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Mansikkapitäjänä tunnettu Suonenjoki päätti 
panostaa kuntalaisten hyvinvointiin raken-
nuttamalla uuden monitoimihallin. Hallin 
tieltä purettiin vanha Kaatron ala-aste, jonka 
liikuntasalin uusi liikuntahalli korvaa. Vanha 
1978 valmistunut myös elinkaarensa päässä 
oleva uimahalli on vielä pystyssä uudisra-
kennuksen vieressä.

Kokonaisalaltaan hieman yli 6400 brm2:n 
hanke toteutetaan tilaajan suunnitelmilla ja-
ettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsijak-
si valittu Rakennusliike U.Lipsanen Oy toimii 
pääurakoitsijana. Alistettuja sivu-urakoita 
ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, vedenkä-
sittely-, ja rakennusautomaatiourakka. Mo-
nitoimihallin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta 
vastaa Luovaus Arkkitehdit Oy ja rakenne-
suunnittelusta WSP Finland Oy. Liikuntahal-
lin teräsristikot ja muut kohteen teräsraken-
teet toimittaa Lipsaselle Metallityö Vainio Oy 
ja pelti-villa-pelti -elementit sekä julkisi-
vuprofiilit Oulun Pelti ja Eristys Oy käyttäen 
Ruukki Construction Oy:n tuotteita.

- Kun tulimme työmaalle, purkutyöt oli 
jo tehty. Aloitimme maanrakennus- ja paalu-
tustöillä jo tehtyjen suunnitelmien mukai-
sesti. Kaikki perustukset on pitänyt paaluttaa. 
Kaivutöitä, joista vastasi paikallinen Maan-
siirto Rossi Oy, tehtiin sekä vanhan poista-

miseksi että myös uimahallin tarpeisiin. Itse 
rakennus jakaantuu korkeaan liikuntahalliin, 
uimahalliin ja niiden välitilaan, jossa on 1-3 
kerrosta, kertoo U.Lipsanen Oy:n vastaava 
työnjohtaja Jarmo Sainio.

Uimahallissa totutut rakenteet

Uimahalli tehdään perinteiseen tapaan pai-
kallavalu- ja betonielementtirakenteena, 
liikuntasali hyödyntäen katossa teräsristikoi-
ta sekä puukattoelementtejä ja julkisivuissa 
Ruukin SPA E -paneeleita. Lisäksi kohteen 
julkisivua elävöitetään arkkitehtien suunni-
telmien mukaisesti räystäitä kannattelevil-
la teräspilareilla ja Ruukin Design Tokyo S18 
-julkisivuprofiileilla.

- Liikuntasalissa haettiin rakennetta, 
jolla saadaan rakennus nopeasti sääsuojaan. 
Siellä päädyttiin käyttämään betonipilarei-
ta, jotta pilarit olisivat kaikkialla samanlaisia, 
mutta jälkikäteen arvioituna olisi ollut hel-
pompaa, kun liikuntasali olisi tehty kokonaan 
teräsrakenteisena johtuen betoni- ja teräs-
rakenteiden toleranssieroista, jotka lisäsivät 
teräsristikoiden asennuksen haasteita, ker-
too kohteen rakennesuunnittelusta vastaava 
Marko Pitkänen WSP Finlandilta.

- Jouduimme tekemään betoniseiniä val-
miiksi ristikoita odottaessa. Se teetti sitten 
tosiaan lisätöitä, että kaikki meni kohdalleen, 
Sainio täydentää.

- Uimahallissa toteutetaan pitkäikäisyys- 
ja kosteudenkestävyystavoitteet betonira-
kenteilla.  Katto tehdään TT-laatoilla, joiden 
päälle tulee valu, jolloin tiiveys varmistuu. 
Julkisivuissa on muualla kuin liikuntahallis-
sa myös paljon lasiseiniä ja betonielementte-
jä osassa seinää. Paikallavalupilarit toimivat 
tässä mastopilareina. Kun elementit asenne-
taan ulkopuolelle, liitokset saa umpeen ulko-
puolelta. Uimahallissa on kaksi pilaria keski-
vyöhykkeellä altaiden välissä, muuten tila on 
avointa. Paikallavalutyössä on pitänyt var-
mistaa hyvät suojaetäisyydet, ettei raudoitus 
jää liian pintaan, Pitkänen jatkaa.

