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Innovaatioita ilmassa

Rakentamisen määrien kasvaessa innovatii-
visuuskin on saanut vauhtia. 

Toki kolikolla on normaaliin tapaan 
kääntöpuolensa ja perisuomalaiseen tapaan 
niistä huonommista jutuista luonnollises-
ti ensin. 

Sandwich-paneelien käyttö kattoraken-
teina on lisääntynyt kuluvan kauden aika-
na. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna ra-
kenne on hyvin kantava. Tiiveyden kanssa 
on meidän ilmastossamme haasteita, vaikka 
globaali lämpeneminen tilannetta helpot-
taakin. Pari vuotta takaperin olisin kirjoitta-
nut ongelmia haasteiden sijasta, mutta niin 
on osaava insinööri kekseliäs, ettei nykyisin 
enää voi olla täysin varma asiasta. 

Teräsrakenneyhdistyksen tiedossa on 
havaintoja, joissa sandwich-katto-element-
teihin kohdentuneet puutteet aiheuttavat 
vaikutuksia rakennuksen rakenteelliseen tur-
vallisuuteen. Esimerkiksi suunnitelmista on 
unohdettu katon pinnan suuntaiset ulkoiset 
voimat, mikä on vaikuttanut elementtien ja 
orsien puutteelliseen mitoitukseen. Vastaa-
vasti kevytorsia on myös kiinnitetty puut-
teellisesti sandwich-elementteihin, jolloin 
kiepahdustuentakaan ei vastaa suunniteltua. 

Jos rakennetta haluaa käyttää, on hy-
vä tutustua tarkasti uusimpiin julkaisuihin. 
Sandwich-elementtien toiminta orren tukena 
on esitetty esimerkiksi ECCS:n European Re-
commendations on the Stabilazation of Steel 
Structures by Sandwich Panels -julkaisussa. 
Mitoitus on tarkoitus sisällyttää myös tule-
viin eurooppalaisiin mitoitusstandardeihin. 

Pääkirjoitus

Positiivista kehitystä suurella  
panostuksella tai hyvällä tuurilla

Teräsrakenneyhdistys tuki viranomaisia ja 
kaivoi historian havinoista esiin listauksen 
ongelmalliseksi tiedetyistä hallirakenteista. 
Lista oli yhden valmistajan osalta kattava re-
ferenssilista. Yksittäisiin halleihin emme ot-
taneet kantaa, koska tutkimustuloksia löytyy 
vain TRY:n jäseniltä. Kattavia listauksia laa-
jarunkoisista rakennuksista ei Suomessa ole. 

Rakennuslehti kirjoitti asiasta ammatti-
maisen artikkelin nostaen asian rakennus-
alan tietoon. Vähemmän rakentamiseen pe-
rehtynyt toimittaja teki edellisen artikkelin 
pohjalta oman marginaalisesti faktoihin kah-
lehditun juttunsa, joka herätti suuren yleisön 
mielenkiinnon. Jutussa kerrottiin nuorten 
käyttämien harjoitushallien katastrofivaa-
rasta. Onneksi todellisuus on jotain aivan 
muuta ja suurin osa harjoitushalleista on jo 
tarkastettu tai korjattu. 

Laajarunkoisten hallien tarkastukses-
ta annetun lain siirtymäaika on päättynyt 
tai puolivälissä riippuen suunnittelun ja to-
teutuksen välisestä suhteesta. Monen muun 
kuin listalla olevan hallin omistaja on herän-
nyt käyttäjien kyselyiden mukana teettämään 
asianmukaisen tarkastuksen rakennuksel-
leen. Artikkeli muuttui lopulta positiivisek-
si ja media osoitti merkityksensä. Tarkastuk-
sen saa tehdä vain vastaavien rakenteiden 
suunnitteluun pätevä henkilö. Tyypillisesti 
siis poikkeuksellisen vaativien tai vähintään 
vaativien rakenteiden suunnittelun pätevyys. 
Henkilöt löytyvät helposti FISE:n pätevyys-
rekisteristä. 

Monista uusista hyvistä tuotekehityksistä 
on myös kuultu ja niistä mielellään kertoi-
si enemmänkin. On kuitenkin annettava val-
mistajien viedä työnsä maaliin ja kerrotaan 
vasta sitten, kun on sen aika. Melkoisia pa-
nostuksia on kehitykseen laitettu ja metal-
lirakentajien tulevaisuus näyttää hyvältä. Mi-
kään ei ole niin kekseliäs kuin arkkitehti tai 
viisas kuin insinööri. 

Janne Tähtikunnas    
päätoimittaja

Sami Eronen on rakennusalalle tuttu mm. 
Rautaruukin rakennusliiketoiminnan työteh-
tävistä ja jaksosta Teräsrakenneyhdistyksen 
puheenjohtajana. Hän siirtyi Rautaruukis-
sa teräsliiketoiminnan johtotehtäviin reilut 
kolme vuotta sitten vähän ennen Rautaruu-
kin ja SSAB:n yhdistymistä ja oli mukana 
integroimassa kahta isoa toimijaa yhteen. 
Kun Eroselle tarjottiin mahdollisuutta ottaa 
uusiutunut Ruukki Construction Oy vetovas-
tuulleen 1.12.2016 alkaen, hän siirtyi tehtä-
vään mielellään.

- SSAB:ssa teräsliiketoiminnan kolme 
divisioonaa ovat ydintoimintaa. Tytäryhtiö-
nä Ruukki Construction Oy on itsenäisem-
pi kuin ennen yhtenä Rautaruukin yksikkö-
nä. SSAB-konsernissa tehtävämme on luoda 
omaa lisäarvoa teräksen jatkojalostuksessa. 
Olemme nyt reilun 550 miljoonan euron ja 
noin 2500 työntekijän teräsrakennealan yri-
tys, joka jalostaa eri tahoilta ostamaansa te-
rästä rakentamisen tuotteiksi ja projekteiksi 
päämarkkina-alueena Itämeren ympäristö. 
Toki operoimme muuallakin Euroopassa, on-
han meillä tuotantoa kahdeksassa ja myyn-
tikonttorit 15 maassa. Osana kansainvälistä 
liiketoimintaa työhömme liittyy myös mer-
kittävää teräsrakenteiden vientiä Suomesta. 
Esimerkiksi osa Tukholman Mall of Scan-
dinavian rakenteista valmistettiin Ylivieskas-
sa ja Peräseinäjoella, Eronen kuvaa.

- Olemme vieneet läpi muutosvaiheen ja 
parantaneet oleellisesti kustannuskilpailu-
kykyämme. Ruukki Constructionilla on nyt 
neljä yksikköä eli asuntorakentamisen katto-
tuotteet, rakentamisen komponentit, raken-
tamisen projektit sekä Venäjä. Niitä kaikkia 
johdetaan nyt omista lähtökohdistaan. Kun 
perusasiat ovat kunnossa, on väessämme 
taas selvästi vahva tulevaisuudenusko, min-
kä havaitsin hyvin kiertäessäni ”harjoittelu-

Teräsrakentajan kasvun eväät 
löytyvät asiakasyhteistyöstä. 
Rakentamisessa toimivia lähtö-
kohtia ovat oikea materiaali oi-
keaan paikkaan sekä toimijoiden 
kilpailu avoimesti markkinoilla 
ilman keinotekoisia jonkin asian 
pönkityksiä. Rakentamiseen 
kaipaan kovan kilpailuttamisen 
sijaan enemmän yhdessä suun-
nittelun ja tekemisen asennetta, 
rakentamisen prosessin kehit-
tämistä niin laadun, kustannus-
tehokkuuden, kannattavuuden 
kuin asiakastyytyväisyydenkin 
parantamiseksi, linjaa Ruukki 
Construction Oy:n toimitusjoh-
taja Sami Eronen.
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aikanani” eri yksiköissämme. Tavoitteemme 
on olla kannattavuudessa teräsrakennealan 
kärjessä ja parantaa merkittävästi työturval-
lisuusasioita, mihin eväät ovat erinomaiset

- Kannattavassa kasvussa keskitym-
me omiin vahvuuksiimme eli ydinosaami-
seemme ja kasvun eväiden löytymiseen asi-
akasyhteistyön kautta. Rakentamisessa olisi 
minusta yleisestikin hyvä etsiä hankkeisiin 
kilpailukykyä ja etuja yhdessä. Tänään yhä 
keskitytään liikaa kilpailuttamaan tuotteita ja 
valmiita ratkaisuja, joissa yksi tekee säännöt, 
toinen kilpailuttaa ja kolmas sitten tekee. 
Rakentamisen laatu nousee ja kustannukset 
laskevat, jos jo hankkeen alussa tehdään yh-
teistyötä, Eronen vakuuttaa.

- Vuodet terästuotannon puolella kir-
kastivat taas sen faktan, että rakentamisessa 
vasta puhutaan asioista, jotka prosessiteol-
lisuudessa on viilattu kuntoon jo ajat sitten. 
Mikään yksittäinen toimija ei voi kehittää 
alan toimintaa, aito muutos tapahtuu vain 
koko prosessin kehittyessä. Allianssitoteu-
tukset ovat yksi esimerkki toimintamalleista, 
joista on saatu hyviä tuloksia rakentamiseen. 
Toivon, että eri tavoin saatuja hyviä koke-
muksia tuotaisiin rakentamisen prosesseihin 
urakkamuodosta riippumatta, Eronen linjaa.

Kertynyt osaaminen   
kannattaa hyödyntää

Sami Eronen tietää, että niin Ruukki 
Constructionilla kuin monilla muillakin te-
räsrakentajilla on paljon osaamista suun-
nittelun ja projektinjohdon osalta. Teräs-
rakentajat tuovat osaamisensa mielellään 
rakentamisen prosessiin. Ruotsissa ja Nor-
jassa Ruukki Constructionilta halutaankin jo 
pääosin suunnittelusta alkavaa ja asennuk-
seen päättyvää osallistumista hankkeisiin.

- Suomessa on korkeatasoinen suunnit-
telijakunta emmekä halua mitenkään heidän 
reviirilleen. Monet käytännön esimerkit ovat 
kuitenkin osoittaneet, että yhdessä suun-
nitellen voidaan löytää kokonaisuus, josta 
hyötyvät sekä koko rakentamisen prosessi, 
omistajat että loppukäyttäjät.

Ruukki Construction on yksi harvoista 
suomalaisen rakennusalan aidosti kansain-
välisistä toimijoista. Tämä on tietysti hyvä 
väylä hankkia hyviä kokemuksia myös laa-
jemmalla alueella kuin Suomessa. Kokemuk-
sia voi hyödyntää täälläkin.

- Teräsrakentaminen on rakennustuo-
tepuolella hyvä esimerkki segmentistä, jolla 
on laajaa toimintaa Suomen rajojen ulko-

puolella. Ruukki Constructionille nykyisen 
tuotannon ylläpito Suomessa ei onnistui-
sikaan ilman komponenttien ja projektien 
vientiä. Toiminta useassa maassa tasaa myös 
suhdannevaihtelujen merkitystä. Kansain-
välisyys ei kuitenkaan onnistu, ellei osaa ol-
la globaalisti lokaali toimija. Siksi meillä on 
tuotantoakin useassa maassa, Eronen kuvaa 
kansainvälisyyden eri näkökulmia.

- Kansainvälistyminen on järkevää, mut-
ta se ei etene pelkästään julkisen panostuk-
sen tukeen nojaten. Täytyy olla selkeä oma 
idea, mitä tekee, ja sitten tietty markkina-
alue, mihin panostetaan. Haulikolla ampu-
en ei onnistu sen enempää oman toiminnan 
kehittäminen kuin kansainvälistyminenkään, 
Eronen yhtyy ministeri Kai Mykkäsen keho-
tukseen panostaa toiminnan laajentamiseen 
kotimaan rajojen ulkopuolelle.

- Teräsrakentamisen toimialalla kai-
vataan lisää alan yhteisen kehittämisen ja 
eteenpäin viemisen henkeä. Olisi kaikki-
en alan toimijoiden etu parantaa esimerkik-
si rakennuttaja - urakoitsija - suunnittelija 
- tavarantoimittaja –vuoropuhelua ja luoda 
siten uusia liiketoimintamahdollisuuksia se-
kä varmuutta kriittisiin kohtiin eli etenkin 
kustannuskilpailukykyyn, toimitusten luo-
tettavuuteen ja aikatauluissa pysymiseen. Jos 
vain mietitään sitä, onko kilpailija samas-
sa pöydässä vai ei, menetetään lopulta kaik-
ki enemmän kuin saadaan. On hyvä muis-
taa, että teräsrakentamisen markkinaosuus 
on Suomessa vielä pienempi kuin monessa 
muussa maassa.

- Ruukki Construction aikoo toki kehittyä 
myös itsekseen. Uskon, että viiden vuoden 

Rakentamisessa 
kannattaa 
panostaa prosessin 
kehittämiseen

Kuva 1: Sami Eronen aloitti joulukuussa 2016 Ruukki 
Construction Oy:n toimitusjohtajana. SSAB-konser-
nissa Ruukki Constructionilla on itsenäisempi rooli 
kuin oli Rautaruukissa. Sami Erosen johtama Ruukki 
Construction haluaa olla kattotuotteiden, raken-
nuskomponenttien ja projektitoimitusten tekijä-
nä alan kannattavin toimija. Rakennusalalla Ruukki 
Construction on mielellään rakentamisen prosessien 
kehittäjä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Valokuva: Ruukki Construction Oy

Foorumi

päästä ydinliiketoimintamme on kaikkineen 
tämänhetkistä paremmassa iskussa. Meidän 
pitää voida tarjota silloin asiakkaille enem-
män tuoteportfoliossamme, palveluissamme, 
volyymissamme ja kilpailukyvyssämme. 

- Emme pyri lisäämään omaa rooliam-
me arvoketjussa, vaan aiomme olla entistä 
parempia nykyisissä ydintoiminnoissamme 
ja nykyisillä markkina-alueillamme. Eten-
kin asiakasrajapinnassa tapahtuvan toimin-
nan parantaminen niin, että voimme tuoda 
eri toimialojemme ja tuotteidemme yhdiste-
tyt hyödyt asiakkaille ja hankkeisiin, auttaa 
varmaan tässä. Kun nyt olemme pistäneet 
sisäisiä asioita kuntoon, on aiempaa selvästi 
enemmän aikaa asiakkaille, Eronen viitoittaa 
lähivuosia. -ARa

1.
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- Vanhoissa 1960-luvun kääntyvissä alapor-
teissa esiintyi hitsisaumojen repeilyä, mate-
riaalien väsymistä yms. ongelmia, ja niitä oli 
korjattu moneen otteeseen. Kun maan halli-
tus varasi elvytyshankkeisiin 600 miljoonaa 
euroa, sai Liikennevirasto määrärahat kaik-
kien kahdeksan sulun alaporttien uusimi-
seen. Mälkiän sulku uusittiin ensin Pontekin 
suunnittelemalla prototyypillä. Myös porttien 
avaamiseen liittyvät hydrauliikkakoneistot 
vaihdetaan uusiin lappeenrantalaisen Teho-

Saimaan kanavan sulkujen 
alaportit uusitaan täysin
Nykyinen Saimaan kanava on rakennettu 1960-luvulla. Sen kah-
deksan sulun kääntyvät alaportit ovat vaatineet vuosien mittaan 
paljon korjaamista. Nyt portit vaihdetaan täysin uudenlaisiksi 
Pontek Oy:n Mälkiän sululle suunnitteleman prototyypin pohjalta. 
Mälkiän sulkuporttien teossa korostui hyvän yhteistyön ja toimi-
tusketjun merkitys.

Hydro Oy:n hanketta varten suunnittelemiin 
ja valmistamiin koneistoihin. Alaporttien te-
osta, asentamisesta ja jo alkaneesta porttien 
käytöstä saadut kokemukset viedään sitten 
muihinkin sulkuihin, joihin liittyvä urakka-
kilpailu käydään nyt touko-kesäkuussa, esit-
telee rakennusprojektia Liikennevirastossa 
vetävä projektipäällikkö Jukka Tuovinen

- Loput seitsemän porttia uusitaan kah-
den seuraavan talven aikana. Alas lasketta-
ville yläporteille eikä kanavan leveydelle tai 

syvyydelle tehdä nyt mitään, Tuovinen jat-
kaa.

- Ihan aluksi sain tehtäväksi pohtia kau-
lalaakerin rakenteen uusimista olemassa ole-
viin portteihin. Suunnittelun edetessä Lii-
kennevirasto alkoi kuitenkin epäillä, että se 
ei auta yksin, ja työ laajeni koko portin uusi-
miseen. Tämä on nyt siis prototyyppi, jonka 
pohjalta muidenkin sulkujen alaportit uusi-
taan, suunnittelutyöstä Pontek Oy:ssä vas-
taava Juhani Hyvönen lisää.

Pontek on tehnyt koko työn suunnitte-
lun aina porttien konepajakuvia myöten lu-
kuun ottamatta hydrauliikkalaitesuunnit-
telua, jossa Pontekin alikonsulttina on ollut 
Etteplan Oy.

Aloitettiin suurimmasta

Mälkiän sulku on kanavan ensimmäinen Sai-
maalta tullessa. Se on 12,5 metrin pudotus-
korkeudeltaan koko kanavan suurin.

- Molemmat portit ovat lievästi V:n 
muotoisia sululle päin. Ylhäällä on kääntö-

sylinteri, jolla portin puoliskot käännetään 
sivulle laivojen päästämiseksi läpi. Myös tyh-
jennysluukkujen avaaminen ja sulkeminen 
tapahtuu hydraulisylinterien avulla. Sulun 
pohjalla olevat luukut ovat kooltaan 4,5 X 1,2 
metriä. Portit ovat umpinaisia eli vesitiiviitä 
kotelorakenteita, jotka tulivat työmaalle Via-
fin West Welding Oy:n konepajalta Teuval-
ta valmiiksi hitsattuina ja pintakäsiteltyinä. 
Viafinin myös tekemät luukut ovat 30 mm 
levystä tehtyjä rakenteita. Luukut asennettiin 

1.

2.

3.

Kuva 1: Alaporttityömaa on tässä jo loppusuoralla. 
Porttipuoliskot on tässä käännetty niitä varten teh-
tyihin komeroihin. Kun työ valmistui, avattiin ylä-
portti, jolloin sulku ja alaportin alapuolinen kanava-
osuus täyttyivät ja liikenne saattoi taas alkaa.

Kuva 2: Tilaajan eli Liikenneviraston projektipäällik-
kö Jukka Tuovinen (vas.) ja pääurakoitsijan eli Me-
riTaito Oy:n projektipäällikkö Harri Tuliniemi ovat 
vastanneet Mälkiän sulun alaporttien uusimisprojek-
tin toteutuksesta.

Kuva 3: Pontek Oy:n Juhani Hyvönen sai Liikennevi-
rastolta tehtäväkseen suunnitella aiempaa parem-
mat Saimaan kanavan sulkujen alaportit. Proto-
tyyppi on nyt käytössä Mälkiän sulussa. Prototyypin 
idea on osoittautunut projektin aikana toimivaksi eli 
loputkin sulkujen alaportit uusitaan kutakuinkin sa-
malla suunnittelu- ja toteutusratkaisulla.

Artikkelit
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yhdessä kuljetusten takia irralleen jätetty-
jen porttien kääntövarsien kanssa vasta työ-
maalla, Hyvönen esittelee.

Portteihin ja pieliin liittyvät purku- ja 
rakennustyöt on tehnyt urakan voittanut 
MeriTaito Oy. Työmaa-alue on yhtiölle tuttu, 
sillä MeriTaito voitti vuonna 2013 Saimaan 
kanavan käyttö- ja ylläpitotöistä järjeste-
tyn kilpailun. MeriTaito Oy syntyi, kun val-
tio yhtiöitti vanhan Merenkulkulaitoksen, ja 
kilpailee nyt töistä yhtenä kaupallisena toi-
mijana.

- Alun perin ajattelin, että portit teh-
täisiin duplexista kuten suunnittelemamme 
Tampereen Palatsinraitin sillan porttiraken-
ne. Sillä olisi saatu säästöä ylläpitokuluis-
sa. Kun tämän päivän hintoja selvitettiin, ero 
vakioteräkseen oli kuitenkin niin suuri, että 
nyt yli 95 prosenttia käytetystä teräksestä on 
tavallista S355-laatua. Kun duplex jäi pois, 
piti porttien teräslevyjä paikoitellen paksun-
taa, mutta perusidea ei muuttunut, Hyvönen 
kertoo suunnittelun ja toteutuksen työnai-
kaisista muutoksista.

- Nyt portit on maalattu PURC200/2-
maalausjärjestelmän mukaan uretaaniter-
vamaalilla, mikä korroosion ohella estää le-
vän tarttumista porttiin. Viafin päätti käyttää 
työssä Teknos Oy:n valmistamaa Teknota-

ria. Maalausjärjestelmä on tässä siis Teknotar 
200. Kun luukuissa on muoviliukuja, ei sillä 
kohtaa voinut käyttää uretaanitervamaalia, 
sillä maali ja muoviliu’ut eivät voi olla toi-
sissaan kiinni. Sillä kohtaa on käytetty myös 
jäänmurtajien murtokeuloissa käytettä-
vää EP300/2- maalausjärjestelmän mukais-
ta epoksimaalia Inerta 165, Hyvönen esittelee 
teräslaadun vaikutusta pintakäsittelyyn.

- Yksi Teknotarin etu on, että sitä voi-
daan paikkamaalata talvella puhdistamalla 
maalattava kohta teräsharjaamalla. Toki vau-
rioiden syntymistä on pyritty estämään mm. 
asentamalla törmäyssuojat portin yläosaan. 
Joskus on käynyt niin, että laivan laitteisto 
on mennyt epäkuntoon, jolloin jarrutus ei ole 
onnistunut ja laiva on jymähtänyt porttiin. 
Nämä törmäysjohteet ja niihin liittyvät tör-
mäyssylinterit ovat nekin tähän prototyyp-
piin kehitettyä rakennetta, Hyvönen lisää.

Betonirakenteisiin on nyt tehdyssä työssä 
koskettu vain portin pielien kohdalla.

Pohjalla pitkä kokemus kanavista

Pontek Oy:n Juhani Hyvönen on tehnyt Sai-
maan kanavan sulkujen korjaukseen liitty-
viä töitä jo 1980-luvulta lähtien sekä ollut 
suunnittelijana useiden muiden kanavien 

porttien teossa viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Siksi Liikenneviraston antoi hänel-
le tehtäväksi selvittää vaihtoehtoja alaport-
tien uusimiseen. Jukka Tuominen ja Mälkiän 
sululla urakoitsijana toimivan MeriTaito Oy:n 
projektipäällikkö Harri Tuliniemi arvioivat-
kin, että Hyvöstä osaavampaa suunnittelijaa 
tähän työhön ei olisi voinut saada. Tuliniemi 
kiittää suunnitelmien kehittämistarpeita tul-
leen työn aikana esille hyvin vähän.

- Portit ovat toiminnallisesti ns. sal-
pausportteja. Portissa on kaksi puolikasta, 
jotka molemmat kääntyvät ylävirran suun-
taan sulun pieliin tehtyihin porttikomeroi-
hin. Kummankin porttipuoliskon alareunassa 
on siis ylös nostettava tyhjennysluukku, jot-
ka aukaisemalla sulussa olevan veden pinta 
tasataan sulun alavirran puoleisen kanavan-
osan kanssa, Juhani Hyvönen kertoo.

- Vanhoissa porteissa on iskunivelet, 
jotka puristuvat vastakkain, ja kumitiivis-
teet. Uusissa porteissa portin tiiveys saadaan 
aikaan pielissä ja keskellä olevilla jatkuvilla 
kumilevylaakereilla. Laakerit toimivat täs-
sä myös tiivisteinä. Käytin samaa ajatusta 
2000-luvun alussa Juankosken ja Karjalan-
kosken kanavissa, mutta niissä laakeri- ja 
tiivistemateriaalina oli puu. Lisäksi porteissa 

4.

5.

Kuva 4: Työmaa-alue ei ollut koolla pilattu. Alhaalla 
näkyvät kanavasulun pohjarakenteet ovat nyt jo sy-
vällä veden alla.

Kuva 5: BE Groupin Lapuan teräspalveluyksikön tuo-
tantopäällikkö Jouni Keski-Saari (vas.) ja teräsmyyjä 
Jyrki Hannila pohtivat mahdollisia tulevia yhteispro-
jekteja Viafin West Weldingin tuotantopäällikkö Mat-
ti Tuomiston (oik.) käydessä tutustumassa Lapuan 
yksikön toimintaan.
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on ylävirran puolella kotelon sisällä lämpö-
eriste, millä estetään jäätymistä ja pidenne-
tään kanavan käyttöaikaa talvella, Hyvönen 
jatkaa.

- Ideana on, että veden paine painaa 
portissa olevan tiivisteen pielessä olevaa le-
vyä vasten, jolloin sauma on tiivis. Keskellä 
tiivistys tapahtuu portin puoliskojen sauma-
kohdassa, Jukka Tuovinen täydentää.

- Uskomme, että tämä toimii vanhoja  
portteja paremmin talviliikenteessä. Porttien 
on tarkoitus kestää ainakin seuraavat liki 50 
vuotta, jonka verran kanava-alueen vuokra-
sopimusta on vielä jäljellä, Tuovinen lisää.

- Tämä kumi on muuten erilaista kuin 
normaalisti vastaan tuleva kumi. Se on hy-
vin kovaa ja hyvin kestävää, Harri Tuliniemi 
naurahtaa.

- Kumilaakeri ei voi olla paksu, jot-
ta se kestää portin liikkeet. Kumilaakeroin-
nin käyttö vaikutti myös portin muotoon. Jos 
portti olisi suora levy, kiertymät rikkoisivat 
kumin. Tämä haaste ratkaistiin portin muo-
dolla. Porttipuoliskojen pielissä on jalkalaa-
keri alhaalla tyhjennysluukun kohdalla ja 
kaulalaakeri portin yläreunassa. Kun port-
tia liikutetaan, kääntää sylinteri porttia vain 
yläpäästä. Alaosan laakerin tehtävä on siis 
vain tukea porttia, Hyvönen toteaa.

Juhani Hyvönen kertoo porteissa varau-
dutun myös lisätiivistyksen tekoon, jos nyt 
kumilla tehty jatkuva laakerointi ei ole riit-
tävän tiivis. 

Kanava tyhjäksi työn ajaksi

Porttien uusiminen on täytynyt tehdä kana-
van talvitauon aikana. Normaalisti kymme-
nen viikon katkosta jatkettiin työn takia noin 
kuukaudella. Purku- ja asennustyötä varten 
Mälkiän sulku ja Mälkiän ja Mustolan väli-
nen kanavaosuus tyhjennettiin. Tyhjennys 
tapahtui pääosin avaamalla porttien luukut, 
jolloin vesi valui itsekseen kohti Suomen-
lahtea. Samaan aikaan porttityön kanssa on 
tehty kunnossapitotöitä sulun alapuolisessa 
kanavaosassa. 

MeriTaito Oy aloitti työmaalla 18.1.2017 
purkutöillä sekä muuttamalla betoniraken-
teita uusia portteja varten ja asentamalla 
laakerointiosia. Tämä kaikki piti tehdä ennen 
porttien tuloa työmaalle. Vanhan rakenteen 
kanssa tehtävässä työssä oli varauduttu yllä-
tyksiin, joista osa toteutui ja osa ei. Positii-
vista oli, että talven säät suosivat vesipiik-
kausta ja betonirakenteet teettivät oletettua 
vähemmän työtä. Osa työvaiheista oli sitten 
vastaavasti oletettua vaativampia, mutta ko-
konaisuutena urakka oli aika odotetun kaltai-
nen, Harri Tuliniemi arvioi.

Harri Tuliniemi kertoo MeriTaito Oy:n 
väen tottuneen työskentelemään sekä tal-
vella että vesistöympäristössä. Toki tällainen 
prototyyppiportti ja sen asennus vaati paljon 
ennakkotyötä, että tarjouksen saattoi jättää. 
Hitsaustyön tehnyt Viafin West Welding Oy 
on tuttu lähinnä painelaite- ja säiliövalmis-
tajana, mutta sai MeriTaidon vakuuttuneek-

si osaamisestaan tälläkin puolella. Työ vaati 
osaamisen ohella isoja tiloja ja riittäviä re-
sursseja. Viafin-konserni oli myös tuttu Me-
riTaidolle jo ennestään.

- Olemme tehneet työtä paljon omal-
la työvoimallamme. Meillä on pelkästään 
Lappeenrannassa parikymmentä rakennus-, 
kone- tai sähkömiestä. Rakensimme jo tar-
jousvaiheessa paketin niin, että konepajatyöt 
tekisi Viafin. Myös esimerkiksi nostoille ja 
betonitöille oli sovittu yhteistyökuvio, Harri 
Tuliniemi toteaa.

- Porttipuoliskojen liikuttamiseen käy-
tettävän hydrauliikan osalta hyödynnettiin 
Mustolan sulussa jo pari vuotta sitten kehi-
tettyä ja testattua koneistusta. Sen Liikenne-
virasto osti erikseen, mutta sähköistys yms. 
aputyöt teki MeriTaito, Jukka Tuovinen jat-
kaa.

Itse porttipuolien asennus alkoi nosta-
malla ne oikeille kohdilleen. Kun puolet olivat 
paikallaan, pistettiin saranatapit alapuolelta 
paikalleen, jolloin portti pysyi kiinni. Olen-
naista oli tarkka valmistus ja asennus, sil-
lä säätövara oli hyvin pieni. Harri Tuliniemi 
kertoo yhden yllätyksen tulleen siitä, miten 
paljon mittamiehen piti olla työmaalla.

- Toki myös pielien teko oli hyvin vaa-
tivaa, mutta ehkä eniten haastava osa työs-
tä tapahtui konepajalla. Käyttäjät eivät sitä 
huomaa, että työn aikana oli haasteitakin, 
Jukka Tuovinen sanoo.

- Tässä voi hyvin sanoa, että työ on teki-
jäänsä opettanut, Harri Tuliniemi lisää.

Kuva 6: Idänpuoleinen porttipuolisko on lännenpuo-
leisen puoliskon tapaan V:n mallinen. Kun portti on 
kiinni, se muodostaa loivan U:n mallisen rakenteen. 
Muoto valittiin tällaiseksi, jotta kiertymät eivät riko 
kumilaakereita. Portti on hitsattu teräslevyistä. Vain 
kävelysillassa on putkipalkkeja.

Kuva 7: Sulkuportin lännenpuoleinen puolisko näyt-
tää tältä porttikomeroon käännettynä. Näkyvissä on 
tällöin alavirran puoleinen osa porttia. Alhaalla nä-
kyy hyvin, miten tyhjennysluukkujen avaaminen ja 
sulkeminen tapahtuu hydraulisylinterien avulla.

6.

7.
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Kun MeriTaito Oy sai Mälkiän sulkuporttien 
uusimisurakan, pääsi konepajaurakan saa-
nut Viafin West Welding aloittamaan omat 
työnsä.

- Olemme toki tehneet paljon vaativaa 
hitsausta ja hankkineet EN-1090:n mukaiset 
pätevyydet, mutta kyllä tämä on ollut meille 
työnä uudenlainen aluevaltaus, toteaa tuo-
tantopäällikkö Matti Tuomisto.

Ensimmäiset portteihin käytettävät levyt 
Viafin West Weldingiin tilasi marraskuussa 
2016. Tätä ennen Matti Tuomisto oli käynyt 
läpi potentiaalisten levytoimittajien kanssa 
hankintoja. BE Groupin Lapuan toimipisteen 
teräsmyyjä Jyrki Hannila onnistui raken-
tamaan Viafiniä miellyttävän tarjouksen ja 
yhteistyö Mälkiän sulkuporttien tekemises-
sä alkoi.

- Pääosin työssä on käytetty S355-ra-
kenneterästä olevia levyjä, joiden vahvuus oli 
12 tai 16 mm. Betoniin valettavissa osissa on 
duplexia. Yksi portin puolisko painaa 68.000 
kiloa. Portit on maalattu konepajalla Tek-
noksen Teknotar 200-maalausjärjestelmäl-
lä kahteen kertaan. Erotimme maalauksen 
tehneelle aliurakoitsijalle konepajaltamme 
”keikkamaalaamon”, jossa isot noin 19 X 7,5 
metrin portinpuoliskot voitiin maalata pihal-
la tehdyn hiekkapuhalluksen jälkeen. Portin 
osat eivät mahtuneet omaan maalaamoom-
me, Tuomisto kertoo.

Käytännössä ylävirran puolen levy hit-
sattiin ensin. Kummankin portin puoliskon 
etulevy on hitsattu kahdeksasta BE Groupin 
valmiiksi leikkaamasta levystä eli koko portin 
etulevy yhteensä 16 levystä. Kun portti koos-
tuu kahdesta V:n muotoisesta puoliskosta, on 
molemmille V:n sivuille siis hitsattu neljä le-
vyä. Isoja levyjä käytettäessä säästettiin hit-
sauskustannuksia.

