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Tynnyripuisto uskoo 
metron vetovoimaan

TA-Yhtymä, Veritas ja Lujatalo saivat Tyn-
nyripuisto-nimisen korttelin Espoon kau-
pungin järjestämästä korttelin kehittämiskil-
pailusta. Arkkitehtisuunnittelusta hankkeessa 
on vastannut alusta asti Gullichsen Vormala 
Arkkitehdit, jossa pääsuunnittelijana toimii 
Timo Vormala.

- Asemakaavassa määrättiin, että kortte-
lin alle tulee tehdä maanalainen pysäköinti-

laitos, joka palvelee myös viereiselle tontille 
tehtävää uimahallia, osin myös Ison Omenan 
asiakkaita. Osin Tynnyritien alle tehtävän 
P-laitoksen ylempi taso on pysäköintiyhti-
ön hallinnassa ja alempi erillisen portin ta-
kana oleva taso palvelee Tynnyripuiston ho-
tellivieraita ja asukkaita. Kaavassa toivottiin 
hotellia, joka myös toteutuu 7-kerroksisena 
Kassiopeia Finlandin käyttöön Suomenlah-

dentien puoleiselle sivulle korttelia. Tynny-
ritien puolelle tehdään kolme 8-kerroksis-
ta asuinlamellia, joista osa A jää TA:n ja osa 
B Veritaksen omistukseen. Rakentamises-
ta vastaava Lujatalo tekee C-osaan myytäviä 
asuntoja, Timo Vormala esittelee.

- Suunnittelulle ovat tuoneet haastei-
ta liittymät metroon ja uimahalliin. Hotellin 
alla kerroksissa K1 ja K2 on metron läntinen 

Matinkylän metroaseman ja Ison Omenan kauppakeskuksen vie-
reen nousee neljän kiinteistön kokonaisuus Tynnyripuisto. Toteut-
tajat uskovat paikan vetovoimaan hotellityyppisessä toiminnassa. 
Kortteliin tulee 7-kerroksinen hotelli TA-konserniyhtiö Kassiopeia 
Finlandille ja 8-kerroksinen asuntohotelli sekä TA-Yhtymälle että 
Veritakselle. Korttelin kolmannen asuinlamellin asunnot urakoitsi-
ja Lujatalo myy vapailla markkinoilla. Korttelin erikoisuuksia ovat 
hotellin alla oleva metron sisäänkäynti ja lippuhalli sekä viereisen 
uimahallin tarpeisiin tehtävä pysäköintilaitos.

Artikkelit

1.

2.
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sisäänkäynti ja lippuhalli. Markkinatien puo-
lella hotellirakenne alkaa aiemmin tehdyn 
metron hätäpoistumista ja savunpoistoa var-
ten tehdyn betonirakennuksen päältä. Tyn-
nyritien kohdalle tehdään kansirakennetta, 
jonka alla P-laitos ja kulkuyhteydet lähiai-
koina rakennettavaan uimahalliin ovat. Kort-
telin pienellä sisäpihalla on pitänyt yhdistää 
hotellitoiminnan ja asuinlamellien asukkai-
den tarpeet, Vormala kertoo.

- Korttelin katutasossa on asuinlamel-
lien kohdalla liiketiloja sekä kaikkia kolmea 
osaa palvelevia yhteistiloja. Hotellin katu-
tason täyttävät vastaanotto- ja ravintolati-
lat sekä länsimetron läntinen sisäänkäynti. 
Korttelin yksi etu on, että niin hotellista kuin 
asuinlamelleistakin voi kulkea aina sisäti-
lassa metroon, bussiterminaaliin, uimahal-
liin ja Isoon Omenaan. Hotellin 192 huoneen 
ja kahden asuntohotellikäyttöön jäävän la-
mellin 77 vuokrattavan huoneiston vetovoi-
man lasketaan varmaan perustuvan paljolti 
näihin sijaintitekijöihin. Kun korttelissa on 
myös paljon pysäköintipaikkoja, lähtökohdat 

tällaiselle toiminnalle ovat hyvät, Vorma-
la arvioi.

Autoliikenne Tynnyripuiston P-tiloihin 
tapahtuu Suomenlahdentieltä, josta myös iso 
osa kulusta Ison Omenan ja metron pysä-
köintitiloihin tapahtuu. Timo Vormala kertoo 
liikennevirtoja tutkitun simulointien avul-
la ja tulokset osoittivat, että isoja ruuhkia ei 
synny, vaikka niin Tynnyripuiston kuin Ison 
Omenankin P-tiloihin ajetaan yhteisten puo-
miporttien läpi.

