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Me Peikolla 
huolehdimme 
omasta osuudestamme. 
DELTABEAM® on 
kosteusteknisesti turvallinen valinta. 

www.peikko.fi

Suunnittelija, hankekehittäjä, 
tavarantoimittaja, se kaveri 
keltaisissa liiveissä työmaalla. 

Me kaikki haluamme mennä 
päivän päätteeksi kotiin ja olla 
varmoja siitä, että teimme hyvää 
työtä. 

Kun puhutaan työmaan 
kosteudenhallinnasta, on kaikilla 
osapuolilla vastuu parhaasta 
lopputuloksesta. 

Homma
hanskassa?

Tibnor on pohjoismaisten valmistajien kohtauspaikka. 
Meille jokainen kohtaaminen on mahdollisuus tehdä asiat 
paremmin. Nykyaikaisena terästen ja metallien jakelijana 
ymmärrämme, että tehtävämme on paljon enemmän kuin 
yksittäinen toimitus. Me olemme osa pohjoismaisen 
 teollisuuden kilpailukykyä.
 
Tibnorilta saat kaikki tarvitsemasi teräsmateriaalit  ja  
-palvelut luotettavasti, nopeasti ja yksilöllisesti. Meiltä saat 
niin palkit, putket, alumiinit, ruostumattomat kuin pontitkin. 
Materiaalit käsittelemme haluamallasi tavalla ja leikkaamme 
määrämittaan Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Seinäjoella, joka 
on Pohjoismaiden suurin levyjen esikäsittelyyn erikoistunut 
palvelukeskus. SSAB:n tuotteet ovat meille tytäryrityksenä 
vahvuus, mutta teemme läheistä yhteistyötä myös muiden 
toimittajien kanssa.
 
Ota yhteyttä 020 592 9606 tai direct.fi@tibnor.com  
Tehdään yhdessä toisin.

tibnor.fi
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Pääkirjoitus

En voi kieltää, etteikö teräsrakentamisen 
edistämiseksi olisi tehty kaikkea mahdol-
lista. Ihan yhdeksi hallitusneuvotteluiden 
pääteemaksi en sitä olisi vielä maaliskuussa 
uskonut, edes välillisesti. Kunniaa moisesta 
saavutuksesta ei TRY voi kyllä ottaa. 

Metsäteollisuushan sen valttikortin ny-
käisi sopivassa kohdassa pöydälle. Yksi neu-
votteluiden aiheista on uusi 2 miljardin Ke-
min sellutehdas. Anteeksi, biotuotetehdas. 
Tuskin teräsrakenteiden merkitystä hank-
keessa on ihan täysin sisäistetty, mut-
ta oikealla suunnalla ollaan. Tälläkin kertaa 
puhutaan siitä mitä teräsrakenteet mahdol-
listavat. Kaikki toivottavasti muistavat, kuin-
ka merkittävä rooli teräksellä on biotuote-
tehtaiden rakentamisessa. Äänekosken hanke 
oli aluksi erittäin merkittävä kotimaiselle te-
räsrakentamiselle ja tuo nyt työtä sekä vau-
rautta lähialueelle vuosikymmeniä. 

Teräs mahdollistaa miljardiluokan inves-
toinnin Suomeen ja tuo siinä sivussa paljon 
työtä paikallisesti. Suunnittelu tehdään luon-
nollisesti kotimaisin osaajien voimin. Myös 
teräsrakentamisen toteutus nojaa suurelta 
osin kotimaisten asiantuntevien konepajo-
jen harteille. Varsin monella paikkakunnal-
la alan perheyritys on yksi merkittävimpiä 
työllistäjiä. 

Valitettavan moni näistä konepajoista on 
viime aikoina kärsinyt osaavan henkilökun-
nan vajauksesta. Olkoonkin, että kyseessä 
on toisaalta positiivinen seuraus kasvanees-
ta kysynnästä, mutta yleisemmin kuiten-
kin osaajien ansaitun eläkkeelle siirtymisen 
seuraus. Nuorisotyöttömyys on samoil-
la seuduilla tyypillinen ongelma. Tässä on 

Teräsrakenteet 
hallitusneuvotteluissa

Rakennusalan henkilöjärjestöt Rakennusinsi-
nöörit ja -arkkitehdit RIA, Suomen Raken-
nusinsinöörien Liitto RIL ja Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK RKL pohtivat ennen 
eduskuntavaaleja yhdessä hallitusohjelma-
tavoitteita. RIA:n Kimmo Sandberg toivoo, 
että alan henkilöjärjestöt mukaan lukien 
arkkitehtien SAFA tiivistävät muutenkin 
yhteistyötään vaikuttamisessa. Yksi 26.000 
ammattilaisen ääni kuullaan esimerkiksi ym-
päristöministeriössä paremmin kuin neljä 
erillistä näkemystä.

- Totesimme maamme tarvitsevan uu-
delta hallitukselta toimia, joilla tuetaan Suo-
men kehittymistä rakentamisen mallimaaksi 
2020-luvulla. Digitalisaatioon ja rakennus-
alan koulutukseen panostaminen sekä raken-
tamisen sääntelyn uudistaminen kuuluvat 
asioihin, joita rakennusala odottaa. Rakenta-
misprosessissa saavutettavat säästöt ja pa-
rempi laatu sekä rakentamisen sujuvoittami-
nen ovat kaikkien etu, Sandberg muistuttaa.

- Koko Suomen kehitykselle tärkeitä ovat 
kaavoituksen nopeuttaminen ja kaupunki-
politiikkaan, asuntorakentamiseen sekä tie-, 
rata- ja vesiväyläverkostoon liittyvät ke-
hitystoimet ja panostukset. Sipilän hallitus 
satsasi merkittävästi infraan, mutta nämä 
panostukset eivät saa jäädä yhteen kauteen 
eivätkä vain uudishankkeisiin. Korjausvelan 
vähentämistä tarvitaan myös julkisissa kiin-
teistöissä, mihin kaivattaneen uusia rahoi-
tuskeinojakin, kertoo Sandberg.

- Niin tulevia neljää vuottaa kuin tu-
levaisuutta pitemmällekin yhdistää var-
masti vahva digitalisaatiokehitys. Päättynyt 
KIRA-digi oli hyvä projekti, jonka hankkeis-
ta puolet jäi elämään, ja joka jatkuu KIRAHub 
-yhdistyksen koordinoimana. Rakennusalan 
toimijoiden ja valtiovallan tulee nähdä sekä 
digitalisaation tarjoamat hyödyt että mah-
dollisuutemme olla digiosaajina globaalisti-
kin edelläkävijöitä.

- Suomi pärjää pitkässä juoksussa vain 
erikoisosaamisella ja korkealla jalostusas-
teella, mikäli haluamme säilyttää totutun 
elintason ja hyvinvointipalvelut. Suomessa 
panostetaan digitalisaatioon nyt noin kaksi 
miljoonaa euroa vuodessa, kun Ruotsi pistää 
siihen 3,5 ja Saksa 7,5 miljoonaa euroa. Näin 
vaikka digitalisaatio-osaaminen on yksi alue, 

”Suomi pärjää pitkässä juok-
sussa erikoisosaamisella. Ra-
kentamisessa Suomi voisi olla 
mallimaa. Uuden eduskunnan 
ja hallituksen pitää ymmärtää 
nämä asiat ja luoda lisää mah-
dollisuuksia myönteiseen kehi-
tykseen. Rakennusalalla voi olla 
iso rooli tavoitteessa päästä 75 
prosentin työllisyysasteeseen”, 
linjaa RIAn toimitusjohtaja 
Kimmo Sandberg.

konkreettinen esimerkki työelämän kohtaan-
to-ongelmasta. 

Ei ole ihan yksittäinen kerta, kun olen 
joutunut oikomaan mielikuvia nykypäivän 
konepajasta. Pimeässä nurkassa kipinäsuih-
kun keskellä ahkeroivat Make ja Pera ovat 
katoavaa kansanperinnettä. Pimeässä työtur-
vallisuus heikkenee. Kipinäsuihkun mukana 
lentävät epäpuhtaudet ja menevätkin yllättä-
vän pitkälle. Kävin taannoin Lahden seudulla 
yhdessä TRY:n jäsenyrityksessä ja konepaja-
hallissa oli siistimpää kuin keskiverto kahvi-
lassa. Jos mielikuvat vastaisivat todellisuut-
ta, niin kenties yläasteella tulevaisuuttaan 
suunnittelevan nuoren valinnat suuntautui-
sivat työvoimapulan aloille. 

Tokihan toivoisin tulevan hallitusoh-
jelman sisältävän ympäristövaikutuksiltaan 
mahdollisimman vähäisen rakentamisen 
edistämisen. Ei siis pelkkään rakentamis-
vaiheeseen tai pelkkään käyttövaiheeseen 
keskittyvän optimoinnin. Kokonaisuus on 
se mikä ratkaisee. Jos rakennus joskus tulee 
kaikesta huolimatta käyttöikänsä päähän, te-
räs on edelleen suositeltavin ratkaisu. Terästä 
kierrätetään enemmän kuin muita materiaa-
leja yhteensä. 

Tuloksia hallitusneuvotteluista nähdään 
mahdollisesti jo ennen tämän lehden paino-
musteen kuivumista. Toivotaan, että ne ovat 
teräsmiehille ja -naisille positiivisia. Yksi 
valttikortti meillä sentään on. Ei, en tarkoita 
Hetemäkeä, vaikka kustannustehokas teräs-
rakentaminen varmastikin tarkkaa kirstun-
vartijaa miellyttääkin. Kansanedustajat (ja/
tai avustajat) keskittyvät materiaaliin tutus-
tumiseen Pikkuparlamentissa. Kuka muis-
taa, minä vuonna Pikkuparlamentti valittiin 
vuoden teräsrakenteeksi? Jos malttavat pitää 
taukoa ja katsoa ikkunasta, niin eteen levit-
täytyvässä maisemassa ovat maamerkkeinä 
Kiasma, Sanomatalo, Oodi ja Musiikkitalo. 

Janne Tähtikunnas
päätoimittaja
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FoorumiFoorumi

jossa meillä juuri olisi tilaa ja edelly-
tyksiä kehittyä maailman parhaiksi, 
Kimmo Sandberg toteaa.

- Alan toimijoiden oman toimin-
nan ohella kehitystyötä pitää tehdä 
myös hallinnossa. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain uudistaminen suunnitel-
lusti on varmistettava, ja lupapiste.fi 
-järjestelmä olisi tärkeä edistysaskel. 
Mahdollisuus hoitaa lupa-asiat säh-
köisesti ja nähdä kaikkialla Suomes-
sa menossa olevien hankkeiden tiedot 
koko maassa ovat tässä tärkeitä asi-
oita. Yhtenä tavoitteenamme on, että 
rakennusvalvonnalla on yhteiset käy-
tännöt koko maassa, hän korostaa.

Hiilineutraaliksi innovaati-
oilla ja hybridirakentamisella

Eduskuntavaalien alla puhuttiin pal-
jon ilmastonmuutoksesta. Hiilineut-
raalin rakentamisen tulee olla myös 
kiinteistö- ja rakennusalan yhteisenä 
tavoitteena, Sandberg korostaa.

- En kuitenkaan kannata, että ra-
kentamista aletaan ohjata ilmasto-
näkökulmastakaan tietyillä tarkoil-
la määräyksillä. Julkisen vallan rooli 
on asettaa tavoitteet, ei keinoja, joilla 
tavoitteisiin pyritään. Innovaatiot ja 
markkinataloudessa kilpailukykyiset 
ratkaisut ovat ehdottomasti paras tapa pääs-
tä taloudellisesti ja toiminnallisesti kestä-
vällä tavalla asetettuihin ilmasto- ja muihin 
ympäristötavoitteisiin ja jopa niitä parempiin 
tuloksiin.

- Rakentamisessa hybridiratkaisut, jois-
sa hyödynnetään ja yhdistetään eri materi-
aalien ja ratkaisujen parhaita ominaisuuksia, 
ja joissa tukeudutaan vahvasti esivalmis-
tukseen, ovat ilmasto- ja elinkaarinäkökul-
mastakin toimivin vaihtoehto. Erityises-
ti vierastan, että eri määräyksillä pakotetaan 
rakentajia joihinkin ratkaisuihin tai jonkin 
materiaalin käyttöön, Sandberg yhtyy usei-
den rakennusalan toimijoiden näkemykseen.

Tavoitteeksi Suomen etu

RIAn hallitus ehdotti ennen vuoden 2015 
vaaleja, että Suomessa olisi oma rakenne-
tun ympäristön ministeriö. Kimmo Sandberg 
toivoo, että alan kannalta tärkeitä asioita 
valmisteltaisiin jos ei samassa ministeriössä 
niin ainakin ympäristössä, jossa Suomen etu 
olisi aina etusijalla. Hän kokee, että nykyisin 
on ongelmia asioiden hoidossa esimerkiksi 
ympäristöministeriön kanssa.

