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Pääkirjoitus

Vaalit lähestyvät yhtä nopeasti kuin kevään 
ensimmäiset leskenlehdet. Ensin piti tuleman 
ilmastovaalit. Puolueet esittelivät erilaisia 
ympäristöohjelmiaan ja lähes kilpaa kerrot-
tiin, kuinka monta sataatuhatta sähköautoa 
kotimaan teillä kurvailee vuonna 2030. Ta-
voitehan on vähentää päästöjä 39% vuo-
den 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 
Onneksi ympäristöohjelmista löytyi paljon 
toteuttamiskelpoisia ajatuksia ja pitkälle 
mietittyjä toimenpiteitäkin. 

Kannattaa huomioida sellainen merkit-
tävä yksityiskohta, että kotimaisen teollisen 
tuotannon supistamisella maailman koko-
naispäästöt usein kasvavat samoilla kulu-
tusmäärillä. Esimerkiksi teräksen tuotannon 
päästöt kasvaisivat jopa 40% nykyisestä os-
tamalla Suomessa tuotetun sijaan teräs In-
tiasta. Itäisen naapurin osalta kasvu olisi yli 
10%. Lisäksi tulevat mahdolliset kuljetuksen 
päästöt. 

Pohdin hiihtolomalla, kuinka vaalioh-
jelmiin tulisi suhtautua. En ollut niillä kuu-
luisilla Lapin hangilla, vaan Juutinrauman 
sillalla junassa. Pohdinnan tuloksena suo-
sittelen tutustumaan ehdokkaiden omaan 
käyttäytymiseen ja toimintaan. Löytynevät 
useimmilla hiukan siloteltuina vaalimainok-
sista. En itse äänestäisi henkilöä, joka kertoo 
toinen toistaan suurempia säästötavoitteita, 
jotka eivät kohdistu lainkaan hänen omaan 
toimintaansa. 

Olen aktiivisen tavannut pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen puolustajan, joka itse kulkee 
vanhalla amerikkalaisella autolla. Toisaal-
ta olen tavannut myös autoilua puolusta-
via henkilöitä, joilla ei ole ajokorttia. Onneksi 

pahempaan mörköön eli lentämiseen on vä-
hitellen havahduttu. Lienee kokonaisuuden 
kannalta melko yhdentekevää, miten koti-
maassa liikut tai toimit, jos lennät vuosittain 
kerran tai pari kaukomaille.

Hoivavaalit

Vanhusten hoito on niin lähellä meitä jo-
kaista, että siirtyminen abstraktimmasta 
ilmastoteemasta eteenpäin oli suorastaan 
odotettavissa. Uutisten pääaihe on viikos-
ta toiseen Sote. Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den uudistus. Käsi ylös kaikki, jotka oikeasti 
tietävät mistä onkaan kyse. Minulle aihe on 
selitetty pariin otteeseen ja aina on jotenkin 
mennyt vähintäänkin osa ohitse. Kaikki sen 
sijaan ovat kuulleet miten sote etenee tai ei 
etene päivän uutisotsikoista riippuen. 

Sotesta en tiedä riittävästi, mutta on var-
masti erittäin tärkeää kaikille hoidettaville, 
henkilökunnalle ja muille osallisille toimia 
terveellisissä ja turvallisissa rakennuksis-
sa. Molemmat uutisten kestoaiheita muuten. 
Oli soten vaikutusta tai ei, niin viime vuosina 
on uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kennuksia rakennettu suurin määrin ympä-
ri Suomea. Isoja sairaaloita, pieniä hoivayk-
siköitä ja kaikkia siltä väliltä. Aikaisempien 
vuosikymmenien korjausvelkaa on laitettu 
kuntoon isoilla panostuksilla. 

Ehditäänkö vielä rakentamisen 
vaaleihin? 

Siinä yhdistyisi kätevästi edellä mainitut tee-
mat. Rakennuksia ei tehdä huvin vuoksi, vaan 
aina tarpeeseen ja pääsääntöisesti pitkälle 
käyttöiälle. Rakennushankkeeseen ryhtymi-
nen tarkoittaa suuria investointeja, pitkää 
sitoutumista ja myös päästöjä. Olemme jo 
ymmärtäneet käytettävyyden ja muunto-
joustavuuden merkitykset, mutta osaamme-
ko laskea niiden positiiviset vaikutukset ym-
päristölle? Vaikka teräksen kierrättäminen on 
helppoa ja tuotteet välillä uudelleen käytet-
tävissä, on aina paras ratkaisu tehdä raken-
nuksista käyttötarkoitukseensa sopeutuvia ja 
pitkään kestäviä. Luonnollisesti teräksestä. 

Janne Tähtikunnas
päätoimittaja

Vaihtuva vaaliteema

Tampereen teknillisessä yliopistossa oli 
vuodesta 2004 alkaen Metallirakentamisen 
tutkimuskeskus, jota veti pitkään profes-
sori Markku Heinisuo. Tämä keskus toimi 
Seinäjoen yliopistokeskuksessa vuoden 2018 
loppuun määräaikaisilla rahoituksilla. Kun 
keskuksen viimeisin rahoitusjakso oli loppu-
massa, pääsivät SSAB, Ruukki Construction 
sekä uusi Tampereen Yliopisto yhteistyöso-
pimuksen, jonka pohjalta on perustettu uusi 
tenure track -professuuri sijaintipaikkanaan 
Tampere. Tehtävään valittiin Kristo Mela, 
joka on tullut tutuksi teräsrakennealalle jo 
aiemmin professori Markku Heinisuon aisa-
parina

Melan ja tutkimusprofessuuria hoita-
neen Markku Heinisuon yhteistyö alkoi ra-
kenteiden optimointiin liittyvissä hankkeis-
sa jo vuonna 2010. Vuonna 2013 Mela siirtyi 
päätoimiseksi tutkijaksi ja nimitettiin yli-
opistolehtoriksi 2014. Metallirakentamisen 
tutkimuskeskuksesta Mela otti vetovastuun 
vuoden 2017 alussa, kun Markku Heinäsuo 
siirtyi osa-aikaeläkkeelle. Nyt ura etenee siis 
lehtorista professoriksi.

- Uusi Tampereen yliopisto, joka syn-
tyi yhdistämällä vanha Tampereen yliopisto 
ja Tampereen teknillinen yliopisto, on tie-
dekuntatasolla tehnyt isoja muutoksia. Yksi 
uudesta seitsemästä tiedekunnasta on ra-
kennetun ympäristön tiedekunta, johon sekä 
arkkitehtuuri että rakennustekniikka kuulu-
vat. Vuoden 2019 alku on ajettu sisään uutta 
tiedekuntajakoa sekä uusia toimintatapoja ja 
tietojärjestelmiä, Kristo Mela toteaa.

- Toiminnallisesti ideana on vastata yh-
teiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin yh-
distämällä eri tutkimusalojen osaamista ja 
tuomalla lisää monitieteellisyyttä toimintaan. 
Meitä kannustetaan rajat rikkovaan yhteis-
työhön. Tutkimuspuolella uudet toimintata-
vat ja sisäinen yhteistyö alkavat muotoutua 
uusien tutkimusprojektien myötä.

Yliopistorahoitus   
turvaa  pysyvyyden

Rakennetekniikan puolella on useita pro-
fessuureja. Teräksestä ja rakenteiden opti-
moinnista vastaava Kristo Mela, kevyt- ja 
erityisrakenteista vastaava Sami Pajunen ja 
rakennesuunnittelusta ja palolaboratorios-

Teräsrakennealan yliopistotason 
tutkimus ja opetus sai vuoden 
2019 alussa uuden ja pysyvän 
kodin uudistuneessa Tampereen 
yliopistossa. Teräsrakennealan 
ja uuden Tampereen yliopiston 
yhteistyöllä Tampereella on nyt 
tenure track – professuuri, jota 
hoitavan Kristo Melan toimi-
alaan kuuluvat teräsrakenteet ja 
rakenteiden optimointi.
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FoorumiFoorumi

Myös teräsrakentaminen jatkaa 
yliopistotasolla

ta vastaava Mikko Malaska päättivät lyödä 
voimansa yhteen ja muodostaa yhdessä yh-
den tutkimusryhmän, jonka nimeksi valittiin 
Metalli- ja kevytrakenteiden tutkimusryhmä. 
Palo- ja akustiikka-asiat kuuluvat myös tut-
kimusryhmän työkenttään.

- Käytännössä haemme yhdessä tutki-
musrahoitusta ja sovimme keskenämme, mi-
tä tutkimuksia ja opinnäytetöitä kukin vetää. 
Meillä on nyt kattava osaaminen mukaan lu-
kien siis viime ajat pinnalla olleet paloasiat, 
Mela kuvaa.

Kun Markku Heinisuon hoitama profes-
suuri eli viideksi vuodeksi kerrallaan saadulla 
rahoituksella, on Kristo Melan työpaikan ra-
hoitus turvattu pysyvästi.

- Rahoitus tulee yliopiston budjetista 
ja jatkuu ainakin niin kauan kuin teen työni 
sovitusti ja pysyn yliopiston palkkalistoil-
la. Toki toimialan aktiivisuuttakin tarvit-
tiin. SSAB:n ja Ruukki Constructionin kanssa 
maaliskuussa 2018 tehty strateginen kump-
panuussopimus nimittäin varmisti, että pro-
fessuuri jatkuu.

- Tutkimme esimerkiksi korkealujuuste-
räksiin liittyviä asioita paljon. Meillä on hy-
vin kanditöiden ja diplomitöiden tekijöitä, 
mutta tohtorinväitöskirjatyöhön on vaike-
ampi saada tekijöitä. DI:t imaistaan varsin-
kin hyvässä suhdanteessa usein jo opiske-
luaikana työelämään. Kannustan kuitenkin 
myös harkitsemaan väitöskirjan tekemistä. 
Väitöskirjatutkimus on erinomainen tilaisuus 
syventyä valittuun aiheeseen perusteellises-
ti, minkä seurauksena tutkijasta tulee aiheen 
asiantuntija. Lisäksi tutkimus on lähtökoh-

taisesti kansainvälistä, joten jatko-opintojen 
aikana on hyvät mahdollisuudet luoda yhte-
yksiä muihin alan tutkijoihin ympäri maail-
maa. Väitöskirja on siis hyvinkin ovia avaa-
va ponnistus, toki samalla vaativa projekti. 
Tohtoriksi johtavalle tielle on eri vaihtoeh-
toja, joista annan mielelläni lisätietoja jatko-
opinnoista kiinnostuneille.

Koko alaa kehittävät   
hankkeet toivottuja

- Teräsrakenneala ja suunnitteluala ovat 
meille mieluisia kumppaneita niin opinnäy-
tetöiden kuin isojen tutkimushankkeiden 
kanssa. Etenkin hankkeet, joihin haetaan jul-
kista rahaa joko EU-tasolta tai kotimaasta, ja 
joissa on varttuneempia tutkijoita tutkimassa 
asioita laajemmasta näkökulmasta kuin dip-
lomitöissä, ovat niitä, joissa toivomme yri-
tyksiltä lisääntyvää osallistumisaktiivisuutta 
ja panosta. Tällaisissa isommissa hankkeissa 
päästään kiinni vaativampiin kysymyksiin, 
jotka eivät ihan diplomityöllä ratkea. Toi-
vomme, että kehitystyössä osattaisiin ajatella 
asioita yrityksen kannalta pidemmällä aika-
välillä. Yliopiston näkökulmasta hankkeet, 
joissa syntyy tieteellisiä julkaisuja, ovat ar-
vokkaita. Tämähän on toimintamme ydin-
tä etenkin julkisrahoitteisissa projekteissa. 
Palvelututkimustakin toki tehdään tilanteen 
mukaan. Näistä asioista myös keskustelen 
mielelläni ala yritysten kanssa.

- Olisi siis hienoa, jos keskenään kil-
pailevat yritykset lähtisivät yhdessä isom-
piin tutkimushankkeisiin, joilla viedään koko 

suomalaista teräsrakenne- ja suunnittelu-
alaa eteenpäin. Esimerkiksi suunnittelun yh-
teisten laskennallisten apuvälineiden osalta 
tällaista yhteistyötä on ollutkin. Näen, et-
tä vaikkapa rakenteiden optimointiin voisi 
myös kehittää yhteisiä työkaluja yhteisek-
si eduksi. Olemme jo esimerkiksi kehittäneet 
SSAB:n kanssa kattoristikon optimoinnin 
avuksi työkalun, Kristo Mela toteaa.

- Tutkimusaiheet ovat näissä hankkeissa 
kyllä yleensä sellaisia, että tuloksia voi hyö-
dyntää käytännön toiminnan kehittämisessä. 
Pyrimme siis olemaan lähellä rakennesuun-
nittelua ja rakentamista. Etenkin teollisuuden 
tutkimushankkeissa on ollut aina vahva kyt-
kös käytännön tarpeeseen samalla kun työ 
tehdään tieteelliset vaatimukset täyttäen.

Uudessa Metalli- ja kevytrakenteiden 
tutkimusryhmässä työskentelee kolmen pro-
fessorin lisäksi 10 – 15 henkilöä erilaisilla 
rahoituksilla. Ryhmä joutuu hakemaan koko 
ajan uutta työtä markkinoilta, yliopistorahaa 
periaatteella tutki mitä haluat ei ole. Julkista 
rahoitusta voi hakea mm. Business Finlandil-
ta ja EU:lta. -ARa

Kuva 1: Kristo Mela ja uuden Tampereen yliopiston 
rakennetun ympäristön tiedekunta jatkavat työtään 
Hervannassa entisissä Tampereen teknillisen yliopis-
ton tiloissa. Uudella yliopistolla on noin 5000 työn-
tekijää eri toimipisteissä, eivätkä he mahdu kaikki 
mihinkään yliopiston nykyisistä toimipaikoista. Aika 
näyttää, halutaanko kaikki yliopistotoiminnot joskus 
yhdelle kampukselle.

Valokuva: Arto Rautio
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Siltasairaala on HUS:n historian 
suurin rakennushanke

Uutta Siltasairaalaa rakennetaan tavoitebud-
jetilla yhteistoiminnallisena projektinjohto-
urakkana, jossa projektinjohtourakoitsijana 
on SRV. Siinä päätoteuttajalle on asetettu 
laadulliset tavoitteet sekä aikataulu- ja kus-
tannustavoite. Vuosi 2017 käytettiin hank-
keen toteutussuunnitteluun ja kehitystyöhön, 
jota on jatkettu toki sen jälkeenkin. Vuonna 
2017 tehtiin suunnitteluvaihtoehtojen ver-
tailua ja laadittiin tarvittavat hankinta- ja 
toteutussuunnitelmat töiden aloittamiseksi 
vuoden 2018 alusta alkaen.

Uudessa Siltasairaalassa on toiminnalli-
sesti kaksi pääosaa ja niitä yhdistävä siltara-
kenne. Itse työ on jaettu useampaan lohkoon. 
Lohkossa 1 kerrokset 1-3 ovat ns. kuumaa 
sairaalaa. Kerros 4 on osin ns. kuumaa sai-
raalaa ja osin potilashuoneita, kerrokset 5-7 
potilashuoneita. Lisäksi lohkossa 1 on kella-
ri- ja IV-konehuonekerrokset. Lohkoissa 2 ja 
3 kerroksia on 1+ 3 + 1. Lohkossa 5 on 2 kel-

lari-, 4 varsinaista ja yksi konehuonekerros. 
Lohkon 5 toinen kellarikerros on toiminnal-
lista tilaa, muuten kellari- ja tunnelikerrok-
siin on sijoitettu tiloja huollolle ja tekniikalle.

Siltasairaalan tieltä on purettu pois van-
hoja sairaalan toimintaa palvelevia raken-
nuksia. Uudet rakennusmassat liittyvät osin 
suoraan olemassa oleviin rakenteisiin, jolloin 
rakennusalue ulottuu osittain toimivien sai-
raalatilojen sisälle. Työaikaisten suojaseinien 
rakentaminen on edellyttänyt erityistä huo-
lellisuutta, jotta sairaalan toiminta ei häiriin-
ny. Suojaseinät suojaavat toimintaa melulta, 
lämmönvaihtelulta, kosteudelta ja epäpuh-
tauksien siirtymiseltä. Käytännössä rakenta-
mista voidaan joutua tekemään tilassa, jonka 
seinän takana on käynnissä vaativa hoitotoi-
menpide.

Oman haasteensa rakennustyöhön ovat 
antaneet rakennusalueella olevat kolme 
maanalaista pysäköintilaitosta palvelevaa 

pystykuilua. Lisäksi työskentely toimivalla 
sairaala-alueella on vaikuttanut mm. räjäy-
tysten suunnitteluun niin ettei herkkien sai-
raalalaitteiden toiminta häiriinny. 

- Vanhat rakenteet vaikuttivat myös työn 
aloitukseen ja paikallavalurakenteiden suun-
nitteluun. Isoimman lohkon 1 alla on koko 
ajanrakennustyön ajan sairaalatoiminnan 
käytössä oleva betoninen kulku- ja tekniik-
katunneli. Se on sairaalan toiminnalle olen-
nainen. Tunneli piti kaivaa ensin näkyviin, 
että saatiin täsmälliset lähtötiedot ja pääs-
tiin suunnittelemaan rakenteet loppuun. Nyt 
tunneli on paikallavalurakenteen alla, mutta 
toki senkin olemassaolo on edelleen otettava 
huomioon työtä tehdessä, kertoo SRV:n työ-
maapäällikkö Matti Julin.

- Olimme miettineet ennalta eri ratkai-
suja. Lopulliset toteutussuunnitelmat piti 
sitten tehdä nopeasti, kun saatiin täsmälli-
set lähtötiedot, lisää teräsrakenteiden suun-

HUS rakennuttaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan, joka tulee korvaa-
maan Töölön sairaalan sekä osan nykyisen Syöpätautien klinikkarakennuksen 
tiloista. Rakennus liitetään sekä toiminnaltaan että tiloiltaan Meilahden Torni-
sairaalaan, Kolmiosairaalaan ja Syöpätautien klinikan edelleen käyttöön jääviin 
osiin. Metallirakenteet ovat rakennustyössä isossa roolissa.

Artikkelit

1.

Kuva 1: Peikon Siltasairaa-
laan toimittamia teräsra-
kenteita on ollut paljon nä-
kyvissä vuoden 2019 alussa. 
Runsaat lumisateet ovat 
ajoittaisen kovan tuulen 
ohella haitanneet työmaan 
työskentelyä.

Kuva 2: Kun kuilut pitää 
saada ilmatiiviiksi kolmen 
kerroksen välein, on niiden 
suojaksi kehitetty etukäteen 
teräselementit, joihin teh-
dään IV-kanavareiät val-
miiksi, jos se on mahdollista. 
A-Insinöörit on suunnitellut 
niiden tukirakenteet tate-
mallin mukaan ja Peikko on 
sitten vastannut niiden val-
mistamisesta
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nittelujohtaja Jussi Vaiste kohteen rakenne-
suunnittelusta vastaavasta A-Insinööreistä.

- Rakentamista voi tehdä pääosin vain 
Paciuksenkadun suunnasta. Vähän helpo-
tusta on saatu siitä, että toisesta päädystä 
on voinut ajaa mm. purkujätettä ja louhet-
ta pois. Kaikkineen esimerkiksi logistiikan ja 
nostojen suunnittelu on tarkkaa ja täsmällis-
tä työtä. Runsas lumen tulo on tuonut oman 
lisänsä, kun lumet pitää kuljettaa pois tontil-
ta, Julin lisää.

Teräs-liittorakenne turvaa  
toiminnalliset tavoitteet

Uuden sairaalan suunnittelukäyttöiäksi on 
määritelty sata vuotta. Kokonaisuutta on 
suunniteltu siksi sellaiseksi, että se palvelisi 
nykyisten sairaalatoiminnan tarpeiden ohella 
myös hyvin tulevaisuudessa. Rakenteellisesti 
tätä tavoitetta tukee Peikon toimittamiin te-
räsliittopilareihin ja matalapalkkeihin ja Bet-
setin toimittamiin kuori- tai ontelolaattoihin 
perustuva runko. Välipohjissa on käytetty 
pääosin kuorilaattoja, jotka ovat HUS:n koke-
musten mukaan sairaalatoimintaan sopivia.

- Teräspilarilla ja matalapalkilla saadaan 
hoikat rakenteet ja tässä haluttua lisätilaa ta-
lon tekniikalle. Teräspilari on yhtä kokoluok-
kaa pienempi kuin betonipilari, mikä mah-
dollistaa tilojen paljon monipuolisemman 
käytön sekä muuntojoustavuuden tulevai-
suudessa. Teräspilarien rinnalla on käytetty 
jonkin verran myös betonipilareita pohjaker-

roksissa ja osin pilarikentän keskellä alem-
missa kerroksissa kuormien takia, kertoo 
A-Insinöörissä teräsrakennesuunnittelijana 
toimiva Jani Leppinen.

Teräspilareihin ja -palkkeihin perus-
tuva runko parantaa rakennuksen toimin-
nallisuutta. Rakenne on mietitty niin, että 
tasoja voi aukottaa uudelleen, ja tarvittaes-
sa jostakin voi ottaa palkinkin pois. Muutos-
joustavuutta rajoittavat lähinnä jäykistävät 
rakenteet. Runko on jäykistetty porrastornei-
hin. Pilarijako, jossa moduuli on pääosin 8,4 
metriä, lähtee arkkitehtisuunnittelusta. Ra-
kenteiden suunnittelussa on otettu huomi-
oon seuraamusluokan 3 vaatimusten lisäksi 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen mukana ole-
tusarvoisesti tapahtuvan tuulisuuden lisään-
tyminen sekä tietysti vähintään sadan vuo-
den aikajänne käytölle.

- Rakenne on hyvin monimuotoinen, 
mikä tuo haasteita liitosten suunnitteluun. 

Liitoksissa on haastavia kulmia ja useam-
masta suunnasta risteäviä palkkeja. Tässä on 
käytetty paljon suunnittelemaamme kahden 
puukkolevyn konsolia, jota on käytetty ai-
emmin mm. Ratinan kauppakeskusta raken-
nettaessa. Siinä kiinnitys pilariin tapahtuu 
muttereilla ennen valuja. Betonipilareihin on 
liitytty Peikon piilokonsoleilla, Jussi Vaiste ja 
Jani Leppinen kertovat.

Koko hankkeelle nimen antava toisesta 
päästään kapeneva teräsilta kuuluu IV-kone-
huoneiden teräspilari-palkkirunkojen ohella 
Peikon toimitukseen samoin kuin taloteknii-
kan kuilut ja niiden teräksiset suojatasot.

- Palkkeja meiltä tulee noin 12,5 kilomet-
riä, yhteensä noin 1600 kappaletta. Lohkon 1 
keskellä on lasiseinäinen valoaukko ja aula-
tila, jonka kohdalla on pisimmillään 12 met-
rin palkkeja. Liittopilareihin menee noin 1000 
tonnia terästä ja muihin rakenteisiin noin 
500 tonnia. Sillan osuus on jälkimmäisestä 

2.

3.

4.

5. 6.

Kuva 3: Peikon Jarno Backman (vas.), A-Insinöörien 
Jani Leppinen ja Jussi Waiste sekä SRV:n Matti Julin 
tutkailivat Siltasairaalan termorankaisen seinäele-
mentin prototyyppiä ennen työmaakierrosta.

Kuva 4: Paciuksenkadun suuntainen julkisivu on py-
källetty, mikä tuo tietysti oman lisänsä myös raken-
teiden suunnitteluun ja toteutukseen. Siltasairaalan 
eri lohkojen rungot on tehty pääosin Peikon teräsliit-
topilareilla, matalapalkeilla ja Betsetin kuorilaatoilla.

Kuva 5: Välipohjissa on käytetty pääosin kuorilaatto-
ja, jotka ovat HUS:n kokemusten mukaan sairaala-
toimintaan sopivia. Tässä kuorilaatat on ja asennettu 
Peikon matalapalkin päälle ja raudoitus tehty valua 
varten.

Kuva 6: Siltasairaalan yhden osan kellarikerrokseen 
tulee mm. ympäriinsä teräsverhoiltuja sädehoitoti-
loja. Nämä verhouksessa käytettävät teräspalkit eivät 
kuulu Peikon toimitukseen.
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noin puolet. Kohteessa on käytetty teräslaa-
tuja S355 ja S420, esittelee Peikko Finlandin 
projektipäällikkö Jarno Backman.

