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Huippuosaajat tekevät 
työtilat huippuosaajille

- Smart Technology Hub on seuraava, konk-
reettinen askel Wärtsilän älykkään meren-
kulun ja älykkään energia-alan visioissa. 
Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mah-
dollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden 
ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmi-
en entistä ketterämmän ja tehokkaamman 
testauksen ja tuotekehityksen. Keskus kutsuu 
alan muut toimijat ja tutkimuksen yhteistyö-
hön. Visiona on luoda partnerikampus, jossa 
tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä 
Wärtsilän asiakkaiden ja toimittajien, alan 
start-upien ja yliopistojen kanssa, Wärtsilä 
kuvaa parhaillaan rakenteilla olevan uuden 
rakennusmassan ideaa.

Uusi kokonaisuus koostuu ns. office-
osasta ja hub-osasta, joka pitää sisällään 
korkean tuotantotilan ja sen sisäpuolella ole-
via toimisto- ja tuotekehitystiloja. Hub-osan 
rakennusala on yli 58.000 bruttoneliömetriä 
ja siihen yhdyskäytävällä liittyvän toimisto-
rakennuksen noin 15.000 bruttoneliömetriä.  

Wärtsilä on valmistellut hanketta yhdes-
sä mm. rakennuttajakonsulttina sekä pää- ja 
arkkitehtisuunnittelijana toimivan Swecon 
ja geo-, rakenne- ja akustiikkasuunnittelus-
ta vastaavan A-Insinöörien kanssa. Lujatalon 
projektinjohtourakkana toteutettava hanke 
tehdään pääosin tilaajan ennen toteutusvai-
hetta teettämillä suunnitelmilla.

Nosturikuormat yksi   
ohjaava tekijä

A-Insinöörit aloitti Wärtsilän uusien tilo-
jen rakenteiden suunnittelun syksyllä 2018. 
Erittäin raskaat siltanosturikuormat sekä 
korkeat ja laajat tilat eli hyvin vapaa run-
kojärjestelmä ohjasivat tekemään hub-osan 
päärungon teräksestä. Tämän kaikkineen 
noin 6000 tonnin terästoimituksen sai Nor-
dec Oy. Office-osa sekä Nordecin teräsrun-
gon sisälle rakentuvan monikerroksisen 
toimisto-tuotekehitystilan rungot ovat pal-
jolti betonipilareihin ja Peikon toimittamiin 
Deltabeam-matalaleukapalkkeihin sekä on-
telolaattavälipohjiin perustuvaa rakennetta. 
Toimistomaisessa rakenteessa on käytetty 
myös Nordecin toimittamia liittopilareita 
Deltabeam-palkkien kanssa.

Iso työ on A-Insinööreillä jaettu usei-
den toimipaikkojen ja osaajien vastuulle. 
Hub-osan päärakennesuunnittelijana ja koko 
hankkeen suunnittelun johtajana toimii Ti-
mo Leppänen. Office-osassa on oma vastaava 
rakennesuunnittelija Tomi Berg. Hub-osassa 
tärkeissä rooleissa ovat myös mm. Jari Hie-
tala vastaavana teräsrakennesuunnittelijana, 
Jussi Vaiste konepajasuunnittelun projekti-
päällikkönä ja Ville Uosukainen teräsraken-
nesuunnittelun projektipäällikkönä.

Kun rakennetaan uutta korkeaa tilaa me-
renrantaan, tuuliolot luovat omat ehtonsa 
rakenteelle. Tässä suunnittelu ja toteutus pi-
tää tehdä maastoluokan 0 vaatimusten mu-
kaan, mikä näkyy rungon jäykistyksessä ja 
mm. julkisivun pelti-villa-pelti -elementtien 
mitoituksessa. Toinen suunnitteluun paljon 
vaikuttanut asia ovat toiminnasta syntyvät 
kuormat. Hub-osassa on kaksi 300-400 ton-
nin siltanosturia ja lisäksi 150 tonnin silta-
nostureita. Tuotanto-osassa on lisäksi Wärt-
silän erityisvaatimuksista tulevat erittäin 
tiukat ja pienet toleranssirajat betonilattioi-
den rakenteille.

- Tuotantoprosessi tuo merkittäviä pis-
tekuormia ja laajalla alalla merkittäviä to-
leranssivaatimuksia ja vaatii työltä erittäin 
suurta huolellisuutta. En muista koskaan 
käyttäneeni eri osapuolten kanssa lattioihin 
yhtä paljon työaikaa kuin tässä hankkeessa, 
Timo Leppänen laskee.

Hubissa viisi erilaista   
rakennemassaa

Isommassa eli hub-rakennuksessa on raken-
teellisesti viisi erilaista kokonaisuutta. Niistä 
näkyvin on rakenteen ”sadesuojana” toimiva 
iso korkea halli, jossa on Nordecin teräspila-
rit ja -ristikot, Lapwall Oy:n kattoelementit, 

Wärtsilä rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Techno-
logy Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen, 
joka otetaan käyttöön vuonna 2021. Teräs on tärkeässä roolissa 
rakennettaessa uutta.

Artikkelit

1.

2.
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Strategia ja visio

Wärtsilän strateginen tavoite tähtää maa-
ilman meriliikenteen ja energiateknologian 
uudistamiseen, joka tehdään digitalisoinnin 
ja älyteknologian avulla. Tavoitteena on laaja 
yhteistyö asiakkaiden, yliopistojen, startupi-
en ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Laajamittainen kehitystyö ja toiminta eri 
yhteistyötahojen kanssa vaatii tulevaisuuden 
työympäristöä, jossa tilojen tulee olla nope-
asti ja edullisesti muunneltavissa toimintojen 
muuttuessa. Työympäristön tulee olla tur-
vallinen, inspiroiva ja viihtyisä. Tilojen tulee 
palvella tuotannon ja työympäristön kestä-
vän kehityksen tavoitteita. Teknologia- ja 
innovaatiokeskus ilmaisee ja tukee arkkiteh-
tuurillaan ja keskeisellä toiminnallisella ide-
allaan Wärtsilän strategisia tavoitteita. 

