalueiden 
varjoon. Sweco Rakennetekniikan Ismo 
Tawast toteaa rakennesuunnittelun olleen 
hänen mielestään samoin aiemmin vähän 
varjossa, mutta toteaa rakennesuunnitteli-
joiden nousseen nykyisessä Teräsrakenne-
lehdessä oikein esille arkkitehtien kanssa 
tärkeinä hankkeiden avaintekijöinä. Tawast 
lukee tarkemmin aina sisällysluettelon, pää-
kirjoituksen ja Viimeisen sanan sekä suun-
nittelua käsittelevät osiot ja ajankohtaiset 
uutuudet.

”Asiallisesti ja oikealla tavalla.” Ra-
kennuspäällikkö Rami Rinne, Lemminkäi-
nen Talo Oy, kysymykseen miten Teräsra-
kenne-lehti mielestäsi käsittelee asioita.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 
ry:stä Suunnittelu- ja konsulttiyrityk-
set SKOL ry:hyn syyskuun alussa siirtynyt 
Helena Soimakallio ”juhlii” tänä vuonna 
30 vuottaan Teräsrakenne-lehden lukijana. 
Soimakallio kertoo seuraavansa ja etsivän-
sä lehdestä uusia ratkaisuja, innovaatioita ja 
oivalluksia. Toki myös merkittävien hankkei-
den esittelyt kiinnostavat häntä. A-Insinöö-
rien Jyrki Keinänen pitää myös projektiesit-
telyitä kiinnostavina, sillä niissä käydään läpi 
käytännössä toteutettuja ratkaisuja. Keinä-
nen myös kiittää lehteä neutraalista otteista 
käsitellä asioita. 

”Kuvat ja otsikot ovat lehdessä tärkeitä 
pysäyttämisen välineitä. Lehti on markki-
noinnin kannalta hyvä foorumi tavoittaa 
alan toimijoita.” Tuotepäällikkö Jani Kos-
kinen, Ferrometal Oy

Pöyry Finland Oy:n Ilkka Lehtinen ko-
kee kiinnostavimpina tekniset artikkelit sekä 
toimijoiden haastattelut ja myös mahdolli-
set tuoteuutiset. Eurofasteners Oy:n Ari Su-
landerilla oma työtausta vaikuttaa myös lu-
kemiseen. Hän lukee tarkemmin läpi jutut, 
jotka ovat mielenkiintoisimpia oman työn-
antajan näkökulmasta. Ferrometal Oy:n Jani 
Koskinen on Sulanderin tapaan kiinnostunut 
omaan alaan liittyvistä jutuista, mutta myös 
yleisesti kiinnostavista kohde-esittelyistä se-
kä lehden mainoksista. Feon Oy:n Petri Kal-
liokoski taas lukee koko lehden tarkkaan läpi. 
Itse projektien lisäksi Kalliokoskea kiinnos-
tavat tekijät, eli mitkä yritykset ovat niissä 
mukana.

Stalatube Oy:n Kenneth Söderbergin 
saavat lukemaan tarkkaan erityisesti sellai-
sia rakennusprojekteja koskevat jutut, joista 
voi oppia jotain omaan liiketoimintaan liitty-
en. Kaikki tekstit, joissa mainitaan ruostu-
maton teräs tai putkipalkki, Söderberg lukee 

Kuva 7: ”Mielikuva Teräsrakenne-lehdestä on po-
sitiivinen. En juurikaan lue muita materiaalipohjai-
sia lehtiä eli lehtiä, joiden julkaisija tai materiaa-
li näkyy julkaisun nimessä. Arkkitehtuuri sinänsä 
ja esimerkilliset kohteet ovat lehdessä hyvin esillä.” 
Puheenjohtaja Leena Rossi, Suomen arkkitehtiliit-
to SAFA

Kuva 8: ”Tärkeä kanava viedä myös korkeatasoista 
arkkitehtuuria rakennusalan tietoisuuteen”. Ark-
kitehti SAFA, partner Tuomas Silvennoinen, PES-
Arkkitehdit Oy

7. 8.
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samaten kokonaan. Samaten Pontekin Paavo 
Hassinen lukee rst-materiaalia koskevat ar-
tikkelit tarkkaan sekä lisäksi maalaamiseen ja 
pinnoittamiseen liittyvät tekstit. Toki myös 
projektiesittelyt ovat Hassisen mielestä mie-
lenkiintoisia. Lisäksi Hassinen kiittää saa-
neensa oivalluksia omaan työhönsä lehden 
teksteistä.

Samaan tapaan kuin Stalatuben Söder-
bergiä kiinnostaa paljon ruostumaton teräs, 
seuraa Boliden Kokkola Oy:n Jorma Panula 
tarkimmin sinkitykseen liittyviä kirjoituksia, 
joista yhdestä hän kertoo jopa ns. vetäneen-
sä herneen nenäänsä. Kyseinen kirjoitus tuli 
toimitukseen tarjottuna asiantuntija-artik-
kelina ja antoi Panulan mielestä sinkityk-
sestä huonon ja väärän kuvan. Tekstiin oli 
kyllä pyydetty palautetta eräältä sinkityksen 
asiantuntijalta, mutta syystä tai toisesta sitä 
ei saatu, ja aineisto meni eteenpäin sellaise-
naan.

FISE Oy:n Marita Mäkinen kertoo päte-
vyys- ja koulutusasioiden lisäksi lukevansa 
laajoja reportaaseja merkittävistä uudiskoh-
teista ja niiden teknisistä yksityiskohdista. 
Myös tuotekehitys kiinnostaa häntä. Asioiden 
käsittelyn perinpohjaisuus miellyttää myös 
Merius Oy:n Hannu Sarjaa, etenkin jos jutun 
aihe liittyy teollisuuden teräsrakentamiseen 
tai teräsrakennesuunnitteluun. RALA ry:n 
Tuula Råman hakee jutuista erityisesti eri-
laisten ratkaisujen esittelyitä ja alan osaami-
sen esille tuontia. Syventävä tieto kiinnostaa, 
Råman tiivistää.

”Pääsääntöisesti Teräsrakenne-lehti 
käsittelee asioita hyvin ja asiantuntevas-
ti. Olemme mainostaneet lehdessä yhtiötä 
ja sinkitystä. Hyvä ja toimiva markkinoin-
tikanava meille.” Projektipäällikkö Jorma 
Panula, Boliden Kokkola Oy 

PES-Arkkitehdit Oy:n Tuomas Silven-
noinen kiittää Teräsrakenne-lehteä helposta 
lähestyttävyydestä. Silvennoinen pitää leh-
teä myös tärkeänä kanavana viedä korkeata-
soista arkkitehtuuria rakennusalan tietoi-
suuteen. SAFA ry:n Leena Rossi puolestaan 
toteaa, ettei juurikaan lue muita materiaa-
lipohjaisia lehtiä kuin Teräsrakenne-lehteä. 

Rossi toteaa, että hänen mielikuvansa Te-
räsrakenne-lehdestä on positiivinen, vaikkei 
hän yleisellä tasolla olekaan kovin innostu-
nut rakennusalan viestinnän painottumisesta 
materiaalipohjaisiin lehtiin ja alan palkitse-
misen perustuvan usein jonkin materiaa-
lin hyödyntämiseen työssä. Rossi muistut-
taa Arkkitehtuurin Finlandian saaneen hyvän 
vastaanoton yleisiin kriteereihin perustavana 
palkintona ja toivoo samantapaisen lähesty-
mistavan valtaavan alaa yleisemminkin mm. 
viestinnässä.

SP Elementit Oy:n Mikko Virta tote-
aa lukevansa puurakentajana Teräsrakenne-
lehteä ihan mielellään, kun jutut ovat käsi-
telleet eri materiaaleja ja niiden yhteistyötä 
kiihkottomasti ja ymmärtävästi. Kun leh-
dessä on esimerkiksi juttuja kohteista, joissa 
on hyödynnetty teräsrunkoa ja puukattoele-
menttejä, se osoittaa Virran mielestä, että on 
ymmärretty parhaan ratkaisun voivan syntyä 
myös eri materiaaleja yhdistämällä.

”Tekniset artikkelit sekä toimijoiden 
haastattelut ovat usein mielenkiintoisia.” 
Osastonjohtaja Ilkka Lehtinen, Pöyry Fin-
land Oy

Beam-Net Oy:n Marko Koivisto pitää 
lehteä lukemisen arvoisena asiapitoisena pa-
kettina sekä kokee saaneensa lehdestä hyviä 
vinkkejä, miten kannattaa toteuttaa tiettyjä 
asioita tai ratkaisuja. Montanstahl Scan-
dinavian Sami Tähtinen kiittää lehteä siitä, 
että se tuo esille riittävät faktat projekteista 
ja asiantuntijoiden osaamisesta.

Hyviä kehittämisehdotuksia ja 
kiitosta saadusta palautteesta

Teräsrakenne-lehti on nykyään jaoteltu si-
sällöllisesti kolmeen osioon. Yhdessä on toi-
mitettuja juttuja, toisessa lähinnä arkkiteh-
tien ja rakennesuunnittelijoiden itse tekemiä 
projektiartikkeleita ja kolmannessa ajankoh-
taisaineistoa ja etenkin asiantuntija-artik-
keleita. Useimmat lukijat ovat huomanneet 
tämän jaottelun ja pitävät sitä toimivana. 
Anstarin Tero Viljakainen esimerkiksi kokee 
näin tapahtuvan eri toimijaryhmien esille 
tuonnin lisäävän toiminnan läpinäkyvyyttä. 
Rakentamisen laatu RALA ry:n Tuula Råman 
pitää monipuolisuutta mielenkiintoisena ja 
avartavana.

Myös lehden asiasisältö, taitto ja kuvat 
saavat useilta vastaajilta myönteistä palau-
tetta. SFS intecin Kari Rintamäki esimerkiksi 
pitää asioiden käsittelyä neutraalina ja asial-
lisena, vaikka jutussa on esillä joidenkin yri-
tysten projekti. Saimme toki myös monta hy-
vää kehitystoivetta. Yksi joidenkin lukijoiden 
havaitsema ongelma, jota on tietysti hieman 
vaikea poistaa, on kuvituksen tietynlainen 
samanlaisuus jutusta toiseen. Kun Teräsra-
kenne-lehti on halunnut erottua esimerkik-
si itseään kymmenen vuotta nuoremmasta 
Projektiuutiset-lehdestä tarttumalla toimi-
tetuissa jutuissa kohteisiin jo rakennusvai-
heessa, kuvissa tietysti korostuvat rakenteet 
ja rakennusvaiheen työt, mikä selittää kuvi-
tuksen havaittua samankaltaisuutta.

Onnittelemme 40-vuotiasta Teräsrakenne-lehteä!

Kuva 9: ”Julkisuudessa on viime aikoina ollut kä-
denvääntöä mm. siitä, kummasta materiaalista puu 
vai betoni pitäisi tehdä kerrostalot. Mielestäni teräs 
vs. puu ei ole tällaista kädenvääntöä. En muista, että 
mikään juttu olisi hermostuttanut minua puuraken-
tajan näkökulmasta.” Projektipäällikkö Mikko Virta, 
SP Elementit Oy

9.
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”Pidän Teräsrakenne-lehteä voimak-
kaasti ammattilehtenä, jossa ei ole mitään 
turhaa. Olemme käyttäneet lehteä ilmoi-
tusvälineenämme ja kokemuksemme ovat 
positiivisia.” Toimitusjohtaja Tero Vilja-
kainen, Anstar Oy

Inspectan Unto Kalamies on löytänyt 
eniten kiinnostavaa luettavaa ajankohtaista 
osiossa, johon asiantuntija-artikkelit sisäl-
tyvät. Kalamiestä samoin kuin muun muas-
sa WSP Finlandin Matti-Esko Järvenpää-
tä, SKOL:n Helena Soimakalliota ja Ramboll 
Finlandin Aki Vuoliota ei haittaisi yhtään, jos 
asiantuntija-artikkeleiden määrä lisääntyisi 
tämänhetkisestä. Soimakallio kaipaisi etenkin 
tutkimus-, kehitys- ja koulutuspainotteisia 
artikkeleita lisää. 

Pontekin Paavo Hassinen korostaa, et-
tä faktojen oikeellisuus pitäisi aina tarkistaa 
teknisissä artikkeleissa, mutta pohtii myös, 
onko asiantuntijatarkastus lehdenteossa liian 
raskas prosessi. Aki Vuolio toivoo, että Te-
räsrakenneyhdistyksen jaostotoiminta ak-
tivoisi asiantuntijoita kirjoittamaan lehteen 
lisää aineistoa ja auttamaan myös asiasisäl-

töjen tarkistamisessa. Hassinen kehuu lehden 
erottuvan siitä, että se tuo suunnittelunäkö-
kulmaa esille hyvin, mutta toivoisi samalla 
lisää myös rakennusten ja infran käyttäjien 
näkemyksiä.

Feon Oy:n Petri Kalliokoski, Montans-
tahl Scandinavian Sami Tähtinen ja Swecon 
Ismo Tawast esimerkiksi näkisivät mielellään 
nykyistä enemmän juttuja ulkomailla ole-
vista ja usein suomalaisia paljon näyttäväm-
mistä ja haastavammista kohteista. Kallio-
kosken mielestä teräksen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetä rakentamisessa täysitehoisesti, 
mihin ulkomaisten esimerkkien esittely eh-
kä osaltaan toisi muutosta. FISE Oy:n Mari-
ta Mäkinen arvioi lehden kehittyneen viime 
vuosina positiivisesti, mutta ehdottaa hän-
kin, että kansainvälisyyttä lisättäisiin. Mä-
kinen ehdottaa keinoksi yhteistyötä muiden 
maiden vastaavien lehtien kanssa.

Meriuksen Hannu Sarjaa puolestaan ei 
haittaisi, jos lehdessä olisi enemmän juttuja 
teollisuuslaitteiden prosessien ympärille tu-
levista vaativista teräsrakenteista sekä nos-
turien ja nostoapuvälineiden teräsrakentei-
den suunnittelusta. Myös Temacon Finlandin 
Tero Manua kiinnostavat etenkin suuret 
teollisuuden kohteet. Montanstahl Scan-

dinavian Sami Tähtinen taas toivoisi esil-
lä olevien toimijoiden kenttään laajennusta, 
mutta toteaa samalla toiveen haastavak-
si, kun Suomessa isot toimijat tahtovat olla 
useimmissa projekteissa mukana.

”Mielestäni omaleimainen ja tärkeä 
ammattilehti Suomessa. Kun olemme ol-
leet esillä lehdessä, olemme saaneet aino-
astaan positiivista palautetta.” Ari Lam-
mikko, kansainvälisen Aurubis-konsernin 
arkkitehti- ja rakennustuotteiden myyn-
nistä vastaava johtaja

Kuva 10: ”Teräsrakenne-lehteä tulee luetuksi enem-
män kuin Kauppalehteä.” Tarmo Eloranta, toimitus-
johtaja, Päijät-Suunnittelu Oy

Kuva 11: ”Jos vertaa esimerkiksi puu- ja betonipuo-
len lehtiin, Teräsrakenne on erittäin kilpailukykyinen 
laadun ja sisällön suhteen.” Teknologiajohtaja Timo 
Pekkinen, Sweco Rakennetekniikka Oy

Kuva 12: ”Teräsrakenne-lehti käsittelee asioi-
ta enemmän tekniseltä kannalta, ja hyvä niin, koska 
muita vastaavia lehtiä ei taida Suomessa olla.” Kehi-
tyspäällikkö Matti-Esko Järvenpää WSP Finland Oy

10. 11. 12.

  www.hitsaus.net

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys 
ja Hitsaustekniikka-lehti

ONNITTELEE 40VUOTIASTA 
TERÄSRAKENNELEHTEÄwww.metsta.fi

“Huominen on sellainen,  
millaiseksi itse rakennamme sen.”