- Tämä kahdessa tasossa oleva siltamai-
nen rakenne yhdistää uuden Siltasairaalan 
eri osat toisiinsa. Tämä ei ole kulkusilta, vaan 
se on toiminnallisesti olennainen massat yh-
distävä tila, joka toimii myös oleskelutilana. 
Sillassa on ristikko molemmilla ulkoseinillä 
ja keskellä. Ristikko on korkeimmalta osal-
taan kahdeksanmetrinen. Sillassa on vaaka-
suuntaan kaksi lattiatasoa ja katto. Siltaan 
mielenkiintoista haastetta on tuonut, että se 
sijaitsee kahden rakennuksen välissä ja lii-
tostekniikkaan on jouduttu kiinnittämään 
huomiota jo aika aikaisessa vaiheessa. Ra-
kenne on ylhäältä katsoen kolmion muotoi-
nen eli kapenee toiseen päähän, Jani Leppi-
nen kuvailee rakennetta.

Tämä siltarakenne on noin 40 metriä pit-
kä ja asettuu rakennusmassan keskelle ilman 
alla olevia tukipilareita.

- Työmaan kannalta tämä on yksi haas-
teellinen kokonaisuus, sillä se asennetaan 
viimeisenä vasta vuoden 2020 puolella, Matti 
Julin toteaa.

Turva-asiat tärkeässä osassa

Peikon DELTABEAM-palkkien suunnittelu 
ja konepajasuunnittelu on kuulunut Peikolle. 
Muiden teräsrakenteiden konepajasuunnitte-
lun Peikko osti A-Insinööreiltä. Teräsraken-
teet on valmistettu pääosin luokkaan EXC3.

- Olennaiset rakenteet on tehty luokkaan 
EXC3. Vaatimustaso on EXC2 siellä, missä se 
on mahdollista. Palkkeihin on tehty räätälöi-
tynä muottipellit työtä helpottamaan. Täl-
lä on pyritty vähentämään työmaa-aikaista 
muottityötä ja parantamaan työturvallisuutta 
paikoissa, joissa muotittaminen olisi hanka-
laa. Kun toimimme Peikon kanssa samas-
sa tietomallissa, tämä helpottaa rakentei-
den yhteensovittamista ja tarkastamista, Jani 
Leppinen kuvaa kustannuksia vähentäviä ja 
työmaavaihetta helpottavia asioita.

Projektijohtourakoitsija on hyödyntänyt 
työssä eri tavoin Uusi lastensairaala -hank-
keesta saatuja kokemuksista. Kun kuilut pitää 
saada ilmatiiviiksi kolmen kerroksen välein, 
on niiden suojaksi kehitetty etukäteen te-
räselementit, joihin tehdään IV-kanavarei-
ät valmiiksi, jos se on mahdollista. A-Insi-
nöörit on suunnitellut niiden tukirakenteet 
tate-mallin mukaan. Teräselementit toimi-
vat myös työvaiheessa putoamissuojaukse-
na mikä parantaa työmaan turvallisuutta ja 
nopeuttaa asennustyötä. Sama ajatus oli käy-
tössä jo Uudessa lastensairaalassa.

- Rakennuksen monimuotoisuuden ta-
kia kaikki palkit ovat käytännössä yksilöi-
tä eivätkä kuilumoduulitkaan ole keskenään 
samanlaisia kaikkialla, Peikon Jarno Back-
man lisää.

Sairaalarakennuksen palonkestovaatimus 
on enimmillään 180 minuuttia, johon pääs-
tään pääosin liittorakenteella ja sprinkleri-
järjestelmällä. Joissakin liitoksissa ja siteissä 
on lisäksi varmistettu rakenne palonsuoja-
maalauksella. Kohteen suunnittelussa käyte-
tään apuna erillistä palokonsulttia, jona toi-
mii KK-Palokonsultti Oy.

- Olemme Uuden lastensairaalan koke-

musten perusteella laskeneet, että valujen 
kuivamisaikaa on varattava noin vuosi siitä, 
kun vaippa on ummessa ja sekä lämmöt et-
tä ilmanvaihto ovat päällä. Rakenteeseen on 
asennettu anturit ja hankkeessa on oma kos-
teudenhallintakoordinaattori. Kuivumisasi-
oita seurataan omissa palavereissa. Ennen 
päällystystöitä tehdään pora- ja palakokei-
ta, eikä töitä saa aloittaa ennen kolmannen 
osapuolen antamaa lupaa. Lattiapinnoituksia 
lukuun ottamatta työt etenevät sisällä kui-
vumisen aikana muilla sisävalmistusvaiheen 
rakennusteknisillä ja talotekniikan töillä, 
Matti Julin kertoo.

Runko nousee yhtäällä,  
toisaalla tehdään perustuksia

Vaikka Siltasairaala on iso 69.920 bmr2 ja 
hyötyalaltaan 33.055 m2 rakennus, rakenta-
misen suurimmat haasteet tulevat siis sijain-
nista sekä työskentelystä toimivan sairaalan 
vieressä ja osin sisälläkin.

- Työ alkoi lohkolta 1 ja jatkuu sitten 

muilla lohkoilla. Käytännössä perustuksia 
on vielä tehty toisaalla, kun ensimmäises-
sä lohkossa runko on noussut jo hyvän aikaa. 
Työn tahti on ripeää, lohkossa 1 asennuk-
sia on tehty kolmen nosturin ja kolmen ele-
menttiasennusryhmän voimin. Kuorilaattaa 
on asennettu 1500 m2:n ja valuja tehty 1000 
m2:n viikkotahdilla. A-Insinöörien teräsra-
kennesuunnittelu ja niin Peikon kuin Betsetin 
tuotantokin ovat toimineet hyvin, kiittelee 
hankkeen aikataulu- ja runkoasennusasiois-
ta vastaava SRV:n projekti-insinööri Tommi 
Koskinen.

- Haasteitakin tietysti on ollut. Ennen 
runsaita lumisateita etenemistä haittasi-
vat kovat mereltä tulevat tuulet. Meiltä on 
mennyt pari viikkoa elementtien nosto-
päiviä hukkaan tuulen takia. Muuten työtä 
hankaloittaa esimerkiksi ajoluiskojen puute 
alapohjan täyttöä varten. Kun nosturit ovat 
olennainen osa työn etenemistä, niitä aje-
taankin siksi osin kahdessa vuorossa. Päivi-
sin nosturit ovat olleet kiinni elementtiasen-
nuksissa ja illalla on sitten viety paikalleen 

7.

8. 9.
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muuta. Julkisivuelementtien asennus alkaa 
maaliskuussa ja siihen käytetään myös nos-
tureita. Kaikki nämä ja esimerkiksi maan-
paineseinien sekä niiden vedeneristysten ja 
lämpöeristysten teko pitää sovittaa saumat-
tomasti yhteen myös logistisesti, Matti Julin 
sanoo.

Uusi rakennus on perustettu kalliol-
le paikallavalurakenteilla. Kellarikerrokset 
ovat paljolti betonirakennetta. Siitä ylöspäin 
runko nousee Peikon pilareilla ja palkeilla se-
kä Betsetin laatoilla. IV-konehuoneet ovat 
puhdas teräsrakenne, joissa vedeneristeen 
ja vesikaton alla ovat kantavat profiilipellit. 
Rungon asennuksen SRV osti Asennuspalvelu 
Huuhkalta. Kun SRV:n työmaajohto, rungon 
terästoimittaja ja runkoasentaja ovat samat 
kuin Uudessa lastensairaalassa, yhteistyötä 
on jo ehditty harjoitella.

- Kun valmistustoleranssit ovat tarkat 
teräksen kanssa ja käytetään työmaata hel-
pottavia pulttiliitoksia, voi ennakoida mm. 
nostoaikoja ja kuljetuksia hyvin. Se taas on 
olennaista työn etenemisen kannalta, Jussi 
Vaiste muistuttaa.

Yksi osa kokonaistyötä ovat korjaustyöt 
välinivelosissa, jotka yhdistävät osan uusis-
ta tiloista suoraan vanhojen osien kerroksiin. 
Tässä yhteydessä siis mm. avataan vanho-
ja julkisivuja ja mennään työskentelemään 
myös toimivien tilojen puolelle.

Siltasairaalan osia yhdistävälle poikke-
uksellisen vaativaksi rakenteeksi määritetyl-
le yhdyssillalle tehdään kolmannen osapuo-
len tarkastus, jonka tekee Sweco. Muilta osin 

suunnitelmat tarkastaa A-Insinöörien riip-
pumaton sisäisen tarkastaja DI Olavi Haarala.

Julkisivut termoranka- 
elementteinä

Siltasairaalan Paciuksenkadun puolen jul-
kisivut on pykälletty osana kohteen arkki-
tehtonista ilmettä. Käytännössä ulospäin 
kuvioidusta lasista ja rei’itetystä alumiinista 
ilmeensä saavat kaksoisjulkisivut on tilat-
tu tuoteosakaupalla Haka pks Oy:ltä. Haka 
pks käyttää valmistuksessa hyväkseen Aulis 
Lundell Oy:n rullamuovaustekniikalla Loh-
jan tehtaallaan valmistamia termoranko-
ja ja HTL-ruoteita. Helmikuuhun mennessä 
Aulis Lundell Oy oli toimittanut Haka pks:lle 
200 mm termorankaa (U ja C) yhteensä noin 
4400 metriä sekä HTL ruodetta 50/50 noin 
10.000 metriä.  
- Julkisivujen asennustyö on osa työmaan 
logistiikkaa ja hallintaa maaliskuun alusta 
alkaen. Nämä termorankaelementit tule-
vat meille niin, että niissä ovat ikkunatkin 
paikallaan. Suuren koon vuoksi 8 X 4 metrin 
termorankaelementit joudutaan tuomaan 
työmaalle erikoiskuljetuksin ja –reitein, 
Tommi Koskinen toteaa.

HUS Kuntayhtymän omistukseen tulevan 
Siltasairaalan pääsuunnittelijana ja arkkiteh-
tisuunnittelijana on työyhteenliittymä Team 
Integrated, johon kuuluu neljä arkkitehtitoi-
mistoa eli AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Sau-
nier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimis-
to B&M Oy ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik 

Oy. Rakenteet suunnittelee siis A-Insinöörit 
ja talon tekniikan työyhteenliittymä Gran-
lund Ramboll. Hankkeen rakennuttajatehtä-
vistä vastaa HUS Kiinteistöt Oy.

Rakennushankkeen maarakennus- ja 
louhintatyöt tekee Destia. Paikallavalutöis-
tä vastaa Rakennusliike MSJ ja porrassyöksyt 
toimittaa Harjun Betoni. Kuorilaattojen rau-
doitukset ja valut sekä maanvaraiset lattiat 
tekee Bermanto Oy. Kattojen lämpöeristyk-
set ja vedeneristeet sekä räystäs- ja pellitys-
työt tekee Kerabit. Icopal puolestaan vastaa 
perustusten maanvaraisten seinien lämpö- ja 
vedeneristystöistä. Sadevesiviemäröinnit on 
tilattu Constilta ja sisäpuoliset muuraustyöt 
Muurausliike Sami Vannelta. Avattavat ik-
kunat, jotka Haka pks asentaa elementteihin 
valmiiksi, toimittaa Alavus Ikkunat, lämpö-
lasit kuuluvat Haka pks:n toimitukseen. 
Esimerkiksi hankkeen talotekniikan urakoit-
sijoita ei tätä kirjoitettaessa vielä ollut valit-
tu. -ARa

11.

12.

Kuva 10: Siltasairaalan kokonaisuus on tällainen ra-
kennesuunnittelijan Tekla-mallissa katsottuna.

Kuva 11: Siltasairaalan osat yhdistävä ja kokonai-
suudelle nimen antava siltarakenne on toiminnal-
lisesti olennainen massat yhdistävä tila, joka toimii 
myös oleskelutilana. Silta asennetaan paikalleen 
vasta vuoden 2020 aikana.

Kuva 12: Liitosdetalji rakennesuunnittelijan Tekla-
mallista nähtynä.

Valokuvat: Arto Rautio, 
suunnittelukuvat: A-Insinöörit

Kuva 7: Siltasairaalaan tulee Haka 
pks:n toimittamat julkisivuelementit, 
joihin Aulis Lundell Oy toimittaa ter-
morangat ja HL-ruoteet. Prototyy-
pistä, jonka avulla havainnollistettiin 
lopullisen ilmeen kannalta tärkeitä 

asioita, näkee jo hyvin julkisivun ark-
kitehtonista ideaa.

Kuvat 8 ja 9: Pari yksityiskohtaa pila-
rien ja palkkien liitoskohdista.
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Ideapark avasi palvelusolmun 
Seinäjoella

Jouppiin on kehitetty pitkään uutta kauppa-
keskusta, mutta hankkeen etenemisessä oli 
erinaisia mutkia. Palaset loksahtivat lopulta 
kohdalleen, kun Sukari Investin omistama 
KOy Seinäjoen Ideapark ja Lehto Tilat löy-
sivät toisensa. Noin sadan liiketilan pääosin 
yksikerroshanke tehdään Lehdon KVR-urak-
kana eli sisältäen niin suunnittelun kuin 
toteutuksenkin. Seinäjoella umpisolmun au-
keaminen on otettu ilolla vastaan.

- Ideaparkin toiseen päähän tulee ank-
kuriksi Citymarket ja toiseen päähän ta-
pahtumapuisto. Keskellä pääsisäänkäynnin 
kohdalla on korkeampi alue ravintoloineen. 
Keskiaulasta lähtee molempiin päihin kaksi 
käytävää, joiden varressa liiketilat ovat, ku-
vaa Lehto Tilojen vastaava työnjohtaja Mik-
ko Syrjälä.

Tila-ajatus on perusidealtaan saman-
lainen kuin muissakin Ideaparkeissa. Kaikki 
liiketilat ovat yhdessä tasossa. Kaksikerros-
rakennetta on vain kolmen IV-konehuoneti-
lan kohdalla keskukseen tulevilta asiakkail-
ta piilossa.

- Olemme miettineet pakettia yhdessä ti-
laajan kanssa. Arkkitehtisuunnittelu on sitten 
siltä pohjalta määritellyt tietyt layout-asiat, 
jotka ovat määritelleet esimerkiksi pilarien 
paikat. Tässä on myös hyödynnetty Lehto-
konsernin omaa kattoelementtiä, mikä on 
otettu huomioon rakenteiden suunnittelussa. 
Yleisrakennesuunnittelun sekä perustusten 
ja betonirakenteiden suunnittelun on tehnyt 
Insinööritoimisto Mäkeläinen. Rakennuksen 
runko ja kattorakenteet on hankittu suunnit-
telun ja asennuksen sisältävällä tuoteosakau-
palla, Syrjälä toteaa.

Alkujaan Lehdon suunnitelmissa oli teh-
dä Ideaparkin runko liimapuujärjestelmällä, 
mutta kohdetta jo sen aiemmissa vaiheis-
sa pitkään tutkineen Ruukki Constructionin 
hallirakentamisen Suomen alueen liiketoi-
mintapäällikkö Vesa Vaihtamo sai Lehdon 
pään kääntymään teräksen puolelle hyvällä 
ehdotuksellaan.

- Saatoin osoittaa, että teräksellä voidaan 
tehdä samalla lailla paljon toistoa kuin lii-
mapuurungolla ja että kattoelementit istuvat 

Seinäjoen Jouppiin valmistuu 
marraskuussa 2019 uusi Idea-
park, kun kauppapaikan kehit-
tämistä pitkään hidastanut um-
pisolmu saatiin avatuksi. Noin 
400 metriä pitkä ja enimmillään 
170 metriä leveä kauppakeskus 
tulee valmiin kaupunkiraken-
teen sisälle, aivan perinteisen 
keskustan kupeelle. Rakennuk-
sen runkomateriaaliksi valikoi-
tui lopulta teräs.

Artikkelit

1.
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hyvin teräsrakenteeseen. Kattoelementtien 
optimaalinen käyttö onkin tässä ohjannut 
kehäjakoa. Säännöllisyys, toistuvuus, käy-
tettävyys ja muunneltavuus, jossa jäykisteet 
eivät rajaa sisällä tilan käyttöä, Vaihtamo lis-
taa hankkeen peruselementtejä runkotyön 
kannalta.

- Sisällä tilaa voi muunnella siirtämäl-
lä kevyitä rakenteita vuokralaisten tarpeiden 
mukaan, Mikko Syrjälä jatkaa.

Rakentamisessa ennätystahti

Ideapark-hanke käynnistyi vuonna 2017, 
kun tontin aiempi kehittäjä luopui paikasta. 
Ruukki tuli mukaan toteutusneuvotteluihin 
alkuvuodesta 2018 suunnitellen hanketta en-
sin omalla väellään.

- Omat suunnittelijamme miettivät pe-
rusrungolle vaihtoehdon, jonka pohjalta syn-
tyi ehdollinen sitoumus vuoden 2018 alussa. 
Me mietimme rakenneratkaisuja, rakenne-
järjestelmiä ja teräslaatuja jo siinä vaiheessa. 
Kun kauppa syntyi, hankkeeseen kiinnitettiin 
sitten SS-Teracon jatkamaan työtä varsinai-
sen toteutussuunnittelun osalta, Vesa Vaih-
tamo kertoo.

- Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2018 
maanrakennustöillä. Itse rakennus alkoi 
nousta loppukesällä. Alkuvaiheessa perus-
tukset, runko, katto ja pelti-villa-pelti jul-
kisivut etenivät rinta rinnan.  Tässä julki-
sivumateriaalit ovat meidän hankintamme 
ja niiden asennus oma aliurakkansa, Mikko 
Syrjälä kertoo.

Ruukin toimitukseen kuuluvan teräsrun-
koasennuksen on tehnyt Temacon Finland.

- Asensimme myös Lehdon hankkimat 
IV-konehuonetilojen noin sata ontelolaat-
taa WQ-palkkien päälle. Kun paikallavalutyöt 
oli tehty, aloimme nostaa pääosin pilareista 
ja ristikoista muodostuvaa runkoa paikalleen. 
Kun rakennus on näin iso, piti keskelle jät-
tää asennusaukko, muuten kattoelementtien 
nostomatkat olisivat olleet valtavan pitkiä. 
Itse runko on asennuksen kannalta selkeä, 
mutta hankkeen koko ja eri asennustöiden 
yhteensovittaminen ovat tietysti tuoneet 
omat haasteensa. Täytyykin kiittää kaik-
kia osapuolia täällä työmaalla sekä Ruukissa 
työmaan etenemisestä vastannutta Hannu-
Pekka Polojärveä siitä, että kaikki on sujunut, 
sanoo Temacon Finlandin asennustyöjohtaja 
Jukka Kivisaari.

Käytännössä teräsrungon asentaminen 
on edennyt nostamalla valmiina kokoon-
panoina työmaalle tuodut pilarit ja ristikot 
paikalleen suoraan kuormista. Hannu-Pekka 
Polojärvi huolehti, että Temaconin asentajil-
le tuli asennettavaa koko ajan oikeaan aikaan. 
Näin iso 1500 tonnin runko saatiin pääosin 
pystyyn 63 asennuspäivässä, mikä pistää Ve-
sa Vaihtamon mukaan uusiksi ajatuksia sii-
tä, mihin vauhtiin runkoasennusta voikaan 
tehdä.

- Rakennuskomponentit ovat tässä tyy-
pillisiä. Rakenne on masto/kehäjäykistetty. 
Kattoelementtien ja ristikoiden välillä oleva 
yhteistoiminnallisuus toki vaati liitosten tar-
kan suunnittelun. Tässähän kattoelement-
ti antaa ristikoille nurjahdustuen, Vaihtamo 
toteaa.

- Aloitimme asennukset viikolla 34 yh-

dellä asennusryhmällä. Kun työmaa eteni, 
tänne tuli toinenkin asennusryhmä. Työm-
me oli pääosin valmis vuoden 2018 lopussa. 
Asensimme noin 500 pilaria, joihin ristikot ja 
käytävien kohdille ikään kuin ristikoiden ylä-
paarteiden jatkoksi vinoon asennetut I-palkit 
kiinnitettiin ruuvikiinnityksillä. Käytimme 
70 tonnin nosturia, kahta kuunkulkijaa sekä 
omia Hiab-autoja ja kurottajia asennuksen 
apuna, Jukka Kivisaari esittelee.

- Asennusaukon kohta päärungosta ja 
kaksoisjulkisivun tukirakenteet jäivät tämän 
vuoden puolelle. Kun tehtiin aika matalaa ra-
kennusta, jossa on selkeät osat eikä ole jär-
jetöntä määrää siteitä, tämä oli kyllä aika 
optimaalinen työmaa asennusten kannalta, 
Vaihtamo lisää.

- Muun työt ovat siis edenneet tiiviis-

2.

3.

Kuva 1: Rungon teräsrakenteet on suunniteltu toimi-
maan hyvin yhdessä Lehto-konsernin itse valmista-
mien puukattoelementtien kanssa. Kattoelementeis-
sä oli asennettaessa valmiina sprinklausjärjestelmän 
vaatimat putket.

Kuva 2: Seinäjoen Ideaparkiin tulee paljon metalli-
rankaisia väliseiniä mm. myymälöiden taka- ja vä-
liseiniin.

Kuva 3: Temacon Finlandin Jukka Kivisaari (vas.), 
Lehto Tilojen Mikko Syrjälä ja Ruukki Constructionin 
Vesa Vaihtamo Seinäjoen Ideaparkin edustalla. Tässä 
vaiheessa runko on jo asennettu ja vaippa ummessa.
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Toteutussuunnittelu 
nopealla aikataululla

Kun Ruukki Construction sai Seinäjoen Idea-
parkin teräsrungosta tuoteosakaupan, Ruukki 
kiinnitti toteutussuunnittelijaksi SS-Teraco-
nin. Yhtiössä hankkeen vastaavana teräs-
rakennesuunnittelijana on toiminut Reijo 
Kytömäki tukenaan etenkin Pasi Koivisto ja 
päämallintajana toiminut Aku Pihlasvaa-
ra. Haasteita runkotyöhön toi 3,5 kuukauden 
aikataulu ja lomakausi. Materiaalit piti tietää 
kesäkuun loppuun mennessä, että ne pystyi 
tilaamaan tuotannosta valmistukseen.

- Kaikkiaan meillä on osallistunut suun-
nitteluun kahdeksan eri henkilöä. Tässä eri 
asioiden koordinointi työn aikana tulleiden 
muutosten vaikuttaessa toteutukseen on ol-
lut yksi iso haaste, Reijo Kytömäki toteaa.

- Lehdon kattoelementti ohjasi osaltaan 
suunnittelua. Saimme plaanikuvan, missä on 
kolme- ja missä kaksiaukkoisia elementte-
jä ja miten ne menevät lappeella. Meidän ja 
Lehdon suunnittelijoiden piti yhteensovit-
taa rakenteet. Lehto antoi meille tiedot, mitä 
elementti vaatii, ja me Lehdolle tiedon voi-

mista, joille heidän piti mitoittaa kiinnitys. 
Käytännössä ristikon päällä on kiinnityspala 
kattoelementtiä varten. Hyvällä yhteistyöllä 
rakenne saatiin hyvin järkeväksi, Reijo Kytö-
mäki kuvaa.

Pilari- ja laivalayout tulivat arkkitehdil-
tä. Jäykistykset ja asennuksen sujuvuus pi-
ti miettiä tähän. Rakennuksessa on kolme 
pääsisäänkäyntiä. Keskellä olevan kohdal-
la on muuta rakennetta korkeampi ylhäältä 
lasiseinäinen osa, jonka reunoilla rakenteen 
suunnittelussa on tietysti otettu huomioon 
mahdolliset kinoskuormat. Samoin on tehty 
muuta rakennetta korkeamman tapahtuma-
puiston liitoskohdassa.

- Toiminnallinen idea antoi pilarimo-
duulit ja jännevälit ja ristikoiden korkeu-
det ja katon muodot. Toki kokonaisuudessa 
on haettu myös kustannustehokkainta tapaa 
hyödyntää Lehdon omaa elementtiä, Reijo 
Kytömäki arvioi.