Tämän jälkeen etulevyihin hitsattiin 
kiinni 16 mm levystä leikatut pysty- ja vaa-

katuet. Lopuksi hitsattiin 12 mm levystä lei-
katut takalevyn osat, jotka oli leikattu pys-
ty- ja vaakatukien muodostaman ruudukon 
mukaisiksi paloiksi. Kun takalevy oli hitsattu 
kasaan, portti saavutti vesitiiviin kotelora-
kenteensa.

Kuljetus vaati työmaahitsausta

- Kun vähän vähemmän kysyttyjä levyjä 
tarvittiin näinkin iso määrä, piti ensin var-
mistaa varastosaldot. Vaikka meillä on isoja 
levykokoja varastossa koko ajan, ei niitä tie-
tysti pidetä valtavia määriä. Olin yhteydessä 
tekniseen asiakaspalveluumme marraskuun 
alussa tarjouspyynnön tiimoilta ja tein sitten 
tarjouksen, Jyrki Hannila toteaa.

- BE Groupin tarjouksessa hinnan lisäk-
si miellytti, että meidän ei tarvinnut poimia 
heille erikseen leikekuvia. Pistin Pontekil-
ta tulleen aineiston BE Groupiin ja sitten he 
tekivät leikkeet, viisteet yms. esivalmistus-
työn niiden pohjalta valmiiksi. Saimme itse 
keskittyä suuren hitsausmäärän tekemiseen. 
Tässä on pitänyt väkisin hitsata paljon käsin, 
mutta sen ohella jauhekaaren käyttö pyrittiin 
maksimoimaan sen nopeuden ja tuottavuu-
den vuoksi, Tuomisto sanoo.

- Tämä oli pääosin EXC3-rakennetta, 
pienet osat EXC2:ta. Kun koko rakennetta ei 
tehdä varmuuden vuoksi vaativampaan luok-
kaan, voi helpommin tarvittaessa hyödyntää 
alihankkijoita, Tuomisto kiittelee Pontekin 
suunnitelmia.

Portit tehtiin Teuvalla periaattees-
sa asennusvalmiiksi. Kun portit ovat leveitä, 
täytyi laakerointikannakkeet kuitenkin jättää 
niistä irti kuljetuksen ajaksi, ettei kuorman 
leveys olisi noussut entisestään. Viafinin väki 
kävi hitsaamassa ne Lappeenrannassa. Jo il-
man kannakkeitakin portit piti viedä erikois-
kuljetuksena saattoauton kanssa.

Yksi porttipuolisko on 
68 tonnin teräsrakenne

Konepajalle mittava   
hitsausurakka

- Monelle lienee yllätys, että tämä työ on 
tehty Viafinin Teuvan konepajalla. Olemme 
nähneet rakentamisen yhtenä potentiaali-
sena alana ja hankkineet siksi EN-1090:n 
mukaiset pätevyydet EXC3:een asti. Tämä on 
tosiaan ollut haastava työ, jossa oli paljon 
hitsaamista, sanoo Viafin West Weldingin 
tuotantopäällikkö Matti Tuomisto.

- Tällaista prototyypin teräsrakennetta 
ei ole kukaan tehnyt ennen. Urakasta käytiin 
kova kisa mm. erilaisia patoluukkuja tehnei-
den konepajojen kanssa, Tuliniemi sanoo.

- Sanoin Viafinin edustajille, että tässä 
työssä ei ole tyhmiä kysymyksiä. Konepajal-
ta onkin rohkeasti oltu yhteydessä minuun 
päin, kun jokin asia on pohdituttanut, Juhani 
Hyvönen kiittää.

Uudet kanavaportit ovat molemmat noin 
19 metriä korkeita ja 7,5 metriä leveitä. Ne 
on tehty pääosin 12 tai 16 mm teräslevyis-
tä. Juhani Hyvönen on suunnitellut rakenteen 
niin, että siinä voitaisiin käyttää tukkurien 
varastotavaraa. Portin ylävirran puolella ole-
va etulevy hitsattiin kasaan mahdollisimman 
isoista levynkappaleista. Etulevyn päälle teh-
tiin sitten tukirakenne, johon alavirran puo-
len takalevy on hitsattu kasaan ”palapelira-
kenteena”.

- Hitsattavat levyt tulivat meille BE 
Groupin määrämittaan leikkaamina ja työs-
täminä. Kun hitsasimme alavirran puolen 
”palapelin” erikokoiset levyt tukirakentei-
siin, saatiin aikaan täysin vesitiivis kotelora-
kenne, tiivistää Tuomisto.

- Etulevy on 16 mm teräslevyä. Pysty- ja 
vaakatuet on samaten tehty leikkaamalla 16 
mm teräslevystä. Takalevy 12 mm levystä. 
Putkipalkkia on käytetty vain kävelysillassa, 
Juhani Hyvönen toteaa. –ARa

Kuva 8: Terästukkurin esivalmistelutyössä on mo-
nenlaisia vaiheita, kuten tämä kuva Lapuan teräs-
palvelukeskuksen konepajalta hyvin kertoo.

Kuva 9: Viafin West Weldingille Teuvalle menneet 
teräslevyt leikattiin ja esikäsiteltiin BE Groupin Turun 
teräspalvelukeskuksen konepajalla. Tässä tehdään 
leikkausta toiseen hankkeeseen.

8.

9.
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- Erikoiskuljetukset ovat vuosien varrelta 
meille tuttuja. Esimerkiksi Äänekosken bio-
tuotetehtaalle menneet haihduttimet olivat 
myös isoja. Kuljetuksen kannalta tällainen 
pitkä, matala ja leveä teräsrakenne oli sinän-
sä helppo, Tuomisto sanoo.

Konepajalla porttien kimpussa oli enim-
millään 10-15 henkeä. Alussa tehtiin huolel-
lista ”palapelin” kokoamisen valmistelutyö-
tä, jotta paketti olisi kasassa, kun iso määrä 
hitsaajia kävi työhönsä.

- Käytännössä esivalmisteluun päästiin 
joulukuun puolivälissä. Maalatut portit olivat 
lähtövalmiina helmikuun 2017 lopussa. Työn 
vaativuutta kuvaa, että sille tehtiin kolman-
nen osapuolen ainetta rikkomaton tarkas-
tus, johon kuului mm. koteloiden paineistus 
veden pinnan maksimikorkeuteen asti, Tuo-
misto toteaa.

Yhteistyöllä se sujuu

- Kun teimme tilauksen BE Groupilta, oli 
oma työmme sen jälkeen pääosin hitsaa-
mista. BE Groupin valitsimme sekä hinnan 
että toimitusvarmuuden ja toimitusnopeu-
den takia. Keskusteluyhteys syntyi aiempien 
hyvien yhteistyöprojektin myötä. Kun tulin 
Viafiniin, minulle jo kerrottiin, mistä han-
kintoja oli tehty, ja BE Group oli siinä listassa 
mukana. Jyrki Hannila on palvellut hyvin, 
kun se on mahdollista. Kun toimituksessam-
me käytetään monesti vähän varastotavaraa 
erikoisempia ainevahvuuksia tai materiaale-
ja, päädytään näissä erikoistuotteissa usein 
tehdastoimitukseen, Matti Tuomisto kertoo.

- Kun puhutaan vakioteräslaaduista, BE 
Groupilta löytyy aika isojakin kokoja varas-
tosta hyvin. Näitä tuotteita ja niihin liitty-
vää esivalmistusta hyödynnämme kyllä koko 
ajan, Tuomisto lisää.

- BE Groupilla tässä toimituksessa ovat 
olleet mukana kaikki päätoimipisteet eli La-
puan lisäksi Turku ja Lahti. Esivalmistus teh-
tiin Turussa, jonne sekä hankittiin uusia että 
vietiin Lahdesta lisää levyjä toimitusta var-
ten. Vastuumyyjänä minä olen hoitanut kai-
ken Viafiniin päin. Tukenani ovat olleet tek-
ninen asiakaspalvelu ja hankinta Lahdessa 
sekä konepaja ja sen työnjohto Turussa, Jyrki 
Hannila esittelee omaa rooliaan.

Lapuan teräspalveluyksikön tuotanto-
päällikkö Jouni Keski-Saari ei ollut Mälkiä-
toimituksessa mukana, mutta löysi keskus-
teluissa Matti Tuomiston kanssa yhteistyön 
eväitä tuleviin toimituksiin.

- Lapuan konepajalta lähtee jotenkin 
esikäsiteltyjä teräksiä. Työstämme tehtail-
ta tai Turun varastolta tulevaa raaka-ainetta. 
Meillä on täällä myös isot erikäsittelyvaras-
tot, mikä auttaa asiakkaidemme toimintaa, 
Keski-Saari esittelee.

- Jyrki Hannilan tarjouspyyntö tuli meil-
le tekniseen tukeen valmisteluun. Kun port-
tiurakassa tarvittiin 16 mm levyä noin 80 
tonnia ja yhteensä teräksiä liki 140 tonnia, 
täytyi ensin varmistaa, että pystytään toi-
mimaan halutussa aikataulussa, kertoo BE 
Groupin teknisen asiakaspalvelun tuotanto-
myynnin asiantuntija Jarmo Laaksonen Lah-
desta.

- Hankinta oli tässä tukena, että saa-
tiin riittävät levymäärät useampaan tuolloin 

ajankohtaiseen toimitukseen. Kun tuo 16 mm 
on vähän välikoko yleisimpien toimitustem-
me joukossa, kaikkea ei ollut omissa varas-
toissa. Hyvän verkoston avulla saimme tar-
vittavat levyt kuitenkin hyvin kasaan, lisää 
BE Groupin hankinnassa Lahdessa litteiden 
levytuotteiden tuotepäällikkönä työskentele-
vä Niklas Kemppinen.

- Tämä vaati tuotannolta melkoista jous-
toa, kun toimitus oli jo 9.12.2016. Pitihän täs-
sä tehdä hankintaakin leikkausten, viisteiden 
yms. esivalmistelun lisäksi, Jarmo Laakso-
nen jatkaa.

- Meillä levyt lähtivät pakkaukseen 7.12. 
ja toimitus tapahtui 8.12. Vaikka määrä oli iso 
ja toimitusaikataulu tiukahko, projekti sujui 
ongelmitta. Osaava väkemme ja riittävä tuo-
tannon kapasiteetti selvittivät haasteet hy-
vin, täydentää työnjohtaja Jukka Makkonen 
BE Groupin Turun teräspalvelukeskuksesta.

- Hankintaan tuli tuotannosta 24.11. tie-
to, että varastossa olevat levyt eivät riitä. 
Verkostomme tuli apuun kuten edellä jo to-
tesin ja levyjä järjestyi lisää, Niklas Kemppi-
nen sanoo.

Lisätilauskin hoidettiin sujuvasti

BE Groupin Turun teräspalvelukeskus auttoi 
Viafin West Weldingiä lopulta suurehkolla 
työmäärällä, joka auttoi Teuvan konepajaa 
keskittymään vaativaan hitsaustyöhön.

- Saimme lisätilauksenkin, jossa oli 30-
40 tuntia polttoa, viisteiden tekoa noin 20 
tuntia ja lisäksi vielä singon kautta maa-

laamista. Eli teimme melkoisen työmäärän 
alkuperäisen ja lisätilauksen kanssa, Jukka 
Makkonen toteaa tyytyväisenä.

- Tämä oli sinänsä porukallemme ihan 
perustyötä, jota he ovat tottuneet tekemään. 
Tämä tilaus oli sen verran iso, että pääsim-
me tekemään jopa sarjatyötäkin. Kun levy-
jen leikkaukset ja muut työt oli suunniteltu 
hyvin, pystyi tekemään näppärästi ja hukan 
minimoiden, Makkonen lisää.

- Saimme Pontekin tekemät valmistus-
kuvat ja suunnittelimme omat työmme nii-
den pohjalta. Tässä toimitus tehtiin noin kol-
messa viikossa, joka itse asiassa on nykyisin 
jo ihan reilu aika. Toimituksia toivotaan koko 
ajan nopeampina, Jukka Makkonen jatkaa.

- Aikataulut eivät ole tuotannolle on-
gelma, ellei kapasiteettia ole myyty täyteen. 
Oma suunnittelumme ja toki myös se, et-
tei väki vaihdu koko ajan, helpottavat työtä. 
Tässä projektissa Turku oli paras palvelukes-
kus niin varastotilanteen kuin kapasiteetin-
kin osalta. Yksi etumme oli, että voimme toi-
mittaa levyt linjalta suoraan esimaalattuina. 
Yleisesti vahvuuksiamme ovat materiaalit, 
kapasiteetti, maalaus ja ammattitaito. Toki 
sama hyvä ammattitaito löytyy myös Lapu-
alta ja Lahdesta, Makkonen toteaa.

- Kokonaistoimituksenahan tämä oli 
määrältään ihan normaali. Tässä nyt 16 mm 
levyn suuri määrä vain oli poikkeuksellista, 
Jarmo Laaksonen arvioi. -ARa

Kuva 10: Hyvä yh-
teistyö terästukkurin 
kanssa helpotti Viafin 
West Weldingin urak-
kaa tehtäessä Mälkiän 
sulun alaportteja. BE 
Groupin palvelupaketti 
sekä tässä työssä Turun 
konepajan kapasiteet-
ti ja pitkäaikaisen hen-
kilöstön ammattitaito 
toimitusten esivalmis-
telutöiden nopeaksi ja 
laadukkaaksi tekemi-
seksi antoivat Viafi-
nin tuotannonjohdolle 
mahdollisuuden keskit-
tyä vaativaan hitsaus-
työhön.

Valokuvat: Arto Rautio

10.
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Suomen johtava teräsjakelija BE Group toimittaa materiaalit teräsrakentajien ja 
valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Markkinoiden laajin materiaalivalikoima, tehok-
kain logistiikka ja paras palvelu (myös asiakas-/määrämitat), aina yhdestä paikasta
 
Nyt IPE-, HEB-, ja HEA-palkit myös 15 m pituisina

TERÄSRAKENTAJAN  
TARPEISIIN

TERÄKSET
YHDELTÄ PYSÄKILTÄ

Yhteystiedot:
Katso oma BE Group –
yhteyshenkilösi osoitteesta:
www.onestoppartner.fi

tai

Tuotepäällikkö
Jarkko Mantila
GSM 044 725 2310
jarkko.mantila@begroup.fi

Materiaalit:

 • UNP, UPE, IPE, HEB, HEA-palkit 
 • Putkipalkit
 • Kankiteräkset 
 • Kuumavalssatut levyt 
 • Ohutlevyt
 • Alumiinit
 • Ruostumattomat teräkset

Palvelut:

 • Pitkien tuotteiden katkaisu  
 • Sinkous ja suojamaalaus
 • Ohutlevypalvelut 
 • Muotoleikkaus 
 • Särmäys
 • Koneistus
 • Toimitukset suoraan varastosta ja tehtailta
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Uudisrakennuksista korkea D-siipi, jon-
ka yhteydessä on myös pääaula, ja L-siipi 
ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiloja, 
N-siiven käyttäjäksi tulee Tays Sydänkeskus 
Oy. Maanalaiset pysäköintitilat palvelevat 
sekä Taysiin että Sydänkeskukseen tulevia. L 
on lasten ja nuorten keskus, ja N siis sydän-
keskus. D:ssä on tiloja synnyttäjille, tuki- ja 
liikuntaelimistön sairauksista kärsiville sekä 
verisuonikirurgia ja toimenpideradiologia.

Etupihahanke alkoi kahden lähinnä toi-
mistokäytössä olleen rakennuksen purkami-
sella. Työhön lähtöä helpotti, ettei purettu-
jen talojen toiminnoille tarvinnut etsiä isoja 
väistötiloja. Rakennuttaja Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiri kiinnitti arkkitehtisuunnitte-
luun työyhteenliittymän Arkkitehtitoimis-
to Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy sekä 
rakenne- ja geosuunnitteluun A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy:n. Rakennuttajakonsulttina 
toimii Rakennuttajatoimisto HTJ. Koko ra-
kennushanke tehdään yhdellä urakkasopi-
muksella, jossa projektinjohtourakoitsijana 
toimii SRV Rakennus Oy.

SRV Rakennus aloitti työt Taysin etupi-
halla elokuussa 2015. Runkoihin Deltapalk-
keja ja osin myös liittopilareita toimittavan 
Peikko Finlandin ensimmäiset Deltapalkki-
toimitukset tulivat N-siipeen vuoden 2016 

Taysin etupihalla nousee kolme 
uutta sairaalarakennusta

Artikkelit

Tampereen yliopistollisen sairaalan etu-
pihalle rakennetaan parhaillaan kolmea 
uutta sairaalarakennusta ja uutta maan-
alaista pysäköintilaitosta. Teräsrakenteet 
ovat tärkeässä osassa työmaalla, jossa 
tehdään bruttoalaltaan noin 90.000 m2 
uutta tilaa.

alussa. Viimeiseksi tehtävän L-siiven osal-
ta Peikon toimitukset jatkuvat vuoden 2017 
loppuun. Kun L-siiven runkoa nostetaan, 
N-siivessä tehdään jo viimeistelytöitä, sil-
lä N-siiven rakennustekniset työt valmis-
tuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Koko 
työmaa valmistuu rakenneteknisiltä osiltaan 
vuonna 2019.

Varmaa ja kustannustehokasta 
rakennetta

Käytännössä rakennustyöt etenevät niin, että 
D- ja N-siipi olivat jo sangen pitkällä, kun L-
siivessä runkotyöt olivat vasta alkuvaiheessa. 
Pysäköintitiloiksi tulevaa AP-taloa on myös 
tehty eturintamassa, kun L-siiven rakenteet 
tulevat osin AP-talon päälle.

- Suunnittelua on viety eteenpäin yhtenä 
suunnitteluryhmänä. Ryhmään kuuluu ark-
kitehti-, rakenne-, geo-, talotekniikka- sekä 

1.

2.
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sairaalalaitesuunnittelun edustajia. Teimme 
tällä joukolla ensin hinnanmuodostusaineis-
ton. Kun SRV Rakennus valittiin projektin-
johtourakoitsijaksi, suunnitelmia on sitten 
kehitetty yhdessä heidän kanssaan, kuvaa 
työn etenemistä L-siiven rakennesuunnit-
telun projektipäällikkönä ja muidenkin osien 
rakennesuunnittelijana toimiva A-Insinööri-
en Joni Lehtonen.

- Toteutussuunnittelu on tehty ra-
kentamisen aikana. Suunnittelu on tilaa-
jan hankinta, mutta urakoitsijan ohjaus on 
vaikuttanut toteutukseen, täsmentää SRV 
Rakennuksen työpäällikkö Jouni Hämäläinen.

- Tilasuunnittelu ohjannut pitkälle ra-
kennesuunnittelua. L-siivessä rakennuksen 
monimuotoisuus myös vaikutti esimerkiksi 
siihen, että ei päästy toimistolaatikon tapai-
seen selkeään moduuliverkostoon. Samaten 
rakennesuunnittelijan työhön vaikutti, että 
tekniikkaa on paljon ja tilaaja haluaa suurta 
muuntojoustavuutta. Kantavia betoniseiniä 
on vähän. Porrashuoneet jäykistävät harvan 
pilari-palkki –rungon. Peikon Deltapalkit 
ovat yksi asia, jolla asetettuihin tavoitteisiin 
on päästy, Joni Lehtonen kertoo.

- Lasten ja nuorten keskuksen moni-
muotoinen arkkitehtuuri lähtee sekä kau-
punkikuvallisista vaatimuksista että käyttä-
jien asettamista tavoitteista. L-siipi sijaitsee 
kaupunkikuvallisesti merkittävässä puisto-
maisemassa ja muodostaa Teiskontien suun-
taan päänäkymän Taysin alueelle, kertoo 
L-siiven pääsuunnittelija Johanna Into Ark-
kitehtitoimisto Tähti-Set Oy:stä.

- Olemme kehittäneet tilaajan kans-
sa yhdessä asioita. Hankkeessa piti sovit-
taa toiminnalliset tavoitteet ja rakentami-
seen käytettävät määrärahat yhteen oikeilla 
rakentamisen ratkaisuilla, Jouni Hämäläinen 
summaa.

- Suureen rakennushankkeeseen liittyy 
useita vaiheita, ja välillä suunnitelmia jou-
dutaan tarkentamaan ja muuttamaan jo-
pa ratkaisevilta osin. Etupihan rakennusten 
toiminnot ovat pysyneet ennallaan, mut-
ta toteutussuunnitteluvaiheessa on yhdessä 
jouduttu miettimään uudelleen mm. julkisi-
vuratkaisuja. Kokonaisuus on kuitenkin saatu 
suunnitelluksi hallitusti ja aikataulussa, arvi-
oi Johanna Into.

Tilaa tekniikalle

- Myös D- ja N-siipi ovat pilari-palkki -run-
koisia. Palkkina on käytetty joka siivessä 
Deltapalkkia. N-talossa on teräsbetonipilarit, 
L:ssä on sekä teräsliitto- että teräsbetonipi-
lareita. D-siivessä aula on puhdas teräsra-
kenne ja siiven yläkerroksissa on myös teräs-
pilareita ja WQ-palkkeja. Pilarit, joista osa on 
pyöreitä ja osa kulmikkaita, jäävät raken-
teissa pääosin näkyviin. Pyöreitä pilareita on 
käytetty arkkitehtonisten syiden lisäksi myös 
helpottamaan liitosdetaljiikkaa, kun palkit 
ovat esimerkiksi liittyneet pilariin kolmesta 
epäsymmetrisestä suunnasta, Lehtonen lisää.

- L-siiven pilareista noin viidennes tulee 
Peikolta. L-siivessä teräspilarit kilpailutettiin 
erikseen, mutta Peikko voitti siis senkin toi-
mituksen, täsmentää SRV Rakennuksen han-
kintainsinööri Mikko Pärssinen.

Deltapalkin valintaan vaikuttivat mata-

la laippa, mikä jättää alakaton sisälle jäävälle 
tekniikalle maksimaalisen tilan, pitkät jän-
nevälit, toimitusvarmuus ja tietysti myös ra-
ha. A-Insinöörit ”arvasi” omia suunnitelmia 
tehdessään, että työ tehdään Deltapalkilla ja 
sen kiinnityskonsoleilla. SRV:llä hankinnois-
ta vastanneet hankintapäällikkö Rauno Tah-
kokorpi ja hankintainsinööri Mikko Pärssinen 
pysyivät ajatuksessa.

Kuva 1: Etualalla valmistellaan L-siiven runkotöiden 
alkua. D-siiven teräsrunkoinen aulaosa näkyy kuvan 
keskellä ja D-siipi, jossa on sisään kaareva julkisivu 
alaosassa, sen takana. L-siipi tulee osin vasemmalla 
rakenteilla olevan pysäköintilaitoksen päälle. N-siipi, 
joka valmistuu rakenneteknisiltä osiltaan vuoden 
2017 loppuun, on vasemmalla pysäköintilaitoksen 
takana näkyvä D-siipeä matalampi rakennus.

Kuva 2: Isossa Taysin Etupihahankkeessa ovat teh-
neet yhteistyötä mm. Peikko Finlandin Elina Hieta-
nen (vas.) SRV Rakennus Oy:n Rauno Tahkokorpi ja 
Jouni Hämäläinen, Peikko Finlandin Valtteri Aspinen, 
SRV Rakennuksen Mikko Pärssinen sekä A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy:n Joni Lehtonen.

Kuvat 3-6: D-siiven julkisivun arkkitehtuuri muo-
dostaa pääsisäänkäynnin puoleisella julkisivulle 
ylimpiin kerroksiin ulokerakenteen. Tämä on toteu-
tettu sekä Delta- että WQ-palkeilla, joka toimivat 
kuormille ulokepalkkeina. Lisäksi ulokkeiden päi-
den väliin on asennettu ulkoseinälinjalle teräsprofii-
lit sitomaan palkkien päiden taipumia ja kannatte-
lemaan ylimpiä ei-kantavia nauhaelementtejä. Ne 
toimivat vetotankorakenteena ylimpään kerrokseen 
asti siirtäen kuormat jäykistäville rakenteille vesika-
tolla. D-siipeen tuleva sairaalan uusi pääaula muo-
dostuu kahdesta osasta, joista sisemmässä osassa on 
teräsristikoilla sekä sekundääripalkeilla kannateltu 
lasikatto. Perusratkaisuna D- ja N-siivessä on teräs-
betonipilareihin ja Deltapalkkeihin perustuva runko. 
Julkisivulinjalla on käytetty osin myös teräsliittopi-
lareita.

3.

4.

5.
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- Deltapalkkien, liittopilarien ja palkkien 
kiinnityskonsoleiden lisäksi Peikolta on tullut 
myös peruspultteja sekä Petra-laattakannak-
keita, Rauno Tahkokorpi lisää.

- Liittopilareissa on käytetty samanlaista 
konsolityyppiä palkkien kannattamiseen kuin 
käytettiin esimerkiksi Ratinan työmaalla. Me 
valmistamme aina liittopilarit suunnitelmi-
en mukaisina eli niissä voi käyttää erilaisia 
liitoksia. Tässä siis suunnittelija päätyi pult-
tikiinnitykseen. Betonipilareihin toimitim-
me tännekin vakiotuotettamme PC-konsolia 
palkkien pilariliitoksia varten, sanoo Peikolla 
L-siiven liittopilari- ja palkkitoimituksesta 
vastaava projektiasiantuntija Elina Hietanen.

- Käytännössä työ on siis tehty A-Insi-
nöörien suunnitelmilla. Vähän toki sump-
limme detaljeja kaupan teon jälkeen kuten 
yleensäkin, toteaa D- ja N-siipien toimituk-
sesta Peikko Finlandissa vastannut projekti-
insinööri Valtteri Aspinen.

Peikko Finland on toimittanut niin Del-
tapalkit kuin L-siipeen menneet teräsliit-
topilarit SRV:n työmaalle.  SRV on ostanut 
runkoasennuksen erikseen kaupalla, johon 
kuuluu myös betonielementtien asennus. Au-
lan ja D-siiven yläosan riippuvan ulokkeen 
teräsrakenteet SRV on tilannut myös omalla 
kaupallaan Teräselementti Oy:ltä.

Palkkitoimittajalle   
mittava työmaa

- Vaikka tässä on monimuotoisuutta, ei 
palkkien kautta tapahtuvia voimansiirto-
ja alapuolisille pilareille ole tarvinnut tehdä 
kuin L-siiven ja AP-rakennuksen rajapinnas-
sa. Muuten pilarilinjat menevät alhaalta ylös 
asti. Mutta perinteiseen toistuvaan moduuli-
jakoon ei voinut mennä. Rakennuksen muo-
to, tilaratkaisut sekä talotekniikan tarpeet 
ovat osaltaan ohjanneet rungon sijoittelua. 
Normaaleista suorakulmaisista liitospin-
noista poikkeavia liitoksia on rakennuksessa 
paljon. Osa liitoksista on aika mutkikkaita, 
mihin tämä yhteinen detaljien viilaus Peikon 
kanssa on osaltaan liittynyt, Joni Lehtonen 
esittelee L-siiven rakenteellisia reunaehtoja.

Pisimmät L-siiven AP-rakennuksen 
päällä olevat Deltapalkit ovat 14,5-metrisiä. 
Lyhimmillä on mittaa 2-3 metriä. Isoimmat 
palkkiprofiilit ovat korkeudeltaan 500 ja le-
veydeltään 600 mm, pienimmät 200 X 200 
mm. L-siipi on jaettu työssä isompaan A- ja 
pienempään B-lohkoon. B-lohkossa on tilo-
ja erityisvaatimuksia edellyttävälle hoidolle. 
Siksi B-lohkossa ei saa olla esimerkiksi te-
räviä kulmia tai mitään irti revittävissä ole-
via rakenneosia. N- ja D-siivessä lisävaateita 
ovat tuoneet esimerkiksi kuvantamislaitteet, 
jotka vaativat muita toiminta suurempaa 
kestävyyttä rakenteilta.

- Toimituksessamme vastuullani olevissa 
rakenteissa on noin 500 Deltapalkkia, joiden 
yhteismitta on noin 4,8 kilometriä. Vaikka 
ratkaisut ovat tuttuja, on tämäkin silti ihan 
haastava kokonaisuus. Runkotyöt etenivät D- 
ja N-siivessä hyvin suunnitelman mukaan. 
Asentaja tarkensi työn edetessä tietysti Pei-
kon toimitusaikataulua, mutta kokonaisuu-
tena mentiin hyvin alussa sovitun mukaises-
ti, Valtteri Aspinen toteaa.

- L-siiven työt ovat vielä alussa. Sinne 

tuli AP-osan päälle vähän lisää palkkeja al-
kuperäiseen nähden, mutta se ei vaikuta ko-
konaisaikatauluun. Ideana on L-siivessäkin, 
että tuotteemme tulevat työmaalle suoraan 
tehtaalta ja nostetaan paikoilleen saman tien. 
L-osaan menee arviolta 280 Deltapalkkia ja 
niiden yhteismitta on noin 1,7 kilometriä. Pi-
lareita meiltä tulee siihen noin 60 tonnia, 
laskee Elina Hietanen.

- Kattorakenne tehdään L-siivessä Del-
tapalkeilla ja ontelolaatoilla, joiden päälle 
asennetaan villat ja vedeneristeet. L-siives-
sä konehuoneet on hajautettu kerroksittain 
ympäri rakennusta, eli käytännössä joka ker-
roksessa on neljä erillistä konehuonetta pois 
lukien kellarikerrokset. Näiden lisäksi katto-
tasolla on vielä neljä erillistä konehuonetta, 
Joni Lehtonen jatkaa.

-Tällainen osittain hajautettu järjestelmä 
on myös D- ja N-siivissä

Huolellinen työ turvaa  
hyvät olot

Tays Etupiha-hanke tähtää tietysti lopputu-
lokseen, jolla luodaan erinomaiset olot sekä 
sairaanhoidon potilaille että henkilöstölle. 
Tukena on eri osa-alojen konsultteja mm. 
puhtaus-, kosteus-, sisäilma- ja ääniasioi-
den hallintaan. Esimerkiksi rakenteiden kui-
vumisasioita seurataan koko ajan. Samaten 
mm. potilashuoneiden äänen eristävyyteen 
kiinnitetään työn aikana suurta huomiota 
akustiikkasuunnittelijan ohjauksessa.

- Nämä asiat eivät sinänsä vaikuta työn 
etenemiseen, vaan laatutekijät on otettu 
huomioon jo töiden suunnittelussa. Äänene-
ristävyys on esimerkiksi vaikuttanut pilari-
ratkaisuun. Teräsbetoni- ja liittopilaristahan 
ääni ei kuulu läpi, jos pilari sattuu väliseinän 
kohdalle. Olemme myös tehneet mallihuo-
neita, jotta henkilöstö pääsee tuomaan oman 
näkemyksensä eri ratkaisujen toimivuudesta, 
Jouni Hämäläinen kertoo.

- Olemme mallintaneet tietysti rakenteen 
Teklalla. Mallintaminen oli muutenkin tilaa-
jan tahtotila eli mallinnusta on hyödynnetty 
eri tavoin niin tilaajan kanssa keskusteltaes-
sa kuin rakentamisen suunnittelussa. Raken-
teellisissa perusratkaisuissa on haettu tuttuja 
vaihtoehtoja. Peikon tuotteet esimerkiksi on 
koeteltu monissa hankkeissamme, mistä tie-
dämme, että niihin voi luottaa. Lisäksi meil-
le on syntynyt luonteva yhteys kysyä heiltä, 
miten jokin asia olisi fiksuinta hoitaa, jos itse 
jäämme pohtimaan eri vaihtoehtojen välil-
lä. Ei ole järkevää höntyillä itsekseen, kun on 
mahdollisuus tutkailla asioita yhdessä, Joni 
Lehtonen kuvaa ratkaisujen hakemista.

- Tuotantosuunnittelussa malli on tosi-
aan päivittäisessä käytössä. Tosin SRV hyö-
dyntää enemmän ifc-mallia kuin Teklan 
mallia. Malleja käytetään mm. massoituk-
sessa, risteytystarkasteluissa sekä asennus-
järjestysten ja aikataulujen suunnittelussa 
ja seurannassa. L-siivessä status-työkalulla 
seurataan nyt elementtitoimitusten valmi-
usastetta, vahvistaa Jouni Hämäläinen.

- Vuoromestarit näyttävät käyttävän 
tableteilla olevia malleja hyvin ahkerasti, 
vahvistaa Mikko Pärssinen.

- Samaa ifc-pohjaista tietomallia on en-
sin käytetty suunnittelijoiden välisessä yh-
teensovituksessa. Monimuotoiset rakennuk-
set vaativat tarkkaa yhteensovitusta ja hyvää 
suunnittelijoiden yhteistyötä. Tässä tieto-
malli on ollut olennainen työkalu, kertoo Jo-
hanna Into.