Stalatube Oy onnittelee 40-vuotiasta 
Teräsrakenne-lehteä!

Stalatube Oy, Taivalkatu 7, 15170 Lahti 
Tel. +358 3 882 190 │ sales@stalatube.com │ www.stalatube.com



38     Teräsrakenne  3 | 2017

Päijät-Suunnittelun Tarmo Eloranta kai-
paisi jutuissa mukana olevilta havaitsemaan-
sa rohkeampaa otetta puhua myös yhteistyön 
toimivuudesta. Hän kokee, että julkisuuteen 
päin helposti vain kehutaan kaiken sujuvuut-
ta, koska seuraavakin työkohde olisi saatava. 
Suomen arkkitehtiliitto SAFAn Leena Rossi 
menee astetta pitemmälle ja toivoo kriittisiä 
artikkeleita ja ammattijournalistista otetta. 
Samaten FISEn Marita Mäkinen toivoo, että 
lehdessä tuotaisiin aika ajoin kriittisesti esille 
epäkohtia. 

Toimitus on kyllä tuonut esille kriittisiä 
arvioita, viime aikoina esimerkiksi toimiti-
lakiinteistöjen purkuinnosta ja hallitarkas-
tusten etenemisen vauhdista, mutta ei kiellä 
haluavansa erottua lehtikentässä toimijana, 
joka vaikuttaa alan käytäntöihin mieluum-
min positiivisten kuin negatiivisten esimerk-
kien, käytäntöjen ja kehitystulosten esittelyl-
lä. Jälkimmäiseen tuntuu löytyvän intohimoa 
riittävästi muutenkin. Ramboll Finlandin Aki 
Vuolio toteaakin, etteivät erityisen räväkät 
kannanotot tai vastakkainasettelut sovi hä-
nen mielestään lehden tyyliin. Vuolio toivoisi 
kuitenkin, että sekä suunnittelijoiden teke-
miin että toimitettuihin projektiesittelyihin 
löytyisi lisää vaihtoehtoja ja uudenlaisia raik-
kaita näkökulmia.

”Pidän Teräsrakenne-lehteä kiinteis-
tö- ja rakennusalan laadukkaimpana jul-
kaisuna.” Toimitusjohtaja Tero Manu, Te-
macon Finland Oy

Esimerkiksi Aurubis Finlandin Ari Lam-
mikko kuuluu lukijoihin, jotka ovat tyytyväi-
siä siitä, että lehti kertoo neutraalista me-
tallirakentamisesta. Hän kaipaa parannusta 
lähinnä kerrottujen tietojen määrään. Lam-
mikko toivoo, että esimerkiksi julkisivujen 
ja kattojen päämateriaalit olisi aina kerrottu 
juttujen yhteydessä. SKOL:n Helena Soima-
kallio puolestaan toivoisi, että haastatellut ja 
kirjoittajat toisivat reilusti esiin oman innos-
tuksensa ja ylpeytensä tekemästään työstä. 
A-Insinöörien Jyrki Keinänen taas kaipaa, et-
tä etenkin asiantuntija-artikkeleissa pyrit-
täisiin ”sondeeraamaan” nykyistä enemmän 
tulevaisuutta.

Moni kyselyyn vastannut tai hänen työn-
antajansa oli myös ollut Teräsrakenne-leh-
dessä esillä joko jutussa tai ilmoittajana tai 
molempina. Esimerkiksi A-Insinöörien Jyrki 
Keinänen, Anstarin Tero Viljakainen, Aurubis 
Finlandin Ari Lammikko, Beam-Netin Marko 
Koivisto, BE-Groupin Timo Nieminen, Boli-
den Kokkola Oy:n Jorma Panula, Feon Oy:n 
Petri Kalliokoski, Kavametin Kimmo Lilja-
maa, Meriuksen Hannu Sarja, Montanstahl 
Scandinavian Sami Tähtinen, Ramboll Fin-
landin Aki Vuolio, Sweco Rakennetekniikan 
Ismo Tawast ja Timo Pekkinen sekä Stalatu-
ben Kenneth Söderberg kertovat saaneensa 
esillä olosta myönteistä palautetta. Etenkin 
teräsrakenteiden valmistajille esilläolosta on 
seurannut selkeästi suoranaisia uusia asia-
kassuhteita ja niiden myötä myös kauppoja. 

”Stalatubesta on ollut juttuja. Palaute 
on ollut positiivista.” Liiketoiminnan ke-
hitysjohtaja Kenneth Söderberg, Stalatu-
be Oy

SP Elementtien Mikko Virta toteaa, että 
Suomessa positiivisen palautteen saaminen 
tuntuu olevan vaikeaa, mutta uskoo samalla, 
että yrityksen esilläolo Teräsrakenne-lehden 
jutuissa sekä lehden ilmoittajana on kannat-
tanut. Ferrometalin Jani Koskinen pitää myös 
Teräsrakenne-lehteä hyvänä ilmoituskana-

Kuva 13: ”Yleisvaikutelma suhteessa muihin ammat-
tilehtiin on positiivinen.” Tuotepäällikkö Unto Kala-
mies, Inspecta Sertifiointi Oy

Kuva 14: ”RPT:n julkaisema Projektiuutiset esittelee 
Suomen suurimpia uudis- ja korjausrakentamisen 
hankkeita. Rakenteidenkin osaajat pääsevät niissä 
esittelyissä kertomaan kohteen erityispiirteistä, mutta 
on selvää, että kapeamman fokuksen Teräsrakenne-
lehdessä pystytään antamaan metallialan ammat-
tilaisille vielä syvempää, ammattitaidon kannal-
ta tärkeää tietoa. Ammattilehtien tärkeydestä kertoo 
julkaisujen iätkin: Teräsrakenne 40 vuotta, Projekti-
uutiset 30 vuotta.” Päätoimittaja Jaana Ahti-Virta-
nen, RPT Docu Oy

Valokuvat on saatu haastatelluilta ellei toisin ole 
mainittu.

13. 14.

vana tavoittaa alan toimijoita, mutta toteaa 
Virran tapaan, että on vaikea arvioida konk-
reettisesti ilmoittamisen tuloksia. TPE Turun 
Pelti ja Eritys Oy:n Pasi Räty toteaa hieman 
hirtehisesti, että ainakin kilpailijat ovat huo-
manneet, kun TPE on ollut esillä Teräsraken-
ne-lehdessä.

Inspecta Sertifioinnin Unto Kalamies to-
teaa lehden suuren levikin olennaisessa koh-
deryhmässä omalle organisaatiolleen hyväksi 
asiaksi, minkä vuoksi Inspecta Sertifiointi on 
käyttänyt Teräsrakennetta hyväksi myös il-
moituskanavana. -ARa

Onnittelemme 40-vuotiasta Teräsrakenne-lehteä!

www.tremco-illbruck.com
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Kuminaa suomalaisesta 
maataloudesta

Trans Farm Oy on toimitusjohtaja Jyrki 
Leppälän ja hänen yhtiökumppaninsa Juha 
Hemmingin rakentama ja omistama kumina-
alan globaali markkinajohtaja. Omistajat 
ovat ensin viljelleet itse kuminaa ja lähte-
neet sitten etsimään tuotteelle markkinoita. 
Kun niitä löytyi, toiminnan painopiste siirtyi 
1990-luvun lopusta lähtien omasta viljelys-
tä kuminan ostoon, käsittelyyn ja myyntiin 
pääosin ulkomailla oleville suurasiakkaille.

Aluksi lajittelussa ja pakkaamisessa toi-
mittiin alihankkijoiden tuella. Oma työ teh-
tiin yhden konehallin yläkerrassa ollees-
sa toimistossa. Vuonna 2006 oli aika tehdä 
omat tuotantotilat Riihimäen Hatlammen-
tielle sekä hankkia omat laitteet kuminan kä-
sittelyyn. Nyt reilu kymmenen vuotta myö-
hemmin käyttöön otetaan jo toinen täysin 
omin voimin rahoitettu laajennusvaihe, jon-
ka avulla samalla rationalisoidaan kuminan 
vastaanottoa, käsittelyä ja lastaamista.

-  Aluksi meillä oli 2000 m2 tilat. Vuonna 
2012 rakennettiin 1000 m2 ensimmäistä osaa 
matalampaa lähinnä varastokäyttöön tullutta 
tilaa. Nyt valmistuu vielä 2400 m2 uutta pää-
osin vuonna 2006 tehdyn tilan korkuista ti-
laa.  Uudisosaan tulee uusi lajittelulinja, joka 
kaksinkertaistaa kapasiteettimme ja rationa-

lisoi toimintaamme. Saamme myös uutta va-
rastotilaa ja toimisto- ja neuvottelutilaa, jo-
ka laajenee uudisosan käyttöön oton jälkeen 
vuonna 2012 tehdyn osan puolelle, toimitus-
johtaja Jyrki Leppälä kuvaa yhtiön toimitila-
kehitystä.

Tukee tilojen elinkelpoisuutta

Trans Farm ostaa nykyisin kuminaa noin 900 
sopimusviljelijältä, joita on Oulun korkeudel-
le asti. Kaksivuotinen porkkanaa muistuttava 
putkikasvi sopii hyvin osaksi viljelykiertoa, ja 
on kaikilla sopimusviljelijöillä vain yksi tulon 
lähde. Riihimäen lähiseuduilta kumina tulee 
lavakuormina, joiden tyhjennystä varten laa-
jennuksen päähän on tehty katettu mont-
tu. Kauempaa tuleva ja yrityksestä lähtevä 
kumina liikkuvat säkeissä rekkojen kyydissä. 
Uudisosan kylkeen on nyt tehty umpinainen 
läpi ajettava lastausalue rekkoja varten, jol-
loin tulevien suursäkkien purku ja lähtevien 
säkkien lastaus voidaan tehdä siististi sisä-
tiloissa.

- Viljelijä pui ja kuivaa kuminansa ja toi-
mittaa sitä meille pitkin vuotta. Omassa tuo-
tannossa erotellaan roskat pois kuminan 
siementen seasta ilmaa ja seulaa käyttäen. 

Suomalainen kasvuympäristö on pitkien kesäpäiviensä takia maailmalla 
poikkeuksellinen. Esimerkiksi mausteena ja kosmetiikkateollisuudessa käytettävä 
kumina kasvaa Suomen valoisissa kesissä poikkeuksellisen aromikkaaksi. Kumina on 
yksi maataloutemme globaaleista menestystuotteista. Keskeinen kuminan jalostaja 
Trans Farm Oy on juuri laajentanut Riihimäen tuotanto- ja varastotilojaan.

Kuva 1: Uusimmassa osassa on 3050 m2 Parocin 
pelti-kivivilla-pelti -elementtejä. Koko rakennuk-
sen ulko- ja väliseinät on tehty Paroc Panel Systemin 
tuotteilla. Kuminan kippausmonttu on oikealla nä-
kyvän seinäosan takana olevassa katoksessa.

Kuva 2: Arkkitehdin havainnekuvassa vasemmal-
la oleva korkea osa on nyt valmistuvaa rakennetta, 
matalampi keskiosa  on pääosin edellistä laajennusta 
ja oikealla oleva korkea osa vuonna 2006 tehty alku-
peräinen osa.

1.

2.

Artikkelit

Pääosa kuminasta lähtee siemeninä, noin 
viidenneksi jauhamme haluttuun karkeus-
asteeseen. Kuminan jauhaminen tuo meille 
tietysti lisätuloja. Sterilisointilaitteella pois-
tetaan mm. homeet ja bakteerit, jolloin ku-
minaa voi käyttää suoraan mausteena mm. 
juustojen teossa. Halleissa on siis mm. lajit-
telukoneita, siiloja, mylly sekä tiloja kuminan 
pakkaamiseen ja säilytykseen. Kumina lähtee 
Riihimäeltä maailmalle pääosin 25 kilon sä-
keissä, Jyrki Leppälä kuvaa prosessia.

- Uusien tilojen myötä niin vastaanotto, 
käsittely, varastointi kuin lähetystoiminnot-
kin saadaan toimimaan entistä paremmin. 
Sterilointi on yksi asioista, joka saadaan jär-
jestetyksi paremmin uusien tilojen ansiosta, 
Leppälä lisää.

Tilan pitää olla edustuskelpoista

Laajennuksen pää- ja arkkitehtisuun-
nittelusta on vastannut Swecon Tampe-
reen toimipisteen projektipäällikkö Birgitta 
Hjelm-Luontola, joka kiittää tilaajia halusta 
panostaa lopputuloksen laatuun. Rakennuk-
sessa on esimerkiksi pihan puolella ikku-
noita ja katoksia sekä Riihimäki-Lahti -tien 
puolella kolmionmuotoisia koristelistoituk-
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sia, joiden rooli on olla vähintään yhtä paljon 
esteettisiä kuin toiminnallisia. Hallin nauha-
ikkunat sen sijaan on asennettu lähinnä täy-
dentämään savunpoistoluukkuja ja tuomaan 
luonnonvaloa.

- Tilaajalla oli selkeä näkemys siitä, et-
tä toimitila on myös heidän käyntikorttinsa. 
Riihimäellä käy paljon vieraita ja yritysmie-
likuvaa luodaan ympäristössään tyylikkääl-
lä kokonaisuudella, jossa kaikki kolme osaa 
muodostavat saumattoman kokonaisuuden, 
Hjelm-Luontola kertoo.

Sweco on ollut Trans Farmin rakennus-
hankkeissa mukana alusta asti rakennesuun-
nittelijana, jonka on tehnyt myös Tampereen 
toimistossa työskentelevä osastopäällikkö 
Matti Luoto. Kun kahden ensimmäisen vai-
heen arkkitehti ei enää ollut käytettävissä, 
vastuun otti nyt Swecon Hjelm-Luontola.

- Onneksi täysin samanlaista peltiä on 
ollut koko ajan saatavissa. Näin olemme voi-
neet saada Paroc Panel Systemiltä julkisivuun 
eri vaiheissa paneelit niin, että osien rajoja 
ei huomaa mitenkään. Uusin osa on pääosin 
korkeampi kuin 2012 tehty keskiosa, mutta 
uusi osa alkaa viereisen osan korkuisena, jot-
ta rakenteessa voidaan hallita korkeamman 
osan reunalla lumen kasautumisesta syn-
tyvät kuormat. Uuden puolen matalan osan 
ristikot on tehty vähän järeämmästä tavaras-
ta kuin vanhan osan ristikot, Luoto esittelee 
hanketta.