- Sisääntulon puolen pitkän julkisivun ja 
toisen päädyn lasisen kaksoisjulkisivun ra-

Seinäjoen Ideaparkin 1500 tonnin teräsrunko on vaatinut toteu-
tussuunnittelulta hyvää venymistä. Rungon valmistamista varten 
on tehty noin 7200 erilaista suunnittelukuvaa kesän 2018 aikana. 
Teräsmateriaalit piti tietää tehdastilauksia varten jo kesäkuussa. 
Hyvin mietityssä kokonaisuudessa on päästy myös toistoon eli yh-
dellä kuvalla on osin päästy valmistamaan useita osia.

Artikkelit
ti rungon rinnalla seitsemässä eri lohkos-
sa. Lattiavalut esimerkiksi alkoivat heti, kun 
yhden lohkon vaippa saatiin umpeen. Koko 
rakennuksen seinät ja katto olivat ummessa 
tammikuun lopussa, Mikko Syrjälä täydentää.

Mainokset valtatielle päin,  
lasijulkisivua sisääntulon puolella
Ideaparkin sisällä vapaa korkeus lattiasta 
ristikon alapintaan on 4,5 metriä. Julkisi-
vujen kohdalla rakennuksen korkeus on 10 
metrin luokkaa lukuun ottamatta keskikoh-
taa ja tapahtumapuiston osaa, jotka ovat 
muuta rakennetta korkeammat. Ristikot, 
joista pisimmät ovat 25-metrisiä, on teh-
ty pulpettimallisina. Veden poisto tapahtuu 
kattoelementteihin valmiiksi asennettujen 
kattokaivojen kautta sisäpuolisesti. Kattora-
kenne on optimoitu kattoelementin käyttöön 
niin, että pääosin voidaan käyttää kolmiauk-
koisia elementtejä. Pilariväli 8,4 metriä tukee 
myös kattoelementin käyttöä.

- Käytävien kohdalla on lyhyet jännevä-
lit. Palkit sopivat niiden kohdalle hyvin risti-
koiden sijaan antamaan lisää avaruutta sisä-
tilaan, Vesa Vaihtamo toteaa.

Rakennuksen julkisivu on pääosin yh-
tenäistä pelti-villa-pelti -elementtipintaa. 
Rungon valmistuksessa on tietysti otettu 
huomioon, että elementit voi ruuvata kiinni 
runkoon. Rakennuksen toinen pitkä sivu on 
valtatien 67 puolelle ja käytetään asiakkaiden 
houkutteluun mainosvalojen avulla. Sisään-
tulopuolelle tulee Ruukin tekemän teräsrun-
gon varaan lasinen kaksoisjulkisivu yläosaan 
antamaan rakennukselle ilmettä.

- Tarkin paikka on ollut suunnitella ka-
ton liitos. Tätä on tehty hyödyntäen Ruukin 
ja Lehdon yhdessä tekemää tuotekehitystä. 
Ristikoissa on konsolit kattoelementeille, Ve-
sa Vaihtamo toteaa.

Rungon asennustyö oli tarkkaa ja mitta-
miestä piti käyttää paljon. Ristikoiden suo-
ruuden täytyi olla kohdallaan ja tolerans-
sit kattoasennuksen vaatimalla tasolla. Toki 
myös kattoasennuksessa täytyi katsoa tark-
kaan, että ristikoiden asema säilyy.

Ideaparkin teräsrungon palonsuoja-
us on toteutettu vesisprinklausjärjestelmällä 
noudattaen Ruukin sertifikaatin ohjeistusta. 
Sprinklausputkistot oli asennettu valmiik-
si kattoelementteihin, muuten talotekniik-
ka asennetaan työmaalla. Rakennuksessa on 
kaksi sprinkleriallasta lattian alla. Väestön-
suojia rakennukseen tehdään kaikkiaan vii-
si. Ne toimivat käytön aikana henkilökunnan 
sosiaalitiloina.

- Suunnitteluhan tässä elää tietysti työn 
aikanakin, kun uusia yrityksiä sitoutuu mu-
kaan. Tietyt perusratkaisut on kuitenkin pys-
tytty lyömään lukkoon niin, että rakenta-
minen on voinut edetä. Aikataulu on tiukka, 
kun käyttäjät tulevat työmaalle alkukesästä 
2019 tekemään omia tilojaan. Kun niin meil-
lä kuin muilla osapuolilla on hyvä kokemus 
tällaisten hankkeiden tekemisestä, asiat ovat 
pysyneet hyvin hallinnassa, Mikko Syrjä-
lä kiittelee.

Rungon ja julkisivujen ohella kohteessa 
on käytetty terästä mm. väliseinärakenteissa, 
ulkoseinän aukkotuissa sekä ulkopuolisissa 
kierreportaissa, joita pitkin pääsee IV-kone-
huonetiloihin. -ARa

1.
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2.

3.

4.

5.

Kuvat 2-5: Seinäjoen Ideaparkin sisäpuolisia raken-
teita. Teräsrunko on Ruukin tuoteosakaupalla toi-
mittama kokonaisuus, jossa tuotantosuunnittelun on 
tehnyt Ruukille SS-Teracon ja asennuksen Temacon 
Finland.

Kuva 1: Ideaparkin teräsrunkoa SS-Teraconin 
Tekla-mallista nähtynä.
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kenteiden ja tuennan suunnittelu oli tässä 
perushallityöhön nähden ekstraa. Olemme 
myös suunnitelleet lastauskatosten ja si-
säänkäyntilippojen teräsrakenteet. Kaikissa 
sisäänkäyntien lipoissa on kantava profiili-
pelti ja huopakate, muissa on puuelementti 
myös katoksen päällä, Koivisto kertoo.

- Olemme kommunikoineet tiiviis-
ti ja tehneet Ruukin johdolla yhteensovitus-
ta hankkeen rakennesuunnittelusta vastaa-
van Insinööritoimisto Mäkeläisen kanssa. 
Samaten on tietysti käyty paljon asioita läpi 
kolmannen osapuolen tarkastuksen tehneen 
Hopia Engineeringin kanssa, Koivisto jatkaa.

Yhdistää eri teräslaatuja

Seinäjoen Ideaparkissa on käytetty 8,4 met-
rin pilariväliä. Reijo Kytömäen mukaan tämä 
ei juuri vaikuta käytetyn teräksen määrään, 
jos vertailukohdaksi otettaisiin kuuden met-
rin jako ja kantavan profiilipellin päälle tehty 
kattorakenne. Rakenne toimii hyvin pisim-
millään noin 25-metristen puukattoelement-
tien kanssa.

- Kun pilariväli on harvempi, yksittäisten 
osien massat ovat isompia, mutta etuja saa-
daan asennettavien osien määrän vähenemi-
senä sekä perustuksiin liittyvän työn vähene-
misenä. Anturoitahan tulee näin vähemmän 
tehtäväksi, Kytömäki summaa.

Ristikot menevät rakennuksessa ka-
peamman sivun suuntaisesti muualla kuin 
keskellä korotetussa osassa. Ristikot ovat 
pääosin pulpettimallisia, harjamallisia on 

käytössä vain yhdessä kohdassa. Poikittain 
on kohdasta riippuen 6-7 ristikkoa, joiden 
lisäksi 7 metrin levyisten käytävien kohdal-
la on I-palkit ristikon yläpaarteen mukai-
sessa linjassa. Palkin vinous tehdään pilarin 
pituutta muuttamalla. Kohteessa on poik-
kisuuntainen kehärakenne. Pituussuuntaan 
jäykistys tapahtuu seinä- ja kattositeillä. Ve-
den poisto tapahtuu käytännössä palkkien 
alemman pään kohdalta.

- Keskellä oleva korkeampi rakenne on 
molempiin suuntiin kehärakenne. Rakennuk-
sessa on yksi liikuntasauma korotetun keski-
osan ja tapahtumapuistoon päättyvän mata-
lamman osan rajalla. Tapahtumapuisto taas 
on puhtaasti seinä- ja kattosidonnalla jäy-
kistetty, Koivisto sanoo.

Valmistuksessa on käytetty teräslaa-
tua S550 ristikoiden yläpaarteissa ja SSAB:n 
double grade -terästä diagonaaleissa. Tä-
mä on tietysti vaikuttanut käytetyn teräksen 
määrään.

- Liitokset on tehty ruuvikokoonpanoil-
la paitsi IV-konehuoneiden WQ-palkkien 
kohdalla. Ne on ankkuroitu hitsaamalla, Pasi 
Koivisto toteaa.

Kohteessa saatiin rakenteisiin toistoa eli 
tekemään osin useampia osia samoilla kuvil-
la. Ihan samanlaista rakennetta ei ole kuiten-
kaan voitu tehdä koko massan läpi. 

- Laivoissa ja kallistuksissa on pieniä 
eroja pitkin matkaa, vaikkei Ideaparkin asi-
akas niitä käytännössä huomaakaan, Reijo 
Kytömäki tietää. -ARa

6.

Kuva 6: Rakennusmassan keskellä on yksi liikunta-
sauma.

Kuva 7: Rungon teräsrakenteet on suunniteltu toimi-
maan hyvin yhdessä Lehto-konsernin itse valmista-
mien puukattoelementtien kanssa.

Valokuvat: Arto rautio,
suunnittelukuvat: SS-Teracon Oy

www.ruukki.fi

Tehtävämme on auttaa rakennusalan ammattilaisia haas-
tamaan itsensä niin liiketoiminnan kuin teknologian ja 
rakennemääräysten muutoksissa – nyt ja tulevaisuudessa.
 
Tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakenta-
misen ammattilaiset voivat toteuttaa unelmiaan. Toimin-
tamme perustuu vuosien saatossa toimiviksi todettuihin 
toimintatapoihin sekä tiiviiseen yhteistyöhön alan am-
mattilaisten kanssa.
 
Ruukin ratkaisuilla voimme varmistaa rakennuksellesi 
parhaan mahdollisen arvon koko sen elinkaaren ajaksi.
 
Lue lisää ratkaisuistamme: www.ruukki.fi

TEHDÄÄN YHDESSÄ 
TULEVAISUUDEN 
RAKENNUKSIA
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7.

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

Erikoisosaamistamme
    Teräsrakenneasennukset
    Betonielementtiasennukset
    Kuorielementtiasennukset
    Hitsaustyöt
    Laitteiden paikalleen asennukset

Temacon Finland Oy, Pajantie 9, 60100 Seinäjoki, +358 50 5325195
tero.manu@temacon.eu, www.temacon.eu SS-Teracon Oy | Hatanpään valtatie 34 D, 33100 Tampere, Finland | p. 010 423 1100

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

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

Ota yhteyttä niin kerromme
lisää palveluistamme!
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Uudet kiskot vievät kohta 
yli Saimaan kanavan

- Luumäki-Imatra ratahankkeen yhte-
ydessä osuuden akselipainot nostetaan 22 
tonnista 25 tonniin. Kolmessa käynnissä ole-
vassa siltaurakassa uudet sillat tehdään kak-
siraiteista rataa varten. Saimaan kanavan 
ratasiltaan tehdään nyt kuitenkin raide ja 
sähköistys vain toiseen reunaan, toteaa Väy-
läviraston projektipäällikkö Joonas Hämä-
läinen.

- Siltojen suunniteltu käyttöikä on sata 
vuotta. Rakenteissa varaudutaan siksi akseli-
painojen nousuun aina 35 tonniin asti. Tämä 

35 tonnia on ollut suunnittelun pohjana nyt 
jo viitisentoista vuotta, lisää hankkeessa sil-
tatöiden rakennuttajainsinöörinä ja ylivalvo-
jana toimiva Erkki Mäki Welado Oy:stä.

Uusien siltojen teko aloitettiin valtatien 
6:n alikulkusillasta. Toisena toteutukseen 
ehti Saimaan kanavan ratasilta, joka yhdessä 
kaksi kilometriä pitkän radanoikaisun kans-
sa palauttaa junien kulkuväylän suunnilleen 
kohdalle, jossa se on alkujaan mennyt. Alku-
peräisen Saimaan kanavan yli menneen te-
räksisen kääntösillan yksi kanavan itäran-
nalla sijainnut antura on nyt purettu osana 
uuden ratasillan tekoa. 

Sillan rakentamista helpottaa käynnis-
sä oleva Saimaan kanavan alaporttien uu-
distus, jonka viimeinen vaihe on parhaillaan 
menossa Venäjän puolella. Porttityön takia 
kanavalla ei ole nyt liikennettä. Se alkaa vas-
ta 19.5.2019. 
- Joudumme menemään jonkin verran kana-
van puolelle työn aikana. Lähtökohta on, että 
väylä on meidän osaltamme vapaa 17.5. men-
nessä. Jos sen jälkeen tulee jotakin työtar-
vetta sillä alueella, joudumme käymään asiaa 
läpi Saimaan VTS-keskuksen kanssa. Sillan 
kanavan yläpuolisen sillanosan hitsaustyös-
sä on myös otettava huomioon laivaliikenne. 
Hitsaus tehdään teltan sisällä, mutta teltan 
alapuolella on vain metri tilaa laivaliiken-

Yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuk-
sista kulkee välillä Luumäki Imatra. Tätä rataa uusitaan nyt eten-
kin teollisuuden tarpeisiin. Työ alkoi kolmen elinkaarensa päähän 
ehtineen sillan uusimisella. Saimaan kanavan uusi ratasilta ja siihen 
liittyvä kahden kilometrin uusi rataosuus valmistuvat parhaillaan 
hyvällä vauhdilla.

Artikkelit

Luumäki-Imatra rataosuudella kulkee nyky-
ään normaalisti 52 tavarajunaa ja 8 henkilö-
junaa vuorokaudessa. Rataosuuden uusi-
minen tapahtuu vahvasti tuotantoelämän 
tarpeista lähtevänä hankkeena, johon liittyy 
tässä vaiheessa mm. rataosuuden muuttami-
nen kaksiraiteiseksi välillä Joutseno-Imatra 
sekä valtatien 6 alikulkusillan, Saimaan ka-
navasillan ja Mansikkakosken sillan uusi-
minen. Suunnitelmaan kuuluvat sillat saivat 
erillistä korjausrahoitusta, minkä takia varsi-
naiset työt ovat alkaneet niistä.

1.

2.

3.

Kuvat 1 ja 2: Uusi ratasilta tulee näyttämään tällai-
selta päivänvalossa ja yöaikaan.
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teelle varattuun normaalikorkeuteen nähden, 
kertoo pääurakoitsija GRK Infran työpäällik-
kö Antti Rämä.

Siltojen kunto haittasi   
liikennettä

Huonoimmillaan 30 kmh nopeusrajoituksel-
la varustettua Saimaan kanavan ratasiltaa on 
korjattu vuosien mittaan. Ajan kuluessa kävi 
yhä selvemmäksi, että korjaaminen ei enää 
kannata. Uuden sillan teko käynnistyi, kun 
ns. Karjalan ratasiltoihin saatiin rahoitusta 
perusväylänpidon korjausvelkaohjelmasta. 
Väylävirasto ja sen rakennuttajakumppani 
Welado järjestivät ensin suunnittelukilpailu-

tuksen, jonka voittanut Ramboll aloitti sillan 
suunnittelun 2017. Kun suunnitelmat olivat 
valmiit ja Väyläviraston hyväksymät, järjes-
tettiin kokonaisurakkakilpailu tilaajan laa-
timilla suunnitelmilla. Sen voitti GRK Infra, 
joka aloitti sillanrakennustyöt syyskuussa 
2018.

- Kun ratasuunnitelman yhteydessä laa-
ditut siltasuunnitelmat valmistuivat, haimme 
sillan toteuttamiselle vesiluvan. Luvassa ja 
ratasuunnitelmassa määritellyt reunaehdot 
ja sijainti asemakaavoitetussa ympäristössä 
ovat sitten ohjanneet sillan toteutussuunnit-
telua. Välituet haluttiin pois kanavasta, sillan 
alle on pitänyt jäädä tietty vapaa kulkukor-
keus, ja raidetta ei voinut nostaa ylemmäk-

si. Silta on näistä lähtökohdista suunnitel-
tu hoikaksi rakenteeksi, Joonas Hämäläinen 
toteaa.

Saimaan kanavan ratasillan rakentami-
sessa ovat nyt menossa varsinaisen sillan 
kannen asentamista edeltävät työt, jois-
ta eniten ympäristön elämään ovat varmaan 
vaikuttaneet uuden ratapenkereen maanajot. 
Työmaalle on ajettu maa-ainesta parhaim-
millaan 20 auton voimin 8-9 kuorman päi-
vävauhtia. Työmaahan kuuluu kanavasillan 
lisäksi uusi Pontuksen betoninen alikulkusil-
ta. Kun työmaan kahta puolta on asutusta ja 
vieressä mm. Pontuksen päiväkoti, on turval-
lisuusasioihin panostettu korostetun hyvin. 

Yksi iso osa alkuvaiheen työtä on ollut 

4.

5. 6.

7.

Kuva 3: SSAB:n Oskari Sivula ja GRK Infran Janne Ti-
ainen ovat tässä Saimaan kanavan pysyviin ranta-
rakenteisiin jäävän porapaaluseinän edessä. Seinän 
kohta tullaan aikanaan maisemoimaan.

Kuva 4: Työmaakokouksen hyväntuulisissa jälki-
tunnelmissa ovat tässä mukana Weladon Erkki Mäki 
(vas.), Väyläviraston Joonas Hämäläinen, Rambol-
lin Jouni Tiainen, SSAB Infran Oskari Sivula sekä GRK 
Infran Eemeli Torni ja Antti Rämä.

Kuva 5: Kuva on otettu Saimaan kanavan länsipuo-

lelta. Uusi nykyistä leveämpi silta tulee vanhan sillan 
oikealle puolen. Alhaalla näkyy jo asennettu pora-
paaluseinä.

Kuva 6: Tässä tehdään Pontuksen alikulkua. SSAB 
on toimittanut tähän kohtaan yhteensä 260 metriä 
RD800/12,5 ja RD900/12,5 paaluja. Osa raudote-
tuista ja betonoiduista paaluista näkyy kuvassa kes-
kellä suojattuna lumen ja pakkasen takia.

Kuva 7: Saimaan ratasillan asennusta vielä odottavia 
porapaaluelementtejä.
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paalutus. Kaikkiaan 201,4 metrin kanavasil-
lan viidestä tuesta neljä on paalujen päällä. 
Päissä on betoniset maatuet ja keskellä kol-
me välitukea, joista yksi on suoraan kallion 
päällä. Tukien suora alaosa on betonia. Vä-
litukien yläpuolella osana kansirakennetta 
olevat Y-haarat ovat terästä. Itäpäässä oleva 
tuki 5 on massiivinen verrattuna länsipään 
tukeen 1, jossa on liikuntasauma.

- Maatuella 5 on 18 teräsporapaalua, 
joista seitsemän vielä ankkuroidaan kallioon. 
Muilla tuilla selvitään 8-10 paalulla, jotka on 
porattu kolme kertaa halkaisijan verran eh-
jään kallioon. Pisimmät penkan läpi poratut 
paalut ovat noin 50 metriä pitkiä. Välituilla-
kin on 30 metrin paaluja. Paalut hankimme 
SSAB:lta ja niiden asennus on ostettu erik-
seen omana urakkanaan, summaa Antti Rä-
mä.

- Meiltä on tullut kanavasiltaa varten RD 
800/12,5 ja RD900/16 paaluja yhteensä 1,3 
kilometriä. Lisäksi kanavan varteen on tehty 
58 porauspistettä käsittävä valmiiseen ra-
kenteeseen jäävä porapaaluseinä, johon on 
mennyt noin 800 metriä RD400/10 paalu-
ja. Pontuksen alikulkusillan työmaalle toi-
mitimme RD800/12,5 ja RD900/12,5 paaluja 
260 metriä. Kanavasillan rakenteissa on 42 ja 
Pontuksen sillan rakenteissa 14 eri poraus-
pistettä, kertoo SSAB Infran myyntipäällikkö 
Oskari Sivula.

Paaluihin on mennyt terästä noin 500 
tonnia. Paalut on toimitettu määrämittaisi-
na 7-18 metrin elementteinä. Paalut on rau-
doitettu ja valettu työn lopuksi. Osa paaluista 
on porattu vinoon. Jos paalun pää on kallel-
laan toimivaan rataan päin, on paalut pitänyt 
asentaa paloina ja tehdä jatkohitsaukset pen-
kalla asennustyön aikana.

- Maaperä on täällä löyhää. Ratasuunni-
telman maatuki T5 oli suunniteltu maan-
varaisena, mutta nyt tuki tehdään porapaa-
lutettuna kallioon. Siten ei tarvitse pohtia 
painumisen riskejä, toteaa sillan vastaavana 
rakennesuunnittelijana toimiva Jouni Tiainen 
Rambollin Oulun yksiköstä.

- Nyt meillä ovat työn alla Mansikkakos-
ken siltatyömaalle menossa olevat paalut eli 
työ täällä jatkuu, Sivula lisää.

- Tässä kaksoisraideprojektissa suunnit-
teluratkaisut ovat muuallakin olleet sellaisia, 
että työssä käytetään teräsporapaaluja, lisää 
Erkki Mäki.

- Paalujen ja tukiseinän asennus on 

mennyt tähän asti ainakin hyvin, kiittää GRK 
Infran työmaapäällikkö Eemeli Torni.

Paalujen lisäksi työmaalle on asennet-
tu työn aikaisia teräsponttiseiniä, jotka pu-
retaan aikanaan pois. Lopussa isoin purku-
työ koskee kuitenkin vanhaa ratasiltaa. Se on 
oma haasteellinen projektinsa.

Uusi silta ei kolise

Saimaan kanavan uuden ratasillan kannen 
pituus tulee olemaan 186 metriä. Se rakenne-
taan vinosti kanavan yli, mikä on kasvattanut 
jännevälejä suoraan vaihtoehtoon verrattuna. 
Sillasta tulee liittorakenne, kun teräksinen 
kotelopalkkisilta saa betonisen kannen. Itse 
siltaan menee terästä noin 1100 tonnia.

- Kun alusrakenteet eli paalutukset, 
maatuet ja välituet yms. on tehty, alkaa sillan 
asennus. Silta tuodaan työmaalle lohkoina, 
jotka liitetään yhteen. Teemme siirtoradan 
kanavan molemmille rannoille. Järjestämme 
myös lohkoja tuoville rekoille maksimissaan 
viiden prosentin nousulla olevan kulun rata-
penkoille. Sillan teräsosat toimittava Normek 

vastaa sillan asentamisesta, hitsauksista ja 
maalaamisesta lopuksi, Antti Rämä jatkaa.

- Itse sillan päällysrakenne tehdään niin, 
että teräsrakenteen päälle betonoidaan kan-
silaatta, sitten tehdään pintarakenteet eli 
eristys, suojabetoni ja sepelikerros. Lopuk-
si asennetaan kiskot ja sitten tietysti vielä 
radan sähköistykseen liittyvät pylväät sekä 
kaiteet, Jouni Tiainen kertoo.

- Vastuullemme kuuluvat myös rataan 
liittyvät työt tällä kahden kilometrin uudella 
osalla, Antti Rämä korostaa.

- Vanhassa sillassa kiskot olivat kiinni 
suoraan kannessa, minkä takia silta on kolis-
sut junia ylittäessä sillan. Uudesta tätä ääntä 
ei lähde. Kun siltaan tulee vielä läpinäkyvät 
kaiteet ääntä estämään, sillalta lähtevä lii-
kenteen ääni vähenee merkittävästi. Sillalle 
tulee nyt vain yksi raide. Käytännössä raide ja 
sähköistys tehdään kannen toiseen reunaan, 
jolloin muutos kaksiraiteiseksi voi tapahtua 
helposti lisäämällä samat asiat kannen toi-
seenkin reunaan, Joonas Hämäläinen sanoo.

Sillan rakenne on tavanomaisesta poik-
keava. Jouni Tiainen arvioi hanketta omalla 

8.

9.