- Hyvän lopputuloksen ja hyvien olojen 
avain on hyvässä suunnittelussa. Liittora-
kenteessa on tärkeää, että myös ontelolaat-
tasuunnittelija on tiiviisti mukana kokonai-
suuden teossa. Kun sitten työmaalla tehdään 
huolellista työtä suunnitelmien mukaises-
ti joka vaiheessa, päästään haluttuun tasoon. 
Tämän takia runkoasentajakin on monissa 
liemissä keitetty kokenut tekijä, Jouni Hämä-
läinen linjaa.

- Meidän päässämme toimitukset sujuvat 
hyvin, kun saamme lähtötiedot ja toimitus-
ajat ajoissa kuten täällä. Silloin asennustyö-
kin yleensä menee hyvin, Peikon Elina Hie-
tanen toteaa.

Puhtaus on yksi lähtökohta

- Käytännössä Peikolta on tullut työmaalle 
½ - 1 kerroksen palkistot parin viikoin vä-
lein, Valtteri Aspinen jatkaa.

- Tuo on suunnilleen ollut kerrosnousu-
jen tahti, vahvistaa Mikko Pärssinen.

- Käytännössähän työtä tehdään loh-
koittain, jolloin yhdessä lohkossa kerrok-
set menevät vähän eri tahdissa kuin toisessa. 
Julkisivun betoniset sandwich-elementit ja 
ikkunoiden välissä olevat termorankaraken-
teet ovat nousseet rungon rinnalla, mutta 
sisäpuolella töitä ei ole aloitettu muuraus-
töitä lukuun ottamatta ennen kuin vesikatto 
on ollut valmis. Poikkeus on korkea D-siipi. 
Siellä teimme rakennuksen keskelle väliai-
kaisen vesikaton, että pääsimme alakerros-
ten sisätiloihin nopeammin. Esimerkiksi ta-
lotekniikan asennusten osalta erityisen tiukat 
puhtausvaateet myöhentävät asennusten al-
kamista ns. normirakentamiseen verrattuna, 
Jouni Hämäläinen lisää.

L-siipeen tulevat kaarevat seinät teh-
dään paikan päällä termorankaisina. Lisäksi 
kaarevissa osissa on liittopilareita julkisi-
vunkin kantavana rakenteena. Rakennus-
ten nauhajulkisivut on tehty piilokonsoleilla. 
Jos liittopilari on julkisivulinjassa, siihen on 
asennettu tehtaalla valmiiksi julkisivukonso-
li. Elementit lasketaan sitten konsolien pääl-
le. D-siiven pääjulkisivun sisään kaartuva 
alaosa tehdään murtoviivalla, minkä vuoksi 
palkkeihin ei ole tarvinnut tehdä valupeltejä 
reunaan. –ARa

6.
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Tays Keskussairaalan etupiha ei ole uusi-
en rakennusten valmistuttua enää entisensä. 
Poissa ovat autot ja ambulanssit, ja tilal-
la on viihtyisä, turvallinen, kevyelle liiken-
teelle rauhoitettu viheralue. Tulevaisuudes-
sa Taysin etupihalla voi myös istua kahvilan 
terassilla ja kävellä ratikkapysäkiltä suoraan 
pääovelle. 

Keskussairaalan nykyisen pääsisään-
käyntipihan Elämän liekki -veistos on edel-
leen keskeisessä roolissa sairaala-alueen 
maamerkkinä. Tarkoituksena on, että etupi-
han aukiolla on lämmin ja pehmeä tunnel-
ma, ja siellä on luonto läsnä, vaikka ympäris-
tö onkin rakennettua. Isoja puita sinne ei voi 
tuoda alapuolella olevan maanalaisen park-
kihallin vuoksi.

Etupihan uusien rakennusten julkisivu-
jen väritys on suunniteltu siten, että uusia 
rakennusmassoja yhdistää nykyisen sairaa-
lan tuttu valkoinen väri. Jokaisella uudella 
rakennuksella on tämän lisäksi tunnistetta-
vuutta lisäävää väriteema. Ideana on käyttää 
rakennusten teemavärejä sisäänvedoissa ja 
ulokkeissa. Hankkeeseen kuuluvat etupihalle 
tulevat rakennukset D, N (Sydänsairaala) ja L 
(Lasten ja nuorten keskus) sekä maanalainen 
pysäköintilaitos AP. N-siiven teemaväri on 
punainen ja D-siiven keltainen. L-siivessä on 
sinistä väriä, jota on lisäksi varioitu käyttä-
mällä liukuväri- ja mosaiikkiaiheita. 

Etupiha on massiivinen rakennushan-
ke, joka vaatii suunnittelulta hyvää koko-
naisuuksien hallintaa. Pää- ja arkkitehti-
suunnittelusta vastaa Työyhteenliittymä 
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Ark-
kitehdit Oy. Työyhteenliittymällä on mo-
nipuolista ja pitkäaikaista kokemusta ter-
veydenhuoltorakennusten suunnittelusta. 
Arkkitehtitoimistot toimivat tässä hankkees-
sa kuin yksi toimisto, tiimityö asiantuntijoi-
den välillä toimii hyvin ja suunnitteluresurs-
sien käyttö on tehokasta.

Hankkeessa on mukana noin 30 arkki-
tehtiä ja koko suunnitteluryhmässä yhteensä 

Tays Uudistamisohjelma 2020

Kuva 7: Taysin pääsisäänkäynti näyttää tällaisel-
ta, kun nyt käynnissä oleva Etupihahanke valmistuu. 
Vasemmalla on uusi N-Siipi, keskellä taempana D-
siipi ja oikealla L-siipi.

Kuva 8: Teiskontie on Taysin vieressä etelän puolel-
la kulkeva pääväylä. Teiskontieltä katsottuna katseet 
kerää ensin uusi L-siipi.

Kuva 9: Taysin pääsisäänkäynnin edessä on nyt 
käynnissä olevan työmaan valmistuttua viihtyisä, 
turvallinen, kevyelle liikenteelle rauhoitettu viher-
alue. Tuleva Tampereen raitiotie tuo Taysiin tulijat 
pysäkille aivan piha-alueen ja pääsisäänkäynnin 
viereen.

7.

8.

9.
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Taysin etupihahanke muodostuu kolmesta 
sairaalarakennuksesta (N-, D- ja L-siivistä) 
ja maanalaisesta pysäköintilaitoksesta, joka 
rajoittuu kolmelta sivultaan em. uusiin ra-
kennuksiin. Rakennusten runkojärjestelmiin 
ja moduulijakoon ovat vaikuttaneet voimak-
kaasti kerroksittain vaihtuvat toiminnalli-
set tilat ja talotekniikan monenlaiset tarpeet. 
Omat haasteensa suunnitteluun ovat tuoneet 
etenkin D-siiven kohdalla liittymät vanhoi-
hin rakennuksiin ja tunneliverkostoon sekä 
vieressä toimivan sairaalan häiriöttömän toi-
minnan turvaaminen.

D-siipi on 9-kerroksinen sairaalara-
kennus, jossa on lisäksi kaksi kellarikerrosta 
ja tekniikkatunnelikerros. Kantava päärun-
ko muodostuu pilari-palkkirungosta, joka on 
jäykistetty teräsbetonisilla elementtiraken-
teisilla porras- ja hissikuiluilla. Väli- ja ylä-
pohjan ontelolaatastot on raudoitettu toi-
mimaan vaakasuuntaisena levyrakenteena. 
Pilarit ovat teräsbetonielementtejä ja teräs-
liittopilareita, palkit ovat hitsattuja mata-
lapalkkeja. Liittopilarit ovat pääosin kahden 
kerroksen korkuisia ja teräsbetonipilarit kah-
den- tai kolmen kerroksen korkuisia pila-
reita. Palkit liittyvät niihin nivelisesti. N- ja 
L-siivessä päärunko muodostuu samoilla pe-
riaatteilla kuin D-siivessä. Rakennukset N ja 
L ovat D:tä matalampia.

D-siiven kahdella ulkoseinälinjalla on 
käytetty osittain ulkoseinän sisään upotettuja 
teräsliittopilareita. Niihin konsoleiden väli-
tyksellä tukeutuvat ulkoseinän kantavat nau-
haelementit toimivat seinämäisinä palkkeina. 
Tällä mahdollistetaan viereisten huonetilojen 
mahdollisimman hyvä muuntojoustavuus, 
kun pilarit eivät rajoita huonetilojen muu-
toksia tulevaisuudessa.

Julkisivun arkkitehtuuri muodostaa pää-
sisäänkäynnin puoleisella julkisivulle ylim-

piin kerroksiin ulokerakenteen. Tämä on to-
teutettu sekä Delta- että WQ-palkeilla, joka 
toimivat kuormille ulokepalkkeina. Lisäksi 
ulokkeiden päiden väliin on asennettu ulko-
seinälinjalle teräsprofiilit sitomaan palkkien 
päiden taipumia ja kannattelemaan ylimpiä 
ei-kantavia nauhaelementtejä. Ne toimivat 
vetotankorakenteena ylimpään kerrokseen 
asti siirtäen kuormat jäykistäville rakenteil-
le vesikatolla.

D-siipeen tuleva sairaalan uusi pää-
aula muodostuu kahdesta osasta, joista si-
semmässä osassa on teräsristikoilla sekä 
sekundääripalkeilla kannateltu lasikat-
to. Lasikatolla pyritään saamaan mahdolli-
simman hyvin luonnonvaloa syvärunkoisen 
rakennuksen sisäosiin. Pääsisäänkäynnil-
tä alkavalla aulaosuudella on kattoraken-
teet kannateltu teräsristikolla sekä hitsatuilla 
kotelopalkeilla. Nämä tukeutuvat teräsbe-
tonisiin mastopilareihin ja aulassa oleva te-
räsrunkoinen hissikuilu toimii jäykistävänä 
elementtinä. Tässä osassa on ontelolaatois-
ta muodostuva yläpohja ja katon reunoil-
la lasikattonauhat. Aulan kattoristikoista on 
myös ripustettu teräsrakenteinen kulkusil-
ta L-siivestä vanhaan A-siipeen. Tämä silta 
rakentuu osittain myös vanhan pääaulan ka-
ton päälle. 

Uuden pääaulan perällä on koko raken-
nuksen korkuinen maisemahissi teräsrun-
koisella lasiseinällä ja lisäksi teräslevyraken-
teinen pääportaikko. Portaikon rakenteessa 
päädyttiin teräsrunkoon, koska portaan ilme 
haluttiin pitää kevyenä. Pääaulan lasikaton 
yläpuolella on taukotila, jonka teräsrunko on 
kannateltu rakennuksen päärungosta tauko-
tilan yläpuolisella ristikolla.

D-siiven ja olemassa olevan sairaalan 
A-siiven väliin vanhan rakenteen yläpuolel-
le rakentuu 4-kerrosta korkea teräsputkirun-

Tays Etupihahankkeen 
rakenneratkaisut

yli sata suunnittelun ammattilaista. Suun-
nitteluryhmän muodostavat arkkitehti-, ra-
kenne-, geo-, talotekniikka- sekä sairaala-
laitesuunnittelijat. Tämän lisäksi hankkeen 
hyväksi työskentelee suuri joukko Pshp:n 
omaa rakennuttajahenkilöstöä ja käyttäjien 
edustajia.

Suunnittelutyö on ollut käyttäjälähtöistä 
ja tämä on vaatinut panostusta myös henki-
lökunnalta. Suunnittelussa käytettyä tieto-
mallia on hyödynnetty myös tilaajan ja käyt-
täjien osallistamisessa suunnitteluun. 

Tilat on tuotettu tietomallista virtuaali-
ympäristöön. Tämä tarkoittaa, että suun-
nitteluvaiheessa tilojen tulevat käyttäjät 
pääsevät 3D-mallissa aidon tuntuisesti vir-
tuaalikävelylle suunniteltuun rakennukseen. 
He pystyvät arvioimaan ja kehittämään teh-
tyjä tilaratkaisuja omaa ammattiosaamistaan 
hyödyntäen. Mallilla pystytään säästämään 
rahaa, sillä suunnitteluvaiheessa tehdyt oi-
keat ratkaisut tehostavat toimintaa ja vähen-
tävät huomattavasti mahdollisia muutostöitä 
valmiiseen rakennukseen. Virtuaalikävelyille 
on osallistunut tulevan rakennuksen henki-
lökunnan lisäksi mm. lapsiasiakkaita, päättä-
jiä, suunnittelijoita, rakentajia sekä ylläpi-
dosta vastaavia henkilöitä.

Johanna Into, arkkitehti SAFA
Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy 
ja UKI Arkkitehdit Oy

D-rakennus
Toiminnot: raskaana olevien, synnyttäjien 
ja vastasyntyneiden hoito, tuki- ja liikun-
taelimistön sairauksien hoito, verisuoniki-
rurgia, toimenpideradiologia, laboratorion 
näytteenotto, välinehuolto sekä pääaula
Sijainti: Keskussairaalan etupihalla, van-
han D-rakennuksen tilalla 
Laajuus: 37.200 brm2 

L-rakennus 
Toiminnot: Lasten ja nuorten keskus 
Sijainti: Keskussairaalan etupihalla, van-
han C-rakennuksen tilalla 
Laajuus: 19.400 brm2 

N-rakennus 
Toiminnot: Tays Sydänsairaala 
Sijainti: Keskussairaalan etupihalla, van-
han N-rakennuksen tilalla 
Laajuus: 13.800 brm2 

Pysäköintilaitos AP 
Sijainti: Keskussairaalan etupihan alla 
Toiminnot: Ylemmällä tasolla saatto- ja 
taksiliikenne pääaulaan sekä ambulanssi-
en siirtokuljetuksia.  Yhteys pysäköinnistä 
pääaulaan hissien ja liukutason kautta suo-
raan infopisteelle.
Autopaikkoja: yhteensä 438 
Laajuus: 19.800 brm2 

Hankkeen pää- ja arkkitehti-
suunnittelu: työyhteenliittymä Arkkitehti-
toimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
Osahankkeiden pääsuunnittelijat: 
D: Niina Rissanen, N: Toni Väisänen, 
L ja AP: Johanna Into

10.
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koinen, lasiseinäinen yhdyssilta. Se on jäy-
kistetty osittain ristikkorakenteella ja osittain 
vanhaan porrashuoneeseen rakennetulla ja 
laajennetulla, paikalla valetulla hissikuilulla. 
Vanhoja alapuolisia rakenteita on vahvistet-
tu tarpeellisilta osiltaan. Yhdyssillan välitasot 
ovat liittolaattarakenteisia.

Korkean D-siiven katolle rakennetaan 
helikopterin laskeutumisalusta. Alusta ero-
tetaan tärinävaimentimilla muusta raken-
nuksen rungosta. Laskeutumisalustan runko 
muodostuu teräsristikoista ja kansi beto-
nisesta liittolaatasta, jossa liittopelti toimii 
samalla myös muottina. Hissikuilu ja kaksi 
porrashuonetta ulotetaan vesikaton yläpuo-
lelle. Hissien yhteyteen rakennetaan teräs-
rakenteinen etu-/odotustila sekä kulkusil-

ta helikopterin laskeutumisalustan käyttöön. 
Laskeutumisalustalta on suora reitti hisseillä 
ensiapuun.

D-siiven palokesto kahden alimman kel-
larikerroksen osalta on R120, muuten R60. 
Vaadittu palokesto on saavutettu käyttämäl-
lä sekä liittopilareiden että palkiston osalta 
teräs-betoniliittorakennetta. Pääaulan ja yh-
dyssillan teräsrakenteiden palomitoitukses-
sa on käytetty toiminnallista palomitoitusta. 
Muut teräsosat on suojattu palosuojamaa-
laamalla.

Kaksikerroksinen pysäköintilaitos sijoit-
tuu maan alle uuden pihakannen alapuolel-
le. Se on pääosin paikallavalurakenteinen. 
Välitaso ja pihakansi ovat jälkijännitettyjä 
paikallavalurakenteita. L-siiven alapuolel-

la oleva liikuntasaumalohko on elementtira-
kenteinen ja jäykistetty L-siiven kantavien 
seinien ja porras- ja hissikuilujen välityksel-
lä. L-siiven ulkoseinälinja kääntyy siten, että 
seinälinjan pilarit eivät osu pysäköintihal-
lin pilarien päälle vaan osa ulkoseinälinjasta 
kannatellaan isoilla hitsatuilla teräspalkeil-
la ajoväylän päältä. Sisäänajoluiskan katos 
ja porrashuoneiden maanpäälliset osat ovat 
teräsrunkoisia ja lasiverhottuja. Pysäköinti-
laitoksen alempi kerros kuuluu paloluokkaan 
R120, ylempi on R60.

Tarja Nakari
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Kuva 10: Rakennesuunnittelijan Tek-
la-mallista otettu Etupihahankkeen 
yleisnäkymä. 

Kuva 11: D-siipi rakennesuunnittelijan 
silmin nähtynä.

Kuva 12: A-Insinöörit Suunnittelun 
Tekla-mallista otettu kuva D-siiven 
ulokkeen kannatusrakenteista.

Kuva 13: Liittopilari ja putkipalk-
ki L-siiven kaarevalla julkisivul-
la. Putkipalkkiin lisättiin konepajalla 
muottipelti holvin reunavalua var-
ten. Muottipelti muotoiltiin siten että 
työmaalle jää mahdollisimman vä-
hän tilkitsemistyötä. Lisäksi työmaan 
kanssa yhdessä ideoitiin kaidetuet, 

jotka toimivat samalla muottipeltiä 
tukevina rakenteina. Kaidetuet nou-
sevat hieman reunavalun yläpin-
nan yläpuolelle, jotta kaiteet voidaan 
asentaa heti putkipalkin asennuksen 
jälkeen eikä niitä tarvitse poistaa en-
nen kuin ulkopuolisen seinärakenne 
toimii putoamissuojauksena. Putken 
valmis pinta jää valmiin lattian ala-
puolelle, jolloin putken päitä ei tarvitse 
katkaista kaiteiden poisottamisen jäl-
keen. Putkipalkki liittyy pulttiliitoksella 
liittopilariin.

Valokuvat: 1-6 Arto Rautio, arkkiteh-
tikuvat 7-9 Työyhteenliittymä Arkki-
tehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Ark-
kitehdit Oy, rakennemallikuvat 10-13 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

11. 12.

13.

WWW.AINS.FI

RAKENNUTTAMISEN, RAKENNESUUNNITTELUN,
INFRASUUNNITTELUN SEKÄ KALLIO- JA 

YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN SUUNNANNÄYTTÄJÄ
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Jyväskylän keskussairaala valmistui 1954 sen 
aikakauden ajatusten pohjalta. Sairaalassa on 
korkea potilastorni keskellä ja sen ympärillä 
eri toimintoihin tarkoitettuja siipiä. Lisäk-
si sairaalanmäelle, joka tunnetaan nykyisin 
Jyväskylän kehityssuunnitelmissa nimel-
lä Kukkula, tehtiin lämpökeskus ja erilaisia 
rivi- ja kerrostaloja henkilökunnan asun-
noiksi. Keskussairaalan viereen tehtiin sitten 
1970-luvulla Sädesairaala ja 1980-luvulla 
mm. ensiaputilat sisältävä laajennus.

Lisäksi keskussairaalatoimintoja on ol-
lut remontoidussa Kinkomaan sairaalas-
sa, joka valmistui Muurameen vuonna 1930 
tuberkuloosiparantolaksi, sekä lastenpsy-
kiatrian käyttöön 1960- ja 1970-luvuilla 
tehdyssä Haukkalan sairaalassa ja mielen-
terveyspotilaille 1990-luvulla rakennetus-
sa Kangasvuoren sairaalassa. Mielenterveys-
potilaita on hoidettu Kangasvuoren ohella 
myös Sisä-Suomen sairaalassa Suolahdes-
sa ja Juurikkaniemen sairaalassa Keuruul-
la. Sairaalatoiminta loppui näistä viimeisinä 
Juurikkaniemestä ja Kangasvuoresta vuoden 
2016 alussa.

- THL kartoitti Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin rakennusten kuntoa 2011. Sen 
mukaan välittömän korjauksen tarpeessa oli 
noin 60 prosenttia keskussairaalan tilois-
ta. Osassa tiloja korjaustarpeeksi arvioitiin 
jopa 125 prosenttia. Väistötiloja ei ollut, jo-
ten raskas korjaaminen olisi vaatinut kes-
kussairaalan toimintojen ripottelua ympäri 
Keski-Suomea. Samaan aikaan sairaanhoi-
totoiminnassa on pyritty eroon toimintojen 
ripottelemisesta useisiin paikkoihin, mikä 
toisaalta tehostaa mm. hankinta- ja tukitoi-
mintoja ja toisaalta parantaa henkilöstön ja 
eri erikoisalojen yhteistyön mahdollisuuksia, 
kertoo KSSHP:n Uusi sairaala-projektin pro-
jektijohtaja Mikko Jylhä.

- Kun eri tekijöitä pistettiin vaakakup-
piin, teki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä rohkean ratkaisun tehdä täysin 
uuden sairaalan. Pää- ja arkkitehtisuunnitte-
lijaksi valittu JKMM Arkkitehdit on hahmo-
tellut uudisrakennukseen nykyaikaista sai-
raalatoimintaa erinomaisesti palvelevat tilat 
kuunnellen etenkin suunnitteluprosessissa 
vahvasti mukana olleiden noin 350 tervey-

denhoitoalan ammattilaisemme näkemyk-
siä. Uusi Nova on noin 110.000 m2 kokonai-
suus. Yksi iso tilaa säästävä muutos entiseen 
verrattuna on, että Novassa ei ole enää kes-
kusvarastoa, vaan tuleva tavara menee lo-
gistiikkapihalta hyllytyspalveluna suoraan 
osastoille, ensiapuun yms. lopulliseen mää-
ränpäähänsä, Jylhä jatkaa.

- Lastenpsykiatria, joka siirtyi muutama 
vuosi sitten homeisesta Haukkalasta pääsai-
raalan yhteyteen valmistuneisiin toimiviin 
uudistiloihin rakennukseen 45, on nyt ilmei-
sesti ainoa nykyisiin tiloihinsa jäävä toimin-
to. Muuten sairaalatoiminta siirtyy täysin 
uuteen Novaan. Kukkulaa ja läheistä Hip-
poksen aluetta on sitten tarkoitus kehittää 
lähellä keskustaa olevana asuntorakentami-
sen kohteena sekä terveyteen ja hyvinvoin-
tiin liittyviin palveluihin painottuvana alu-
eena. Mukana on mm. senioriasumista. Osa 
sairaala-alueen vanhoista rakennuksista on 
suojeltu, osa on jo purettu Novan tieltä ja osa 
purettaneen, kun sairaalan toiminnot siirty-
vät niistä pois. Novan lisäksi alueelle tullee 
uudisrakentamista noin 100.000 m2 verran, 
Jylhä kuvaa alueen muutosta.

Jyväskylään päätettiin tehdä 
täysin uusi keskussairaala
Suomen keskussairaalaverkon rakentaminen alkoi 1950-luvulla ja 
jatkui aina 1970-luvulle asti. Kun keskussairaalarakennukset 
ja niiden tekniikka ovat vanhentuneet ja sairaalatoiminta sekä 
terveydenhoito yleensäkin kehittyneet valtavasti, on keskus-
sairaalaverkon rakennuskantaa remontoitu, uusittu ja laajennettu 
paljon vuosien mittaan. Jyväskylässä todettiin, ettei vanhaa enää 
kannata korjata. Niinpä kaikki toiminnot siirtyvät 2020 uuteen 
valmistuvaan Nova-sairaalaan.

Artikkelit

Kuva 1: Nova-sairaalan pää- ja arkkitehtisuunnit-
telun on tehnyt JKMM Arkkitehdit Oy:n tiimi Teemu 
Kurkelan toimiessa pääsuunnittelijana. Ulkoa päin 
sairaala näyttää tällaiselta. Vuodeosastot on sijoitet-
tu kuuteen torniosaan kerroksiin 5-7. Kerros neljä on 
pääosin tekniikan tiloja. Kerroksissa 1-3 on mm. päi-
vystys-, vastaanotto-, leikkaussali-, kuvantamis- ja 
pientoimenpidetiloja.

Kuva 2: Uuden Nova-sairaalan vuodeosastoille tu-
lee vain omalla wc- ja peseytymistilalla varustettu-
ja yhden hengen huoneita. Kun jokaisella potilaalla 
on oma huone, lisätään hygieniatasoa, estetään esi-
merkiksi sairaalabakteerien leviämistä sekä luodaan 
potilaille aiempaa parempi yksityisyys, mahdollisuus 
tavata omaisia, levätä ja tervehtyä.

Kuva 3: Uusi Nova-sairaala rakennesuunnittelija 
Ramboll Finlandin Tekla-mallista nähtynä.

1.
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Lääkärillä ei omaa huonetta,  
potilaalla on

Uusi sairaala luo tietysti erinomaiset mah-
dollisuudet sekä tuoda uusin osaaminen 
kiinteistöön että hakea säästöjä ja tehoa var-
sinaiseen toimintaan. Esimerkiksi leikkaus-
osastojen määrä vähenee kolmesta yhteen, 
kun toiminta keskitetään yhteen samaan 
kerrokseen. Hoitotoiminnot on kerätty osaa-
misyksiköiksi. Osaamisalueita on kaikkiaan 
12, mutta esimerkiksi korva-, kurkku- ja ne-
nätautien spesialistit työskentelevät tiiviisti 
toistensa lähellä, jolloin he voivat helpom-
min konsultoida toisiaan ja hyödyntää yh-
teistä osaamista potilaiden hyväksi. 

Novassa lääkäreillä ei ole nimettyjä työ-
huoneita, vaan lääkäri ja potilas ohjataan 
toiminnanohjausjärjestelmällä samaan käy-
tettävissä olevaan asianomaisen osaamisyk-
sikön vastaanottohuoneeseen. Muiden kuin 
päiväpotilaiden kannalta suurin ero nykyi-
seen on, että jatkossa sairaalassa on vain yh-
den hengen potilashuoneita. 

Jokaisessa 368:ssa kooltaan 18 m2 yhden 
hengen huoneessa on myös oma kylpyhuone. 
Valmiselementtinä toimitettujen 6 m2 kylpy-
huoneiden lisäksi on jonkin verran paikal-
la tehtyjä kylpyhuoneita, kun toimintamalli 
niin vaatii. Yhden hengen huoneilla, joissa on 
oma wc-pesutila, toisaalta lisätään hygienia-
tasoa ja estetään esimerkiksi sairaalabaktee-
rien leviämistä ja toisaalta luodaan potilaille 
aiempaa parempi yksityisyys, mahdollisuus 
tavata omaisia, levätä ja tervehtyä.

- Sairaalan sisällä on eriytetty potilaiden 
ja henkilökunnan liikkuminen sekä materiaa-
livirrat mahdollisimman pitkälle erilleen toi-
sistaan. Kullekin on mm. omat kahden hissin 
yksikkönsä eri kerrosten välillä kulkemiseen. 
Lisäksi kerrokset 1 ja 4 ovat vain henkilökun-
nan aluetta eri kerrosten ns. backoffice-tilo-
jen ohella. Toki liikennevirtoja ei voi erottaa 
ihan sataprosenttisesti, vaan ainakin päivys-
tystiloissa potilaat ja henkilökunta joutuvat 
liikkumaan samoja reittejä, Mikko Jylhä ku-
vaa suunnitteluratkaisuja.

Vuodeosastot ovat omina yksikköinään 
kuudessa 4. kerroksen yläpuolelle nousevas-
sa tornissa kerroksissa 5-7. Uutta on, että 
psykiatrian vuodeosasto on samassa koko-
naisuudessa muiden vuodeosastojen kans-
sa. Jyväskylässä se tulee Novan yhden tornin 
7. kerrokseen. Potilastorneissa huoneet ovat 
kunkin kerroksen keskuskäytävän ympärillä.

Kuuma sairaala   
alaosan eteläpuolella

Itse sairaalarakennuksessa on alakerroksissa 
200 metriä pitkä keskikäytävä, jonka etelä-
puolelle sairaalan ns. kuuma osa sijoittuu. 
Pohjakerroksessa keskuskäytävän eteläpuo-
lella on päivystys ja kuvantamisen yksikkö. 
Päivystykselle on länsipäädyssä oma sisään-
käynti pääsisäänkäynnin vieressä. Pääsisään-
käynnin lähellä käytävän pohjoispuolella on 
ravintolamaailma ja sitten vastaanottotiloja. 
Toisessa kerroksessa eteläpuolella on päivys-
tyksen vuodeosasto, tehohoidon, dialyysihoi-
don ja päiväsairaalan tiloja. Pohjoispuolella 
on lisää osaamisyksiköitä eli vastaanottotilo-
ja. Kolmannen kerroksen eteläpuolella on 24 

leikkaussalia ja 10 synnytyssalia. Pohjoispuoli 
on siellä osin osaamisyksiköiden käytössä ja 
osin pientoimenpidetiloja.

Neljäs kerros on pääosin teknistä tilaa, 
jonka IV-konehuoneet palvelevat sekä alem-
pia kerroksia että potilastornien kerroksia 
5-7.

Kellarikerroksessa, joka on osin maan al-
la, on toisessa päässä välinehuolto, keskellä 
logistiikkakeskus ja toisessa päässä apteek-
ki. Myös laboratorion ja patologian tilat, vä-
estönsuojat, joissa on mm. pukeutumistiloja, 
sekä IT- ja hoitotoimintojen teknisten järjes-
telmien tilat ovat kellarissa.

- Ideana on ollut tehdä muuntojoustavaa 
tilaa, jonka voi asemoida uudelleen hoitotoi-
minnan kehittymisen vaatimusten muuttu-
essa. Samasta syystä esimerkiksi sädehoidon 
tilat ovat ikään kuin erillään sairaalan toises-
sa päässä, jolloin ne eivät rajoita tilajakojen 
muuttamista, Mikko Jylhä korostaa.

Tekijät kilpailutettu

Nova-sairaalan rakentaminen aloitettiin kil-
pailuttamalla pää- ja arkkitehtisuunnittelu. 
Kisan siis voitti JKMM Arkkitehdit, jossa pää-
suunnittelijana toimii Teemu Kurkela. Sitten 
kilpailutettiin muut suunnittelijat, jolloin 
rakenne- ja sähkösuunnittelijaksi valikoitui 
Ramboll Finland, sähkön osalta tosin yhdessä 
Easytec Oy:n kanssa. LVI- ja KSL-suunnit-
telun tekee Granlund Oy. Osa suunnittelusta, 
esimerkiksi palotekninen konsultointi, keitti-
ösuunnittelu ja putkipostisuunnittelu, kuulu-

vat pääsuunnittelijan kokonaisuuteen eli sen 
puolen osaajat toimivat JKMM:n alikonsult-
teina. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopii-
rin kuntainliitto palkkasi oman projektior-
ganisaationsa tueksi rakennuttajakonsultin, 
joksi valikoitui kilpailun jälkeen Ramboll CM.

Itse rakentaminen toteutetaan projek-
tinjohtourakkana. Kilpailutus tehtiin tilaajan 
suunnitelmilla neuvottelumenettelyssä. Kun 
paljastui, ettei alkuperäiseen tarjouspyyn-
töön saada kustannusraameihin sopivaa tar-
jousta, lähdettiin kehitysvaiheeseen. Kehi-
tysvaiheen ansiosta löytyi SRV Rakennuksen 
kanssa ratkaisu, joka pysyy sairaanhoitopii-
rin budjetin asettamissa rajoissa.

- Rakennesuunnittelussa, jossa vastaa-
vana rakennesuunnittelijana toimii Tapio 
Aho ja projektinjohtajana Esa Ikäheimonen, 
työmme on jakautunut aikaan ennen projek-
tinjohtourakan tekemistä ja aikaan sen jäl-
keen. Yksi kehitysvaiheen näkyvä muutos on, 
että vuodeosastoille lisättiin keskipilarilinjat. 
Ajatus kantavista julkisivuista ja 14 metrin 
WQ-ristikoista vaihdettiin tässä kustannus-
tehokkaampaan pilari-palkki –ratkaisuun, 
kun se sopi tilaajalle. Samalla julkisivun ke-
vyitä pintakasetteja vähennettiin paljon ja 
rakenne tehdään nyt pääosin sandwich-ele-
menteillä. Säästöä tuli myös siitä, että 8. ker-
roksen IV-konehuoneet jätettiin pois. Nyt 4. 
kerroksen konehuoneet palvelevat sekä ala- 
että yläpuolisia tiloja, kertoo projektipäällik-
kö Sami Kolari Ramboll Finlandista.

- Kehitysvaiheessa päätettiin kustannus-
syistä myös jättää pois lasikatot ja korvata ne 

2.
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kattoikkunoilla, sekä kaventaa keskusaulaa, 
jatkaa Ramboll CM:n projektipäällikkö Han-
nu Pellinen.