Käytännössä uusi tila jakaantuu väli-
seinillä kolmeen tuotanto-osaan ja lastaus-
alueisiin.

Uudet määräykset vanhaan  
ideaan

Kun Trans Farmin tilat rakennettiin 
2000-luvun puolivälissä, oli rakentamisen 
yksi avainhenkilö Musta Hevonen Oy:n Erkki 
Pietilä, johon Jyrki Leppälä ja Juha Hemmin-
ki ovat turvautuneet rakennushankkeissaan 
myös laajennusvaiheissa. Pietilä on koonnut 
rakennuttajakonsulttina niin suunnittelu- 
kuin toteutusryhmänkin sekä toiminut työ-
maalla vastaavana työnjohtajana.

- Hankkeessa ei ole pääurakoitsijaa, vaan 
Musta Hevonen on vastannut rakennuttaja-
konsulttina hankkeesta. Rungon, peruspul-
tit ja lattian liikuntasaumat tilasimme Peikko 
Finland Oy:ltä ja julkisivut siis Paroc Panel 
System Oy Ab:lta. Keski-Suomen Pelti ja Eri-
tys Oy on asentanut rungon, kantavan pro-
fiilipellin sekä julkisivu- ja väliseinäelemen-
tit. Suunnittelun pohjana olivat vanha halli, 
toiminnan tarpeet esimerkiksi tilan korkeu-
delle ja tontin rajat sekä pohjaolotkin, Jyrki 
Leppälä toteaa.

Uutta tehtäessä on tietysti pitänyt ottaa 
huomioon muuttuneet vaatimukset.

- Ensimmäisen osan suunnittelim-
me 2D:nä B7:n mukaan, toisen osan samoin 
2D:nä B7:n ja eurokoodien yhdistelmällä ja 
kolmannen osan 3D:nä Teklalla mallintaen 
ja eurokoodeja käyttäen. Onneksi Birgitta sai 
hoidetuksi lisääntyneet lämmöneritysvaa-
teet yläpohjan eristystä kasvattamalla, jol-
loin rungon ja julkisivujen perusratkaisuissa 
voitiin mennä ilman isoja muutoksia, Matti 
Luoto kertoo.

Rakenneteknisesti halli suunniteltiin 

tuotannon ehdoilla ja selkeäksi kokonaisuu-
deksi. Tuotantolaitteet ovat pääosin lattioilla. 
Näin runkoon tulee kattoristikoiden alapaar-
teista roikkuvan talotekniikan ohella vain vä-
hän toiminnasta tulevia kuormia.

Paloteknisesti kokonaisuus on jaettu 
liukupalo-ovella uuden ja vanhemman osan 
rajapinnassa. Uuden osan rakenteet on voitu 
tehdä 15 minuutin palonkestovaateen mu-
kaisina.

- Paroc AST L -elementtien käytöllä saa-
tiin huippuluokan lämmöneristävyyden li-
säksi myös erinomainen palonkestävyys, 
muistuttaa aluemyyntipäällikkö Pekka Paak-
kunainen Paroc Panel System Oy Ab:stä.

Teräs oli edullinen ja toimiva

- Tuotanto- ja varastotilat tehtiin lämpimi-
nä, mutta kun ilmankierto on 10.000 m3 per 
tunti, voi väliseinällä erotetun tuotannon 
puolen lämpö mennä talvella jopa pakka-
sellekin. Lajittelun aikana ilmanottoluukut 
pidetään auki, mutta yöllä senkin tilan läm-
pötila nousee kyllä taas plussalle. Kun työn-

3.

4.

5.

6.
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Kuva 3: Trans Farmin toimitusjohtaja 
Jyrki Pietilä (vas.) sekä Peikko Finlan-
din runkoratkaisujen liiketoiminta-
päällikkö Tomi Tuukkanen ja projek-
tipäällikkö Jarno Backman taustanaan 
Trans Farmin jo aiemmin rakennetut 
toimisto/tuotanto- ja varastotilat.

Kuva 4: Kuvassa vasemmalla on laa-
jennusosan lastaustila, johon tuodaan 
suursäkeissä olevaa kuminaa ja jos-
ta tuotannosta tulevat kuminasäkit 
lähtevät maailmalle. Kinoskuormien 
hallinnan takia laajennus alkaa ensin 
matalana. Nurkassa oleva katos on jo 
uutta puolta. 

Kuva 5: Hatlammentien suunnasta 
uudisosa näytti tältä syyskuun alussa. 

tekijät käyvät ko. tilassa vain satunnaisesti, 
näin voi tehdä. Kun lajittelu siirtyy uusiin 
tiloihin, koko toimintamme energiatehok-
kuus nousee. Jatkossa muut kuin lajittelutilat 
pidetään tasaisen lämpiminä, Jyrki Leppälä 
kuvaa toiminnan tuomia erityispiirteitä.

Leppälä kertoo, ettei hallin minkään osan 
teossa ole tarvinnut pahemmin miettiä ma-
teriaalivalintoja. Teräspilarit, -ristikot ja mo-
nikerrosrakenteen kohdilla -palkit valikoi-
tuivat jo alussa luontevasti suunnittelun ja 
toteutuksen perustaksi, samoin pelti-villa-
pelti -elementteihin perustuvat julkisivut.

- Meillä tämä on hyvä referenssi täl-
laisesta perushallin kokonaistoimitukses-
ta, jonka tosin saimme kolmella erillisel-
lä kaupalla. Tässä olemme toimineet tilaajan 
Swecolla teettämillä suunnitelmilla ja myös 
asennus on ollut tilaajan vastuulla. Toki oli-
simme voineet tuoda hankkeeseen mukaan 
myös suunnittelua ja asennusta, jos niin olisi 
haluttu, toteaa Peikko Finlandin liiketoimin-
tapäällikkö Tomi Tuukkanen.

Matti Luodon suunnittelemaan pila-
ri-ristikko -runkoon meni Peikko Finlandin 
projektipäällikkö Jarno Backmanin mukaan 
terästä noin 80 tonnia. Yhtenä erikoisuute-
na toimituksessa olivat julkisivuun liittyvät 
palkit. Peruspultteja toimitettiin toista sataa. 
Uuden halliosan kokonaisleveys on 34,84 ja 
pituus 60 metriä. Perusmoduulin koko 5,66 
X 6 metriä. Lastaustilasta tuleva 12 metrin 
levennys on tehty korkeudeltaan tuotantoti-
lan jatkeeksi ulkonäkösyistä, Birgitta Hjelm-
Luontola kertoo. Lastaustilalaajennus on 

kuuden pilarivälin mittainen, ja sillä olevat 
12 metrin ristikot ovat tuotantotilan ristikoita 
matalampia. Päädyssä oleva kippausmontun 
avokatos on osaksi avointa kylmää tilaa.

- Osassa tuotantohallia on vekseliris-
tikot, kun sinne haluttiin isompaa yhteistä 
tilaa, mutta pääosin ristikoissa on siis tuke-
na keskipilari. I-palkkipilarit tuotiin yh-
tenä kappaleena, pitkät ristikot on liitetty 
työmaalla yhteen keskipilarilinjan kohdalta 
kahdesta noin 17 metrin kappaleesta, Jarno 
Backman esittelee toimitusta.

Hjelm-Luontola ja Luoto ovat suunni-
telleet rakennuksen katon harjamalliseksi eli 
veden poisto katolta tapahtuu räystäiden ul-
kopuolelta. Vanhaan osaan liittyvässä muu-
ta laajennusta matalammassa osassa ylä-
pohjan entisestä lisätty lämmöneristemäärä 
vaati jonkin verran miettimistä, ja kuminan 
-3 metriin menevä kippausmonttu vaikut-
ti viereisten anturoiden rakenteisiin, mutta 
osaavat suunnittelijat ratkoivat nekin asiat 
menestyksellä. Laajennus toi myös tarpeen 
tehdä oma väestönsuoja, minkä ympärillä 
rakenteita piti tehdä muuta hallia järeämpi-
nä. Väestönsuojaa hyödynnetään arjessa pu-
kuhuone- ja sosiaalitiloina.

- Meille tämä oli selkeä ja tuttu teräs-
runkototeutus, joka myös sopi hyvin tuotan-
toomme, Tomi Tuukkanen arvioi.

- Konepajalta taidettiin soittaa minulle 
kolme kertaa kysyäkseen jotakin materiaa-
lin hankintavaiheessa, Matti Luoto vahvistaa 
Tuukkasen sanat.

Alueen helmi

Birgitta Hjelm-Luontola ja Matti Luoto kiit-
tävät yhteistyön sujuneen loistavasti niin 
tilaajan kuin rakennushankkeen yhteistyö-
kumppanienkin kanssa.

- Tästä on todella vain hyvää sanotta-
vaa. Erikseen on kiitettävä vielä Riihimäen 
rakennusvalvontaa, joka on ollut positiivisel-
la mielellä toimiva neuvova elin.  Vaikka täs-
sä laajennetaan rakennusta, on silti pitänyt 
miettiä paljon eri ratkaisuja mm. määräysten 
muuttumisen takia, Hjelm-Luontola muis-
tuttaa.

Kun Paroc Panel System pystyi toimitta-
maan saumattomasti vanhaan soveltuvat jul-
kisivuelementit, on Trans Farmin kiinteistö 
edelleen varsinainen alueen helmi.

- Toimitimme Paroc kivivillaelementte-
jä uusimpaan vaiheeseen yhteensä 3050 m2. 
Valmistimme kohteen ulkoseinä- ja välisei-
näelementit Swecon tekemien suunnitelmi-
en mukaisesti ja työmaan vastaavan eli tässä 
Musta Hevonen Oy:n kanssa sovitulla aika-
taululla. Olemme tyytyväisiä, että pääsim-
me taas palvelemaan Trans Farm Oy:tä laa-
dukkailla ja paloturvallisilla tuotteillamme, 
Parocin Pekka Paakkunainen toteaa samalla 
hieman tuotteitaan kehaisten.

Pihan puolen ikkunoiden, katosten ja jul-
kisivun päädyn mainonnallisiakin tarpeita 
palvelevien kolmiokoristeiden lisäksi julkisi-
vussa kulkee musta nauha katkaisemassa yh-
tenäistä seinäpintaa ja tuomassa linjakkuutta 
rakenteeseen. -ARa

7.

Sweco on Suomen markkinajohtaja 
rakennetekniikassa. Meiltä löytyy 
myös maan vahvin teräsrakenteiden 
suunnitteluosaaminen.

WWW.SWECO.FI

SWECO 
ON ALANSA 
YKKÖNEN

Vasemmalla on kuminan kippaus-
montun katos ja siitä oikealle lasta-
ustila, josta voi ajaa kuorma-autolla 
läpi. Varsinaiset tuotantotilat jäävät 
niiden taakse.

Kuva 6: Nämä Peikon toimitukseen 
kuuluvat palkit liittyvät julkisivuun.

Kuva 7: Peikko Finland on toimitta-
nut kilpailutuksen jälkeen uusimpaan 
vaiheeseen peruspultit, lattian liikun-
tasaumat ja teräsrungon eli pilarit ja 
ristikot sisältävän kokonaisuuden.

Valokuvat: Arto Rautio, 
arkkitehtikuva: Sweco
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Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
www.sfs.fi, sales@sfs.fi

Hitsit tarkastetaan ja laatu varmistetaan 
standardien mukaisesti

Hitsauksen yhteydessä tehtävät rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) 
tarkastukset ovat välttämättömiä hitsauksen laadunhallinnan kannalta. 
Näitä koskevia standardeja on koottu uudistettuun SFS-käsikirjaan 116-1.

Metallisten materiaalien aineenkoetus on pitkälti standardisoitu kansainväli-
sillä standardeilla. SFS-käsikirjan 116 Hitsien tarkastus ensimmäiseen osaan 
on koottu rikkomattoman aineenkoetuksen tärkeimmät standardit kattaen mm. 
silmämääräisen ja radiografisen tarkastuksen, tunkeumaneste-, magneettijauhe- 
ja ultraäänitarkastuksen tarkastusmenetelmä- ja hyväksymisrajastandardit. 

SFS-käsikirja 116-1 Hitsien tarkastus. Osa 1: Rikkomaton aineenkoetus
6. painos, 2017. 650 sivua. Hinta 233 €  
 
Muista myös aiemmin julkaistu osa kaksi:

SFS-käsikirja 116-2:2016 Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus 
5. painos, 2016. 331 sivua. Hinta 150 € 
 
Hintoihin lisätään alv 10 % ja toimituskulut.
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen 
asemaverkkoa on uudistettu useilla uu-
silla paloasemarakennuksilla 2000-luvun 
alusta lähtien. Keravan ja Tuusulan yhteisen 
aseman hankesuunnittelu käynnistettiin jo 
vuonna 2008 , ja siihen on tehty useita tar-
kistuksia vuosien varrella. Toteutusvaiheen 
suunnittelu käynnistyi kesällä 2015 , ja ra-
kennus otettiin käyttöön elokuussa 2017. 

Uusien asemien suunnittelun lähtökoh-
tana on ollut alueellisen pelastuslaitoksen 
henkilöstön joustava liikkuminen eri ase-
marakennusten välillä,  ja tähän perustu-
va toistuva toiminnallinen konsepti. Tätä on 
sovellettu myös Keravan ja Tuusulan uuden 
paloaseman kohdalla.   Jokaisella uudelle 
asemalle on muotoutunut kuitenkin selkeästi 
tunnistettava arkkitehtoninen ilmiasu. 

Uutena  lähtökohtana tämän  asemaan 
suunnitteluun otettiin  niin sanottu Puhdas 
paloasema -malli, jonka tavoitteena on hen-
kilökunnan työterveysolosuhteita parantava 
tilojen toiminnallinen järjestely. Perusajatuk-
sena on erottaa huoltotilat, jotka altistuvat 
sammutusvarusteista irtoaville myrkyllisille 
pienhiukkasille, kaikista muista aseman ti-
loista.  Tämä järjestely mahdollistaa uudella 
tavalla organisoidun varustehuoltoprosessin.  
Tätä likainen-puhdas -erottelua pyrittiin il-
mentämään myös rakennuksen materiaali-
valinnoissa, sekä sisätiloissa että julkisivuis-
sa. 

Paloasema on julkinen rakennus ja sen 
tulee olla kaupunkikuvallisesti selkeästi erot-

tuva. Lasiseinäiset  kalustohallit avautuvat  
päälähestymissuuntaan Kulloontien puolelle.  
Näkyvimmäksi maamerkiksi kohoaa erillinen 
harjoitustorni.  Varastorakennus ja autoka-
tos on sijoitettu rajaamaan kalustopihaa, joka 
toimii myös VPK:n harjoittelualueena.  