- Uimahallin kaikki alaosat ovat paikal-
lavalurakenteita, jotka tekee meille Maanra-
kennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy. Katossa 
on TT-laattojen päällä puuristikot ja vedene-
riste. IV-konehuoneessa on Vainion teräspi-
larit ja Oulun Pelti ja Eristy Oy:n asentamat 
Ruukin pelti-villa-pelti -elementit, Sainio 
täydentää.

Suonenjoen uusi uimahalli tehdään niin, 
että kaikkien altaiden alle pääsee ihminen. 
Kellarissa on paikallavalutyönä tehdyt maan-
paineseinät. Sinne tulee vedenkäsittelylait-
teistoja sekä teknistä tilaa. Kun uimahallissa 
on lasiseiniä, tulee rakenteeseen myös ilma-
tunneli, josta puhalletaan ilmaa lasiseiniin 
estämään niiden huurtuminen. WSP Finland 
on vastannut rakennesuunnittelusta myös 
uima-altaiden osalta, mutta ei niiden vede-
neristysjärjestelmistä. Vuodot uskotaan es-
tettävän altaisiin tulevilla massiivisilla vede-
neritysbetoneilla.

Uimahallin ja liikuntahallin lisäksi mo-
nitoimitaloon tulee välitilaa, jossa on mm. 
kuntosali, kahvio ja toimistotilaa. Sen osan 
rakenteissa hyödynnetään betonipilarei-
ta, Deltabeam-palkkeja ja sekä ontelo- että 
kuorilaattoja. Parman toimittamien betoni-
elementtien asennuksesta vastaa Nostokone-
palvelu Oy.

Marko Pitkäsen mukaan tällä kohtaa eri-
koisuus ovat kaksi päällekkäin olevaa vä-
estönsuojaa, jotka on tehty paikallavalura-
kenteena. Normaalioloissa niitä käytetään 
neuvottelu- ja pukuhuonetiloina. Kokonai-
suuteen kuuluu myös teräsrakenteita hyö-
dyntävä yhdyskäytävä viereisen koulun ja 
monitoimitalon väliin.

Kansainvälisen tason liikuntasali

Suunnittelijoille annettiin tehtäväksi tehdä 
uuden Suonenjoen liikuntahallin rakenteet 
niin, että Suonenjoella voi jatkossa pelata 
ainakin futsalin kansainvälisiä otteluita. Sa-
lin vapaa korkeus on siksi yhdeksän metriä 
ja pohjamitat sallivat riittävät kenttien koot. 

Mansikkaiset tilat liikuntaan ja vapaa-aikaan

Suonenjoen kaupunki raken-
nuttaa monitoimihallin, joka 
sisältää noin tuhannen neliön 
liikuntahallin sekä kolmealtai-
sen uimahallin sauna-, pesu- ja 
pukuhuonetiloineen. Teräs-
miehet ovat vahvasti mukana 
rakentamisessa.

Artikkelit

1.
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Suonenjoen monitoimihalli  koostuu lii-
kuntahallista, uimahallista ja kuntosalista 
aputiloineen.  Uimahallissa on 5-ratainen 
pääallas, erillinen terapia-allas ja liukumä-
ellä varustettu lastenallas. Liikuntahallissa 
vapaa korkeus on 9 metriä ja toisella sivulla 
on 200-paikkainen katsomo. Rakennuksen 
kuutiotilavuus on yli 42.000m3 - kyseessä on 
siis varsin iso rakennusmassa, jonka sovit-
taminen Suonenjoen keskustan ilmeeseen ja 
mittakaavaan oli haastava tehtävä.