- Yhtenä ajatuksena on, että uudehko 
rakennus 45 toimii lastenpsykiatrian ohel-
la hallinnon tilana. Novassa on vain vähän 
operatiiviseen toimintaan liittyviä hallinto-
tiloja 4. kerroksessa. Tämä tietysti vaikuttaa 
myös tilantarpeisiin ja kuluihin ja on osal-
taan valmistautumista sote-uudistukseen. 
Kehitysvaiheessa, jossa muutettiin myös sel-
laisia pienempiä asioita kuin ikkunadetaljit, 
ehdottomana ehtona oli, että hoitotiloihin 
ja Terve talo –konseptiin ei puututa. Ter-
ve talo –asioissa tukenamme ovat Ramboll 
Finlandin asiantuntijat. He käyvät läpi sekä 
suunnitelmat että käytännön rakennusrat-
kaisut, ja varmistavat siten, että konseptia 
myös noudatetaan käytännössä, Mikko Jylhä 
täydentää.

- Terve talo- vaatimukset on määritelty 
urakka-asiakirjoissa ja niiden noudattamis-
ta valvotaan huolellisesti. Lisäksi rakenteet 
suojataan runkovaiheen jälkeen ja vesikatot 
tehdään suojateltassa. Erityishuomio on kos-
teudenhallinnassa ja rakenteiden kuivumi-
sen varmistamisessa. Sandwich-elementeis-
sä on osana tätä EPS-muovi- eikä villaeriste, 
Hannu Pellinen esittelee Terve talo –asioiden 
näkymistä käytännössä.

- Projektinjohtourakoitsijaa alettiin et-
siä julkisena hankintana neuvottelumenette-
lyä noudattaen vuoden 2015 alussa. Mukaan 
ilmoittautui aluksi neljä rakennusliikettä. 
Neuvotteluvaihe kesti n. 7 kuukautta. Neu-
votteluvaiheen jälkeen tilaaja laati lopul-
lisen tarjouspyynnön vuoden 2016 alussa. 
Saadut tarjoukset ylittivät tilaajan budjetin 
ja käynnistettiin kehitysvaihe edullisimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa. Kehi-
tysvaiheessa löydettiin tarvittavat kustan-
nussäästöt ja projektinjohtourakkasopimus 
voitiin tehdä kesäkuussa 2016, Hannu Pelli-
nen kuvaa urakoitsijan valintaprosessia.

- Säästöt haettiin yhdessä eli me löysim-
me osan suunnittelijoidemme kanssa ja SRV 
löysi osan. Niitä sitten käsiteltiin yhdessä ja 
kun sopimuksen hintalappu alitti tietyn ra-

jan, pistimme nimet urakkapaperiin, Mikko 
Jylhä tiivistää kehitysvaiheen.

Tuttuja ja koeteltuja rakenteita

Sami Kolari kertoo, että Nova-sairaalassa 
kantavan rungon muodostavat betonipi-
larit, esijännitetyt betonipalkit ja ontelo- 
sekä kuorilaatat. Niin sanotussa kuumas-
sa sairaalassa käytetään mm. värähtely- ja 
säteilysuojavaatimusten takia kuorilaattoja. 
Pohjoispuolella ja potilaskerroksissa vaati-
mukset ovat alemmat ja niissä on käytetty 
ontelolaattoja. Hyötykuormat on kuitenkin 
tehty suurempina kuin vaatimusten minimi, 
että tilojen muuntojoustavuus olisi maksi-
maalista.

- Sairaalassa on paljon erityistiloja, joil-
la on erityisvaateita mm. tilojen tiiviyteen, 
paineistukseen sekä puhdas tila –olojen ai-
kaansaamiseen. Asetettuihin vaatimuksiin 
päästään niiden osalta toteutustapa- ja tuo-
tevalinnoilla sekä hyvällä työn laadulla, Han-
nu Pellinen kertoo.

- Toki esimerkiksi jotkut kuvantamisen 
laitteet on suunniteltu pidettävän aina en-
simmäisessä kerroksessa ja sädebunkkerit 
niille tehdyissä tiloissaan rakennuksen itä-
päässä. Perusidea on ollut hakea paremmin 
aikaa kestävää ratkaisua kuin vanha keskus-
sairaala on. Etenkin vastaanottotiloissa pääs-
täänkin erinomaiseen muunneltavuuteen, 
Mikko Jylhä lisää.

- Leikkaussalit on tarkoitus hankkia ns. 
moduulisaleina, mikä lisää niiden jousta-
vuutta. Muualla joustossa tärkeä osa on, että 
sairaalan sisätilat tehdään pääosin kevyillä 
metallirunkoisilla väliseinärakenteilla, Kola-
ri toteaa.

- Isossa kuvassa rakennus on jaettu 12 
liikuntasaumalohkoon, jotka on jäykistetty 
porras- ja hissikuiluilla. Lohkoparit pelaa-
vat yhteen eli pohjoispuolen siipi tarvitsee 
siis aina tuekseen eteläpuolen siiven, vaikka 
niiden välissä on liikuntasauma, Sami Kola-
ri toteaa.

- Rakennesuunnittelussa ideana on käyt-
tää ratkaisuja, joiden toteutus on nopeaa ja 
kustannustehokasta. Runkoelementtejä tänne 

tulee noin 20.000 kappaletta. Anstarin piilo-
konsoleilla liitettävät Betsetin valmistamat 
pilarit ja palkit saavat mm. kuilujen yhtey-
dessä seurakseen teräspalkkeja ja -ritilöi-
tä. Julkisivuissa on jonkin verran lasiseinää, 
mutta pääosin ne tehdään Anstarin julkisivu-
kiinnikkeisiin kiinnitetyillä MH-Betonin toi-
mittamilla sandwich-elementeillä. Täyden-
tävissä rakenneosissa kuten kaiteet ja portaat 
hyödynnetään monessa kohteessa metalleja, 
Kolari luettelee perusrakenteita.

- Katolle tuleva helikopterikenttä on 
isohko teräsrakenne, mutta sen toimitta-
jaa ei ole vielä valittu. Helikopterikentässä on 
kolme primääriristikkoa, sekundaaripalkis-
to I-profiileilla sekä liittolaatta, joiden pääl-
le tulee lämmöneriste ja pintalaatat, Kolari 
sanoo. Primääriristikot tukeutuvat jousivai-
mentimien varaan, jotka on kiinnitetty beto-
nipilareihin. 

4. 5.
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- Kun Nova-sairaalan rakennushanke siirtyi 
kehitysvaiheeseen, pohdittiin mm. rungon ja 
julkisivujen toteutusta uudelleen. Tätä kautta 
rungossa päädyttiin pilari-palkki-laatta -to-
teutukseen ja julkisivussa betonisandwich-
elementteihin. Betset Oy:n Kyyjärven tehdas 
valmistaa rungon elementit ja MH-Betoni 
Oy:n Toivakan tehdas julkisivuelementit. 
Molemmissa suunnittelu on tehty Rambollil-
la, kertoo projektipäällikkö Sami Kolari Ram-
boll Finlandista.

- Palkkien ja pilarien kiinnityksessä so-
vittiin yhdessä käytettäväksi piilokonsoli-
järjestelmää. Keskusteltuamme toimittajien 
kanssa päätimme, että käytämme suunnitel-
missamme Anstar Oy:n tuotteita. Julkisivujen 
kiinnityksessä päädyttiin myös Anstarin sei-
näkenkiin, Kolari jatkaa.

- Saimme ensimmäiset Nova-sairaalaan 
liittyvät kyselyt jo alkuvuodesta 2016, jolloin 
eri toimittajat rakensivat runkoehdotuksi-
aan. Varsinaiset tarjouspyynnöt tulivat sitten 
selkeästi AEP-piilokonsolijärjestelmämme 
pilari- ja palkkipiilokonsoleilla sekä kielillä 
suunniteltuina. Olemme tietysti erittäin tyy-
tyväisiä, että AEP-piilokonsolijärjestelmäm-
me valittiin hankkeeseen. Meiltä konsolit ja 
kielet menevät Betsetin Kyyjärven tehtaalle, 
jossa ne asennetaan elementteihin valmis-
tusvaiheessa. Niin tässä kuin muuallakin toi-
mituksemme menevät työmaille lähinnä ele-
menttitehtaiden kautta, kertoo Anstar Oy:ssä 
kohteen toimituksista vastaava avainasiakas-
päällikkö Jari Vilkman.

- Tämä noin 4000 piilokonsoliliitoksen 
toimitus on meille tähän asti isoin yksittäi-
nen työmaa. Yhdessä mm. Technopolis Ruo-
holahden kolmosvaiheen ja Kainuun kes-
kussairaalan piilokonsolitoimitusten kanssa 
kohde antaa meille hyvää peruskuormaa 
vuoden 2018 puolelle asti, Vilkman iloitsee.

- Myös Nova-sairaalan julkisivu työl-
listää meitä mukavasti. Meiltä menee MH-
Betonille tätä hanketta varten noin 1800 
ASL-seinäkenkää sekä niihin liittyvät pultit. 
Lisäksi Nova-toimituksiimme kuuluu rau-
doitusjatkoksia Betsetin pilareihin, Vilkman 
lisää.

Teräs pitää rakenteen pystyssä

Anstarin AEP-piilokonsolit valetaan ele-
mentteihin tehtaalla. Jari Vilkman kehuu 
Anstarin piilokonsolin olevan markkinoiden 
keveimmän ja käyttäjäystävällisimmän ja 
soveltuvan kaikkien betoni- ja liittopalkkien 
kannattamiseen betonipilarista.

- Etuina ovat myös kustannustehok-
kuus, konsolin kompakti koko ja muoto, mi-
kä auttaa tuotteen käyttöä niin suunnittelus-
sa kuin elementtitehtaallakin, markkinoiden 
korkein kN/kg-suhde sekä kestävyydet aina 
2200kN/220000 kg asti. CE-merkintä meil-
tä löytyy aina luokkaan EXC4 asti. Suunnit-
telulle tarjoamme sekä työkalut kotisivu-
jemme kautta että hyvän teknisen tuen sekä 
tarvittaessa suunnittelupalvelua esimerkiksi 
sijaintipoikkeamien korjaamisessa. Työmail-
le lupaamme elementtien nopeaa asennet-
tavuutta. Liitoksen vääntökestävyys mah-
dollistaa palkkien sinänsä yksinkertaisen ja 

”Meille tähän asti isoin 
työmaa”

Rakennuksesta noin kolme neljäsosaa on 
paalutettu SSAB:n lyötävillä RR-paaluilla, 
yksi neljäsosa on maanvaraista. SSAB:n te-
räspaalut valittiin suuremman kapasiteetin 
takia. Viimeiset paalutukset tehdään kesän 
aikana sairaalan uutta P-taloa varten. Työ-
kokonaisuuteen on välillisesti liittynyt myös 
sairaalan kymmenisen vuotta vanhan P-Sai-
raala -parkkitalon kattaminen, jossa PauTec 
Oy toimitti katon teräsristikot. Jyväsparkki 
Oy:lle työn urakoinut Rakennusliike Porras-
salmi Oy vastasi itse ristikoiden asentami-
sesta.

Järkevästi BIMahtanut hanke

Jyväskylän Nova-sairaalaa on tehty BIM-
hankkeena, jossa on erillinen mallikoordi-
naattori. Työmaan käytössä on sekä yhdistel-
mämalli että Ramboll Finlandin rakenteista 
Trimblen ohjelmistolla tekemä Tekla-malli.

- Suunnitelmassa ovat mm. läpivien-
nit mahdollisimman pitkälle mukana. Isot 
läpiviennit tehdään elementtitehtaalla val-
miiksi, pienemmät reikävaraukset porataan 
työmaalla. Rakentamista nopeutetaan myös 
sillä, että seinäelementit tulevat työmaille 
mahdollisimman valmiina. Niihin on asen-
nettu Toivakassa elementtitehtaan sisäti-
loissa ikkunat ja vesipellitykset, jolloin saa-
daan sisäpuolet sääsuojaan nopeasti. Tämä 
on muuten yksi Terve talo –ajattelun tuoma 
asia työmaatoteutukseen, jonka olemme vie-
neet suunnitelmiin ja toteutukseen yhdessä 
toimittajan kanssa, Sami Kolari esittelee.

- Mallista on hyötyä työmaan lisäksi 
keskusteltaessa käyttäjien kanssa. He hah-
mottavat 3D-maailmassa ratkaisut paljon 
paremmin kuin 2D-maailmassa. Lisäksi on 
voitu hyödyntää jonkin verran virtuaalitodel-
lisuutta, vaikkei tässä olekaan tehty sellaista 
virtuaaliluolaa kuin tehtiin esimerkiksi Sei-
näjoen keskussairaalaa rakennettaessa. Sen 
sijaan olemme hyödyntäneet mallihuonei-
ta osana suunnittelua. Sitä kautta saa hyviä 
pointteja käyttäjiltä, Mikko Jylhä kiittelee.

Keskussairaalarakentamisen vaiheis-
ta kiinnostuneille suositeltavaa lukemista 
on arkkitehti Terhi Lehtimäen selvitys, joka 
löytyy internetissä osoitteesta nba.fi/fi/Fi-
le/2557/keskussairaalat-1940-luvulta-1980-
luvulle.pdf. –ARa

Kuva 8: Uutta Nova-sairaalaa tehdään Jyväskyläs-
sä sairaala-alueen vanhojen rakennusten viereen ja 
osin keskellekin. Täysin uuden sairaalan rakentami-
nen todettiin järkeväksi sekä taloudellisesti että toi-
minnallisesti. Sairaalatoiminta siirtyy vuonna 2020 
uusiin tiloihin, vanhat ovat käytössä siihen asti.

Kuva 4: KSSHP:n projektinjohtaja Mikko Jylhä (vas.), 
Ramboll CM:n projektipäällikkö Hannu Pellinen ja 
Ramboll Finlandin projektipäällikkö Sami Kolari ovat 
tehneet tiivistä yhteistyötä Nova-sairaala –hank-
keen parissa. Yhteistyössä toteuttajaksi valitun SRV 
Rakennus Oy:n kanssa löytyivät ratkaisut, joilla ra-
kennushankeen kulut saatiin painetuksi kuntayhty-
män asettaman katon alapuolelle.

Kuva 5: Tässä näitä AEP-piilokonsoleita on taas läh-
dössä elementtitehtaan kautta Jyväskylän uuteen 
Nova-sairaalaan, esittelee Anstar Oy:n avainasiakas-
päällikkö Jri Vilkman

Kuva 6: Uuden Novan rungon pilareita odottamas-
sa palkkien ja laattojen asennusta. Palkit nostetaan 
pilarista näkyvään kielen päälle. Betonisen kannak-
keen päälle asennetaan joko kuorilaatta tai ontelo-
laatta laatan sijaintikohdasta riippuen.

Kuva 7: Piilokonsoli jää nimensä mukaisesti piiloon 
palkin ja pilarin liitoskohdassa.

8.
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Jyväskylän uusi Nova-sairaala on massiivi-
nen mäen rinteeseen rakentuva kokonaisuus. 
Vaikka maaperä kestäisi hyvin maanvarai-
sen pienrakennuksen, ei Novan tekemistä ole 
voitu ajatella ilman mittavaa paalutustyö-
tä. Vain noin neljäsosa kokonaisuudesta on 
maanvaraisena kallion päällä, loppurakenne 
tukeutuu enintään 20-metrisiin paaluihin.

Uudisrakennushankkeessa lyödään maa-
han kaikkiaan noin 2800 teräsputkipaalua 
sairaalan ja uuden P-talon tueksi. Paalutus-
ideaa kehitettiin yhteistyössä paalutoimit-
taja SSAB:n kanssa. Kehitystyön ansiosta te-
rästä on tässä vaiheessa kulunut 766 tonnia 
ensin ajateltua vähemmän, kalliokärkikulut 
ovat alentuneet 64 prosenttia ja koko paalu-
tuksessa on saatu 32 prosentin kustannus-
säästöt.

- Emme alun perinkään voineet ajatella 
kuin teräspaalua maaperän tiiviyden ja syr-
jäytymisen takia. Teräspaalujen selkeä etu on 
betonipaalua suurempi kapasiteetti. Betoni-
paaluilla maaperän syrjäytyminen olisi ollut 
niin suurta, että siirtymä olisi uhannut lii-
kuttaa työmaassa kiinni olevia naapuriraken-
nuksia, toteaa projektipäällikkö Sami Kolari 
Ramboll Finlandista.

Luonnosvaiheessa paalutus oli suunni-
teltu tehtäväksi reilulla 1650 paalulla, joi-
den koot oli optimoitu rakenteen mukaan ja 
vaihtelivat RR115/8:sta RR400/12,5:een. Paa-
luista lähes 550 oli kokoa RR300/12,5 ja yli 
760 kokoa RR400/12,5. Pienempiä eli kokoa 
RR220/12,5 ja RR170/10 oli ajateltu käytettä-
väksi reilut 150 kpl. Pienimpiä RR115/8-paa-
luja olisi mennyt vain kolme.

Lujuutta ja paalupisteitä lisää

- Tulimme hankkeeseen mukaan paalutus-
urakoitsijan kumppanina alun perin jo en-
nakkotarjousvaiheessa, jolloin eri vaihtoeh-
toja ehdittiin miettiä. Toki meitä olisi voinut 

hyödyntää myös konsulttina ennen tarjo-
usvaihetta niin haluttaessa, sillä annamme 
mielellämme myös sellaista apua työmaille, 
toteaa SSAB Europen Infratuotteet –toimi-
alan myyntipäällikkö Oskari Sivula.

- Maaperän takia harkittiin porapaalu-
jenkin käyttöä. Kun hiekkasiltin ja silttisen 
hiekkamoreenin seassa ei kuitenkaan ol-
lut esteitä varsinaiselle lyömiselle, todettiin 
lyöntipaalun olevan tässä järkevän ratkai-
sun. Kun sitten lähdimme tekemään tarjo-
usta yhdessä Kantolan Paalutus Oy:n kanssa, 
ehdotimme vahvasti korkealujuusteräksi-
siin paaluihin ja suppeaan paaluvalikoimaan 
perustuvaa ratkaisua. Se lisäsi jonkin verran 
paalupisteiden määrää, mutta toi mittavia 
etuja muuten paalutoimitukseen ja työmää-
rään. Varsinaisen suunnittelun on yhteisten 
keskustelujen jälkeen tehnyt Ramboll Finlan-
din suunnittelutiimi näille tuotteille sopivak-
si, Sivula jatkaa.

- Uudessa suunnitelmassa toteutus on 
tehty paaluilla RRs220/10 ja RR170/10. Kun 
paalupinta-ala pieneni, maan syrjäytyminen 
vähenee olennaisesti. Kun vertaa mitoitus-
kestävyyttä eli todellista hyötyä ja sitä, miten 
paljon maata tarvitsee työntää paalua lyö-
dessä, olisi RR400/12,5 paalu työntänyt yli 
kaksi ja RR320/12,5 paalu yli puolitoista ker-
taa enemmän maata syrjään kuin RRs220/10. 
Lisäksi paalujen vaihdolla säästettiin 28 rek-
kakuormallisen verran paalukuljetuksia ja 
paljon työaikaa. Jatkosten teko ja kalliokär-
kien kiinnitys 300 ja 400 mm paaluihin olisi 

nopean asentamisen ilman asennustukia ja 
monipuolisin säätö- ja korjausmahdollisuuk-
sin, Jari Vilkman listaa omia myyntiargu-
menttejaan.

- Konsoleita käytetään siis pilarien ja 
palkkien kiinnittämiseen toisiinsa niin, että 
konsoli jää rakenteen sisään eikä siten rajoita 
huonetilan käyttöä liitoskohdassa. Käytän-
nössähän nämä teräskonsolit pitävät raken-
teen pystyssä, Jari Vilkman tiivistää.

Anstar toimitus rytmittyy tietysti työ-
maan ja elementtitehtaan tarpeiden mukaan. 
Nova-hankkeeseen menee piilokonsoleita liki 
vuoden ajan, jolloin konsolit ehditään teke-
mään hyvin normaalien työvuorojen puit-
teissa. Toimituksia voi myös ennakoida teke-
mällä palkin ja yksipuolisen pilarin osia sekä 
kieliä ennakolta puolivalmisteiksi.

- Tässä noin 95 prosenttia toimituksis-
ta on vakiotuotteitamme. Etenkin SRV:lle 
toimitetuissa kiinnitysosissa on ollut myös 
tarvetta modifioida tuotteita mm. poikkea-
vien kiinnityssuuntien takia. Modifiointia voi 
tehdä sangen monipuolisesti, ammattitai-
toinen rakennesuunnittelija osaa kyllä teh-
dä mitoituksellisesti toimivat rakenteet. Toki 
vakiomallistossammekin on 2- ja 3-puoli-
sia liitoksia. Jos esimerkiksi yksi osa on vino, 
täytyy mennä modifioituun ratkaisuun. Tar-
tuntoja voi joutua siirtämään rakennuksen 
muotojen lisäksi esimerkiksi raudoitusten 
mahtumisen takia. Nova-sairaalassa siis mo-
difiointia on kuitenkin vähän eikä niissä ole 
mitään erikoisia ratkaisuja, Vilkman kertoo.

- Anstarin kannalta yhteistyö Betsetin 
kanssa on sujunut hienosti. Sovimme aika-
taulut aikoinaan yhdessä ja työt ovat eden-
neet sen mukaisesti, hän kiittelee.

- Toivakkaan MH-Betonille meneviä 
ASL-seinäkenkiä ja pultteja käytetään pääl-
lekkäisten seinäelementtien liittämisek-
si toisiinsa sekä perustuksiin. Seinäkengät 
kiinnitetään siis toimittamillamme pulteilla. 
Pulttiliitoksen idea on siirtää vetovoimia pu-
ristus- ja leikkausrasitusten kulkiessa sau-
mabetonin kautta. Tässä tuotteessa pidämme 
etuinamme mm. nopeaa asennettavuutta ja 
reilua säätövaraa, Jari Vilkman sanoo.

- Uskon, että tällainen iso kohde lisää 
markkinoilla entisestään luottamusta meihin 
ja poikii myös uusia asiakassuhteita. Tuo-
tehan on sinänsä jo monissa kohteissa koe-
teltu, kun sillä on tehty yli 20 vuoden aikana 
satoja kohteita Suomessa ja ulkomailla. Käy-
tämme AEP:tä tietysti myös omissa liittopal-
keissamme, mutta toimitamme niitä nykyi-
sin myös muihin liittopalkkeihin. Emme siis 
rajoita parhaan mahdollisen konsolin valin-
taa kohteisiin mitenkään, Vilkman vinkkaa 
suunnittelijoille.

- Tämä Nova-sairaala on taas hyvä esi-
merkki siitä, miten eri materiaalit tukevat 
toisiaan rakentamisessa. Projektissa haettiin 
sen kokonaisuuteen parhaiten istuvat fiksut 
ratkaisut, joissa Anstarin teräksiset piilokon-
solit, raudoitusjatkokset ja seinäkengät ovat 
yksi osa. Niin betoni kuin puukin tarvitsevat 
rakentamisessa terästä tuekseen, ja toisaalta 
myös teräs tarvitsee yleensä rinnalleen puuta 
ja betonia toimivan lopputuloksen aikaan-
saamiseksi, Jari Vilkman tähdentää. -ARa

Vain teräspaalu oli toimiva

Kuva 9: Kolme neljäsosaa sairaalasta tukeutuu te-
räslyöntipaaluihin. Paalutustyössä hyödynnet-
tiin paljon SSAB:n korkealujuusteräksestä tekemiä 
RRs220/10 –paaluja. RRs220/10-paalussa ja myös 
käytetyssä RR170/10-paalussa on itsestään kiristy-
vä jatkos ja kalliokärki, mikä on nopeuttanut työtä 
merkittävästi. Korkealujuusteräksen käytön ansiosta 
säästettiin myös terästä ja kustannuksia. 

9.
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Anstar Oy
Erstantie 2
15540 Villähde

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

AEP-PIILOKONSOLI

SMART STEEL.
SINCE 1981.

Anstar Oy tarjoaa markkinoiden keveimmän 
ja käyttäjäystävällisimmän piilokonsolin.
• CE-merkitty jopa luokkaan EXC 4 asti
• Markkinoiden korkein kN/kg-suhde
• Kestävyydet 2 200 kN/220 000 kg asti
• Suunnittelutyökalut saatavissa kotisivuilla
• Erittäin hyvä tekninen tuki
• Konsolin kompakti koko ja muoto  

edesauttaa tuotteen käyttöä  
suunnittelussa sekä elementtitehtaalla

• Toimitetaan tilauksesta kuumasinkittynä 

• Konsoli jää rakenteen sisään jolloin  
se ei rajoita huonetilan käyttöä

• Nopea asentaa ja käyttää työmaaolosuhteissa
• Soveltuu kaikkien betoni- ja liittopalkkien 

kannattamiseen betonipilarista
• Sijaintipoikkeamien korjaaminen 

suunnittelupalvelun avustuksella nopeaa
• Kustannustehokas jopa  

betonikonsoleihin nähden
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ollut paljon työläämpää kuin nyt käytetyissä 
paaluissa, Sivula kertoo.

Käytettäessä RR170/10 ja RRs220/10 paa-
luja voidaan hyödyntää paaluelementtiä, 
jossa on kiinteä jatkosholkki. Jatkos kiristyy 
itsestään paalua lyötäessä. Isommissa paa-
luissa jatkokset olisi pitänyt tehdä hitsaa-
malla. Sama etu saatiin myös kalliokärkien 
kiinnityksessä. Isoissa paaluissa kärjet olisi 
pitänyt hitsata, valituissa kokoluokissa kärki 
vain napautetaan lekalla kiinni paalun pää-
hän ja kiristyy itsekseen paalua lyötäessä. 
Tästä tuli merkittävä työsäästö sekä kustan-
nuksissa että työajassa.

- Alkuperäinen luonnossuunnitelma olisi 
myös ollut täysin toteutuskelpoinen, mutta 
vaatinut tällä työmaalla varmaankin kallio-
kärkien hitsaamiselle oman paikkansa työ-
maan ulkopuolelta. Lisäksi paalujatkosten 
hitsaus olisi aina pysäyttänyt työmaalla työn 
teon siksi aikaa, Oskari Sivula toteaa.

Hukka peri hukan 

Kun paalutusajatusta kehitettiin, SSAB siis 
toi esille ajatuksen käyttää paaluissa taval-
lista lujempaa teräslaatua. Alkuperäisessä 
suunnitelmassa 400 mm paalut olisi tehty 
S355-teräksestä ja muut S440-teräkses-
tä. Nyt jo lyödyistä noin 2500 paalusta on 
2113:ssa kooltaan 220/10-paalussa käytetty 
teräslaatua S550. Loput 380 kooltaan 170/10 
paalua ovat laatua S440. Korkealujuusteräs-
paaluja RRs220/10 on toimitettu noin 17.900 
metriä ja pienempiä RR170/10-paaluja noin 
3300 metriä.

- Meillä on tätä S550-teräslaatua olevia 
paaluja myös aina varastossa sen verran, että 
työt pääsevät alkuun, Sivula kertoo.

SSAB on toimittanut paaluelementit 12 
metrin salkoina Jyväskylään. Kun paalupituus 
on ollut keskimäärin 8,5 metriä ja paalutyyp-
pejä on ollut vain kaksi, on elementistä jää-
nyt pätkä useimmiten voitu hyödyntää seu-
raavan paalun osana.

- Hukka on tässä ratkaisussa saatu pu-
ristetuksi kyllä hyvin minimiin, Oskari Sivula 
kehaisee.

- Paalut on tuotteistettu mahdollisim-
man pitkälle. Näin niissä voi käyttää perus-
jatkoksia ja –kärkiä. Toki tässä työssä on 
jotain uuttakin, sillä tuo paalun RRs220/10 
jatkos on ollut tuotannollisessa käytössä en-
simmäistä kertaa Novan työmaalla. Sen kehi-
tys oli toki jo pitkällä ennen työn alkamista, 
muutenhan sitä ei olisi voinut ajatella. No-
peutimme testejä tämän työn takia ja saim-
me siis myös sen vakiojatkoksen tuotantoon 
ennen tämän työn alkua, Sivula esittelee.

SSAB toimittaa työmaalle materiaalin 
ja paalutusurakoitsija vastaa paalutuksesta. 
SSAB sai työmaasta ensin alustavan suunni-
telman paalutustarpeesta ja työn edetessä ai-
kataulua on täsmennetty. SSAB on varannut 
kuljetuskapasiteettia täsmennetyn aikatau-
lun mukaisesti ja syöttänyt työmaata paalu-
tuksen aikana usean kuorman viikkovauhdil-
la. Yhteen kuormaan on tässä mennyt noin 
600 metriä paaluja. Kantolan Paalutus on 
tehnyt työtä parhaimmillaan kolmen koneen 
voimin, jolloin paalutusvauhti on ollut par-

haimmillaan puolentoista autokuormaa per 
työpäivä.

- Maaperän laatu tietysti vaikuttaa paa-
lutuksen nopeuteen. Se on kuitenkin selvää, 
että tuo kehitetty suunnitelma nopeutti työtä 
verrattuna luonnosvaiheen ajatukseen, Oska-
ri Sivula muistuttaa.

SSAB:n infratuotteet ovat nykyisin osa 
SSAB Europen putki- ja profiilituotteiden or-
ganisaatiota. Kun SSAB ja Rautaruukki yh-
distyivät, siirtyi paaluliiketoiminta Ruuk-
ki Constructionista samaan organisaatioon 
SSAB Europe divisioonaan yhdessä muiden 
putkituotteiden kanssa. Ruukki Constructi-
on keskittyy nyt mm. rakentamisen kom-
ponentteihin, runkoratkaisuihin ja katto-
ratkaisuihin. Oskari Sivulan mukaan muutos 
näkyy eniten siinä, että toiminnot ovat nyt 
lähempänä tehtaita kuin ennen osana Ruuk-
ki Constructionia. Tämä tuo hänen mukaansa 
lisäeväitä palvella asiakkaita.

- Asiakkaisiin päin muutos näkyy vain 
entistäkin parempana asiakaspalveluna ja 
reagointikykynä. ”Vanhalla” SSAB:lla ei ol-
lut aiemmin paaluliiketoimintaa, joten tähän 
Hämeenlinnasta hoidettavaan liiketoimin-
taan yhdistyminen ei sinänsä tuonut muu-
tosta. Vastuu myynnistä ja hankeyhteistyös-
tä on täällä Hämeenlinnassa. Paaluputkien 
valmistus tapahtuu Oulaisissa, Pulkkilassa ja 
Lappohjassa omille mitta-alueille erikoistu-
neissa tehtaissa. Paaluputkien jatkojalostus 
asennusvalmiiksi paaluelementeiksi tapah-
tuu pääasiassa Hämeenlinnan paalutehtaalla, 
Sivula kertoo. -ARa

Kuva 10: Paalutus-
urakoitsijana toimi-
va Kantolan Paa-
lutus Oy on lyönyt 
teräspaaluja maa-
han parhaimmillaan 
kolmen koneen voi-
min. Tässä kohteessa 
asennustahti on sil-
loin ollut noin puo-
litoista rekkakuor-
mallista päivässä.

Valokuvat: 1,2 
JKMM Arkkitehdit 
Oy, 3 Ramboll Fin-
land Oy, 4-8 Arto 
Rautio, 9,10 Sami 
Kolari

10.

Tarjoamme asiantuntijapalveluja 
infrastruktuurin, ympäristön 
ja rakennusten suunnitteluun, 
rakennuttamiseen, rakentamiseen 
ja ylläpitoon sekä johdon 
konsultointiin.

TURVALLISIA 
RAKENNUKSIA  
(TERÄKSEN- 
KOVALLA 
OSAAMISELLA) 

www.ramboll.fi
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RD®-paaluseinä perustuu
RD-paaluihin ja tehtaalla
kiinnihitsattuihin
RM/RF-ponttilukkoihin.
RD-paalut valmistetaan
Suomessa SSAB:n
pohjoismaisesta teräksestä.

TUKISEINÄRATKAISU HAASTAVIIN OLOSUHTEISIIN

Nopea ja luotettava asennus sekä erinomainen vesitiiviys johtavat
onnistuneisiin projekteihin

RD®-paaluseinä on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin. Se pystytään
toteuttamaan mittatilauksena kuhunkin kohteeseen räätälöitynä.
RD-paaluseinän suuren vaaka- ja pystykuorman kestävyyden ansiosta sitä
voidaan hyödyntää samanaikaisesti sekä tukiseinä- että perustusrakenteena.

SSAB:n laajan paaluputkien mittavalikoiman sekä tarvittaessa lujien
teräslajien ansiosta paalu- ja tukiseinärakenteet voidaan asentaa ja
suunnitella sekä luotettavasti että kustannustehokkaasti kaikissa maaperä- 
ja kuormitusolosuhteissa. 