HUB

Smart Technology Hub sijaitsee Vaasan Vas-
kiluodossa sataman läheisyydessä. HUB on 
moderni tuotantorakennus, johon on sijoi-
tettu tuotanto-, testaus- ja laboratorioti-
lat sekä osa toimisto- ja neuvottelutiloista. 
Logistiikkatoiminnot – materiaalin tuonti 
ja valmiiden tuotteiden vienti - on sijoitet-
tu rakennuksen eteläpuolelle, josta on suorat 
liikenneyhteydet maa- ja merikuljetukselle. 

Metalliverhotun julkisivun innoittajana 
on muistutus ilmaston muutoksesta ja jää-
vuoresta, jossa vaaleassa yläosassa on toisis-
taan etäisyyksiltään ja korkeuksiltaan vaihte-
levat tummemmat pystyprofiilit paikoittain 
valoilla korostettuina. Alaosan suuret lohko-
maiset ikkuna-aukotukset nostavat raken-
nuksen visuaalisesti maasta ylös. 

HUBin vapaa sisäkorkeus on parhaim-
millaan 30 metriä, joka mahdollistaa tuottei-
den siirrot tuotantoketjussa yläkautta suur-
ten nostimien avulla. Suuren tuotantohallin 
runkorakenne toteutetaan maalatuilla teräs-
ristikkopilareilla, joiden jänneväli vaihte-
lee 12-36 metrin välillä. Tuotannon ytimen 
testisellit ovat betonirakenteisia. Muilta osin 
rakennuksen runko on teräspilarein ja onte-
lolaatoin toteutettu tilojen joustavien muu-
tosten mahdollistamiseksi. Laboratorio- ja 
muut testaustilat on sijoitettu yhdessä toi-

misto- ja neuvottelutilojen sekä ulosvuok-
rattavien tilojen kanssa omaan lohkoon. HUB 
yhdistyy sillalla kolmannessa kerroksessa 
toimistorakennukseen. 

Talo- ja prosessitekniikan yhteensovi-
tukset on tehty yhdessä arkkitehti- ja raken-
nesuunnittelun kanssa.

OFFICE

Smart Technology Hub -kokonaisuuden toi-
nen osa on HUBin pohjoispuolelle sijoittu-
va valkobetoni- ja metalli-lasijulkisivusta 
rakentuva viisikerroksinen toimistorakennus 
(OFFICE). Rakennusmassa on porrastetusti 
sovitettu tontin pohjoispuolen matalampiin 
rakennuksiin. Pohjoispuolen pääsisäänkäyn-
nin verhoilussa on corten-verhoilulla otettu 
viittaus alueen historiaan ja sovittamalla 
värimaailmaa vastapäätä oleviin suojeltuihin 
Suomen Sokerin tiilirakennuksiin. 

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat 
aulapalvelut, kaksikerroksinen sisäänkäynti-
aula, neuvottelu- ja monitoimitilat sekä hen-
kilökunnan sosiaalitilat, jotka palvelevat mo-
lempia rakennuksia. Ylemmät kerrokset ovat 
joustavalla periaatteella suunniteltuja avo-
toimistotiloja sisäisine neuvottelutiloineen. 
Toisessa kerroksessa sijaitsee Smart Partner 
Campus -alue, joka on osoitettu Wärtsilän ja 
asiakkaiden yhteistyöprojekteille sekä kahvila 
ja henkilöstöravintola keittiöineen. Kolman-
nen kerroksen siltayhteys nivoo rakennukset 
yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Asiakaskäynti on tontin pohjoispuolella 
sijaitsevan Frilundintien kautta. Henkilökun-
nan sisäänkäynti ja -ajo sekä huolto on idän 
suunnasta Teollisuuskatua pitkin. 

Sweco vastaa Wärtsilän Smart Technolo-
gy Hub -hankkeen pää-, arkkitehti-, sisus-
tus- ja pihasuunnittelusta sekä BIM- koor-
dinoinnista.

Anita Höttönen, studiopäällikkö, arkkitehti SAFA
Sweco Architects Oy

Wärtsilän Smart Technology Hub

betoniset sokkelielementit sekä Areco Profi-
les Oy:n Spirit-pelti-villa-pelti -elementit.

- Hub-rakennuksessa on useita laivoja, 
joissa on 35-40 metrin teräsristiköitä. Pila-
riristikoita on 12 metrin välein nosturirato-
jen alla. Kun laivoilla on eri suuntia ja pää- 
ja apunosturit tuovat omat kovat vaateensa, 
on työtä tehdessä pitänyt tarkastella paljon 
erilaisia rakenteisiin kohdistuvia kuormitus-
yhdistelmiä. Ristikkopilarit ovat 20 metriä 
korkeita ja niiden päällä on 10 metrin pilari 
vesikattoa kannattavia ristikoita varten. Ris-
tikkopilarit ovat toisiinsa kytkettyjä mastoja, 
Jari Hietala tiivistää.

Katon suunnitelmaa muutettiin Lujatalon 
ehdotuksen pohjalta ja kantavat profiilipellit 
vaihdettiin vastaavat sivutuentaominaisuu-
det tarjoaviin puukattoelementteihin.

- Eihän tätä runkoa olisi näillä kuormilla 
ja vapaan tilan vaateilla järkevästi tehdä kuin 
teräksellä. Etenkin kun palonkesto ei täs-
sä rakenteessa ollut ongelma. Tässä on tehty 
teräsrakenteille vain paikallisia suojauksia, 
Timo Leppänen tähdentää.