- Toki kyse ei ole välttämättä ollut mi-
nisteriön kannoista, vaan enemmän ehkä yk-
sittäisten virkamiesten mielipiteistä ja pai-
notuksista. Mutta olemme siis kohdanneet 

sellaista yksisilmäisyyttä, jossa Suomen etu 
ja rakennetun ympäristön kannalta tärkeä 
kokonaisymmärrys on puuttunut, hän har-
mittelee.

- Kaipaamme, että tämän tärkeimmän 
kansallisvarallisuutemme ja niin asumisen, 
työnteon, palveluntuotannon, vapaa-ajan-
vieton kuin liikkumisenkin kannalta keskei-
sen kokonaisuuden rooli ymmärretään, ja sen 
kehittämisen kanssa tehdään pitkäjänteistä 
yli vaalikausien menevää suunnittelua. Tähän 
tuo tarpeita mm. vahva kaupungistumiske-
hitys, jonka rinnalla pitää turvata esimer-
kiksi hyvinvointimme kannalta olennaisen 
vientiteollisuuden hyvät väyläyhteydet myös 
noin kymmenen kasvavan pääkeskuksen ul-
kopuolella. Esimerkiksi riittävä asuntora-
kentaminen sekä väyläinvestoinnit ja infran 
kunnossa- ja ylläpito pitää turvata parla-
mentaarisella yhteistyöllä sekä myös yksi-
tyisiä investoijia hyödyntäen. Käytännössä 
yksityisrahaa tarvittaneen mm. hankkeis-
sa, joilla muutetaan loputkin rataosuutemme 
kaksiraiteisiksi, Sandberg sanoo.

Koulutuksessa ja tutkimuksessa 
panostuksen paikka

Digitalisaation, kaupungistumisen ja perus-
infran ylläpidon ohella koulutus ja tutkimus 
ovat asia, jonka Kimmo Sandberg nostaa uu-

den hallituksen ja toki myös raken-
nusalan toimijoiden työlistalle.

- Koulutusleikkausten aika on 
toivon mukaan nyt ohi. RIAn vaati-
muksesta aloitettiin rakennusarkki-
tehtien koulutus uudelleen 2013. Siitä 
valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin 
työmarkkinoille. Tämä osoittaa, et-
tä rakennusalan AMK-koulutuksen 
kehittäminen on ollut järkevää. Nyt 
pitää turvata riittävät resurssit niin 
toisen asteen kuin ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen toimintaan, 
jotta alan 20-40 prosentin työvoi-
mavaje ja siihen vuoden 2030 jälkeen 
eläköitymisestä odotettava lisäys hal-
litaan, Sandberg linjaa.

- Rakennusalan tuotekehitysin-
vestoinnit ovat vähentyneet jyrkäs-
ti 2010-luvulla. Huolettaa, että rahaa 
ei tahdo löytyä professuureihin, yri-
tyksiin ei palkata tohtoritason väkeä 
eikä omaan kehitystyöhön panosteta. 
Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että 
menestyksemme tunnistettavimmat 
eväät ovat korkea koulutustaso, inno-
vaatiot ja korkea jalostusaste.

- Työllisyysasteen nosto 75 pro-
senttiin on yksi hyvinvointipalvelu-
jemme ylläpidon edellytys. Raken-
nusalan työvoimavajeen poistaminen 

pitää ehdottomasti ottaa yhdeksi keinoksi 
päästä tuohon tavoitteeseen, Sandberg ki-
teyttää päättäjille.

- RIAn jäsenmäärä kääntyi kasvuun taas 
2018 muutaman vuoden alenemisen jälkeen. 
Uudet jäsenet ovat lähinnä alle 40-vuotiai-
ta. Tässä näkyy, että ammattikorkeakouluis-
ta valmistui rakennusalalle ko. vuonna 1100 
uutta tekijää eli noin 500 enemmän kuin tul-
lessani RIAan vuonna 2005. Jäsenkunnas-
samme on selkeä aukko 40-50 -vuotiaista 
1990-luvun laman ja koulutuspaikkaleikka-
usten jäljiltä. Kasvuamme tukee, että meillä 
on alan ammatillisen yhteistyön ja edunval-
vonnan lisäksi vahva työmarkkinarooli. RIA 
on ollut STTK:n jäsen vuodesta 2007, ja erot-
tuu tältä osin RIL:stä, RKL:stä ja SAFA:sta, 
Kimmo Sandberg sanoo. -ARa

Suomen menestys perustuu 
erikoisosaamiseen

Kuva 1: ”Viimeisten ennusteiden mukaan rakenta-
missektorilla on 20-40 prosentin työvoimavaje. 
Lisäksi kiihtyvän eläköitymisen, jonka odotetaan 
hankaloittavan alan työvoimatilannetta etenkin 
vuoden 2030 jälkeen, kanssa edellyttää panostuksia 
sekä alan koulutukseen että esimerkiksi digitalisoin-
nin kautta tapahtuvaan toiminnan kehittämiseen. 
Rakentamissektori voi osaltaan auttaa pääsemään 75 
prosentin työllisyysasteeseen”, tietää rakennusinsi-
nöörien ja -arkkitehtien RIAn toimitusjohtaja Kim-
mo Sandberg.

Valokuva: RIA
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Alkuperäinen Megahertsi-hanke, jossa olisi 
ollut merkittävästi yritysten toimitilaa, kaa-
tui sekä siihen, että itäinen Helsinki ei tuol-
loin oikein vetänyt yrityksiä, että 2000-luvun 
talouden hiipumiseen. Kun rakennuspaikka 
on kuitenkin hyvä ja Herttoniemi kehittyy ja 
kasvaa koko ajan, on aika nyt reilun 15 vuo-
den päästä kypsynyt rakennustöiden jatka-
miselle.

Alkuperäisestä hankkeesta toteutunut 
arkkitehtitoimisto Helin & Co’n suunnitte-
lema Megahertsin kauppakeskus liittyy nyt 
tehtävässä työssä osaksi uutta Lähipalve-
lukeskus Hertsiä. Uuteen keskukseen tulee 
Prisma-hypermarket sekä pienempää kau-
pallista tilaa, neljässä kerroksessa toimi-
va ravintolamaailma, kahdessa tasossa oleva 
kirjasto- nuorisotila, kahdessa kerroksessa 

toimiva päiväkoti, kaksikerroksinen hoivara-
kennus sekä omina hankkeinaan kolme tor-
nimaista asunto-osakeyhtiötä.

- Kaupalle ja palveluille tehdään uutta 
tilaa reilut 20.000 neliötä. Asuntoja kortte-
liin tulee noin 300 ja asuintalojen neliömäärä 
on myös noin 20.000. Lisäksi tässä tehdään 
kellareihin pysäköintipaikkoja yli 10.000 ne-
liötä. Vuonna 2020 valmistuvaa keskusta ja 
sen yrityksien asukkaita palvelee kaikkiaan 
noin 650 autopaikkaa. Kokonaisuuteen liit-
tyy myös uuden teräsrakenteisen kävelysil-
lan teko Itäväylän yli. Silta yhdistää Lähi-
palvelukeskuksen ja siihen liittyvät asunnot 
Itäväylän toisella puolella olevaan metroase-
maan ja sen yhteyteen lähiaikoina tehtävään 
Metrokeskukseen, kuvaa kokonaisuutta koh-
teen pääsuunnittelija Harri Koskinen L Ark-

kitehdit Oy:stä.
Nyt rakenteilla olevaa hanketta kehitel-

tiin pitkään ja usean eri tontinomistajan se-
kä kohdetta urakoivan työyhteenliittymän, 
johon kuuluvat YIT ja Hartela, ja toki myös 
Helsingin kaupungin kesken. Työyhteen-
liittymälle töitä tekevä L Arkkitehditkin on 
osallistunut työhön jo reilun 10 vuoden ajan.

Hankkeen toteutukselle olennaista oli, 
että sille löytyi kaupan muutokseen sopi-
va konsepti, jonka seurauksena syntyy nyt 
tähän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin so-
pivaksi koettu lähipalvelukeskus. Hertsiin ei 
tule esimerkiksi isoja vaatekaupan liikkeitä, 
vaan pääpaino on päivittäistavarakaupassa 
ja lähialuetta palvelevissa erikoisliikkeissä ja 
palveluissa. Kirjasto sekä yksityinen päiväkoti 
ja yksityinen hoivakoti siihen liittyvine pal-
velutiloineen ovat olennainen osa hankkeen 
mahdollistumista.

Herttoniemen uusi sydän

Alkujaan hanketta vietiin eteenpäin ajatuk-
sella tehdä uusi kauppakeskus Gigahertsi. 
Kun kaupan siirtyminen monin osin nettiin 
sekä muun uuden kaupallisen tilan valmistu-
minen Helsinkiin osoitti, ettei alkuperäinen 
ajatus ole enää järkevä, hanketta jalostet-
tiin kaupunginosan lähipalvelukeskukseksi. 
Harri Koskinen kertoo keskukseen sitou-
tuneen yrittäjien jo pohtivan innolla mm. 
palvelukonsepteja, joilla Hertsiin P-tilojen 
kautta yhdistyviä asuntoja voitaisiin palvella 
suoraan kotiovelle. Päiväkoti ja kirjasto sekä 
suora yhteys metroasemalle tuovat myös 
paljon luontevaa kontaktia lähialueen asuk-
kaisiin.

- Hertsin lähistölle on nousemassa muu-
tenkin uusia asuntoja ja sen vieressä on 
Herttoniemenrannan 2000-luvun vaihteessa 

Herttoniemeen syntyy oikea 
kaupunginosakeskusta
Herttoniemen liikenneympyrän viereen Itäväylän ja Linnanraken-
tajantien kulmaukseen suunniteltiin 2000-luvun alussa noin 38.000 
neliön kokonaisuutta, jossa piti olla business park ja ostoskeskus. 
Siitä toteutui kuitenkin vain vuonna 2003 avattu vajaan 11.000 neliön 
kauppaosa. Nyt työ alueella jatkuu. Kokonaisuuteen tulee kolme 
asuintalotornia sekä vahvasti teräsosaamiseen perustuva Lähipalve-
lukeskus Hertsi.

Artikkelit

1.

2.

Kuva 1: Insinöörinkadulta katsottuna Lähipalvelu-
keskus Hertsin yhteyteen tulevat asuintalotornit hal-
litsevat maisemaa. Ruskean klinkkerin myötä kortteli 
on ulospäin kuin suklaakuorrutteinen kakku, josta on 
leikattu palasia paljastaen kakun vaalean sisuksen.

Kuva 2: Lähipalvelukeskus Hertsin arkkitehtisuun-
nittelusta vastaa L Arkkitehdit, jossa pääsuunnitte-
lijana toimii Harri Koskinen. Hankkeen toteutuksel-
le olennaista oli, että sille löytyi kaupan muutokseen 
sopiva konsepti, jonka seurauksena syntyy nyt tähän 
päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin sopivaksi koettu 
lähipalvelukeskus yhdistettynä asuntorakentamiseen.

Kuva 3: Lähipalvelukeskus Hertsi sijoittuu Itäväylän 
ja Linnanrakentajantien kulmaukseen ja muodostaa 
siihen Länsi- ja Itä-Herttoniemen yhteisen kaupun-
ginosakeskuksen, johon pääsee aikanaan metroase-
man suunnasta Itäväylän yli helposti hankkeeseen 
kuuluvan teräksistä siltaa myöten.

Kuvat: L Arkkitehdit
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rakennettu asuinalue sekä Itäväylän toisella 
puolen vanhempaa Herttoniemen asuinalu-
etta. Näen, että nyt tehdään koko Herttonie-
melle uutta sydäntä – uusi kaupunginosa-
keskus, Harri Koskinen toteaa.

Hankkeen liikkeellelähtö mahdollistui 
kaavapoikkeamalla, jossa mahdollistettiin 
kaupan tilan vähentäminen noin 3500 neliöl-
lä asumiskäyttöön. Kaupallisten toimintojen 
osalta merkittävä asia oli Prisman sitoutu-
minen paikkaan. Muut kaupalliset toiminnot 
on mietitty sen ympärille. Hankkeelle tärke-
ää oli, että löydettiin hyvä tapa liittää jo ole-
massa oleva Megahertsi ja uusi osa luonte-
vasti samaksi kokonaisuudeksi.