Asemarakennuksen  sisäinen toimin-
ta jäsentyy kalustohallin ympärille.  Pääsi-
säänkäynnin aulasta  on avattu näkymäkui-
lu tähän keskeiseen tilaan.  Pelastuslaitoksen 
järjestämää turvallisuuskoulutusta varten 
on erillinen hallitila, jossa voidaan teoriao-
petuksen lisäksi simuloida sammutushar-
joituksia hallituissa olosuhteissa.  Sosiaaliti-
lat  kuntosaleineen sekä huolto- ja aputilat 
sijoittuvat maantasokerrokseen, miehistön 
valmiustilat sekä toimisto- ja koulutusti-
lat toiseen kerrokseen. Tilat on ryhmitelty 
mahdollisimman kompaktiksi kokonaisuu-
deksi etäisyyksien ja käytävätilojen mini-
moimiseksi. Tälle asemalle rakennettiin 
myös Tuusulan vapaapalokunnan uudet tilat.  
Ne toimivat omana kokonaisuutenaan, mut-
ta integroituna samaan rakennukseen, mi-
kä mahdollistaa mm. ajoneuvojen pesuhallin 
yhteisen käytön. 

Rakennusten julkisivut on verhottu cor-
ten- teräskaseteilla. Materiaalivalinnalla on 
rakennukselle haluttu luoda agraarimaise-
maan soveltuva, juureva ilme. Pinnan väri 
elää valon ja säätilan mukaan  heleän ruos-
teenpunaisesta syvän ruskeaan.  Eläväpintai-
sen  materiaalin etuina on myös pitkäikäisyys 
ja huoltovapaus.  Kontrastina ruosteiselle 

Keravan ja Tuusulan paloasema
Uudisrakennus täydentää Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen paloasema-

verkkoa Kulloontien varrella, Keravan ja Tuusulan rajalla.

1.

2.

3.

Kuva 1: Asemarakennus ja sivurakennukset rajaavat 
kalustopiha-aluetta. Torni on sijoitettu maamerkiksi 
Kulloontien varteen.

Kuva 2: Asemapiirros.

Kuva 3: Rakennusten julkisivut on verhottu pit-
käikäisillä ja huoltovapailla corten- teräskaseteilla.

Projektit
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pinnalle on rakennusmassan sisäänvedoissa 
käytetty valkoista kuitusementtilevyverhous-
ta ja profiililasiverhousta.  Rakennuksella on  
likainen ulkokuori, mutta puhtaanvalkoinen 
sisus.  

Päärakennus on betonirunkoinen, mut-
ta sisätiloissa on paljon myös teräsrakentei-
ta, mm. kalusto- ja pesuhallissa.  Jokaiseen 
paloasemaan itsestäänselvyytenä kuuluva 
pudotustanko on sijoitettu keskeisesti kalus-
tohalliin johtavan portaikon yhteyteen.  Tan-
gon suojaverhouksena on perforoidulla te-
räksellä verhottu kuilu. 

Ulkorakennukset  ja maamerkkinä toimi-
va harjoitustorni ovat teräsrunkoisia. Pimeän 
aikaan harjoitustornin portaiden ja  jäykis-
tävien  ristikkorakenteiden kudelmaa on ko-
rostettu värillisellä rgb-led valaistuksella. 

Keravan vanhan paloaseman tornista pe-
lastettiin iso, keraaminen tulikukko-reliefi 
(Taina ja Erik Kurtze, 1980), joka löysi uuden 
paikkansa tontin sisäänajoliittymän vieres-
tä.  Kukon pyrstön komea muoto on toistettu 
harjoitustornin seinän teräskasetteihin per-
foroidussa kuviossa. 

Pekka Salmi, Arkkitehti Safa
P&R Arkkitehdit Oy

Kuvat 4 ja 5: Kontrastina ruosteiselle pinnalle on ra-
kennusmassan sisäänvedoissa käytetty valkoista kui-
tusementtilevyverhousta ja profiililasiverhousta.

Kuva 6: kalustohalli.

Kuva 7: Julkisivut  etelään ja pohjoiseen.

Kuva 8: Pohjapiirros, 1. kerros.

4.

5.

6.

7.

8.
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Keravan ja Tuusulan  
paloasema

Tilaaja
Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan 
paloasema
Käyttäjä
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tuusulan VPK:t (Keski-Uuden-
maan pelastuslaitoksen alivuok-
ralaisena)
Palotarkastus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Rakennuttajakonsultti
ISS Proko Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
P&R Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu
Insinööritoimisto 
Kimmo Kaitila Oy
Palosuunnittelu
Safetymaster Paloinsinöörit Oy
Tietomallikoordinaattori
Tietoa Finland Oy
Projektinjohtourakoitsija
Varte Oy
Putki- ja ilmanvaihto-
urakoitsija
Putki-Kolmio Oy
Sähköurakoitsija
LSK Electrics Oy
Rakennusautomaatio-
urakoitsija
Fidelix Oy

Rakennesuunnittelu
Paloaseman rungon päämateriaaliksi valikoi-
tui betoni, mutta rakennuksessa on käytet-
ty teräsrakenteita kohdissa, joissa teräksen 
käyttö on perusteltua. Rakennuksen kolman-
nessa kerroksessa olevat iv-konehuone ja 
tekninen tila tehtiin teräsrunkoisena ja myös 
paloaseman ”maamerkki” harjoitustorni on 
teräsrunkoinen. 

Kalustohallien oviseinän runko ja koko 
hallitilan kattava kannakointi on tehty teräs-
profiileista, lisäksi myös pesuhallin välitaso 
portaineen on teräsrunkoinen. Paloaseman 
piharakennuksina olevien autokatoksen ja 
kalustovaraston runko koottiin esivalmiste-
tuista teräsosista.

Torni on tehty esivalmistetuista teräso-
sista, jotka koottiin rakennuspaikalla pult-
tiliitoksilla. Harjoitustornin vastapainona 
on massiivinen paalulaatta, johon torni on 

kiinnitetty peruspulteilla. Tornin portaiden 
runkona on konepajalla esivalmistetut UPE-
profiilit, joihin teräsaskelmat on kiinnitetty 
pulttiliitoksilla.

Mallinnus on tehty Revit-structure-oh-
jelmalla, rakennelaskelmat Robot-laskenta-
ohjelmistolla.

Jari Salminen, toimitusjohtaja, rakennesuunnittelu
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

9. 10. 11.

12.

13.

Kuva 9: Pudotustangon suojaverhouksena on perfo-
roidulla teräksellä verhottu kuilu. 

Kuvat 10 ja 11: Harjoitustornin verhouksena on cor-
ten-kasetteja.

Kuva 12: Leikkaus.

Kuva 13: Harjoitustornin rungon 3D-malli.

Valokuvat: 1 Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, 
3-6,9-11 P&R Arkkitehdit Oy/  Mark Davies
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Helsingin Länsisatamaan helmikuussa 2017 
valmistunut matkustajaterminaali on vasta 
toinen alun perin laivaterminaaliksi suun-
niteltu rakennus Helsingissä.  Terminaali 
sijaitsee kapealla tontilla Länsisataman laa-
jennusalueella uudistuvan Jätkäsaaren etelä-
kärjessä, satama-aluetta rajaavan Tyynen-
merenkadun päätteenä.

Uusi terminaali rakennettiin kasvavan 
Helsingin ja Tallinnan välisen lauttaliiken-
teen tarpeisiin. Tavoitteena oli samalla no-
peuttaa matkustajien nousua laivoihin ja 
niistä pois sekä lyhentää alusten satamassa-
oloaikaa.  Länsiterminaali palvelee 6-7 mil-
joonaa matkustajaa vuodessa.

Melko ahtaan tontin tila on käytetty te-
hokkaasti sijoittamalla terminaalirakennus 
kahden laivapaikan väliin. Maantason si-
säänkäyntikerros suunniteltiin mahdollisim-
man kompaktiksi, koska  valtaosa laituri-
alueesta tarvittiin aluksiin jonottavia autoja 
varten. Tästä syystä odotushalli on nostettu 
10 m korkeudelle maan tasosta, jolloin ajo-
neuvoliikenne pääsee kulkemaan sujuvas-
ti rakennuksen ali. Terminaalin keskeinen ja 
maasta korotettu sijainti vähentää matkus-
tajien kävelymatkaa matkustajakäytäviä ja 
siltoja pitkin molemmin puolin rakennusta 
oleville laivoille. 

Matkustajat astuvat terminaaliin nopeas-
ti läpikuljettavan, 15m korkean lasiseinäisen 
lähtöselvitysaulan kautta, jossa sijaitsevat 
lähtöselvitystiskit ja itsepalvelupisteet. Läh-
töselvitysaulasta matkustajat jatkavat liuku-
portailla ja hisseillä odotusaulaan. 

Toisen kerroksen odotusaula on ava-
ra, hangaarimainen tila, jossa on ravintola, 

kahvila ja istuinpaikkoja. Korkean lasisei-
nän kautta avautuu laaja näköala merelle ja 
laivoille. Matkustajat voivat ihailla meri-
näkymää koko ikkunaseinän levyisen tiskin 
ääreltä tai kesäisin sen edustaa kiertäväl-
tä terassilta. Hallin enimmillään yhdeksän 
metrin korkuinen sisäkatto on lämpökäsitel-
tyä mäntyrimaa. Puualakattoon on sijoitettu 
mahdollisimman huomaamattomasti valai-
simet sekä muu talotekniikka. Ilmanvaihto-
konehuoneet on piilotettu kaarevan katon si-
sään siten että tuloilma otetaan pohjoisesta, 
vesikaton tasolta ja poistoilma puhalletaan 
siipiosien ”kiduksista”.

Odotusaulan katto kaartuu alas koh-
ti matkustajasiltoja, ohjaten matkustajat lai-
voihin.  Laajat lasipinnat ovat tärkeä osa sel-
keää ja turvallista matkustajan reittiä.  

Lähtevien ja saapuvien matkustajien vir-
rat on erotettu toisistaan, siten että saapuvat 
matkustajat johdatetaan  liukukäytäviä pitkin 
suoraan pohjakerroksen tulliaulan läpi ulos 
terminaalista. 

Tehokkuuden lisäksi hankeen tavoittee-
na on ollut aikaansaada merkittävä julkinen 
rakennus osaksi Jätkäsaaren uutta kaupun-
kikuvaa. Materiaalit on valittu kulutusta kes-
täviksi, jotta ne säilyvät kauniina koko ra-
kennuksen elinkaaren ajan, ainakin seuraavat 
sata vuotta. Merialumiinilla verhotut, aurin-
gossa välkehtivät julkisivut saattavat tuoda 
mieleen rantaan ajautuneen merihirviön.

Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA
PES-Arkkitehdit Oy

Helsingin Länsisatama, 
Länsiterminaali 2
Uusi terminaali rakennettiin kasvavan Helsingin ja 
Tallinnan välisen lauttaliikenteen tarpeisiin.

Projektit

Kuva 1: Toisen kerroksen avara hangarimainen odo-
tusaula.

Kuva 2: Asemapiirros.

Kuva 3: Odotusaulan edustaa kiertävä terassi.

Kuva 4: Julkisivu luoteeseen.

Kuva 5: Leikkaus.

Kuva 6: Ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan suju-
vasti rakennuksen ali.

1.

2.

3.
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4.

5.

6.
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Rakennesuunnittelu
Helsingin Satama Oy:n rakennuttama termi-
naalirakennus on kooltaan 12 900 m2. Swecon 
asiantuntijat toimivat kohteen rakennesuun-
nittelussa ja tietomalliasiantuntijana.

Uuden rakennuksen runko koostuu ter-
minaaliosasta ja kahdesta terminaalin mo-
lemmin puolin olevasta matkustajakäytä-
västä. Terminaalin sisääntuloaulan osuus on 
perustettu maanvaraisesti ja betonipilareiden 
päällä oleva odotusaula ja matkustajakäytä-
vät porapaalujen varaan. Terminaalin kan-
tavan rungon muodostavat teräsliittopilarit, 
teräspalkit ja -ristikot, betonielementeistä 
tehdyt porrastornit, paikallavalu- ja beto-
nielementtipilarit sekä betonielementtipal-
kit. Välipohjat on toteutettu ontelolaatoilla ja 
yläpohjat kantavalla poimulevyllä. Matkus-
tajakäytävissä kantavan rakenteen muodos-
tavat  ristikoidut teräsliittopilarit, teräspal-
kit sekä niiden varaan tukeutuva poimulevyt. 
Terminaalin ja matkustajakäytävien raken-
teisiin käytettiin yhteensä noin 2000tn te-
rästä.

Arkkitehtuurilla oli kohteessa suuri pai-
noarvo, joka asetti rakennesuunnittelulle ja 
tietenkin myös valmistukselle ja asennuksel-
le haasteita. Terminaalissa näkyvien jäykis-
teiden määrä on hyvin rajallinen ja rungossa 
onkin käytetty kehäjäykistystä joka tuo omat 
haasteensa liitossuunnitteluun. Betoniele-

menttien suunnittelussa ulkonäölliset asiat 
korostuivat porrastornien ja seinien sauma-
jakoja suunniteltaessa. Muutenkin kaikis-
sa rakenneratkaisuissa esteettisyydellä oli 
merkittävä rooli. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on odotusaulan vesikatto, jossa vettä pitävän 
kermikatteen päälle haluttiin alumiinilevys-
tä tehty peltikate. Tätä varten kantavan poi-
mulevyn päälle suunniteltiin puuelementeis-
tä rakenne, joka mahdollisti alumiinipellin 
kiinnityksen. 

Haasteensa kohteelle antoi myös geo-
metria. Terminaalin rungon muoto on mo-
nimuotoinen ja se sisältää kaksoiskaarevaa 
kattopintaa, vinoa propellimaista räystäs- ja 
julkisivupintaa sekä korkeita lasiseiniä. 

Kohteen monimuotoisen geometrian ja 
arkkitehtuurin lisäksi suunnittelun haasteena 
oli äärimmäisen tiukka aikataulu. Luonnos-
suunnittelu aloitettiin vuoden 2015 helmi-
kuussa ja rakentaminen käynnistyi syys-
kuussa. Tiukassa aikataulussa korostui eri 
suunnitteluosapuolien ja urakoitsijoiden tii-
vis ja hyvä yhteistyö jossa olennaisena osana 
oli viikoittain päivittynyt tietomalli. Tieto-
mallikoordinoinnilla olikin keskeinen roo-
li suunnitelmien yhteensovittamisessa. Jäl-
keenpäin voidaankin todeta, että tietomallin 
käyttö kaikkien osapuolten apuna oli edelly-
tys sille, että hanke pysyi aikataulussa. 

Swecon rakennesuunnittelijat käytti-
vät suunnittelussa Tekla Structures -ohjel-

mistoa. Koko kantava rakennusrunko tehtiin 
mallintaen, ja myös paikallavalujen raudoi-
tukset mallinnettiin perustuksissa. 

Urakoitsijat käyttivät tietomallia aktii-
visesti työmaalla ja hyödyntäen tietoja päi-
vittäisessä työssä. Elementtitoimittajilla oli 
myös tietomallit hyödynnettävissä valmis-
tuksessa ja asennuksissa.

Tomi Eloranta, osastopäällikkö
Sweco Rakennetekniikka Oy

7. 8.