Aurinkopaneelit antavat  
ilmettä

Timo Vormala kertoo hotellihuoneiden ole-
van kussakin kerroksessa keskikäytävän 
kahta puolta. Hotellihuoneet ovat päätyjen 
huoneita lukuun ottamatta samankokoisia. 
Toisen päädyn huoneet ovat sviittejä ja toi-
sen päädyn huoneet on tehty palvelemaan 
liikuntaesteisiä. Asuinlamelleissa on sekä 
kompakteja 1 h + kt -asuntoja että jopa 4 h 
+ k huoneistoja. Asuntohotelliosan asun-
toja, joissa on oma wc-kylpyhuonetila joka 
makuuhuoneessa, tarjotaan sekä lyhyt- että 
pitempiaikaiseen tarpeeseen.

Eri rakennusmassojen yläkerrokset tois-
tavat muuten samaa ideaa kerroksesta toi-
seen, mutta hotelliosassa 7. kerroksessa on 
ison IV-konehuoneosan lisäksi sauna- ja 

3.

4.

5.

6.

Kuva 1: Kassiopeian ylläpitämä hotellin tulee näyt-
tämään tällaiselta. Metron läntinen sisäänkäynti ja 
lippuhalli ovat hotellin alla Suomenlahdentien puo-
lella korttelia.

Kuva 2: Tynnyritieltä katsottuna kortteli näyttää täl-
tä. Uuden kokonaisuuden asuntolamellit ovat Tynny-
ritien varressa.

Kuva 3: Ison Omenan viereen valmistuvan Tynny-
ripuiston hotellin ja kolmen asuintalolamellin sekä 
korttelin maanalaisten tilojen pää- ja arkkitehti-
suunnittelua on vetänyt arkkitehti Timo Vormala.

Kuva 4: Teklalla mallinnettuja rakenteita tutkaile-
vat työmaatoimistolla yhdessä Lujatalon suunnit-
telujohtaja Niila Aunio (vas.), Lujatalon työpäällik-
kö Sami Sairanen, Anstarin projekti-insinööri Jarmo 
Vaskelainen ja toimitusjohtaja Tero Viljakaisen sekä 
Lujatalon vastaava mestari Petri Mursu.

Kuva 5: Aurinkopaneelit määrittävät hotellinraken-
nuksen etelänpuoleista julkisivua.

Kuva 6: Hotellin ja kuvassa olevien asuinlamellien 
väliin jäävän pihan puolen ulkoseinissä on käytetty 
väribetonia elävöittämässä rakennusten ilmettä.

takkahuonetilat, kattoterassi ja lasiseinäistä 
kuntosalitilaa. Lisäksi siellä on suurehko te-
rassi, jonka lopullisen käyttöidean suunnit-
telu on vielä kesken. Suomenlahdentien puo-
leiset hotellihuoneet on suunniteltu niin, että 
kaksi huonetta voi yhdistää toisiinsa avaa-

malla äänieristetyn välioven.
- Hotellin ja ravintolatilojen sisustus-

suunnittelusta vastaa TA-konsernin Tapartia 
Oy. Heidän roolinsa on tässä suurempi kuin 
sisustussuunnittelijoilla on ollut monissa 
muissa hotellihankkeissa, mikä on helpotta-
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nut työtämme. Myös pienen urbaanin sisäpi-
han suunnittelulle on erikseen oma maise-
ma-arkkitehtinsa, Vormala toteaa.

Ulos päin näkyvässä arkkitehtuurissa yk-
si tärkeä osa on yli 80 metriä pitkä julkisivu 
Suomenlahdentien puolella hotellia. Aurin-
kopaneelit, joita tulee 465 m2, ovat Suo-
menlahdentien puolen julkisivua hallitseva 
kokonaisuus. Niillä syntyvät tummat pys-
tyvyöhykkeet ikkunalinjojen väliin. Paneelit 
kiinnitetään betonisten julkisivuelementtien 
päälle rakentamisen loppuvaiheessa. Lisäksi 
ulkoilmettä rakentaa hotellin ylimmän ker-
roksen teräsrakenne ja kattoterassi. Metro-
rakennuksen lasilankku- ja ritiläseinä jaa 
osaksi julkisivukokonaisuutta Markkinatien 
puolella.