Jo ensimmäisissä luonnoksissa oli aja-
tuksena ilmentää arkkitehtuurin keinoin ra-
kennuksen kahdenlaista luonnetta. Päämassa 
koostuu ikään kuin kahdesta yhteen raken-
netusta talosta, joilla kummallakin on oma 
ilmeensä tilatarpeen ja käyttötarkoituksen 
mukaan. Liikuntasali on korkea ja  ikkunaton 
massa, uimahalli puolestaan on matalampi ja 
se avautuu ympäristöönsä lasiseinien kaut-
ta. Yhteinen kattomuoto ja päätyjen siipisei-

Kansainvälisen futsalkentän minimimitat 
ovat 20 kertaa 40 metriä, minkä lisäksi tulee 
kentän ympärille kahden metrin suoja-alue.

- Liikuntahallin päädyssä ja pitkillä si-
vuilla on alhaalla neljä metriä korkea betoni-
seinä betonipilarien välissä suojana, muuten 
julkisivut ovat siis pelti-villa-pelti -ele-
menttejä. Seinät ovat umpinaisia. Katossa on 
teräsristikot ja niiden päällä puukattoele-
mentit. Kun pyysimme tarkemittaukset be-
tonipilarien asennuksen jälkeen, saatettiin 
betoniin liittyvät toleranssit ottaa huomioon 
ristikoiden valmistuksessa ja asennus su-
jui. Mutta teräspilarit olisivat tosiaan olleet 
asennusten kannalta parempi vaihtoehto, 
Marko Pitkänen toteaa.

Kun uusi monitoimihalli tulee Suonenjo-
ella edustavalle paikalle, on sen viimeistelyyn 
myös panostettu. Julkisivuun tulee uimahal-
lin päätyyn, pääsisäänkäynnin yhteyteen ja 
liikuntasaliin korkeita 300 mm HEA-pilarei-
ta, jotka nousevat vinosti räystäiden reunaan 
asti, sekä yhdellä sivulla Ruukin Desing To-
kyo -profiileja, jotka kiinnitetään hattuorsiin. 
Ruukin pelti-villa-pelti elementtien pääl-
le. Katon vedenohjaus tapahtuu räystäille ja 

Mansikkaiset tilat liikuntaan ja vapaa-aikaan
nät sitovat erilaiset osat yhdeksi kokonai-
suudeksi.

Uimahallin julkisivut ovat valkeaa rappa-
usta ja liikuntasalin harmaata pvp-element-
tiä ja kuparinruskeaa teräksistä aaltolevyä. 
Toisistaan poikkeavilla julkisivumateriaaleil-
la on haluttu sovitettaa rakennusta ympä-
roivään rakennuskantaan. Ratkaisun tarkoi-
tuksena on myös keventää kokonaisuutta. 
Lapekattojen, vinojen päätyjen ja vinokul-
maisten lasiseinien avulla on tavoiteltu lii-
kuntatilan imagoa, ikään kuin talo olisi itse-
kin liikkeessä.

Tilaratkaisussa on tavoiteltu viihtyisää, 
virtaavaa sisätilaa. Kaikki asiakkaat tulevat 
taloon yhden pääsisäänkäynnin kautta, joka 
avautuu kadun suuntaan. Sieltä on johdettu 
selkeät kulkureitit rakennuksen molemmil-
le osille.

Pasi Siistonen, arkkitehti SAFA
Luovaus Arkkitehdit Oy

Suonenjoen monitoimihalli arkkitehdin silmin

2.

3. 4.

Kuva 1: Pääsisäänkäynnistä vasemmalla oleva kor-
kea tila on liikuntasali ja oikealla oleva lasiseinäinen 
matalampi osa on uimahalli.

Kuva 2: Liikuntasalin rakenteita. Katsomotilat näky-
vät vähän kuvan vasemmassa reunassa. Ristikot on 
toimittanut Metallityö Vainio. Julkisivuissa käytetään 
Ruukin elementtejä

Kuvat 3 ja 4: Uimahalliosa ja väestönsuojat, joita 
käytetään mm. pukuhuone ja neuvottelutiloina, ovat 
betonirakenteisia.
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- Olemme tehneet Lipsaselle töitä aiem-
minkin ja saamme heiltä tarjouskyselyt, kun 
he tarvitsevat teräsrakenteita kohteisiinsa. 
Käytännössä tämä hanke alkoi meillä syys-
kuussa 2019 sillä, että aloimme laskea hintaa. 
Varsinaisesti työ pääsi vauhtiin vuodenvaih-
teen jälkeen. Vaihe yksi on tehty nyt keväällä 
ja vaihe kaksi tulee nykynäkymien valossa 
syys-lokakuussa, kertoo hankkeessa Vainion 

projektipäällikkönä toiminut ja yhtiön tästä 
liiketoiminta-alueesta vastaava Ari Honka-
nen.