Luotettava kumppani – vahvasti mukana
SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Monipuolinen pohjarakentamisen
tuotevalikoima koostuu teräspaaluista ja tukiseinistä perustuksiin ja satamarakenteisiin. SSAB tarjoaa myös
suojakaiteita, trapetsiprofiileja siltojen päällysrakenteisiin, laajan valikoiman teräsputkituotteita runkovesijohtoihin
sekä laajentuvia kalliopultteja maanalaisten kaivosten ja tunnelien vahvistamiseen.

www.ssab.fi/infra

RD® -paaluseinä
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Turun kaupunki päätti hankkia uuden pal-
loiluhallin pitkällä vuokrasopimuksella 
kilpailuttamalla potentiaalisia sijoittajia ja 
rakentajia. Turun Teknologiakiinteistöt Oy, 
joka on Turun kaupungin, Turun Osuuspan-
kin, Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen, Stif-
telsen Enchnerska Frilasarettin ja Stiftelsen 
för Åbo Akademin omistama yhtiö, kasasi 

Turkulaisten liikuntatarpeita 
tyydytetään uudella palloiluhallilla

Kupittaalle Lemminkäisenkadun varrelle nousee parhaillaan näyttävä rakennus, 
jonka muoto ja julkisivun ”hainhammasrivistö” tulevat vetämään ohikulkijoiden 
katseet puoleensa. Turun Teknologiakiinteistöjen yhdessä Lemminkäinen Talo Oy:n 
kanssa kehittämä vahvasti teräsosaamiseen tukeutuva rakennus täyttää Turussa 
mm. Logomon ja Gatorade Centerin sekä koulusalien ja pienten harjoitushallien 
väliin jäävän tarpeen. Uusi palloiluhalli palvelee kaupunkilaisia tammikuussa 2018.

Artikkelit

yhdessä Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa ki-
san voittaneen paketin. Lemminkäinen Talo 
toimii hankkeessa KVR-urakoitsijana. Hal-
lin pää- ja arkkitehtisuunnittelun on tehnyt 
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy 
pääsuunnittelijanaan Teemu Palo ja raken-
nesuunnitelmat Sweco Rakennetekniikka Oy 
projektipäällikkönään Aki Luntamo.

- Kaupunki halusi tasehallinnallisista 
syistä käyttöönsä hallin, jonka se vuokraa nyt 
25 vuodeksi. Hanke eteni kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäinen tarjouskierros 2012 ei johtanut 
rakentamispäätökseen. Sitten hanke herätet-
tiin uudelleen henkiin uudella tontilla. Jätim-
me Lemminkäisen kanssa uuden tarjouksen, 
joka voitti, kertoo Turun Teknologiakiinteis-

Kuva 1: Turun uusi palloiluhalli tehdään näyttäväksi 
osaksi Kupittaan ilmettä.

Kuva 2: Havainnekuva kenttä-alueesta.

Kuva 3: Pometek Oy toimitti teräspilareiden ja –ris-
tikoiden lisäksi mm. väliverhojen kiinnityskannak-
keet ja ristikoiden väleihin asennetut kulkusillat. 
Pitkällä sivulla näkyy Paroc Panel System Oy:n toi-
mittamia akustoivia väliseinäelementtejä ja päädys-
sä saman yhtiön tavallista väliseinäelementtiä.

Kuva 4: Julkisivun kaareva murtoviiva on tehty kiin-
nittämällä Paroc Panel System Oy:n toimittamat 
julkisivut Pometek Oy:n pilareihin konepajallaan 
hitsaamiin taitettuihin teräslevyihin. Paroc-kivivil-
laelementtien päälle ei tässä ole vielä tehty julkisi-
vuverhousta.

1.

2.
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töjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.
- Uusi tarjouskierros oli onnellinen asia 

niin meidän, kaupungin kuin veronmaksa-
jienkin kannalta. Versio 2:lla on mielestäni 
versiota 1 parempi tontti, ja hallin ajatus ke-
hittyi selvästi työn aikana. Nyt saamme esi-
merkiksi sisäänkäynnit kahdesta suunnas-
ta kun versiossa 1 se onnistui vain toisesta 
päästä. Hallin vuokra jää uusitussa versiossa 
alkuperäistä alhaisemmaksi, Lehtinen lisää.

- Suunnittelua ja toteutusta on tehty sillä 
mielellä, että käyttäjät ja kaupunki ovat tyy-
tyväisiä, ja että uusi vuokrasopimus syntyy 
helposti nykyisen loppuessa. Tietysti toivom-
me myös toisena vuokralaisena olevan M&M 
Kuntotalon, joka vuokrasi kakkoskerroksen 
toisen puolen kuntosalilleen, menestyvän ja 
viihtyvän tiloissamme pitkään, Mikko Lehti-
nen korostaa.

APRT:n rooli hankkeessa ja sen kehit-
telyssä on ollut iso, korostaa Lemminkäi-
nen Talo Oy:n rakennuspäällikkö Rami Rin-
ne. Niin APRT, Sweco kuin Lemminkäinenkin 
ovat tehneet työtään mallinnusta hyödyntä-
en. Rakenteet on mallinnettu Teklalla.

Selkeästi harjoitus- ja kilpailuhalli

Suunnittelun pohjana oli kaupungilta saatu 
hankesuunnitelma, jossa oli määritelty eri 
lajien tuomat vaatimukset tiloille. Nyt val-
mistuu halli, jossa voi pelata täysimittaisilla 
kentillä muita lajeja kuin jalkapalloa.

- No ei siellä tietysti esimerkiksi jääkiek-
koakaan pelata. Sisäpalloilulajien lisäksi tilat 
on tehty palvelemaan voimistelua. Kilpaur-
heilussa rajoitteena on katsomokapasiteetti. 
Katsomon kapasiteetiksi oli määritelty 2500 
henkeä. Kun Turussa on esimerkiksi Logomo 
isoille konserteille ja nykyisin nimellä Gato-
rade Center tunnettava ehkä parhaiten TPS:n 
jääkiekkojoukkueen kotina tunnettu monitoi-
mihalli, valittu linjaus oli järkevä. Sanoisin, 
että esimerkiksi lentopallon maailmanliigaa 
täällä voisi hyvin pelata, mutta lajin EM- tai 
MM-kisoille katsomotila ei riitä ainakaan 
kaikkiin otteluihin, Lehtinen kuvaa käyttöä.

- Halli on ensisijaisesti areena, jossa voi 
harjoitella tosissaan ja kilpailla eri lajeissa, 
Lehtinen täydentää.

- Lähtökohtaisesti tämä on eri lajien 
palloiluhalli, joka tarjoaa lajin vaatimat olot 
myös mm. voimisteluun. Samaten pienimuo-
toiset konsertit ja muut yleisötilaisuudet voi-
vat hyödyntää hallia, arvioi Lemminkäinen 
Talon hankekehityspäällikkö Juha Kohonen.

Rakennuspäätös tehtiin hankintalain 
mukaisena prosessina. Ensimmäiset pelit pe-
lataan hallissa tammikuussa 2018.

Urakoitsija vetää hanketta

Palloiluhallihankkeessa Turun Teknolo-
giakiinteistöt on mukana Turussa tärkeänä 
toimitilasijoittajana ja Lemminkäinen Talo 
rakentamisen asiantuntijana. Suunnittelutii-
mi on sopimussuhteessa Lemminkäiseen ja 
toimii urakoitsijan ohjauksessa. Suunnittelun 
ja rakentamisen laadusta ei ole tingitty. Käy-
tännön toteutuksessa on toki etsitty hankin-
tojen ja työmaatoteutuksen kannalta fiksuja 
ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

- Kyllä tässä olisi päässyt paljon hal-

vemmalla, jos olisi tehnyt laatikon harmaalla 
peltisandwich-elementtipinnalla. Sellainen ei 
kuitenkaan sovi Teknologiakiinteistöjen ajat-
telutapaan. Monelle on varmaan yllätys, kun 
he kuulevat miten paljon tätä hallia on vuo-
sien mittaan suunniteltu näissä kahdessa eri 
tarjousvaiheessa, Mikko Lehtinen toteaa.

-. APRT esimerkiksi teki tästä hallista 
kymmenen eri versiota. Mutta nyt tuo halli 
sitten oikeasti rikastuttaakin tätä ympäristöä 
ja varmaan kerää ohikulkijoiden katseet, Juha 
Kohonen lisää.

- Muodon pyöristyvyyttä ja hallin si-
jaintia tontilla esimerkiksi pyöriteltiin paljon 
tarjouksentekovaiheessa, Lehtinen täydentää.

- Me tulimme projektiin mukaan syksyllä 
2015, kun muoto oli jo päätetty, lisää Swecon 
Aki Luntamo.

- Tuo muoto lisäsi konepajatyön vaa-
tivuutta, mutta kun Swecon suunnitelmat 
ja Insinööritoimisto Matti Kölhi Oy Mat-
ti Kölhin tekemät konepajakuvat olivat hy-
vät, valmistus ja asennuskin sujuivat hyvin. 
Tässähän Lemminkäinen tilasi teräs- ja be-
tonielementtien asennuksen erikseen KVK-
Tek Oy:ltä, mutta palautteen mukaan työ su-
jui hyvin. Mehän teemme myös asennuksia, 

Kuva 5: Hyvin sujuneessa hankkeessa on hymy-
kin herkässä, tuumivat Turun uuden palloiluhal-
lin työmaalla teräsrunkotoimittaja Pometek Oy:n 
Pasi Peltokangas (vas.), tilaajan eli Turun Teknolo-
giakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtinen, 
hanketta KVR-urakalla toteuttavan Lemminkäinen 
Talo Oy:n Rami Rinne ja Juha Kohonen sekä raken-
nesuunnittelun tehneen Sweco Rakennetekniikka 
Oy:n Aki Luntamo.

3.

4.

5.
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mutta tässä betonielementtien määrän takia 
erillinen runkoasentaja oli hyvä valinta, tote-
aa noin 600 tonnin teräsrungon pilarit, palkit 
ja ristikot toimittaneen alajärveläisen Pome-
tek Oy:n projektipäällikkö Pasi Peltokangas.

- Olemme kasanneet rakentamisen pake-
tin, toki tietysti Teknologiakeskuksen kanssa 
keskustellen. Pasi Peltokankaan kanssa esi-
merkiksi olen tehnyt eri hankkeita hyvällä 
menestyksellä jo 15 vuotta. Tiedän, että Pasi 
pitää sen, mitä lupaa. Näin kävi tässäkin. Sa-
ma koskee mm. elementtiasennukset tehnyt-
tä KVK-Tekiä ja sen toimitusjohtajaa Kalle 
Kangassaloa. Tärkeä rooli on ollut myös Are 
Oy:llä, jolle on kuulunut talotekniikan suun-
nittelu ja teko, toteaa Lemminkäinen Talon 
Rami Rinne.

Rakentamisessa on hyödynnetty ele-
menttitekniikkaa myös vesikattovaiheessa. 
Sinne on asennettu LapWallin puiset katto-
elementit, joita varten on tehty kiinnityskor-
vakkeet Pometekin konepajalla. Julkisivut ja 
sisätilan väliseinät on tehty Paroc Panel Sys-
temin kivivillaelementeillä, jotka asensi Ou-
lun Pelti ja Eristys Oy. Väliseinistä noin 1800 
m2 on Parocin Acoustic 150 mm elementtejä 
ja noin 800 m2 150 mm ja 100 mm vakioväli-
seinäelementtejä. 

Julkisivun kaareva murtoviiva muoto 
syntyy, kun Parocin elementit kiinnitetään 
6,4 metrin välein oleviin pilareihin. Pometek 
hitsasi pilareihin taitetut teräslevyt, joihin 
Parocit ruuvattiin kiinni.

Ulkoseinät on tehty Paroc Panel Systemin 
toimittamista 240 mm elementeistä joita on 

kaikkiaan noin 3900 m2. Elementit pintaver-
hoillaan Parocin Built-on järjestelmän mu-
kaisesti. Betonisen sokkelin yläpuolelle on 
kiinnitetty Pometecin toimittamien sokkelin 
korkuisten pilarien päälle Kaarjoki Oy:n teke-
mät teräsristikot, joiden avulla osaltaan syn-
tyy valmiin rakenteen ”hainhammaskuvio”. 
Lopullisen ”hainhammasjulkisivun” tekee 
Suomen Ohutlevyasennus työmaalle toimi-
tusta valmiiksi määrämittaan leikatuista ja 
arkkitehdin määräämällä värillä maalatuista 
metalliverkoista. Julkisivussa on myös näyt-
tävää lasipintaa ja muualla kuin ”hainham-
paissa” Parocin kivivillaelementin päällä ole-
vaa värillistä teräspoimulevyä.

- Metalliverhouksen etuna on ulkonäön 
lisäksi, että aurinko ei lämmitä hallin var-
sinaista seinäpintaa yhtä paljon kuin ilman 
sitä, Lemminkäisen vastaava mestari Tero 
Lappi muistuttaa.

Kevennetty allianssi toimii hyvin

Lemminkäisen Juha Kohonen luonnehtii to-
teutustapaa kevennetyksi allianssiksi. Mikko 
Lehtinen kertoo, että välillä on juteltu pal-
jonkin, mitä eri vaiheissa tehdään. Tilaajan 
kannalta hyvää oli, että hankkeeseen voitiin 
saada parhaat tekijät, Lemminkäiselle luo-
tettavat kumppanit. Rami Rinne kiittää työ-
maan vahvaa yhteen puhaltamisen henkeä.

- Me Swecolla olemme aloittaneet työn, 
kun rakennuksen ääriviivat olivat hahmot-
tuneet. Sen jälkeen sitten mietittiin hahmoa 
ja toimintaa tukevat rakenteet. Se oli meil-

le alusta pitäen selvää, että tässä käytetään 
teräspilareita ja –ristikoita. Talotekniikka 
menee nyt näppärästi ristikoiden sisällä, mi-
kä mahdollistaa suuremman hyötykorkeu-
den nykyiseen kokonaiskorkeuteen verrattu-
na kuin palkkiratkaisut olisivat sallineet, Aki 
Luntamo toteaa.

- Teräsrakenteiden osalta esimerkik-
si mietittiin yhdessä, lähtevätkö ne kellaris-
ta vai 1. kerroksesta. Päädyimme tekemään 
alaosan betonista ja nostamaan pilarit ylös 
ykköskerroksen lattiasta lähtevinä. Olemme 
hyödyntäneet hankkeen lähtökohdista to-
teutusta oikea materiaali oikeaan paikkaan 
–periaatteella. Oli meillä mielessä betonipi-
larienkin hinnan selvittäminen, mutta luo-
vuimme ajatuksesta. Tässä liittyviä raken-
teita on paljon ja teräksellä päästiin pieniin 
dimensioihin, Rami Rinne jatkaa.

- Olosuhteet ja hankesuunnitelma aset-
tivat suunnittelulle tiukat rajat. Pohjave-
si määräsi kellarin lattiatason, asemakaava 
määräsi Lemminkäisenkadun puoleisen jul-
kisivun enimmäiskorkeuden ja hankesuun-
nitelma määritteli, että katsomoon kuljetaan 
ylhäältä päin, Juha Kohonen täydentää.

- Meillä on tietysti ollut raamit inves-
toinnille ja siitä mietitty nettotuotto sekä 
pohjalla selkeät kestävän kehityksen periaat-
teemme. Rakentamisessa löytyneitä säästöjä 
ei ole otettu ulos hankkeesta, vaan sijoitettu 
takaisin projektiin. Palloiluhallin tehtävä on 
myös tukea Turku Science Parkin tällä het-
kellä 150.000 m2:n vuokrattavuutta ja tuotto-
tason säilymistä, Mikko Lehtinen tähdentää.

6. 7.
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- Samoin haluamme tämän projektin 
olevan meille eduksi myytäessä seuraavia 
projekteja. Uskon, että tämä allianssi toimii 
hyvin siinäkin suhteessa, Lehtinen lisää.

- Yhteistyön sujuvuutta kuvannee osal-
taan, että olemme jo sopineet Pometekin 
kanssa jatkotyöstä urakkaamme, jota teem-
me Meyerin telakalle, Rami Rinne toteaa.

- Asennoiduimme tähänkin työhön sillä 
ajatuksella, että näin toivottiin käyvän, Pasi 
Peltokangas naurahtaa.

Kaareva muoto   
parantaa käyttökokemusta

Arkkitehtien ajatus tehdä pitkistä julkisivuis-
ta ulospäin kaarevia tuo etuja palloiluhal-
lin käyttöön. Kun katsomotilat ovat keskel-
lä leveässä osassa hallia, ne ovat väljempiä 
kuin olisi ollut päätyjen kanssa tasaleveässä 
hallissa. Samalla poistumistiejärjestelyt oli 
helpompi tehdä.

Hallissa kaikki tilat ovat joko liikunnan 
tai liikuntaa tukevien toimintojen käytös-

sä. Kenttäalue vaati 42 X 66 metrin avoimen 
tilan, jossa vapaa korkeus on yli 12,5 met-
riä. Katsojille on tehty sen viereen siis run-
saat 2500 istumapaikkaa. Pelaajien puku-, 
lämmittely-, huolto-, valmennus- yms. tilat 
ovat kellarissa. Halli on suunniteltu niin, että 
pelaajat ja katsojat eivät kohtaa toisiaan, kun 
hallissa kilpaillaan jossain lajissa. 

Alkujaan toinen pääty oli varattu mah-
dolliselle lisäkatsomolle, mutta Turun Tek-
nologiakiinteistöissä alettiin miettiä sitten 
tilan korkeuden hyödyntämistä välipohjara-
kenteella. Näin syntyi 2. kerroksen tila, johon 
M&M Kuntotalo tekee kuntosalinsa. Hallissa 
on myös välitason päällä olevia tekniikan ti-
loja sekä yleisölle tarkoitettu parvikerros.

- Rungon osalta suunnitteluun toi lisä-
haasteita, että katsomo siirtyi hallin kaare-
van muodon takia kauemmaksi kenttäalu-
eesta. Katsomon edessä ei saanut tietenkään 
olla pilareita rajaamassa näkyvyyttä, vaan 
nekin piti siirtää kauemmaksi. Päädyimme 
rakenteeseen, jossa on julkisivuilla olevan pi-
larivien lähellä toinen moduuliltaan 6,4 met-

rin pilaririvi. Kentän päällä oleva pitkä ristik-
ko on sisempien pilaririvien varassa. Toisella 
reunalla pilareissa on kiinni myös Paroc-vä-
liseinäelementtien kiinnitysteräksiä. Keski- 
ja ulkopilaririvin välissä on orsirakennetta, 
johon kattoelementit on kiinnitetty, Aki Lun-
tamo esittelee rakenteita.

- Nämä 47 metriä pitkät ristikot oli kui-
tenkin hyvin mahdollista tehdä konepajal-
lamme valmiiksi asti ja kuljettaa kokonaisina 
työmaalle. Käytännössä kuormassa tuli aina 
kaksi ristikkoa kerrallaan, Pometekin Pasi 
Peltokangas toteaa.

Pilarien ja ristikoiden lisäksi rungossa 
on sekä WQ-palkkeja että HEA-profiileja ja 
ontelolaattoja. Vesikaton alla on myös pri-
määriristikoita ja primääripalkkeja. Kattoele-
mentit ovat 21-metrisiä ja ne on asennettu 
ristikon suuntaisesti. Katon geometrian takia 
kattoelementit täytyi asentaa näin päin. Ken-
tän kohdalla katon elementit vaativat alleen 
palkkirakenteen, Luntamo muistuttaa.

- Pilarit ovat pisimmillään 16-metrisiä. 
Ristikoiden korkeus on siis reilut kolme met-

Kuva 6: Julkisivun hainhammaskuvio saadaan pin-
taverhouksella. Oulun Pelti ja Eristys Oy on asentanut 
Parocit ja Pometek Oy sokkelin vieressä olevat teräs-
pilarit, joiden päältä Kaarjoki Oy:n toimittamat julki-
sivuristikot lähtevät. Lopuksi julkisivu pinnoitetaan 
Suomen Ohutlevyasennus Oy:n työnä. Pinnoitus teh-
dään määrämittaan leikatulla ja ennalta valmiiksi 
maalatuilla metalliverkoilla sekä poimulevyillä.

Kuva 7: Lemminkäisenkadulta katsoen hallin oikeal-
la puolella on teknistä tilaa kenttäalueen väliseinän 
ja julkisivun välissä. Pometekin tekemät pitkät ris-
tikot on tuettu kenttäalueen reunoilla oleviin pila-
reihin, joiden varassa myös väliseinärakenteen tu-
kiteräkset ovat. Ulkoseinälinjalla on toinen pilaririvi. 
Pilarien välissä on orsisto, johon puiset kattoelemen-
tit on voinut kiinnittää.

Kuva 8: Detalji lapsiparkin parven alapuolisista ra-
kenteista. Teräsosat on toimittanut Pometek Oy Ala-
järveltä.

Kuva 9: Muuttamalla alkujaan lisäkatsomovarauk-
selle jätetty alue välipohjarakenteeksi saatiin halliin 
tilaa myös yksityisen M&M Kuntotalon kuntosalille. 
Tämä rakenne on tehty teräsliittopilareilla, WQ-pal-
keilla ja ontelolaatoilla.

Kuva 10: Näkymä Lemminkäisenkadun puoleisen si-
säänkäynnin yläpuoliset teräsrakenteista. Tässä koh-
teessa on käytetty puisia kattoelementtejä.

8.

9.

10.
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riä. Niiden yläpaarteessa on käytetty teräs-
laatua S420 ja muuten laatua S355. Suun-
nittelu on tehty vähän etukenossa, jolloin 
valmistukseen jäi mukavasti aikaa, Aki Lun-
tamo kertoo.

- Haimme kuljetusten kannalta järkevää 
pakettia yhdessä. Kun lisättiin vähän massaa 
ristikoihin, säästettiin kuljetuksissa. Olemme 
myös tehneet kulkusillat, jotka menevät ris-
tikoiden välissä sekä väliverhojen kannak-
keet. Kulkusillat asennettiin myös paikalleen 
ennen kattoa. Asennukset on tehty pulttilii-
toksin. Toimituksemme alkoivat elokuussa. 
Työ tehtiin viitenä eri lohkona viime vuoden 
loppuun mennessä. Ristikoita tuli työmaal-
le aina yksi lohko kerrallaan. Aikataululli-
sesti ongelmia ei tullut. Hankimme teräkset 
SSAB:lta ja Feonilta ja nekin toimitukset pe-
lasivat loistavasti, Pasi Peltokangas sanoo.

- Kun saimme betonielementit, rungon 
teräsrakenteet ja kattoelementit samaan ryt-
miin, asennustyö on sujunut hyvin samaa 
kalustoa hyödyntäen, Rami Rinne kuvaa työn 
organisointia.

- Kiinnitimme alusta asti huomiota sii-
hen, että betoni- ja teräsrakenteiden tole-
ranssieroista ei tule hankaluuksia työmaal-
le. Näin sekä betoni- että teräsrakenteiden 
peruspultit olivat kohdallaan, Aki Luntamo 
tähdentää.

- Mittamiehemme oli tarkkana ja kaikki 
meni hyvin, Tero Lappi lisää.

Käyttötarkoitus näkyy  
ratkaisuissa

Koko rakenteen suunnittelussa lähtökohta-
na olivat eri lajien vaatimukset mm. kenttien 
koolle ja tilan vapaalle korkeudelle. Kun ky-
seessä on yleisötila, on kohteen palonkes-
tävyysvaatimus R60. Kun halliin tulee joka 
tapauksessa sprinklaus, palomitoitus on teh-
ty tässä toiminnallisena Lemminkäisen aloit-
teesta. Näin toimien ristikot on voitu tehdä 
mitoituksen R15 mukaisina. Palomitoituksen 
yhteydessä mietittiin myös poistumistieasiat.

Tilaajan jo teettämä mitoitus, jonka ansi-
osta vain palkit on pitänyt palonsuojamaala-
ta, on tietysti ollut selkeä etu hankkeelle. Pi-
lareissa suojaus hoituu betonitäytöllä

- Teräsrakenteet on luonnollisesti toimi-
tettu työmaalle pintakäsiteltyinä. Maalauk-
sen teki AJJ Service Parkanossa, josta maa-
latut rakenneosat tuotiin Turkuun sovitussa 
järjestyksessä, Pasi Peltokangas kertoo toi-
mituksesta ja sen logistisista järjestelyistä.

Äänenhallinta on ollut yksi haaste, jonka 
hallinnassa Paroc Panel Systemin elemen-
teillä on iso rooli.

- Akustoivaa Parocin väliseinäelementtiä 
on käytetty kenttää ja kuntosalia rajaavissa 
väliseinissä. Lisäksi kattoelementtien alapin-
nassa on akustiikkalevy, Rami Rinne sanoo.

- Saimme hyvässä yhteistyössä asennus-
liike Oulun Pelti ja Eristyksen sekä KVR-ura-
koitsija Lemminkäisen kanssa tehdä kustan-
nustehokkaan, paloturvallisen ja näyttävän 
elementtikohteen. Haasteita toivat työmaan 
sijainti vilkkaalla ja tiivisti rakennetulla kau-
punkialueella sekä tontin rajallinen koko. 

Kuva 11: Sweco Rakennetekniikan tekemässä Tek-
la-mallissa palloiluhalli on tämän näköinen. Hallin 
muodon takia katon elementit on pitänyt asentaa 
ristikoiden suuntaisesti. Siksi rakenteessa on käytetty 
primääriristikoita ja –palkkeja.

Kuva 12: Palloiluhallin poikittaisrakenne ja ristikoi-
den pituus näkyy hyvin tästä detaljikuvasta. Teräs-
ristikoiden avulla saatiin korkea vapaa alue ja avara 
ilme ilman turhia rakennuskuutioita, kun taloteknii-
kan vedot voitiin viedä ristikoiden sisällä.

Kuva 13: Julkisivun ”hainhammaskuvio” ja lopul-
linen ilme tehdään kiinnittämällä tällaista verkkoa 
julkisivuristikoiden päälle. Työmaalle verkot tulevat 
määrämittaan leikattuina ja maalattuina.

Valokuvat: Arto Rautio, arkkitehtikuvat: Arkkitehti-
työhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, 
rakennekuvat: Sweco Rakennetekniikka Oy

11. 12.

Toimitus oli logistisesti haastava, kun ei ol-
lut varastotilaa ja niin kuljetusajat kuin pur-
kupaikatkin oli tarkasti rajattu, toteaa Paroc 
Panel System Oy Ab:n Länsi-Suomen alue-
myyntipäällikkö Pekka Paakkunainen.

- Hankkeessa lähtökohtana olivat Paroc 
Panel Systemin elementtien täsmätoimituk-
set lokakuusta 2016 ja tammikuuhun 2017. 
Ideana oli, että Parocin elementit toimitettiin 
työmaalle pakattuina asennusjärjestykseen ja 
työmaan aikataulut huomioiden. Ottaen huo-
mioon talviajankohdan ja -olot sekä toimi-
tuksen kokonaislaajuuden, toimitusaikataulu 
oli haasteellinen, Paakkunainen summaa toi-
mituksen. -ARa

TEE FIKSU FACELIFT  
KIINTEISTÖLLESI!

UUTTA! PAROC® REFACE™
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Turun palloiluhalli

Tilaaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtityöhuone Artto Palo 
Rossi Tikka Oy 
Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy
Konepajasuunnittelu
Insinööritoimisto Matti Kölhi Oy
KVR-urakointi
Lemminkäinen Talo Oy
Teräsrunkotoimitus
Pometek Oy
Runkoasennus
KVK-Tek Oy

Katon puuelementit
Lapwall Oy
Julkisivuelementit, väliseinät 
ja Acoustic väliseinät
Paroc Panel System Oy Ab
Parocien asennus
Oulun Pelti ja Eristys Oy
Julkisivun teräsrakenteet
Kaarjoki Oy
Julkisivutyöt
Suomen Ohutlevyasennus Oy 
julkisivut
Talotekniikka
Are Oy

13.

Sweco Rakennetekniikka on Suomen 
markkinajohtaja rakennetekniikassa. 
Meiltä löytyy myös maan vahvin teräs-
rakenteiden osaaminen.

WWW.SWECO.FI

SWECO 
RAKENNETEKNIIKKA
ON ALANSA 
YKKÖNEN

Ahjotie 5, Alajärvi 
Projektimyynti:
Pasi Peltokangas 0400 293653 
pasi.peltokangas@pometek.fi 
www.pometek.fi

Tehokkaasti
teräksestä

laadukas suunnittelu
täsmällinen toimitus
ammattitaitoinen asennus



30     Teräsrakenne  2 | 2017

Osana Liikenneviraston turvallisuusstrategi-
aa tehtävän oppimiskeskuksen lähtökohta-
na on varmistaa ratatekninen osaaminen ja 
rataturvallisuus Suomessa. Tähän asti maas-
samme ei ole ollut radanpidon koulutusym-
päristöä eikä ratateknistä koulutusta juuri 
muutenkaan liikenneturvallisuustehtäviä lu-
kuun ottamatta. Liikennevirasto on hakenut 
Kouvolan hanketta varten tietoa vastaavista 
oppimisympäristöistä ulkomailta aina Japa-
nia myöten. Eniten Suomen toteutukseen on 
saatu oppia Ison-Britannian upouusista op-
pimiskeskuksista.

Keskus päätettiin sijoittaa Kouvolaan, 
koska siellä oli erinomaisten liikenneyhte-
yksien ohella tarkoitukseen sopiva valtion 
jo valmiiksi omistama ja käytettävissä oleva 
kiinteistö. Uuden oppimiskeskuksen pääosan 
muodostavat aiemmin ratapuolen huoltota-
lona toiminut päärakennus, joka peruskor-
jataan, uusi vaihde-, raide-, sähkö- ja tur-
valaitetekniikan koulutustehtäviin soveltuva 
turvalaitehalli sekä ulkona olevat todellisen 
juna- ja metroliikenteen sähköratoja, taso-
risteyksiä yms. rataoloja vastaavat koulutus-
alueet. Lisäksi alueelle valmistuu erillinen 
hitsaushalli. Turvalaite- ja hitsaushalli ovat 
teräsrakenteita, joihin rungot on toimittanut 
Pektra Oy.

Hanketta on toteutettu Liikenneviraston 
suunnitelmilla. Liikennevirastossa tämän 13 
miljoonan euron hankkeen ohjauksesta vas-
taa Markku Nummelin, projektipäällikkö-
nä toimii Janne Tuovinen ja rakennuttamista 
vetävät Mikko Heiskanen ja Maria Tonttila. 
Ramboll CM toimii Liikenneviraston tukena 

rakennuttajatehtävissä. Arkkitehtisuunnitte-
lun, jossa on panostettu keskuksen ulkoiseen 
ilmeeseen osana Kouvolan keskustan aluetta, 
on tehnyt Aihio Arkkitehdit ja rakennesuun-
nittelun Pöyry Finland Oy. LVI-suunnitel-
mien tekijä on Granlund Saimaa Oy, sähkö-
suunnitelmien Comatec Oy ja ratateknisen 
puolen suunnitelmien VR Track Oy.

Oppimiskeskuksen uudisrakennusten 
pääurakoitsijaksi, jonka toimitukseen mm. 
turvalaite- ja hitsaushallien teräsrungot ja 
metalliin perustuvat julkisivut kuuluvat, Lii-
kennevirasto valitsi kilpailutuksen jälkeen 
Kreate Oy:n, joka toimii nyt myös päätoteut-
tajana.

Optimoitu kokonaisuus   
eri tarpeisiin

Uusi ratatekninen oppimiskeskus tulee ole-
maan koko alan käytettävissä oleva neutraali 
ja kaikille avoin yksikkö. Liikennevirasto ei 
itse järjestä koulutusta, vaan tiloja hyödyntä-
vät hyväksytyt koulutuslaitokset ja yritykset. 
Liikennevirasto vuokraa tilat, mutta osallis-
tuu samalla voimakkaasti toiminnan kehittä-
miseen. Osana ideaa on, että alue ei tavallaan 
valmistu täysin koskaan, vaan elää tekniikan 
kehityksen mukana.

- Kun tilaajalla oli useita ja monenlaisia 
tavoitteita, on meidän roolimme ollut hakea 
näiden tavoitteiden välistä rakentamises-
sa optimoitua kokonaisuutta. Tavoitteena on 
ollut tehdä opiskelijoille mahdollisimman to-
dellista vastaava oppimisympäristö. Toki esi-
merkiksi kahden vaihteen väli on luonnos-

Kouvolaan nousee 
ratatekninen oppimiskeskus

Suomessa ei ole tällä hetkellä 
radanpidon koulutusympäris-
töä. Tämä puute poistuu, kun 
Liikenneviraston rakennuttama 
uusi ratatekninen oppimiskes-
kus aloittaa toimintansa Kou-
volassa syksyllä 2017. Kouvolan 
aseman lähelle tulevan keskuk-
sen rakentamisessa teräs- ja 
metallirakenteilla on merkittävä 
ja näyttävä rooli.

Artikkelit

Kuva 1: Kouvolan ratateknisen oppimiskeskuksen 
hitsaushallin runko, jonka on valmistanut ja asen-
tanut Pektra Oy, näkyy kuvassa hyvin. Hankkeen te-
kijöistä kuvassa ovat vasemmalta oikealle katsoen 
Pektra Oy:n Juha Huusko, Pöyry Finland Oy:n Jan-
ne Ranz, Ramboll CM:n Matti Tossavainen ja Sanna 
Ahola, Ramboll Finland Oy:n Keijo Kärkäs sekä Krea-
te Oy:n Vesa Penttinen ja Jukka Nieminen.