9. 10.
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Helsingin Länsisatama,  
Länsiterminaali 2

Osoite: Tyynenmerenkatu 14
Valmistumisvuosi: 2017
Laajuus: 12 900 m2

Tilaaja/rakennuttaja
Helsingin Satama Oy
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
PES-Arkkitehdit Oy
Tuomas Silvennoinen, arkkitehti 
SAFA (pääsuunnittelija)
Pekka Mäkelä, arkkitehti 
(Projektipäällikkö)
Emanuel Lopes, arkkitehti
Hanna Eskelinen, arkkiteh-
ti SAFA
Rakennesuunnittelu ja 
detaljointi
Sweco Rakennetekniikka Oy
Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy
Rakennuttajakonsultti
Indepro Oy
Suunnittelun ohjaus
Viator Oy
LVIA-suunnittelu
Ramboll Finland Oy
Sähkösuunnittelu
Granlund Oy
Teräsrunko ja lasijulkisivut
Normek Oy

Termot, paroc, alumiini-
verhoukset sisä- ja ulkopuoli
Metek Ou
Tekniset/wc-tilat teräs-
rungot ym.
MR-Steel Oy
Teräsovet, tekniset tilat
Tammer Finland Oy
Teräsportaat ym.
Sivira Oy
Säleiköitä 
Alupro Oy
Pellityksiä
Inmarx Partners Ou
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

Kuva 7: Laajat lasipinnat ovat tärkeä 
osa selkeää ja turvallista matkusta-
jan reittiä.  

Kuva 8: Lähtevien ja saapuvien mat-
kustajien virrat on erotettu toisistaan, 
siten että saapuvat matkustajat johda-
tetaan  liukukäytäviä pitkin suoraan 
pohjakerroksen tulliaulan läpi ulos 
terminaalista. 

Kuva  9: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 10: Pohjapiirros, 2. kerros.

11. 12.

13.

Kuva 11: Rakennuksen kantavaa te-
räsrakennetta.

Kuva 12: Terminaalin ja matkustaja-
käytävien rakenteisiin käytettiin yh-
teensä noin 2000tn terästä.

Kuva 13: Rakennesuunnittelussa käy-
tettiin Tekla Structures -ohjelmistoa.

Valokuvat: 1,3,7 Kari Palsila, 6,8 Marc 
Goodwin, 11,12 Tomi Eloranta
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Tredu Ilmailualan oppilaitos
Pirkkala

Projektit

Suomessa ei ole aikaisemmin toteutettu 
vastaavan sisältöistä ja kokoista ilmailualan 
oppilaitosta.

Rakennuksessa toimii kaksi oppilaitos-
ta. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 
sekä Patria Pilot Training  Oy. Yhdistämisel-
lä saatiin aikaan edellytykset ilmailualan eri 
toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tilojen 
joustavalle käytölle.

Luonnossuunnittelu käynnistyi vuonna 
2014. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kesällä 
2015. Avajaisia juhlitaan 6.10.2017

Hankkeen etenemiseen ovat ratkaisevas-
ti vaikuttaneet myös Finavia Oyj ja Pirkka-
lan kunta. Finavia Oyj on vuokrannuta pit-
käaikaisella vuokrasopimuksella kiinteistölle 
tarvittavan tontin ja rakentanut rullaustien 
lentokenttäalueelle. Pirkkalan kunta on to-
teuttanut alueelle kunnallistekniikan sekä 
rakentanut alueelle uuden tien. 

Tredun Pirkkalan toimipisteessä anne-
taan ainoana Suomessa B2-lupakirjaan täh-
täävää avioniikka-asentajan perustutkintoon 
johtavaa koulutusta yhteiseurooppalaisen 
koulutusohjelman mukaan. Tämän lisäk-
si Pirkkalan-toimipisteessä järjestetään len-
tokonealan erityyppisiä muuntokoulutuksia 
näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuk-
sena sekä jatkossa myös lentoasemahuolta-
jan ja turvallisuusalan koulutuksia. Tampe-
reen ammattikorkeakoulun ja Tampereen 
teknillisen yliopiston lentokonetekniikan 
opintolinjojen yhteiskoulutus tapahtuu myös 
koulun tiloissa.

Lähes puolet tiloista on Helsinki–Malmin 
lentokentältä siirtyneen Patria Pilot Training 
–lentokoulun käytössä. Uuden sijaintipaikan 
löytämiseksi kartoitettiin useita lentoasemia 
ja neuvotteluja käytiin useiden vaihtoehtojen 
tarjoajien kanssa. Pirkkalaan päädyttiin, kos-
ka se on sijainniltaan sekä toiminnan ja kus-
tannusten kannalta paras vaihtoehto. Lisäksi 
Patrialle olivat erityisen tärkeitä lentokentän 
toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pitkäl-
lä aikavälillä sekä se, että sieltä operoi useita 
toimijoita. Tärkeää on myös ympärivuoro-
kautinen lennonjohtopalvelu.

Rakennuksen rationaalinen muoto on 
kaksipuoleinen. Vakaa valkoinen vauhdikas 
runko pitää sisällään koulutustilat, jotka si-
jaitsevat kahdessa kerroksessa pohjoispuo-
lella. Asematason, platan puolella sijaitsee 
kaikkien toimijoiden lentokonehallit.  Osassa 
rakennusta on kellarikerros, jossa sijaitsee 
väentönsuoja ja tekniset tilat.

Arkkitehtuuri jakautuu näiden kahden 
toiminnan kesken. Koulu- ja toimistotilat 
ovat kiiltävän ja kevyen valkoisen alumiini-
levyn sisällä. Lentokonehallit ovat perintei-
set lentokonealumiinin väriset aaltopeltiset 
kaarihallit.

Kouluosan runko on betonia ja ulkosei-
näelementit ovat betonisandwich-element-
tejä, jotka on pinnoitettu alumiinikomposiit-
tilevyllä. Ikkunanauhat ovat katkeamattomat 
vauhtiviivat pohjoisjulkisivussa.

Luokkahuoneiden ja toimistojen seinät 
ovat kevytrakenteisia ja äänieristettyjä ja si-

ten helposti tulevaisuudessa muunneltavia. 
Kosteiden tilojen seinät on muurattu kalkki-
hiekkaharkosta. Seiniä ei ole tasoitettu vaan 
ainoastaan maalattu.

Halliosan runko on terästä ja ulkoseinä-
elementit ovat pelti-villa-pelti-elementtejä. 
Halliosan materiaalit ja värit sisällä korosta-
vat alan vaatimuksiin kuuluvaa puhtautta ja 
ehdotonta siisteyttä. 

Rakennuksessa on yksi pääsisäänkäyn-
ti, jossa sijaitsee myös turvatarkastustilat. 
Pääaulasta tilat jakautuvat kahteen suun-
taan pitkinä polveilevina käytävinä. Käytä-
vien ja luokka- sekä toimistotilojen välisei-
nät ovat mahdollisimman paljon läpinäkyviä. 
Tilat ovat eri kokoisia ja siten muodostavat 
käytävälle oman rytminsä niin kokonsa kuin 
värinsäkin mukaan.

Rakennuksen suunnittelussa olivat mu-
kana Arkkitehtikonttorilta Petri Pussinen, 
Riikka Mikkolainen, Vesa Helminen, Tommi 
Kuikka, Karoliina Saviluoto, Niina Salonen ja 
Elena Panula. Kohteen vastaavana arkkiteh-
tina toimi Pentti Lalja.

Petri Pussinen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy

1.

2.

Rakennuksen rationaalinen, kaksipuoleinen muoto 
jakaantuu koulutustiloihin ja lentokonehalleihin.

Kuva 1: Näkymä kaakosta Platalta.

Kuva 2: Asematason puolella sijaitsevat kaikkien toi-
mijoiden lentokonehallit. 

Kuva 3: Rakennuksen pohjoisen puoleisessa osassa 
sijaitsevat koulutustilat.
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3.

4. 5.

6.

7.

8.

Kuva 4: Neuvotteluhuone.

Kuva 5: Patrian lentokonehalli.

Kuva 6: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 7: Julkisivu etelään.

Kuva 8: Pituusleikkaus lentokonehal-
lien kohdalta.
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Tredu Pirkkala, avioniikan 
ja lennonopetuksen tilat, 
teräsrunko
Äkkiseltään tarkasteltuna Tredu Pirkkalan 
teräsrunko vaikuttaa tavanomaiselta hallilta, 
mutta jänneväli ja haastavat yksityiskohdat 
tekevät siitä kokoluokassaan merkittävän te-
räsrakenteen. Kaksi erillistä lentokonehallin 
runkoa koostuvat kaarevista putkiristikoista 
ja HEA-pilareista. Katon sekundääriraken-
teena on kantava profiilipelti. Länsipuolen 
halli koostuu kahdesta lohkosta, joiden jän-
neväli on 36 m. Itäpuolen hallissa on kaksi 
36 m lohkoa ja yksi 20 metriä leveä puoli-
kaaren muotoinen lohko. Terässuunnittelun 
tehtäviin kuuluivat myös neljä kappaletta 
ilmastointikonehuoneita/teknisiä tiloja, jotka 
sijaitsevat pilari-ontelolaattarunkoisen beto-
nirakenteen katolla. Lisäksi sisääntuloaulan 
eteen tehtiin lentokoneen siiven muotoa jäl-
jittelevä katos. Hallien teräsrakenteet mitoi-
tettiin R15-paloluokkaan.

Lentokonehallien runkoihin liittyi monia 
haasteita. Suurin niistä oli etelän puoleisel-
la seinällä olevat Champion Doorsin 30 m le-
veät ovet, joista lentokoneet ajetaan sisään. 
Ovet koostuvat kahdesta tai kolmesta erilli-
sestä lohkosta, joiden välissä on nostettavat 
tukijalat. Ovet ovat nostettavia kangasovia, 
joiden laskostunut pakka syö aukon vapaata 
korkeutta. Itähallin keskimmäinen ovi mitoi-
tettiin kookkaammalle lentokoneelle, jonka 
sivuvakaajan korkeus voi maksimissaan olla 
8,7 metriä. Jotta oven pakka saatiin mahtu-
maan, se piti sijoittaa kattoristikon eteen, 
kun muissa ovissa ovi on ripustettu kattoris-
tikon alapaarteen tasosta. Tästä syystä ky-
seinen ristikko sijoitettiin ulkoseinälinjas-
ta puoli metriä rakennuksen sisään. Ristikko 
suunniteltiin muita oviristikkoja matalam-
maksi, jotta jotta korkea sivuvakaaja mah-
tuisi sen alle. Ristikon alapaarteeseen tehtiin 
paikallinen korotus koneen peräsintä varten. 
Koko ristikkoa ei haluttu madaltaa taipuma-
mitoituksen vuoksi. 

Rungon rakenneanalyysi tehtiin Staad 
Pro -ohjelmalla. Palomitoitus suoritettiin ve-
to-/puristussauvan optimointiin soveltuval-
la Mathcad-laskentapohjalla. Laskentapoh-
jaan syötettiin erillisen rypäslaskentakoodin 
avulla Staad-raporteista kunkin siteen pu-
ristuksen ja vedon maksimit murtorajati-
lan ja palotilan kuormitusyhdistelmistä. Tu-
losteeksi saatiin lista optimiprofiileista, joka 
voitiin kopioida Staadiin lopullista mitoitus-
ta varten.

Teräsrungon suunnittelutiimissä oli-
vat mukana A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä 
Jussi Vaiste, Ilari Pirhonen, Ville Uosukainen 
ja Petri Haanpää. Kohteen vastaava raken-
nesuunnittelija ja projektipäällikkö oli Petri 
Taatila.

Jussi Vaiste, suunnittelujohtaja, DI
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tredu Pirkkala   
Avioniikka ja lennonopetus

Rakennuttaja
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
Tilaaja 
Tredu Kiinteistöt Oy
Käyttäjä
TREDU
Patria Pilot Training
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy
Rakennesuunnittelu
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
LVI-suunnittelu
Rakennusurakoitsija 
SSR Länsi-Suomi Oy
Kantavat teräsprofiilipellit, pelti-villa-
pelti- elementit, julkisivupellit
Ruukki Construction Oy
Deltapalkit
Peikko Finland Oy Deltabeam
Jalkasäleiköt
Oy Finnrasti Ab
Julkisivun alucolevyt, materiaali
Rakennushelasto Oy

Elementtiasennus (betoni, pelti-villa-
pelti), kanaalit, julkisivupellit
Josira Oy
Julkisivun alucolevyt, asennus
Urjalan Pelti Oy
Kanaalien kannet
Finnritilä Oy
Metalli-ikkunat, lasiseinät AL-ovi
Riikku Rakenteet Oy
Metalliovet
Tammer Finland Oy
Peltikate (sisäänkäyntikatos)
Tampereen Peltityö Oy
Peltityöt, vesipellit, ovipellit
Urjalan Pelti Oy
Taiteseinät, kalteriseinä
Auran ST- Team Oy
Teräsrunko, teräsportaat 
Saku Tehno Metall Oü
Terästyöt (jätekatos, spr- kaide yms)
JA Välimäki Oy
Verkkoseinät
Kaustisen Elementtivalmiste Oy
Vesikate, katto- ja räystäspellit
Tampereen Katehuolto Oy

Kuva 9: Tredun luokkahuone.

Kuvat 10-12: Itähallin teräsrakenteita.

Valokuvat: 1-5,9 Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy, 
12 A-Insinöörit Suunnittelu Oy

9.

10. 11.

12.
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FONTEFIRE ST 60 
− TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUKSEEN

 

• käytetään teräsrakenteiden kuumuutta eristävänä  
  palosuojamaalina käyttöluokassa Z₂ 
• H- ja I-palkkien palosuojaus paloluokassa R60 
• pyöreiden/suorakulmaisten putkiprofiilien sekä  
  neliöputkiprofiilien palosuojaus paloluokassa R90
• erittäin alhainen VOC-pitoisuus (17 g / litra)

Tikkurilan tekninen palvelu avustaa maalaustyön 
laadunvalvonnassa ja maalausjärjestelmän määrit-
telyssä. Tarkemmat työohjeet ja suunnitteluavun 
saat metalliteollisuuden päivystysnumerosta 
020 191 2004 tai info.coatings@tikkurila.com.

www.tikkurila.fi/fontefirest60

Fontefire ST60 on yksikomponenttinen vesiohenteinen palosuojamaali, jota käytetään teräsrakenteiden 
palosuojaukseen kuivissa sisätiloissa. Maalin etuna on se, että erittäin kilpailukykyisillä kalvonpaksuuksilla 
saavutetaan erinomaiset palosuojausominaisuudet.

FontefireST60_210x2957mm.indd   1 13.9.2016   10:45:28
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Tampereen Tesomalla sijaitsee uimahallin 
ja kahden jäähallin muodostama liikunta-
paikkakokonaisuus. Vuonna 1989 rakennettu 
jäähalli 1 jouduttiin purkamaan rakenteiden 
puutteiden sekä uusien kylmäntuottome-
netelmien vaatimusten vuoksi. Puretun jää-
hallin paikalle päätettiin rakentaa aiempaa 
isompi jäähalli, jossa toteutuvat energia-
tehokkaammat ratkaisut. Teräsrakenteisen 
hallin katolle sijoitetuilla aurinkopaneeleilla 
testataan ja täydennetään rakennuksen ener-
giantuotantoa. Jäähallin kylmätekniikka on 
sijoitettu erilliseen kylmäkonttiin rakennuk-
sen eteläiselle sivulle.