- Prisma tulee osin vanhan Megahert-
sin, jossa nyt päävuokralainen on Tokman-
ni, puolelle. Hertsiin rakentuu kulkukäytävä 
Megahertsin sisäänkäynnistä metroasemal-
le vievälle sillalle ja siitä metroon asti. Muut 
noin 50 liiketilaa kuin Prisma sijoittuvat tä-
män käytävän kahta puolen. Arkkitehtoni-
sesti ja rakenteellisesti omat haasteensa on 
tullut siitä, kun tässä on pitänyt yhdistää 
mm. Prisman ja muiden kaupallisten tilojen 
vaateet ja niiden päälle tulevan hoivaraken-
nuksen vaateet ja kuormat yhteen. Lisäksi 
kaupunkikuvallista ilmettä on sanellut, että 
asemaakaava vaatii lähialueen tiiliperintee-
seen sopivaa julkisivumateriaalia. Kortte-
lin ulkopuolelta nähtynä massassa on tämän 
seurauksena ruskeaa klinkkeripintaa. Sisä-
puolella on tehty valkobetonia ja osin vaaleaa 
klinkkeripintaa, Harri Koskinen kuvaa pake-
tin muovautumista.

YIT ja Hartela ovat aloittaneet yhtä aikaa 
lähipalvelukeskuksen kanssa asuintornien 
rakentamisen. Kortteliin tehdään yksi 10, yk-
si 13 ja yksi 18 kerroksen asunto-osakeyhtiö. 
Hartela toteuttaa niistä kaksi ja YIT yhden. 
Nämä asuintalot ovat rakennushankkeina 
Hertsistä erillisiä, mutta niiden valmistumi-
nen keskuksen rinnalla tukee luonnollisesti 
koko Herttoniemen uuden kaupunginosakes-
kuksen hahmottumista.

- Sarkastisesti voisi sanoa, että kaupalli-
sesti nyt tehdään iso laajennus vanhaan Me-
gahertsiin. Käytännössä on tehty paljon työtä 
esimerkiksi kerroskorkeuksien yhteensovi-
tuksessa ja P-tilojen sondeerauksessa, että 
pääliiketilakerroksesta syntyi haluttu yhte-
näisyys vanhaan ja uuteen osaan. Alkujaan 
Gigahertsi ja Megahertsi olivat erillisiä koko-
naisuuksia, mutta nyt siis Prisma menee mo-
lempiin rakennuksiin, mikä tukee kokonai-
suuden toiminnallisuutta, Koskinen sanoo.

Iso piha asukkaille    
ja päiväkodille

Hanketta on kehitetty pääosin olemassa 
olevan asemakaavan pohjalta. Esimerkiksi 
asuinrakennusten pohjamuoto oli määritel-
ty hyvin tarkkaan kaavassa. Tietysti myös 
kokonaisuuden tonttien muoto ja se, että 
rakennusmassan täytyy toimia melusuojana 
niin Itäväylälle kuin Linnanrakentajantiel-
lekin päin, ovat heijastuneet suunnitteluun. 
Samaten on pitänyt miettiä tarkkaan, että eri 
toiminnot sopivat yhteen. Ravintolamaail-
man terassit esimerkiksi ovat Linnanraken-
tajantien puolella, asuintalot Insinöörinka-
dun ja Suunnittelijankadun puolella. Myös 

kuntosalin ikkunat avautuvat Linnanraken-
tajantien suuntaan.

- Hoivarakennus tehdään C:n muotoise-
na, jotta asuinhuoneisiin saadaan riittäväs-
ti ikkuna-alaa. Sillä on oma piha-alueensa 
ylempänä kuin Hertsin katolle tuleva jo kaa-
vassa asuintalojen käyttöön varattu piha on. 
Kun yksityinen päiväkoti sitoutui hankkee-
seen, sille pystyttiin luontevasti erottamaan 
pihasta oma lohko. Tätä kattopihaa voi käyt-
tää lähipalvelukeskuksen hätäpoistumistienä, 
mutta muuten Hertsin asiakkailla ei ole sil-
le alueelle pääsyä. Hoivarakennuksen lisäksi 
kirjaston ja päiväkodin luonnonvalotarve on 
erilainen kuin liiketiloilla, mikä myös piti ot-
taa huomioon massoittelussa ja toi työhöm-
me omat kiinnostavat haasteensa. Kirjasto 
on nyt osin korkea kiilamainen tila, Koskinen 
esittelee.

- Ulkoisesti kokonaisuudesta tulee hah-
moltaan moninainen. Jokainen toimin-
to pukeutuu omalla tavallaan. Päivittäista-
varakauppa toimii isossa laatikossa, muut 
pienimuotoisissa kokonaisuuksissa. Olem-
me ajatelleet, että ruskean klinkkerin myötä 
kortteli on ulospäin kuin suklaakuorrutteinen 
kakku, josta on leikattu palasia paljastaen 
kakun vaalean sisuksen, Koskinen kuvaa.

- Liiketilakäytävät ovat rakentuneet 
suunnittelussa vähän kuin varras, johon on 
lisätty uusia herkkuja hankkeen edetessä. Si-
sätila on osin julkinen olohuone paikallisille 
ihmisille, samalla lailla helposti lähestyttävä 
miellyttävä alue kuin vaikkapa Roihuvuoren 
kirsikkapuisto lähellä. Kun tiloja on esitel-
ty 3D-laseilla, yrittäjät ovat kokeneet ne se-
kä viihtyisiksi että helposti hahmotettaviksi. 
Liiketiloja on kolmessa kerroksessa eli Mega-
hertsin sisäänkäynnin, Prisman ja Itäväylän 
sillan tasossa, mutta tilat liittyvät toisiinsa 
luontevasti liukuportailla. Metron suunnasta 
tultaessa laskeudutaan kirjaston edestä pää-
liiketila- eli Prisma-tasolle, ja toisessa pääs-
sä sitten Linnanrakentajantien ja Insinöörin-
kadun kulmaan, Koskinen jatkaa.

Betonielementtinen hoivarakennus ja 
puutarhamaiset isot pihat ovat esimerkik-
si lisänneet haasteita suunnitteluun. Siirto-
laatta on tässä yksi rakennesuunnittelijoiden 
keino viedä kuormat alapuolisille pilareil-
le. Lisäksi on pitänyt löytää rakenne, jossa 
saadaan haluttu riittävä vapaa korkeus mm. 
Prismalle, tilaa talotekniikalle sekä vaaditut 
yhteydet teknisille järjestelmille. 

- Eri vaateet ja tavoitteet on onnistut-
tu nivomaan yhteen toimivaksi kokonaisuu-
deksi, Harri Koskinen kiittää suunnittelu- ja 
tekijätiimiä.

Teräksisen kävelysillan  
tukijalka jo paikallaan

Teräsrakenteet ovat keskeisessä osassa lä-
hipalvelukeskuksen ja sillan rakentamisessa. 
Sillan paikka näkyy jo nyt Itäväylän kaistojen 
keskellä olevan tukijalan sijainnista. Sillan 
rakentaminen kuuluu työyhteenliittymälle, 
mutta kilpailutetaan toimituksena erikseen  
lähipalvelukeskuksen teräsrakenteista, jotka 
valmisti Ruukki Construction.

- Alkuvaiheessa Itäväylän toisella puo-
lella on sillan päässä väliaikaiset kulkurei-
tit siihen asti, kun metroaseman remontti ja 
sen yhteyteen tehtävä Metrokeskus on saatu 
valmiiksi. Silta on puhdas teräsrakenne, jos-
sa on lasiseinät, katto vedeneristeineen sekä 
tietysti jalankulkutaso. Kun sen yläpuolella 
kulkee Helenin voimajohto, on sillasta pitä-
nyt tehdä lasiseinien ja kattorakenteen vä-
listä avoin rakenne. Siinä on metalliverkko 
estämässä veden ja lumen tuloa sisälle, mut-
ta silta on täysin tuulettuva kylmä rakenne, 
Koskinen toteaa.

- Samanlaista eri asioiden yhteen sovit-
telua on pitänyt tehdä keskuksen ja viereis-
ten katualueiden kanssa. Yhteistyö kaupun-
gin kanssa on näiltäkin osin sujunut hyvin, 
Harri Koskinen sanoo. -ARa

3.
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- Lähipalvelukeskus Hertsi on rakennesuun-
nittelijalle työ, jossa on kaikkea. Tässä on 
korjausrakentamista, mittavia teräsraken-
teita, vaativat betoni- ja perustusrakenteet, 
elementtisuunnittelua, vaativat julkisivut 
sekä hyvin monimuotoinen rakenne, jos-
sa ylemmän rakenteen pilarien kuormia on 
jouduttu monin paikoin siirtämään alla eri 
kohdassa oleville pilareille. Moduulit eivät 
ole välttämättä suoria eivätkä toistu alhaalta 
ylös asti, kertoo hankkeessa vastaavana ra-
kennesuunnittelijana ja Swecon projektipääl-
likkönä toimiva Jarmo Hanninen.

Sweco toimii hankkeessa ensiksi Har-
telan ja YIT:n työyhteenliittymän rakenne-
suunnittelijana ja toiseksi Hertsin teräsrun-
korakenteet tuoteosakaupalla toimittavan 
Ruukki Constructionin teräsrakennesuunnit-

telijana. Swecossa perussuunnittelu on jaet-
tu kolmeen osaan. Yksi ryhmä on suunni-
tellut kauppakeskusta, johon Ruukin runko 
tulee, yksi vanhan Megahertsin rakenteita ja 
yksi 10-, 13- ja 18-kerroksia asuintalotorne-
ja. Ruukin tekemän tuoteosakaupan suun-
nittelulle on lisäksi ollut oma päärakenteiden 
suunnittelusta erillinen tiiminsä.

Hertsin kaupallisten uudistilojen suun-
nittelun avainhenkilöitä ovat Swecossa Han-
nisen lisäksi Ville Tarvainen, joka toimii 
TYL:lle tehtävässä suunnittelussa teräsra-
kenteiden suunnittelun projektipäällikkönä, 
kaupallisten tilojen suunnittelun projekti-
päällikkö Inga Lehtimäki sekä Ruukin tuo-
teosakaupan teräsrakenteiden suunnittelun 
projektipäällikkö Petri Sakala.

Rungon suunnittelu haastavaa

Lähipalvelukeskus Hertsin 
kaupallinen osa on rakenteel-
lisesti mahdollisimman avoin 
ja muuntojoustava. Pysäköinti-
tasojen päälle tulee mm. kol-
me kerrosta kaupallista osaa, 
iv-konehuonekerros, kaksiker-
roksinen hoivarakennus sekä 
mittavan viherpihan sisältä-
vä kansitaso. Monimuotoinen 
rakennus, jossa ei juuri suoria 
kulmia ole, isot kuormat ja yh-
distyminen vanhaan Megahert-
siin ovat tuoneet rakennesuun-
nitteluun kiinnostavia haasteita.

1.

2.

Kuva 2: Petri Sakala (vas.) on Swecossa ollut Ruukin 
Hertsiin saaman tuoteosakaupan teräsrakennesuun-
nittelun projektipäällikkö. Inga Lehtimäki ja Jarmo 
Hanninen ovat tehneet töitä Hertsiin Hartelan ja 
YIT:n muodostaman työyhteenliittymän tilaamana. 
Lehtimäki on toiminut Hertsin kaupallisten tilojen 
suunnittelun projektipäällikkönä. Hanninen toimii 
hankkeessa vastaavana rakennesuunnittelijana ja 
Swecon projektipäällikkönä.

Kuva 1: Yleiskuva, luonnossa koillisen 
suunnasta. Etupuolella Itäväylän ylittävä 
kevyen liikenteen silta, vasemmalla tor-
nilohkon alaosa. Oikealla Kauppakeskuksen 
teräsrungon päälle tuleva kaksikerroksinen 
Hoivakoti. Taustalla nykyinen kauppakes-
kus Megahertsi.

Artikkelit
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Kaupan tilat teräksestä

Uudisosan kaksi alinta kerrosta ovat P-taso-
ja. Pääosa kaupallisista tiloista tulee kolmeen 
kerrokseen, jossa pääkäyttäjä on osin myös 
vanhan Megahertsin puolelle sijoittuva Pris-
ma. Prisman yläpuolella on kansitasoa, joka 
käytetään asuntojen ja päiväkodin viherpi-
hoihin, sekä lohkot kirjastolle, kaupallisel-
le tilalle, hoivarakennukselle ja päiväkodille. 
Lähipalvelukeskuksen korkein rakennusmas-
sa on hoivarakennuksen kohdalla. Hyper-
market-tasolla ja sen yläpuolella olevissa 
kaupallisissa tiloissa on pienehköjä liikkeitä, 
kuntosali sekä ravintopalveluita.