1.
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sa pitempi kuin täällä eikä joillekin raiteille 
tulevassa ajolangassa ole jännitettä, kuvaa 
hanketta omalta kantiltaan Ramboll CM:n 
projektipäällikkö Matti Tossavainen.

Hankkeen aikana tontilta päätettiin pur-
kaa pois puolilämmin varastohalli asennet-
tavien raiteiden tieltä. Hanketta kehitettiin 
muutenkin mm. vaihtamalla hitsaushallin 
paikkaa ja muuttamalla se avoimesta katok-
sesta suljetuksi halliksi. Kehitystyön aikana 
alkujaan kuudeksi miljoonaksi ajateltu hanke 
kasvoi 13 miljoonan kokonaisuudeksi. Pieni 

osansa tässä oli siinäkin, että toteutuksessa 
panostetaan ulkoiseen näyttävyyteen, mikä 
on kouvolalaisten ja oppimiskeskuksen ima-
gon kannalta myönteinen satsaus.

Ramboll CM:n Matti Tossavainen ja hä-
nen työparinsa Sanna Ahola tulivat vuoden 
2015 tammikuussa Liikenneviraston ja Kou-
volan kaupungin aiesopimuksella käynnisty-
neeseen hankkeeseen vuoden 2016 puolella. 
Työ alkoi konseptisuunnittelulla, jossa Aihio 
Arkkitehdit oli jo mukana. Ramboll CM on 
myös antanut omaa asiantuntijanäkemystä 

Kuvat 2 ja 4: FreeSteel Oy:n on valmistanut Aihio 
Arkkitehtien suunnitelman mukaisen julkisivusälei-
kön, jonka asensi Oulun Kuorirakenne Oy. Jokaisen 
säleen väri ja paikka on tarkkaan arkkitehtien mää-
rittämä.

Kuva 3: Yksityiskohta turvalaitehallin julkisivusta sen 
tekovaiheessa. Rakennuksessa on Paroc Panel Sym-
tem Oy:n toimittamat pelti-villa-pelti –elementit, 
joiden päälle on kiinnitetty pohjakisko. Julkisivun sä-
leet, joista osa on cor-ten pintaisia ja loput kuutta eri 
väriä, on kiinnitetty sitten kiskoon.

2.

3. 4.



32     Teräsrakenne  2 | 2017

hankkeen suunnitteluun. Kun sitten kuljettiin 
toiminnallisuuden ja kustannusselvitysten 
kautta eteenpäin, päädyttiin nyt jo pitkällä 
olevaan toteutukseen. Varsinaiset suunnit-
telijat kiinnitettiin hankkeeseen, kun se pää-
tettiin toteuttaa.

- Hankintoja selvitettiin hankintajuris-
tien kanssa ja todettiin, ettei tämä ole eri-
tyisalojen hankintalain mukainen hanke. To-
tesimme, että projektin voi jakaa tiettyihin 
hankintapaketteihin. Kun päärakennukses-
sa oli kosteusongelma, aloitimme maanra-
kennusurakalla, jonka voitti Kreate Oy. Tässä 
tehtiin päärakennuksen kuivatusrakenteet 
ja kellarin uudelleen rakentaminen kosteu-
den kuriin saamiseksi sekä hallien pohjatyöt, 
Matti Tossavainen kuvaa alkuvaihetta.

Hanke eteni sitten oltuaan hetken jäissä-
kin rahoitusongelmien takia kilpailuttamalla 
turvalaitehallin ja lisärahoituksen järjestyttyä 
myös hitsaushallin rakennustyöt. Näidenkin 
urakoitsijaksi ja hankkeen tämänhetkiseksi 
päätoteuttajaksi valikoitui Kreate. Pääraken-
nuksen korjaustöistä vastaa omalla urakal-
laan PK-Insinööritoimisto Oy ja ratapuolen 
työt tekee omana urakkanaan VR Track Oy.

- Työmaalla on yksi päätoteuttaja ja sii-
nä roolissa toimii nyt Kreate. Kun viimeiste-
lytyöt kilpailutetaan, on sen urakan voitta-
ja sitten työmaan päätoteuttaja, Sanna Ahola 
toteaa.

Teräsrakenne osoittautui fiksuksi

Kun uudisrakennuksia lähdettiin suunnitte-
lemaan arkkitehtien suunnitelman pohjalta, 
Pöyry Finland teki teknisen aineiston urak-
kalaskentaan ja jatkoi siitä sitten varsinaisten 
rakenteiden suunnitteluun. Tarjousvaihees-
sa runkomateriaalia ei ollut lyöty lukkoon, 

mutta Pöyry Finlandin osastonjohtaja Janne 
Ranzin ja rakennesuunnittelija Keijo Kärkäk-
sen mukaan teräs oli käytännössä ainoa fiksu 
materiaali tässä hankkeessa.

- Kattorakenteen mataluus oli yksi tekijä 
tässä. Teräkseen vei esimerkiksi se, että ta-
lotekniikan kanssa päästään nyt menemään 
ristikoiden läpi joustavasti. Turvalaitehal-
li eli uudisrakennuksista selvästi isompi, on 
kaksilaivainen pitkä ja kapea rakennus. Mit-
tasuhteiden takia siinä on poikkisuuntainen 
mastojäykistys. Pituussuuntaan on käytetty 
vinositeitä, Janne Ranz toteaa.

- Iso osa rakennuksen idän puoleisesta 
päädystä on katosta. Siellä pääty ja radan-

puoleinen seinä ovat auki. Kadun puoli ja 
kadulle näkyvä katoksen ja puolilämpimän 
osan väliseinä tehdään samalla arkkitehdin 
suunnittelemalla julkisivuverhouksella kuin 
suljetun hallin muut ulkoseinät, Keijo Kär-
käs lisää.

- Kun Kreate sai urakan näistä halleis-
ta, teimme pohjarakenteet ja betonityöt itse. 
Turvalaitehallin kilpailutuksessa valikoitui 
rungon teräsrakenteiden ja katon kantavan 
profiilipellin toimittajaksi Pektra. Julkisivu-
säleet toimittaa FreeSteel Oy ja asentaa Ou-
lun Kuorirakenne Oy. Julkisivussa on sekä 
erivärisiä että corten-säleitä. Säleiden alla 
olevat pelti-villa-pelti –elementit tuleva Pa-

5.

6.
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roc Panel System Oy Ab:lta. LVIS-asennukset 
tekee Are Oy, vesikaton Icopal Katto Oy ja la-
sirakenteet Lasivuorimaa Oy, summaa työ-
maan toimijoita Kreaten työmaamestari Juk-
ka Nieminen. 

Koeteltu rakenne toimii

- Rakenteessa on Pöyryn suunnitelmiin 
perustuvat kuumavalssatut HEA-pilarit ja 
niiden varassa 16 metrin putkipalkkiristikot, 
joiden valmistuskuvat meille on tehnyt KM 
Steel Consultingin Keijo Murtokangas. Ris-
tikoissa on pieni harja, joka ohjaa sadeveden 
reunoille ja keskelle. Kantavan profiilipellin, 
jonka päälle Icopal siis asentaa lämmöneris-
teet ja vedeneristeet, hankimme Weckmanil-
ta. Normaalitoteutuksista poikkeavaa on, että 
katossa on IP-orret rakennuksen pituus-
suuntaisesti, tiivistää runkorakenteen te-
räsrungon asennettuna toimittaneen Pektra 
Oy:n myyntijohtaja Juha Huusko.

- Arkkitehtuuri ja rakennuspaikka ovat 
sanelleet runkoratkaisuja. Kun kaksilaivainen 
rakennus on maanvarainen, emme lähteneet 
tekemään sitä yhdellä jatkuvalla ristikol-
la. Nyt ristikot on otettu nivelletysti keskeltä 
kiinni toisiinsa, Janne Ranz täydentää.

Hitsaushalli, jonka runkotoimituksen 
Pektra voitti omalla kaupallaan, on pulpetti-
kattoinen teräspilareihin ja –palkkeihin pe-
rustuva yksikerrosrakenne. Turvalaitehallissa 
on osin kaksi- ja osin kolmikerrosrakennetta, 
jossa välipohjat on tehty palkki-liittolevyra-
kenteella.

- Kaksi- ja kolmikerrosrakenteissa on 
opetustiloja, valvomo ja tekniset tilat. Väli-
pohjien teossa käytetyt liittolevyt meille on 
toimittanut Ruukki Construction, toteaa Kre-
ate Oy:n vastaava työnjohtaja Vesa Penttinen.

Kreate aloitti toisen urakkansa työt tou-
kokuussa 2016. Jukka Niemisen mukaan kil-
pailutuksessa haettiin toimittajia, joilta voi-
tiin odottaa kustannustehokkuuden ohella 
luotettavuutta. Yksi vaikuttava tekijä olivat 
siis aiemmat kokemukset ja luottamus ky-
kyyn toimittaa haluttu kokonaisuus sovitus-
ti. Turvalaitehallin työt alkoivat syyskuussa 
2016 ja hitsaushalli kilpailutettiin vuoden-
vaihteessa 2016/2017.

- Suunnittelulle oli kohtalaisen hyvin ai-
kaa, mutta se on tietysti tuonut kiireitä, että 
hanke on elänyt. Turvalaitehalli oli aika selvä 
jo pitempään kyllä, mutta katoksissa, sisä-
puolisissa tiloissa ja hitsaushallissa joudut-
tiin tekemään säätämistä matkan varrella, 
Janne Ranz toteaa.

- Meillä tässä työssä on hyödynnet-
ty sekä teollisuus- että talonrakennuspuolen 
osaajia. Pöyryllähän on perinteisten teolli-
suusosastojen lisäksi noin 60 hengen suun-
nittelijajoukko, joka suunnittelee julkisia 
rakennuksia, kauppakeskuksia yms. talonra-
kennushankkeita. Yhdessä haimme raken-
teen, joka on koeteltu. Tähän kohteeseen sopi 
mielestämme hyvin mm. maalattu IP-orsi, 
Ranz jatkaa.

- Näiden orsien kanssa esimerkiksi voi-
mansiirrot toimivat varmasti. Meille tämä oli 
noin 300 tonnin terästoimitus yhteensä. Se 
pitää sisällään siis turvalaitehallin ja hitsaus-
hallin teräsrakenteet sekä päärakennuksen ja 
turvalaitehallin väliin tulevan välitilan ja ka-

tosten teräsrakenteet. Palonsuojauksia tässä 
piti tehdä hitsaushallin primääripalkkeihin, 
joissa on palonsuojamaalaus suojaustasoon 
30 minuuttia, Pektran Juha Huusko toteaa.

Ammattimainen toiminta sujuu

Pektra on tehnyt katon kantavaa profiilipel-
tiä lukuun ottamatta teräsrakenteet omal-
la konepajallaan. Asennustyössään Pektra 
on käyttänyt pitkäaikaisen yhteistyökump-
paninsa Ferrometal Oy:n runkopultteja ja 
–ruuveja ja maalauksessa Normaalin maale-
ja. Pektralle kiinnikkeet ovat tärkeä osa omi-
en asennusten kokonaislaatua. Juha Huusko 
kiittää Ferrometalin tuotteiden laatua ja koh-
tuuhintaisuutta sekä tukkurin hyvää palve-
lukykyä.

 - Olemme olleet ensimmäisten joukos-
sa tuomassa CE-merkittyjä ruuvikokoonpa-
noja markkinoille. Auditoidut ja käytännössä 
laatunsa osoittaneet sopimusvalmistajat se-
kä volyymiostot varmistavat niin tuotteiden 
laadun, toimitusvarmuuden kuin hintakilpai-
lukyvynkin, listaa kiinniketoimittajan roolia 
hankkeissa Ferrometalin tuotepäällikkö Jani 
Koskinen.

- Testaamme jokaisen tuote-erän sen 
saapuessa keskusvarastoomme. Valmistu-
serät on dokumentoitu järjestelmäämme, 
minkä vuoksi tuotteen historia on jäljitettä-
vissä vuosien päästäkin. Meillä on oma laa-
dunvalvontalaboratorio ja esimerkiksi 3.1. 
aineistotodistukset löytyvät tietokannasta 
asiakkaidemme käyttöön. Suoritustasoilmoi-
tukset voi ladata helposti nettisivuiltamme ja 
liittää sitten teräsrakennetoimittajan doku-
mentteihin, Koskinen esittelee.

- Olemme panostaneet teräsrakenteiden 
kiinnitystuotteisiin mm. tekemällä pitkään 
yhteistyötä Teräsrakenneyhdistyksen kanssa. 
Olemme pyrkineet pysymään ajan hermol-
la monella tavalla, mm. tuomalla tarjontaan 
lisää pitkiä ruuvikokoonpanoja ja TCB-ruu-
vikokoonpanon, jossa leikkausväännin kat-
kaisee ruuvin sokkapään siistiksi kiinnityk-
sen saavutettua vaaditun esijännityksen, Jani 
Koskinen lisää.

- Kun projektissa eri osapuolet ovat 
ammattilaisia ja jokainen toimii sopimus-
ten mukaisesti, ei tule ongelmia aikataulu-
jen, kustannusten eikä pelisääntöjen kanssa. 
Olemme tässäkin hankkeessa hyvin tyytyväi-
siä yhteistyöhön kaikkien osapuolien kanssa, 
Juha Huusko myhäilee.

- Myös meidän kannaltamme kokonai-
suus on pelannut hyvin. Pektra on toiminut 
sovitusti eikä sen enempää valmistukseen 
kuin asennukseenkaan ole moitittavaa, Krea-
ten Vesa Penttinen arvioi osaltaan.

- Pektralta on löytynyt myös joustoa tar-
vittaessa. Olemme joutuneet muokkaamaan 
esimerkiksi vaihteiden ja raiteiden asennus-
aikataulua, mikä on vaikuttanut myös run-
kotoimittajan työn etenemiseen, Matti Tos-
savainen lisää.

- Hitsaushallissa jouduimme pohtimaan, 
miten siltanosturi saadaan sopimaan. Onnis-
tuihan sekin toki, Janne Ranz lisää.

- Pektra osoitti tässäkin yhteistyökykyä 
ja joustavuutta keskeyttämällä oman asen-
nustyönsä siksi aikaa, että siltanosturi saatiin 
paikalleen, Kreaten Jukka Nieminen kiittää.

7.

8.

Kuvat 5-8: Turvalaitehallin teräspilarit ja –ristikot ja 
–palkit ovat Pektra Oy:n valmistamia ja asentamia. 
Pektra on toimittanut myös Weckmanin valmista-
man kantaman profiilipellin. Kreate Oy on hankki-
nut monikerrosrakenteessa käytetyt liittolevyt Ruukki 
Constructionilta.
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- Teimme Tekla-mallin rungosta kuten 
yleensäkin. Olemme hallinneet esimerkik-
si julkisivun mittamaailmaa tässä työssä sen 
avulla. Sekä Parocit, säleikkö että julkisivun 
lasit on istutettu runkoomme. Rungossa ei 
siis ole kannakointia tms. rakennetta, vaan 
julkisivu on suoraan kiinni rungossa, Huus-
ko jatkaa.

Hallissa tehdään haalarihommia, 
seinissä on junan jäljet

Turvalaitehalliin tullaan normaaleissa käyt-
tövaatteissa, jotka vaihdetaan hallin pukeu-
tumistiloissa työhaalareihin. Jotta opiske-
lijoiden ei tarvitse vaihtaa vaatteita monta 
kertaa tai mennä haalareissa päärakennuk-
seen, on turvalaitehallissa sisäoloiltaan itse 
hallin kanssa samanlaisia lähiopetustiloja 
liittorakenteisten välipohjien päällä. Samasta 
syystä halli on puolilämmin tietysti lukuun 
ottamatta avointa päätyä.

- Ideana on, että täällä voi käydä läpi lä-
hes kaikki ratarakenteisiin  liittyvät asiat. 
Esimerkiksi asetinlaitejärjestelmistä tänne 
tulee puolenkymmentä eri esimerkkiä. Va-
rastotilan määrä on myös yksi asia, johon on 
kiinnitetty huomiota. Sitä pitäisi olla nyt riit-
tävästi. Samaten olemme järjestäneet tänne 
tilaa raivauskalustolle, joka on nyt siirtynyt 
Liikennevirastolle mahdollistamaan kalus-
ton operaattorista riippumattoman käytön. 
Hankkeessa valmistuu myös ulos vuokrat-
tava tila, johon nyt on tosin tulossa Liiken-
neviraston oma toimisto, Matti Tossavainen 
kuvaa hanketta.

Puolilämpimät olot saavutetaan mm. 
hyödyntämällä Paroc Panel System Oy:n 
pelti-kivivilla-pelti –elementtejä seinis-
sä. Alueen ulkopuolelta katseet keräävät ele-
menttien päälle asennetut FreeSteel Oy:n 
arkkitehtien suunnitelman mukaan valmis-
tamat ja pintakäsittelemät säleet. Säleikköä 
varten Parocien päälle on kiinnitetty ensin 
rangat, joihin säleet ruuvataan kiinni. Julkisi-
vun ideana on luoda vaikutelma junan jäljistä 
julkisivuun.

- Saimme Kreate Oy:ltä mielenkiintoi-
sen tarjouspyynnön säleestä, joka kiinnitet-
täisiin normaalin pelti-villa-pelti -elementin 
pintaan. Säleiden mitat olivat silloin 40x200 
mm. Jokainen säle piti kiinnittää kapeam-
masta sivustaan ns. pohjakiskon välityksellä 
elementin pintaan. Arkkitehti oli siis jo miet-

tinyt, että säleen sisään tulisi asentaa osa, 
joka ensin kiinnitettäisiin elementin pintaan, 
ja että tämän osan päälle tulisi varsinai-
nen näkyvä säle, kuvaa lähtökohtia FreeSteel 
Oy:n myyntijohtaja Mauri Hautala.

- Kun mietimme ajatusta, totesimme sä-
leen kapeuden haasteeksi. Siksi totesimme, 
että sälettä pitäisi joko madaltaa tai leventää, 
että sen voisi valmistaa. Päädyimme esittä-
mään säleen leventämistä. Teimme vaihto-
ehdosta mallikappaleen, esitimme piirroksen 
ja valokuvan arkkitehdille sekä esittelimme 
valmistusmenetelmää. Saimme myöntävän 
vastauksen, että tällaista voi tarjota, Hauta-
la jatkaa.

- Kreaten tarjouspyyntö sisälsi myös 
asennuksen, mitä emme voineet tarjota. Pyy-
simme Kreatelta lupaa informoida asias-
ta hyvin tuntemaamme Oulun Kuorirakenne 
Oy:tä, joka teki tarjouksen yhteistyössä kans-
samme ja sai urakan. Roolimme oli toimittaa 

säleet taivutettuina, rei’itettyinä ja valmiiksi 
maalattuina, Hautala kertoo.

Säleiden määrä on kaikkiaan noin 1400 
kappaletta. Niiden yhteismitta on 10.500 
juoksumetriä. Niiden maalauksessa piti käyt-
tää kuutta eri väriä RAL 5003, RAL5005, 
RAL5015, RAL5021, RAL6004 sekä RAL6026. 
Lisäksi osa piti tehdä cor-ten –teräksestä.

- Arkkitehdit olivat miettineet tarkkaan 
jokaisen säleen värin ja aseman. Eli jokai-
nen erivärinen säle oli merkitty piirustuk-
seen. Tehtävämme oli toimittaa kaikki säleet 
ja niihin liittyvät kiinnitysosat ja pysyä tark-
kaan selvillä, mihin minkäkin värinen säle 
kuuluu. Tätä varten kukin kappale tuli mer-
kitä niin selvästi, että Oulun Kuorirakenteen 
asennusryhmä saattoi toteuttaa julkisivun 
suunnitellusti. Onnistuimme siitä mieles-
tämme hyvin, sillä asennusnopeus on ollut 
hyvä eikä kyselyitä ole juurikaan tullut, Hau-
tala esittelee hankkeen haasteita.

9.
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FreeSteel Oy valmistaa Vimpelissä jul-
kisivukasetteja ja –lamelleja, vakio- ja eri-
koislistoja, isoja taustastaan jäykistettyjä 
julkisivukasetteja sekä perforoituja julkisivu-
kasetteja ja –lamelleja eri materiaaleista ja 
eri väreissä. Mauri Hautala kertoo FreeStee-
lin tuovan mielellään teknistä osaamistaan 
projekteihin eikä yhtiössä pelätä mennä roh-
keisiin tai mahdottomalta vaikuttaviinkaan 
ratkaisuihin. Yhteistyössä eri materiaalitoi-
mittajien ja pintakäsittelijöiden kanssa tehty 
kehitystyö näkyy Hautalan mukaan liki kai-
kissa FreeSteelin käyttämissä julkisivukaset-
tiratkaisuissa. -ARa

Kuva 9: Turvalaitehallin 
itäpää on kylmää tilaa 
ja auki kahdelta sivul-
taan. Tässä julkisivuun 
ei ole vielä asennettu 
julkisivusäleikköä.

Valokuvat: Arto Rautio

R 30 - R 120
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METALLI TAIPUU TAHTOOSI

Yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella. 

Toteutamme visiosi -  www.freesteel.fi  -  040 5864 733 
Suomen tyylikkäimmät teräs-, COR-TEN, kupari-, ja alumiinijulkisivut. 

Laadukasta 
rakennesuunnittelua

www.poyry.fi 
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WWW.SITOWISE.COM

Sito ja Wise Group ovat yhdistyneet. Yhdessä olemme 
1100 hengen talo- ja infrarakentamisen asiantuntijayritys ja 
tarjoamme asiakkaillemme kaikki rakentamisen suunnittelu-, 
asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta.

Yli 1100 raudanlujaa 
osaajaa palveluksessasi

Kuva: Unsplash / Pete Wright
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Wise Group Finlandin toimitusjohtaja Aki 
Puska ja Sito Oy:n toimitusjohtaja Tapio 
Puurunen kertovat omien yhtiöidensä huo-
manneen mm. suurissa kaupunkihankkeissa, 
että oman yhtiön toimintakenttää kannattai-
si laajentaa. Molemmat ovat kokeneet, että 
monin paikoin pitää voida tarjota sekä poh-
jatöiden ja infrarakenteiden että päälle tule-
vien talonrakennuskohteiden asiantuntija- ja 
suunnittelupalveluita. 

Sitolla tämä havainto tarkoitti strate-
gista tavoitetta laajentua talonrakennuksen 
ja Wisellä infran puolelle. Kun yrityksillä oli 
samanlainen käsitys kehittymisestä, ne ovat 
tehneet paljon yhteistyötä ja toimitusjohta-
jien lapset vielä sattuneet käymään samaa 
koulua, syntyi tästä kaikesta keskusteluyhte-
ys, joka johti fuusioitumispäätökseen.

- Yhtiöitä yhdistää vahva yrittäjähenki-
syys. Kun ne ovat laajentuneet yritysostoin, 

ostettujen yritysten omistajat ovat jääneet 
Sitoon tai Wiseen partnereina. Tämä partner-
ajattelu jatkuu tulevaisuudessakin. Nykyiset 
omistajat ovat sitoutuneet jäämään myös Si-
towiseen. Ajatuksena on rakentaa suuri suo-
malaisomisteinen suunnittelutoimisto, jol-
la on eväitä laajentua myös kansainvälisille 
markkinoille. Uusi Sitowise, joka yhtiöstä tu-
lee, nousee nyt Suomessa selkeästi alan kol-
manneksi suurimmaksi toimijaksi, jolla on 
Siton kautta jo jalansija myös Norjassa, Tapio 
Puurunen kertoo.

- Wise Groupin omistajana oleva pää-
omasijoittaja oli aluksi iso este yhteen mene-
miselle. Kun mielialoja ja olettamuksia pys-
tyttiin muokkaamaan molemmilla puolin, 
päästiin nopeasti sopimukseen. Nyt omis-
tuksesta 60 prosenttia on henkilöstöllä ja 40 
prosenttia pääomasijoittajalla. Se tuntuu ole-
van kaikkien osapuolten mielestä hyvä asia, 
Aki Puska jatkaa.

Suunnitteluun viisasta 
sitoutumista
Infran ja talonrakennusalan suunnittelu nivoutuvat yhä useammin 
toisiinsa ja osaksi laajoja suunnittelu- ja toteutuskokonaisuuksia. 
Tämä tosiasia vei niin infraosaaja Siton kuin talonrakennusosaaja 
Wise Groupinkin miettimään toimialueen laajentamista. Kun toi-
mistojen strategiat olivat valmiiksi kallellaan toisiaan kohti, toi-
minnoissa ei ole päällekkäisyyksiä ja omistajuudessakin korostuu 
suomalainen yrittäjyys, päättivät Sito ja Wise Group liittyä yhteen. 
Vuoden 2018 alusta ne toimivat yhtenä Sitowise –nimisenä reilun 
1100 hengen asiantuntijayrityksenä

Yhdessä osaamme enemmän

- Yhdistymisajatuksen eteenpäinvieminen 
oli siinä mielessä helppoa, että toimintomme 
eivät ole päällekkäisiä. Kenenkään työ ei siis 
ole vaarassa tämän takia. Päinvastoin nyt on 
jo syntynyt uudenlaista sisäistä yhteistyötä 
ja osaamista, kun esimerkiksi Siton ja Wisen 
teräsosaajat voivat luoda uudenlaisia työpa-
reja. Kun ollaan saman talon väkeä, jäävät 
kehitetyt hyvät ratkaisut paremmin elämään 
kuin vain tehtäessä suunnittelua samaan 
hankkeeseen. Jälkimmäisessä vaihtoehdos-
sahan moni hyvä kehitysasia tahtoo jäädä 
projektiin, ellei sama suunnittelijaryhmä satu 
uuteenkin kohteeseen. Olemme havainneet 
väessämme kovaa intoa uuden kuvion myötä, 
Puska ja Puurunen iloitsevat.

- Vaikka yksi teräsosaajamme on erikois-
tunut siltoihin ja toinen rakennusten runkoi-
hin, puhuvat he silti samaa teräskieltä. Kun 
he puhuvat talon sisällä keskenään, tällai-
nen yhdistelmä tuo varmasti lisäarvoa asiak-
kaillemme. Jossain Kalasataman tai Pasilan 
Triplan tyyppisessä hankkeessa voimme nyt 
tarjota palvelua, jossa suunnittelussa ei ole 
rajapintoja asiakkaisiin päin, Puska ja Puuru-
nen kuvaavat yhdistymisen hyötyjä.

- Mallinnus on hyvä esimerkki asiantun-
tijatyöstä, johon olemme satsanneet paljon ja 
jossa on tehty aika harvinaista työtä mm. Ka-
lasataman hankkeessa. Sitä tietoa voi myös 
nyt jakaa talon sisällä. Toki mallinnus ei yk-
sin riitä, vaan pohjalla pitää tietysti olla rau-
taista suunnittelutaitoa, Puurunen toteaa.

- Mallit ja niiden yhteinen käyttö ovat 
tietysti hyödyksi siinäkin, että tätä kautta 
voi kerätä parhaat asiantuntijat eri paikka-
kunnilta samaan hankkeeseen. Lisäksi visu-
alisointi auttaa viestinnässä ja kontakteissa 
käyttäjien tai kansalaisten kanssa viemällä 
pois turhia kysymyksiä, jolloin voidaan kes-
kittyä olennaisiin asioihin, Puska muistuttaa.

Sitowisen organisaatiota rakennetaan 
nyt. Toimitusjohtajat arvelevat tulevan toi-
minnan järjestäytyvän osaamisalueiden mu-
kaan, mikä on havaittu Suomen markkinoille 
toimivimpana ja edullisimpana ajattelutapa-
na. Sitolla ovat infran ja Wisella talonraken-
nuksen suunnittelupaletti ja rakennuttamis-
toiminnot hyvin hallinnassa. Lisäksi Sitossa 
on arkkitehtejä, jotka tekevät lähinnä maan-
käytön ja maanalaisten tilojen suunnittelua, 
sekä maisema-arkkitehteja ja muotoilijoita. 
Wisessä on myös arkkitehtejä, jotka osallis-
tuvat korjaushankkeiden suunnitteluun, sekä 
mm. kuntokartoituksien ja –tutkimusten te-
kijöitä. Siton yksi toimiala on laaja tietoin-
tensiivisten palveluiden tuotanto, jossa niin 

Kuva 1: Wise Group Finlandin toimitusjohtaja Aki 
Puska (vas.) ja Siton toimitusjohtaja Tapio Puurunen 
tuntevat toisensa hyvin jo vanhastaan. Nyt miehet 
rakentavat innostuneella mielellä uutta Sitowiseä, 
joka aloittaa vuoden 2018 alussa yli 1100 asiantunti-
jan toimistona. Pääkaupunkiseudulla yhtiö ei hamua 
yhteisiin tiloihin, muualla maassa nykyiset sitolaiset 
ja wiseläiset sen sijaan siirtynevät hiljalleen samoi-
hin toimistoihin.

Valokuva: Arto Rautio
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Vuonna 2016 käynnistetyssä uudistushank-
keessa päätettiin pistää uusiksi niin sisätilat, 
ulkopinnat kuin talotekniikkakin. Syksyllä 
2017 valmistuvan uudistuksen myötä kaikki 
liiketoiminnat keskitetään katutasoon ja kel-
larikerrokseen saadaan lisää pysäköintitilaa. 
Kattoparkki säilyy nykyisellään, mutta hissit 
siirtyvät kiinteistön torin puoleiselle sivul-
le. Kaakon Konemetalli Oy:n YIT Rakennus 
Oy:ltä saaman tilauksen suurin osuus liittyy 
jalankulkusiltaan, jota pitkin kattoparkista 
pääsee uusille hisseille.

- Saimme urakan, johon kuului asennus, 
normaalin kilpailun jälkeen. Olemme tehneet 
ja maalanneet teräsrakenteet Haminan Sum-
man konepajallamme Wise Group Finlandin, 
jossa projektipäällikkönä on toiminut Veik-
ko Paronen, suunnitelmien mukaan. Raken-
nustöitä on tehty S-Ostoskeskuksessa kau-
pankäynnin keskellä. S-Market on palvellut 
asiakkaita koko ajan. Hesburger ja Alko aloit-
tivat uusissa tiloissa jo keväällä, kuvaa työn 
lähtökohtia Kaakon Konemetallin toimitus-
johtaja Keijo Korpela.

Ennen uudistustöitä kulku katon py-
säköintialueelta alakertaan tapahtui pihan 
puolelta. Uusitussa ostoskeskuksessa kävel-
lään ylhäällä uutta kävelysiltaa pitkin ra-
kennuksen kadun puoleiselle reunalle, josta 
uudet hissit tuovat väen liiketasolle. Uusil-
la hisseillä pääsee myös kellariin, jonne siis 
tehdään lisää autopaikkoja. Toiseen kerrok-

seen tulee kävelysillan ohella etenkin tekni-
siä tiloja.

- Käytännössä tuo kävelysilta tehtiin ko-
nepajallamme mahdollisimman valmiiksi. 
YIT:n kirvesmiehet tulivat Summaan teke-
mään siihen valmiiksi puiset seinä- ja ve-
sikattorakenteet. Silta ei ollut ihan käyt-
tövalmis, kun toimme sen työmaalle ja 
asensimme paikalleen, mutta kaikki se teh-
tiin konepajamme pihalla, mikä olisi ollut 
vaikeampi tehdä työmaalla sillan asennuk-
sen jälkeen. Esimerkiksi katon vedeneriste on 
asennettu vasta sillan asennuksen jälkeen, 
Korpela kuvaa toimitusta.

Summassa ei touhuta   
summassa

Sillan rakenne perustuu molemmilla sivuilla 
olevaan teräsristikkoon. Ristikoiden välissä 
on lattian tukirakenne HEA-palkeista ja ka-
ton tukirakenne RHS-palkeista. Silta painoi 
noin 17 tonnia ja se kuljetettiin yöaikaan to-
rille ja nostettiin aamupäivällä 250 tonnisel-
la nosturilla paikalleen. Toisessa päässä silta 
laskettiin betonirakenteen ja toisessa päässä 
tätä varten tehdyn teräsrakenteen päälle. Li-
säksi siltaa varten on tehty rakenteisiin lisä-
tuentaa kellarista asti.

- Nosto tehtiin 3,5 tunnissa, mikä alitti 
sille varatun ajan 30 minuutilla, Korpela to-
teaa tyytyväisenä työn onnistumiseen.

Teräs tuki ostoskeskuksen 
kehittymistä Haminassa

Kymen Seudun Osuuskauppa päätti ajanmukaista ja kehittää 
toiminnallisesti Haminan torin vieressä Isoympyräkadulla olevaa 
S-Ostoskeskusta. Teräsrakenteilla on tärkeä osa kehitystyössä. 
Valmiissa rakennuksessa teräs tosin jää pääosin piiloon.

liikennelaskennasta kuin digitaalisista järjes-
telmistä saatua tietoa hyödynnetään asiak-
kaiden tarpeisiin.