- Tämä liki 200 tonnin toimitus on meil-
le aika sopivan kokoinen työmaa, vaikka toki 
mielellämme teemme myös sekä pienempiä 
että isompia toimituksia. Meille tässä isoin 
työ ovat liikuntahallin kattoristikot, jotka on 
nyt asennettu. Lisäksi teemme mm. julkisi-
vun ulkopuolisia vinopilareita ja uimahallin 
huoltotasoja sekä yhdyskäytävän teräsraken-
teet. Olemme myös tehneet pelti-villa-pelti 
-elementtien tukirakenteita ja betonipilarei-
hin liittyviä siteitä, Honkanen jatkaa.

- Näitä siteitä on esimerkiksi liikunta-
välinevarastossa, lisää työmaavastaavana 
hankkeessa toiminut Jari Källi.

Vaikka työ on tehty tilaajan suunnitel-
milla liitosdetaljiikkaa myöten, on myös te-
räsrakenneurakoitsija saanut tuoda esille 
näkemyksiään mm. asennuksen helpottami-
seksi. Eli WSP Finlandin väen kanssa on tehty 
yhteistä kehitystyötä asennuksen helpotta-
miseksi.

- Jos tässä olisi tehty rakenne asennus-
työn kannalta helpoksi, pilarit olisivat ol-
leet terästä eivätkä betonia. Mutta pakettia 
on hiottu yhdessä niin, että työ on sujunut. 
Teimme viidessä päivässä valmiiksi kaksi 
kolmasosaa ristikkoasennuksista ja lopputu-
los on mielestämme loistava, Jari Källi luon-
nehtii.

- Käytännössä meidän piti ennakoida 

Vainiolle liki 200 tonnin 
teräsurakka
Iisalmelainen Metallityö Vainio Oy voitti Suonenjoen monitoi-
mihallin teräsrakenneurakan. Toimituskokonaisuuteen kuuluivat 
myös teräsrakenteiden konepajasuunnittelu, jonka Vainio osti WSP 
Finlandilta, ja asennus, jota ovat tehneet Vainion omat asentajat. 
Vainion kannalta hanke on mukavan kokoinen ja aika pitkälle ajalle 
töitä jaksottava kokonaisuus.

kattosyöksyt sijoitetaan teräspilarien väliin.
Liikuntasalin ristikoiden pituus on noin 

30 metriä. Ristikot suunniteltiin toimitet-
tavaksi työmaalle kahtena kappaleena. WSP 
Finland on vastannut myös niiden konepaja-
kuvista Metallityö Vainiolle. Marko Pitkäsen 
ohella Risto Pohjolalla on ollut tärkeä rooli 
työssä, hän on tehnyt laskelmat ja liitosku-
vat.

- Pulpettimallisten ristikoiden korke-
us on toisesta reunasta noin neljä ja toisesta 
2,6 metriä. Ristikot on toimitettu työmaalle 
valmiiksi palosuojamaalattuina ja varusteltu-
na lapuilla Lapwallin kattoelementtien kiin-
nitystä varten. Ristikon alapaarteista lähtee 
vaakaorsisto, joka kannattaa alakattoa. Ris-
tikoiden sisällä kulkee IV-kanavistoa ja on 
säteilylämmittimiä sekä valaisimet. Itse ala-
katto on puurimarakenne, Marko Pitkänen 
kuvaa rakennetta.