Käytännössä Lähipalvelukeskus Hert-
si on sekarakenne, joka seisoo tukevasti SSAB 
infran toimittamien teräsporapaalujen pääl-
lä. Rakennus on tehty pääosin alueelle, jossa 
oli täyttömaata. Vaikka jossain on jouduttu 
louhimaankin, todettiin paalutus välttämät-
tömäksi. Rakennusmassan alla on voimak-
kaasti vaihteleva kalliopinta, minkä vuok-
si lyöntipaalut eivät tulleet kysymykseen. 
Lyöntipaalu ei pysyisi paikallaan jyrkissä 
kalliopinnoissa. Kun osaan paaluista kohdis-
tuu vetokuormituksia, niiden läpi on myös 
porattu ankkurit.

- Itäväylän puolelle tulee katu huolto- ja 
pysäköintiajoa sekä kevyttä liikennettä var-
ten. Samaiselle sivulle on asennettu noin 130 
metriä pitkä ja keskimäärin 10 metriä korkea 
pysyvä teräsponttiseinä, joka on ankkuroitu 
kadun alle ja nousee P-tilan ylemmän ker-
roksen puoliväliin asti. Lisäksi on asennet-
tu työnaikaisia ponttiseiniä, Inga Lehtimä-
ki kertoo.

- Asuintalojen kohdalla mennään raken-
teissa pohjaveden pinnan alapuolelle. Väes-
tönsuojatilat on siksi pitänyt tehdä vedenpi-
täviksi Sika-järjestelmän mukaisesti, Jarmo 
Hanninen lisää.

P-tason alin kerros on tehty teräksisil-
lä liittopalkeilla, joissa on hitsatut vaarnat, 
käyttäen kuorilaattatasoa rakenteen puris-
tettuna osana. Varsinainen lähipalvelukeskus 
perustuu teräsliittopilareihin, WQ-palkkei-
hin ja pääosin ontelolaattoihin perustuvaan 
runkoon. Alin holvi on tehty kuorilaatois-
ta, joita on käytetty jonkin verran myös lä-
hipalvelukeskuksessa ontelolaattojen seassa 
voimien siirron takia. Rakenteessa on sekä 
jäykistäviä kehiä että voimansiirtoa hissikui-
luihin. Kansitasossa on käännetty rakenne ja 
istutusaltaat mm. erillisen pihasuunnitelman 
mukaista puustoa varten. Betonirakenteisen 
hoivarakennuksen alla on paksu siirtolaatta 
ja sen alla liittopilarit, jotka jatkuvat raken-
teen kuorman takia myös sen alapuolisessa 
kaupallisessa tilassa aina perustuksille asti. 

- Tällaiselle hybriditilalle on asetettu 
monenlaisia tavoitteita. Prisma ja pysäköin-
titasot vaativat paljon avointa tilaa, mikä 
on ohjannut rungon rakenteiden sijoittelua. 
Isojen kuormien jäykistykset on pitänyt rat-
kaista haittaamatta toiminnallisia tavoittei-
ta. Liittymä Megahertsiin on täytynyt tehdä 
sijoittamalla pilarit muutaman metrin pää-
hän rajapinnasta. Yhdistävä rakenne on tehty 
ulokepalkeilla, joiden päälle yhdistävien ta-
sojen ontelolaatat on asennettu, Petri Sakala 
kertoo.

- Monimuotoisuus taas on tuonut omat 

haasteensa teräsrakenteiden ja laataston 
suunnitteluun. Rakennusmassan keskellä 
on suorakulmainen hypermarket-rakenne, 
mutta sen ympärillä kaikki reunat ovat vi-
noja. Kun vinoliitoksia on paljon, on niiden 
suunnitteluun mennyt paljon työaikaa. Täs-
sä kohdin on myös jouduttu tekemään paljon 
kuormansiirtoja alapuolen pilareille. Mega-
hertsin viereinen lohko 4A on erityisen kons-
tikas, kun siellä on myös tasoeroja, ulokkeita 
ja jopa ulokkeiden ulokkeita, jossa ulokepal-
kin päästä tulee vielä lisäuloke laatalla, Sa-
kala jatkaa.

- Pilarit lähtevät siellä pääosin vekseli-
palkkien päältä, Inga Lehtimäki täydentää.

Pilarit mahdollisimman  
harvassa

Rungon teräsrakenne perustuu mahdollisim-
man harvalla jaolla sijoitettuihin halkaisijal-
taan 273 – 800 mm pilareihin, joissa yleisin 
koko on 610 mm, sekä erilaisiin korkeim-
millaan 1500 mm korkuisiin palkkeihin ja 
vekselipalkkeihin. Järeimpien palkkien paino 
on reilut 20 tonnia. Laatan vahvuus on ylei-
simmin 320 mm, mutta osin on jännevälien 
ja suurien kuormien takia käytetty myös 400 
mm laattoja esimerkiksi pihakannella. Pal-
kit ovat pääosin korkeampia kuin laatastot, 
mutta mahdollisuuksien mukaan on käytetty 

myös laataston korkuisia palkkeja. Korkeis-
sa palkeissa on hitsattuna kulmateräkset 
leukoina ontelolaatoille, osassa palkkeja on 
myös täyteen valettavia leukoja.

- Hypermarket-tasolla on päästy te-
kemään pääosin moduulirakennetta, jossa 
moduuli on 16,0 X 8,1 metriä. Pisimmät Me-
gahertsiin menevät palkit ovat yli 20 metriä 
pitkiä, Petri Sakala kertoo.

Ulokepalkkien liitokset pilareihin on teh-
ty nivellettyinä, että palkistolta ei siirry mo-
menttia pilareille. Tällä kohtaa teräspalkin 
korkeus on 1500 mm ja pilarin halkaisija 610 
mm. Ulokkeen lisäksi palkkien tulee tässä 
kantaa niiden kylkeen tulevien vekselipalkki-
en kuormat.

- Hankkeeseen tulee myös paljon täy-
dentäviä teräsrakenteita, joiden sijoittaminen 
ja kuormat ovat tuoneet työhön paljon haas-
teita. Tässä on erilaisia portaita, mm. useita 
poistumistieportaita kansitasolla, ja yksi la-
sikate, jotka on yritetty tehdä mahdollisim-
man kevyinä, Jarmo Hanninen toteaa.

- Rungossa on isot voimat kyllä, mut-
ta kun on reilun kokoista teräsrakennetta, se 
helpottaa työtä paljon. Kun rakenne menee 
pieneksi, se tuo omat lisänsä työhön, vahvis-
taa Sakala.

3.

4. 5.

6.

Kuva 3: Yleiskuva Ruukin toimitukseen kuuluneesta 
Kauppakeskuksen teräsrungosta.

Kuvat 4-5: Detaljikuvia ulokepalkin liitoksesta liit-
topilariin.

Kuva 6: Pilari-palkki -liitos Kauppakeskus- ja Tor-
nilohkojen rajalta. Vasemmalla Kauppakeskuspuolen 
teräspalkki, oikealla Tornilohko jännebetonipalkki.
Liitoksen Kauppakeskuslohkon puolella on liikun-
tasaumalaakerointi, joka vapautetaan toimimaan 
avaamalla liitoksen pultit sen jälkeen, kun Torniloh-
kon rakenteet ovat valmistuneet.



8     Teräsrakenne  2 | 2019

Akustiikka yksi tärkeä asia

- Lähipalvelukeskuksessa osa ravintolois-
ta sekä huoltokäytävät on tehty kelluvi-
na rakenteina, jotta runkoääniä ei siirry sen 
enempää hoivarakennuksen asuintoihin kuin 
varsinaisiin asuintaloihinkaan. Ravintola-
toiminnasta etenkin kesällä mahdollisesti 
syntyvä ääni siis blokataan sijoittamalla ra-
vintolat ja niiden terassit Linnanrakentajan-
tien varteen eli toiselle puolelle Hertsiä kuin 
asunnot ovat. Huoltoajopiha on akustiikan 
takia myös irrotettu muusta rungosta. Myös 
asuntojen alapuolella oleva paikallavalulohko 
sekä hoivarakennuksen alapuoliset rakenteet 
on pääosin tehty kelluvina akustisista syistä, 
Lehtimäki kuvaa.

- Julkisivut ovat osin betonisandwich-
elementtejä, osin pelti-villa-pelti -element-
tejä, osin termorankaelementtejä, osin lasi-
seiniä ja osin isoja ikkunoita. Jos asuintalot ja 
hoivarakennuksen kaupallisten tilojen ylä-
puolella olevat seinärakenteet jätetään pois, 
on Hertsissä kauttaaltaan kevytjulkisivua. 
Sweco on toimittajan tukena myös termo-
ranka- ja lasijulkisivujen tuoteosakaupassa. 

Korkeiden pihajulkisivulla olevien poistumis-
portaiden teräsrungot on myös suunnitellut 
Sweco, Jarmo Hanninen toteaa.

Itäväylän yli menevän terässillan Swecon 
on ehdottanut tehtäväksi ristikkorakentei-
sena, mutta sillan osalta lopulliset ratkaisut 
olivat tätä kirjoitettaessa vielä lyömättä luk-
koon. Silta on kuitenkin pitänyt ottaa huo-
mioon jo Hertsiä suunniteltaessa. Itäväylän 
puoleiselle sivulle on asennettu iso teräs-
palkki, jonka varaan sillan rakenteet voi nos-
taa, sekä putkipalkki vaakavoimien kiinni 
saamista varten.

- Kun silta on lämpimän tilan sisälle tu-
leva kylmä rakenne, sen ympärille täytyy 
asentaa lämmöneristeet, ettei synny kylmä-
siltaa. Osittain sillan liittymäkohdan päälle 
tulee kirjastoon kuuluva parvirakenne, kir-
jaston nuorisotila, joka on ripustettu veto-
tangoilla yläpuolen palkistosta, Inga Lehti-
mäki toteaa.

- Suunnitelmia on jouduttu tässäkin 
kohteessa hiomaan uusien käyttäjien sitou-
tuessa hankkeeseen. Joitakin talotekniikka-
kuilun ja ravintolaportaikon ratkaisuja esi-
merkiksi hiottiin lähes valmistukseen asti, 

Lehtimäki lisää.
- Talotekniikkasuunnittelu varsinkin 

täsmentyy yleensä vasta käyttäjien mukaan. 
IV- ja muuta teknistä tilaa on rakennuksessa 
useassa eri paikassa, kuitenkin pääosin ra-
kenteen sisällä, Jarmo Hanninen täydentää.

- Oma lisänsä suunnitteluun tulee huo-
nekorkeuksille ja vapaalle korkealle tilalle 
asetetuista vaateista. Tämä on yksi syy tehdä 
teräsrakennetta, kun teräspalkki antaa lisäti-
laa talotekniikan vedoille. Rakennusmassas-
sa on useita eri kerroskorkeuksia. P-tiloissa 
se on 2,5 metriä, 1. kerroksessa reilut 5 met-
riä, ja laskee tämän jälkeen vähän yli 4 met-
riin paitsi että kirjaston toisessa päässä on 8 
metriä korkea tila. IV-tiloissa korkeus on lä-
hes 7 metriä ja varastoissa vähän yli 3 metriä. 
Prismassa vapaa korkeus täytyy olla 4 met-
riä, mihin lisätään talotekniikan vaatima tila, 
Lehtimäki selventää.

Korkeuseroja näkyy päiväkodin vieressä 
sekä itäpään terassialueille. Sen sijaan esi-
merkiksi Megahertsin ja uuden Hertsin raja-
pinnassa pitää Prismassa päästä liikkumaan 
niin, ettei rakennuksesta toiseen siirryttäessä 
ole luiskaa. Esimerkiksi kirjastossa onnistut-
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Kuva 7: Detalji useam-
man eritasossa olevan 
palkin liitoksesta loh-
kolla 3B.

Valokuva: Arto Rautio, 
suunnittelukuvat:
Sweco

7.

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

tiin saamaan halutun kaltainen korkea tila 
vain jättämällä toisesta päästä yksi väliker-
ros pois. -ARa
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Kun Hertsin rakennesuunnittelu eteni toi-
mittajien kyselyvaiheeseen, oli jo selvää, 
että teräsrunko on paras keino saada aikaan 
halutut pitkät jännevälit, kerroskorkeu-
det ja riittävät tilat talotekniikalle. Samaten 
se selvisi aika nopeasti, että toimivin runko 
saadaan käyttämällä teräsliittopilarien kans-
sa P-kerroksissa liittopalkkeja ja ylemmissä 
kerroksissa WQ-palkkeja.