Tesoman uusi jäähalli 1 on suunnitel-
tu jääkiekon Mestis-tasoisten vaatimus-
ten mukaisesti sekä palvelemaan muitakin 
jääurheilulajeja. Käyttäjiä ovat kilpaurheili-
joiden lisäksi harrastajat ja koululaiset. Eri-
laisia turnaustapahtumia varten jäähallissa 
on kaikkiaan kahdeksan joukkuepukukoppia. 
Jäähallissa on myös kaupunkilaisten vapaasti 
käytettävissä oleva kuntosali.

Suunnittelussa on huomioitu erityisesti 
erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet toimin-
nallisella tasolla. Tämä näkyy esimerkiksi 
siinä, että eri käyttäjäryhmille on omat si-
säänkäynnit, jotka ohjaavat asiakkaat suo-
rinta reittiä oman toiminnan pariin. Pelaajien 
luistinhuoltotilat ja seurakohtaiset varastot 
on sijoitettu siten, että ne ovat käytettävissä 
suoraan pukutiloihin tultaessa. Jäänhoitoko-
netilat on sijoitettu siten, että samaa konetta 
voidaan helposti käyttää vierekkäisissä jää-
halleissa. Kahvilahenkilökunnan toimintaa 
helpottaa, että keittiötilat ovat uimahallin ja 
jäähallin yhteiset, vaikka molemmilla halleil-
la on omat asiakastilansa.

Hallissa on yhteensä 1500 katsomopaik-
kaa. Osa katsomopaikoista on sijoitettu hie-

man kenttätasoa ylempänä sijaitsevaan kah-
vilaan, jossa on kabinettitila mukaan lukien 
sata asiakaspaikkaa. Kahvilasta on suora 
näköyhteys kaukaloon. Muut katsomopai-
kat ovat hallin puolella toisessa kerroksessa. 
Tämän katsomon rakenteena on teräsrungon 
päälle rakennettu vanerikatsomo. Katsomon 
värityksenä on käytetty tumman harmaata, 
jotta kirkkaan valkoinen jääalue nousisi myös 
visuaalisesti ympäristönsä keskipisteeksi.

Tummia sävyjä on käytetty myös muu-
alla rakennuksessa kuten pelaajakäytävil-
lä sekä uimahallia ja jäähallia yhdistävällä 
katsojakäytävällä, jonka kohokohtana on ko-
ko käytävän seinän mittainen jääurheilun ja 
Tesoman historian kuvastoa sekoittava ku-
vataideteos. Taideteoksen on suunnitellut Ju-
ho Koistinen.

Rakennuksen sisämateriaalien valinnas-
sa korostui materiaalien kesto rajuksikin ko-
etussa käytössä sekä materiaalien terveel-
lisyys. Tämän vuoksi pääosa rakennuksen 
sisäovista on teräsovia, iso osa alakatoista 
metalliverkkokattoja ja lattiat massalattioita 
tai keraamista laattaa. Kumirouhemattoja on 
käytetty kuntosaleissa sekä alueilla, joilla lii-
kutaan luistimilla.

Rakennuksen julkisivut ovat teräsohut-
levypintaisia, polyuretaanieristeisiä julkisi-
vuelementtejä. Elementit asennettiin pystyyn 
ja niiden kiinnityksessä käytettiin piilokiin-
nitysjärjestelmää, jolloin lopputulos täytti 
sellaisenaan kohteelle asetetut kaupunkiku-
valliset tavoitteet ilman, että varsinaista jul-
kisivurakennetta täytyi ”kuorruttaa” jollakin 
peittävällä julkisivujärjestelmällä.

Rakennuksen laajuus on 5050 brm2 ja ti-
lavuus noin 33500 m3.

Petri Kontukoski, arkkitehti SAFA
Arkkitehdit Kontukoski Oy

Tesoman jäähalli, 
Tampere

Projektit

1.

2.

3.

Tesoman uusi jäähalli on suunniteltu 
jääkiekon Mestis-tasoisten vaatimusten 
mukaisesti sekä palvelemaan myös muita 
jääurheilulajeja.
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4. 5.

6. 7.

8.

9. 10.

Kuvat 1 ja 2: Rakennuksen julkisivut ovat teräsohut-
levypintaisia, polyuretaanieristeisiä julkisivuele-
menttejä.

Kuva 3: Asemapiirros.

Kuva 4: Katsojakäytävän kohokohta on koko käytä-
vän seinän mittainen jääurheilun ja Tesoman histo-
rian kuvastoa sekoittava kuvataideteos.

Kuva 5: Hieman kenttätasoa ylempänä sijaitsevasta 
kahvilasta on suora näköyhteys kaukaloon.

Kuva 6: Päätyleikkaus.

Kuva 7: Sisäänkäyntijulkisivu itään.

Kuva 8: Harmaa teräsrunkoinen katsomo jättää val-
koisen jääalueen ympäristönsä visuaaliseksi keski-
pisteeksi.

Kuvat 9 ja 10: Pohjapiirrokset, 1. ja 2. kerros.
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Rakennesuunnittelu
Tesoman uuden jäähallin rakennesuun-
nittelun toteutusvaihe alkoi syksyllä 2015. 
Uusi halli suunniteltiin vanhan 1980-luvul-
la rakennetun ykköshallin paikalle, Tesoman 
uimahallin ja Tesoman toisen jäähallin vä-
liin. Vanha ykköshalli purettiin pois uuden 
jäähallin tieltä vuoden 2016 alussa. Ramboll 
Finland Oyn tehtäviin kuului kohteen teräs- 
ja betonirakenteiden rakennesuunnittelu, 
sekä betonielementtien toteutussuunnitel-
mat. Ramboll vastasi myös vanhan ykkös-
hallin purkusuunnittelusta.. Uimahalli ja 
”kakkoshalli” olivat käytössä koko purku- ja 
rakentamishankkeen ajan.

Rakennus on päämitoiltaan 83m x 41,5m 
ja kerrosalaa sillä on 4700 kem2

Rakennuksen 1.kerroksessa, kaukalon li-
säksi, sijaitsevat mm. pukutilat, varastot ja 
varustehuoltotilat, kuntosali, kahvila- ja ko-
koustilat, sekä keittiö. Toisesta kerroksesta 
löytyvät katsomot, sekä iv-konehuoneet. 

Suunnitteluyhteistyö muiden suunnitte-
lualojen kanssa sujui alusta alkaen oikein hy-
vin. Talotekniikan päälinjoille löydettiin no-
peasti hyvät reitit, eikä toteutussuunnittelun 
alkuvaiheessa tapahtunut hallin katsomoka-
pasiteetin kaksinkertaistaminenkaan aiheut-
tanut suunnitteluryhmälle kuin hetkellisen 
haasteen.

Rakennuksen halliosan runko muodos-
tuu pääosin 12m ja 14m pitkistä teräsliit-
topilareista ja jänneväliltään 40,7m pitkis-
tä putkipalkkiristikoista. Pääpilarit toimivat 
mastoina ja primääriristikot liittyvät niihin 
jäykästi. Halliosan vapaakorkeus on yli 8,5m. 
Rungon pituussuunnan ja päätyjen jäykis-
teinä toimivat teräksiset taso- ja pystysiteet. 
Halliosan teräsrunkoa ei ole palosuojamaa-
lattu, vaan rungolle on tehty toiminnallinen 
palomitoitus. 

Halliosan sisäpuolelle jäävät puku- ja 
pesutilat ovat rungoltaan betonirakenteiset. 
Varsinaisen päärungon ulkopuolelle sijoittu-
vien varastojen ja kuntosalin kantavat raken-
teet ovat myös betonia. Toisessa kerrokses-
sa sijaitseviin teräsrakenteisiin katsomoihin 
ja alakerran kahvioon mahtuu yhteensä noin 
1500 katsojaa. 

Lämpimien tilojen, kuten keittiön, kah-
vilan ja pukuhuonetilojen sijoittaminen var-
sinaisen jäähallirungon sisälle toi projek-
tiin oman lisähaasteen rakennefysikaaliseen 
suunnittelun näkökulmasta.

Rakennuksen julkisivut muodostuvat 
pääosin ohutlevypintaisista uretaanielemen-
teistä ja osin betonisandwichelementeistä. 
Yläpohja on tehty puurunkoisista kattoele-
menteistä joiden vedeneristeenä toimii pvc-
kate.    

Kohde on toteutettu kokonaan tieto-
mallintamalla (Tekla Structures). Rakenne-
suunnittelun lisäksi myös muut suunnittelu-
alat käyttivät tietomallinnusta, mikä helpotti 
merkittävästi suunnitelmien yhteensovitusta.

Markku Järvenpää, DI, ryhmäpäällikkö MSc
Ramboll Finland Oy

Tesoman jäähalli, Tampere

Laajuus on 5050 brm2

Tilavuus n. 33500 m3

Rakennuttaja ja kiinteistönpito
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
Tilaaja
Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä
Käyttäjä
Tampereen kaupunki, liikuntapalvelut 
Jäähalli
Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehdit Kontukoski Oy
Rakennesuunnittelu
Ramboll Finland Oy
Hankesuunniteluvaiheen 
rakennesuunnittelu
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
LVI-, RAU- ja kylmäsuunnittelu
Granlund Tampere Oy
Rakenteiden 3. osapuolen tarkastus
Sweco Rakennetekniikka Oy
Rakennusurakoitsija
Skanska Talonrakennus Oy
Kylmätekniikkaurakoitsija
Suomen Tekojää Oy
Teräsrunkotyöt
STH-Steel Oy Ab
Teräsrakenteiden konepajasuunnittelu
Tolppa Oy
Metalliovet ja -ikkunat
Metallityö Välimäki Oy

11.

12.

13.

Kuva 11: Jäähallirakennus  on toteutettu kokonaan 
tietomallintamalla Tekla Structures-ohjelmistolla

Kuvat 12 ja 13: Rakennuksen halliosan runko muo-
dostuu pääosin 12m ja 14m pitkistä teräsliittopila-
reista ja jänneväliltään 40,7m pitkistä putkipalkki-
ristikoista.

Valokuvat: 1,2,4,5,8 Elina Vainikka, 12,13 Markku 
Järvenpää
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Kalasataman kaupunginosan rakentaminen 
käynnistyi Helsingin kaupungin järjestämäl-
lä hankekilpailulla, jonka vuonna 2011 voitti 
SRV Rakennus Oy. Sen kumppani Sitowise Oy 
vastaa alueen kokonaisvaltaisesta infrasuun-
nittelusta.

Alue valmistunee kokonaisuudessaan 
vuonna 2022. Asukkaita sinne tulee noin  
20 000. Kalasataman keskukseen metroase-
man ympärille rakennetaan tornitalojen kes-
kittymä REDI hotelleineen ja liikekeskuksi-
neen.

Monimuotoinen silta ahtaaseen 
paikkaan

Kalasataman keskuksesta tulee joukkolii-
kenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohta 
itäisessä kantakaupungissa, ja REDI-silta on 
yksi liikennettä sujuvoittavista ratkaisuista.

– Junatien päälle rakennetulta, kaup-
pakeskuksen hallinnoimalta puistokannel-
ta laskeutuu ramppi alas Kulosaaren sillan 
levennykseen. Siltapaikalla oli sovitettavana 
sivusuunnassa Junatien kuusi kaistaa, kak-
si kevyen liikenteen väylää, metro, metron 
hissit ja liukuportaat sekä bussipysäkit, joi-
den väliin ylös nouseva ramppi piti saada so-
pimaan, kuvailee rakennesuunnittelija Jussi 
Luokkakallio Sitowise Oy:stä.

– Pystysuunnassa haasteena oli suuri 
korkeusero, mutta toisaalta alittavien väylien 
riittävä vapaa alikulkukorkeus. Ramppia so-
viteltiin useihin eri paikkoihin hankkeen ai-
kana, ennen kuin se löysi nykyisen paikkansa 

ja muotonsa. Sillan kantava rakenne on nä-
kyvä osa idän suuntaan kulkevaa kevyen lii-
kenteen väylää, ja sillan rakenteen keveyteen 
ja muotoon kiinnitettiin erityistä huomiota, 
Luokkakallio jatkaa.

– Sillan teräsrakenne valmistettiin Kar-
jalan Konepaja -konsernin Parikkalan yksi-
kössä, ja asennuksen suoritti Karjalan Ko-
nepaja Oy:n oma asennusosasto, kertoo 
yrityksen toimitusjohtaja Simo Salminen. So-
pimuskumppanina oli Kalasatama-projektin 
päätoteuttaja SRV Rakennus Oy ja rakennut-
tajana Helsingin kaupunki. 

 Salmisen mukaan konepaja on teh-
nyt ennenkin kaarevia rakenteita, muttei 
koskaan näin massiivista ja monimuotois-
ta. Teräsrungot olivat valmiina alkuvuodes-
ta, minkä jälkeen niitä päästiin asentamaan 
työmaalle.

– Silta oli valmistuksen kannalta todella 
haastava, koska rakenne on kaareva sekä le-
veys- että korkeussuunnassa. Kaarevat osat 
eivät ole murtoviivoja, vaan kaarevuus mo-
lempiin suuntiin samanaikaisesti on tehty 
induktiotaivuttamalla isot putket, Salminen 
jatkaa.

Vaikeusastetta lisäsi se, että kaikki dia-
gonaaliliitokset jouduttiin tekemään pyöre-
ään paarreputkeen laserleikkaamalla. Samalla 
piti ottaa huomioon rakenteen kolmionmuo-
toinen poikkileikkaus ja kahdensuuntainen 
kaarevuus, minkä takia diagonaalien päät ja 
muoto olivat erilaiset. Hitsauksen suorittivat 
konepajan omat luokkahitsaajat, ja kokoon-
panohitsauksen jälkeen hitsisaumat röntgen-
kuvattiin.

Sertifioitua tilaustyötä

Karjalan Konepaja Oy on vuonna 1993 pe-
rustettu keskiraskaan metalliteollisuuden 
tilauskonepaja. Se sai keväällä 2014 ser-
tifikaatin hitsattujen teräskokoonpano-
jen CE-merkintään. Merkintäoikeus kattaa 
rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot 
ja tuotejärjestelmät standardin EN1090–
1:2009+A1:2011 mukaan toteutusluokissa 
EXC1, EXC2 ja EXC3.

REDIn sillan teräkset ovat laatua 
S355J2H. Runkorakenne on pyöreää massii-
vista paksuseinämäistä putkea. Paarteet on 
tehty putkista, joiden mitat ovat 355,6 x 16 
mm ja 219,1 x 12,5 mm. Diagonaalit ovat put-
kea 168,3 x 10 mm. 

– Teräsrakenteet valmistettiin konepa-
jalla neljässä lohkossa ja myös toimitettiin 
Kalasatama-projektin työmaalle erikoiskul-
jetuksina yöllä neljässä lohkossa. Kuljetus-
leveyttä kasvatti rakenteen kaareva muo-
to, kuljetuskorkeus oli noin 2,8 metriä, Simo 
Salminen kertoo.

Valmiin sillan hyötyleveys on 3,5 metriä 
ja jännevälit ovat 27,2+34,9+28,7+11,5. Te-
räsrakenteen pituus on 108,3 m, leveys 2,8 
ja teräsrungon korkeus ilman vaarnatappe-
ja 1,5 m.