- Tässä pilarien päässä on kierretan-
got sekä välissä hitsauslätkät. Ristikot on siis 
kiinnitetty sekä pultti- että hitsausliitoksin. 
Pilarien väliin tulee myös terässiteitä ja risti-
koilla on omat jäykisteensä. Seinät on valettu 
kiinni pilareihin alaosasta. Liikuntahallissa 
käytetään eristämättömiä seinäkiviä puh-
taasti suojana eli lämmöneristys tulee niiden 
päälle asennettavista pelti-villa-pelti -ele-
menteistä, jotka eivät kanna mitään kuormia, 
Jarmo Sainio täydentää.

Uimahallirakentaminen  
omanlaista työtään

Vaikka U.Lipsanen Oy on tehnyt uimahalleja 
aiemminkin, on Suonenjoen työmaa pakotta-
nut Jarmo Sainion myös oppimaan uutta.

- Tämä on omanlaista rakentamistaan, 
jossa ajatukset ovat kehittyneet vuosien mit-
taan. Kyllä silti työssä voi hyödyntää myös 
aiemmista projekteista kertynyttä tietoa. Ui-
ma-allasrakenteissa ja -tekniikassa huomaa 
selvästi, että on opittu aiemmin tehdyistä 
virheistä, ja ne ovatkin muuttuneet melkoi-
sesti esimerkiksi 20 vuoden takaisista ajoista. 
Ilmanvaihtoon on myös panostettu ja kone-
huonetilat ovat suuret. Tässä on kaksi kone-
huonetta vierekkäin, Sainio summaa.

Suonenjoen uimahallin rakennustyö al-
koivat Lipsasen osalta jo syksyllä 2019. So-
pimuksen mukaan pääurakoitsija saa työnsä 
valmiiksi 28.2.2021 mennessä.

Rakennusliike U.Lipsanen tekee moni-
toimitaloa puhtaana kilpailutusurakkana ti-
laajan suunnitelmilla. Lipsasella on töissä 
työmaan toimistolla kaksi henkeä ja raken-
nuksella tilanteesta riippuen 5-15 työnteki-
jää. Enimmillään työmaa työllistää yhtä aikaa 
noin 50 henkeä.

- Tätä voi luonnehtia meille jo aika isoksi 
työmaaksi, Jarmo Sainio summaa.

Suonenjoen kaupunki toimii hankkeessa 
tilaajana apunaan rakennuttamisessa ja val-
vonnassa Sitowise Oy:n asiantuntijat. -ARa

Artikkelit

Kuvat 5-7: Metallityö Vainion Suonenjoen moni-
toimihalliin valmistamia ja asentamista teräsra-
kenteista näyttävimpiä ovat ristikot ja julkisivussa 
näkyviin jäävät vinopilarit sekä pääsisäänkäynnin 
teräsrakenteet.

5.

6.
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asennusta eri tekijät huomioon ottaen, Ari 
Honkanen lisää

- Betonipilareissa ei ollut valujen jäljiltä 
säätövaraa, joten ratkaisumallia piti kehittää 
teräsrakenteen joustamisella. Isoin kysymys 
liittyy betoni- ja teräsrakenteiden kovin eri-
laisiin toleransseihin. Kun teräksen kanssa 
puhutaan milleistä, betonissa sallittu tole-
ranssi voi olla jopa 30-40 mm. Mutta huo-
lellisella asennuksen ennakkovalmistelulla 
lopputulos on hyvä ja työ sujui alkuopettelun 
jälkeen, Källi kertoo.

Ristikoilla toimiva liikuntasali

Kun tehdään liikuntahallia, oli teräsristik-
ko rakennesuunnittelijoille luonteva valin-
ta katon kannattavaksi runkorakenteeksi. 
Metallityö Vainion tekemät ristikot ovat 31 
metriä pitkiä, ja ne on toimitettu työmaal-
le kahdessa osassa valmiiksi palosuojamaa-
lattuna. Materiaalit on otettu konepajalle 
pääosin esivalmistettuina eri tukkuliikkeiltä. 
Järeimpiä teräksiä on käytetty ristikoissa ja 
vinopilareissa. 