- Sitä tietysti mietitään, miten asiakas-
ta voi palvella paremmin yhdistämällä osaa-
misalueittemme kokonaisuutta ja tehosta-
malla resurssien käyttöä. Siihenhän olemme 
jo tottuneet, että esimerkiksi pienessä katu-
hankkeessakin tarvitaan 7-8 tekniikka-alan 
asiantuntijoita, ja että projektinhallinta voi 
vaatia hyvin erilaisten intressitahojen läh-
tökohtien yhteensovittamista, Puurunen to-
teaa.

- Asiakas saa meiltä kaiken ja sillä taval-
la, miten haluaa, Aki Puska niittaa toiminta-
filosofian lähtökohdat.

Kasvua tarkoitus jatkaa

Wise Groupin kasvussa iso osa on ollut yri-
tyskaupoilla. Wisen on ostanut sekä suun-
nittelutoimistoja, joiden omistajat ovat ha-
lunneet hiljalleen luopua yrittäjyydestä, että 
nuorempien suunnittelijoiden kasvuhakuisia 
yrityksiä. Sito on kasvanut enemmän orgaa-
nisesti, mutta yrityskaupoilla on ollut senkin 
kasvusta 30-40 prosentin osuus. Uusi Sito-
wise aikoo jatkaa vuosittaisella noin kymme-
nen prosentin kasvu-uralla.

- Yhdistyminen mahdollistaa tietys-
ti paikallisen läsnäolomme kehittämistä sekä 
niillä 17 paikkakunnilla, joilla Sito ja Wise jo 
toimivat, että alueilla, joissa emme vielä ole 
näkyvästi mukana. Tilanteesta riippuen kas-
vu tapahtuu väkeä palkkaamalla tai yritysjär-
jestelyin. Esimerkiksi Turussa, Jyväskylässä 
ja Tampereella vain toisella on ollut näkyvä 
jalansija. Niissä uusi liittymä tarjoaa hyvät 
lähtökohdat toiminnan laajentamiselle, Aki 
Puska avaa suunnitelmia.

- On syytä samalla korostaa, ettemme 
nyt ensisijaisesti haasta muita alan yrityksiä. 
Olemme tehneet yhteistyötä muiden toimis-
tojen kanssa ja näin on tarkoitus tehdä jat-
kossakin. Järjestelyn idea on ennen kaikkea 
kehittää omaa toimintaa. Tietysti toiveena on 
niin hyvä työn jälki, että muutkin matkisivat 
meitä, Puurunen naurahtaa.

- Talon sisällä syntyy nyt osaamisaluei-
ta ja kehitysryhmiä, joissa osa lähestyy te-
räsrakenteita, valaistusta, melu- ja akustiik-
ka-asioita, rakennuttamista, muotoilua yms. 
asioita infra- ja osa talonrakennuspuolen 
näkökulmasta. Olen varma, että tästä tulee 
vanhat toimialuerajat ylittäviä uusia oival-
luksia, Aki Puska korostaa.

Yhtenä kasvun paikkana Puska ja Puuru-
nen näkevät tietointensiiviset palvelut, joi-
ta varten Sitossa siis on jo vajaan 70 hengen 
tietotekniikkaosaajan joukko. Puurunen ker-
too Siton tuottavan tietopalveluita mm. liki 
sadalle kunnalle. Paikkatietopalvelun hyö-
dyntäminen on yksi osa tätä konsultointi- ja 
palvelutuotantoa. Niin Puskaa kuin Puurus-
takin innostaa nyt etsiä tietointensiivisil-
le palveluille lisäliiketoimintaa kiinteistö- ja 
talonrakennuspuolelta nykyisin tarjolla ole-
vien palvelujen rinnalla tai lisäksi. -ARa

1.
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- Tietysti onnistumisen takana ovat toi-
saalta hyvät rakenne- ja valmistuskuvat ja 
toisaalta hyvä asennuksen suunnittelu. Ra-
kenteena siltaa voisi verrat pieneen halliin eli 
se ei ole mitenkään erityisen kevyttä. Ristikot 
ovat kolme metriä korkeita ja 22 metriä pit-
kiä. Sillan leveys on viisi metriä eli palkkien 
pituus tuli siitä. Palkit on kiinnitetty pultti-
liitoksin ristikoihin, jotka on tehty kokonai-
sena hitsattuina rakenteina, Keijo Korpela 
esittelee.

Kaikkiaan silta on noin neljä metriä kor-
kea rakenne. Palonsuojamaalauksia siinä ei 
ole tarvittu, kun teräkset koteloidaan levyjen 
taakse piiloon.

Ilme vuosia nuoremmaksi

Kaakon Konemetalli on saanut S-Ostoskes-
kukseen myös muita toimituksia kuin silta-
rakenne. Kellariin heiltä on mennyt pilari- ja 
palkkirakenteita tukemaan rakennusta. Li-
säksi myymäläosaan on tehty Summassa yksi 
teräksinen liittopilaririvi lisää. Lisäpilareilla 
varmistetaan palkkien kestävyys ja samalla 
lisää elinkaarta koko rakennukselle. Halkai-
sijaltaan 300 mm pyöreän teräspilarin etuina 
ovat asennusvaiheessa keveys ja käyttövai-
heessa huomaamattomuus ja pienempi tilan 
tarve verrattuna alkuperäisiin neliskulmai-
siin betonipilareihin.

- Kaksi miestä siirtää ja nostaa paikal-
leen tällaisen teräspilarin. Pilarissa on rau-
doitus valmiina, betonitäyttö tapahtuu työ-
maalla alhaalta päin, Korpela toteaa.

- Julkisivutyö on kaupunkilaisille näkyvin 
osa urakkaamme. Torin puolelle on suunni-
teltu visuaalisen ilmeen parantamiseksi uu-
si pinta, johon valmistamme ja asennamme 
koristealumiinilevystä arkkitehdin suunni-

telman mukaisia julkisivupaneeleja. Levyjen 
runkorakenteet ja maalaus ovat asennuksen 
lisäksi omaa työtämme, itse levyt ostamme 
muualta, Korpela sanoo.

- Olemme mukana myös sisätilojen uu-
simisessa. Katutason toiminnot on pistetty 
uuteen uskoon, mihin Hesburgerin ja Alkon 
nykytilatkin liittyvät. Olemme tehneet lasi-
väliseinien kannatusrakenteita ja tukiraken-
teita. Alko oli täällä ennenkin, mutta siir-
tyi uuteen paikkaan. Hissien viereen toiselle 
puolelle kuin Alko tulee pullojen ja tölkki-
en palautuspiste, jolloin tämä asia on kätevä 
hoitaa keskukseen tullessa.

- Kaikkiaan Haminan S-Ostoskeskus on 
hyvä esimerkki teräksen korjaushankkeisiin 
tuomista ratkaisuista ja eduista. Kaakon Ko-
nemetallille tulee aina silloin tällöin tällaisia 
urakoita. Etenkin tällaisia korjaushankkei-
ta, joissa yhteistyö rakennesuunnittelijan eli 
Wisen ja pääurakoitsijan eli YIT:n kanssa on 
sujunut hyvin, tekisimme mielellämme ny-

kyistä enemmänkin. Voimme toimittaa niin 
uudis- kuin korjaushankkeisiinkin rakentei-
ta ja asennuksia näiden kotinurkkiemme li-
säksi aina pääkaupunkiseutua myöten. Tässä 
työssä lisäbonuksena oli tietysti työmaan lä-
heisyys konepajalta katsottuna. Keijo Korpela 
naurahtaa. –ARa

Kuva 1: Kaakon Kone-
metalli Oy:n Keijo Kor-
pela on Haminan S-Os-
toskeskuksen edustalla. 
Yhtiön julkisivutyöt ovat 
tässä vielä tekemättä. 
Toimitettu teräksinen 
kävelysilta on asennettu 
katolla näkyvän hupu-
tuksen alle.

Kuvat 2 ja 3: Kattotason P-alueelta S-Ostoskeskuk-
seen vievä kävelysilta tuotiin työmaalle teräsra-
kenteiltaan valmiina. YIT:n väki kävi konepajalla 
asentamassa paikalleen myös mm. sillan seinän ja 
vesikaton puurakenteita. Työmaalla teräsristikoista 
ja –palkeista näkyikin enää vain pieni osa.

Kuva 4: Uusia pyöreitä teräspilareita on asennettu 
sekä tukemaan  vanhoja palkkirakenteita että uuden 
kävelysillan tueksi tehtyyn teräsrakenteeseen. Kaa-
kon Konemetalli on tehnyt kävelysillan ja lisätuki-
rakenteiden lisäksi myös uusien myymäläväliseinien 
kannatus- ja tukirakenteita.

Valokuvat: Arto Rautio
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Vuonna 1990 avattu Tampere-talo on asia-
kasmäärässä mitattuna Suomen suurin 
kongressi- ja kulttuurikeskus 370 000 vuosi-
kävijällä. Vuosina 2015-2017 rakennuksessa 
on tehty laaja uudistamishanke, jonka ta-
voitteena on nostaa vuosittaisten kävijöiden 
määrä 420 000:een.

Uudistushankkeessa tehtäviä näkyvim-
piä muutoksia ovat uudet tapahtumatilat 
Maestro, Duetto ja Riffi, pääaulan uudis-
tukset ravintola- ja myymälätiloineen sekä 
Muumimuseo, joka avautuu itsenäisyyden 
juhlavuoden kunniaksi kesäkuussa 2017.

Uudet tapahtumatilat uusine aulatiloi-
neen sijoittuvat rakennuksen logistiikkapi-
han yläpuolelle, noin 3000 m2:n suuruiseen 
laajennukseen. Suurin tiloista on monitoimi-
sali Duetto, joka on jaettavissa kahdeksi yli 
200 henkilön saliksi. Salin mitat ovat 26,5m 
x 17,5m x 7,5m. Salissa voidaan järjestää hy-
vinkin erilaisia kokous-, näyttely- ja juhla-
tilaisuuksia. Salin yläpuolelle on koko salin 
laajuinen tekniikkakerros, josta käsin voi-
daan muuttaa salin mekaniikka- ja valais-
tusjärjestelmiä.

Maestro on black box -tyyppinen muun-
neltava tasalattiainen tila, jossa on 230 kat-
sojan nouseva siirtokatsomo. Tilan erikoi-

suutena on koko tilan levyinen ja korkuinen 
lasiseinä, josta avautuu komea näkymä Tam-
pere-talon viereiseen Sorsapuistoon.

Pääaulan uudistuksien keskiössä on ollut 
elävöittää ja laajentaa asiakkaiden palvelu-
tarjontaa. Heti pääoven yhteydessä ovat uu-
distuneet aulapalvelutiskit sekä uusi myymä-
lä, josta myydään rakennuksen kolmen eri 
toimijan, Tampere-talon, Tampereen Filhar-
monian ja Muumimuseon tuotteita. Aulati-
loihin aukeavat myös kolmen kerroksen kor-
keudelta uudet tarjoilutilat ravintola Tuhto, 
Haru baari sekä ison salin lämpiön laajennus 
Majakka. Tilaa näissä tarjoilutiloissa on yli 
300 asiakkaalle.

Viimeisenä uusista tiloista valmistuu 
Muumimuseo, joka sijoittuu poistuvien ta-
pahtumatilojen tilalle rakennuksen kahteen 
alimpaan kerrokseen. Museossa esitellään 
erityisesti Tove Janssonin alkuperäisiä muu-
miaiheisia kuvituspiirroksia ja -maalauksia 
sekä hänen yhdessä Tuulikki Pietilän ja Pent-
ti Eistolan kanssa rakentamia kolmiulotteisia 
muumikuvaelmia. Muumimuseon laajuus on 
noin 1000 m2 ja se on toteutettu taidemuseo-
rakentamisen vaatimusten mukaisena eri-
koistilana muun muassa valvottujen sisäil-
maolosuhteiden osalta.

Projektit

Tampere-talon muutos ja 
laajennus, Tampere

Tampere-talon hankkeen yksi suurimpia 
haasteita on ollut rakentamisen sovittaminen 
yli 30.000 m2:n laajuisen, jatkuvasti käytössä 
olevan keskuksen elämänrytmiin. Uudistus-
ten jakautuminen koko rakennuksen alueel-
le, mittava talotekniikan ja muiden teknisten 
järjestelmien määrä, tarvittavien suunnitteli-
joiden ja suunnitelmien määrä sekä tiivis ai-
kataulu yhdistettynä korkeaan laatutasovaa-
timukseen, on asettanut tiukkoja vaatimuksia 
niin käytetyille teknisille järjestelmille kuin 
eri osapuolten väliselle yhteistyölle.

Lopputuloksena on Tampere-taloon 
avautumassa entistäkin kiehtovampi tapah-
tumamaailma, jonka uudet kuoret samaan 
aikaan kunnioittavat rakennuksen alkupe-
räistä arkkitehtuuria, että tuovat rakennuk-
sen toiminnalliset ja tekniset edellytykset 
nykypäivään.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnitte-
lusta ovat vastanneet Arkkitehtitoimisto Esa 
Piironen Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Petri Kontukoski, arkkitehti SAFA
Arkkitehdit Kontukoski Oy

Haastavan työn tuloksena on Tampere-taloon avautumassa 
entistäkin kiehtovampi tapahtumamaailma.

1.
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Kuva 1: Kolmen kerroksen korkuinen ravintola Tuhto.

Kuva 2: Näkymä pääaulasta.

Kuva 3: Haru-baari.

Kuva 4: Asemapiirros.

Kuva 5: Laajennusosa pohjoisesta.

Kuva 6: Monitoimisali Duetto on suurin uusita ta-
pahtumatiloista.

Kuva 7: Laajennus etelästä.

Kuva 8: Julkisivu etelään.

Kuva 9: Pohjapiirros, 2. kerros.
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Rakennesuunnittelu
Tampere-talo on Tampereella sijaitse-
va keskeinen konsertti- ja kongressikeskus. 
Rakennuksen käyttötarkoitus arkkitehtuu-
ri- ja akustiikkavaatimuksineen sekä ole-
massa olevien tilojen jatkuva käyttö tekivät 
kohteesta myös rakennesuunnittelun osalta 
erittäin vaativan suunnittelukohteen. Laa-
jennus- ja tilamuutoshankkeessa suurimmat 
rakennustekniset työt olivat uuden lisäosan 
rakentaminen sekä vanhan studiotilan muut-
taminen Muumimuseoksi ja aulan ravintola-
tilojen laajennus.

Monitoimisalin ja uuden studiotilan si-
sältävä laajennusosa sijoittuu kolmelta si-
vulta olemassa olevien rakenteiden väliin ja 
tukeutuu osin olemassa oleviin rakenteisiin. 
Laajennusosan kantavan rungon muodos-
taa teräsbetonitäytteiset putkipilarit sekä 
katon kantavat, teräksiset primääripalkit ja 
kattoristikot. Kantavan rungon materiaali-
valinnassa teräs erottui edukseen muunto-
joustavuuden paremmalla hallinnalla sekä 
nopeamman rakentamisaikataulun mah-
dollistavana materiaalina muihin materiaa-
livaihtoehtoihin verrattuna. Teräsrakenteet 
mahdollistivat monin paikoin monitoimisa-
lin ja studion käyttöä palvelevien aputilojen 
sijoittamisen pois varsinaisista tiloista. Tästä 
yhtenä esimerkkinä toimii studion valvomon 
ja monitoimisalin apuhoitotason sijoittami-
nen kattoristikon alapaarteen tasoon. Laa-
jennusosan palonkestoksi on määritetty R60. 
Vaadittu palonkesto on saavutettu pilareis-
sa teräsbetoniliittorakenteen avulla ja muissa 
rakenteissa palonsuojamaalilla.

Muumimuseossa ja aulan ravintolati-
lojen laajennuksessa välipohjien kantavana 
rakenteena teräs mahdollisti muuntojousta-

10.
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Akustiikkasuunnittelu
Tampere-talon laajennus- ja tilamuutos-
hankkeessa akustisesti erityisen vaativia 
tiloja ovat kahteen osaan jaettavissa oleva 
400 hengen kongressisali ja 230-paikkainen 
monikäyttöinen auditorio. Tampere-talon 
sijainti vilkkaiden liikenneväylien varrella on 
tarkoittanut sitä, että akustiikkasuunnitte-
lija on suunnitellut rakennuksen ulkoseinät 
siten, että liikennemelu ei häiritse toimintaa 
kongressisaleissa ja auditoriossa. Toisaalta 
tapahtumat ja toiminta näissä tiloissa ei saa 
olla häiritsevää lähiympäristön rakennuksis-
sa, mikä myös on otettu huomioon laajen-
nuksen ulkovaipan ääneneristyksen suunnit-
telussa.

Laajennusosan uusissa tiloissa keskeis-
tä on ollut myös näiden tilojen välinen ää-
neneristävyys. Kaikki ääntä eristävät raken-
teet ovat teräsrunkoisia ja kaksinkertaisia, 
myös siirtoseinät. Kevyiden ääntä eristävi-
en rakenteiden akustisen toiminnan kannalta 
tärkeässä osassa ovat niiden liitokset ja tiivi-
ys. Suuri osa akustiikkasuunnittelijan työs-
tä onkin ollut liitosdetaljien laatiminen työ-
maan tarpeita palvelevalla tarkkuustasolla. 
Tiloissa käytetään aina sähköistä äänentois-
toa, ja huoneakustiikka on suunniteltu tältä 
pohjalta. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
siihen, että näissä suurissa tiloissa ei syntyi-
si puheenselvyyttä häiritseviä kaikuilmiöitä. 
Tilojen pintamateriaalien valinnalle ja muo-
doilla onkin saatu aikaan tilanne, että erityi-
sen häiritseväksi tällaisissa tiloissa koettavaa 
tärykaikua ei esiinny. 

Hankkeessa on toteutettu myös uusia 
harjoitushuoneita talossa toimivan Tampere 
Filharmonian muusikoille sekä uusi harjoi-
tuspaikka orkesterille. Entisen studiotilan ja 

Tampere-talon muutos ja  
laajennus

Rakennuttaja
Tampereen kaupunki, Tilakeskus
Rakennusurakoitsija
Jatke Oy
Rakennuttaminen ja valvonta
DUCO Rakennuttaja Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehdit Kontukoski Oy
Rakennesuunnittelu
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Akustiikkasuunnittelu
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Teräsrunkourakoitsija
Pektra Oy
Teräsportaat, metalli-ikkunat ja -ovet, 
lasiseinät ja -katto, kaiteet
Nordic Facade Finland Oy
Täydentävät teräsrakenteet
Jorma Ruusunen Oy
Rännit, syöksytorvet, palotikkaat
Hämeen Laaturemontti Oy
Peltityöt
Tmi Petri Lehtosen Metallityöt
Tampereen Peltimestarit Oy
Rulo-ovet
Anjalankosken Terästyö Oy

vuuden kannalta tärkeät pitkät jännevälit ra-
kennepaksuuksien pysyessä ohuina. Lisäksi 
haastavat rakennusolosuhteet rakennuksen 
kellaritiloissa ja koko ajan käytössä olleen 
pääaulan välittömässä läheisyydessä puolsi-
vat rakenneratkaisuja, joissa päästään mah-
dollisimman korkeaan esivalmistusasteeseen 
ja saadaan minimoitua pitkät kuivumisajat 
työmaalla.

Ville Uosukainen ja Harri Kivistö 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

seminaaritilan paikalle on toteutettu uudet 
tilat Muumimuseolle. Niiden sijainti Tam-
pere-talon pienen konserttisalin alla on tar-
koittanut sitä, että näiden tilojen välinen ää-
neneristysvaatimus on ollut erittäin korkea, 
jotta päällekkäisten kulttuuritilojen tapah-
tumat eivät vaikeuta kummankaan toimintaa.

Jussi Rauhala ja Mikko Kylliäinen 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Kuva 10: Maestro on black box -tyyppinen muunnel-
tava tasalattiainen tila, jossa on 230 katsojan nouse-
va siirtokatsomo. 

Kuva 11: Leikkaus.

Kuva 12: Ison salin lämpiön laajennus Majakka. 

Kuva 13: Tiloissa käytetään aina sähköistä äänen-
toistoa, ja huoneakustiikka on suunniteltu tältä poh-
jalta.

Valokuvat: Tuomas Uusheimo

13.

Sipunsaarentie 382, 46710 Sippola
puh. 0500 877 345
asiakaspalvelu@anjalankoskenterastyo.fi
www.anjalankoskenterastyo.fi

Kuormauslaitteet 
ja ovet
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Pohjolan Liikenteen 
pääkonttori ja varikko,
Pasila

Pasilan alueella on käynnissä suuria muu-
toksia. Pohjolan Liikenteen aiemman varikon 
paikalle Helsingin kaupunki on kehittämässä 
merkittävää asuin- ja toimitilarakentamista, 
joten toimintojen sijoittaminen muualle to-
dettiin ajankohtaiseksi. 

Sopiva paikka löytyi muutaman sadan 
metrin päästä pääradan ja Veturitien välis-
tä, Hartwall-areenan pohjoispuolelta. Ra-
kennuspaikka on hyvin näkyvä pääradan 
ohiajavista junista, sekä Vetutitien ja Haka-
mäentien suunnasta. Käyttäjälle ja paikalle 
luonteenomaista on liikenteen vauhti, joten 
ratkaisuksi on valittu nopeasti hahmottuva 
dynaaminen rakennus.

Rakennus muodostuu selkeistä kappale-
maisista kerroksista, jotka asettuvat  pääl-
lekkäin, osin ulokkeina tai sisäänvetoina, 
muodostaen virtaviivaisen kokonaisuuden 
pääradan suuntaisesti. Rakennuksen muo-
dosta ja toiminnallisista periaatteista johtuen 
teräs osoittautui monessa paikassa luonte-
vaksi rakenneratkaisuksi. Julkisivussa vaa-
kalinjoja korostavia aaltopeltejä on käytetty 
vaihtelevilla kuvioilla, kiiltoasteilla ja sävyil-
lä. Poimutettu pelti voi myös viedä ajatukset 
kohti entisaikojen Greyhound-bussien lin-
jakkaita kylkiä. 

Maantasokerroksessa on korkeat huol-
to- ja pesutilat linja-autoille. Pitkät sei-
nät koostuvat lasiseinistä ja lasipintaisista 
taitto-ovista. Keskivaiheilla kerros jakautuu 
kahtia ja ylempään kerrokseen on sijoitet-
tu mm. kuljettajien sosiaalitilat Pääradalta ja 
Veturitieltä voi nähdä suoraan linja-autojen 
huoltotilojen läpi. Iltavalaistus korostaa ra-
kennuksen 24-7 toiminnan näkyvyyttä ym-
päristöönsä.

Pääkonttorin toimistot, neuvottelutilat, 
ruokala ja kuljettajien palvelupiste on sijoi-
tettu rakennuksen kolmanteen kerrokseen. 
Sileät ikkunanauhat pitkillä sivuilla ja suuri 
”tuulilasi” eteläpäädyssä korostaa raken-
nuksen väylien mukaista suuntaa. Tuulilasin 
takana, osittain ilmassa V-pilarin kannatta-
mana, sijaitsee kuskin paikalla toimitusjoh-
tajan työhuone.

Tunnuslukuja

Bruttoala 5600 m2, kerrosala 5150 m2, tila-
vuus 33 000 m3, tankkauskatos.

Varikolla linja-autoille 8 korjaamopaik-
kaa, 2 pesukatua ja 4 sisäpesupaikka.

Linja-autopaikkoja ulkona noin 320 kpl, 
henkilöautopaikkoja lähes 480 kpl.

Tom Cederqvist, Esa Piispanen, arkkitehdit SAFA
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Projektit

Rakennus koostuu selkeistä kappalemaisista 
kerroksista muodostaen virtaviivaisen kokonaisuuden 
pääradan suuntaisesti.

1.

2.
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Rakennesuunnittelu
Pohjolan liikenteen uusi pääkonttori ja varik-
ko on noin 19 metriä korkea nelikerroksinen 
rakennus, joka on laajuudeltaan 5450 br-m2 
suuruinen. Pohjakerrokseen sijoittuvat bus-
sien ulko- ja sisäpesulinjat, korjaamotiloja 
sekä väestönsuoja. 

Toisessa kerroksessa on korjaamotoi-
mintaa palvelevia tiloja sekä sosiaali- ja le-
potiloja. Kolmannessa kerroksessa on toimis-
totiloja ja niiden yläpuolella IV-konehuone. 
Rakennuksen eri osissa käyttötarkoituksesta 
johtuvat vaatimukset rakenteille vaihtelevat 
runsaasti, minkä vuoksi rakenneratkaisuihin 
on valittu monipuolisesti terästä, betoni-te-
räs -liittorakenteita, betonia sekä kevytele-
menttejä. 

Perustukset on valettu maanvaraisina ja 
kantavina pystyrakenteina on käytetty pää-
osin betonielementtipilareita sekä betonisei-
nät, jotka myös jäykistävät rakennuksen. 

Alimpien kerrosten välipohjissa on pää-
osin betonipalkkeja ja ontelolaattaa – poik-
keuksen muodostaa korjaamotilojen katto, 
jossa noin 18 metrin pituisen jännemitan 
vuoksi on teräsrakenteisia WQ-ristikoita, 
jotka on mitoitettu tämän vuoden alussa voi-

3.

4.

5.

Kuva 1: Kappalemaiset kerrokset asettuvat  päällek-
käin, osin ulokkeina tai sisäänvetoina.

Kuva 2: Julkisivun aaltopellit korostavat rakennuk-
sen vaakalinjoja.

Kuva 3: Julkisivut pohjoiseen, itään, etelään ja län-
teen.

Kuva 4: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 5:  Sileät ikkunanauhat pitkillä sivuilla korosta-
vat rakennuksen väylien mukaista suuntaa.



46     Teräsrakenne  2 | 2017

Kuva 6: Lahden Tasopalvelu Oy:n toimituksiin kuului 
muun muassa kaiteita, lasikaiteita ja katoksia.

Kuva 7: Leikkauskuva korjaamotilojen WQ-ristikoi-
den kohdalta.

Kuva 8: Yleiskuva kohteen Tekla Structures -mallista.

Kuva 9: Leikkaus.

Valokuvat: 1-3 Mika Huisman, 6 Lahden Tasopal-
velu Oy

maan tulleiden Rakentamismääräyskokoel-
man teräsrakenteita käsittelevien ohjeiden ja 
standardin SFS-EN 1993 kansallisten liittei-
den vaatimusten mukaisesti Swecossa kehi-
tetyllä mitoitussovelluksella. 

Kolmannen kerroksen toimistotilojen ka-
tossa on rakennepaksuuden minimoimiseksi 
käytetty Deltapalkkeja ja toimiston yläpuoli-
nen IV-konehuone on rungoltaan kokonaan 
teräsrakenteinen.

Hannu Uusitalo, Osastopäällikkö, dipl.ins.
Sweco Rakennetekniikka Oy

6.

7.

8.

9.
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Pohjolan Liikenteen  
pääkonttori ja varikko 
Pasila

Tilaaja
VR-Yhtymä Oy
Käyttäjä
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Pääurakoitsija
Hartela Etelä-Suomi Oy
Arkkitehtisuunnittelu
Cederqvist & Jäntti 
Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy
Ulkopuolen alakatot ja porras-
huoneiden julkisivumetalli-
verhous
Oivatuote Oy
Teräsrakenteet IVKH- ja 
teräsristikot
Pometek Oy
Julkisivun metalliverhoukset
Turun Pelti ja Eristys Oy
Julkisivut
Paroc Panel System Oy Ab

Täydentävät teräsosat
Lahden Tasopalvelu Oy
Täydentävien teräsosien
urakointia
Delfes Metal Ou
Julkisivusäleiköt
Alupro Oy
Harjaterästoimittaja
HTM yhtiöt Oy
Betonielementit
Parma Oy
Paroc-asennus
GF Service Oy
P1 ja P2 PRH
VMT Steel Oy
Metalli-ikkunat
HTR-Steel Oy
Taitto-ovet
Vasmet Oy
Metalli- ja palo-ovet
Tammer Ou
Deltapalkit, peruspultit
Peikko Group

Tuotanto /  Fabrik       Uudenmaan toimipiste        Teräsprofiiliovet ja ikkunat
Vaasa                Riihimäki               Alumiinset profiiliovet ja ikkunat
Norrvägen 319             Käräjäkatu 5 A 17               Teräspaneliovet PAN
66240 Petalax               11130 Riihimäki               Autotallin-varaston-ja hallinovet
                                                       Osastoivat palo-ovet
                                         DALOC Turvaovet
                                                                                      CE-merkittyjä

lars.jokela@kbjokela.com

Tuotanto/Fabrik
Vaasa
Norrvägen 319
66240 Petalax

Uudenmaan toimipiste
Riihimäki
Käräjäkatu 5 A 17
11130 Riihimäki

Teräsprofiiliovet ja ikkunat

Alumiiniset profiiliovet ja ikkunat

Teräspaneliovet PAN

Autotallin- varaston- ja hallinovet

Osastoivat palo-ovet

DALOC Turvaovet

CE-merkittyjä

www.larsjokela.com
lars.jokela@kbjokela.com

KbLARS JOKELAKy

DOORS

Vaasa Eteläsuomi 
Norrvägen 319 Ritvalankuja 4 E 
66240 Petalax 00940 Helsinki

Vaasa 
Norrvägen 319 
66240 Petalax

Eteläsuomi 
Ritvalankuja 4 E 
00940 Helsinki

Lars GSM 0500 567 532 
Tom GSM 050 5726 412

17 Messukeskus Helsinki 
10.–12.10.2017

AUTOMAATIO • ELKOM • HYDRAULIIKKA & PNEUMATIIKKA •  MECATEC • LEVYTYÖ • ROBOSTEAM • KUNNOSSAPITO • LOGY iSCM

teknologia17.fi

#teknologia17

FinnTec on nyt Levytyö

Metalliteollisuuden kone- ja 
laiteinvestoinneista päättäville 

henkilöille. Tuoteryhminä  
ovat työstökoneet ja levykoneet 

sekä niiden automaatio, 
kunnossapito ja robotiikka.

Kohtaa
alan Ihmiset,  
uutuudet Ja  
innovaatiot

Tule  
tekemään kauppaa 

ja vahvistamaan 
tunnettuutta.

Varaa osastosi nyt!
Ota yhteyttä: Jarno Nieminen, 040 456 6505

jarno.nieminen@messukeskus.com

TEOLLISUUDEN, AUTOMAATION, TEKOÄLYN JA ROBOTIIKAN MEGATAPAHTUMA

Uudet  
samanaikaiset  

tapahtumat:  
kansainvälinen  

Robosteam Helsinki,  
Kunnossapito-messut  

ja LOGY iSCM



48     Teräsrakenne  2 | 2017

SAMK Kampus, 
Pori

SAMK Kampus sijaitsee Porin keskustas-
sa osana Promenadi-Porin reittiä, jolloin 
ydinkeskustasta syntyy sujuva yhteys kam-
pusalueelle sekä kävellen että pyöräillen. 
Asema-aukiolle kampuksen eteen on raken-
teilla kaukoliikenteen matkakeskus, jolloin 
linja-autojen ja junien saapumispaikan etäi-
syys pääsisäänkäynneistä on alle kaksisataa 
metriä. Lentokentän etäisyys kampukselta on 
harvinainen käveltävä 1,3 kilometriä.

Rakennuspaikalla on olemassaoleva ra-
kennuskokonaisuus, jonka vanhin Asema-
aukion puoleinen osa on purettu. Uudempi 
osa hyödynnetään kampustoimintaan. Ra-
kennuskokonaisuus täydennetään laajennuk-
sella, joka muodostaa Asema-aukion uuden 
julkisivun ja kampuksen identiteetin.

Olemassaolevan osan pääkulkureitin 
muodostaa valoisa kulkuaula, jonka varrel-
la sijaitsevat kirjasto sekä suuret opetus- ja 
monitoimitilat - näin syntyy alue, jota voi 
käyttää kokonaisuutena kahvila-, aula- ym. 
aputiloineen. Tähän osaan liittyvät myös 
omalla sisäänkäynnillään 24/7-tilat, jotka 
voidaan tarvittaessa erottaa muusta kam-
puksesta. Tekniikan laboratoriotilat on sijoi-
tettu pääosin maantasokerrokseen yhtenäi-
sesti jaettavaksi tilaksi.

Uudisrakennuksen halkaisee koko ra-
kennuksen korkuinen valokuilu, joka toimii 
kokoavana sisääntuloaulana ja tuo valoa ker-
roksien opetus- ja toimistotiloihin. Aulaan 
liittyy ravintola keittiöineen sekä media- ja 
infotilat, joihin voi liittää myös mahdollisen 

matkakeskuksen vaatimia toimintoja. Uu-
disosan katutason alueet suurine näyteikku-
noineen on varattu opiskelijoita inspiroivaan 
yhteiseen toimintaan.