– Kyseessä on betonikantinen teräsris-
tikkosilta, jossa kansi on vaarnatapeilla te-
räsrakenteessa kiinni. Kansi valettiin teräs-
runkoon ripustetun muotin varaan. Muotti 
oli pääosin asennettuna teräsrakenteeseen 
lohkojen asennusvaiheessa, jolloin raudoi-

Silta kuin moderni veistos
Kalasataman REDIn kauppakeskuksen puistokannelta Kulosaaren 
sillan kupeeseen ulottuva kevyen liikenteen silta ei herätä huomiota 
värillään vaan muodollaan: kaarevuutta riittää joka suuntaan.

Maalaustyön mekaanisen tarkastuksen helpotta-
miseksi pohja-, väli- ja pintamaalin värit poik-
keavat toisistaan. Pintamaalin sävy on RAL 7036, 
Platinum Grey.

Valokuva: Karjalan Konepaja Oy
1.

Ajankohtaista
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tusta päästiin tekemään heti asen-
nuksen jälkeen. Silta sijaitsee aivan 
lähellä metron kulkureittiä, ja niin-
pä koko teräsrakenteen asennustyö 
tehtiin yötyönä, Jussi Luokkakallio 
täydentää.

SILKO-hyväksyttyä   
pintakäsittelyä

– Sillan teräsrakenteiden pinta-
käsittely tehtiin Karjalan Konepa-
jan omalla pintakäsittelyosastol-
la Parikkalassa. Esikäsittelynä oli 
teräsraepuhallus, ja maalaus tehtiin 
korkeapaineruiskulla. Työmaalla 
tehtiin ainoastaan paikkamaalauk-
set. Kuljetusvaurioita ei juurikaan 
tullut, koska nostot ja kuljetukset 
suoritettiin varoen ja ammattimai-
sesti, toimitusjohtaja Salminen ku-
vailee prosessia. 

Pintakäsittelyyn valittiin SILKO-
hyväksytty maalausjärjestelmä TIEL 
4.12. Se soveltuu kohteisiin, joissa 
on erityisrasitus ja korkeat ulko-
näkövaatimukset. Maalaus tehtiin 
Tikkurila Oyj:n sinkkiepoksi-epok-
si-polyuretaaniyhdistelmällä, jonka 
huoltoväliksi luvataan yli 15 vuotta 
rasitusluokassa C5-M eli erittäin an-
karassa meri-ilmastossa.

Tikkurilan maaliyhdistelmään 
TP62-EPZn(R)EPPUR320/5-FeSa2½ 
kuuluvat seuraavat vaiheet: 

Teräsrakenteet asennettuina standardin
1090-1 mukaan toteutusluokissa EXC 1-3

Kannaksentie 3, 59100 PARIKKALA
Puh. +358 5 6880 800

karjalan.konepaja@karjalankonepaja.fi
www.karjalankonepaja.fi

pohjamaalaus Temazinc 77 (1 x 40 µm), välimaa-
laus Temacoat GPL-S MIO (2 x 90 µm) ja pinta-
maalaus Temathane 50 (2 x 50 µm). Kuivakalvon-
paksuudeksi tuli yhteensä 320 µm. 

Tämä maaliyhdistelmä soveltuu voimakkaas-
sa ilmastorasituksessa olevien teräspintojen maa-
laukseen. Pohjamaali Temazinc 77 suojaa teräs-
tä katodisesti. Temacoat GPL-S MIO muodostaa 
rautakiillepigmentoinnin ansiosta tiiviin ja hyvin 

kestävän kalvon. Temathane 50:llä saadaan ai-
kaan kova pinta, jolla on hyvä sään- ja kulutuk-
senkesto. Se myös säilyttää hyvin kiiltonsa ja vä-
risävynsä. 

Teksti: Arja Schadewitz, Tmi Editrix
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YM ohjeet teräsrakenteiden 
pintakäsittelyn kannalta

aggressiivisia olosuhteita (M = meri-ilmasto, 
I = teollisuusilmasto).

YM:n ohjeissa on ohjeistettu kylmämuo-
vattujen rakenteiden suunnittelun osalta so-
pivia pintakäsittelyjä ilmastorasitusluokissa 
C2, C3, C4 ja C5 eli suositeltavia minimiar-
voja. Nämä on annettu Teräsrakenteet 2017 
ohjeiden kohdassa suunnittelustandardiin 
SFS-EN 1993-1-3 liittyvinä ristiriidattomina 
lisäohjeina (NCCI ohjeina) taulukossa 1 sivul-
la 34. Ohjeet koskevat kylmämuovattuja te-
räsrakenteita kuten teräspeltikattoja.

Taulukossa 1 sana maalipinnoitettu tar-
koittaa jatkuvatoimisella teollisella maala-
uslinjalla tehtyä pinnoitusta. Sana maalaus 
tarkoittaa työmaalla tapahtuvaa maalausta. 
Lyhenne Z tarkoittaa jatkuvatoimisella lin-
jalla tapahtuvaa kuumasinkitystä. Nume-
ro Z kirjaimen perässä tarkoittaa sinkityksen 
massaa grammoina neliöllä eli levyn kum-
matkin puolet yhteenlaskettuna.

Maalaus työmaalla edellyttää kemial-
lista esikäsittelyä, jolloin metallipinnoitetta 
vaurioittavaa mekaanista puhdistusta (esim. 
hiekkapuhallus) ei saa käyttää.

Ympäristöministeriö (YM) teki mittavan 
säännösuudistuksen rakenteiden lujuuden ja 
vakauden osalta saattamalla voimaan joukon 
asetuksia ja julkaisemalla samassa yhteydes-
sä 1.1.2017 uusia ohjeita. YM antoi asetuksilla 
vaatimuksia suunnitteluperusteista, kuor-
mista ja geotekniseen suunnitteluun yleisiä 
sääntöjä. Tämä uudistus ohjaa suunnit-
telua yhä enemmän Eurocode-pohjaiseen 
suunnitteluun vaikkakin muiden suunnit-
telujärjestelmien käyttö on kuitenkin vielä 
mahdollista. Rakennustoimeen ryhtyvän on 
luonnollisesti huolehdittava, että rakennuk-
set ja rakenteet suunnitellaan ja rakennetaan 
niin että ne ovat ”lujia ja vakaita” ja että ne 
kestävät suunnitellun käyttöiän – kun ra-
kennetta pidetään kunnossa asianmukaisesti.

Mitä tämä tarkoittaa pintakäsitte-
lyn osalta? Nämä uusitut asetukset ja ohjeet 
muodostavat yhdessä hyväksytyn kokonai-
suuden suunnitella ja toteuttaa teräsraken-
teiden pintakäsittelyjä. Ensinnäkin suun-
nittelijan on pystyttävä osoittamaan, että 
asetusten vaatimukset täyttyvät. Ja toiseksi 
noudattamalla YM:n ohjeita voidaan tulkita 

Mikä on rakennuksen omistajan rooli 
pintakäsittelyn osalta? Jotta rakenne säilyisi 
odotetun käyttöiän on sitä hoidettava, huol-
lettava ja kunnossapidettävä. Huolletaanhan 
autojakin määrävälein. YM:n ohjeissa on an-
nettu sivulla 33. aikasuosituksia em. toimen-
piteiden aikaväleiksi. Hoito tarkoittaa mää-
rävälein tapahtuvaa puhdistusta sekä esim. 
lehtien ja neulasten poistoa peltikatolta. Pin-
takäsittelyn tarkastuksen perusteella vali-
taan sitten mahdolliset huolto- tai kunnos-
sapitotoimenpiteet.  Huolto tarkoittaa esim. 
paikkamaalausta. Kunnossapitotoimenpide 
voi olla tietyn ajan jälkeen katon vaihto, mikä 
voi tulla kyseeseen myös esteettisistä syistä. 
Näillä toimenpiteillä on tavoitteena teräska-
ton tapauksessa ylläpitää katon moitteeton 
toiminta koko odotetun suunnitellun käyt-
töiän ja mahdollista ikäviltä vesivahingoilta 
välttyminen. Yleensä esteettinen haitta näkyy 
käyttäjälle aiemmin, kuin tekninen haitta eli 
esim. korroosion aiheuttamat tiiveysongel-
mat.

TRY Pintakäsittelyjaoston puolesta 
Veikko Numminen, TRY ry

Ajankohtaista

tarkoittavan, että rakentamisessa noudate-
taan ”hyvää rakentamistapaa” kuten MRL:n 
vaatimuksissa kehotetaan toimimaan.

Pintakäsittelyyn liittyen on ”suunnitel-
tu käyttöikä” ja oletetut ”ilmastorasitukset” 
kaksi olennaista tekijää, jotka yhdessä vai-
kuttavat suunnitteluvaiheessa sopivan pinta-
käsittelyn valintaan. Rakennuksien tyypil-
linen suunniteltu käyttöikä on 50 v ja YM:n 
ohjeissa mainitaan, että esim. ”arvoraken-
nuksilla” suunniteltu käyttöikä on tyypil-
lisesti 100 v. Rakennushankkeeseen ryhty-
vä voi toki muutakin suunniteltua käyttöikää 
vaatia esim. 70 vuotta.

Ilmastorasitusten arvioinnissa käytetään 
standardin SFS-EN ISO 12944-2, kohdassa 
5.1.1, ympäristörasitusluokkia, jotka on luo-
kiteltu kuuteen eri luokkaan: C1, C2, C3, C4, 
C5(I), C5 (M), missä C1 tarkoittaa vaatimat-
tominta ilmastorasitusluokkaa eli lämmitet-
tyä puhdasta sisätilaa ja C5 taasen erittäin 

1.

Kuva 1: Arvorakennuk-
sen katto voi olla osa 
näkyvää julkisivua.

Taulukko 1: Ote YM:n 
ohjeista, Teräsraken-
teet 2017.
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Suomalaisosaaminen 
valtaa markkinoita

Peikko Groupin omistava Paanasen perhe 
päätti panostaa Peikon kansainvälistymiseen 
2000-luvulla mm. elektroniikkateollisuutta 
palvelleen Eimon tuomiin varoihin tukeutua. 
Yhtiöllä on nyt omaa tuotantoa Lahden lisäk-
si Euroopassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa sekä 
sopimusvalmistuksen kautta Pohjois-Ame-
rikassa. Peikossa todettiin, että yhtiö voi joko 
käpertyä paikalleen tai mennä eteenpäin, ja 
valinta oli mennä eteenpäin.

Omien myyntiyksiköiden lisäksi niin ele-
menttirakentamisen liitosten, betonilattia-
tuotteiden, raudoitustuotteiden, Delta-
beam’ien, kuten Deltapalkin nykyinen viral-
linen nimi kuuluu, kuin teräsrunkoihin me-
nevien pilarien ja ristikoiden valmistus lä-
hellä asiakkaita on ollut edellytys Peikon 
kansainvälistymiselle. Peikon nyt Kaunasissa 
avattu tehdaskin on tehty kansainvälisiä toi-
mintoja ajatellen.

- Suomeen myytävät Deltabeam’it teh-
dään edelleen Lahdessa poikkeuksena kaik-
kein raskaimmat palkit, joissa Kaunas tukee 
Lahtea, sekä tilanteet, joissa Lahden kapasi-

teetti ei yksin riitä tilauksiin. Uusi Kaunasin 
tehdas lisää kapasiteettiamme vastata ky-
syntään mm. Pohjoismaissa ja Englannissa, 
toteaa Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi 
Paananen.

Peikko meni Liettuaan 2006 ostamalla 
YIT:n noin 30 hengen konepajan. Sen toimin-
ta jatkuu edelleen tuottaen erilaisia betoni-
rakentamisessa tarvittavia tuotteita. Vuonna 
2013 viereen avattiin uusi tehdas, joka tekee 
pilari- ja ristikkorakenteita, ja nyt edellis-
ten viereen siis Deltabeam-tehdas. Uuden 
75 henkeä työllistävän 6000 m2 tuotantolai-
toksen paikallista merkitystä kuvastaa, että 
vihkiäiset olivat Liettuassa yksi valtakunnal-
linen iso uutinen ja että tehdasta oli vihki-
mässä Liettuan talousministeri Mindaugas 
Sinkevičius.

- On hyvä muistaa, että kansainvälisty-
misemme on hyödyttänyt myös Suomessa. 
Kun aloitin Peikko Groupin toimitusjohtajana 
2006, Lahdessa oli vajaat 150 työntekijää. Nyt 
määrä lähenee 350:a. Tänä vuonna liikevaih-
tomme on liki 200 miljoonaa euroa ja tavoit-

Liettuan Kaunasissa vihittiin syyskuussa uusi suomalaistehdas, 
jonka markkina-alue ovat etenkin eteläisen Itämeren ranta-
valtiot. Yksikkö lisää Peikon Deltabeam-valmistuskapasiteettia 
30 prosenttia. Kansainvälistyminen on lisännyt Peikon Lahden 
henkilöstöä yli 50 prosentilla.

teena on päästä ennen eläkeikääni 500 mil-
joonaan, Topi Paananen kertoo.

Yksi osa Peikon strategiaa on ollut pitää 
myynti ja tuotanto omissa käsissä sekä tarjo-
ta hyvät suunnittelun työkalut ja hyvä suun-
nittelun tuki asiakkaille. Pohjois-Amerikassa 
on käytännön syistä kuitenkin edetty sopi-
musvalmistukseen tukeutuen. Valmistuksen 
ohella on rakennettu myös asennukset si-
sältävä palvelukonsepti, joka on esimerkik-
si Ruotsissa nykyisin olennainen osa kaupan 
saamista.

- Olemme edenneet ihan alusta asti 
kuunnellen asiakkaiden tarpeita. Tästä läh-
tivät mm. ensimmäisten tuotteidemme eli 
ansaiden valmistus, Deltabeam’in suunnit-
telu sekä tuulivoimaloiden perustusjärjes-
telmämme kehitystyö, Peikon perustaja Jalo 
Paananen muistuttaa.

Kuva 1: Uuden tehtaan tuotantotiloissa levyt tulevat 
sisään toisesta päästä ja menevät sitten metallipu-
halluksen kautta työstettäviksi Deltapalkeiksi. Ku-
vassa vasemmalla on alue, jossa levyjä leikataan ja 
rei’itetään. Vasemmalla näkyvän seinän takana ta-
pahtuu Deltapalkkien maalaus. Maalauksen jälkeen 
valmiit palkit päätyvät U:n muotoisen kierroksen jäl-
keen takaisin samaan kylmään varastoon, johon le-
vytkin tulevat.

Kuva 2: Deltapalkin kehittäjä Jorma Kyckling (vas.) 
ja Peikon perustaja Jalo Paananen kertoivat Pei-
kon saaneen palkit valmistukseen parhaaksi vuonna 
1990 alkaneeseen rakentamisen liki täysin pysäyt-
täneeseen lamaan. Kun Paanasilla on ollut useita 
yrityksiä ja toiminnan sykli pitempi kuin kvartaali, 
toiminta kuitenkin jatkui muualta saaduilla varoilla. 
Myös Peikon kansainvälistymisessä on hyödynnetty 
muualta perheen yritystoiminnasta eli käytännöstä 
Eimosta saatuja varoja.