- Ylä- ja alapaarre on tehty 250 X 250 X 
10 mm putkista. Väliputket ovat kokoa 150 X 
150 mm ja sidontaa varten on asennettu 120 
X 120 mm putkia. Julkisivuun näkyviksi jää-
vät maasta räystäälle ulottuvat vinopilarit 
ovat HEA300-palkkeja, samoin reunapalkit. 
Valmistuksessa on käytetty teräslaatua S355, 
tiivistää Ari Honkanen

 Työmaalla ristikot on nostettu kahdella 
autonosturilla ja kolmen asentajan voimin.

- Liitos on tehty ilmassa, kun tilaa oli 

vähän. Ristikoiden sisällä on kulkusiltoja, 
jotka olemme tehneet, Jari Källi toteaa.

Monitoimihallin vieressä oleva koulura-
kennus ja uudisrakennus yhdistyvät aikanaan 
maanvaraisella lasitetulla lämpimällä yhdys-
sillalla, jonka pilari-palkki -rakenteet Metal-
lityö Vainio myös tekee. Sen osalta valmis-
tuskuvat tulivat Vainiolle vasta toukokuussa.

- Tässäkin valmistuskuvia on tullut työn 
etenemisen mukaan. Yhdyskäytävän asen-
nukset ovat edessä kesäkuussa. Valmistus ja 
asennus ovat sujuneet hyvin, kun kuvat on 
saatu sovitusti. Asennuksessa meillä on ol-
lut oma työmaa-aika, jolloin olemme voineet 
työskennellä sovittelematta asennuksia suu-
remmin muiden töiden kanssa. Eli on edetty 
niin WSP:n kuin Lipsasenkin kanssa sovitun 
mukaisesti, Honkanen ja Källi kiittävät yh-
teistyötä.

- Käytännössä idea on, että ristikot 
asennetaan ensin ja sitten työtä tekee julki-
sivuporukka ja sitten kattoporukka. Me siir-
rymme sisälle julkisivuporukan tieltä. Kun 
saamme työt siellä valmiiksi, lattiaporukka 
aloittaa työnsä, ja me menemme ulos jatka-
maan. Liikuntahallin vinopilarien asennus 
aikataulutettiin viikoille 20-21. Uimahallin 
puolella työt tehdään sitten myöhemmin eli 
asentajamme käyvät välillä muilla työmailla, 
Jari Källi kuvaa rytmitystä.

- Siihenkin on varauduttu, että aikatau-
lut voivat elää, vaikka alkuperäisessä suunni-
telmassa yritetään tietysti pysyä. Joustavuus 
on yksi osa sekä tuotantoa että asennusta, 
että näissä töissä pärjää, Ari Honkanen tote-
aa. -ARa

7.
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kuitenkin tehty erikseen ja kuhunkin kohteen 
vaatimuksista lähtien. Tässä Ruukin tarjous 
ja toiminnan joustavuus kuitenkin taas miel-
lyttivät OPEa eniten. 

- Olemme tässä toimittaneet OPElle pa-
neelien ja profiilien lisäksi elementtikaavi-
ot ja -luettelot, jotka OPE tilasi meiltä myös. 
OPE puolestaan vastaa aikataulutuksesta, 
asennussuunnittelusta yms. asioista. Eli toi-
mitamme tuotteita työmaalle OPEn tilaa-
massa järjestyksessä ja aikataulussa. Lisäksi 
meiltä menee osa asennustarvikkeista, ker-
too Ruukilla OPEn asiakassuhteesta vastaava 
aluemyyntipäällikkö Erno Lassila.

- Tarjouspyyntö oli selkeä. Siinä oli hyvin 
eritelty, mitä Lipsanen haluaa. Lipsanen toi-

mitti runkokuvat ja Ruukki sitten teki meille 
elementtikaaviot, jotka asiakas vielä hyväksyi 
ennen valmistuksen aloittamista. Jos asiak-
kaalta ei tule elementtikaaviota, mitoitam-
me itse. Näin varmistetaan, ettei meille eikä 
asiakkaalle tule yllätyksiä, jos asiakkaan ku-
vat eivät muutu, Esko Kulotie kuvaa projek-
tin alkua.