- Iso asia tässä kohteessa on ollut run-
koratkaisun kehittäminen yhdessä tilaajan eli 
työyhteenliittymä Hartela-YIT kanssa ja hei-
dän rakennesuunnittelijansa Swecon kans-
sa. Saimme tämän kaupan sillä työllä, mitä 
teimme lopullisen toteutusratkaisun löyty-

miseen. Kehittelimme ajatusta ensin omalla 
suunnitteluporukallamme. Kun hanke alkoi 
toteutua, kiinnitimme suunnittelijakumppa-
niksemme Swecon. Swecon tiimi on jatkanut 
kehitystyötä annettujen reunaehtojen puit-
teissa, kertoo Ruukki Constructionin liiketoi-
mintapäällikkö Samu Pokela.

-  Käytännössä pääsimme yhteisymmär-
rykseen ratkaisusta syksyllä 2017. Kaupasta 
sovittiin marras-joulukuun vaihteessa, mut-
ta sopimus allekirjoitettiin vasta kesällä 2018. 
Kun työn alku siirtyi pohjaoloihin ja -raken-
tamiseen liittyvistä syistä, on tässä saatu li-
säaikaa suunnitteluumme, mikä on sitten 
tuonut lisäetuja sekä valmistukseemme et-
tä Temaconin vastuulla olleeseen asennus-

työhön ja toteutuksen tehostumiseen. Etua 
saatiin etenkin siitä, että oli enemmän aikaa 
suunnitella runkoon liittyviä yhteensovituk-
sia, jatkaa liiketoimintapäällikkö Heikki Ala-
karhu.

- Kaikkineen on sanottava, että tässä 
taas nähdään ne edut, joita terästoimittajan 
sitomisesta aikaisessa vaiheessa hankkeeseen 
voi saada. Hyvä ja avoin yhteistyö sekä tilaa-
jan että Swecon kanssa on tietysti osaltaan 
auttanut hyvän lopputuloksen löytymiseen, 
Pokela lisää.

Ruukissa Alakarhu ja Pokela ovat olleet 
keskeisessä roolissa kauppaa ja ratkaisu-
ja hierottaessa. Sen jälkeen vetovastuu siirtyi 
projektipäällikkö Juhani Kangassalolle, jo-
ta ovat avustaneet projekti-insinööri Mar-
tin Westerlund ja työmaan koordinoinnissa 
asennuspäällikkö Andres Ambros. Varsinai-
nen asennustyönjohto on kuulunut Tema-
con Finlandille ja siellä Tero Manulle, jonka 
kumppanina asennustyönjohdossa on ollut 
Jukka Kuuru.

Tavallista isommat jännevälit

Alakarhu ja Pokela kertovat Hertsiin men-
neen Ruukilta teräsrakenteita yli 3000 
tonnia. Kohteessa on tavallista pitemmät 
jännevälit, mikä yhdessä suurten kuormien 

Pitkäjänteinen kehitystyö 
optimoi rakenteet
Lähipalvelukeskus Hertsin teräsrunko syntyi tiiviillä tilaajan, ra-
kennesuunnittelijan ja runkotoimittaja Ruukin yhteistyöllä. Olen-
naista oli, että rungon tuoteosakaupalla toimittanut Ruukki pääsi 
tuomaan tietämyksensä valmistuksen, asennuksen ja rakenteen 
optimointiin riittävän ajoissa. Asennusvastuuseen, jossa Ruukil-
le työt tekee Temacon Finland, kuuluvat myös betonielementtien 
asennus ja saumavalut. Tämä on myös hankkeen kokonaisaikatau-
lua ja kustannushallintaa tukeva asia.

1.

Artikkelit
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kanssa näkyy rakenteiden järeytenä. Ruukin 
toimitukseen kuuluvat tässä siis myös beto-
nisten sokkeli-, ontelolaatta-, kuori- ja sei-
näelementtien asennukset sekä saumavalut 
ja porraselementtien asennukset. Tämä on 
laajuus, jollaiseen Ruukki mielellään pyrkii.

- Teräsliittopilarien ja -palkkien sekä 
WQ-palkkien lisäksi olemme toimittaneet 
etenkin siderakenteita ja täydentäviä ritilä-
rakenteita IV-kuiluihin. Putkimateriaaleja on 
käytetty tässä siteissä. Se todettiin jo varhain, 
että ristikot eivät ole tässä toimivin ratkaisu, 
Samu Pokela kuvaa toimitusta.

- Saimme vanhan ja uuden osan välille 
tehdyn terassirakenteen lisätyönä varsinai-
sen kaupan jälkeen, Heikki Alakarhu lisää.

- Hertsi ei ole ns. perusrakennetta, mut-
ta sopii meidän tuotantoomme erittäin hy-
vin. Yksi osa kehitystyötämme oli sovittaa 
toimitus tuotantoomme. Vaikka valmistus- 
ja asennusvauhti on ollut kiireinen, olem-
me selvinneet toimituksista työmaalle hyvin, 
kun meillä on riittävästi kapasiteettia. Ra-
kenteita on valmistettu usealla tehtaallamme 
yhtä aikaa ja ideana on, että niitä tarvitsee 
vain kiinnittää toisiinsa työmaalle. Ruuvilii-
tos on aina mielessä ensisijaisena vaihtoeh-
tona, mutta kyllä näin isossa ja monitahoi-
sessa kohteessa on jouduttu hitsaamaankin, 
Pokela täydentää.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kuva 1: Lähipalvelukeskus Hertsin kaupallisen osan 
rungon teräsosat on valmistanut Ruukki Construc-
tion ja asentanut yhdessä betonielementtien kans-
sa osana Ruukin kokonaistoimitusta Temacon Fin-
land. Töidensä jälkiä tutkailemassa Temaconin Jukka 
Kuuru (vas.) Ruukin Samu Pokela ja Heikki Alakarhu, 
Temaconin Tero Manu sekä Ruukin Andres Ambros.

Kuvat 2-7: Hertsin runkorakenteita. Teräspilarit ja 
-palkit on tehnyt Ruukki Construction, ne ja betoni-
elementit märkätöineen asentanut Temacon Finland.
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Päämateriaalit on otettu pääosin tehdas-
toimituksin SSAB:n Raahen ja Ylivieskan teh-
tailta. Suunnittelua tehtäessä todettiin, että 
tässä kohteessa oli järkevintä käyttää teräs-
laatua S355. Rakenteen värähtelyn hallinta 
oli yksi asia, joka ohjasi osaltaan teräslaadun 
valintaa.

Itse rakenteen suunnittelussa vaade va-
paasta korkeudesta sekä talotekniikan vienti 
rakenteiden läpi asettivat palkkien korkeu-
delle tiukat rajat ja vaativat paljon yhteenso-
vitusta. Löydetyt ratkaisut helpottivat mer-
kittävästi talotekniikan vientejä.

- Palkeista on osin jouduttu tekemään 
ontelotasoja korkeampia koroketeräksiä 
käyttäen pitkien jännevälien takia. Nämäkin 
korotukset pystyttiin tekemään vaaditun va-
paan korkeuden rajoissa, Samu Pokela sanoo.

- Monet asiat voitiin ratkaista hyvis-
sä ajoin ja saada kokonaistaloudellinen lop-
putulos, kun olimme jo aikaisessa vaihees-
sa hankkeessa mukana. Nämä edut näkyvät 
myös työturvallisuudessa, kun kaideholkit on 
asennettu jo tehtaalla ja niin valmistuksen, 
kuljetusten kuin asennuksenkin sujuvuus on 
voitu miettiä valmiiksi, Heikki Alakarhu lisää.

- Kaideholkit olivat kerrosten reuno-
jen lisäksi myös lohkojen reunoilla. Kun täs-
sä käytettiin kaide-elementtejä, saatoimme 
usein asentaa kaiteen valmiiksi jo maas-
sa ennen palkkien nostoa. Tässä säästettiin 
paljon työaikaa verrattuna perinteiseen kai-
devaihtoehtoon, kehuu kohteessa Temaconin 
asennustyönjohtajana toiminut Tero Manu.

Asennus lohkoina,   
palonsuojaus työmaalla

Muut kuin asuintalot sisältävä uudisosa on 
jaettu rakentamista varten neljään lohkoon, 
jotka on vielä jaettu alalohkoihin. Suunnit-
telu, valmistus ja asennus on edennyt tämän 
lohkojaon pohjalta, toisin myös betonitöi-
den kannalta järkeviä kokonaisuuksia haki-
en. Asennus on edennyt teräsrunko ja siihen 
liittyvät betonielementit edellä. Julkisivujen 
termorankaelementtien asennus esimerkiksi 
alkoi vasta runkotöiden jälkeen.

Last planneria on hyödynnetty sekä Ruu-
kin omassa että tilaajan projektinjohdossa. 
Eri toimijat ovat lisänneet siihen omat toi-
mituksensa ja sitten niiden logistiikka on so-
vitettu yhteen. TS-mallia on käytetty koko 
ketjun ohjaamiseen. Statusseurannasta voi 
visualisoida eri työvaiheet malliin. Kun työ-
maalla ei ole varastotiloja ja työturvallisuus 
määrää purkupaikat tarkkaan, logistiikka 
toimii minuuttiaikataululla.

- Pääosa rakenteistamme on tullut työ-
maalle pohjamaalattuina. Hertsissä vaaditaan 
palonsuojaukselta pääosin taso R60, kellari-
tiloissa R120. Palonsuojamaalaukset kuuluvat 
Ruukin toimitukseen, Heikki Alakarhu toteaa.

Palosuojamaalaukset on siis tehty työ-
maalla. Niin asennusten kuin palosuojamaa-
laustenkin teossa Ruukki on käyttänyt sille 
tuttuja osaavia kumppaneita. Runko- ja ele-
menttiasennukset on siis tehnyt Temacon 
Finland. Palosuojamaalauksista on puoles-
taan vastannut Palosuojamaalarit Suomes-
sa Oy.

- Temaconin Jukka Kivisaari veti juuri 
ripeällä tahdilla asennukset Seinäjoen Idea-

parkissa ja yhtiö on hoitanut meille äsket-
täin myös mm. Sotkamon Silverin ja Kevitsan 
laajennuksen asennukset. PSM:n Joel Isoaho 
on samaten tehnyt meille paljon kohteita, 
Alakarhu sanoo.

- Asennustyölle tämä oli sangen hyvä ja 
suorastaan jopa helppo kohde. Rakenteet oli 
mietitty niin, että saatoimme mennä joutui-
sasti teräsrunko edellä. Asennusnopeus oli 
etusijalla työn suunnittelussa. Kun pilari-
palkki -runko eteni vauhdilla, jäi betonipuo-
lelle enemmän aikaa. Kuivamiset on tietysti 
pitänyt ottaa huomioon ja tehdä työtä sellai-
sessa järjestyksessä, että tasot ja kuilut ovat 
saaneet kuivua rauhassa, Tero Manu toteaa.

Logistiikka ja asennustyöt ovat eden-
neet käytännössä Andres Ambrosin logistii-
kan ohjauksen ja kalenterin pohjalta laati-
man viikkoaikataulun mukaan. Temaconilla 
on joustettu töissä tarpeen mukaan niin, että 
uusi viikko on aina saatu aloittaa ns. puh-
taalta pöydältä.

- Tilaajan kanssa on lyöty lukkoon pur-
kuajat, joiden minuuttiaikatauluihin vaikut-
tivat myös bussien pysähtymiset viereisellä 
pysäkillä, sekä nosturien käyttövuorot ja se, 
kuka tekee työtä milläkin alueella. Massiivisia 
WQ-palkkeja tuli yleensä kaksi, pilareita 5-8 
ja ontelolaattoja 10-20 per kuorma. Rekka-
kuormia tuli työmaalle 6-10 per asennuspäi-

8.

9.
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Lähipalvelukeskus   
Hertsin paalut:

Paalut on toimittanut SSAB infra. 
Toimitukseen kuului paaluja
RD170/12,5 yhteensä 54 kpl ja 335 jm
RD220/10 yhteensä 34 kpl ja 402 jm
RD220/12,5 yhteensä 77 kpl ja 362 jm
RD270/12,5 yhteensä 163 kpl ja 756 jm
RD320/12,5 yhteensä 293 kpl ja 1472 jm
RD400/12,5 yhteensä 161 kpl ja 839 jm
RD600/12,5 yhteensä 33 kpl ja 221 jm

vä. Ontelo- ja kuorilaattaelementtejä asen-
nettiin yhteensä noin 3300. Painavimmat 
palkit on pitänyt nostaa kahdella nosturilla, 
Ambros kertoo.

Asennustyöt alkoivat heinäkuussa 2018 ja 
olivat rungon osalta valmiit viikolla 15 tänä 
vuonna. Temacon asennusryhmä sai joitakin 
sokkelielementtejä lukuun ottamatta työnsä 
valmiiksi viikolla 17. Puuttuvat elementit tul-
laan asentamaan jälkiasennuksena. Hyvällä 
eri töiden rytmityksellä ja yhteensovituksella 
sekä sopeutumisilla muutoksiin työ on kui-
tenkin edennyt suorastaan ennätyksellisel-
lä tahdilla.