Kuva 3: Uusi Kaunasin Deltabeam-tehdas esittelee 
rakenteissaan Peikon viereisen runkojen pilareita ja 
ristikoita tekevän tehtaan tuotteita.

Kuva 4: Deltapalkin ylä- ja alapalkin hitsaus tapah-
tuu hitsausrobotilla. Palkin sisälle tulevat raudat sekä 
palkkien päädyt varustuksineen hitsataan käsin.

Valokuvat: Arto Rautio

Ajankohtaista

1.

2.

3.

4.
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And you know.www.kemppi.com
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4.

Levator valmistaa konttinostureita, offshore-
komponentteja ja muita raskaita teräsraken-
teita. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat 
Konecranes, jolle Levator tekee sopimusval-
mistajan roolissa konttinostureita ja muita 
nostimia, sekä telakkateollisuus, jolle Levator 
tekee rungonvalmistusta. 

Toimitusjohtaja Petri Metsola kertoo, et-
tä konttinosturit olivat vuosikymmeniä tär-
kein tuoteryhmä. Viimeisten parin vuoden 
ajan niiden rinnalle tilauskirjoja täyttämään 
ovat tulleet myös erilaiset offshore-raken-
teet, kuten tuulivoimaloiden komponentit ja 
paineastiat.

- Meidän toimialallamme offshore-sa-
na tarkoittaa, että vaatimukset ovat tiukat ja 
että niitä tulkitaan tiukimman mukaan: tuo-
tannonsuunnittelun, laadunvarmistuksen ja 

kaikkinaisen dokumentoinnin on oltava au-
kotonta. 

Tuotannon on sujuttava

Levatorin tuottamat ja käsittelemät kappa-
leet ovat järjestään isoja ja painavia, ja niihin 
liittyvä tuotannonsuunnittelu on todella vaa-
tivaa. Levator onkin kehittynyt joustavaksi 
toimittajaksi, joka venyy aikataulujen niin 
vaatiessa myös 24/7-tuotantoon. Sen kes-
keisiä vahvuuksia ovat myös oma satama ja 
suuri nostokapasiteetti veden päälle. 

-Ratkaisevan tärkeää on myös erinomai-
nen hitsausosaaminen, sillä näissä projek-
teissa ei kerta kaikkiaan ole varaa epäon-
nistua. Jos hitsauksessa on ongelmia, se 
häiritsee tuotantoa ja vaarantaa jopa oman 

Säälimätön kestotesti pisti 
hitsauslaitteet koville
Hankolainen konepaja Levator testasi, miten digitaalisia ominaisuuksia 
tarjoava hitsauksen uutuuslaitteet kestävät konepajan kovaa arkea.

Kuva 3: Viimeiset Beatrice-tuulipuistoon Skotlantiin 
toimitettavista transitiorakenteista odottavat laiva-
usta. Ne liittävät merenpohjaan työntyvät tukiput-
ket varsinaisen tuulivoimalan tukirunkoon ja joutu-
vat kestämään äärimmäistä rasitusta Pohjanmeren 
myrskyissä. 150 tonnia painavia kappaleita putkahti 
kestotestin aikana linjalta viiden työpäivän välein.

Kuva 4: Raskaiden metallikappaleiden liittäminen 
toisiinsa on hitsauksen näkökulmasta raakaa käyt-
töä, jossa kaiken on mentävä kohdalleen sekä läm-
pötilan että kaarenhallinnan näkökulmista.

Kuva 5: X8 MIG Welder on Kempin kaikkein vaati-
vimpaankin teolliseen hitsaukseen soveltuva mo-
niprosessihitsauslaite, jonka suunnittelussa on pa-
nostettu helppokäyttöisyyteen, kestävyyteen ja 
erinomaiseen suorituskykyyn. Järjestelmään on saa-
tavissa laaja valikoima hitsauksen sovellusohjel-
mistoja ja se voidaan liittää Kempin WeldEye -hit-
sauksen laadunhallintaohjelmistoon, jolloin myös 
digitaaliset hitsausohjeet voidaan ottaa käyttöön.

Valokuvat: Jussi-Pekka Aukia

Kuva 1: Hitsari Slawomir Jankowski arvostaa X8:n 
toimivuutta työkoneena kovassa käytössä.

Kuva 2: Petri Metsola

2.

1.

3. 5.

Ajankohtaista
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Viimeinen sana

Tekijöillä on nyt 
Viimeinen sana

Eurocode 3 koulutus  
v.2017 – 2018
Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus
standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liit-
teiden mukaan.

Kurssi soveltuu etupäässä teräsrakentei-
den suunnittelijoille, mutta soveltuvin osin 
myös tilaajille, tarkastajille ja valvojille.

Keskiviikko        13.12.2017
Torstai               14.12.2017 
Keskiviikko        10.01.2018
Torstai               11.01.2018 

Ilmoittautumiset TRY:n sivujen kautta 
13.11.2017 mennessä.
Tervetuloa kurssille!

liiketoiminnan tulevaisuuden.
Laadusta tai aikataulusta ei voi tinkiä, 

vaikka asiakkaan suunnitelmat valmistuisivat 
viime tingassa tai tulisivat myöhässä.

 - Tuotantoaikataulu ei salli hitsauslai-
teesta johtuvia hitsausvirheitä eikä sitä, että 
hitsarin olisi keskeytettävä työnsä hitsaus-
laitteen hajoamisen takia. Tuotanto ei kerta 
kaikkiaan saa keskeytyä. Hitsauskoneen luo-
tettavuus sekä laadullisesti että myös kestä-
vyysmielessä on meille siten avainkysymys.

Säälimätön kestotesti

Levatorilla on 200 hitsauskonetta, joista val-
taosa on eri-ikäisiä Kempin laitteita. Siellä 
kiinnostuttiin uudesta edistykselliseksi mai-
nostetusta digitaalisesta X8 MIG Welderistä, 
joita saatiin myös koekäyttöön. 

- Hitsausominaisuuksien osalta niissä on 
kaikki mitä toivoa saattaa, ja erilaisilla oh-
jelmilla pystytään toteuttamaan monenlai-
sia valokaaren hallinnan finessejä, mistä on 
varmasti hyötyä, kun projektit ja niiden hit-
sausspeksit vaihtelevat. Tässä testissä emme 
kuitenkaan lähteneet tutkimaan ohjelmallisia 
hienouksia, vaan laitoimme koneet kohtei-
siin, joissa oli runsaasti raskasta hitsattavaa. 
Halusimme ja saimme niille mahdollisimman 
paljon kilometrejä, Metsola kertoo.

- Itse asiassa suhtauduin aika epäillen 
tällaisen elektroniikkaa ja digitaalisia omi-
naisuuksia sisältävän laitteen kestävyyteen 
rankassa ja metallipölyn vaivaamassa teolli-
suushallissa. Annoin hitsareille ohjeeksi, että 
älkää yhtään säälikö näitä. Ne ovat koekäy-
tössä.

Testikoneilla hitsattiin neljän kuukauden 
ajan 24/6 -aikataululla tuulivoimaloiden ja-
lustaan tulevia raskaita transitiokappaleita. 

- Vaikka kyse oli vielä nollasarjan lait-
teista, X8:t toimivat kestotestin aikana käy-
tännössä erinomaisen luotettavasti. Ainoa 
tappio oli maahan pudonneesta kaukosääti-
mestä irronnut nappula, joka ei sekään men-
nyt rikki. Hitsarit pitivät myös laitteen ergo-
nomiaa ja erityisesti sen uutta poltinkahvaa 
erinomaisena. Kehuivat sitä tekijän työkaluk-
si. Metsola tiivistää kokemukset. 

–Jussi-Pekka Aukia

Teräsrakenne-lehteä on tehty koko sen his-
torian ajan tiivin perustiimin yhteistyöllä. 
Lehtemme juhlaosiossa lehdenteosta kertoi-
vat sen tekoon aiemmin osallistuneet henki-
löt. Tässä numerossa Viimeisen sanan saavat 
lehden nykyiset tekijät.

Päätoimittaja Janne Tähtikunnas tuli Te-
räsrakenneyhdistyksen toimitusjohtajaksi ja 
lehden päätoimittajaksi kesällä 2014. Tähti-
kunnas ei ollut edeltäjistään poiketen noviisi 
lehdenteossa ottaessaan päätoimittajan teh-
tävät vastaan. Hän oli nimittäin useita vuosia 
mukana tiimissä, joka teki Sanoma Magazi-
nesissa MikroBitti-lehteä. Tähtikunnas kir-
joitti lehteen artikkeleita yhtenä toimituksen 
vakituisista avustajista.

Työuran edetessä diplomi-insinöörik-
si Otaniemessä opiskellut Tähtikunnas jät-
ti lehtityöt ja keskittyi enemmän opintojaan 
vastaaviin tehtäviin. Teräsrakenneyhdistyk-
seen hän siirtyi Rejlers Oy:stä, jossa hän veti 
rakennuttamisen ja kiinteistönhallinnan pal-
velutuotantoa.

Nykytiimin pisimmän työuran Teräsra-
kenne-lehden kanssa on tehnyt lehden pro-
jektitoimituksesta, graafisesta ilmeestä ja 
taitosta vastaava Pekka Vuola. Vuola ehti olla 
lehteä aiemmin tehneen Esko Miettisen toi-
mistossa tekemässä taittoja etenkin eri Te-
räsrakenneyhdistyksen julkaisuihin pari vuo-
sikymmentä. Miettisen leipiin Vuola siirtyi 
Atoy Oy:n mainososastolta.

Miettisen siirryttyä eläkkeelle, Vuola pe-
rusti oman Pekka Vuola Design -nimisen 
yrityksen 2009. Teräsrakenne-lehden taiton 
lisäksi Vuola on muun muassa suunnitel-
lut logoja, levynkansia, internet-sivuja sekä 
suunnitellut ja taittanut erilaisia esitteitä.

LFC Groupin Arto Rautio on nykyisessä 
tiimissä toiseksi pisin kokemus Teräsraken-
ne-lehden tekemisestä. Hän vastaa artikkeli-
toimituksesta apunaan tarvittaessa oma kir-
joittaja- ja kuvaajatiiminsä. Rautio on myös 
osallistunut Teräsrakenneyhdistyksen vies-
tinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Rautiolla on lähes 40 vuoden kokemus 
tiedotus- ja lehtialan töistä yleensä ja liki 30 
vuoden työura vastaavista tehtävistä kiin-
teistö- ja rakennusalalla. LFC Group on pe-
rustettu jo 1994, jolloin Rautio lähti Suomen 
Kiinteistölehden toimituspäällikön paikal-
ta yrittäjäksi. Rautio kävi 1990-luvun lopul-
la jonkin aikaa Saton tiedotuspäällikkönä ja 
oli 2000-luvun alussa kuutisen vuotta Rakli 
ry:ssä vetämässä viestintää ja tekemässä Lo-
cus-lehteä sen päätoimittajana ennen kuin 
palasi täysipäiväiseksi yrittäjäksi 2005. Te-
räsrakenneyhdistys on yksi LFC Groupin asi-
akkaista.

Ilmoitusmyynnistä lehdessä vastaa Timo 
Romppanen, joka on ollut tiimissä mukana 
vuodesta 2006 lähtien. Sitä ennen kaupalli-
sen koulutuksen saanut Romppanen ehti olla 
ensin teollisuuden palveluksessa, kunnes sai 
houkuttelevan ehdotuksen lähteä myyntityö-
hön. Romppanen ehti myydä muita tuottei-
ta noin 15 vuotta ennen kuin Teräsrakenne-
lehti sai hänet palvelukseensa.

Tekijätiimiin kuuluvat myös Lappeen-
rannasta DI:ksi valmistuneet Teräsraken-
neyhdistyksen erityisasiantuntijat Veikko 
Numminen ja Pekka Yrjölä. Numminen toimii 
TRY:n jaostojen ja lehden välisenä yhdyshen-
kilönä jaostojen toimintaan liittyvien tekstien 
osalta sekä vastaa lisäksi Eurocode 3-asi-
oihin liittyvistä artikkeleista. Pekka Yrjölän 
vastuulla ovat puolestaan lehteen tulevat ul-
kopuolisten tekemät asiantuntijakirjoitukset 
sekä EN-1090:een ja ruostumattomaan te-
räkseen liittyvät artikkelit.

Kuva 1: Lehden jokaisen numeron sisältöä mietitään 
suunnittelupalaverissa. Tässä neuvonpidossa mu-
kana ovat (vasemmalta oikealle) Arto Rautio, Timo 
Romppanen, Pekka Yrjölä, Janne Tähtikunnas, Pekka 
Vuola ja Veikko Numminen.

Valokuva: Tommi Ahlberg

1.
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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
Kaisanet Oy
www.kaisanet.fi
LFC Group
www.lfc.fi
Rosamaster Oy
www.rosamaster.fi
Suomen Testauspalvelu Oy
www.suomentestauspalvelu.fi

2. Insinööritoimistot 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.ains.fi
A-Insinöörit Turun Juva Oy 
www.a-insinoorit.fi
Andritz Oy Wood Processing
www.andritz.com
CTS Engtec Oy
www.ctse.fi
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 H. Eskelinen
www.ire.fi
Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy
www.jjoy.fi
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy 
Insinööritoimisto Konstru Oy
www.konstru.fi
Insinööritoimisto Savela Oy
www.savela.fi
Insinööritoimisto Tilatek Oy
www.tilatek.com
Oy Juva Engineering Oy
www.juvaeng.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
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
Valmistus ja Asennuspalvelu Änäkkälä Oy
www.valmistusjaasennus.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.) 
Veikko Numminen, TRY (siht.) 
 
Mastojaosto 
Mauno Penttinen, Trimasto Oy (pj.) 
Veikko Numminen, TRY (siht.) 
 
Ympäristöjaosto  
Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy (pj.) 
Pekka Yrjölä, TRY (siht.) 
 
Pintakäsittelyjaosto 
Risto Sipilä, Ruukki Construction Oy (pj.) 
Veikko Numminen, TRY (siht.) 

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

Opetus- ja koulutusjaosto
Markku Heinisuo, 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

Jäsenet



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Eastonin toteumamalli toi 
voiton käyttäjän mitalla

Easton Helsinki  
on vuoden 2017 Tekla BIM Awards -kilpailun voittaja. 

Trimble toivottaa onnea projektin osapuolille: 

Kesko Oyj, Haahtela-rakennuttaminen Oy, 

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Wise 

Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Granlund Oy, 

Lujabetoni Oy ja Byggnadsekonomi Oy. 

TRULY CONSTRUCTIBLE.

Lisätietoja voittajasta: tek.la/easton
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®

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: American Copper Buildings, New York, USA
Lindapter’s high strength Type AAF clamps were used to 
connect the façade panel framework to the structural steel 
sections. The clamps self-adjusted to suit the beam flange 
thickness, providing lateral adjustability so the contractors 
could easily slide the beams into position before tightening 
to secure the framework without drilling or welding.

4 Save time: Lindapter can design the connection
4 Specify confidently: Independently tested and approved
4 Safeguard the structure: High strength and reliable
4 Increased safety: Less work at height
4 Reduce a project’s cost: Efficient design and build

©
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hotoThe fastest way to 

connect steel sections
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