- Uloin teräsrakenne on olennainen nos-
turiratojen tukena. Nosturimaailma onkin 
ollut poikkeuksellisen keskeisessä asemas-
sa rakenteen suunnittelussa. Sekä rakentei-
den kuormat että liitosdetaljiikka ovat ihan 
omassa kokoluokassaan. Nordecin kanssa pi-
dettiin heti palaveri, kun he saivat kaupan, ja 
sovittiin pelisäännöt, jolla suunnittelu, val-
mistus ja asennus ovat löytäneet onnistumi-
sen takaavat parjaat toimintatavat. Yhteistyö 
on sujunut erinomaisesti sekä Peräseinäjoen 
että Ylivieskan väen kanssa, Jussi Vaiste lisää.

- Samoin on kiitettävä mm. Peikon, Are-
con ja Lapwallin sekä tietysti etenkin Luja-
talon ja Wärtsilän sekä Swecon toimintaa. 
Yhteistyö on sujunut loistavassa hengessä ja 
hankkeessa on kunnon tekemisen meininki 
ja työt etenevät tiukoista aikatauluista huoli-
matta, Timo Leppänen täydentää.

”Sadesuojan” sisällä on laaja alue, jos-
sa on betonirakenteisia Wärtsilän toimintaan 
liittyviä holveja. Niin sanotulla aux-alueel-
la on hub-rakennusta palvelevaa tekniik-
kaa osittain pohjaveden pinnan alapuolella. 
Täällä rakenne on tehty vesitiiviillä betonilla, 
jonka yläpuolella on liittopilareita sekä kuo-
ri- ja ontelolaatoista koostuva runko. Toi-
misto-tuotekehitysalue perustuu teräspilari-
teräspalkki-ontelolaatta -rakenteeseen, joka 
on tehty huomattavan suurille tasokuormil-
le. Tuotannon aputilat ovat tavanomaisem-
paa pilari-matalaleukapalkki-ontelolaatta-
rakennetta.

- Toimintaan liittyvät mm. yhdystunne-
li polttoainerakennukseen sekä isot pakoput-
ket rakenteen läpi ja niiden päässä 60 metriä 
korkea piippurakenne, jonka sisällä pakoput-

Kuvat 1 ja 2: Pohja-alaltaan noin 200 X 200 metriä 
olevan tuotanto- ja tuotekehitysosan runko tehdään 
Nordec Oy:n toimittamilla teräspilareilla, -ristikoil-
la ja -palkeilla. Isoimmat ristikkopilarit painavat 
yli 20 tonnia ja järeimmät kehäpalkit viisi tonnia. 
Nordec toimittaa rungon asennettuna sekä vastaa 
myös Arecon toimittamien julkisivun pelti-villa-pelti 
-elementtien asennuksesta. Lisäksi Nordec toimittaa 
liittopilareita tämän sääsuojan antavan rakenteen 
sisälle tulevaan monikerrosrakenteeseen.

3.

Kuva 3: Wärtsilän Vaasan Vaskiluotoon rakennetta-
va uusi Smart Techno logy Hub -tutkimus-, tuote-
kehitys- ja tuotantokeskus otetaan käyttöön vuonna 
2021. 
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ket viedään korkealle. Pakoputket kannatel-
laan runkorakenteista, Timo Leppänen to-
teaa.

- Liittopilarit ja Deltabeam-palkit se-
kä osin paikallavalurakenteet ”sadesuo-
jan” sisällä olevissa rakenteissa varmista-
vat 60 minuutin palonkeston. Pääsääntö on, 
että käytetään teräspalkki-pilarirunkoa ja 
minimoidaan kantavat seinärakenteet. Pal-
kit liittyvät osin betoniin ja osin teräkseen. 
Haasteena on ollut palvella prosessia mah-
dollisimman hyvin, Ville Uosukainen jatkaa.

Teräspalkilla yksinkertaistetaan 
työtä

- Office osa on maanvaraisesti perustettu ja 
pääosin betonirakenteinen viisi toimistoker-
rosta ja yhden IV-konehuonekerroksen sisäl-
tävä rakennus. Konehuoneita on kolme, yksi 
kutakin rakennuksen lohkoa varten kunkin 
hub-osaan päin olevan nopan päällä. Nämä 
pilari-palkki-ontelolaatta-konehuoneet 
muodostava hubin suuntaan kampamaisen 
julkisivupinnan. Toisella puolella vesikatto on 
alempana toimisto-osan ylimmän kerroksen 
päällä. Rakennuksen itäpäässä rakenteissa on 
huomioitu tilaajan toive mahdolliselle raken-
nuksen laajentamiselle, Tomi Berg esittelee

- Ensimmäisessä kerroksessa on viisi S1-
luokan väestönsuojaa, jotka on tehty paikal-
lavalurakenteena. Muuten rakennus on teh-
ty elementtirakenteisena lukuun ottamatta 
alinta kerrosta, jossa paikallavaluseinät jäy-
kistävät rakennetta. Lisäksi rakenteen jäy-
kistys tapahtuu porras- ja hissikuiluilla sekä 
kantavilla sandwich-elementeillä lohkoil-
la, joilla niitä on ulkoseinänä. Ontelolaattoja 
kannattavat Peikon Deltabeam-palkit, joiden 
tyypillisin pituus on 7,0 – 7,5 metriä. Pisim-
mät palkit ovat 10,5-metrisiä. Pilarijako on 
aika pitkälle 7 X 8 metriä, Berg kuvaa runkoa.