- TA:lle ympäristöasiat ovat hyvin tär-
keitä ja he halusivat aurinkopaneelit ehdot-
tomasti. Kattoterassin osalta on pallotel-
tu sen käyttöä osittain kasvihuoneena. Sieltä 
voisi vaikka saada tuoreita kasviksia ja yrttejä 
alakerran ravintoloiden käyttöön, Timo Vor-
mala arvioi.

Asuntolamelleissa ilmettä luovat lähin-
nä lasitetut parvekkeet ja seinien puuverhoi-
lut parvekkeiden kohdilla. Isoja lasiseiniä on 
katutasossa mm. Tynnyritien varren liiketi-
loissa ja polkupyörävarastoissa. Hotelliosassa 
on teräsristikkorakenteisia pystykuiluja, joi-
den pinta on tehty seinien väriin sovitetuilla 
Ruukin sandwich-elementeillä.

- Julkisivussa on uritettua valkobetonia, 
sisäpihan puolella väribetonia tuomaan pi-
halle aurinkoista ilmettä sekä graafista be-
tonia asuintalojen alaosissa. Kokonaisuuden 
ulkoista ilmettä rakentavat lisäksi teräs, lasi, 
puu ja aurinkopaneelit. Lasiseiniä on myös 
päädyissä käytävien kohdalla, Vormala sa-
noo.

Matalapalkki helpotti   
toteutusta

Tynnyripuisto-hankkeen rakennesuunnitte-
lun on tehnyt A-Insinöörit, jossa vastaavana 
rakennesuunnittelijana toimii Riku Nieme-
lä. Itse suunnittelutyö on tehty kolmessa eri 
tiimissä, joista yksi on suunnitellut hotel-
lin, yksi P-tilat ja Tynnyritien alle tulevan 
kansirakenteen ja yksi asuntolamellit. Näin 
eri kokonaisuuksiin on haettu talon parasta 
osaamista.

- Työssä on pitänyt ottaa huomioon vie-
reisiä rakenteita, rakenteiden meno pohja-
vesipinnan oletetun tason alle sekä avome-
rioloista lähtevät tuulikuormat. Maan alla 
on hotellin alla vesitiiviitä betonirakenteita. 
Osin maan alla on tiivistetty kallioon louhi-
tut kaukalot. Rakenteet on perustettu pääosin 
kalliolle eikä paalutusta ole tarvittu missään, 
Riku Niemelä toteaa.

- Paikallavalurakenteita löytyy kellareis-
ta, maanpäälliset osat ovat elementtiraken-
teita. IV-konehuoneet ja hotellirakennuk-
sen kyljessä olevat talotekniikan nousukuilut 
ovat teräsrunkoisia ja pelti-villa-pelti -ele-
menteillä päällystettyjä rakenteita. Myös 
katokset ja rakennukset ylhäällä yhdistävät 
katokset ovat teräksestä. Hotellin ja asuin-
talojen rungoissa on pääosin betoniset kan-
tavat seinäelementit, joihin laatastot pää-
osin tukeutuvat. Lisäksi välitasojen tukena 

on käytetty Anstarin A-palkkeja mm. hotel-
likäytävien kohdalla talotekniikan käytössä 
olevan tilan lisäämiseksi, Niemelä tiivistää.

- Tässä on teräsmatalapalkilla mm. saa-
tu hotellitilojen kerroskorkeus lasketuksi 
3,4 metriin normaalisti käytetystä 3,6 – 3,8 
metristä. Näin hotelliosan ja asunto-osan 
kokonaiskorkeudet on saatu sovitetuksi yh-
teen toistensa kanssa, Timo Vormala täy-
dentää.

- Pysäköintiosassa on jännebetonipalk-
keja lähinnä hotelliosan ja asuintalo-osan 
välisen kannen tukena. Maanalaisissa raken-
teissa on myös käytetty Anstarin A-BEAM 
-palkkeja, jotka ovat siellä pitempiä kuin 
hotellikäytävien kohdalla. Kadun alla ole-
va kansi tukeutuu paikallavalupalkkeihin. 
Maanpäällisten osien rakenteet on mietit-
ty käyttötarkoituksesta lähtien eli hotelli on 
rakennettu hotelliksi ja asunnot asunnoik-
si. Asuntojen väliseinät ovat kevytrakentei-
sia, samoin hotellihuoneiden peltirankaiset 
käytäväseinät. Hotellihuoneiden joka toinen 
väliseinä on kantava, joka toinen on teh-
ty peltirangalla ja kipsilevyillä ääntä tietysti 
eristäväksi. Kantavien seinien väli on 8 met-
riä. Julkisivut ovat ei-kantavia elementtejä, 
Niemelä luettelee.