- Jos asiakas ei halua käyttää jotakin 
tiettyä tuotetta, otamme edullisimman käy-
tettävissä olevan vaihtoehdon. Kun asen-
namme vuosittain 50.000 – 100.00 m2 ele-
menttejä, aika paljon niistä on kyllä Ruukin 
tavaraa, Kulotie toteaa.

Sääsuojattu elementti    
on turvallinen

Oulun Pelti ja Eristyksen Suonenjoen jul-
kisivu-urakka alkoi maaliskuussa ja jatkui 
paneelien osalta toukokuulle. Julkisivun 
design-profiilien asennus tehdään hieman 
myöhemmin kuin julkisivujen PVP-element-
tien. Esko Kulotien mukaan design-tuot-
teidenkin asennusten pitäisi  valmistua jo 
kesäkuussa.

- Työhömme ei tässä kuulu sisäpuoli-
sia asennuksia elementin päälle. Ruuvaamme 
PVP-elementit betonipilareihin betoniruu-
vein ja asennamme pystypeitesaumalistat 
sekä sitten ulkopuolelle julkisivuprofiilit ark-
kitehdin suunnitelman mukaisesti. Työtä on 
tehty yhden asennusryhmän voimin pyörivää 
kurottajaa ja henkilönostimia käyttäen. Tässä 
elementti jää ylhäältä räystään alle, muual-
la meiltä tulee usein ylös sinkitty ranka ele-
menttien päälle, Kulotie kertoo.

- Paneeleissa on suunnitelman mukai-
sesti ulkopinnoissa RR40 metallihopea. Si-
säpinnoissa käytettiin valkoista sävyä RR20 
ja harmaata RR22 liikuntasalin puolel-
la. Ulkoseinäelementtien ohella toimitam-
me väliseinäelementtejä, joiden vahvuus on 
rakennesuunnittelijan määräämä 150 mm. 
Ulkoseinäelementtien yläponteissa on mei-
dän Rain protect-suojakalvo -innovaatiom-
me turvaamaan kuivaketjua, mistä olem-
me saaneet asentajilta kiitosta. Kalvo ajetaan 
paneeliin yläponttiin tehtaan automatisoi-
dulla linjalla eikä asentajien tarvitse viritellä 

Suonenjoen liikuntahallin julkisivuihin ja monitoimihallin väli-
seiniin käytetään yhteensä noin 3000 neliötä Ruukki Construction 
Oy:n valmistamia pelti-villa-elementtejä. Lisäksi julkisivuun asen-
netaan noin tuhat neliötä Ruukin valmistamia design-profiileja.

Hyvin suunniteltu 
on hyvin tehty

Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n kilpailutta-
man julkisivu-urakan voitti viime vuosina 
toimintansa kuorirakenteisiin painuttanut 
Oulun Pelti ja Eristys Oy. OPE päätti tilata 
julkisivupaneelit ja -profiilit Ruukilta.

- Olemme tehneet Lipsasen kanssa yh-
teisiä projekteja, ja he kyselevät meiltä tar-
jouksia säännöllisesti. Tässä he halusivat 
tarjouksen kokonaistoimituksesta, jossa hoi-
damme asiakkaan puolesta koko paketin eli 
materiaalit, logistiikan aikataulutuksen ja 
asennuksen, kertoo OPEn toimitusjohtaja Es-
ko Kulotie.

OPE ja Ruukki ovat tehneet paljon yhteis-
työtä koko sen noin 13 vuotta, jonka Kulotie 
on ollut yhtiössä töissä. Jokainen kauppa on 

Artikkelit

8.

9.
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päivän päätteeksi huppuja sadesuojaksi. Kun 
elementti on paikallaan ja päälle ollaan asen-
tamassa uutta elementtiä, asentaja poistaa 
teippimäisen kalvon helposti seuraavan ele-
mentin tieltä, Erno Lassila kuvaa asennus-
tapaa.

- Tuo Rain protect -suojakalvo kuuluu 
vakiona kaikkiin ulkoseinäelementteihimme. 
Tilatessa pitää erikseen ilmoittaa, jos sitä ei 
jostain syystä tahdota, Lassila tähdentää.