Olemassaolevan rakennusosan arkkiteh-
toninen ilme on säilytetty pääosin rauhallisi-
ne mutta mielenkiintoisine pintoineen. Uu-
disrakennuksen arkkitehtuuri on valoisaa ja 
ajatonta. Valitut arkkitehtoniset teemat ovat 
vahvoja mutta yksinkertaisia, jolloin sekä ra-
kennuskokonaisuus että sen sisätila on hel-
posti hahmotettava. Sisätilojen toteutuksessa 
ilmettä on luotu valkoisen ja voimakkaiden 
tehostevärien yhdistelmänä.

Arkkitehtuuri tukee kampuksen toimin-
taa opiskelua inspiroivana ympäristönä. Ti-
laratkaisuissa on huomioitu rakennuksen 
käyttö nykyaikaisena oppimisympäristönä. 
Tilat ovat helposti muunneltavia siirtoseinin, 
sisäseinissä on käytetty paljon lasia luomaan 
avoimuutta ja aulatilat toimivat monikäyt-
töisinä oppimistiloina. Tilojen esteettömyy-
teen on kiinnitetty erityistä huomiota SAM-
Kin erityisosaajien avustamana.

Matti Asmala, arkkitehti SAFA
Arkkitehti Oy Asmala

Projektit

1.

2.

3.

Kuvat 1,2 ja 4: Arkkitehtoniset teemat ovat vahvoja, 
jolloin rakennuskokonaisuus on helposti hahmotet-
tava.

Kuva 3: Havainnekuva kampuksesta ympäristössään.
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4.

5.

6. 7.

Kuva 5: Julkisivut koilli-
seen ja lounaaseen.

Kuva 6: Pohjapiirros, 3. 
kerros.

Kuva 7: Rakennuksen 
pääsisäänkäyntiä suo-
jaa teräsrakenteinen 
katos.
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Teräsrakenteet
Samkin uuden Porin kampuksen merkittä-
vimpiä teräsrakenteita ovat monitoimisalin 
runko, kaksi IV-konehuonetta, ulkopuoliset 
katokset, sekä osassa uudisosan runkoa käy-
tetyt WQ-palkit paikoissa, joissa IV kanavien 
vuoksi ei ollut tilaa käyttää betonisia leuka-
palkkeja.

Monitoimisali sijoittuu rakennuksen sa-
neerattavaan osaan, jonka alkuperäinen 
korkeus ei riittänyt monitoimisalin käyttö-
tarkoituksiin. Vanhan 60-luvun alussa ra-
kennetun, aiemmin kaupan myymälä- ja 
varasto tiloina toimineeseen tilan keskeltä 
purettiin vanhaa betonirakenteista kaariholvi 
kattoa noin 900m2 alueelta. 

Heti hankkeen alussa tila laserkeilattiin, 
jotta voitiin varmistua tulevan monitoimi-
salin rungon yhteensopivuudesta vanhoi-
hin betonirakenteisiin. Vanhoja perustuksia 
ei haluttu lähteä vahvistamaan, sen vuoksi 
päädyttiin monitoimisalin rungossa käyttä-
mään teräsrakennetta, jonka keveys mah-
dollisti vanhojen perustusten hyödyntämi-
sen ilman vahvistuksia. Yhtään seinälinjojen 
vinojäykistettä ei voitu toiminnallisista syistä 

tuoda alas asti, tämän vuoksi vanhaa beto-
nirakennetta jouduttiin käyttämään hyväksi 
myös salin rungon jäykistämiseen. 

Salin teräsrunkoon tehtiin toiminnalli-
nen palomitoitus, jonka ansiosta vältyttiin 
rakenteiden palonsuojaukselta. Lisäksi run-
gon mitoituksessa ja yläpohjan rakenteissa 
huomioitiin myös myöhemmin salin katol-
le mahdollisesti rakennettavan aurinkovoi-
malan aiheuttamat vaatimukset. Isoimmat 
haasteet salin teräsrungon suunnittelussa 
ja toteutuksessa liittyivät juuri liittymiseen 
vanhaan betonirunkoon ja siihen että kaikki 
työ jouduttiin tekemään vanhan rakennuksen 
sisällä. Tämän vuoksi teräksen joustavuus ja 
keveys rakennusmateriaalina oli onnistuneen 
rakenteen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Teräsrunkoiset IV-konehuoneet sijoit-
tuvat kampuksen uudisosan korkeamman 
laivan päälle, sekä arkistosiiven päälle. Näis-
säkin teräsrunko keveytensä ansiosta osoit-
tautui kustannustehokkaimmaksi runko-
materiaaliksi. Etenkin arkistosiivessä, joka 
tukeutuu osittain vanhojen rakenteiden ja 
perustusten varaan, voitiin kevyt teräsrun-
ko kiinnittää suoraan vanhoihin rakenteisiin 
ilman niiden vahvistamista. IV-konehuonei-

den palosuojaus toteutettiin palkkien ja jäy-
kisteiden osalta maalaamalla ja pilareiden 
osalta koteloimalla.

Oman teräskokonaisuutensa muodosta-
vat rakennuksen ulkopuoliset katokset. Näis-
tä erityisesti Asema-aukion puoleinen katos, 
jonka yhteydessä oleva lähes 13m:n mittai-
nen rakennuksen rungosta vinosti ulokkeeksi 
työntyvä julkisivun koriste, aiheutti raken-
nesuunnittelijalle ylimääräistä päänvaivaa. 
Arkkitehdin toiveesta katosten ja ulokkeen 
rakenteet pyrittiin pitämään mahdollisim-
man siroina. Lisäksi katosrakenteita suunni-
teltaessa oli otettava huomioon osien sinkit-
tävyys. Vaatimukset huomioiden mallintava 
suunnittelu ja fem laskentamallin käyttö oli 
ratkaisevassa asemassa onnistuneen raken-
teen löytämisessä.  

Tero Korpela, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy

8. 9.

10.
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SAMK kampus, Pori

Kerrosala  19.713 ktm2

Huoneistoala  18.771 htm2

Tilavuus   114.387 m3

Tilaaja
Citycon Oyj
KOy Porin Asema-aukio
Projektinjohtourakoitsija
NCC Rakennus Oy Turku
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Arkkitehti Oy Asmala
pääsuunnittelija Matti Asmala
projektiarkkitehti Tom Ilomäki
sisustusarkkitehti Petra Majantie
Rakennesuunnittelu
Ramboll Finland Oy
vastaava rakennesuunnittelija Tero Korpela
Monitoimisalin teräsrunko
Pektra Oy
Julkisivujen alumiinisäleet ja 
aurinkosuojat
Ab Vikströms Plåtslageri Oy
Metallirakenteiset lasi ikkunat ja –ovet
Raision Metalli Oy
Laboratorion parven teräsrunko ja 
iv-koneiden tukirunkoja
JPV-Engineering Oy
Konepetejä
K.T.Tähtinen Oy

11. 12. 13.

14.

15.

16.

Kuva 8: Rakennuksen korkuunen sisääntuloaula, ha-
vainnekuva.

Kuva 9: Kirjasto, havainneluva.

Kuva 10: Monitoimisali Agora, havainnekuva.

Kuvat 11 ja 12: Asema-aukion katos.

Kuva 13: Teräsrunkoiset julkisivu-ulokkeet.

Kuvat 14 ja 15: Leikkaukset.

Kuva 16: Monitoimisalin teräsrunko.

Valokuvat: Matti Asmala
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Kiinteistö Oy Eteläespa 18 
peruskorjaus, Helsinki
Vuonna 1934 tukkuliike Lassila & Tikano-
ja järjesti suunnittelukilpailun toimitilojensa 
suunnittelusta. Kilpailun voitti toimistomme 
perustaja J. S. Siren. Kiinteistö Oy Eteläespa 
18 rakennettiin vuonna 1935. 

Funktionalistiset julkisivut ovat linjak-
kaat ja klassismin sävyttämät. Julkisivut ovat 
säilyneet lähes muuttumattomina. Katujulki-
sivujen alkuperäinen hakattu terastirappaus 
oli säilynyt hyvässä kunnossa. Vaurioituneet 
alueet kunnostettiin ja pinnat puhdistettiin. 
Peruskorjauksen yhteydessä alkuperäiset ik-
kunat kunnostettiin ja sisäpuitteeseen asen-
nettiin kaksinkertainen umpiolasi.

Rakennuksen pohjaratkaisu oli alusta asti 
suunniteltu selkeäksi ja helposti muunnel-
tavaksi. Ikkuna- ja pilarijako salli väliseini-
en joustavan muuttamisen ja poistamisen ja 
wc-tilat oli sijoitettu porrashuoneiden yh-
teyteen. Vuosikymmenten varrella sisätiloja 
onkin muutettu useita kertoja. 

Alkuperäisen suunnitelman joustavuus 
teki mahdolliseksi suunnitella sisätilat nytkin 
uusimpien toimintavaatimusten mukaisiksi. 
Rakennuksen omistaa LähiTapiola Keskinäi-
nen Henkivakuutusyhtiö. Pääkäyttäjänä on 
SEB, jonka käyttöön suunniteltiin kerrokset 
1-6. Suurin rakenteellinen muutos oli uu-
den avoportaan rakentaminen kerrosten vä-
lille. Porras toteutettiin teräsrakenteisena. 
Välipohjat avattiin kerrosten läpi ja aukko-
jen reunat tuettiin teräspalkein, joihin porras 
ripustettiin kerroksittain lattateräsvetotan-

goilla. Kaiteet ja reunustavat seinät tehtiin 
teräslasirakenteisina. Kaidelasien mitoitus oli 
haastavaa. 

Rakennuksen runko on teräsbetonia. 
Porrashuoneet ja päätyseinät ovat massiivi-
tiiltä. Välipohjat ovat kaksoislaattapalkisto-
ja. Peruskorjauksen yhteydessä alalaatta pu-
rettiin, muottilaudoitus poistettiin ja välitila 
puhdistettiin hiekkapuhaltamalla. Vesikatolle 
rakennettiin uusi teräsrakenteinen iv-kone-
huone.  Lisäksi 8. kerros rakennettiin osittain 
uudelleen teräsrakenteisena. Julkisivupinnat 
toteutettiin rapattuina. Kohteen rakenne-
suunnittelusta vastasi Paavo Pirttilä Insinöö-
ritoimisto R.J Heiskanen Oy:stä.

Porrashuoneista teetettiin väritutkimus, 
jonka pohjalta palautettiin värit porrashuo-
neen pintoihin. A-porrashuoneessa alkupe-
räiset hissit oli aikaisemmin korvattu uusilla. 
B-porrashuoneessa alkuperäinen hissi säi-
lytettiin. Porrashuoneiden alkuperäiset ovet 
olivat säilyneet. Ne kunnostettiin ja tarvit-
tavat uudet ovet tehtiin alkuperäisten ovien 
mukaan.  Myös alkuperäiset vetimet kun-
nostettiin ja uudet vetimet teetettiin täysin 
alkuperäisen mallin mukaan messinki/puu 
vetiminä.

Projektinjohtourakoitsijana peruskorja-
uksessa oli Lemminkkäinen Talo Oy ja SEB:n 
tilojen sisustusarkkitehtinä toimi Sisustus-
arkkitehdit Gullstèn & Inkinen Oy

Sinikka Muurimäki, arkkitehti SAFA
Siren Arkkitehdit Oy

Projektit

1.

2.

Kuva 1: Näkymä 1. kerroksesta tultaessa sisään Ete-
läesplanadilta.

Kuva 2: Perspektiivipiirros rakennuksesta 1930-lu-
vulta.

Kuva 3: Oikealla 1. kerroksen neuvottelutiloja, taus-
talla näkymä Esplanadinpuistoon.

Kuva 4: Pohjapiirros, 2. kerros.

Kuva 5: Toisen kerroksen tiloja.

Kuva 6: Uusi avoporras toteutettiin teräsrakenteisena 
kotelorakenteena.

Kuva 7: Portaan kaiteet ja reunustavat seinät tehtiin 
teräslasirakenteisina.

Valokuvat: 1,3,5,7 Pekka Vuola, 2,4 Siren Arkkitehdit 
Oy, 6 Teräsnyrkki Steel Oy
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3.

4. 5.

6. 7.
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Kiinteistö Oy Eteläespa 18 
peruskorjaus
Rakennuttaja
LähiTapiola Kiinteistö-
varainhoito Oy
Projektinjohtourakoitsija
Lemminkäinen Talo Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Siren Arkkitehdit Oy
Sisustussuunnittelu
Sisustusarkkitehdit 
Gullstèn & Inkinen Oy
Rakennesuunnittelu
Insinööritoimisto 
R.J Heiskanen Oy
Teräsrakenneurakka
Teräsnyrkki Steel Oy

Metalliovet, savunpoisto-
luukut
Vasmet Oy
Vesikattovarusteet 
asennettuna
Peltitarvike Oy
Vanhojen metalliovien 
kunnostus
Karkkilan Metallityöt Oy
Järjestelmälasiseinät
Inlook Oy
Pellitys
KST-Yhtiöt Oy
Hitsaustyöt
Karka Oy
Palokonsultti
KK-Palokonsultti Oy

Teräsrakenneurakka
Teräsnyrkki Steel Oy toimi kohteen teräsra-
kenneurakoitsijana. Urakkaan kuului konepa-
jasuunnitteluineen: 
-  8.-9. kerroksen teräsrunkojen valmistus  
 ja asennus
-  9. kerroksen PVP-elementtien hankinta  
 ja asennus (Pelti-Villa-Pelti)
-  8.-9. kerroksen kantavien poimupeltien  
 sekä liittopeltien hankinta ja asennus
-  8. kerroksen laajennuksen teräsrunkojen  
 palosuojamaalaus
-  7.-8. kerroksen betonirungon vahvistus 
 palkkien valmistus, asennus ja palosuo- 
 jamaalaus

-  konehuoneen portaat
-  1.-6. kerros porrasaukkojen holvituennat  
 ja ripustuspalkit
-  1.-6. kerroksen keskiportaan teräsrunko  
 elementteinä
-  porrashuoneen kuilun PVP-elementit 
 ja teräsrunkoinen rautalankalasi 
 ”valelasiseinä”
-  1. kerroksen korotetun lattiarakenteen  
 teräsrunko ja poimulevyt
-  terassien teräsrunkoiset lasikaiteet

Hanke sijaitsee Helsingin ydinkeskustas-
sa, mikä toi logistisia lisävaatimuksia toteu-
tukseen. 8.9. kerroksen asennukset suoritet-
tiin erikoisnostureilla vesikatolta. 

Rakennuksen uusi keskiporras oli koh-
teen erityisrakenne. Porras tehtiin element-
tirakenteisena kotelorakenteena. Rakenteen 
suunnittelu ja liitosdetaljit olivat vaativat. 
Kerrosväli rakennettiin kolmesta syöksy-
elementistä. Kaiteiden rungot ja käsijohteet 
asennettiin työmaalla. Rakenne haalattiin si-
sään katutasosta ja asennettiin ylhäältä alas-
päin ripustettuna.

Teräsnyrkillä on vahva kokemus keskus-
tan peruskorjaushankkeista ja niiden vaati-
mista erityisvaatimuksista.

Yhteistyö tilaajan kanssa mahdollisti 
projektin onnistuneen läpiviennin.

Ville Punnonen, toimitusjohtaja
Teräsnyrkki Steel Oy

Insinööritoimisto

R J Heiskanen Oy

Kirvuntie 22 A, 02140 Espoo
Puhelin 09-86210200
www.heiskanen.fi

CE EN1090 EXC3

CE EN1090 EXC3

Kantavat teräsrakenteet ja
täydentävät teräsrakenteet
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Valitettavan usein puhuttaessa terästyöas-
teesta monessa konepajassa on heikko tai 
jopa olematon tietämys aiheesta ja sen mer-
kityksestä lopputuotteen laadulle. Teräs-
työasteen merkitystä ei useinkaan huomata 
ajatella, kun halutaan asettaa pintakäsitte-
lyllä saavutettavalle ilmastonrasitusluokalle 
tavoitteita. Vaikka pintakäsittely olisi tehty 
huolellisesti standardien mukaisesti ja se it-
sessään olisikin vaatimusten mukainen, voi 
vaillinainen terästyöaste viedä pohjan kai-
kelta tehdyltä korroosiosuojaukselta. Koska 
aiheesta ei ollut saatavilla käytännönläheistä 
tutkimusta, jota voitaisiin käyttää koulutus-
tarkoituksessa, toteutettiin sellainen Ponsse 
Oyj:ssä Hämeenlinnan AMK testilaboratorion 
kanssa yhteistyössä keväällä 2014. 

Toteutetussa testissä oli tarkoitus tutkia 
ja havainnollistaa terästyöasteen vaikutus-
ta märkämaalamalla tehtävän pinnoituksen 
korroosionkestoon. Tutkimustulosten poh-
jalta laadittiin myöhemmin opetusmateriaa-
li, jota on nyt esitetty kymmeniä kertoja eri 
tilaisuuksissa. Erityisesti kuulijoissa on he-
rättänyt kiinnostusta tutkimuksen tulosten 
selkeys ja se, että terästyöasteen vaikutus on 
silmin havaittavissa valokuvista.

Tutkimuksen materiaaliksi ja menetel-
miksi valikoituivat yleisesti käytetyt ma-
teriaalit ja menetelmät. Testi toteutettiin 
noudattaen työvaihekohtaisia standardeja. 
Hitsaus toteutettiin SFS-EN ISO 3834-2 mu-
kaisesti. Terästyön viimeistelyaste toteu-
tettiin soveltaen EN ISO 8501-3 mukaisesti. 
Suihkupuhdistuksessa noudatettiin standar-
dia SFS-ISO 8504-2. 

Teräslevyt S355 leikattiin määrämittaan 
200 x 50 x 5  mm. Havainnollisuuden vuoksi 
testikappaleen rakenne  toteutettiin hitsaa-
malla kaksi lattarautaa pienahitsaussaumal-
la T-asentoon. Testissä hitsausparametreja 
muutettiin halutun lopputuloksen saavutta-
miseksi. 

Pintakäsittelyssä noudatettiin Teknos 
Oy:n maalausjärjestelmää k59b=PUR120/1 
FeSa2½. Kalvonvahvuusmittaus suoritettiin 
standardin SFS-ISO 19840 ja vetokoe SFS-
ISO 4624 mukaisesti.

Testimenetelmäksi valittiin suolasumu-
testaus, joka on yleisesti käytetty nopeute-
tun olosuhdetestauksen menetelmä. Testi-
kappaleet suihkupuhdistettiin (raepuhallus), 
esikäsiteltiin ja märkämaalattiin Ponssen 
pintakäsittelyjärjestelmän mukaisesti. Pinta-
käsittelyprosessin toimivuus testattiin veto-
testillä Ponssella, kuva 1. Vetotestin tulokset 
vaihtelevat 16 - 26 MPa välillä. Testikap-
paleet altistettiin 240 h ajaksi suolasumul-
le HAMK:n testilaboratoriossa standardin 
ISO 9227 mukaisesti. 240 h vastaa ilmasto-
rasitusta vuoden ajan esim. Helsingissä ul-

koilmassa. Testikappaleet kuvattiin ennen 
ja jälkeen testin. Testiaika rajattiin sopivan 
lyhyeksi, jotta ruostumisen alkaminen on 
selkeästi havaittavissa virheiden kohdalta. 
Todennäköisesti testiaikaa jatkamalla kor-
roosiotuote leviäisi nopeasti pinnoitetulla 
alueella, eikä sen lähtöpistettä pystyisi enää 
helposti havaitsemaan.

Kuvista voidaan selkeästi nähdä, mikä 
vaikutus on huolellisesti tehdyllä hitsauk-
sen viimeistelyllä tuotteen korroosiosuojaan. 
Sen lisäksi, että hitsaukseen tehdyt virheet 
testilevyissä altistuivat korroosiolle, on huo-
mattavissa, että myös reiät ja terävät reunat 
altistuivat omalta osaltaan sille. Tämä johtuu 
siitä, ettei niihin saada riittävää maalikerros-
ta maalauksen yhteydessä.

Tutkimus on herättänyt suurta kiinnos-
tusta ja sen laajuus ehkä hieman yllättänyt-
kin testin tekijät. Tästä voidaan päätellä, että 
tätä aihetta olisi syytä tutkia syvällisemmin 
muissakin yhteyksissä. Kiitokset Hämeenlin-
nan AMK:n testilaboratorion henkilökunnalle 
suolasumukaappitestin tekemisestä.

Testatut viisi erilaista testilevytyyppiä olivat: 
1. Hyväksytty eli vertailukappale, ilman  
 virheitä, kuvat 2, 3 ja 4
2. Hitsausroiskeita kappaleen pinnassa, 
 kuvat 5, 6 ja 7
3. Hitsauslangan pätkiä kappaleen 
 pinnassa, kuvat 8, 9 ja 10
4. Huokosia hitsaussaumassa, 
 kuvat 11, 12 ja 13
5. Reunahaavaa hitsausaumassa, 
 kuvat 14, 15 ja 16

Kirjoittanut TRY:n Pintakäsittelyjaoston puolesta
Mielikki Härmä ja Hannu Tarvainen
Ponsse Oyj

Terästyöasteen vaikutus 
pintakäsittelyssä saatavaan 
korroosionsuojaan

Kuva 1: Ponsse Oyj vetonuppitestin tuloksia.

Kuva 2: Ponsse Oyj suihkupudistettuja vertailulevyjä.

Kuva 3: HAMK maalattuja vertailulevyjä ennen suo-
lasumutestiä.
 
Kuva 4: HAMK vertailulevyt suolasumukaappites-
tin jälkeen.

Kuva 5: Ponsse Oyj suihkupuhdistettuja hitsausrois-
kelevyjä.

Kuva 6: HAMK maalattuja hitsausroiskelevyjä ennen 
suolasumutestiä.

Kuva 7: HAMK hitsausroiskelevyjä suolasumukaap-
pitestin jälkeen.

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

Ajankohtaista
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Kuva 8: Ponsse Oyj suihkupuhdistettuja langanpät-
kälevyjä.

Kuva 9: HAMK maalattuja langanpätkälevyjä.

Kuva 10: HAMK langanpätkälevyjä suolasumukaap-
pitestin jälkeen.

Kuva 11: Ponsse Oyj suihkupuhdistettuja huokosle-
vyjä .

Kuva 12: HAMK maalattuja huokoslevyjä ennen  
testiä.

Kuva 13: HAMK huokoslevyjä testin jälkeen.

Kuva 14: Ponsse Oyj suihkupuhdistettuja reunahaa-
valevyjä.

Kuva 15: HAMK maalattuja reunahaavalevyjä en-
nen testiä.

Kuva 16: HAMK reunahaavalevyjä suolasumutes-
tin jälkeen.

Valokuvat: Ponsse Oyj, HAMK

8.

9. 10

11.

12. 13.

14.

15. 16.
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Ajankohtaista

Polyurea on teknologia, jossa kahden reaktii-
visen komponentin ominaisuuksia säätämäl-
lä saavutetaan nopeasti kovettuva, äärim-
mäisiä olosuhteita kestävä pinnoite, jonka 
kovettuminen tapahtuu sekunneissa. Lujuu-
tensa ja joustavuutensa ansiosta polyurea 
kestää kovaa kulutusta ja äärimmäisiä me-
kaanisia rasituksia. Saumaton, vedenkestä-
vä maalikalvo tekee pinnoitteesta vertaansa 
vailla olevan vedeneristeen. Polyurean ruis-
kutusta varten tarvitaan erityinen kaksikom-
ponenttilaitteisto, joka lämmittää pinnoit-
teen noin 80 °C:n lämpötilaan. 

Prosessiteollisuuden pinta- 
käsittelyn moniosaaja

Polyurean käyttöönoton jälkeen kokkolalai-
sella Kotek Factory Service Oy:lla on riittänyt 
urakoita ja yritystoiminta on lähtenyt uuteen 
voimakkaaseen kasvuun.

”Vaikka polyurea on teknologiana ollut 
markkinoilla jo kauan, niin vasta kun vah-
va kotimainen Teknos lähti mukaan, tilanne 
muuttui täysin. Polyurean toimitusvarmuus 
on parantunut huomattavasti. Nopeiden toi-
mitusten ansiosta voimme tehdä ns. täs-
mäostoksia eikä pinnoitetta tarvitse ostaa 
varmuuden vuoksi varastoon”, sanoo Ko-

tek Factory Service Oy:n toimitusjohtaja Pasi 
Koskinen.

”Prosessitilat ovat haastavia ja siitä 
syystä kiinnostavia, niissä on paljon muu-
takin kuin pinnoittamista. Teemme kaiken 
itse pohjatöistä, hiekkapuhalluksista, tasoi-
tuksista ja asennuksista lähtien”, Koskinen 
kertoo.

Nopeaakin nopeampi

Lännen Pinnoitetyö Oy on polyureapinnoit-
tamisen asiantuntija ja uranuurtaja, jolle on 
ehtinyt kertyä paljon kokemusta polyureasta. 

”Vedeneristyshommissa polyurea on 
ehdoton, koska sillä saa aikaan saumaton-
ta pintaa ja pinnoitettu kohde voidaan ottaa 
nopeasti käyttöön. Tämä on esimerkiksi pi-
hakansien ja huopakattojen pinnoittamisessa 
suuri etu”, Lännen Pinnoitetyön myynnistä 
ja hallinnosta vastaava Ville Pihlava sanoo.

Aina ei ole aikaa odotella maalin tai pin-
noitteen kuivumista. Viking Linen ajoramppi 
jouduttiin ottamaan käyttöön jo kahdeksan 
tunnin kuluttua polyurean ruiskuttamises-
ta. Teknoksen valmistaman TEKNOPUR 300 
elastomeeripinnoitteen geeliytymisaika on 
vain 4 sekuntia ja se on ylikäveltävissä jo 
noin 40 sekunnin kuluttua ruiskuttamisesta. 

Kuva 1: Polyurealla saadaan aikaan saumatonta pin-
taa ja kohde voidaan ottaa nopeasti käyttöön, mikä 
on suuri etu esimerkiksi pihakansien pinnoittami-
sessa. 

Kuva 2: Prosessiteollisuuden n. 400-500 m2 lattia-
alan ja 100 m2 varoaltaiden pinnoittaminen valmis-
tui ultranopealla polyurealla alle viikossa. Vastaavan 
neliömäärän pinnoittamiseen olisi mennyt normaa-
listi 4-5 päivää enemmän.

Kuva 3: Viking Linen ajoramppi jouduttiin ottamaan 
käyttöön jo kahdeksan tunnin kuluttua polyurean 
ruiskuttamisesta.

Valokuvat: Lännen Pinnoitetyö, Kotek Factory Ser-
vice ja Teknos

Polyureapinnoittaminen 
on uudessa nousussa
Polyureateknologia soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin 
tehokasta korroosionestoa, mekaanista suojaa tai täydellistä 
vedeneristystä. Polyurean tyypillisiä käyttökohteita ovat lattiat, 
katot, teräsrakenteet, putket, varoaltaat, koneet, kuljetuskalus-
tot, betonirakenteet ja uima-altaat.

Täysin kovettunut maalikalvo on noin vuoro-
kauden kuluttua. 

”Pinnoitteen ruiskuttamista edeltäneenä 
päivänä hiekkapuhalsimme rampin. Kun lai-
va lähti seuraavana aamuna satamasta, poh-
jalakkasimme rampin TEKNOPUR SEALER 
100 polyuretaanilakalla ja ruiskutimme pin-
taan 10 mm TEKNOPUR 300 elastomeeripin-
noitetta”, Pihlava kertoo. 

”Rampin päässä näkyviä pieniä jälkiä lu-
kuun ottamatta pinnoitteessa ei ollut mitään 
jälkiä, vaikka sen päältä ajettiin heti samana 
päivänä. En ole kuullut, että autojen aiheut-
tamasta kolinastakaan olisi tullut enää vali-
tuksia”, Pihlava iloitsee.

Hyvänkin tuotteen maineen voi kuitenkin 
pilata tekemällä työn huonosti. ”Huonosti 
tehty työ vie vakuuttavuutta myös tuotteel-
ta. Työ kannattaa siis tehdä kerralla oikein”, 
Pihlava tähdentää.

Onnistuneen pinnoitusurakan resep-
ti kuulostaa melko yksinkertaiselta; hyvä ja 
toimiva tuote osaavien ja ammattitaitoisten 
pintakäsittelijöiden käsissä.

Teksti: Merja Jakobsson

1.

2.
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Viimeinen sana

Yliopistomaailmassa on ollut tapana hoitaa 
rakennetekniikan opetus ja tutkimus siten, 
että monesta yliopistosta löytyy professuurit 
eri rakennemateriaaleille. Teräs-, betoni- ja 
puurakenteiden oppituolit ovat hoitaneet ku-
kin oman tonttinsa. Tampereen teknillisellä 
yliopistolla on otettu askel uuteen suun-
taan perustamalla viime vuonna kevyt- ja 
erikoisrakenteiden professuuri, joka ei rajaa 
tutkimusta yksittäisen rakennemateriaa-
lin perusteella, vaan tähtää tutkimuksessa 
ja opetuksessa mm. uusien rakenneratkai-
sujen löytämiseen hybridirakenteista sekä 
esim. rakennusalalla vielä melko vaatimat-
tomasti hyödynnetyistä muovikomposiiteis-
ta. Kevytrakenne voi olla esimerkiksi puuta, 
(korkealujuus)terästä, alumiinia, muovi-
komposiittia, tai jotakin näiden yhdistelmää. 
Tällä hetkellä professuurin alla tutkitaan niin 
teräs- kuin puurakenteita, ja synergia tutki-
muksille löytyy lujuusopista sekä rakenteiden 
mekaniikasta. 

Lujuusopin parissa pitkään työskennel-
leenä minulle suurin ero esimerkiksi teräksen 
ja puun välillä on se, että terästä voi mallin-
taa isotrooppisena ja puuta ortotrooppise-
na materiaalina. Samoin niiden vauriome-
kanismit ovat erilaisia ja liitosten toiminta 
on erilaista. Muitakin eroja on, mutta lähes 
kaikkien juurisyy on lujuusopissa. Tätä taus-
taa vasten on hyvä muistuttaa perustieteiden 
osaamisen tärkeydestä sekä siitä, että eri ra-
kennemateriaalien mitoitusnormien (ulkoa) 
opettelu ei kuulu yliopistoon. Mutta niiden 
ymmärtäminen ja kehittäminen kuuluu. Ja se 
saavutetaan vain ymmärtämällä ensin niiden 
taustalla olevaa lujuusoppia ja muita perus-
tieteitä.

Yritysmaailma haluaa yliopistosta mei-
dän ykköstuotteemme, eli osaavan DI:n, joka 
ymmärtää teräsrakenteista paljon enem-
män kuin vain ne euronormit. Me pystym-
me kouluttamaan näitä huippuyksilöitä vain 
niin kauan kuin meillä akateemisen maail-
man edustajilla on uutta tietoa siitä, mitä te-
räsrakentamisessa tapahtuu seuraavaksi. Ja 
ilman teollisuuden kanssa linkittynyttä tut-
kimusta se ei onnistu. Olipa kyse sitten te-
räs- tai puurakenteiden tutkimuksesta, niin 
yksi tärkeimpiä onnistumisen edellytyksiä on 
yritysmaailman aktiivinen rooli tutkimustoi-
minnassa. Nykyinen yliopistomaailma ran-
king-listoineen on vieläpä rakennettu siten, 
että vain tulokselliset tutkimusryhmät saavat 
yliopiston tuen. Jos yritysmaailma ei satsaa 
yliopistotutkimukseen, tutkimus loppuu hy-
vin nopeasti.

Jokainen teollisuusyritys pyrkii saamaan 
osansa markkinoista, ja on ymmärrettävää, 
että teräs-, puu- ja betoniteollisuus sat-

Mitä eroa on teräs- ja puu-
rakenteiden tutkimisessa?

saavat jokainen paljon resursseja erottuak-
seen muita rakennusmateriaaleja parempa-
na ratkaisuna erilaisissa kohteissa. Maailma 
on kuitenkin muuttunut jo niin paljon, että 
keskinäistä kilpailua tehokkaammin Suomen 
rakennusteollisuus voisi löytää uutta kilpai-
lukykyä voimavarat yhdistämällä. Samalla 
voitaisiin löytää lisää innovatiivisia vienti-
tuotteita, ja saada Tekes jälleen rahoittamaan 
rakennusalaa. Osa yrityksistä on jo muutta-
nut toimintamalliaan tähän suuntaan, mutta 
ihan trendiksi asti suuntaus ei ole vielä vali-
tettavasti noussut.

Sami Pajunen, Associate Professor (tenure track)
Tampereen teknillinen yliopisto,
Rakennustekniikka3.
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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
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



DRYTECH TEKNOLOGIA 

 

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

Lue lisää tikkurila.fi/drytech
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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

Fixing solutions for a wide range of industrial applications such as:

Available from:

Faster Steel Connections
For over 80 years, Lindapter has been pioneering the design and manufacture of 
steelwork fixings, providing a cost-effective and faster alternative to drilling or welding. 

4 High strength, permanent or temporary connections   4 Vibration and corrosion resistant 
4 Independently approved safe working loads                   4 Quick to install and easy to adjust

Pipe Supports Conveyor Systems

Steel Flooring Crane Rails
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