- Anstarin palkit tulevat siis hotellissa 

7.

8. 9.

10.

11.
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aina kahden kantavan seinäelementin väliin. 
Ontelolaattojen mitta on 8 metriä. Raken-
ne on selkeä, palkit ovat suorassa. Asennus-
ta varten on kolo ja tartuntalevy elementtien 
päässä. Palkit hitsataan levyyn. Betonipilari-
rakennetta on vain katutason avarissa ravin-
tola- ja keittiötiloissa. Yläosan teräsrakenteet 
ovat pilari-palkki -rakenteita, kertoo itse 
pääosin hotelliosan suunnitteluun osallistu-
nut Niemelä.

- Muualla on myös haastavampia liitok-
sia, jotka on tehty A-Insinöörien detaljisuun-
nittelun mukaisina. Esimerkiksi lippuhal-
lissa on hotellikäytäviä pitempiä palkkeja ja 
esimerkiksi asuntolamellien yhteisen alaosan 
rakenteissa eri suuntiin lähteviä palkkeja. 
Kaikkialla kyse ei siis ole laatikkomallisesta 
rakenteesta. P-osissa on myös mm. nousevan 
leuan korotuksia eli ontelotasot ovat siellä 
osin vinoja. Omista kohteistani tässä on ollut 
eniten erilaisia detaljeja, lisää Anstarin pro-
jekti-insinööri Jarmo Vaskelainen.

- Onhan sillä selkeä työllistävä vaiku-
tus, kun erilaisia detaljeja on paljon. Tämä 
vaikuttaa valmistusaikaan, kun esimerkik-
si palkin päät eivät toistu. Tässä on käytetty 
meidän S-mallin palkkia, jonka betonitäyt-
tö tehdään työmaalla. Rinnallahan meillä on 
hyvää suosiota saanut valmiiksi tehtaalla be-

tonilla täytetty W-malli, jatkaa Anstarin toi-
mitusjohtaja Tero Viljakainen.

Kun IV-konehuoneet eivät ole koko katon 
kokoisia, on vesikatto tehty osin ontelolaat-
tojen ja osin kantavan profiilipellin päälle li-
säämällä lämpö- ja vedeneristeet.

- Metron hätäpoistumistie-savunpois-
torakennuksen ja hotellin rakenteiden suun-
nittelun yhteen sovittamista helpotti, että A-
Insinöörit oli tässä myös metrorakenteiden 
suunnittelija. Näin asioista oli helppo kom-
munikoida talon sisällä. Käytännössä on teh-
ty pilarit metrorakennuksen ympärille ja ho-
telli nousee niiden päälle, Riku Niemelä lisää.

Yhteistyöllä voittoisa   
toteutusmalli

Kun Espoon kaupunki kilpailutti Tynnyri-
puiston korttelin tonttia, yhden tarjouksen 
teki yhteenliittymä, jossa ovat investoreina 
mukana TA-konserni ja Veritas, toteuttajana 
Lujatalo sekä pää- ja arkkitehtisuunnittelun 
tekijänä Gullichsen Vormala Arkkitehdit. Täl-
lä ryhmällä on kokemusta yhteistyöstä, mikä 
ei ainakaan haitannut kombinaation synty-
mistä ja menestymistä kilpailussa.

- Muut rakentamiseen liittyvät suun-
nittelijat ovat tässä Lujatalon valitsemia. A-

Insinöörit valikoitui rakennesuunnittelijak-
si mielestämme parhaana vaihtoehtona, jolla 
on hankkeen vaatima laaja-alainen osaami-
nen, kertoo Lujatalon suunnittelujohtaja Nii-
la Aunio.

Kun kohdetta kilpailutettiin, kuviteltiin 
metroliikenteen alkavan jo puoli vuotta en-
nen sopimusten tekemistä. Siksi kaupunki 
kiirehti louhintoja niin, että ne olivat valmiit 
ennen metroliikenteen alkuperäistä aloitus-
aikaa. Näin tontilla oli valmis kuoppa, kun 
Lujatalon väki tuli aloittamaan rakentamista 
vuoden 2018 alussa.