- Jouduimme muuttamaan asennusjär-
jestystä alkuvaiheessa ja aloittamaan lohkon 
3 aiemmin kuin alkujaan piti. Konepajamme 
selvisivät tästäkin hyvin, Ambros kiittää.

- Asennus eteni hyvin ja vauhdilla nos-
taen massiivisen rakenteen pilarit, palkit ja 
betonielementit käytännössä suoraan kuor-
masta paikalleen. Kun rungon osia ei ole va-
rastoitu työmaalle, on nipistetty asennukses-
ta yksi turha työvaihe pois. Runkoa tehtäessä 
työyhteenliittymän nosturit ovat tehneet liki 
pelkästään työhömme liittyviä nostoja, Tero 
Manu sanoo.

Lumi ja paloturvallisuus  
lisähaasteina asennuksessa

Temacon oli alkujaan miettinyt työn teke-
mistä kahdella runkoasennusryhmällä, mutta 
totesi, että yksi (muutamalla lisähitsaajalla) 
varustettu ryhmä riittää. Tässä kohteessa oli 
aika paljon lukkohitsauslevyjä ja hitsattavia 
pilarijatkoksia, minkä takia hitsauksen suju-
vuus on ollut yksi asennusnopeuteen vaikut-
tava asia. Jukka Kuuru on tarkkaillut liitoksia 
Teklaa hyväksi käyttäen. Muutenkin Teklaa 
on hyödynnetty suunnittelun lisäksi myös 
asennuksessa paljon.

- Meillä on ollut työmaalla yhtä aikaa 
8-25 henkeä, pääosin 16-20 hengen porukka, 
eri työvaiheissa. Työturvallisuuteen on pa-
nostettu paljon. Rungon kanssa työskentele-
villä henkilöillä oli radiopuhelinyhteys koko 
ajan. Jos jokin asia aprikoitti jotakin henkilöä, 
hän saattoi sanoa saman tien seis. Tämä on 
erinomainen käytäntö, jonka aiomme viedä 
osaksi myös pienempiä asennustöitämme, 
Tero Manu esittelee.

- Pulttiliitokset ovat onnistuneet hyvin. 

Konepaja ei ole käytännössä tehnyt virheitä 
osien valmistuksessa, Jukka Kuuru toteaa.

Lumi ja pakkaset toivat päättyneenä tal-
vena omat lisänsä Temaconin työhön. Lunta 
on pitänyt käytännössä poistaa sekä asen-
nusalueilta että koko työmaalta paljon. Lu-
men määrä vaikutti etenkin hitsaus- ja va-
lutöiden etenemiseen. Työmaalla tarvittiin 
esilämmittämistä ja pilarivalujen lämpöä 
jouduttiin seuraamaan koko pakkaskauden.

- Käytimme routamattoa ja kahta läm-
mitysvastusta pilarin sisällä, että toi-
nen ainakin toimii koko ajan. Kävin illalla 
viimeiseksi ja aamulla ensimmäiseksi tarkis-
tamassa lämmöt ja joskus siinä välissäkin, 
Jukka Kuuru kertoo.

- Saumavalut alkoivat monta kertaa lu-
mitöillä ja välillä höyryttämiselläkin. Te-
macon panosti työhön niin, että hidastukset 

otettiin kiinni aina ennen seuraavan viikon 
alkua, Andres Ambros kiittelee.

- Rakennuksen monimuotoisuus on tuo-
nut lisähaasteita mm. eri suuntiin lähtevinä 
liitoksina ja vaihtelevina laattakenttinä. Me-
gahertsin rajapinnassa paloturvallisuusasi-
at toivat vielä oman lisänsä työhön. Siellä piti 
ottaa huomioon käytössä olevan rakennuk-
sen palokuorma ja varmistaa, ettei hitsauk-
sesta aiheudu minkäänlaista riskiä, Tero Ma-
nu jatkaa.

Paloturvallisuusratkaisut mietittiin yh-
dessä työyhteenliittymän kanssa. Riskikoh-
dassa käytettiin palomattoa sekä koteloa, 
joka esti kipinöiden lentämistä, ja myös kas-
telua, ettei kipinä pääsekään hyppäämään 
mihinkään. Itse asennusta on tehty sääsuo-

Kuvat 8-9: Runkoa tulevan kirjaston kohdalla.

Kuva 10: Tarvittavat teräsrakenteiden palosuoja-
maalaukset tehdään työmaalla. Ne tekee osana Ruu-
kin toimitusta Palosuojamaalarit Suomessa PSM.

Kuva 11: Tässä asennetaan yläpuolista teräsraken-
netta kohtaan, jossa vanha Megahertsi ja uusi Hertsi 
liittyvät toisiinsa.

Valokuvat: Arto Rautio

10. 11.

jan sisällä, jotta vesi tai lumi ei pääse avatun 
vanhan katon ja seinän läpi Megahertsin ra-
kenteisiin.

- Joka konsoli käytiin läpi ja työkohtia 
seurattiin vielä työn valmistumisen jälkeen-
kin tässä kohdassa, Manu toteaa.

- Kun tämän ns. viuhkan eli ulokeosan 
nostopisteet oli mietitty hyvin ja osat meni-
vät rauhassa työtä tehden kerralla paikalleen, 
kaikki osa-alueet pysyivät hallinnassa erin-
omaisesti, Kuuru täydentää.

Normirakenteesta kaukana 

Tero Manu ja Jukka Kuuru arvioivat, ettei 
Hertsin teräsrakenteissa ole oikein mitään, 
millaista tulee vastaan ns. normityömaal-
la. Kun asennuksessa on paljon massaa ja 
työhön on saatu toistoja, he pitävät pakettia 
kuitenkin Temaconille oikein sopivana.

- Tämä on ollut meille tähän asti suu-
rin asennusurakka ja itse rakennusmassa on 
tosiaan hyvin moninainen. Toisaalta tässä 
on kuitenkin pystytty valmistamaan selkei-
tä rakenteita, joita on ollut selkeä koota. Isot 
painot, työn suuri koko ja nopea aikataulu 
ovat asioita, joissa olemme saaneet projek-
tista paljon hyvää lisäkokemusta tulevia työ-
maita ajatellen. Märkätyöt etenkin ovat tässä 
sellaista, mitä olemme tehneet aiemmin vä-
hemmän, Tero Manu kertoo.

Lähipalvelukeskuksen ja siihen liittyvien 
asuintalojen työmaat ovat liittyneet runko-
töiden aikana toisiinsa vain muutamassa yh-
den lohkon kohdassa. Asuintaloihin liittyvä 
työ oli pääosin paikallavalua, kun sitä tehtiin 
yhtä aikaa Hertsin rungon kanssa. -ARa
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Hiekkaharjun vesitorni palvelee Tikkurilan 
painepiiriä, joka kattaa suunnilleen Helsinki-
Vantaan lentoasemasta itään olevan Vantaan. 
Kun Talvikkitien varrella olevan nykyisen ve-
sitornin todettiin olevan elinkaarensa päässä, 
käynnisti HSY toimet uuden tornin tekemi-
seksi kadun toisella puolella olevalle puisto-
alueelle.

Vesitornin idea on turvata alueen asiak-
kaiden vedensaanti pitämällä vedenjakelu-

verkoston paine riittävänä. Tornin vesisäiliö 
pumpataan täyteen yöllä, kun kulutusta on 
vähän, ja tyhjenee päivän aikana, kun kulu-
tusta on paljon. Hiekkaharjussa lisätään nyt 
myös vedenjakelun varmuutta tekemällä uu-
teen säiliöön isompi vesiallas kuin piakkoin 
purettavassa vanhassa tornissa on. Uusi ve-
sitorni on valmistuessaan ylimmältä osaltaan 
47,2 metriä maan pinnan ja 87,2 metriä me-
ren pinnan yläpuolella.

- Hanke on edennyt HSY:n suunnitte-
luttamana hankkeen mahdollistavan kaava-
muutoksen hakemisesta lähtien tekemällä 
ensin hankesuunnittelua Pöyryn kanssa. Kun 
arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset vaa-
teet tiedettiin, haettiin lopullista ratkaisua 
ideakilpailun avulla. Esittelimme siitä kolme 
vaihtoehtoa Vantaan kaupungille ja valitsim-
me kaupungin kanssa käytyjen keskustelu-
jen jälkeen voittajaksi WSP Finlandin esittä-
män ”Siluetin”, kuvaa hankkeen etenemistä 
HSY:ssä rakennuttajana toimiva Arto Met-
tinen.

Hanketta on tämän jälkeen viety eteen-
päin tiukasti voittaneen ehdotuksen ark-
kitehtonisessa ilmeessä pysyen. Kohteen 
luonteesta johtuen pääsuunnittelijana toimii 
myös tornin rakennesuunnittelusta vastaava 
Sami Lampinen WSP Finlandilta. 

- Rakenteellista ajatusta on kuiten-
kin kehitetty arkkitehtonisen ilmeen siitä 
muuttumatta urakoitsijavalintaan liittynees-
sä neuvottelumenettelyssä. Urakan voittanut 
YIT Suomi ehdotti silloin, että tornin säiliötä 
tukevat diagonaalit vaihdettaisiin betonisista 
teräksisiin, mistä sovittiin lyötäessä urakka-
sopimus kiinni, Mettinen jatkaa.

Neuvottelumenettely on Mettisen mu-
kaan hyvin perusteltu vesitornihankkeessa. 
Osa urakoitsijoista rakentaa tornin mielellään 
alhaalta ylös, osa tekee jalan ensin ja nostaa 
säiliön sitten valmiina sen päälle. Neuvotte-
lumenettely ei sulkenut kumpaakaan vaih-
toehtoa pois. Olennaista oli, ettei arkkitehto-
ninen ilme muutu. YIT tekee Hiekkaharjussa 
ensin jalan ja sitten säiliöosan maassa jalan 
ympärillä. Lopuksi betoninen säiliöosa tun-
kataan ylös ja tuetaan kiinni betoniseen jal-
kaan.

Vesihygienia ja jakelu-
varmuus tärkeitä 
vesitornin teossa

Vantaan Hiekkaharjuun nousee uusi vesitorni. Kun alueen tuleva 
maamerkki on tehty kestämään, sen ilme osana kaupunkimiljöötä 
on ollut keskeinen suunnittelua ja toteutusta ohjannut tekijä. Te-
räsrakentajilla on tärkeä rooli tässäkin hankkeessa.

Kuva 1: WSP:n suun-
nitelmassa vesitornia 
on kevennetty kaare-
villa, veistosmaisilla 
muodoilla ja vaalealla 
sävyllä. Julkisivuna on 
perforoitu alumiiniver-
hous, jonka takana on 
elävä, aaltoileva va-
laistus. Vesitornin pi-
ha-alueelle tulee veden 
liikettä muistuttavia 
harjanteita pehmentä-
mään isoa aukiota.

Kuva 2: WSP Finlandin 
Timo Metsälä (vas.), 
Salla Salovirta ja Tom-
mi Kärki ovat olleet 
mukana Hiekkaharjun 
uuden vesitornin ark-
kitehti- ja maisema-
suunnittelussa. Salovir-
ran kädessä on työssä 
apuna käytetty vesitor-
nin pienoismalli.

1.

2.

Artikkelit
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Vesitornin ympärille   
muodostuu ulkoilualue

WSP Finlandissa hankkeeseen on ehtinyt 
osallistua iso joukko suunnittelijoita. Ide-
akilpailuvaiheessa arkkitehtisuunnittelun 
projektipäällikkönä toimi Simon Öhrnberg, 
mutta toteutusvaiheessa hanke on siirtynyt 
Timo Metsälän vastuulle. Pääsuunnittelijana 
ja vastaavana rakennesuunnittelijana toi-
mii Sami Lampinen ja vastaavana arkkiteh-
tisuunnittelijana Janne Teräsvirta. Lisäk-
si mukana ovat olleet mm. Tommi Kärki, 
joka on miettinyt, miten piha-alue liitetään 
viereiseen puistoalueeseen, ja ympäröivän 
puistoalueen viimeistelyjä suunnitellut Salla 
Salovirta. 

Kaupunkikuvallisesti korkeat lähtökohdat 
oli istutettu jo kaavamääräyksiin, joita HSY 
oli valmistellut hankesuunnittelussa yhteis-
työssä Pöyry Finlandin kanssa. Hankesuun-
nittelu ohjasi myös arkkitehtisuunnittelua 
siinä mielessä, että säiliön kuormia jalkaan 
vievät vinopilarit oli lyöty lukkoon jo siinä 
vaiheessa. Toteutusvaiheessa Pöyry Finland 
on ollut myös tärkeässä roolissa toimimalla 
kolmannen osapuolen tarkastajana geotek-
niikan osalta pohjarakenteille sekä rakenne-
tekniikassa erityisen vaativalle rakenteelle. 
Tästä tarkastustyöstä ovat Pöyryllä vastan-
neet Heikki Hekkala, Jaakko Väyrynen ja Si-
mo Luukkonen.