- Lisäksi terästä on sekundäärirakenteis-
sa kuten ulkopuolisen porrashuoneen run-
gossa, raitisilmakammioiden rungoissa sekä 
erilaisissa portaissa ja ritilätasoissa. Aulan 
portaistojen kannatus tapahtuu Detan-ve-
totankojärjestelmällä. Ulkopuolella on isom-
pi teräsrakenteinen katos pääsisäänkäynnin 
yhteydessä ja pienempiä muiden ulko-ovi-
en kohdalla. Julkisivussa on pelti-villa-pelti 
-elementtejä, teräsrunkoista lasijulkisivua, 
paikalla rakennettua puurankaa sekä betoni-
sia sandwich-elementtejä, Berg jatkaa.

- Office on tehty tyypillisillä toimisto-
kuormilla ja runko perustuen siis pääosin be-
tonipilareihin, matalaleukapalkkeihin ja on-
telolaattoihin. Palkkien käyttöä puoltaa mm. 
se, että niiden ansiosta talotekniikan vedot 
ovat yksinkertaisia tehdä. Kun sisällä ei ole 
kantavia seiniä, tila on hyvin muuntojousta-
vaa, Berg summaa.

Office-osassa A-Insinöörit on vastannut 
rakenne- ja elementtisuunnittelusta lukuun 
ottamatta Deltabeam-palkkeja, joiden lopul-
lisen mitoituksen ja konepajakuvat on tehnyt 
Peikko A-Insinöörien määrittelemien reuna-
ehtojen mukaan. -ARa

Uusi Smart Technology Hub -kokonaisuus 
muuttaa kaupunkikuvaa Vaasan sataman 
läheisyydessä melkoisesti. Uudisrakennus-
ten tieltä on purettu 12 rakennusta. Nyt ne 
siis korvaavat pohja-alaltaan noin 200 X 200 
metriä oleva hub sekä office, jonka pohja-ala 
on noin 3000 m2. Uutta rakennetaan lähelle 
satamaa, asutusta ja Vaskiluodon voimalaa. 
Työhön on kuulunut mm. aktiivinen viestintä 
ja vuorovaikutus naapuriston kanssa sekä 20 
kW sähkövoimalinjan siirto. Rakennusalu-
eella on tehty sekä massanvaihtoja, kaivettu 
kallioon asti että myös louhittu kalliota uu-
den tekoa varten, mutta paalutusta tontilla ei 
ole tarvinnut tehdä.

Wärtsilän uudisrakennushanke on Poh-
janmaan ja koko Suomenkin mittakaavassa 
iso hanke. Sen vuoksi tilaaja vaati urakoit-
sijalta henkilötasolle menevää kokemusta 
isoista hankkeista ja lisäksi sitä, että nime-
tyt henkilöt myös sitoutuvat tekemään työtä 
työmaalla.

- Olemme tehneet vuosien mittaan usei-
ta isoja hankkeita pääkaupunkiseudulla. Ha-
lusimme laajentaa toimintakenttäämme ja 
siirtää tietoa isojen kohteiden läpiviennis-
tä paikallisille osaajillemme Pohjanmaalla. 
Niinpä tämä kohde kiinnosti meitä kovas-
ti, sanoo Lujatalon Pohjanmaan aluejohtaja 
Heimo Hantula.

Luottamus osa toteutusta

Vaikka suunnittelijat tekevät töitä tilaajalle, 
on projektinjohtourakoitsijalla ollut mahdol-
lista tuoda esille omia kehitysehdotuksiaan. 
Isoin työn aikainen muutos liittyy hub-osan 
kattorakenteeseen, joka muutettiin Lujatalon 
ehdotuksesta puukattoelementeistä tehtä-
väksi.

- Haimme muutoksella lisäystä tuotan-
totehokkuuteen ja työturvallisuuteen, tuo-
tantopäällikkö Timo Salo-Tuisku toteaa.

Työmaan organisointi on yksi osa on-
nistumista. Työmaan jako lohkoihin on yk-
si keino hallita kokonaisuutta, luotettavak-
si havaitut kumppanit toinen ja mielekkäät 
hankintakokonaisuudet kolmas.

- Lohkoajattelulla suunnittelu saa li-

Luja näyttö kyvystä tehdä 
mittavia hankkeita
Wärtsilän Vaasan uusien toimitilat rakennetaan tavoitehintaisena 
projektinjohtourakkana. Urakan voitti Lujatalo, jonka Pohjanmaan 
alueyksikkö vastaa toteutuksesta. Vastuuhenkilöiden kokemus 
isoista työmaista ja sitoutuminen työmaahan olivat yhtenä urakoit-
sijavalinnan ehtona.

Artikkelit

Kuvat 4 ja 5 (seur. sivu): Wärtsilän uudet toimis-
totilat perustuvat betonirakenteisiin ja Deltabeam-
matalaleukapalkkeihin. Tämä ns. office-osa yh-
distyy tuotanto- ja tuotekehitystiloihin aikanaan 
kulkusillan kautta. Lujatalo on suojannut rakennuk-
sen jo asennetut ikkunat ja seinäpinnat rakennus-
työn ajaksi.

4.
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Lujatalo urakoi Vaasan Vaskiluotoon
Wärtsilälle uuden tutkimus-, tuotekehitys- ja
tuotantokeskuksen, Smart Technology Hubin.



8     Teräsrakenne  2 | 2020

sää aikaa ja työn hallinta on parempaa, kun 
sillä on usea vastuuhenkilö. Nyt työ etenee 
toisaalla kovaa vauhtia, vaikka osaa toimin-
noista vielä suunnitellaan niin toimisto- kuin 
tuotanto-osassakin, Timo Salo-Tuisku ker-
too.