10.
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12.

urallaan ainutkertaiseksi. Välitukien yläosan 
Y-haara oli alun perin suunniteltu tehtäväksi 
betonista, mutta voimien tarkastelu osoitti, 
ettei silta kestä sillä rakenteella. Niinpä laa-
kerointi mietittiin uusiksi ja yläosien muo-
to tehtiin lopulta teräksestä. Mitoituksessa 
staattinen kuorma ja pitkäaikainen väsymys-
kuorma ovat vaikuttaneet rakenteeseen eri 
tavoilla. Junan kuormitus kannen ulokkeen 
osalla oli erityisen ongelmallinen mitoituk-
sen kannalta.

- Kun hankkeessa on ollut kokeneet 
suunnittelijat ja tarkastajat, ratkaisut on pu-
reskeltu hyvin. Kolmannen osapuolen tar-
kastajana on toiminut Pontek, Hämäläinen 
kertoo.

- Itse silta on teräksinen kotelopalkki, 
jossa on betonikansi. Kun kansi on muotitet-

11.

Kuvat 8 ja 9: Ratasillan yhdistelmämallissa betoniset 
välituet erottuvat ruskeina yläpuolisista siniseksi vär-
jätyistä teräsrakenteista. Paalut, joita on länsipuo-
len maatuen ja kahden välituen alla, näkyvät toisesta 
mallista hyvin.

Kuva 10: Tasokuva Saimaan kananvan uudesta ra-
tasillasta.

Kuva 11: Kanavan yli menevän uuden ratasillan te-
räsrakenteen malli.

Kuva 12: Teräsrakenne päätuen kohdalta.

Kuva 13: Sillan länsipäässä olevan maatuen T1 lohko. 

Kuva 14: Sillan itäpäässä olevan maatuen T5 teräs-
rakenne näyttää tällaiselta.

13. 14.

MAAILMAN-  
LUOKAN SILTOJA. 
KANTAVALLA 
OTTEELLA. 
Alan kokeneena toimijana hallitsemme infra- ja  
liikenneympäristön taitorakenteet, kuten sillat. 
Lähtökohtana on aina toimiva ja turvallinen silta,  
joka kestää myös katseet. 

fi.ramboll.com

PALVELUJAMME OVAT INNOVATIIVISET RATKAISUT 
KAUPUNKIEN, INFRASTRUKTUURIN, LIIKENTEEN, YMPÄRISTÖN 
JA RAKENNUSTEN SUUNNITTELUSSA, RAKENNUTTAMISESSA, 
RAKENTAMISESSA JA YLLÄPIDOSSA. 
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tu ja valettu, sen alle jää keskelle ontto tila, 
johon voi mennä sillan molemmista päistä. 
Tässä tilassa pääsee tarkastamaan itse sillan 
kuntoa myöhemmin. Sillan laakereita sieltä 
ei tietenkään voi tarkistaa, Tiainen esittelee.

- Kansi on täysin liittorakenne. Kotelon 
korkeus on noin kolme metriä, Erkki Mä-
ki lisää.

- Betonityöt tehdään paikalla valaen ja 
niihin kuluu kaikkineen noin 6000 m3 be-
tonia, kun tuet, paaluanturat, pilarit, kansi 
yms. lasketaan yhteen, Eemeli Torni täyden-
tää.

- Reunaehdot olivat rajoitetut siten, et-
tä emme päässeet sillan rakennekorkeudes-
sa optimiratkaisuun. Siltaan on käytetty ra-
kenneterästä tässä noin 6000 kiloa per metri. 
Rakenteita on mietitty niin, että lohkot voi 
kuljettaa tien päällä ja hitsauksen määrä työ-
maalla on minimoitu vain lohkojatkoksiin. 
Hoikkuuden ja väsytyskuorman yhteisvaiku-
tuksesta sillassa päädyttiin kotelorakentee-
seen. Rakenneteräksen lujuus on 355 MPa. 
Korkealujuusteräksestä ei tässä nähty eri-
tyistä hyötyä, Jouni Tiainen sanoo.

Sillalle tehdään aikanaan LIVI A1-pin-
takäsittely. Kaikkiaan siltaan tulee viisi ker-
rosta. Pohjamaalina käytetään sinkkiepoksi-
maalia.

Suunnittelu ja tarkastus  
vuorovaikutteisesti

Väyläviraston töissä edellytetään tietomal-
lintamista. Mallin hyödyntäminen on Joonas 
Hämäläisen mukaan yksi ehdottoman hyvä 
apu asioiden esittämisessä ja työn etenemi-
sessä. Rambollin siltasuunnitelmat on tehty 
Tekla-ohjelmistoilla.

- Nythän vielä tietomalli ei korvaa ko-
nepajakuvia, vaan suunnittelija tai konepaja 
tekee ne erikseen. Tietomallinnuksen uskon 
kehittyvän lähivuosina niin, että myös kone-
pajan valmistuksessa väellä on tabletit työ-
kaluina, arvioi siltasuunnitelmat Pontekilla 
läpi käynyt Juhani Hyvönen.

- Tein työn yhdessä betonirakenteiden 
tarkastuksen pääosin suorittaneen Esa Paa-
volan kanssa, joka on Pontekilla suorittanut 
esimerkiksi valtatie 6:n siltojen kolmannen 
osapuolen tarkastuksesta, Hyvönen sanoo.

Hyvönen toimii tarkastajana myös Man-
sikkakosken sillassa. Hän kertoo pitävän-
sä hyvänä Saimaan ratasillassakin käytettyä 
toimintatapaa, jossa Hyvönen oli aktiivisesti 
mukana koko suunnitteluprosessin ajan. Hän 
ei siis tarkastanut valmiita suunnitelmia, 
vaan kommentoi niitä tarvittaessa suunnit-
telukokouksissa pitkin matkaa. Hyvösen ja 
Paavolan osuus päättyi, kun Väylävirasto oli 
hyväksynyt suunnitelmat ja toteutus meni 
kilpailutukseen.

- Tarkastustyö on mielestäni näin mie-
lekkäämpää kuin tekemällä se täysin valmii-
siin suunnitelmiin. Tässäkin vuorovaikutus 
on vaikuttanut siihen, mitä on tehty. Perus-
rakenne ja poikkileikkaus tutkittiin yhdes-
sä ja ajatus kehittyi siltä pohjalta eteenpäin, 
Hyvönen kuvaa prosessia.

- Näissä isoissa hankkeissa kolmannen 
osapuolen tarkastus on muuttanut proses-
sia aiempaan verrattuna. Nyt ulkopuolinen 
tarkastaja katsoo laskelmat ja kuvat ja arvioi, 

voiko toteutuksen tehdä suunnitelmien mu-
kaan. Se ei ole muuttunut, että Väylävirasto 
sanoo kuitenkin viimeisen sanan eli päättää 
sen, miten työ tehdään suunnitelmat hyväk-
syessään.

Saimaan kanavan seutu on Juhani Hy-
vöselle tuttu maisema muutenkin kuin ra-
tasiltojen osalta. Kanavan ratasillan vieressä 
on Mälkiän sulku, jonka Hyvösen suunnitel-
mien pohjalta tehtyä alaporttien uusimista 
esiteltiin Teräsrakenne-lehdessä 2/2017. Yh-
tä aikaa ratasiltatyön kanssa on nyt menos-
sa viimeisten neljän Venäjän puolella olevan 
alaportin uusiminen. Kolmen talvella 2017-18 
ja neljän tänä talvena uusitun alaportin pää-
tekijät ovat samat kuin ratasillassa eli pää-
urakoitsijana on toiminut GRK Infra ja teräs-
rakennetoimittajana Normek.

- Prototyyppi, joka asennettiin talvella 

Kuva 15: Sillan välituen 
rakenneratkaisu saa-
tiin kohdalleen, kun Y:n 
mallisen tuen yläosa 
muutettiin kuvan mal-
lin mukaiseksi teräsra-
kenteeksi.

Kuva 16: Välituen päälle 
sillan kannen alle tuleva 
teräsrakenne mahdol-
listi sillan toteutuksen

Valokuvat: Arto Rautio, 
suunnittelukuvat: 
Ramboll

16.

Laadukasta suunnittelua jo vuodesta 1966

Kutojantie 2 B
02630 Espoo
Puh. 09 2530 4500
www.pontek.fi

Rakennetekniikka RAK
Siltatekniikka SIT

Vesirakennustekniikka VRT
Avattavat sillat

PONTEK OY

13.

2016-17, osoittautui hyväksi. Näin muutkin 
portit on joitakin pieniä muutoksia lukuun 
ottamatta tehty samanlaisina. Ensimmäistä-
hän on nyt myös käytetty jo hyvällä menes-
tyksellä kaksi kautta ilman ongelmia. Par-
haillaan työstämme sulkujen pidentämiseen 
liittyen yläporttien uusimisen suunnitelmia, 
mutta hankkeen toteutusaikataulua ei ole 
vielä lyöty lukkoon, Juhani Hyvönen toteaa.

- Mielenkiintoista tässä on, että alaport-
teja ei tarvinnut CE-merkitä, kun ne tehtiin 
entisten tilalle. Nyt on noussut esille mah-
dollisuus, että yläporteille CE-merkintä ehkä 
tarvitaan, jos sulkuja jatketaan ja portit siir-
tyvät ylemmäksi kuin ennen. Oma käsityk-
seni on kyllä, että tässä on alaporttien tavoin 
kyse vanhojen porttien uusimisesta eikä CE-
merkintää siksi tarvita. Mutta saa nähdä, mi-
ten tässä käy, Hyvönen hymähtää. -ARa



19 Teräsrakenne  1 | 2019

MONIPUOLINEN VALIKOIMA TERÄSPAALUJA  

Lyömällä asennettava RR®-paalu
Poraamalla asennettava RD®-paalu
Tukiseinäratkaisu RD®-paaluseinä

www.ssab.fi/infra

– RATKAISU KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN
MONIPUOLINEN VALIKOIMA TERÄSPAALUJA 
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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

www.ains.fi
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A-BEAM W®

ERIKOISRATKAISULLA 
SUOMEN OLOSUHTEISIIN
• Valmiiksi betonoitu liittopalkki

• Vältä kosteusongelmia

• Lyhennä rakentamisaikaa

www.anstar.fi 
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Oodin teräsportaat tehtiin Seinäjoella

Idea kaarevien palkkien tuotantoon erikois-
tuneesta yhtiöstä syntyi 1990-luvun lopul-
la. Jo 18 vuotta teräsrakentamista PPTH:lla 
tehnyt Heikki Kumpula perusti tuolloin Esa-
veljensä kanssa yrityksen, jonka liikeidea oli 
tehdä kaarikomponentteja teräsrakentami-
seen eri puolelle Suomea. Nykyinen Kaari-
taivutus Kumpula syntyi 2009, kun Heikin 
Ossi-poika tuli vetämään yhtiön suunnittelua 
ja levytöitä ja Esa-veli siirtyi tekemään yri-
tystoimintaa etenkin pressujen valmistuksen 
ja korjausten parissa.

- Yhteistyö jatkuu yhä mm. tekemis-
sämme ympyrähalleissa, -maneeseissa ja 
kupolikatoissa. Niissä pyöreän rakenteen te-
räsrunko tulee meiltä ja katon peite Esan 
PresMetiltä. Tällainen on tehty mm. Tuusu-
laan Chevalinn-tallille, jossa seinäelemen-
tit kuuluivat tilaajan hankintoihin. Asiakas 
on kovin tyytyväinen sekä pyöreän muodon 
käytännöllisyyteen toiminnassa että raken-
tamisen kustannustehokkuuteen, Ossi Kum-
pula kertoo.

- Roolimme on näissä ympyrähalleis-
sa rakennesuunnittelu, konepajasuunnittelu 
ja tuotanto. Rakennesuunnittelun ostamme 
ulkoa, mutta niin ympyrähallien kuin mui-
denkin töidemme konepajasuunnittelus-
ta vastaan minä. Tosin etsimme juuri lisä-
vahvistusta suunnitteluun vaikkapa jostakin 
juuri valmistumassa olevasta tulevaisuu-
den kyvystä, kun toiminta on mennyt kivasti 

Keskustakirjasto Oodin kierreportaat ovat erikoisosaamista 
vaativa rakenne. Ne on tehnyt Seinäjoella kaarevien rakenteiden 
erikoisosaaja Kaaritaivutus Kumpula.

eteenpäin, Ossi Kumpula toteaa.
Yrityksen päätyö on omasta hallituot-

teesta huolimatta taivuttaa teräspalkkeja ja 
-levyjä sekä tehdä niistä näyttäviä rakentei-
ta arkkitehtonisesti korkeatasoisiin kohtei-
siin tai koneenrakennukseen. Oodin lisäksi 
Kumpulan tiloissa on tehty mm. Metso Au-
tomationin Tampereen tilojen aulan ja Oulun 
yliopiston aulan kierreportaat sekä Pyyni-
kin kesäteatterin kattorakenteen kaarevaksi 
muotoiltu kehäpalkki ja Linnanmäen huvi-
puiston pääsisäänkäynnin spiraalipalkkeina 
kiertyvät kaaret.

- Aikoinaan liikkeelle lähdettiin niin sa-
notusti nollasta. Lähtökohtana olivat ko-
kemukset PPTH:n toimituksissa hankalik-
si osoittautuneista rakenteista. Olemme itse 
kehittäneet käyttämämme koneet ja tuoneet 
omilla innovaatioilla taivutuksen osaksi nor-
maalia tuotantoa. Olemme tavallaan poista-
neet taivutukseen liittyvät ongelmat muilta. 
Esimerkiksi tukkuri Tibnorin kanssa meillä 
on hyvä yhteistyö, kun otamme materiaa-
lit pääosin heiltä ja he taas tilaavat koko ajan 
meiltä alihankintatöitä tukemaan omien asi-
akkaidensa toimintaa, Heikki ja Ossi Kumpu-
la esittelevät.

- Oodin porras oli meille iso toimitus ja 
vaati lisäinvestointeja tuotantoonkin eli ai-
empaa järeämpään levyntaivutuskonee-
seen. Luotimme omaan osaamiseemme tässä 
haastavassa työssä, ja onnistuimme. Ilok-

semme olemme nyt saaneet jo investoinnille 
lisäkatetta mm. tilauksesta Oma Säästöpan-
kin Seinäjoelle tulevaan uudistaloon, jonka 
portaat teemme, Heikki Kumpula toteaa.

Oodiin kyselyt jo arkkitehdeilta

Oodi-hanke on hyvä esimerkki siitä, miten 
vaativa arkkitehtoninen kohde rakentuu. 
Kumpulat saivat ensimmäiset kyselyt por-
taista jo arkkitehdeilta, jotka halusivat tietää 
erilaisia toteutukseen liittyviä yksityiskohtia. 
Varsinainen tarjouskysely tuli runkotoimit-
taja Normekilta, jonka toimitukseen portaat 
siis kuuluivat. Oodin mustat kierreportaat on 
tehty Kaaritaivutus Kumpulan tilojen fyysiset 
mitat ja koneiden kapasiteetin maksimaali-
sesti käyttäen.

- Näin isot 80 tonnin rakenteet vaativat 
ensiksi riittävät rahkeet valmistussuunnitte-
luun ja sitten niin sanotusti kunnon koneet ja 
tilat, että ne voi tehdä. Portaan elementit piti 
pystyä esivalmistamaan lähes valmiiksi mas-
siivisista materiaaleista. Hallin korkeus piti 
hyödyntää täysin, että eri osat sai sovitetuksi 
paikalleen, Ossi Kumpula naurahtaa.

Oodin kahden liki identtisen kierrepor-
taan osat vietiin työmaalle 10 palana. Yksit-
täiset osat painoivat 7500 – 8500 kiloa. Val-
mistuksessa on hienoja yksityiskohtia kuten 
hitsaamalla tehdyt teräsaskelmat, joiden an-
siosta portaisiin saatiin kevyt kulma. Betoni-
päällysteisiä askelmia on kaikkiaan 144.

Artikkelit

1.
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- Käytännössä portaissa on kaksi isoa 1,6 
metriä korkeaa kotelopalkkia, jotka on val-
mistettu 15 mm levystä. Porras, joka nousee 
3. kerrokseen asti, on ripustettu vetotangol-
la Oodin teräksisestä siltarakenteesta. Yh-
den portaan korkeus on kaikkiaan reilut 12 
metriä. Alemmassa kerrosvälissä on kolme 
ja ylemmässä kaksi osaa kummassakin por-
taassa, Ossi Kumpula esittelee.

- Meidän ehdotuksestamme myös le-
potasot on intergroitu osaksi porrasta. Se 
helpotti asennusta työmaalla. Asennus ei 
kuulunut meille, mutta kävimme työmaal-
la konsultoimassa, että tämä normaalia eri-
koisempi rakenne saatiin fiksusti paikalleen, 
Heikki Kumpula jatkaa.

Alkujaan porras oli suunniteltu niin, että 
kierreosat ja lepotasot olisi viety ja asennet-
tu erillisinä osina. Kun lepotasot hitsattiin 
kierreosiin jo Seinäjoella, säästettiin hitsauk-
sia työmaalla ja siten nopeutettiin asennusta. 
Portaan ulkonäkö on myös tasaisempi, kun 
jatkoskohdat saatiin minimoitua.

Portaiden pintamaalaus, askelmavalut ja 
puisten käsiohjainten asennukset on tehty 
jälkikäteen työmaalla eivätkä kuuluneet Kaa-
ritaivutuksen toimitukseen. Seinäjoelta por-
taat lähtivät pohjamaalattuina.

Järkevää käyttää esivalmistusta

Kaaritaivutus Kumpulalla lähtökohtana on, 
että valmistuksessa käytettävät materiaa-

lit otetaan aina mahdollisimman valmii-
na. Kaaritaivutuksen väki keskittyy sitten 
taivutusten ja kokoonpanojen tekemiseen, 
joista yhtiön toiminnan lisäarvo tulee. Kaa-
ritaivutus on hyödyntänyt paljon Tibnorin ja 
Fibercut’in palveluita, mutta hyödyntää esi-
valmistuksessa myös mm. muiden tukkurei-
den osaamista.

- Eli meille tulee lähtökohtaisesti tietyl-
lä tavalla leikattuja aihioita, joita taivutam-
me ja hitsaamme täällä valmiiksi rakenteik-
si. Isoimmissa taivutuksissa on tosiaan ollut 
komponentteja, joiden mitta on ollut liki lat-
tiasta kattoon. Tavallisen mustan teräksen 
lisäksi olemme taivuttaneet ruostumatonta 
terästä, duplex-putkia, hardox-levyjä, alu-
miiniprofiileja, messinkiä ja mm. kaiteisiin 
kuumasinkittyjä materiaaleja. Alkuvuodes-
ta taivuttelimme esimerkiksi yhteen liiken-
neympyrään tehtävän taideteoksen ruostu-
matonta teräsrunkoa, Ossi Kumpula kuvaa 
myös Teräsrakenneyhdistyksen jäsenek-
si toiminnan kehittyessä liittyneen yrityksen 
työkenttää.

- Oodin merkitystä referenssinä ja työ-
nä kuvaa, että se oli meille yli puolen vuoden 
projekti ja työllisti meillä parhaillaan yhdek-
sän henkeä. Normaalivahvuutemme on ny-
kyisin puolenkymmentä henkeä, Ossi Kum-
pula lisää.

Käytännössä Heikki Kumpula on vastan-
nut tuotannossa palkkipuolen ja Ossi Kum-

pula levypuolen töistä. Heikki on kuitenkin 
hiljalleen siirtymässä arjen työssä taustalle. 
Hänen seuraajaansa koulutetaan parhaillaan 
käytännön töissä ottamaan vastuun palkki-
toimituksista.

- Tuotannon puolelle Seinäjoella on saa-
tu väkeä. Sen sijaan nuorta tällaisista mie-
lenkiintoisista erikoisrakenteista kiinnos-
tunutta suunnittelijaa emme siis ole vielä 
löytäneet lisäresurssiksemme, Ossi Kumpula 
toteaa. -ARa

2.

3.

4.

5.

Kuvat 1,3 ja 5: Vuoden 2018 teräsrakenteen eli kes-
kustakirjasto Oodin kierreportaat on valmistettu 
Kaaritaivutus Kumpulassa.

Kuva 2: Heikki Kumpula (vas.) ja Ossi Kumpula tut-
kailevat taivutettavana olevaa palkkia Kaaritaivutus 
Kumpulan tuotantotiloissa Seinäjoella.

Kuva 4: Taivutettuja levyjä ja palkkeja käytetään eri-
laisissa konepajoissa. Tässä viimeistellään taivutettua 
levyä koneenrakennuksen tarpeisiin.

Valokuvat: 1,3,5 Anssi Kumpula/Kaaritaivutus Kum-
pula, 2,4 Arto Rautio
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Teräs pitää 
puukerrostalon 
pystyssä

Kun Itä-Suomen yliopisto siirsi opettajain-
koulutuksen Savonlinnasta Joensuuhun, 
syntyi Joensuussa selkeästi kysyntää uusille 
opiskelija-asunnoille. Opiskelija-asuntosää-
tiö Joensuun Elli kehitti lisäasuntotarvet-
ta helpottamaan kaupungin Penttilänkatu 
2:n tontinluovutusehdot täyttävän paketin 
yhdessä Arcadia Oy Arkkitehtitoimiston ja 
rakennuksen KVR-urakalla tekevän Raken-
nustoimisto Eero Reijosen kanssa. Nimen 
Joensuun Lighthouse saaneen rakennuksen 
rakenteiden suunnitteluun urakoitsija kiin-
nitti A-insinöörit.

- Käytännössä vastaamme koko raken-
teen suunnittelusta, mutta rakennusliikkeen 
kumppanina elementtitoimituksissa toimi-
va Stora Enso on toimittanut meille tuotan-
nollista ja mitoitustietoa suunnittelun tueksi. 
Koko työn pohjana on tietysti Arcadian Jo-
ensuun Ellille tekemä arkkitehtisuunnittelu, 
kertoo hankkeen vastaavana rakennesuun-
nittelijana toimiva Tomi Rautiainen A-Insi-
nööreistä.

Opiskelijataloon sopivasti Lighthou-
sen asunnot ovat pieniä eli pääosin yksiöitä. 
Kunkin kerroksen päädyssä on lisäksi kak-
sioita. Asuntoja on kaikkiaan 117. Jokaisessa 
asunnossa on asuntokohtainen ilmanvaihto, 
mikä on osaltaan vaikuttanut suunnitteluun. 
Yhteistilat ovat alhaalla betonirakenteisessa 
ensimmäisessä kerroksessa.

Joenrantatontin maaperässä on pehmeä 
savikerros sekä moreenia ja kalliota. Siksi ra-
kennus seisoo SSAB:n toimittamien teräs-
paalujen päällä. 

- Paalujen halkaisija on lähtökohtai-

sesti 170 mm. Kaikkiaan 263 paalusta 56 on 
porattuja ja injektoituja vetopaaluja, muut 
ovat lyöntipaaluja. Muutama lyödessä vähän 
kääntynyt paalu on tehty liittorakenteek-
si, muuten paalut ovat onttoja. Paaluista osa 
on vinossa ottamassa vastaan vaakakuor-
mia. Kaikkineen paalumäärä on näissä tont-
tioloissa suurempi kuin rakennuksen massa 
normaalisti edellyttäisi, Rautiainen toteaa.

- Teräspaalua on käytetty varmistamaan, 
että työtä pystytään vähän viettävällä tontilla 
jatkamaan ongelmattomasti paalujen päältä. 
Teräspaalu helpotti myös alla olevan tiukan 
moreenikerroksen läpi pääsyä varmasti kalli-
oon asti, Tomi Rautiainen tiivistää.

- Perustukset on tehty normaalisti paa-
lujen päälle. Eli paalujen päällä on teräsbeto-
nianturat ja sitten teräsbetoninen alin kerros. 
Nämä rakenteet toimivat vastapainona kaa-
tumista vastaan kevyelle puurungolle, Rau-
tiainen lisää.