- Käytimme kilpailuvaiheessa paljon ai-
kaa hankkeen kehittelyyn. Pystyimme muo-
toilemaan alaosaa kevyemmäksi ja optimoi-
maan massoja. Ratkaisussamme tärkeitä 
voiton avaimia olivat varmaan suhteellisen 
hoikat rakenteet, rei’itettyyn alumiinilevyyn 
perustuva pinta, johon led-valaisimilla tehty 
erikoisvalaistus tuo mielenkiintoisen ja miel-
lyttävän lisänsä sekä ympäristön toiminnal-
lisuuteen ja istutuksiin liittyvät ajatuksem-
me, arvioi Tommi Kärki.

- Teimme mm. mallin ja valaistuskokei-
ta, joilla testasimme julkisivun taakse tule-
vien led-valojen tuomaa vaikutelmaa. Ko-
konaisilmeessä näyttäviä asioita ovat säiliön 
ulkopinta sekä säiliön tueksi asennettavat vi-
nopilarit, Timo Metsälä lisää.

- Mietimme ideoidessamme esimerkik-
si veden eri olomuotoja ja miten niitä voisi 
ilmentää julkisivussa sekä HSY:lle tärkeitä 

ekologisia teemoja kuten kierrätys. Kun tor-
nin tontti on puistoalueella vanhan 60 kilo-
metriä pitkän harjun säilyneen osan reunalla, 
itse tornista, sen piha-alueesta ja ympä-
röivästä puistosta haluttiin tehdä ympäristön 
asukkaita alueelle houkutteleva kokonaistai-
deteos. Itse torni on tämän vaiheen mietin-
nöissä vahvasti teräksiseltä tuntuvan aidan 
sisällä. Ideana on, että ihmiset voivat nähdä 
tornin sitä ympäröivältä alueelta, vaikkei itse 
pihalle saakaan tulla. Ja pihasta ei ole tulos-
sa mikään tavaravarasto tai vastaava, vaan 
tyylikäs lisä alueen kokonaisilmeeseen, Kär-
ki jatkaa.

Tornin takia on jouduttu kaivamaan vie-
reistä harjua. Tämän takia työhön liittyy 
myös vireisen puistoalueen suunnittelu ja 
uudistaminen.

- Olemme ottaneet keskimääräistä vesi-
tornihanketta selvästi kunnianhimoisemmin 
tornin ja sen ympäristön osaksi ympäröivän 
alueen ilmettä. Ideamme voi kiteyttää sa-
noilla hallittu niukkuus. Tornialueen vierelle 
tulee mm. alueita, joissa harjulla ulkoilevat 
lähialueen asukkaat ja koululaiset voivat py-
sähtyä levähtämään ja katselemaan tornia. 
Ehkä viihtymään pitemmäksikin aikaa. Tässä 
ei siis maisemoida uutta tornia, vaan liite-
tään se osaksi viereistä ulkoilu- ja virkistys-
aluetta, Salla Salovaara toteaa.

- Puisto jää mahdollisimman luonnon-
mukaiseksi, ja sen virkistysmahdollisuudet 
ja yhteydet ympäristöön säilyvät. Harjulta 
on vesitornin valmistumisenkin jälkeen hy-
vät näkymät, torni tuo niihin vain yhden ele-
mentin lisää. Ajatuksissamme alueelle syn-

Kuvat 3 ja 4: Uuden vesitornin ulkopinta on valkoi-
nen ja muodostuu säiliöosassa rei’itetyistä alumiini-
levyistä. Levyt kiinnitetään teräsrakenteeseen, joka 
taas on kiinnitetty säiliöosan betonirakenteisiin. Säi-
liöiden alapuolella on ns. hikipohja eli tekninen tila, 
jonka runkona on säiliön alapintaan kiinnitettävä 
teräsrakenne. Hikipohjan alapintaan ja sivuille kiin-
nitetään ensiksi 1311 neliötä Kingspanin toimittamia 
jo ohuillakin elementtipaksuuksilla hyvät lämmön-
eritysarvot antavia pelti-uretaani-pelti -element-
tejä. Hiekkaharjun vanha vesitorni näkyy kuvassa 3  
taustalla

Kuva 5: Hiekkaharjun uuden vesitornin jalka on täs-
sä jo tehty ja työn alla ovat säiliön rakenteet. Säiliö 
tunkataan aikanaan ylös. Työmaakierroksella ovat 
rakennuttaja HSY:n Arto Mettinen (vas.), pääura-
koitsija YIT Suomen Aki Ylänne ja Alexander Martin 
sekä tornin teräsdiagonaalit toimittavan Peikon tii-
miin tässä kohteessa kuuluvat Arto Rokkanen Way 
Structural Technology’sta, Tero Ahtiainen Johaconis-
ta ja Jarno Backman Peikko Finlandista.

3.

4.

5.
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tyy nyt vesitornin lenkki, joka vetänee väkeä 
kauempaakin. Työn aikana säilytetään lähi-
alueen runkopuusto mahdollisimman hyvin. 
Muutenkin tornin rakentamisen vaikutukset 
rajataan mahdollisimman lähelle itse tornia, 
Salovaara lisää.

Teräsrakenne myös kiertää säiliötä

- Itse tornin arkkitehtisuunnittelussa on 
tietysti täytynyt ottaa huomioon rakenne-
tekniset reunaehdot ja elinkaaren aikainen 
huollettavuus. Kun rakenne tehtiin niin, että 
vesisäiliö tuetaan jalkaan vinopilarien avulla, 
saatiin elinkaariedullisin ratkaisu. Taustalla 
olivat mm, tiedot tapahtuneista vesitornien 
romahduksista, jotka voidaan tällä ehkäistä, 
Timo Metsälä täydentää.

Uuden vesitornin ulkopinta on valkoinen 
ja muodostuu säiliöosassa siis rei’itetyistä 
alumiinilevyistä. Levyt kiinnitetään teräsra-
kenteeseen, joka taas on kiinnitetty säiliö-
osan betonirakenteisiin. Säiliöiden alapuo-
lella on ns. hikipohja eli tekninen tila, jossa 
vesijohdot viedään säiliöistä jalkaan ja joka 
toimii huoltotilana. Hikipohjan runkona on 
säiliön alapintaan kiinnitettävä teräsraken-
ne, jonka alapintaan ja sivuille ensiksi kiin-
nitetään 1311 neliötä Kingspanin toimitta-
mia jo ohuillakin elementtipaksuuksilla hyvät 
lämmöneritysarvot antavia pelti-uretaani-
pelti -elementtejä. Tässä käytetään Kings-
pan NC150 IPN -elementtejä, joiden U-ar-
vo on 0,15W/m2K ja joissa on 0,5 mm pelti 
molemmin puolin PES-pinnoitteella värinä 
RAL9010. Säiliöosan katolle puolestaan tulee 
aurinkopaneeleita.

Työn loppuvaiheessa hikipohjan alapin-
nan Kingspan-elementit peitetään alapuo-
lelta Cembrit-levyillä halutun ilmeen ai-
kaan saamiseksi. Säiliön alaosan alla olevissa 
vinopinnoissa, jotka ovat käytännössä hiki-
pohjan ulkoseiniä, Kingspan-elementit pei-
tetään samanlaisilla Alupron toimittamil-
la alumiinilevyillä kuin säiliöosan suoratkin 
seinät. Samaten Peikon toimittamat vinotuet 
jäävät lopullisessa rakenteessa piiloon, sillä 
niiden päälle tulee EPS-eriste ja rappaus. 

- Valkoinen pinta tuo ilmeeseen keveyttä 
ja liittyy mielikuvissa myös puhtauteen. Ma-
teriaalit eli alumiinilevy ja rappaus on ajatel-
tu myös ylläpidon kannalta mahdollisimman 
helppohoitoisiksi. Oman pienen ekologisen 
lisänsä tuo myös se, että säiliön hulevedet 
viivytetään tontilla, Tommi Kärki kertoo.

- Säiliöosan pintamateriaalin valintaan 
vaikutti, että halusimme täysin pyöreän pin-
nan ilman murtoviivaa. Alumiiniprofiiliin on 
myös helppo työstää CNC-leikkurilla tietyllä 
parametrisen mallinnuksen idealla räätälöity 
reikäkuvion, joka toistaa valaistusajatuksen 
hyvin. Myös ajatellun käyttöiän elinkaarikes-
tävyys on asia, johon alumiini istuu hyvin, 
Timo Metsälä sanoo.

Yksi osa rakennustyötä on ollut tornin 
alla olevan maaperän esitiivistys. Kun torniin 
mahtuu 8000 kuutiota vettä ja torni tyhjenee 
ja täyttyy joka päivä, on näin varmistettu, et-
tä pumppausliikkeen takia syntyvät kuorma-
muutokset hallitaan. Esitiivistystä tehtäessä 
on myös pitänyt ottaa huomioon ympäröivän 
alueen kiinteistöt ja käyttäjät.

- Pohjatutkimuksen ja -suunnittelun jäl-
keen todettiin, että tarvitaan massiivinen 
maanvarainen antura, ja että sen tekeminen 
hiekkaharjuun vaatii maaperän tiivistystä. 
Anturaan, jonka korkeus on neljä metriä, on 
mennyt betonia noin 2000 m3 ja harjaterästä 
noin 250 tonnia, kertoo YIT Suomen vastaava 
työnjohtaja Aki Ylänne.

Kuvat 6-9, 13 (seuraavalla aukeamalla): Vesitornin 
anturan päälle on tehty ensin vesitornin jalka. Säi-
liöosa rakennetaan jalan ympärille maassa ja tun-
kataan sitten ylös 90 tunkilla. Säiliötä tukevat teräs-
diagonaalit kiinnitetään sen jälkeen ensin säiliöön ja 
sitten jalkaan. Sitten säiliön paino lasketaan sitä tu-
keville rakenteille tunkeilta.

Kuva 10: Yksittäinen Peikon toimittama teräsdiago-
naali osana Hiekkaharjun vesitornin rakennetta Tek-
lasta nähtynä.

Kuva 11: Teräsdiagonaalin liitos vesisäiliöön.

6.

7.

8.
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Urakoitsija toi osaamistaan

Kun YIT Suomi mietti urakkatarjoustaan, 
pohjana oli yhtiön pitkä kokemus tällaisis-
ta rakennustöistä. Hiekkaharjun vesitorni on 
nimittäin nykyisen YIT Suomen 119. vesitor-
niurakka. Tästä hankkeesta vastaa YIT:ssä 
työpäällikkö Vesa Helkiö, jolla oli avainroo-
li myös siinä, että Peikko Finland valikoi-
tui tukipalkkien toimittajaksi. Peikko teki 
Helkiön kyselyn jälkeen ehdotuksen, jonka 
pohjalta Peikko sai tämän normaaleista run-
ko- tai liittopalkkitoimituksista poikkeavan 
teräsurakan.

- Tässä valittiin pilareihin teräsrakenne, 
koska sen asennettavuus on hyvä, ja se sopii 
hyvin YIT:n muuhun rakentamiseen sekä tie-
tysti täyttää arkkitehtoniset ja rakenteelliset 
vaatimukset sekä tuo kustannustehokkuutta 
rakentamiseen. Myös esivalmistusaste saa-
daan korkeaksi, pintarakenteet huomioiden, 
määrittelee Peikolle kohteen diagonaalien te-
räsrakennesuunnittelusta vastaavan Johacon 
Oy:n Tero Ahtiainen.

Käytännön rakennustyötä on YIT:ssä ve-
tänyt vastaava mestari Aki Ylänne yhdessä 
työnjohtaja Alexander Martinin kanssa. Pei-
kolla toimituksesta on vastannut projekti-
päällikkö Jarno Backman. Peikon teräsraken-
nesuunnittelussa on ollut aktiivisesti mukana 
myös Way Structural Technology Oy:n Arto 
Rokkanen, joka toimii tässä hankkeessa Jo-
hacon Oy:n ”alikumppanina”. WSP Finlandin 
rakennesuunnittelijat ja Pöyryn kolmannen 
osapuolen tarkastajat ovat tietysti tarkas-
taneet myös Peikolle kuuluvien rakenteiden 
suunnitelmat.

- Kaikkineenhan tähän torniin menee 
noin 5000 m3 betonia ja isot määrät terästä 
eri muodoissa. Betoninen jalka, johon vino-
tuet kiinnitetään alapäästään, sisältää esi-
merkiksi noin 100 tonnia harjateräksiä. Kaik-
kiaan harjaterästä kuluu noin 700 tonnia, 
kertoo Alexander Martin.