- Yksi toteutuksen haaste on saada in-
tegroiduksi hotelli, asuntohotellitoiminnot ja 
tavalliset omistusasunnot yhdeksi toimivak-
si kokonaisuudeksi. Huoltoliikenne tapahtuu 
tässä pääosin yhdestä pisteestä eikä pihan 
toiminnoissa tai julkisivuissa erota asunto-
hotelliosia omistusasunto-osista. Hotellin 
pihaterassin täytyy tietysti olla jossain mää-
rin oma alueensa. Rakennustyön kannal-
ta onni on, että viereen tulevan koulun teko 
siirtyi eikä tapahdu yhtä aikaa korttelimme 
teon kanssa kuten alkujaan oli ajatus, Aunio 
lisää.

- Kaikkien uskoa hankkeeseen on var-
masti lisännyt, että omistusasuntoista on 
tullut enemmän ennakkovarauksia kuin mi-

12.

13.

Kuvat 7-10: Anstarin matalapalkki vastasi suunnit-
telijoiden tarpeisiin saada toisaalta riittävän matalat 
huonekorkeudet ja toisaalta riittävästi tilaa talotek-
niikalle. Palkkia on käytetty mm. hotellin käytävien 
kohdalla sekä kellari- ja aulatason rakenteissa.

Kuva 11: Hiltin tuotteista kohteessa ”pääsevät esille” 
mm. kaapelikiinnikkeet. 

Kuva 12: Hotellihuoneiden käytävänpuoleiset seinät 
ovat metallirankaisia väliseiniä. Huoneiden väliset 
seinät ovat palkkien kohdalla kantavia betoniele-
menttejä, muuten käytäväseinien tapaan metalli-
rangalla ja kipsilevyillä tehtyjä ääntä eristäviä vä-
liseiniä. 

Kuva 13: Hotelliosa nousee Markkinakadun puolei-
sessa päädyssä Länsimetron jo aiemmin rakennetun 
hätäpoistumistie/savunpoistorakennuksen päälle.
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hinkään tähänastiseen Lujatalon kohteeseen. 
Ostoaikeet ovat nimenomaan omaan käyt-
töön, ei sijoitus- ja vuokraustarkoitukseen, 
sanoo Lujatalon työpäällikkö Sami Sairanen.

Itse toteutuksessa Lujatalo halusi tehdä 
pääosin elementtirakentamista. Muun muas-
sa kansirakenteiden takia on kuitenkin jou-
duttu tekemään myös paljon paikallavalu-
ja pysäköintitiloissa ja metron lippuhallissa. 
Esimerkiksi Tynnyritien kohdalle tehtiin 700 
mm paksu kansi.

- Kohteen vaatimusluokka on poikkeuk-
sellisen suuri. Rakennusten korkeus on tä-
hän yhtenä syynä, toteaa Lujatalon vastaava 
mestari Petri Mursu.

Liittopalkki oli selvä valinta

Niin hotellin kuin asuntolamellienkin maan-
päällisissä osissa on päästy etenemään 
elementtirakenteilla, joihin Lujatalo valitsi 
betonielementtitoimittajaksi Betsetin ja ma-
talateräspalkkitoimittajaksi Anstarin. Asen-
nustyöt Lujatalo on ostanut erikseen. Pää-
rungolla ja julkisivuilla on eri asennusliike.

- Kohde oli suunniteltu liittopalkeilla jo 
kyselyvaiheessa kerroskorkeuden ja talotek-
niikan vetojen takia. Tarjosimme Lujatalol-
le oman A-BEAM -vaihtoehtomme, joka va-
littiin. Olemme sen osalta myös vastanneet 
suunnittelusta. Kun tässä tehdään hotellia 
ja asuntoja, on vaatimusluokka ollut EXC3. 
Kiinnityksissä on käytetty mm. seinän päälle 
kiinnitystä, betonikonsoleita, AEP-piilokon-
soleita ja liitosta toisen palkin kylkeen tilan-
teesta riippuen. Kun A-Insinööreiltä on saatu 
hyvät lähtötiedot, on ollut helppo määritellä, 
mitä voi toteuttaa, ja edetä sitten sujuvasti, 
Anstarin Jarmo Vaskelainen toteaa.

- Mehän voimme tehdä liittopal-
kit EXC4:ään asti, joten tämä on meille 
ihan normaalia toimintaa siinäkin mieles-
sä. Olemme myös panostaneet vahvasti Tek-
laan ja kehittäneet suunnittelun tukea ko-
ko ajan. Aika on yleensä elementti, josta on 
pulaa ja yritämme tietysti osaltamme auttaa 
ajan säästämisessä, Anstarin Tero Viljakai-
nen lisää.