- Hankinnoissa on ollut selvää, että esi-
merkiksi keskeisiä terästoimituksia ei pys-
ty tekemään kuka tahansa. Nordec, Peikko, 
Lapwall ja Areco Profiles ja ison maanraken-
nusurakan tekijä Sundström esimerkiksi ovat 
vanhoja tuttuja, joiden tiedetään pystyvän 
työhön. Nordecin etu on myös se, että tuo-
tanto on lähellä. Näin isoissa kilomäärissä 
matkatkin merkitsevät. Noin yleisesti luotet-
tavuus, resurssit ja kolmantena paikallisuus 
ovat ohjanneet valintoja. Kun käytetään eri-
laisia hankintapaketteja, myös pienet paikal-
liset toimijat ovat saaneet paljon työtä täällä, 
Hantula täydentää.

- Asennuksissa teimme Nordecin kanssa 
paketin, jossa heille kuuluu hubin päärungon 
ja Arecon toimittamien julkisivuelementtien 
asennus. Peikon palkit kuuluvat taas betoni-
elementtien asennukseen. Lapwall toimittaa 
omat elementtinsä asennettuina. Betonirun-
gossa, jossa elementtien isoin toimittaja on 
Betset, meillä on Lujatalon omien rakenta-
jien apuna useampi alihankkija. Tässä käy-
tetään betonielementtien ohella noin 30.000 
m3 Swerockin toimittamaa betonia valuihin. 
Valuja varten asennetaan betoniraudoitteita 
noin 5000 tonnia, jatkaa Lujatalon työmaa-
päällikkö Juha Sainio.

Huolellinen suunnittelu  
varmistaa työn sujumisen

Logistiikka ja töiden yhteensovitus ovat yksi 
tärkeä osa työn etenemistä. Rakentamisen eri 
työvaiheiden yhteensovituksen lisäksi pitää 
tietysti ottaa huomioon toiminnan vaatimat 
työt, esimerkiksi nosturien asennus. Isolla 
työmaalla hyvin suunniteltu on myös hyvin 
tehty.

- Saimme Wärtsilän hankkeesta kyselyi-
tä useista paikoista. Lopullisen tarjouksen 
teimme Lujatalolle sisällyttäen siihen hin-
nan myös vaihtoehdolle, jossa oli huomioitu 
katon kantavien profiilipeltien korvaaminen 
puukattoelementeillä. Kun kattoelemen-
tit päätettiin tilata Lapwallilta, olimme siis 
jo varautuneet asentamaan ristikoihimme 
liitoslevyt elementtien kiinni ruuvaamista 
vasten, kuvaa hankkeen lähtöä liiketoiminta-
päällikkö Vesa Vaihtamo Nordecilta.

- Tilaukseksi täsmentyi kokonaisuus, 
jossa valmistamme teräsrungon A-Insinöö-
rien tekemillä suunnitelmilla sekä vastaam-
me sen ja Lujatalon erikseen hankkimien 
pelti-villa-pelti -elementtien asennukses-
ta. Suunnittelussa hanketta on viety hyvässä 
yhteistyössä Wärtsilän, A-Insinöörien, kol-
mannen osapuolen tarkastuksen sekä Luja-
talon kanssa. Meiltä on tullut hankkeeseen 
valmistuksen, logistiikan ja asennuksen toi-
mivuutta parantavaa suunnittelun ohjausta, 
Vaihtamo kertoo.

- Hankintavaiheessa laskettiin, että 
osuudessamme maasta nousee ylös terästä 
noin 6000 tonnia. Meille keskeisiä vaikutta-
via tekijöitä ovat kaksi 300-400 tonnin sil-
tanosturia ja vaadittu yli 25 metrin vapaa 
korkeus. Käytännössä olemme tehneet Pe-
räseinäjoen tehtaallamme nelipaarteisia ris-
tikkotorneja tukemaan siltanosturien ratoja. 
Pilarin koko on 2,5 X 3,0 metriä ja paino yli 
20 tonnia per avaruusristikkopilari. Niiden 
päälle tulee sitten Ylivieskan tehtaallamme 
hitsatusta I-palkista tehtyjä jopa viisi tonnia 
painavia kehäpalkkeja sekä ratapalkit. Ja nos-

Maasta 
ylös kuusi 
miljoonaa 
kiloa
Laskentavaiheessa noin 6000 
tonnin vaativa teräsraken-
neurakka vaatii toimittajalta 
paljon. Teräsristikkopilarin tai 
teräsristikon asennus sujuu 
murtoajassa elementin valmis-
tukseen verrattuna. Nordec Oy 
vastaa Wärtsilän Vaasan hank-
keessa tuotanto-osan teräs-
rungon valmistuksesta sekä 
teräsrungon ja julkisivun pelti-
villa-pelti -elementtien asen-
nuksesta.

- Isompia suunnittelu- ja työmaako-
kouksia pidetään kaksi kertaa kuukaudes-
sa. Pienempiä ja isoja kokouksia valmistele-
via keskusteluja käydään eri kokoonpanoilla 
koko ajan. Tässä olennaista on, että kaikki 
ymmärtävät tavoitteen ja onnistutaan po-
rukkana. Projektinjohtourakka on tällaiseen 
hyvä urakkamuoto, kun sillä pääsee nopeasti 
liikkeelle ja suunnittelua voi täydentää työn 
edetessä, Heimo Hantula arvioi.

- Lohkoajatus tukee myös onnistumis-
ta, kun kaiken ei tarvitse olla heti alussa val-
miiksi mietitty, Timo Salo-Tuisku korostaa.

- Joustavuutta tämä myös vaatii. Siksi 
näitä pienempiä palavereita on pidetty tiu-
haan, kun on ollut tarve miettiä jotakin. Tar-
vittavat päätökset on sitten nuijittu isoissa 
kokouksissa, Juha Sainio lisää.

- On luonnollista, että myös tilaajan aja-
tukset kehittyvät matkan varrella eteenpäin, 
vaikka Wärtsilässä on valmistettu hanketta 
jo pitkään. Hyvällä yhteistyöllä on sekä viety 
näitä toiveita toteutukseen että haettu sääs-
töjä. Kyllähän euro on tärkeä konsultti tällä-
kin työmaalla, Hantula tähdentää.