Kerrosten rakenteet toistuvat   
ja teräs jäykistää ne

Toisesta kerroksesta ylöspäin rakennus tois-
taa samaa pohja- ja rakenneideaa aina ylim-
pään kerrokseen asti. Välipohjat on tehty 2,5 
metriä leveistä CLT-elementeistä ja ruuvattu 
kiinni. Tuulikuormat siirtyvät niiltä kantavil-
le seinille, jotka toimivat jäykistävinä raken-
teina. Puiset LVL-seinäelementit ovat yhden 
kerroksen korkuisia ja enintään 16 metriä 
pitkiä. Rakenteen jäykistys tapahtuu jänne-
terästankoja apuna käyttäen. Tankojatkokset 
tehdään muhveilla aina kerrosten rajoissa ja 

Suomen korkein puukerrostalo 
nousee Pielisjoen rannalle Joen-
suussa. Opiskelija-asuntosäätiö 
Joensuun Elli otti kopin kau-
pungin tontille asettamasta ma-
teriaalivaatimuksesta. Kaikkiaan 
14-kerroksinen puuelementtita-
lo seisoo tukevasti teräspaalujen 
päällä ja pysyy kasassa teräksi-
sillä vetotangoilla.

Artikkelit

kiristys levyillä ja muttereilla määrävälein.
 - Elementtitehtaalla porataan seinäele-

menttiin kahdesta suunnasta 40 mm reikä 
22 mm jännetankoa varten. Jos poraukset ei-
vät mene ihan kohdalleen, elementti ava-
taan tehtaalla jännetangon sijoituskohdalta 
ja reikä suurennetaan niin, että tanko menee 
ajatellusti. Lopuksi avatun elementin pinta 
suljetaan uudestaan ennen toimitusta työ-
maalle, Rautiainen kuvaa toimitusta.

1.

2.

Kuva 1: Pielisjoen ran-
taan nousee Joensuun 
Ellin 14-kerroksinen 
opiskelija-asuntota-
lo, jonka puuelement-
tirunko pysyy pystyssä 
teräksisillä jännetan-
goilla. Puu oli määrätty 
runkomateriaaliksi ton-
tinluovutusehdoissa, ja 
toteuttajaksi valikoitui 
tässäkin hankkeessa siis 
vuokrataloyhteisö.

Kuva 2: Tomi Rauti-
ainen toimii Joensuun 
Lighthousen vastaava-
na rakennesuunnitte-
lijana.

Kuvat 3 ja 4: Rungon jäykistys ja lukitus tapahtuu 
kolmen kerroksen välein. Jäykistyskohtaan asenne-
taan kuormansiirtolevy ja kiristysmutteri sekä muhvi 
tangon päähän, jos tangosta on jatkos ylöspäin. Lo-
puksi elementissä olevat aukot betonoidaan umpeen. 
Rakenteisiin tulee palonsuojauksen ja äänieristyksen 
takia kipsilevyä tai villaa puuelementtien päälle eikä 
näissä kuvissa vielä näkyvää puupintaa jää käytän-
nössä missään näkyviin.
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- Käytännössä puurakenteet sidotaan 
alaosan betonirakenteeseen näillä jännetan-
goilla. Tangon reiän pieni väljyys ei haittaa 
rakenteen toimivuutta. Rakenne on toteutet-
tu niin, että alimmissa kerroksissa näitä jän-
netankoja on 94 kappaletta, mutta 14. ker-
roksen kattoon asti ulottuu enää 34 tankoa. 
Pisimmille tangoille kertyy mittaa noin 41 
metriä, Tomi Rautiainen sanoo.

Käytännössä tankojen määrä pienenee 
aina 3 kerroksen välein. Eli kerroksissa 2-4 
on muhveilla toisiinsa liitettyinä 94 jänne-
tankoa. Jäykistys ja lukitus tapahtuu samoin 
kolmen kerroksen välein. Jäykistyskohtaan 
asennetaan kuormansiirtolevy ja kiristys-
mutteri sekä muhvi tangon päähän, jos tan-
gosta on jatkos ylöspäin.

Työmaalla edetään käytännössä nosta-
malla aina seinäelementit ensin paikalleen ja 
pujottamalla sitten jännetanko sille tehtyyn 
reikään. Elementin alaosassa on kolo, josta 
muhvin tai kuormansiirtolevyn ja -mutterin 
ja muhvin voi asentaa paikalleen. Kun liitos 
on valmis, kolo betonoidaan umpeen. 

- Tämä toteutusajatus on urakkavai-
heesta lähtöisin ja annettiin meidän työlle 
pohjaksi. Me olemme sitten miettineet jän-
neterästankojen määrät ja toteutuksen detal-
jiikan, Tomi Rautiainen kertoo.

- Kyllähän rakenteen jäykistäminen on 
ollut rakennesuunnittelulle suurin haaste, 
kun rakennuksen oma paino ei riitä pitämään 
sitä pystyssä. Ja käytännön jännetankojen 
mitoitus ja sovitus rakenteeseen, hän lisää.

Ikkunoiden ja julkisivun asennus on ta-
pahtunut työmaalla sääsuojan sisällä. Julkisi-
vussa on kuitulevypinta. Harjakaton kattoris-
tikot ja bitumikermikatto on koottu lohkoiksi 
maassa ja nostettu paikalleen valmiina ele-
mentteinä.

Puu ei näy puutalossa

Joensuun Lighthousea varten on tehty palo-
tekniset tarkastelut Paloteknisessä Insinöö-
ritoimisto Kaurialassa. Kaurialan toimisto 
on simuloinut palotilanteita ja konsultoinut 
A-Insinöörejä suunnitteluratkaisuissa. Ra-
kenteisiin tulee palonsuojauksen ja äänieris-
tyksen takia kipsilevyä tai villaa puuelement-
tien päälle eikä puupintaa jää käytännössä 
missään näkyviin. Ulkoseinissä ja huoneisto-
jen väliseinissä on villa ja kaksi kerrosta kip-
silevyjä. Lisäksi rakennuksessa on sprinklaus. 
Tämä on laskettu riittävän tasolle R90.

- Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat 
kevyitä kipsilevyseiniä. Märkätiloissa on ke-
vytrakenteiset märkätilakipsiseinät. Nämä 
tehdään paikalla rakentaen. Lattioissa on vä-
lipohjalaatan päällä 3 cm askeläänieriste ja 5 
cm maakosteabetonivalu. Elementin alapin-
nalla on lisäksi kipsilevyverhous lisäämässä 
äänieristystä, Rautiainen sanoo.

Talotekniikka viedään huoneistojen 
eteistiloihin alaslaskutiloissa palonsuoja-
verhousten sisällä. Näissä kohtaa huone-
korkeus on 2,25 metriä, muuten 2,7 metriä. 
Kerroskorkeus on tässä kohteessa 3,1 met-
riä. Sähkö- ja viemärinousut ovat pääosin 
porrashuoneen yhteydessä. Kun IV tapahtuu 
huoneistokohtaisesti muualla paitsi yhteisti-
loissa, ovat kanavatilat olennaisesti pienem-
mät kuin keskitetyssä ratkaisussa.

- Portaat on myös tehty puisina ele-
mentteinä. Portaiden kiinnitys tasoihin ta-
pahtuu teräskiinnikkeillä. Hissikuilut ovat 
samaten puurunkoisia, Tomi Rautiainen to-
teaa.

- Asukkaan kannalta tämän toteutuksen 
on ajateltu toimivan niin, ettei hän huomaa 
eroa vaikkapa betonielementeistä tehtyyn 
taloon. Rakennus elää kyllä tuulen mukana, 
mutta liikkeen pitäisi olla niin vähäistä, et-
tei huojumista havaitse. Painumaa on myös 
tutkittu. Mittausten perusteella koko raken-
nus on painunut vain 15 mm, joten senkään 
ei pitäisi olla ongelma, Tomi Rautiainen lisää 
lopuksi. -ARa

3.

4. 5.

6.

7.

Kuvat 5 ja 6: Seinä-, lattia- ja porraselementtien lii-
toksissa on käytetty teräsosia. Pystysuunnassa run-
gossa kulkee teräksisiä jännetankoja, joiden avulla 
puurakenteet sidotaan alaosan betonirakenteeseen.

Kuva 7: Tässä työmaa on jo edennyt runkovaiheesta 
eteenpäin. Rakenteisiin asennetaan palonsuojauksen 
ja äänieristyksen takia kipsilevyä tai villaa puuele-
menttien päälle. Sprinkleriputkistoa ja muuta talo-
tekniikkaa on tässä myös jo asennettu.

Valokuvat: Arto Rautio
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Finn-Power Oy:n toimi- ja 
tuotantotilat, Seinäjoki

Finn-Power Oy uuden kokoonpanotehtaan ja 
toimistotalon suunnittelutyö oli miellyttävä 
haaste Pandatalon ja OmaSp Stadionin jäl-
keen. Olihan kyseessä Seinäjoelle Kauhavalta 
muuttava kansainvälinen Etelä-Pohjalainen 
yritys. Kokoonpanohalli 15 000m2 ja viisiker-
roksinen toimistorakennus 5000m2 tekivät 
siitä Seinäjoen uuden kiertotiehen rajoit-
tuvan teollisuusalueen merkittävimmän ja 
suurimman rakennuskohteen.

Etelä-Pohjalaisittain sanottuna komia 
saa olla muttei pramia. Rakennuksen pitää 
toisin sanoen olla näyttävä, muttei silti ko-
reileva. Uskottavuus ja luotettavuus yrityk-
sestä luodaan ensivaikutelmasta samoin kuin 
ihmisistäkin. Samasta tavoitteesta on pidetty 
kiinni myös arkkitehtisuunnittelussa.

Halusimme jo pihaan tultaessa viestiä 
siitä, että kyseessä on kansainvälisen yhtiön 
toimitalo. Tulijaa vastassa on neljä kerrosta 
korkea aulatila, jota kerroksissa ympäröivät 
isot lasiseinät. Aulassa katseenvangitsijoina 
ovat valkoinen betonikierreporras ja katosta 
roikkuva valaisin, jonka muoto tulee yrityk-
sen logosta. Pimeään aikaan molemmat erot-
tuvat jo ulkoa rakennusta lähestyttäessä.

Toimistotalon ensimmäiseen kerrok-
seen sijoitettiin koko henkilökunnan yh-
teiset tilat, ravintola ja esittelytila. Ensim-
mäisessä kerroksessa on myös kokoustilat 
talon ulkopuolisille vierailijoille. Ravintola 
on koko henkilökunnalle niin toimiston kuin 

kokoonpanonkin yhteinen ja ainut koko ra-
kennuksessa. Tällä saadaan yhteisöllisyyttä 
henkilökunnan keskuuteen. Samassa tilassa 
ruokailevat myös vieraat ja yritysasiakkaat.

Henkilökunnan toimisto- ja kokousti-
lat sijoitettiin ylempiin kerroksiin. Monitila-
toimistojen reunoilla on pieniä lasiseinäisiä 
äänieristettyjä työhuoneita ja kokoustiloja. 
Sisätiloihin on haettu avoimuutta niin, että 
kaikkialta avautuu näkymä muualle raken-
nukseen ja ulos. Erillistä johtajien kerrosta 
ei ole, vaan huoneet ovat yhteneviä ja kaikki 
käyttävät samoja tiloja.

Toimistotiloissa tavoitteena on ollut 
viihtyisä työympäristö. Akustiikkaan ja va-
laistukseen kiinnitettiin suunnittelussa eri-
tyistä huomiota materiaalivalinnoilla kuten 
tekstiililattialla ja akustiikkaseinillä. Biody-
naamisella valaistuksella, jossa toimistotilo-
jen valaistus muuttuu vuorokauden rytmin 
mukaan, on selkeä yhteys työviihtyvyyteen ja 
-vireyteen.

Ylimpään kerrokseen sijoitettiin kokous-
tila ja saunaosasto. Viime vuosina saunaosas-
tot ovat jääneet yritystiloista pois. On hienoa 
että vielä löytyy yrityksiä jotka uskovat peri-
suomalaiseen kokouspaikkaan.

Rakennuksen ulkoverhouksen materiaa-
leilla haluttiin tuoda esiin Finn-Power Oy:n 
omaa osaamista. Toimistorakennuksen jul-
kisivuun on käytetty lasin lisäksi alumiini-
komposiittia. Anodisoidulla alumiinilla pin-

Projektit

noitetut komposiittikasetit ovat julkisivujen 
pääasiallinen materiaali ja sisäänkäynnin 
puukuosikuvioiduilla alumiinikaseteilla on 
tuotu lämmintä sävyä julkisivuun. Kasetit on 
työstetty Prima Powerin laitteilla paikalli-
sessa yrityksessä Pohjanmaan Rakennuspel-
ti Oy:ssä. Näin pääsee rakennuksessa esille 
myös paikallinen osaaminen. 

Rakennustyöt alkoivat alkusyksystä 2017 
ja rakennus valmistui kokonaisuudessaan 
vuoden 2018 lopulla. 

Rakentaminen sujui hienosti ja aikatau-
lussa KVR-urakoitsijan Lujatalo Oy:n toi-
mesta. Vahva sitoutuminen projektiin ja ai-
katauluun niin rakennuttajan, urakoitsijoiden 
ja suunnittelijoiden välillä varmisti lopputu-
loksen laadun ja toimivuuden. Nyt on help-
poa Etelä-Pohjalaisena sanoa että komiahan 
siitä tuli!

Jyrki Jääskeläinen, arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy

Etelä-Pohjalaisittain sanottuna komia saa olla muttei pramia. 
Rakennuksen pitää toisin sanoen olla näyttävä, muttei silti koreileva. 
Uskottavuus ja luotettavuus yrityksestä luodaan ensivaikutelmasta samoin kuin 
ihmisistäkin. Samasta tavoitteesta on pidetty kiinni myös suunnittelussa.

1.

Kuva 1: Pääjulkisivu luoteesta.

Kuvat 2,3 ja 5: Neljä kerrosta korkea lasiseinäinen 
aulatila.

Kuva 4: Asemapiirros.

Kuva 6: Pimeään aikaan korkea aulatila erottuu jo 
ulkoa rakennusta lähestyttäessä.
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2.

3.

4.

5.

6.
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Rakennesuunnittelu
Tarjouspyyntö rakennesuunnittelusta saatiin 
toukokuun 2017 lopussa  ja suunnitteluso-
pimus Lujatalon kanssa päästiin solmimaan 
kesäkuun alussa. Rakennesuunnittelun Lu-
jatalo jakoi osiin, kaikki olivat suoraan sopi-
mussuhteessa Lujatalon kanssa: teräsraken-
nesuunnittelu: Way Structural Technology 
Oy, betonielementtisuunnittelu: Insinööri-
toimisto Rintala Oy, kokoonpanohallin katto-
elementtien suunnittelu: Termater Oy.

Suunnittelusopimuksen laatimisen jäl-
keen selvisi hankkeen todellinen aikataulu, 
joka oli tarjouspyynnön aikatauluun verrat-
tuna huomattavasti kireämpi. Heti heinä-
kuussa 2017 piti päästä aloittamaan perus-
tustyöt. 

Kuormitustiedot perustusten mitoitta-
mista varten piti saada teräsrungon suun-
nittelijalta viimeistään kesäkuun lopulla. 
Kuormitustietojen saaminen viivästyi suuren 
työmäärän vuoksi, ja lopulliset kuormitus-
tiedot saatiin vasta heinäkuun toisella vii-
kolla. Perustussuunnitelmat saatiin kuiten-

kin työmaalle heinäkuun puolivälissä. Tämä 
onnistui ainoastaan siten, että rakennesuun-
nittelijamme suostui siirtämään kesälomansa 
aloitusta kahteen eri otteeseen.

Aikataulussa pysyäksemme otimme toi-
sen suunnittelijan projektiin ja teimme sel-
keän työnjaon. Projektin aloittaneen Denis 
Kozlovin vastuulla oli kokoonpanohalli. Joo-
nas Saaren vastuulle tuli toimistorakennuk-
sen rakennesuunnittelu, ja Joonas sai pitkää 
päivää tekemällä toimistorakennuksen suun-
nittelun aloituksen viivästymisestä kertyneen 
viiveen kirittyä takaisin aikatauluun hyvinkin 
nopeasti. Kokoonpanohallin osalta olimme 
perustussuunnittelun loppuun saakka hie-
man hankalassa välikädessä. Kuormitustie-
dot saatiin aina aivan viime hetkellä, jolloin 
perustusten suunnitelmat päästiin yleensä 
aloittamaan vasta silloin, kun niiden olisi pi-
tänyt jo olla työmaalla. 

Suunnittelukokouksia oli Seinäjoella 1-3 
viikon välein, Lujatalon johtamina, aina tam-
mikuun 2018 alkuun saakka. Näiden lisäk-
si kerran kuussa oli tilaajan suunnitteluko-
koukset. 

Hanke oli iso ja osapuolia projektin eri 
vaiheissa, sekä tehtävissä oli paljon. Aiem-
malla työnantajallani isoista ST-urakkamuo-
toisista rakennushankkeista hankitun koke-
mukseni perusteella osasin olettaa, että asiat 
eivät mene aikataulussa ja  aina niin kuin 
olettaisi. Näin oli tässäkin hankkeessa. Tar-
vittavat lähtötiedot ja niiden ajallaan saami-
nen vaati korostettua omatoimisuutta. Koska 
muuten lähtötietojen puute olisi hidasta-
nut suunnittelua ja sitä myötä myös koko 
hanketta. Muiden suunnittelijoiden suun-
nitelmat, sekä aikataulut piti vaan yrittää 
yhteensovittaa, jotta omia suunnitelmia sai 
aikataulussa vietyä eteenpäin. Se on raken-
teiden pääsuunnittelijan roolin työläs puoli. 

Kokoonpanohalli ulkokatoksineen oli 
melko selkeä meidän suunnittelusisältömme 
kannalta. Hallin betonilattialle tilaajan toi-
mesta asetetut kuormitusvaatimukset olivat 
korkeat. Kuitubetonilattian suunnittelijan ja 
teräskuidun toimittajan Arcelor Mittal Oy:n 
kanssa yhteistyössä saimme kuitenkin kaik-
kia osapuolia miellyttävän suunnitelman ja  
betonilattioista tulikin lopulta erinomaiset. 

7.

8.
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Teräsrakennesuunnittelu
Finn-Power Oy:n tuotantolaitoksen ja sosi-
aalitilan teräsrakennesuunnittelun erityis-
piirteitä ovat seuraavat asiat:

-Kattorakenne koostui yksi-, kaksi- ja 
kolmiaukkoisista kertopuuelementeistä.  Al-
kuvaiheessa jo teräsrakennesuunnittelus-
sa määritettiin elementtijako, jotta saatiin 
kantaville teräsristikoille määritettyä tuki-
reaktiot.  Kattoelementtien kiinnitys teräs-
ristikoihin vaati konsolin suunnittelulta ker-
topuuelementin leimapaineen kestävyyden 
huomioimisen ja konsolin jäykkyyden las-
kennan (kuva 10).  Puuelementit tukivat ris-
tikoiden yläpaarteen sivusuunnassa.  Puuele-
mentit toimivat levykenttänä yhden ristikon 
osalta.  Koko hallin vaakajäykistys hoidettiin 
teräsdiagonaaleilla.

-Tuotantolaitokselle oli tehty toimin-
nallinen palomitoitus, mutta johtuen eri-
laisista toiminnoista niin teräsraketeille oli 
määritetty erilaisia palonkestävyysaikoja.  
Teräsrakenteiden optimointi myös erilai-
sille palonkestävyysajoille merkitsi erilaisia 

Toimistorakennuksen runko toteutettiin 
pilari-palkki- runkona, runko jäykistettiin 
betoniseinillä. Pilarit ja palkit olivat terästä, 
ja välipohjan rakenne ontelolaattaa. Betoni-
seinät olivat paikallavalettuja Lujatalon toi-
veesta. Runko pyrittiin tekemään sellaiseksi, 
että se olisi valitut rakenneratkaisut huomi-
oiden nopea pystyttää ja siinä onnistuttiin-
kin mielestäni hyvin. Tässä tärkeä tekijä oli 
suunnitella runko ilman hitaita ja työläi-
tä ontelolaattojen reunojen pituussuuntaisia 
reunavalukaistoja, joita olisi muutoin ollut 
yli 100 jm per kerros. Ulkoseinät toteutettiin 
Lujatalon toiveesta puuelementein, kyseiset 
elementit Lujatalo valmisti itse. Vesikatto to-
teutettiin puurunkoisena bitumikermipintai-
sena sisäänpäin viemäröitynä kattona.

 Hanke oli haastavuutensa takia varsin 
mieleenpainuva ja lopulta erittäin palkitseva. 
Kyseinen rakennus on pinta-alaltaan toimis-
tomme historian tähän asti suurin rakenne-
suunnitteluhanke. Toivottavasti pääsemme 
myös jatkossa toteuttamaan vastaavanlaisia 
projekteja.

Teemu Saari, projektipäällikkö
Suunnittelutalo PPG Oy

teräsristikoita.  Sosiaalitilan teräsrakenteet 
koostuivat betonitäytteisistä teräspilareis-
ta sekä WQ-palkeista (alalaippa palosuojat-
tu).  Haasteellista sosiaalitilan rakenteiden 
suunnittelussa oli saada selvyys rakenteiden 
kuormituksista (yläkerran edustustilat ja IV-
konehuone).

9.

10.

11.

12.

Kuva 7: Aulassa katseenvangitsijoina ovat valkoinen 
kierreporras ja katosta roikkuva valaisin, jonka muo-
to tulee yrityksen logosta.

Kuva 8: Julkisivut luoteeseen, koilliseen, kaakkoon ja 
lounaaseen.

Kuva 9: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 10: Puuelementin kiinnityskonsoli.

Kuva 11. Tuotantotilojen katto- ja runkorakennetta.

Kuva 12: Lasiseinän vaakatuenta.

Kuva 13. (seuraava sivu): Laskentamalli värähtely-
analyyseille.

Valokuvat: Pasi Ahola
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Finn-Power Oy:n toimi- ja 
tuotantotilat, Seinäjoki
Tilaaja/rakennuttaja
Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy
Pääurakoitsija
Lujatalo Oy
Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy
Rakennesuunnittelu
Suunnittelutalo PPG Oy
Teräsrunkosuunnittelu
WAY Structural Technology Oy
Kokoonpanohallin kattoelementtien 
suunnittelu
Termater Oy

-Lasiseinän vaakatuenta tehtiin vaaka-
ristikolla, joka tuettiin pystykuormien osalta 
kattolaatasta.  Näin saatiin julkisivulasira-
kenne toteutettua kevyenä.   

-Rakennukseen tehtiin mittaushuone, 
missä mittalaitteen toiminnalle määritettiin 
tiukat kiihtyvyysarvot.  Rakennesuunnitte-
lussa tehtiin värähtelyanalyysit tuotantotilan 
koekäyttötilanteessa sekä ulkopuoliselle rek-
kaliikenteelle.  Analyyseissä haettiin kriteerit 
täyttävä rakenne betonilaatalle ja eristeille.  
Analyysissä käytettiin pintaelementtiä (sur-
face element, leveys 6m).

Arto Rokkanen, toimitusjohtaja
WAY Structural Technology Oy

Teräsrunkourakka
Trutec Oy
Kuitulattiamitoitus ja kuitutoimitukset
ArcelorMittal Finland Oy
Siltanosturit
Algol Technics Oy
Julkisivukasetit
Pohjanmaan Rakennuspelti Oy PRP
SW-elementtien toimitus
Kingspan Oy
Alumiinilasitukset julkisivu
Avese Oy
Alumiinlasitukset ja -ovet sisäpuoli
Stroitel Oy
Alumiini-ikkunat hallin osalla
Tikli Group Oy

Lasiseinäjärjestelmät
Inlook Oy
Nosto- ja taiteovet
Doorway Finland Oy
Pyöröovi
Assa Abloy Entrance Systems Finland Oy
Teräsportaat
JetiTaso Oy
Täydentäviä teräsrakenteita
Jokelan Terästuote Oy
Rakennuspeltiasennukset
MH-Tek Oy
Liikuntasaumaraudat
Peikko Finland Oy
Lasikaiteet
Steelpro Oy

13.
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Kalasataman keskuksen siltojen 
ja puistokannen rakenteet

Kalasataman keskus Redi oli Helsingin kau-
pungin hankekilpailu, jonka SRV voitti ja 
toteutti. Kalasataman keskus sijoittuu Sör-
näisten niemen itärannalle ja sen läpi kulkee 
sekä metro että Itäväylä. Lähtötilantees-
sa keskuksen kohdalla väylät olivat kalliol-
la rajoittuen molemmissa päissä siltoihin. 
Keskuksen rakentaminen edellytti metrosil-
lan ja Itäväylän sillan rakentamisen louhitta-
van kallion alueelle. Lopputilanteessa metro 
ja Itäväylä ylittävät Redin keskuksen jättäen 
alleen 5 kerrosta parkki- ja kauppakeskus-
tiloja. Rakentamisen aikana häiriö metro-
liikenteelle tuli minimoida ja häiriö saatiin 
rajattua vain kahteen heinäkuiseen viikkoon. 
Itäväylän liikennettä ei katkaistu kokonaan 
missään vaiheessa. Redi kauppakeskuksena 
käsittää kahden korttelin kokoisen alueen, 8 
tornitaloa sekä alapuoliseen kallioon louhi-
tun kallioparkin.