- Toki A-Insinöörien Tekla-malli on täs-
sä auttanut meitä paljon, Jarmo Vaskelai-
nen lisää.

- Kohde on tosiaan mallinnettu ja mallia 
on hyödynnetty valmistuksessa ja asennuk-
sessa. Malli helpottaa työtämme, Sami Saira-
nen jatkaa.

- Helmikuuhun mennessä meiltä oli 
mennyt kohteeseen palkkeja noin 600 met-
riä, kappalemääränä noin 130. Työhän jat-
kuu vielä ja on koko ajan istunut hyvin osaksi 
normaalia perustuotantoamme. Mielenkiin-
toista meillä on tässä ollut kohde eli hotelli-
asuinkiinteistö ja toimituksen monimuotoi-
suus moniin muihin hankkeisiin verrattuna, 
Jarmo Vaskelainen ja Tero Viljakainen kiit-
televät.

- Emme tässä oikeastaan muuta miet-
tineetkään kuin teräspalkkeja. Asennuk-
sen kannalta rakenne on toisesta kerrokses-
ta ylöspäin yksinkertainen ja Anstarin palkit 
ovat siellä aina samanlaisia, Sami Sairanen 
sanoo.

- Muuntojoustavuutta tässä ei ole haettu. 
Hotelliosassa sitä rajoittavat kantavat seinät 

ja paikalla muuratut tietyissä linjoissa olevat 
märkätilat. Eli kyse on siis nimenomaan ho-
tellitoiminnan käyttöön ajatellusta raken-
nuksesta, Petri Mursu sanoo.

- Anstar valikoitui palkkitoimittajak-
si ihan normaalissa kilpailussa. Heidän tuot-
teensa ovat tuttuja jo aiemmista työmais-
ta. Itselläni on nyt alkamassa Hyvinkäällä 
työmaa, johon tulee myös A-BEAM -palkit 
antamaan tilaa talotekniikan vedoille, Sami 
Sairanen lisää.

Ylhäällä puhdasta   
teräsrakennetta

Anstarin ohella kohteessa on useita teräs-
rakennetoimittajia. IV-konehuoneiden ja 
talotekniikan nousukuilujen teräsrakenteet 
on tehnyt ja asentanut Lujatalolle monelta 
työmaalta tuttu Teräsasennus Toivonen Oy. 
Niiden pelti-villa-pelti -elementit toimit-
taa Ruukki. Julkisivujen lasirakenteet tekee ja 
asentaa puolestaan Normek. Väliseinäraken-
teissa on käytetty Knaufin tuotteita.

- Ylimpien kerrosten IV-konehuonei-
den osalta ratkaisu on valmis, eli niissä on 

teräspilarien, -palkkien ja kantavan profii-
lipellin muodostama runko sekä pinnassa 
pelti-villa-pelti -elementit. Muuten hotellin 
ylimmän kerroksen osalta mietitään vielä lo-
pullisia ratkaisuja, mutta teräsrakenteeseen 
sauna ja muu mahdollinen lämmin tai puoli-
lämmin tilakin tulee. Sami Sairanen toteaa.

- Kattoterassin katoksen alapinta on yksi 
hotellin ulkoilmettä määrittävä tekijä. Tulee-
ko siihen puuta vai tehdäänkö alapinta vain 
puun näköiseksi, on myös vielä mietinnässä. 
Terassin reunassa on teräs-lasikaiteet, ark-
kitehti Timo Vormala täydentää.

Hiltin tuotteita on myös käytetty hank-
keessa eri kohdissa. HIT-massoja eli kemi-
allisia ankkurimassoja raskaaseen ankku-
rointiin ja harjateräsliitoksiin, akkutoimisia 
puristimia em. massoille sekä puristimien 
akkuja ja latureita on mennyt eniten. Lisäk-
si esimerkiksi talotekniikka-asennuksissa on 
hyödynnetty Hiltin kaapelikiinnikettä X-EKB 
MX, ja työmaalle on mennyt Hiltiltä mm. la-
seretäisyysmittareita, AG 125 -kulmahioma-
koneita sekä sen käyttöön liittyen VC-imu-
reita. -ARa

14.

Kuva 14: Hotellin ylim-
mässä kerroksessa on 
puhdasta teräsraken-
netta, jossa pilarit ja 
palkit on toimittanut 
Teräsasennus Toivonen 
Oy ja pelti-villa-pelti 
-elementit Ruukki.

Valokuvat: Arto Rautio
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