Tarve hyvään suunnitteluun koskee myös 
työmaan toimintaa.

- Meidän on pitänyt järjestää logistiikka-
alueet työmaan lähelle, että asennusryhmil-
lä riittää koko ajan asennettavaa. Logistiik-
kaan liittyy myös yhteydenpito naapuriston 
asukkaisiin sekä työmaan omien nettisivujen 
ylläpito, jotta asukkaat tietävät aikataulum-
me ja voivat tarvittaessa myös olla yhteydes-
sä meihin, Sainio esittelee.

- Esimerkiksi teräsristikot tulevat työ-
maan naapuriin maalattaviksi. Maalaus-
ten jälkeen talotekniikka-asentajat menevät 
maalaamoon tekemään omia asennuksiaan. 
Näin osa talotekniikasta nousee ylös risti-
koiden mukana. Helpottaa työtä, kun kaik-
kia asennuksia ei tarvitse tehdä 32 metrissä, 
Hantula kertoo. -ARa

Artikkelit

5.
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Ihmisiä, joiden kanssa 
rakennat rohkeasti 
parempaa

ains.fi

turiratojen yläpuolelle vielä 10 metriä korkeat 
pilarit, joiden varassa reilun 30 metrin pi-
tuiset kahdessa osassa työmaalle toimitetut 
ristikot ovat, Vaihtamo esittelee haastavinta 
työn osuutta.

Isojen nosturien ohella valmiissa teh-
taassa on 150 tonnin nostureita, joiden nos-
turiradat ovat 90 asteen kulmassa isojen 
nosturien ratoihin tuoden omat vaateensa 
rakenteelle. 

- Avaruusristikkopilarit, nosturiradat ja 
kattoristikot ovat toimituksemme pääosat. 
Avaruusristikkopilarien paarteet ovat kuu-
mavalssattua tai hitsattua I-palkkia. Diago-
naalit ovat putkiprofiileja. Näiden 12 metrin 
välein olevien avaruusristikkopilarien puoli-
välissä on lisäksi tuulipilareita, jotka ovat ta-
soristikkopilareita, Vaihtamo lisää.

- Isojen siltanosturien alueella valmis-
tus on tehty toteutusluokan EXC3 mukaisesti. 
Muuten vaativuutta on tuonut lisää maas-
toluokan 0 mukainen tuulikuorma ja tietysti 
rakennuksen iso koko. Asennukseemme kuu-
luvat rakenteet lähtevät hub-osan perus-
tuksista. Lisäksi meiltä menee liittopilareita, 
joita emme asenna, muualle rakenteeseen, 
Vaihtamo jatkaa.

Aikataulutus lohkokohtaisesti

Jo hankintavaiheessa työmaa oli jaettu loh-
koihin. Lohkotus, jota on täsmennetty työn 
edetessä ja jonka pohjalta valmistuksen ja 
asennuksen aikataulutus on tehty, on Nor-
decin toimitusten perusta. Vesa Vaihtamo 
kiittää lohkotusta jo valmiiksi hyvin mieti-
tyksi, mikä on antanut hyvän pohjan etenkin 
valmistuksen suunnittelulle.

- Kuvat on saatu aikataulussa A-Insi-
nööreiltä ja siten olemme voineet hankkia 
materiaalit ja ennakoida tuotannon resurs-
soinnin hyvin. Valmistus on tapahtunut niin, 
että tavaraa ei seiso paljon tehtaan pihassa. 
Isot ristikkopilarit ovat menneet työmaal-
la kuormista suoraan paikalleen, ristikot sa-
moin täsmätoimituksina, Vaihtamo kertoo.

Rungon asennukset alkoivat marras-
kuussa 2019 ja jatkuvat lokakuulle 2020 asti. 
Asennustyö on rytmitetty niin, että Lapp-
wallin kattoelementit voi nostaa ristikoiden 
päälle pienillä nostoilla. Julkisivuasennus al-
koi tammikuussa.

- Asennussuunnittelu on tehty huolel-
lisesti, että runkoa voi rasittaa työn aikana 

kattoelementeillä ja seinäelementeillä ja että 
stabiliteetti on kohdallaan koko ajan. Asen-
nus itsessään menee tiiviillä meillä jo muu-
taman vuoden työtä tehneellä porukalla. Pit-
kään työmaalla oli vain yksi asennusryhmä. 
Pilarit on nostettu kahdella koneella eli mo-
biilinostimella ja Suomen suurimmalla Hia-
billa. Pilari pitää asennuksessa ensin kääntää 
pystyyn. Muuten asentajat ovat tehneet työtä 
pääosin omistamallaan Hiabilla ja pienem-
mällä kalustolla. Asennukseemme liittyvät 
nostot tapahtuvat kaikki ajoneuvonostureilla. 
Lujatalon torninosturi tukee muuta rakenta-
mista, Vesa Vaihtamo tiivistää asennustyöt.

Katon ristikot ovat kuuden metrin vä-
lein eli myös tuulipilarit kantavat ristikoita. 
Kattoelementit ovat kolme- tai neliaukkoisia 
ja hoitavat nurjahdukseneston samalla lail-
la kuin profiilipelti olisi hoitanut. Rakenteen 
toleranssiluokka on normaalia kovempi 2, 
minkä takia Nordecilla on käyty valmistuk-
sen detaljeja läpi yksittäisiä hitsareita myö-
ten ja mietitty, millaisia osaelementtejä ja 
kokoonpanoja tehdään, sekä millaisia sab-
luunoita työssä käytetään toleranssien pitä-
miseksi rajoissa. Kun tilaaja, rakennesuun-
nittelija, kolmannen osapuolen tarkastaja 
sekä projektinjohtourakoitsija ovat katsel-
moineet valmistuksen ja maalauksen, työ on 
voitu viedä Nordecilla sujuvasti eteenpäin.