SRV johtamaan suunnitteluryhmään 
kuuluivat arkkitehtitoimisto Helin&co, ta-
lorakenteista vastaava Sweco sekä infra-ra-
kenteista vastaava Sitowise sekä lukuisia 
muita eri alojen suunnittelutoimistoja. Si-
towiselle kuuluivat katu- ja siltasuunnitte-
lun lisäksi keskuksen ulkopuoliset katujen 
alle sijoittuvat ajotunnelirakenteet, keskusta 
ympäröivät porapaaluseinät ja keskuksen al-
le kallioon suunniteltu kallioparkki sekä lou-
hinnan suunnittelu kokonaisuudessaan.

SRV koordinoi suunnittelua tietomal-
lien kautta niin että kaikki suunnittelualat 
mallinsivat rakenteensa ja laitteensa vähin-
tään yhteensovitusta varten. Rakentaminen 
tapahtui perinteisesti piirustusten avulla, 
mutta työmaa hyödynsi merkittävästi mal-
leja työnohjauksessa sekä piirustusten tul-
kinnassa.

Hankkeen toteutus edellytti useita ta-
vanomaisesta poikkeavia ratkaisuja, joilla 

hankkeen mahdollistettiin. Infrarakentei-
den osalta näitä olivat esimerkiksi seuraavat 
suunnitteluratkaisut.

Metrosilta toteutettiin rakentamalla sil-
lan kansi raiteiden sivussa ja siirtämällä val-
mis silta raiteiden kohdalle. Pilareita varten 
kallioon louhittiin 25 metriä syvät kuilut al-
haaltapäin vaakatunnelista. Pilareiden raken-
tamisen jälkeen kallio voitiin louhia viiden 
kerroksen korkeudelta sillan alta. Nykyisten 
metrosiltojen päissä kolmen tuen kohdal-
ta silta tuettiin teräksisten aputukien va-
raan louhintaa ja uusien tukein rakentamista 
varten. Kuvassa 2 on louhinta saavuttamas-
sa montun pohjaa. Etualalla oleva terästuki 
tukeutuu kallion sisälle jäävien 25 metristen 
porapaalujen varaan.

Itäväylä siirrettiin keskuksen louhinnan 
ja rakentamisen ajaksi kiertotielle, jota var-
ten rakennettiin Kulosaaren sillan kylkeen 
liittyvä teräksinen kiertotien silta. Kulosaaren 
sillan pääty tuettiin teräksisillä aputuilla niin 
että sillan maatuki voitiin purkaa ja rakentaa 
yhteinen tuki uudelle Kalasatamankadun ja 
Kulosaaren sillalle. Kiertotie oli käytössä 2018 
elokuuhun saakka, jolloin Kalasatamankadun 
silta valmistui (Kuva 3).

Kalasatamankadunsillan rakenne ideoi-
tiin sellaiseksi, että se voitiin toteuttaa osis-
sa sitä mukaa kun alapuolinen taloraken-
teen runko valmistui. Tämä edellytti sitä, 
että kaikki telinerakenteet ja kannen tuennat 
tukeutuivat pelkästään sillan pilareihin. Pi-
lareiden päihin konsoleiden varaan asennet-
tiin poikittaiset aputelineet, joiden varaan 
teräksiset kannatin palkit sekä poikkipal-
kin telineet asennettiin. Teräspalkkien päälle 
asennettiin kuorilaatat kannen valua varten 
(kuvat 4, 5 ja 6). Lopullinen rakenne muo-
dostui jännitetystä poikkipalkista ja pituus-
suuntaisesta teräs- betoniliittorakenteesta. 

Projektit

1.

2.

3.

Kuva 1: Itäinen melukate.

Kuva 2: Mertosillan teräksisiä aputuentoja.

Kuva 3: Kiertotie.
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Kaikki teräsrakenteiden sekä kuorilaattojen 
nostot keskuksen kohdalla tehtiin torninos-
tureilla.

Kalasataman keskuksen kaava edellytti 
julkista puistotilaa sekä Itäväylän ja metron 
liikennemelun torjuntaa. Nämä ratkaistiin si-
joittamalla metro katettuun tilaan ja katta-
malla Itäväylä puistokannella, jonka päihin 
sijoittuivat lisäksi teräs-lasirakenteiset me-
lukatteet. Puistokannen rakenteet tukeutui-
vat Kalasamankadun sillan poikkipalkkien 
päälle. Alapuolinen talorakenne ja yläpuo-
linen Itäväylä kevyenliikenteen kaistoineen 
tarkoittivat sitä, että pilarilinjat siirtyi-
vät poikkisuunnassa sillan kannella. Tämän 
vuoksi siltakannen poikittaiset pilarilinjojen 
palkit ovat massiivisia jännitettyjä betoni-
palkkeja. Puistokannen pääkannattimet olivat 
3-4.5 metriä korkeita massiivisia teräsristi-
koita ja tukeutuvat mastopilareina seisovien 
liittopilareiden varaan. Kansirakenne koos-
tuu TT-palkkien ja yhtenäisen betonilaatan 
muodostamasta liittorakenteesta. (kuvat 7 ja 
8). Kaikki puistokannen sekä siihen liittyvien 
siltojen nostot toteutettiin liikkuvilla nostu-
reilla siltakannelta.

Puistokansi liittyy keskuksen torni-
en kattopihoihin useilla erillisillä kevyenlii-
kenteen silloilla sekä yli sata metriä pitkällä 
teräsristikko rakenteisalla betonikantisella 
ramppisillalla Kulosaaren siltaan.

Itäinen- ja läntinen melukate tukeutu-
vat sillan reunapalkkien ja keskiristikon va-
raan. Pääkannattimet ovat kaarevia poik-
kileikkaukseltaan muuttuvia kehäpalkkeja 
(kuva 9).

Hanke oli kokonaisuudessaan todella 
haastava ja jatkuvaa yhteensovitusta edel-
lyttävä hanke, jota SRV ohjasi kiitettävällä 
tavalla. Koska kaikki siltarakenteiden pila-
rit ovat runkoäänten vuoksi irti taloraken-
teista, oli näistä sovittava jo alkuvaiheessa. 
Käytännössä slltapilarit ja sillan jännevälit 
määräytyivat talorungon toiminnallisuuden 
perusteella. Yhteensovitusta oli tehtävä ra-
kenteellisen yhteensovituksen lisäksi etenkin 
nostojen yhteensovituksessa niin, etteivät 
valmiit rakenteet estäneet nostoja. Toisaalta 
etenkin siltakannen osalta kannen valmistu-
minen mahdollisti raskaampien puistokan-
nen ja metron katteiden nostot. Myös yh-
teistyö teräsrakenteiden toimittajien kanssa 
sujui suunnittelijan kannalta erinomaisesti.

Jussi Luokkakallio DI
Sitowise oy

4.

5. 6.

7.

8.

Kuva 4: Kuorilaattojen asennus ja poikkipalkin 
muotti.

Kuva 5: Poikittaiset aputukirakenteet ja pääpalkit.

Kuva 6: Siltapalkkien asennusta.

Kuva 7: Sillan ja puistokannen vaiheittain etenevä 
rakentaminen.

Kuva 8: Puistokannen ristikoiden asennus.

Kuva 9: Valmis puistokansi Itäväylän päällä.

Valokuvat: Jussi Luokkakallio
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Hankkeen toteuttaja ja 
pääurakoitsija 
SRV oy
Rakenteellinen suunnittelu
Sitowise oy
Jussi Luokkakallio DI
Mikko Tuominen DI
Niklas Gordin DI
mallinnus, Aki Lehikoinen, 
Thuong Dinh Khac, Christoph 
Hellqvist
Junatien katusuunnittelu 
(Itäväylä) Sitowise
Itäisen ja läntisen katteen 
arkkitehtisuunnittelu
Helin&co oy
Puistokannen pintarakenteet
Maanlumo oy

Teräsrakenteiden toteutus:

Kalasataman sillan ja puisto-
kannen teräsrakenteet
Ruukki Construction Oy

Kalasataman sillan ja puisto-
kannen teräsrakenteiden 
asennus
Silta-asennus Mäkelä Oy
Itäinen ja Läntinen kate 
lasirakenteineen
Urakointiasennus M. Rautio Oy
Ramppisilta
Karjalan konepaja oy
Kiertotiensilta ja metrosilta 
Kreate oy (Insinööritoimisto 
Seppo Rantala Oy)

Kalasatamankadun silta 
8700 kanm2

Väliaikainen kiertotien silta 
4500 kanm2

Puistokansi Itäväylän päälle 
n. 4800 kanm2

Teräsrunkoiset lasikatteiset 
melukatteet Itäväylän päälle 
n. 900m2 + 900m2

Kalasataman keskuksen siltojen ja    
puistokannen rakenteet

9.

Silta-asennus Mäkelä Oy tarjoaa siltojen 
asennuspalvelut vahvalla ammattitaidolla

Siltojen teräsrakenteiden asennukset toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 

Silta-asennus Mäkelä Oy
040 5389542
www.silta-asennus.fi

Sitowise on 1400 hengen rakennetun ympäristön 
asiantuntijayritys, joka tarjoaa kaikki alan suunnittelu-, 
asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. 

Meillä on vankka kokemus siltojen ja 
muiden taitorakenteiden suunnittelusta. 
Asiantuntijamme ovat olleet mukana 
suunnittelemassa tai tarkastamassa useita 
viimeaikaisia terässiltakohteita.

Meillä tehdään joka päivä pieniä ja suuria 
ihmeitä rakentamisen koko elinkaarelle.
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Metropolia Myllypuron kampus, Helsinki

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy tiivistää 
korkeakoulun toimipisteverkostoa nykyi-
sestä 20:stä neljään. Tulevat neljä kampus-
ta sijoittuvat Arabianrantaan ja Myllypu-
roon Helsingissä, Leppävaaraan Espoossa 
ja Myyrmäkeen Vantaalla. Tavoitteena on 
synergiaetujen nykyistä parempi hyödyntä-
minen, monialaisen osaamisen edistäminen, 
yhteisöllisen toimintakulttuurin synnyttämi-
nen sekä tilatehokkuuden parantaminen.

Metropolia Myllypuron kampuksen 
suunnittelu on käynnistetty 2013 hankesuun-
nitelmalla ja se on jatkunut vuodesta 2015 
rakennussuunnittelulla. 

Uusi kampus on laajuudeltaan yhteensä 
n. 56 000 bruttoneliömetriä. Valmistuessaan 
rakennusta käyttää n. 6000 opiskelijaa ja 550 
henkilökunnan jäsentä.

Korkeakoulun yhden kampuksen sijoit-
taminen Myllypuroon on osa Helsingin kau-
punkisuunnittelun strategiaa. Korkeakoulu 
tuo alueelle elinvoimaisuutta ja vireyttä ja 
alue tarjoaa vastaavasti ammattikorkeakou-
lulle erinomaiset mahdollisuudet oman pal-

velutarjontansa kehittämiseen. 
Metropolian väki on halunnut korostaa 

vuorovaikutusta ympäristöön, rakennus tu-
lee olemaan avoin kaupunkilaisille sisääntu-
lokerroksen osalta. Läheisyyteen on suun-
nitteilla myös toinen suuri koulukeskittymä, 
Stadin ammattiopisto.

Metropolialle on annettu neljästä raken-
nuksesta muodostuva hahmo, joka on tun-
nistettavissa Kehä I:n suunnasta, Myllypu-
rontieltäja Myllyaukion suunnasta. Laajan 
tilaohjelman jakaminen neljään osaan hel-
pottaa orientoitavuutta rakennuksen sisä-
osissa. Perusopetus- ja toimistotilojen lisäksi 
talossa on käytännön opetuksen tiloja; paja-
tiloja, laboratoriotiloja, röntgen- ja leikkaus-
simulaatiosali ja lukuisia muita kullekin kou-
lutusohjelmalle räätälöityjä erikoistiloja. 

Paikoitustilat on sijoitettu kahteen ta-
soon rakennuksen kellarikerroksiin. Ajo-
ramppi kellarikerroksiin on sijoitettu 
Myllypurontien varteen. Kellarikerroksiin si-
joittuvat lisäksi S2-luokan väestönsuojatilat, 
varasto-, huolto-, lastaus- ja jätetilat sekä 

sosiaalitilat. Opetustiloista alimmille tasoille 
on sijoitettu liikuntatilat, hyvinvointi- ja toi-
mintakykykoulutuksen verstas- ja terapiati-
loja, rakennus- ja talotekniikkakoulutuksen 
korkeita erikoistiloja sekä ATK-konesali. Kel-
larin ajoluista, huoltopiha ja pysäköintitilat 
ovat puolilämpimiä tiloja.

1.vaihe eli A-talo sijaitsee tontin itäpääs-
sä. Siihen sijoittuvat keittiö- ja ravintola-
tilat, rakennus- ja talotekniikan erikois- ja 
opetustilat, yleisiä luokkatiloja, avoimia op-
pimisympäristöjä ja henkilökunnan työtiloja. 
Keskimmäiseen B-torniin sijoittuu pääosin 
SOTE-koulutuksen erikois- ja opetustilat, 
yleisiä luokkatiloja, avoimia oppimisympä-
ristöjä ja opettajien työtiloja. C- ja D-torniin 
sijoittuu henkilökunnan työtiloja, kirjasto se-
kä yleisiä opetustiloja. Osa D-tornista raken-
tuu metrokuilun päälle.

Tilajärjestelyiden lähtökohtana on, et-
tä kaikki kampuksen tilat ovat oppimistiloja. 
Oppimistilojen suunnittelussa on otettu huo-
mioon muuntuvat ryhmäkoot opetusproses-
sin edetessä. Luokkatilojen suunnittelussa on 
painotettu koulutusohjelmien välisiä tilallisia 
synergioita ja yleispätevyyttä, jonka avulla 
lähes kaikki tilat tulevat yleisen tilanvaraus-
järjestelmän piiriin. Tämän avulla tehoste-
taan tilojen korkeaa käyttöastetta.

Avoimet oppimisympäristöt yhdistyvät 
läpinäkyvästi niitä ympäröiviin luokkatiloi-
hin ja mahdollistavat siirtymisen massaluen-
tomaisesta opetuksesta ohjattuun ryhmä-
opiskeluun ja itseopiskeluun. Osa avoimista 
oppimistiloista sijoittuu tornien keskiosiin 
liikennetilojen varrelle ja osa rauhallisiin 
vyöhykkeisiin, käytävien päätteisiin, julki-
sivun ikkunoiden äärelle. Yhteistiloihin on 
sijoitettu myös Megoroita, opiskelijoiden ja 

Projektit

Kohde valmistuu kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe vastaanotettiin 
loppuvuodesta 2018, toinen vaihe valmistuu kuluvana vuonna. 

1.

2.

Kuva 1: Näkymä pohjoiseen Myllypurontien ja Myl-
lymestarintien risteyksestä.

Kuva 2: Asemapiirros.
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henkilökunnan kohtauspaikkoja kahvilapis-
teineen. 

Kohde valmistuu kahdessa vaiheessa, en-
simmäinen vaihe vastaanotettiin loppuvuo-
desta 2018, toinen vaihe valmistuu kuluvana 
vuonna. Rakennus on betonirunkoinen. Julki-
sivut ovat kevytelementtirakenteisia, verho-
uksena on perforoitua metallikasettia. Suuret 
lasiseinäpinnat ovat teräsrunkoisia. Veistok-
sellinen tilaporras korkeassa keskiaulassa on 
myös teräsrakenteinen. 

Suunnittelutyötä on tehty kolmiulot-
teisella mallilla kaikkien suunnittelualojen 
osalta, jolloin yhteensovitusta on ollut hel-
pompi tehdä. Kolmiulotteisesta mallista on 
ollut suuresti hyötyä erikoistilojen esittelyssä 
metropolialaisille. 

Lähtökohtana on ollut omaleimainen, 
inspiroiva ja muuntojoustava oppimisym-
päristö.

Rainer Mahlamäki, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

3.

4.

5.

6.

Kuvat 3 ja 5: Avoimet oppimisympä-
ristöt yhdistyvät läpinäkyvästi niitä 
ympäröiviin luokkatiloihin.

Kuva 4: Julkisivun verhouksena on 
perforoitua metallikasettia.

Kuva 6: Julkisivut pohjoiseen ja itään.
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Rakennesuunnittelu
Rakennuksessa on neljä geometrialtaan 
haasteellista runkoa, jotka yhdistyvät yhtei-
sellä kellarilla, pihakannella ja rakennusten 
välisillä avarilla nivelrakenteilla. Pihatasol-
la liitytään Myllypuron metroasemaan. Uusi 
kansirakenne on tehty olevan Metrolinjan 
päälle n. 23 m pitkillä jännebetonisilla ele-
menttipalkeilla, joiden kansilaattana on kuo-
rilaatasto. Metrokannen rakennustyö tehtiin 
”yökatkojen aikana”.

WSP:n suunnitteluun kuului rakenne- 
ja valmisosasuunnittelu, sisältäen teräs- ja 
betonirakenteet, sekä liikennesuunnitte-
lu. Pitkäkestoinen projekti, suunnittelu alkoi 
vuonna 2015  ja viimeisiä täydentäviä suun-
nitelmia tehdään vielä vuonna 2019.

Tietomallinnus oli ehdottoman tärkeä 
apu projektissa. Rakennesuunnittelun tieto-
mallinnus tehtiin Tekla Structuresin ohjel-
mistolla.

Kaikki suunnittelualat käyttivät tieto-
mallinnusta, ja säännölliset tietomallipalave-
rit kuuluivat tärkeänä osana yhteensovitusta.

Rakennuksen runko muodostuu liitto-
pilareista ja WQ-palkeista. Ontelolaatat ovat 
320 ja 400 mm korkeita, Metron päällä olevat 
rakennuksen kohdalla on myös 500 mm kor-
keita ontelolaattoja. Kaarevien osien ulokkeet 
tehtiin kuorilaatoilla.

Metron tärinän takia perustukset tärinä-
eristettiin ”sylomer” patjalla 50 m etäisyy-
dellä radasta.

Jäykistys hoidettiin pääasiassa hissi- ja 
porrastorneilla. Jäykistävät kuilut ovat pai-
kallavalua, ja ne valettiin etukäteen kiipeä-
vällä muottikalustolla. Liitokset muuhun 
runkoon oli huomioitava hyvissä ajoin, ja 
niissä tietomallintamisesta oli valtava apu.

Ylimmissä kerroksissa sijaitsee jopa kol-
me kerrosta korkeita IV-konehuoneita. Nii-
den välipohjat ovat teräsrakenteisia ritilä-
tasoja. Suuret tulo- ja poistoilmakammiot 
tehtiin pelti-villa-pelti elementeistä.

Sami Lampinen, johtava asiantuntija, rakenne-
tekniikka, Jussi-Pekka Laurila, yksikönpäällikkö,
WSP Finland Oy

7.

8.

9.

Kuva 7: Luokkatilojen suunnittelussa on painotettu 
koulutusohjelmien välisiä tilallisia synergioita.

Kuva 8: Pohjapiirros, 3. kerros.

Kuva 9: Jäykistys hoidettiin pääasiassa hissi- ja por-
rastorneilla.

Kuva 10: Rakennuksen rungon tietomalli.

Kuva 11: Rakennuksen runko muodostuu liittopila-
reista ja WQ-palkeista.

Kuva 12: Korkeat IV konehuoneet ovat jopa kolmessa 
kerroksessa olevia ritilätasoja.

Valokuvat: 1,4 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & 
Mahlamäki Oy, 3,5,7 Kuvatoimisto Kuvio Oy, 
9,11,12 WSP Finland Oy
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Tilaaja
Kiinteistö Oy Myllypuron 
Kampus
Käyttäjä
Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy
Arkkitehtisuunnittelu
Työyhteenliittymä 4U
Arkkitehtitoimisto 

Lahdelma & Mahlamäki Oy ja 
Arkkitehtitoimisto Lehto 
Peltonen Valkama Oy
Rakennesuunnittelu
WSP Finland Oy
LVI- ja RAU-suunnittelu
Sweco Talotekniikka Oy
Palotekninen suunnittelu
L2 Paloturvallisuus Oy

Projektinjohtourakka/raken-
nustekniset työt (pääurakka)
YIT Rakennus Oy
Teräsrakennetyöt
Teräsasennus Toivonen Oy
Metalliulko-ovet asennettuna
Saajos Oy
Metallisäleiköt
Alupro Oy

Teräsrakenteiden NDT 
tarkastukset
Inspecta Oy
Teräsrunkorakenteiden ja 
betonielementtien asennus
KPA-Rakentajat Oy
Täydentävät teräsrakenteet
Kuusaan Metalli Oy
Labcor Oy

10.

11.

12.

Palvelumme Sinulle 
Rakennetekniikan palveluihimme sisältyvät betoni-, 
teräs-, liitto- ja puurakenteiden suunnittelu eri talonra-
kennus-, teollisuus-, silta- ja infrahankkeissa. Rakenne-
suunnittelupalvelumme kattavat hyvin laajan sektorin 
pienistä hankkeista suuriin ja usein suunnittelumme käsit-
tää rakennesuunnittelun esisuunnittelusta toteutukseen.

wsp.com
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Saunaravintola Kuuma, Tampere

Saunaravintola Kuuma sijaitsee Laukontoril-
la, Tampereen ydinkeskustassa. Rakennus-
paikka valikoitui ennen kaikkea sen loistavan 
ja keskeisen sijaintinsa ansiosta, mutta myös 
koska sillä oli voimassa oleva asemakaava, 
joka mahdollisti suunnitellun kaltaisen toi-
minnan. Rakennussuunnittelu alkoi loppu-
kesästä 2015 tiiviissä yhteistyössä tulevan 
käyttäjän kanssa. Kohteen merkittäväs-
tä kaupunkikuvallisesta sijainnista johtu-
en suunnitelmia esiteltiin myös Tampereen 
kaupunkikuvatoimikunnalle, jonka mielipi-
teet myös otettiin huomioon. Kohteen vaa-
tivuusluokka oli poikkeuksellisen vaativa. 
Rakennusluvasta tehtyjen valitusten vuoksi 
seurasi noin vuoden pituinen tauko, raken-
taminen alkoi lokakuussa 2017 ja avajaisia 
vietettiin kesäkuun lopulla 2018.

Kuuma tarjoaa ravintola- ja kahvilapal-
veluiden lisäksi yleisen saunan, jossa voi va-
lita tavallisen puulämmitteisen saunan ja sa-
vusaunan väliltä. Rakennuksen terassilta on 
käynti uintialueelle, joka on koko muun ko-
konaisuuden tavoin auki ympäri vuoden. 

Rakennuksen arkkitehtuurin lähtökoh-
tana oli pelkistetty ja moderni muotokie-
li. Rakennus on selkeästi tunnistettavissa jo 
kaukaa. Pääasiallinen julkisivumateriaali on 
pystysuuntainen kuusitolpitus. Rakennuksen 
suuret lasipinnat avautuvat Ratinan suvan-
non suuntaan, muuten rakennuksen luonne 
on suljetumpi ja verhoava. Julkisivun valkoi-
nen väri korostaa rakennuksen kaarevaa ja 
veistoksellista muotokieltä. Puun ohella te-
rästä on käytetty rakennuksen kantavissa ra-
kenteissa. Rakennuksessa on viherkatto.

Rakennuksen kerrosala on 517 neliötä. 
Saunaravintolassa on 659 asiakaspaikkaa ja 
terassitilaa kahdessa tasossa 727 neliötä.

Janne Kantee, arkkitehti SAFA
Honkatalot

Projektit

1.

2.