- Arkkitehti valitsi myös meidän de-
sign-profiilimme tehostamaan pääjulkisi-
vun näyttävyyttä. Kyseessä on ns. tuulettuva 
julkisivurakenne, jossa pelti-villa-elementin 
päälle asennetaan ensin noin 20 mm koo-
lausranka ja sen päälle rullamuovattu Hiarc-
pinnoitettu design profiilimme. rullamuovat-

tu Hiarc-pinnoitettu design profiilimme. 
Profiileissa käytetään eri värejä arkkitehti-
suunnitelman mukaisesti, Lassila sanoo.

Käytetty Ruukki SPA 230 E -element-
ti tuo julkisivuun lämpimään rakennukseen 
vaaditun U-arvon 0,17. Elementin ulko-
puolella on Hiarc- ja sisäpuolella polyes-
teripinnoite. Elementeissä on varjourajako 
molemmin puolin 200/200 sekä tiiviste mo-
lemmissa ponteissa. Lassila luonnehtii ele-
menttiä vakiotuotteeksi muuten, mutta väri 
RR22 ei ole ns. normaali sisäpuolen väri. Väri 
on kuitenkin hyvin toteutettavissa eli siinä 
mielessä vakio.

Ruukki toimittaa elementit työmaal-
le lähtökohtaisesti rekkakuorma kerrallaan 
niin, että kukin elementti on merkitty ja ni-

put koottu asennussuunnitelman mukai-
seen järjestykseen. Ruukki tekee kollikaavion 
saatuaan asennusjärjestyksen tilaajalta. Erno 
Lassilan mukaan toimitukset tehdään täs-
mällisesti eli kuorma on Suonenjoella tors-
taina kello 8, jos niin on sovittu. 

Erno Lassila kiittää Suonenjoen hanketta 
Ruukin kannalta selkeäksi ja hyvin suunni-
telluksi työmaaksi. Esko Kulotie yhtyy kiitok-
siin ja kehuu Lipsasta pääurakoitsijana sekä 
Ruukkia toimittajana huippuluokan yhteis-
työkumppaneiksi. Kun sekä OPE ja Lipsanen 
sekä OPE ja Ruukki tuntevat toisensa, on asi-
oita viety eteenpäin toisia hyvin ymmärtäen. 
Tälläkin työmaalla on osoittautunut todeksi, 
että hyvin suunnitellusta syntyy hyvin teh-
tyä. -ARa

Kuvat 8-10: Oulun Pel-
ti ja Eristys Oy on teh-
nyt mm. liikuntasalin 
julkisivut ja väliseiniä 
Ruukin pelti-villa-pelti 
-paneeleilla. Julkisivua 
elävöittävät Ruukin De-
sign Tokyo S18 -julki-
sivuprofiilit asennetaan 
tämän lehden numeron 
ilmestymisen jälkeen.

Arkkitehtikuvat: 
Luovaus Arkkitehdit,
valokuvat: Arto Rautio

10.

Ruukki® Rain Protect

Kuivaketjussa ei ole
enää heikkoa lenkkiä
Inhimilliset virheet, sää sekä puutteellinen suojaus 
ovat saattaneet katkaista kuivaketjun seinäpaneelien 
asennusvaiheessa ja aiheuttaa paneelien kastumisen, 
lisätöitä ja jopa työmaan viivästymisen.

Ruukki® Rain Protect on nyt kaikkien seinäpaneeliemme 
yläpontissa oleva suojausratkaisu, joka poistaa asennuk-
sen aikaisen sadesuojaustarpeen ja ison huolen kaikilta 
projektivastaavilta. Paneelien kuivaketju on nyt varma.

Myös Suonenjoen monitoimihalliin toimitetuissa 
Sandwich-paneeleissa sadesuoja on asennettu jo 
tehtaallamme. Lue lisää: www.ruukki.fi/rainprotect


	terasrakenne_2020-02_kannet_low
	terasrakenne_2020-02_sisus_low
	terasrakenne_2020-02_kannet_low