Isojen avaruusristikkopilarien valmistuk-
seen menee 160-170 työtuntia eli kaikkineen 
noin yhden henkilön yhden kuukauden koko 
työpanos. Sen päälle tulevat siis vielä logis-
tiikan ja asennuksen vaatimat työtunnit, jot-
ka toki ovat selvästi valmistusta vähäisem-
mät.

- Hyvä hankkeen suunnittelu on onnis-
tumisen avain. Valmistus ja asennus ovat su-
juneet hyvin rakenteiden vaativuus ja työtur-
vallisuus huomioon ottaen eli työntekijöiden 
hyvinvointi ja laatutavoitteet varmistaen, 
Vaihtamo tiivistää. -ARa

6.

7.

8.

9.

Kuvat 6,9 ja 10 (seur.sivu): Wärtsilä Smart Techno-
logy Hub’in tuotanto- ja tuotekehitysosaan tulevia 
tulevia monikerrosrakenteita tehdään hyödyntäen 
Peikon toimittamia Deltabeam-palkkeja. Rakentee-
seen tulevat teräsliittopilarit toimittaa Nordec. Asen-
nustöistä vastaavat osin Lujatalon omat rakentajat, 
osin heitä täydentävät alihankintayritykset.

Kuva 7: Lohko B2.

Kuva 8: Lohko C2
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- Tarjosimme Lujatalolle Someron tehtaalla 
valmistettuja Spirit Panel -elementtejä, jotka 
tulevat automaattilinjaltamme, joka sahaa 
elementit aina asiakkaan kanssa sovittuihin 
mittoihin, tiivistää projektista Arecolla vas-
taava myyntijohtaja Kasper Siintola.

Spirit Panel on jo monilta työmailta tut-
tu julkisivu- ja väliseinäelementti. Someron 
tehtaan nykyinen omistaja ruotsalainen per-
heyritys Areco Steel tekee kantavia profiile-
ja. Spirit Panelin siirtyminen Areco Stee-
lin omistukseen lähti yhteistyöprojekteista 
ja nyt entinen TPE Spirit toimii siis TPE:stä 
täysin erillisenä Areco Profiles Oy:nä.

- Haluamme ensisijaisesti olla tava-
rantoimittaja, jollainen olemme myös tässä 
Wärtsilän Vaasan yli 20.000 elementtineliön 
hankkeessa. Toki meidän kautta saa tarvit-
taessa asennuksen, josta silloin vastaa joku 
kumppaneistamme. Tässä hankkeessa run-
kotoimittaja Nordec asentaa myös element-
timme, Siintola lisää.

Julkisivu 
ei heilahda 
tuulen 
henkäisystä
Vaasassa rakennetaan meren 
rannalla kovimmassa mahdol-
lisessa maastoluokassa 0. Jul-
kisivujen teossa hyödynnettiin 
pelti-villa-pelti -elementtien 
toimittajaksi valitun Areco Pro-
files Oy:n osaamista. Ulkonai-
sesti samannäköisiä elementtejä 
on optimoitu käyttämällä kol-
mea eri elementtityyppiä.

Vaasan hankkeessa Peikko Finland on ensi-
sijaisesti tavarantoimittaja eli valmistaa ja 
toimittaa palkkeja työmaalle Lujatalon tilaa-
massa tahdissa.

- Pääroolissa ovat Deltabeam-palkit, 
mutta meiltä menee hankkeeseen myös lii-
tososia, Petra-ontelolaattakannakkeita ja 
peruspultteja. Lisäksi olemme tehneet palk-
keihin liittyvää suunnittelua A-Insinöörien 
toimittamien lähtötietojen pohjalta. Palkit 
liitetään eri toimittajan pilareihin A-Insinöö-
rien tekemien suunnitelmien mukaisesti, tii-
vistää toimituksen Peikolla tämän hankkeen 
projektipäällikkönä toimiva Aatu Räty.

Peikon toimitukset alkoivat joulukuun 
2019 alussa parhaimmillaan noin neljän au-
ton ja 50 palkin viikkovauhdilla.

- Saimme A-Insinöörien pohjasuunni-
telman IFC-mallina, ja teimme sen pohjalta 
oman suunnittelumme. Konepajakuvat olem-
me tehneet Teklalla. Tekemämme IFC-mallin 
toimitimme A-Insinööreille tarkistettavaksi. 
Tämä yhteistyö on tässä hankkeessa ollut so-
piva ja hyvin toimiva tapa edetä. A-Insinöörit 
on toimittanut meille tiedot ja Lujatalo tilan-
nut palkkeja työmaalle sovittujen pelisään-
töjen mukaan. Kun tuotanto oli varautunut 
aloitukseen, saatiin palkkeja alussa kohtee-
seen nopeaan tahtiin. Ja kun opimme kol-
meen eri purkupaikkaan viemisen niksit, ovat 
kuljetuksetkin sujuneet hienosti. Lujatalolla 
oli logistiikkakin mietitty hyvin, Räty kuvaa.

Reilun viiden kilometrin 
juoksu
Peikolle Vaasan Wärtsilän työmaa on reilun viiden palkkikilometrin 

juoksu, jossa erikoisia ovat etenkin pitkät järeät Deltabeam-palkit. 

Kaikkiaan noin 600 palkin toimitus on myös keskimääräistä suurempi.