3.
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Rakennesuunnittelu

Laukontorin Ravintola oli monella tapaa 
erilainen suunnittelukohde kuin perinteiset 
teräsrakennekohteet. Halli-tai liikeraken-
nustyyppisiin kohteisiin verrattuna suunni-
teltavia neliöitä oli vähän, mutta mietittäviä 
erityyppisiä yksityiskohtia paljon.

Sarmaplan toimi projektissa pääraken-
nesuunnittelijana sekä vastaavana teräs-
rakennesuunnittelijana. Honkatalot vastasi 
puurakenteiden suunnittelusta ja mitoituk-
sesta. Lisäksi muita suunnittelutoimistoja 
käytettiin esimerkiksi perustussuunnittelus-
sa. Sarmaplan suunnittelee rakenteet aina 3D 
ympäristössä, joten oli luontevaa, että tässä 
projektissa Sarmaplan mallinsi myös kaikki 
kantavat puurakenteet. 

Mallinnustiedon perusteella Honkatalot 
saivat helposti käyttöön jokaisen puupalkin 
sahaus ja reikätiedot.

Jo projektin alussa oli selvää, että kanta-
vat rakenteet tehdään teräksestä, joka mah-
dollistaa hoikat rakenteet verrattuna muihin 

4.

5.

Kuva 1: Rakennuksen arkkitehtuurin lähtökohtana 
oli pelkistetty ja moderni muotokieli 

Kuva 2: Saunaravintola Kuuman rakennuspaikka 
valikoitui ennen kaikkea sen loistavan ja keskeisen 
sijaintinsa ansiosta.

Kuva 3: Pohjapiirros, 1 kerros.

Kuva 4: Suuret lasipinnat avautuvat Ratinan suvan-
non suuntaan.

Kuva 5: julkisivut koilliseen, kaakkoon, lounaaseeen 
ja luoteeseen.
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rakennusmateriaaleihin. Runko onkin to-
teutettu teräspilarein pois lukien muutama 
puupilari. Pilarien lisäksi väli- ja yläpohjassa 
on teräksiset pääpalkit ja niiden välissä ovat 
puuvasat. Joillakin seinälinjoilla jouduttiin 
käyttämään puisia pääkannattajia. 

Rakennuksen kummatkin kerrokset on 
jäykistetty sitein molempiin suuntiin. Lisä-
vakavuutta saadaan jäykistä perustusliitok-
sista. Rakennuksen välipohjan ja yläpohjan 
rakennekorkeus ei ollut riittävä teräksisen 
jäykistysjärjestelmän toteuttamiseen. Tämän 
vuoksi välipohja- ja yläpohjarakenteet itses-
sään jouduttiin suunnittelemaan ja mitoitta-
maan jäykäksi.

Rakennuksen luonteen vuoksi kaikki te-
rässiteet pitää olla piilossa seinärakenteissa. 
Tämä tuotti suunnitteluun lisähaasteita, kos-
ka seinälinjoja ei paljoa ollut käytettäväksi. 

Monen tyyppisten rakenteiden ja raken-
neratkaisujen käyttämisen taustalla oli use-
at ulkonäölliset vaatimukset, kylmäsiltojen 
välttäminen ja rakennusfysikaalinen toimi-
vuus sekä rakenteellinen toimivuus. Teräs-
rakenteet on laskettu Scia Engineering oh-
jelmistolla ja 3D mallinnus Tekla Structures 
ohjelmalla.

Antti Mäkelä, DI
Sarmaplan Oy

Saunaravintola Kuuma, 
Tampere

Rakennuttaja 
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
Käyttäjä
Sauna Finlandia Holding Oy
Rakennuttaminen ja valvonta
Insinööritoimisto 
Jorma Väänänen Oy

7.

7.

Pääurakoitsija
Rakennusliike J. Malm Oy
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu 
Janne Kantee, arkkitehti SAFA, 
Honkatalot
Päärakennesuunnittelu
Antti Mäkelä, DI, Sarmaplan Oy
Perustussuunnittelu
Tolppa Oy

LVI-suunnittelu
Insinööritoimisto 
Mikko Ilvesmäki Oy
Automaatiosuunnittelu
Insinööritoimisto Proval Oy
Sähkösuunnittelu
Alten Finland
Sisustussuunnittelu
Visionary Design Partners 
Helsinki Oy

Pohjarakennussuunnittelu
Taratest Oy
Puuosatoimittaja sekä 
runkourakoitsija 
Honkatalot
Talotekniikkaurakoitsija 
Consti Talotekniikka Oy
Automaatiourakoitsija 
Fidelix Oy

Kuvat 6: Runko on toteutettu teräspilarein pois 
lukien muutama puupilari.

Kuva 7: Rakennuksen rungon 3D-malli.

Valokuvat: 1,2,4 Marko Kallio, Skyfox Oy 
- Sauna Finlandia Holding Oy / Lumo Nordic, 
6 Antti Mäkelä

6.

SARMAPLAN
Rakennesuunnittelu

Teräsrakenteet
Betonirakenteet
Teräs – betoni liittorakenteet
Julkisivurakenteet
Lujuuslaskenta ja rakenteiden optimointi
Suunnittelupätevyydet Suomeen ja Norjaan

Sarmaplan Oy

Taitotie 1, 63300 Alavus

050 409 7254

www.sarmaplan.fi

Teräsrakenneyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
9.5.2019 klo 12.00
Teräsrakenneyhdistys ry,
Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Pyydämme ilmoittautumaan 3.5.2019 mennessä:
jenni.tuomola@rakennusteollisuus.fi
Tervetuloa,
TRY:n hallitus

Teräsrakenneyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
9.5.2019 klo 12.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Pyydämme ilmoittautumaan 3.5.2019 mennessä:
jenni.tuomola@rakennusteollisuus.fi

Teräsrakenneyhdistys ry,
Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki

Tervetuloa,
TRY:n hallitus
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Teräksen valinta

Kuumasinkityksessä sulan sinkin lämpö-
tila on yleensä n. 455°C. Kun teräs joutuu 
kosketuksiin sulan sinkin kanssa, tapahtuu 
metallien välillä reaktio, jossa rauta ja sinkki 
muodostavat keskenään yhdisteitä eli faaseja. 
Sinkkipinnoite muodostuu erilaisista rauta-
sinkkifaaseista, joiden rautapitoisuus vähe-
nee asteittain pintaa kohti.

Pinnoitteen paksuus ja ulkonäkö mää-
räytyvät reaktiossa ja sitä seuraavassa jääh-
dytysvaiheessa. Useat tekijät voivat vaikuttaa 
reaktioon, näistä teräksen koostumuksel-
la on kuitenkin suurin merkitys. Mutta myös 
teräksen pinnalla, ( esim. karheus, epätasai-
suudet, jännitykset,) sulan sinkin koostu-
muksella ja lämpötilalla sekä upotusajalla on 
vaikutusta reaktioon.

Kuumasinkityksen näkökulmasta teräk-
set jaotellaan kolmeen eri ryhmään:
1. Tiivistämätön ja alumiinilla tiivistetty  
 teräs ( Alapiiteräs Si+P 0,03% )
2. Puolitiivistetyt teräkset ( Sandelin   
 teräkset Si+P 0,04-0,14% )
3. Piillä tiivistetty teräs ( Keskipiiteräs Si  
 0,15-0,25 ja Yläpiiteräs Si 0,25-0,35 % )

Alapiiteräs

Jos sinkityn kappaleen ulkonäkö on tärkeä tai 
jos kappale maalataan sinkityksen jälkeen, 
tulisi käyttää alapiiterästä ( tiivistämätön ja 
alumiinilla tiivistetty). Tällöin sinkkipinnoi-
te on Standardin SFS-EN ISO 1461 mukai-
nen, kirkas tasavärinen ja hyvin kiinnipysyvä. 
Joissakin tapauksissa, erityisesti ohutlevyis-
sä, sinkki voi jähmettyä satunnaisesti suun-
tautuvina kiteinä jotka muodostavat pintaan 
kiteytymiskuvioita eli ”sinkkikukkia”. Tällä 
kukkakuviolla ei ole mitään merkitystä kor-
roosionkestävyyteen eikä se ole merkki kuu-
masinkityksen hyvästä tai huonosta laadusta.

Sinkkikerroksen vahvuus alapiiteräksestä 
valmistetuissa tuotteissa ainevahvuudella ≥6 
mm on noin 70-85 µm ( teräs 3…6 mm noin 
55-70 µm ).

Sandelin teräs

Puolitiivistettyjä teräksiä, joiden piin ja fos-
forin yhteenlaskettu pitoisuus on 0,03-0,14 
%, kutsutaan Sandelin-teräksiksi. Kuuma-
sinkityksessä ne vaativat erityisen sinkkikyl-
vyn koostumuksen eikä niiden käyttöä suosi-
tella. Tavallisessa sinkkikylvyssä teräksen ja 
sinkin välinen reaktio on hyvin voimakas ja 
kerroksesta tulee paksu ja epäsäännöllinen. 
Sinkkipinnoitteen kiinnipysyvyys on heikko.

Piillä tiivistetty teräs

Paksumpia sinkkipinnoitteita haluttaessa, 
tulee valita piillä tiivistetty teräs. Keskipiite-
räksellä Si 0,15-0,25% saavutetaan teräk-

selle ≥ 6 mm noin 100 – 115 µm ( teräs 3…6 
mm noin 85-95 µm ) sinkkikalvon paksuus. 
Sinkkipinnoite on hieman heikommin kiin-
nipysyvä kuin alapiiteräksistä valmistetuissa, 
mutta on maalattavissa kuumasinkityksen 
jälkeen. Sinkkipinnassa saattaa esiintyä vä-
rieroja ts. tummemman ja vaaleamman har-

Teräksen valinta ja viimeistely ennen 
kappaletavaroiden kuumasinkitystä

Kuva 1: Kaaviomainen poikkileikkaus kappaletava-
ran sinkkikerroksen muodostumisesta.

Kuva 2: Poikkileikkaus alumiinilla tiivistetyn teräk-
sen sinkkipinnoitteesta.

Kuva 3: Sandelin teräs.

Kuva 4: Poikkileikkaus piillä tiivistetyn teräksen 
sinkkipinnoitteesta.

Kuva 5: Hitsisaumaan jäänyt reikä ja värjäytynyt 
sinkitysprosessin suoloista.

maan eri sävyjä.
Jos vaatimuksena on erityisen paksu 

sinkkipinta, tulee teräksen olla yläpiiteräs-
tä Si 0,25-0,35 %. Sinkkipinnasta tulee tum-
manharmaa, karkea ja hauras. Pinnanpak-
suus teräkselle ≥ 6 mm noin 190-215 µm ( 
teräs 3…6 mm noin 115-140 µm).

Terästyön viimeistely

Kappaleiden terästyössä sinkittäville tuot-
teille pätevät suurelta osin samat säännöt 
kuin rakenne-, pintakäsittely- ja hitsauskäy-
tännöille yleensäkin. Tiettyihin asioihin tulee 
kuitenkin kiinnittää huomioita:
1. Sinkittävistä kappaleista tulee poistaa  
 katkaisu- tai kierteytysjäysteet ennen  
 sinkityslaitokselle toimittamista.
2. Hitsauskokoonpanon aikana merkintöi- 
 hin ei saa käyttää maalitussia, rasvaliitua 
 tai vastaavia. Tavallinen koululiitu on  
 suositeltavin vaihtoehto.
3. Kappaleiden pintaan ei saa tulla kone- 
 pajatyössä rasvaa, maalia, lakkaa tms.  
 jotka eivät poistu normaalissa suolahap- 
 po peittauksessa.
4. Hitseissä ei saa olla huokosia, jotka 
 aiheuttavat happopesäkkeitä. Molemmil- 
 ta puolilta suoritettava pienahitsaus on  
 päätettävä yli toisen sauman, ettei happo
 pääse tunkeutumaan mahdolliseen ra- 
 koon. Prosessinesteissä olevat suolat  
 jäävät reikiin, jotka ulkona ilmakosteu- 
 den vaikutuksesta valuvat kappaleen  
 pintaan värjäten sinkkipinnan. Värjäymä  
 ei heikennä kappaleen korroosiosuojaa.  
 Hitsausmenetelmät joissa ei synny kuo- 
 naa, kuten MIG-hitsaus, ovat suositelta- 
 via. Jos käytetään päällystettyjä hitsaus-
 puikkoja, kuona on poistettava hitseistä  
 hyvin. Hitsauskuona ei poistu suolahap- 
 popeittauksessa ja aiheuttaa mustia  
 sinkittömiä täpliä sinkkipinnoitteeseen.

Tarkempaa ohjeistusta standardissa EN 
ISO 14713-2. Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suo-
situkset rauta- ja teräsrakenteiden korroo-
sionestoon. Osa 2. Kuumasinkitys.

TRY:n pintakäsittelyn asiantuntijaryhmän   
puolesta, Aurajoki Oy/Tommi Pynnönen

1.

2.

3.

4.

5.

Ajankohtaista
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CE merkityt palosuojamaalit
johtavalta eurooppalaiselta valmistajalta

SC902 Palosuojamaali 

• Sadevedenkestävä 1 tunti
• Maalauslämpötila -5 ⁰C - +35 ⁰C
• Yhdellä levityskerralla  

jopa 5000 µm kuivakalvo

SC803 Palosuojamaali 
• Vesiohenteinen
• Alhaisin kalvon paksuus
• Erittäin alhaiset VOC arvot

tremco illbruck OY, Vanha Porvoontie 238, 01380 VANTAA www.tremco-illbruck.fi

Paloteknistä suunnittelua
ja konsultointia
pienistä suuriin ja vaativiin
sekä erityiskohteisiin.

KK-Palokonsultti Oy
Piispantilankuja 4,
02240 ESPOO
Puh. 044 752 0777
www.kk-palokonsultti.com

Turvalliset
ja optimoidut
ratkaisut

Olimme palomitoittamassa mm. K-Rauta
Kokkolan, Vantaan Veho Mercedes-
Benz Airport ja Vantaan Metropolia
hankkeita.

Kaarnatie 4, 00410 Helsinki 
09 530 71  
ael.fi • seuraa meitä aelkoulutus

AEL pitää  
muutoksessa mukana!

Kansainvälinen hitsausinsinöörin  
IWE-koulutus ja  
Kansainvälinen hitsausteknikon  
IWT-koulutus
aloitus 21.5.2019

Liity joukkoon! Lue lisää ja ilmoittaudu kevään 
kurssille ael.fi/koulutustarjonta

Kansainvälinen IWE-hitsausinsinöörikoulutus  
antaa valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin,  
mitä ikinä ne sitten ovatkin. AEL:n kouluttajat ovat 
alansa huippuja teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista.  
Koulutus tapahtuu sekä etänä, verkossa että 
lähijaksoina Helsingissä. 
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Korkeatasoinen tutkimus 
hyödyntää paloasioiden 
hallintaa

Professori Mikko Malaska on liittynyt kol-
legoidensa Kristo Melan ja Sami Pajusen 
kanssa yhdeksi Metalli- ja kevytrakentei-
den tutkimusryhmäksi, jossa Malaska vastaa 
rakennetekniikasta ja paloasioista. Malaska 
kiittelee teräs- ja metallialan aktiivisuutta 
palotutkimuksessa.

- Teollisuuden ja toimialan muiden toi-
mijoiden input on tärkeä tutkimukselle. Me-
tallirakenteiden kanssa työskentelevät yri-

tykset ovat aktiivisia ja paloasiat ovat olleet 
tärkeä osa tutkimusta jo professori Markku 
Heinisuon aikana, Malaska tähdentää.

- Panostus yliopistotason korkeatasoi-
seen tutkimukseen on kehittämisen ja kou-
lutuksen pohjana. Paloasioissa tutkimuksesta 
ovat kiinnostuneet lähinnä teräs- ja metal-
lialan toimijat. Kun Mikko Salminen siirtyi 
Teräsrakenneyhdistyksen erityisasiantunti-
jaksi, yhteistyö toimialan ja yliopiston välillä 

on tiivistynyt lisää. Olen nyt mukana myös 
joulukuussa alkaneen yhdistyksen ALOHA-
hankkeen ohjausryhmässä, Malaska kertoo.

Tampereen yliopisto on kansainväli-
sesti arvostettu osaaja paloasioissa ja sitä 
kautta mukana myös kansainvälisissä tut-
kimushankkeissa. Väitöskirjatyöt lisäävät yli-
opistotasolla osaltaan syvällistä tietoa mm. 
putkiristikoiden mitoituksesta, rakennusten 
vaipparakenteiden hyödyntämistä paloti-
lanteissa sekä toiminnallisen palomitoituk-
sen soveltamisesta. Toiminnalliseen palomi-
toitukseen liittyy Teräsrakenneyhdistyksen 
ALOHA-nimen saanut kehityshankekin.

- Rakenteiden toiminnallinen palomitoi-
tus on sen kymmenisen vuotta, jonka sitä on 
käytetty, ollut aika pienen piirin osaamisalue. 
Nyt ajatuksena on selvittää, miten ja mil-
loin toiminnallista palomitoitusta on järkevä 
käyttää, laatia ohjeistus sen käytöstä sekä le-
vittää koko alalle tietoa asiasta, Mikko Sal-
minen toteaa.

Suomessa tehdään korkeatasoista palomitoitukseen ja palonsuoja-
ukseen liittyvää tutkimusta, suunnittelua ja toteutusta. Tampereen 
yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan palolaboratorion ja 
teräs- ja metallialan toimijoiden hyvä yhteistyö tuottaa korkeata-
soista tutkimustietoa, joka valuu yliopistossa ensin alan koulutuk-
seen ja sitä kautta suunnitteluun ja toteutukseen.

Ajankohtaista

1.

Kuva 1: Teräsrakenneyhdistyksen Mikko Salminen 
(vas.) ja Tampereen yliopiston professori Mikko Ma-
laska tutkivat Tampereen yliopiston palolaboratori-
ossa testattavana ollutta ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettua reikäuumaista palkkia.
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- Eli avaamme mitoitus- ja suunnitte-
luperusteita lisää. Yhdistyksen kautta työssä 
on vankka yhteys todelliseen yritysten toi-
mintaympäristöön. Kun tällaista työtä teh-
dään yhdessä isommalla porukalla, tulokset 
jalkautuvat sitten aikaa myöten osaksi uusia 
tuotteita ja menetelmiä ja standardeja, Ma-
laska määrittää.

Paloasioissakin ratkaisut  
vaihtelevat

Mikko Malaska pitää suomalaista suunnit-
telualaa kansainvälisenä edelläkävijänä mm. 
eurokoodien ja toiminnallisen palomitoituk-
sen hyödyntämisessä.

- Meillä avataan ja tutkitaan uudet asi-
at pitemmälle kuin monissa kilpailijamaissa, 
Malaska tietää.

Mikot Malaska ja Salminen korostavat, 
että paloasioissakin oikean ratkaisun löytä-
minen on yksilöllistä.

- Yhdistyksen hankkeessa yksi lähtökoh-
ta onkin hakea tietoa, milloin toiminnallista 
palomitoitusta kannattaa harkita. Eli hakea 
tilanteita, joissa toiminnallisesta mitoituk-
sesta on oletettavasti tai ei luultavasti ole 
hyötyä, Salminen sanoo.

- Eri tilanteissa on aina omat lähtökoh-
tansa, Malaska kiteyttää.

Teräsrakenneyhdistyksessä on paloryh-
mä, jonka ”alaisena” kehityshankekin toimii. 
Ryhmässä on mukana henkilöitä sekä suun-
nittelun että valmistuksen puolelta. Yksi syy 
selvittää asiaa ovat uusimmat palomääräyk-
set, joissa on aiempaa enemmän reunaehtoja 
ja käsitelty toiminnallista palomitoitusta eri 
tavalla kuin ennen.

- Tässä haetaan nyt siis tiettyjä yleisiä 
lähtökohtia paloasioiden hoitamiseen eikä 
olla edistämässä jotakin toimintatapaa ver-
rattuna johonkin toiseen. Käytännön työssä 
tullaan jatkossakin käyttämään eri menetel-
miä. Toimialan toiminnan kannalta olennais-
ta olisi esimerkiksi, että paloasioihin liitty-
vissä näkemyksissä ja vaatimuksissa ei olisi 
enää paikkakuntakohtaisia eroja. Tavoittee-
na on myös saada aikaan tiivis tietopaketti, 
mitä esimerkiksi viranomainen voi hyödyn-
tää omassa tarkastuksessaan, Salminen täh-
dentää. 
- Eli saada näistä paloteknisen suunnittelun 
asioista ”koko kansan huvia”, jonka osalta 
niin viranomaisilla, konepajoilla kuin suun-
nittelijoillakin on käsitys, mistä asiassa pu-
hutaan, Malaska täydentää.

Yliopistosta tulee   
syvempää tietoa

Paloasioihin liittyviä opinnäytetöitä voi ny-
kyisin tulla Tampereen yliopistosta ja Aalto 
yliopistosta. Mikko Malaska korostaa yliopis-
tossa tehtävän tutkimustyön roolia, koska 
yliopistossa asioita voidaan ajatella parem-
min ajan kanssa ja laajemmin kuin osana 
suunnittelu- tai konsulttitoimiston toimek-
siantoja. Näin työstä saadaan syvempää tie-
toa, joka siis jalostuu aikaa myöten osaksi 
käytäntöjä.

- Yliopistossa saadaan taustoja ja lisä-
selvityksiä niille asioille, joihin käytännön 
hankkeissa pyydetään tietoa. Kun se tutki-

mustieto vielä saataisiin määräysten pohjak-
si. Näin ei ikävä kyllä ole aina, Salminen ku-
vaa tilannetta.

- Olemme tutkineet mm. EU-hankkeissa 
paikallista paloa, rakennusten käyttäytymis-
tä palotilanteessa, toiminnallista palomitoi-
tusta sekä uuden tekniikan hyödyntämistä 
paloturvallisuuden parantamisessa. Lisäksi 
asiat liittyvät yhteen. Kun vaikkapa ristikon 
tai palkin tai sandwich-rakenteiden liitos-
ten toimintaa palotilanteessa tutkitaan, nii-
hin liittyvää tietoa voi hyödyntää esimerkiksi 
toiminnallista palomitoitusta tehtäessä, Ma-
laska jatkaa.

- Julkaisut ja artikkelit ovat myös yksi 
yliopistotutkimuksen osa. Konsultitkin te-
kevät artikkeleita kyllä, mutta se on eten-
kin meille olennainen osa työtä, että viemme 
ajatuksiamme ja tuloksiamme laajemmille 
foorumeille testattaviksi. Kun siihen laitetaan 
päälle vielä kansainvälinen yhteistyö, asioi-
ta yritetään peilata ja tietoa vaihtaa moni-
puolisesti. Toki palautteen kerääminen on 
välillä vaikeaa. Mietimme, miten osaisim-
me herättää enemmän keskustelua jo ennen 
kuin jokin asia on ikään kuin imaistu ”osak-
si totuutta”. Sittenhän palautetta kyllä tulee 
helposti, kun joku asia on esimerkiksi viety 
määräyksiin ja ohjeisiin, Malaska korostaa.

- Saamme kentältä työn pohjaksi hyviä 
ongelmia ja kysymyksiä. Olemmekin kehit-
täneet vuorovaikutteisesti koulutustoimintaa 
yhdessä Teräsrakenneyhdistyksen kanssa. 
Itselleni yksi tämän kevään uusista avauk-
sista on palosuojatarkastajien kouluttaminen 
ensimmäistä kertaa. Normitoimikunnasta on 
myös tullut joitakin kysymyksiä esille, Mikko 
Malaska kertoo.

Tampereen palolaboratorio on mukana 
myös monissa kansainvälisissä hankkeissa. 
Yliopistolla hyvä koelaitteisto, joka sovel-
tuu erittäin hyvin erilaisten tuotekehitys-
hankkeiden toteutukseen. Palolaboratorio on 
myös akkreditoitu tiettyjen rakennustuottei-
den palotestaukseen. 

- Tämänhetkiseen kysyntään perustuva 
akkreditoitu pätevyysalueemme kattaa ovet, 

ikkunat ja ei-kantavat seinät. Emme ole ha-
lunneet laajentaa akkreditoitua pätevyys-
aluettamme liikaa, jotta tilaa jää perustutki-
mukselle ja tuotekehitykselle. Pätevyysalueen 
laajennus on myös investointi, jonka arvioin-
nissa otamme aina huomioon käytännön toi-
mijoiden todelliset tutkimus- ja testaustar-
peet, Malaska selventää lähtökohtia.

- Kun kokeellinen palotutkimus ja tuo-
tekehitys eivät edellytä akkreditointia, tes-
taammekin koko ajan hyvin erilaisia ra-
kenteita - esimerkiksi eri teräslaaduista 
valmistettuja palkkirakenteita, Malaska täy-
dentää.

Euroopassa kysyntä paloasioiden kan-
sainväliselle yhteistyölle on Malaskan ja Sal-
misen mukaan nyt laajaa. Esillä ovat mm. 
uudet metallimateriaalit, suunnittelumene-
telmät ja standardit. Teemasta on pidetty ja 
pidetään hyvinkin laajoja kansainvälisiä se-
minaareja ja konferensseja. Tutkimustietoa-
kin alkaa olla jo mukavasti. Sen soveltaminen 
käytännön työhön on vielä haaste – etenkin 
kun asiat pitää viedä läpi standardien ja kan-
sallisten säädösten kautta.

- Kysymykset Euroopassa näkyvät olevan 
paljolti samat kuin kysymykset Teräsraken-
neyhdistyksessä, Mikko Salminen tietää.

- Tämä yhdistyksen ALOHA-hanke ja 
siitä saatavat tulokset näyttävät kiinnostavan 
myös ulkomailla. Noin yleisestikin on aina 
helpompi keskustella uusista asioista vaikka-
pa viranomaisten kanssa, kun iso porukka on 
miettinyt asioita yhdessä, Malaska jatkaa.

ALOHAn yksi idea on helpottaa sen so-
pimista, miten hanketta, jossa toiminnallis-
ta mitoitusta käytetään, viedään eteenpäin 
ja millä perusteilla. Toimijoita auttaa, jos 
mahdollisuudet on rajattu. Malaska toivoo, 
että olisi myös mahdollista nähdä, mitä eri 
valinnat aiheuttavat. Sitä kautta on mahdol-
lista viranomaisenkin havaita, mihin pitää 
kiinnittää huomiota ja onko tehty oikeat va-
linnat. Ohjelmistojen hyödyntäminen ja nii-
den hyvien puolien yhdistäminen on yksi osa 
tätä. Olisi hyvä, että tiedetään polku, joka on 
todettu toimivaksi.
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Oppi on osa osaamista

Mikot Malaska ja Salminen harmittelevat, 
että kiinteistö- ja rakennusalalla ei ole oikein 
ymmärretty, etteivät paloasiat ole lähtökoh-
taisesti mitään rakettitiedettä. Ei esimerkik-
si sitäkään tiedetä, että R-luokka ei tarkoita 
rakenteiden kestävän tietyn minuuttimäärän 
todellisessa palotilanteessa, vaan se on luo-
kitus, joka kuvaa minuuttimäärää, jonka yk-
sittäinen rakenneosa kestää uunissa ns. stan-
dardipalo-olosuhteissa. Siksi niin yliopisto 
kuin yhdistyskin yrittävät kehittää toimintaa 
paloasioissa myös opetuksen määrää lisää-
mällä. Malaskan mukaan opiskelijat ovatkin 
innostuneet teemasta – osin varmaan lupaa-
vien työmahdollisuuksien ansiosta.

- Ohjelmistokehitys on yksi osa toimin-
taamme. Laskentatehon lisäys, eri ohjelmis-
tojen vertailu mitoitukseen ja paloturval-
lisuuteen liittyvissä asioissa, sen arviointi, 
mistä ohjelmistoista on hyötyä mihinkin, 

ovat asioita, joissa voimme viedä alaa eteen-
päin yhdessä Aalto yliopiston kanssa. Aallos-
sahan ollaan Simo Hostikan johdolla vahvoja 
palosimuloinneissa. Hostikka on fyysikko ja 
oma taustani on rakennetekniikan puolelta, 
mikä on minusta hyvä kombinaatio alan ke-
hittämiseen, Malaska toteaa.

Kustannukset ja kilpailukyky ovat teräs-
rakentajille tärkeitä asioita. Näitä asioita voi 
viedä eteenpäin turvallisuustasosta tinki-
mättä, Malaska ja Salminen korostavat kan-
nanottona myös esimerkiksi keskustelusta 
eri materiaaleja koskevista vaatimuksista.

- Olemme järjestäneet kursseja myös yh-
teistyössä yritysten kanssa. L2 Paloturvalli-
suuden kanssa esimerkiksi tehtiin koulutus, 
jossa paikoista kolmasosa meni jo työelä-
mässä toimiville suunnittelijoille ja kaksi 
kolmasosaa asiasta kiinnostuneille perus- tai 
jatko-opintojen suorittajille. Opiskelua hel-
pottaa, että kaikki luentoni löytyvät sähköi-
sessä muodossa eli opiskelija voi seurata ne 

itselleen sopivana aikana etänä. Verkon kaut-
ta jaettavat tehtävät kuuluvat samoin opis-
keluun. Vain tentit pitää tehdä nyt fyysises-
ti Tampereella – ainakin toistaiseksi. Hyvä 
jatkuvan opiskelun ideaa tukeva systeemi 
muuten, mutta olisihan se kiva, jos luennoil-
la olisi paikan päällä enemmän väkeä, Mikko 
Malaska naurahtaa. -ARa

Kuva 2: Tässä on putkiprofiileja palolaboratoriotes-
tin jälkeen. 

Kuva 3: Ruostumattomasta teräksestä valmistet-
tu reikauumainen palkki näyttää palolaboratiossa 
tehdyn testin jälkeen tällaiselta. Testissä arvioidaan 
rakennusosan kykyä kestää altistusta korkeille läm-
pötiloille. Rakennusosaa edustavan koekappaleen 
käyttäytymistä seurataan standardeissa kuvattujen 
vaatimusten suhteen.

Valokuvat: Arto Rautio
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Golf sopii työhön ja 
vapaa-aikaan

Tikkurila Oyj:n teollisuudesta vastaava 
myyntijohtaja Jarno Sula on työskennellyt 
maalien teknisen myynnin tehtävissä vuo-
desta 2007. Viimeiset kaksi vuotta Sula on 
vastannut yhtiössä sekä metalliteollisuuden 
että puutuoteteollisuuden teknisestä myyn-
nistä.

- Metalliteollisuuden teknistä myyntiä 
olen vetänyt jo yhdeksän vuotta. Sitä ennen 
olin ollut Tikkurilan teknisessä myynnissä 
vuodesta 2007.  Tikkurilaan siirryin terästen 
esikäsittelyyn liittyvistä töistä, joita olin teh-
nyt mm. kuumasinkityksen parissa vuodesta 
2001. Sitä kautta oli varmaan luontevaa, että 
tulin aikoinaan valituksi myös Teräsraken-
neyhdistyksen hallitukseen, jossa lopetin vii-

ajatuksena elättää itseni kirvesmiehenä isäni 
ja hänen veljensä perustamassa rakennus-
liikkeessä. Tein niitä hommia ennen ja jäl-
keen armeijan jonkin aikaa, mutta ajat olivat 
silloin vaikeat. Meitä valmistui Askolassa 
silloin lamaan käytännössä työttömiksi kaksi 
luokallista.

- Sen jälkeen ajatus jalostui kouluttau-
tua lisää ja tehdä työura rakennusmestarina. 
Aloin niihin johtavat opinnot Helsingin tek-
nillisessä oppilaitoksessa. Sitten rakentami-
sen suhdanteen hiipuminen ja se, että isäkin 
jättäytyi rakennusyrityksestä pois, ehkä osal-
taan vaikuttivat siihen, ettei rakentaminen 
enää tuntunutkaan omalta alalta. Se koulu jäi 
lopulta kesken, kun teollisuus alkoi kiinnos-
taa leivän antajana. Tein koulun jälkeen töitä 
huolitsijana ja sitten hakeuduin sinkityslai-
tokseen töihin ja sieltä sitten päädyin myyn-
tihommiin.

Tuo kiinnostuksen kohteen muutos johti 
Jarno Sulan myös opiskelemaan EVTEKiin – 
nykyiseen Metropoliaan - Myyrmäkeen. Hän 
alkoi lähempänä 30 ikävuottaan kouluttautua 
materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insi-
nööriksi. Vielä 2000-luvun alussa mieli pa-
loi enemmän materiaalitekniikan osaamista 
hyödyntävään tuotannolliseen työhön.

- Kun nyt on jo noin 17 vuotta elättä-
nyt itsensä myyntityöllä, en tuotantopuolen 
töihin varmaan enää kelpaisikaan, Sula nau-
rahtaa.

Tikkurilaan Jarno päätyi taloon jo aiem-
min tulleiden opiskelukavereiden seireeni-
laulujen houkuttelemana, eikä ole katunut.

- Pääkaupunkiseudulla olen asunut jo 
20-vuotiaasta lähtien. Rakensimme sitten 
2000-luvulla omakotitalon Vantaalle muuta-
man kilometrin päähän työpaikastani, missä 
projektissa noista nuoruuden opinnoista ja 
töistä on ollut hyötyä. Rakensin sitä sellai-
sella rauhallisella tahdilla työn ohessa, eten-
kin pihan kehityshankkeissa saattoi käyttää 
aikaa. Siitä kodin rakentelusta ja muista ko-
din töistä onkin tullut yksi vastapaino työlle. 
Etenkin tyttäremme ollessa nuorempi vas-
tuuni kodin arjesta oli myös aika iso, kun 
yrittäjävaimoni työpäivät ovat olleet pitkiä 
ja sisältäneet myös viikonlopputyötä. Toki 
vaimoni on myös joustanut paljon, kun olen 
joutunut myyntityön takia matkustamaan.

- Siinä omassa rakennushankkeessa 
muuten huomasi, miten vaikeaa kuluttaja-
asiakkaan on hankkia kantavia teräsrakentei-
ta ja liitososia mm. ontelolaattojen kannatta-
miseen, Jarno muistaa vieläkin.

Korttelifutiksesta golfkenttien 
kiertäjäksi

Jarno Sula kertoo kuuluvansa ihmisiin, jot-
ka eivät ole oikein mistään kotoisin. Hän on 
syntynyt Heinolan maalaiskunnassa, mutta 
sieltä muutettiin Karstulaan Jarnon ollessa 
vasta puolivuotias. Ennen Porvoon maalais-
kunnan Hinthaaran kylään muuttoa ehdittiin 
asua myös Hangossa.

- Isä meni töihin Sköldvikiin ja sil-
loin kotitalo löytyi Hinthaaran kylästä, jossa 
asuin suurimman osan kouluajastani. Siel-
lä meidän kylän lasten yhteiset harrastuk-
set liittyivät paljolti kylän pallokenttään ja 
kaukaloon. Pelasimme kesällä mm. kortteli-

Yhtenä unelmana on päästä samalla reissulla Liverpooliin pelaa-
maan golfia paikallisella laatukentällä ja näkemään elävänä suosik-
kijoukkueen pelaavan jalkapalloa Anfield-stadionilla. Kirvesmie-
hestä kuoriutui iän myötä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan 
insinööri, jonka työsarkana on nykyisin olla teollisuusmaalien 
myyntijohtajana. Golf ja rauhalliseen tahtiin tapahtuvat kodin 
ylläpito- ja rakennustyöt ovat vastapainoja työlle.

Henkilö

me vuodenvaihteessa nelivuotiskauden tul-
lessa täyteen, Jarno Sula toteaa.

- Tämä taustani on minusta oikein sopi-
va tekniseen myyntiin. Tosin olen nyt aloit-
tanut työn rinnalla myös kaupallisella puo-
len lisäopinnot AMK:ssa, mistä on varmaan 
myös etua tässä työssä.

Kirvesmiehestä   
kotitarverakentajaksi

- Ihan alkuun ajatukseni oli mennä töihin 
rakennusalalle. Kun perheemme muut-
ti muutaman välivaiheen jälkeen Porvoon 
maalaiskuntaan ja perusopinnot olivat ta-
kana, kävin ensin Askolassa ammattikoulun 
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futista ja talvella kaukalopalloa. Muistan sen, 
kun pelejä oli ympäri seutukuntaa ja aina piti 
sitten järjestyä kyydit otteluihin. Hinthaaras-
ta lähdettiin sitten useamman auton letkalla 
matkaan.

Varsinaiseen kilpaurheiluun Jarnon ura ei 
edennyt sen enempää jalkapallossa kuin kau-
kalo- tai jääpallossakaan. Mahdotonta se ei 
olisi ollut, jos asiaan olisi ollut paloa juniori- 
ja puulaakitasoa pitemmälle. Jarnon pelika-
vereita on esiintynyt aikuisena mm. Porvoon 
Akilleksen jääpallon mestaruussarjajoukku-
eessa.

- Jalkapallon seuraaminen ja suosikki-
joukkue Liverpool FC ovat säilyneet. Tärkein 
oma liikunnallinen harrastus on kuitenkin 
golf, jota olen pelannut sekä langon, työka-
verien että myös liiketuttavien kanssa. Ta-
voite on kiertää sellainen 20-25 eri kent-
tää vuosittain ja saada vyölle vuosittain jokin 
uusikin kenttä. Kun meillä on työporukassa 
muutama golfaamista harrastava Liverpool 
FC:n kannattaja, on mielessämme alkanut 
muhia yhdistetty golf- ja ottelumatka Liver-
poolin seudulle sopivaan aikaan loppukesää 
tai alkusyksyä, Sula haaveilee.

- Golfharrastus alkoi siitä, että lanko ja 
hänen poikansa olivat aloittaneet harrastuk-
sen ja alkoivat houkutella minuakin mukaan. 
No suoritin green cardin ja jäin koukkuun. 
Olen kiertänyt vuosien mittaan mm. Por-
tugalissa ja Espanjassa erilaisilla porukoilla 
lyömässä palloa. Vaimon kanssa tykkäämme 
tehdä sellaisia tiiviitä kaupunkilomia ja kyllä 
niihinkin golf usein liittyy. Esimerkiksi Vaa-
sassa sopi kaikille hyvin, että perheen naiset 
menivät muutamaksi tunniksi kaupungille 
katsomaan kauppoja ja minä lyömään palloa, 
Jarno naurahtaa.

- Vaimoni ei siis pelaa, hänen aikansa ei 
yrittäjänä riitä. Etenkin kun nyt jo abitu-
rientti-iässä oleva tyttäremme ei ole enää 
tarvinnut jompaakumpaa vanhempaa koko 
ajan kotona, on voinut ottaa pidennettyjä vii-
konloppuja talvisin, että tuntuma golfiin py-
syy. Uusin tällainen reissu on nyt alkamas-
sa Alicanteen. Toki käymme välillä talvisin 
hallissakin lyömässä palloa samasta syys-
tä. Kesällä usein lähdemme töistä viheriön 
kautta kotiin. Siinä palloa lyödessä kyllä pää 
tyhjenee työasioista hyvin, ja jaksaa sitten 
seuraavana päivänä paneutua taas freesinä 
työasioihin. Tai sitten voi mietiskellä asioita 
rauhassa, jos on sillä tuulella, Jarno kehuu.

- Golf sopii jotenkin harrastuksena mi-
nulle. Syketaso ei nouse kuin esimerkik-
si jalkapallossa tai salibandyssa, mutta tulee 
sellainen pitkäkestoinen liikuntasuoritus ul-
kona. Golfiahan voi pelata pimeän tuloon asti 
eli kesällä vaikka kuinka pitkään. Tosin ke-
sällä myös esimerkiksi nurmikon leikkuu tai 
halkojen hakkuu ovat samanlaisia hyviä omi-
naisuuksia sisältäviä askareita.

- Ja onhan golfissa sekin etu, että laji on 
40+ -ikäluokan päättäjien joukossa erittäin 
yleinen harrastus. Se antaa siis mahdollisuu-
den yhdistää työhön liittyvät tapaamiset ja 
harrastus toisiinsa eri tavoin.

- Uusin kuntoiluharrastus on padel. 
Tässä työpaikan lähellä on halli, jossa tätä 
eräänlaisena tenniksen ja squashin yhdis-
telmänä pelattavaa mailapeliä voi harrastaa 
kätevästi. Meitä käy neljän hengen poruk-

ka kerran viikossa pelaamassa yhdessä pari 
tuntia. Se on jotenkin sopivaa minulle, ei ra-
sita olkapäätä kuten tennis eikä ole niin repi-
vää kuin squash, mutta tuntuu kyllä liikunta-
na kropassa hyvin.

Ammattiylpeys tuntuu  
olevan osin hukassa

Maaliteollisuus on elänyt muuttuvassa glo-
baalissa toimintaympäristössä kuten muukin 
suomalainen elinkeinoelämä viimeiset vuo-
sikymmenet. Esimerkiksi ympäristövaateet 
pakottivat muuttamaan perinteisiä tuotteita 
ja määräyksiä, standardeja yms. on kiristetty. 
Tätä kautta tuli 2000-luvun alussa paineita 
tuotteiden kehittämiseen, ja niihin vastattiin.

- Sitten joskus 2009-10 ei ollut paineita 
ja kehitystyö hiljeni monin paikoin. Nyt kun 
alihankintaketjut ulottuvat myös ulkomaille, 
pitää tietää, mitä eri maissa on tapahtunut ja 
tapahtuu, ja niin ohjaus kuin koordinointikin 
pitää olla hyvin hoidossa.

- Omassa työssä yksi asia, mihin toi-

voisin muutosta, ovat kyselyjen aikataulut. 
Olemme tuotantoketjun loppupäässä, mikä 
lie syynä siihen, että kyselyt tulevat helpos-
ti periaatteella ”aloittaa pitäisi ensi viikolla”. 
Uskon, että kaikki hyötyisivät, jos ketjuun 
rakennettaisiin lisää yhteistyön ajatusta, joka 
ulottuu suunnittelusta aina meihin asti.

- Kun olin neljä vuotta Teräsrakenneyh-
distyksen hallituksessa, huomasin, että koko 
Suomen kilpailukyvyn ja osaamisen varmis-
taminen on tärkeää. Koen riskinä, että toi-
minnot valuvat täältä muualle, jos tätä ei 
pidetä mielessä. Suomessa on esimerkiksi 
metallipajojen toiminta muuttunut paljon ja 
niissä vaaditaan usein toisenlaista osaamista 
kuin vielä vaikka vuosikymmen sitten. Osin 
myös työnteon kulttuuri on muuttunut meil-
lä mielestäni vähän huonoon suuntaan.

- Etenkin ammattiylpeys olisi hyvä saada 
arvoiseensa kunniaan joka työyhteisössä, se-
kä nostaa esille tässä suhteessa erinomaisesti 
onnistuneita joka työyhteisössä ja yhteistoi-
mintaverkostossa. Ja sitä toivon, ettei kukaan 
pahastuisi siitä, että esimerkiksi me omis-
sa kanavissamme tuomme esille asiakkai-
demme onnistumisia. Mehän vain haluamme 
tuoda esille positiivisia esimerkkejä samaan 
tapaan kuin vaikkapa Teräsrakenne-lehti, 
Jarno Sula muistuttaa. -ARa

Kuva 1: Myyntijohtaja Jarno Sula saatiin kuvaan vie-
lä Tikkurila Oyj:n vanhan pääkonttorin aulassa. Nyt 
työtilat ovat jo siirtyneet väistötiloihin kadun toisel-
le puolelle Heidehofintie 2:een. Yhtiössä pohditaan 
parhaillaan tulevaisuuden toimitilojen sijaintia, kun 
nykyrakennukset ovat jo elinkaarensa päässä ja jää-
mässä tiiviin kaupunkirakenteen sisälle.

Kuva 2: Jarno Sulan innostus golfiin syttyi aikoinaan 
langon innostamana. Kotimaan kenttien lisäksi moni 
ulkomainenkin kenttä on tullut tutuksi vuosien mit-
taan.

Kuva 3: Tiiviit kaupunkilomat sekä golfiin liittyvät 
pelireissut ovat Jarno Sulalle mukavaa vastapainoa 
arjelle.

Valokuvat: 1 Arto Rautio, 2,3 Jarno Sulan ”kotial-
bumi”
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muut sidosryhmät 
AEL
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Finland Oy Ab
www.dnv.fi
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www.incoserv.fi
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LFC Group
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2. Insinööritoimistot 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.a-insinoorit.fi
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www.andritz.com
CTS Engtec Oy
www.ctse.fi
Citec Oy Ab
www.citec.com/en-US
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
Insinööritoimisto Ari Lindroos Oy
www.aloy.fi
Insinööritoimisto ConnAri
www.connari.fi
Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy
www.jjoy.fi
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy 
Insinööritoimisto Konstru Oy
www.konstru.fi
Insinööritoimisto Rautanen Oy
www.rautanen.fi
Insinööritoimisto Tilatek Oy
www.tilatek.com
Introgroup Oy
www.introgroup.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
Projerak Oy 
www.projerak.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
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
www.vahanen.com
Sitowise Oy
www.sitowise.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
Hemax Welding Oy
www.hemax.fi
Janus Oy
www.janus.fi
JPV Engineering Oy
www.jpv-engineering.fi
Kaakon Konemetalli Oy
www.kaakonkonemetalli.fi 
Kaaritaivutus Kumpula Oy
www.kaaritaivutus.fi
Keikkaseppä Weckman Oy
www.keikkaseppaweckman.fi
Kymenlaakson Hallipojat Oy
www.hallipojat.com
Lahden Tasopalvelu Oy
www.tasopalvelu.fi
Linnasteel Oy
www.linnasteel.fi
MastCraft Oy
www.mastcraft.fi
Pautec Oy
www.pautec.fi 
Pekka Salmela Oy
www.pekkasalmela.fi
Oy Viacon Ab
www.viacon.fi
Tilax Oy
www.tilax.com
Tornion KaMa-Palvelut Oy
www.ka-ma.fi 
Turun Pelti ja Eristys Oy
www.tpe.fi
Trutec Oy
www.trutecoy.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
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 
Franz Dietrich Protective Coating Oy
www.p-c.fi
FSP Finnish Steel Painting Oy
www.fspcorp.fi

Hilti Suomi Oy
www.hilti.fi
Interstellar Oy
www.illis.fi
Janneniska Oy
www.janneniska.com
JMP Huolto Oy
www.jmp-huolto.fi
KSP Kaarina Oy
www.kspkaarina.fi
L-S Lift Oy
leif.smith@luukku.com
SCIA nv.
www.scia.net
Palosuojamaalarit Oy
www.psm.fi
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
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Mikko Salminen, TRY (siht.) 
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Mauno Penttinen, Trimasto Oy (pj.) 
n.n, TRY (siht.) 
 
Ympäristöjaosto  
Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy (pj.)
Janne Tähtikunnas, TRY (siht.) 
 
Pintakäsittelyjaosto 
Risto Sipilä, Ruukki Construction Oy (pj.)
Mikko Salminen, TRY (siht.) 

Palojaosto
Jyri Outinen, Ramboll Finland Oy (pj.)
Mikko Salminen, TRY (siht.)

Opetus- ja koulutusjaosto
Kristo Mela, 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
12. Unto Kalamies
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And you know.

MIG-hitsausjärjestelmä 
tuotannon tehostamiseen

A7 MIG WELDER 450

Lisää laatua ja tehokkuutta 
hitsausprosesseihin Kempin Wise-

sovellusohjelmistoilla.

Helppo laitteiston hallinta 
selainpohjaisella sovelluksella, 

jota voi käyttää 
tavallisella tietokoneella.

Täydellinen pari mille tahansa 
robottimerkille helpon ja nopean 

integraation avulla.

www.kemppi.� 
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KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ SILTOJEN PINTAKÄSITTELYYN
Tikkurilan toimittamilla maalausyhdistelmillä on käsitelty miljoonia neliömetrejä siltojen teräsraken-
teita vuosien saatossa. Niissä on varmistettu kustannustehokas, pitkäaikainen suoja korroosiota ja 
muita rasituksia vastaan. 

Tikkurilan monipuolinen valikoima kattaa LIVI-hyväksytyt, korkean teknologian maalausjärjestelmät 
uusille silloille ja huoltomaalaukseen rasitusluokissa C3-C5.

Tutustu järjestelmävaihtoehtoihin www.tikkurila.fi/teollinen_maalaus
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