Oman uran isoimmat

Peikon toimitukset alkoivat office-osasta, 
joka on sangen tuttua pilari-palkki-ontelo-
laatta -rakennetta. Hubin puolella haastetta 
ovat lisänneet isot kuormat ja yli 10 metriä 
pitkät palkit, joilla on haluttu tehdä avaraa 
tuotantoon sopivaa tilaa. Yleisin toimitettu 
palkki on 370 mm korkea ja koteloprofiilil-
taan 400 mm leveä, mutta tuotantotiloissa 
on myös 700 mm korkeita ja 800 mm leveitä 
palkkeja.

- Suunnittelija on antanut isot kuormat 
ja palkkien pitää olla silloin järeitä, että ra-
kenne toimii. Omalla Deltabeam-urallani nä-
mä ovat järeimmät toimitetut palkit. On tämä 
kooltaan iso myös Peikon mittakaavassa, kun 
palkkien yhteismitta on yli viisi kilometriä ja 
määrä noin 600, Räty kertoo.

- Sanoisin, että olemme toimittaneet jä-
reimpiä lukuun ottamatta aika peruspalk-
keja. Olemme tehneet suoria palkkeja, joissa 
ei juuri ole valukaukaloita eikä vinoja päitä. 
Kaideholkit olivat office-osan palkeissa yksi 
edellytys, ja ne on tietysti asennettu tehtaal-
la valmiiksi helpottamaan työmaan työtur-
vallisuuden ylläpitoa. Palkkien asennusta on 
tehty mm. pulttikiinnityksin teräspilareihin. 
Päätylevyt on tehty A-Insinöörien kiinnitys-
detaljeihin sopiviksi, Räty toteaa. -ARa

Artikkelit

10.

11.
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Villaelementit huomiseksi!
Markkinoiden ketterin valmistaja 
leveämmillä hartioilla!

- Tarjosimme tässä tarkkaa mitoitus-
ta ja sitä kautta hyvää asiakastyytyväisyyttä 
koko toimituspakettiin. Asiantuntemustam-
me hyödynnettiinkin kohteeseen menevien 
elementtien valinnassa. Toimitus optimoitiin 
käyttämällä kolmea eri elementtityyppiä ja 
näin syntyi taloudellisesti toimivin kokonai-
suus. Käytännössä elementit eroavat toisis-
taan villan kovuuden ja käytetyn ohutlevyn 
paksuuden osalta. Ohutlevyt tulevat meille 
tähän kohteeseen SSAB:ltä. Villat hankimme 
eri toimittajilta, Siintola kertoo.

- Näin isossa hankkeessa pääsee hyvin 
tukemaan asiakasta erilaisin räätälöinnein. 
Kohteeseen tulee elementtejämme sekä ulos 
että sisäpuolelle, ja niissä on useita erityis-
värejä arkkitehtien suunnitelman mukaisesti. 
Toki myös pienemmissä toimituksissa asi-
akkaan toiveita toteutetaan herkällä korvalla 
kuunnellen ja laajaa yhteistyöverkostoamme 
hyödyntäen. Mutta isossa kohteessa värien 
räätälöinti on luonnollisesti helpompaa kuin 
pienessä, Siintola tietää.

- Tiivistettynä isot kuormat ja erityis-
värit ovat olleet tässä normaalitoimituksista 
poikkeavaa. Väliseinä- ja ulkoseinäelement-
tien valmistus on sinänsä sujunut rutiinilla ja 
suunnitelmien mukaan. Vaakaan asennetta-
vien elementtien mitat ovat rakennushank-
keille aika tyypillisiä, Siintola arvioi.

Hukkapalat pois

Arecon Someron tehtaalta on tietysti otettu 
huomioon rakennuksen ovi- ja ikkuna-aukot 
sahaamalla pituuksia niiden mukaan. Huk-

kapaloja jää lähtökohtaisesti vain element-
teihin työmaille tehtävistä rei’istä. Arecon 
palvelukonseptiin kuuluu hukkapalojen vienti 
työmaalta.

- Haluamme tehdä hankinnasta mah-
dollisimman helpon. Siksi myös elementti-
en kiinnikkeiden mitoitus ja toimitus kuuluu 
kauppaamme, Siintola toteaa.

- Tämän hankkeen toimitukset alkoivat 
tammikuussa 2020. Työmaalle on mennyt 
jopa kaksi rekkaa päivässä. Olemme saaneet 

kuvat vähintään kaksi viikkoa ennen toimi-
tusta ja varanneet sen mukaan kapasiteettia 
tehtaalta. Yhteistyö A-Insinöörien, Lujata-
lon ja Nordecin asentajien kanssa on ollut 
tiivistä, ja tuotteet on voitu pakata oikeassa 
asennusjärjestyksessä kuljetettaviksi perille. 
Toki olemme varautuneet reagoimaan muu-
toksiin, joita joskus tuleekin, mutta kyllähän 
tällaiset työmaat, jossa vuorovaikutus on ak-
tiivista ja yhteispeli toimii, ovat mukavimpia 
tehdä, Siintola kiittelee. -ARa

Artikkelit

12.

Kuvat 11- ja 12: Uuden Wärtsilä Smart Techno-
logy Hub’in tuotanto- ja tuotekehitysosan jul-
kisivussa ja väliseinissä on käytetty paljon Areco 
Profiles Oy:n Spirit Panel pelti-villa-pelti -ele-
menttejä. Toimitus optimoitiin maastoluokkaan 
0 käyttämällä kolmea eri elementtityyppiä.

Arkkitehtikuvat: Sweco, 
rakennekuvat: A-Insinöörit, 
valokuvat: Arto Rautio



NORDEC combines the strengths of our predecessors, 
Normek and Ruukki Building Systems. Together we are more. 

Our extensive expertise and experience accumulated over 
several years help us to see the bigger picture and the related 
opportunities for our customers.

Our name is new, but our history spans more than 80 years 
of designing, manufacturing, and installing frame structures 
for the most demanding construction projects.

NORDEC is a member of Donges Group.
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