- Varsinaisia teräsrakenteita on noin 450 
tonnia. Niistä noin 250 tonnia liittyy Peikon 
pilareihin, ja noin 200 tonnia on julkisivun ja 
hikipohjan tukirakenteissa, Aki Ylänne lisää.

Rakentamisessa YIT on tehnyt jalan liu-
kuvalutekniikalla ja sitten jatkanut rakenta-
malla säiliötä valmiiksi jalan ympärillä. Jalan 
päälle on valettu 1300 mm paksu tunkkaus-
laatta. Sen päälle sijoitetaan noston ajaksi 
90 tunkkia, joilla noin 5000 tonnia painava 
säiliö vedetään aikanaan ylös. Kun säiliö on 
nostettu, tunkit pitävät sitä paikallaan, kun-
nes kuormat saadaan siirretyksi lopullisille 
rakenteille. Jalan vierestä säiliöosa ankkuroi-
daan kiinni betonipalkein. Vinotuet kiinnite-
tään ensin yläosasta lähelle säiliön ulkoreu-
noja ja lopuksi alaosasta jalkaan. Hikipohjan 
rakenteet ripustetaan samaten säiliöön, kun 
se on nostettu ylös. Säiliöosan katto tehdään 
ontelolaatoista, lecasorasta, betonilaatas-
ta ja kermistä. Jalassa valetun tunkkausta-
son päälle asennetaan lopuksi lecasora, be-
tonilaatta ja kermi.

- Peikolle tämä oli harvinainen mielen-
kiintoinen ja haastava projekti niin suun-
nittelun kuin toteutuksenkin osalta. To-
teutusluokka on tässä EXC3, ja hitsaukselta 
vaadittiin hitsiluokkaa b. Kehitimme tarjous-
kyselyssä saatua vinotukiratkaisua Johaconin 

kanssa sekä tarjousta varten että sitten vielä 
melkoisesti toteutusta varten, Jarno Back-
man toteaa.

- Perusajatus oli kuitenkin jo valmis en-
nen kauppaa sekä vinotukien yläpään teon 
että alapään ja rungon liittämisen osalta, Ar-
to Rokkanen muistuttaa.

- Pääsuunnittelijan kanssa yhdessä on 
hiottu matkan varrella mm. liittymiskohtia 
betonin sisällä, Tero Ahtiainen jatkaa.

- Harjateräsasioita on myös hiottu aika 
paljon vielä työn aikanakin, Aki Ylänne lisää.

Vaadittiin uniikkitoteutusta

Vaikka vesitorneja on Suomessa paljon ja 
YIT:kin on tehnyt niitä jo pitkälle yli sata, ei 
juuri Hiekkaharjuun tehdyn kaltaista torniin 
löytynyt mallia muualta. Niinpä tähänkin 
kohteeseen on täytynyt tehdä uniikkia suun-

nittelu- ja toteutustyötä ja hioa detaljiik-
kaa juuri tätä hanketta palvelevaksi. Peikon 
toimittamissa diagonaaleissa on käytetty 
levystä hitsattuja koteloprofiileja, jotka on 
valmistettu Peikon runkolinjalla.

- Tässä alkuperäistä suunnitteluideaa tu-
keva koko on 1180 X 840 mm. Diagonaalien 
levykentät on vahvistettu sopivin lommah-
dusjäykistein, Tero Ahtiainen sanoo.

- Normaalisti jäykistykseen käytetään L- 
tai lattaprofiilia, tässä rakenneputkea. Lom-
mahdusjäykisteet toteutettiin ulkopuolisilla 
jäykisteillä valmistusteknisten syiden vuok-
si.  Kun sauvan päälle asennetaan eristys se-
kä rappaus niin jäykisteiden korkeus pyrittiin 
pitämään matalana, minkä vuoksi päädyt-
tiin rakenneputkeen. Myöskin rakenneput-
kijäykisteillä varsinaisen koteloprofiilin poik-
kileikkaus on mahdollisimman suuri. Tässä 
rakenteen suunnittelu on vaativaa, kun pitää 
huomioida laskennassa sekä levykentän lom-
mahdus, nurjahdus että sauvan nurjahdus 
yhtä aikaa, Arto Rokkanen esittelee ratkaisua.

- Tässä on ollut koko ajan tiivis vuoro-
puhelu sekä meidän ja Peikon valmistuksen 
että meidän WSP:n ja Pöyryn kesken, kun lo-
pullista ratkaisua hiottiin. Levyvahvuudet ja 
jäykisteet on tietysti tehty täyttämään WSP:n 
laskemat kuormitukset. WSP on tutkinut ja 
ottanut huomioon laskelmissaan myös mah-
dollisuuden, että jonkin onnettomuuden ta-
kia yksi diagonaali ei tukisikaan enää raken-
netta, Ahtiainen korostaa.

- Myös muussa toteutuksen tarkistuk-
sessa, etenkin radoitusten osalta, WSP ja 
Pöyry sekä myös Vantaan kaupunki ovat ol-
leet koko ajan mukana, Aki Ylänne lisää.

Itse työ on myös suunniteltu tarkkaan 
vaihe vaiheelta YIT:ssä.

- Diagonaalimme kiinnitetään ylhäältä 
niveltappiliitoksin. Säiliön betonirakentees-
sa on teräsosissa korvakkeet ja reiät nivelta-
peille. Nämä teräsosat taas ovat harjateräk-
sillä kiinni betonipalkeissa. Toimittamiemme 
suorien 19 metriä pitkien koteloprofiilien 
päihin on hitsattu valmiiksi liitososat, joissa 
on konepajalla koneistetut reiät hyvin pie-
nellä toleranssilla, että rakenne varmasti toi-
mii. Myös tapeissa on samasta syystä hyvin 
pienet toleranssit, Jarno Backman kuvaa vi-
nopilarien asennusta.

- Tässä puhutaan millien toleransseista 
eli työ vaatii sekä valmistukselta että asen-
nukselta paljon, Arto Rokkanen korostaa.

Kun diagonaalit ovat ulospäin kaarevan 
näköisiä, syntyy taivutettu ilme diagonaalin 
alapäässä olevan vaarnaliitoksen ja lisära-
kenteen avulla. Itse koteloprofiilit ovat suo-
ria. Jalka on sisältä ontto eli palvelee siellä 
vesitornin käyttöä. Seinämä on 800 mm pak-
su ja vaarnat kiinnitetään seinämään poraa-
malla reiät asennusvaiheessa oikeille kohdil-
leen ja kiinnittämällä ne paikalleen seinämän 
sisäpuolella olevilla pulteilla. Kun vaarnat 
ovat kiinni, väli täytetään juotosbetonilla 
painevalua käyttäen, säiliön kuorma siirre-
tään jalalle ja säiliötä väliaikaisesti tukevat 
rakenteet poistetaan.

- Kantava palkki on siis aina suora. Sen 
alapäässä on aina erillinen teräskehikkora-
kenne, jonka päälle tulee lopulta työmaal-
la tehtävä verkko ja rappaus, jolloin te-
räsrakenteet eivät erotu muusta alaosasta. 

9.

10.
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Kaariosa alhaalla on siis kevyt lisärakenne, 
joka liittyy suoraan kantavaan rakenteeseen 
luomaan halutun arkkitehtonisen ilmeen, ei 
muuta, Jarno Backman esittelee.

- Diagonaalien säätövara on niiden ala-
päässä. Pulttiliitoksen rooli on tässä toimia 
asennusvaiheen ratkaisuna, Tero Ahtiainen 
täsmentää.

- Asennusvaiheessa jätetään myös mah-
dollisuus katsoa alakautta teräsrakenteen si-
sälle. Rakenteen läpi menee putki, josta voi 
viedä pienen kameran profiilin sisälle, Ylän-
ne jatkaa.

Teräsrakenne auttoi toteutusta

Kun vinotuet muutettiin betonista teräkseen, 
saatiin toteutukseen mukaan teräsrakentei-
den esivalmistuksesta ja keveydestä tulevia 
etuja.

- Vaikka rakenne ei sinänsä tunnu moni-
mutkaiselta, ei todellakaan ole yksinkertais-
ta suunnitella detaljiikaltaan hyvin toimivaa 
kustannustehokasta rakennetta, Arto Rokka-
nen korostaa.

- Vaativa suunnittelu on pitänyt yhdistää 
konepaja- ja työmaatoteutuksen toimivuu-
teen, Tero Ahtiainen täydentää.

- Teräspalkit painanevat noin 500 tonnia 
vähemmän kuin vastaavat betonipalkit olisi-
vat painaneet. Kun yksi teräspalkki on tässä 
noin 16 tonnin painoinen, olisi vastaavan-
lainen betonipalkki painanut noin 50 tonnia, 
Backman laskeskelee.

Itse säiliöosa on siis lieriön muotoinen 
rakenne jalan ympärillä. Tornissa on ns. si-
säsäiliö, jonka ulkoseinä on jalan vieressä, ja 
ulkosäiliö, jonka ulkoseinä jää alumiiniver-
houksen varjoon. Säiliöosan erottaminen vä-
liseinällä kahteen eri säiliöön mahdollistaa, 
että toinen säiliö voidaan tyhjentää huoltoa 
varten ilman että säiliön toiminta loppuu. 
Arto Mettisen mukaan määräaikaishuoltoja 
tehdään normaalisti noin 10 vuoden välein.

- Itse säiliöissä ei ole tekniikkaa. Säiliöi-
den putket menevät säiliön pohjan läpi hi-
kipohjaan ja sen kautta vesitornin jalkaan ja 
sieltä sitten anturan päällä verkostoon liitet-
täviksi. Säiliöissä on ylhäällä kaiken varalta 
ylivuotokourut, jotka ohjaavat mahdollisen 
liikaveden hulevesiviemäreihin. Vesisäiliöi-
den pohjalle on tehty pieni kaato pesu- ja 
huoltotöihin liittyvää tyhjennystä helpotta-
maan, Arto Mettinen kuvaa säiliöosaa.

Mallikasta työtä

- HSY on tässä kohteessa vaatinut, että kaik-
ki suunnitelmat mallinnetaan. Eri asioiden 
yhteensovitus on sujunut luontevasti mal-
linnusta hyödyntäen. HSY:llä ei ole periaa-
tetta, että kaikki työt pitää mallintaa, kun 
kohteemme ovat niin erilaisia. Tällaisessa 
isossa uusinvestoinnissa mallinnuksesta on 
iso hyöty, Arto Mettinen kertoo.

- Niin WSP:ssä kuin meillä Johaconissa ja 
Way Structuralissa suunnittelu on tehty Tek-
lalla. Tietomalli on kyllä tässäkin auttanut 
tosi paljon työtämme, Tero Ahtiainen kiittää.

- Myös YIT:llä on malli käytössään, mut-
ta tässä työssä siitä ei ole ollut urakoitsijalle 
erityisen iso merkitys muuten kuin kokonai-
suuden hyvässä hahmottamisessa. Työmaa 
menee aika lailla vaihe kerrallaan, jolloin esi-

Kuva 12: Vantaan Mal-
mimäelle nouseva uusi 
vesitorni iltavalais-
tuksessa Hiekkaharjun 
koululta päin nähtynä.

Valokuvat : Arto Rautio, 
arkkitehtisuunnittelu-
kuvat: WSP Finland, 
rakennesuunnitteluku-
vat: Peikko Finland
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ÅF Pöyry on merkittävä kansainvälinen 
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Kehitämme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme ratkaisuja, 
jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat hyödyntämään 
kaupungistumisen ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. 
Olemme yli 16 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät 
kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja 
energiasektoreille ympäri maailman. 

Making Future.
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Se on kykyä luoda kestävää perustaa 
hyvinvoinnille ja toimivalle yhteiskunnalle. 

Se on kykyä tuoda ihmiset, talous ja energia 
yhteen älykkäin tavoin. Kaupungeissa ja 
niiden välillä. 

Se on kykyä yhdistää pohjoista elämää 
muuhun maailmaan, kestävällä tavalla. 

Yli sukupolvien.

INFRAN TAJU

www.destia.fi

Insinööritoimisto Rautanen Oy on Porissa toimiva laite- ja teräsrakennesuunnitteluun keskittynyt suunnittelutoimisto. Rautaista osaamista vuodesta 1999.

20 vuotta Rautasta laite- ja
teräsrakennesuunnittelua

Insinööritoimisto
Rautanen Oy

Eteläranta 8 B 10, 28100 Pori
www.rautanen.fi
040 0793893

merkiksi eri töiden yhteensovitusta ei tarvita 
juurikaan, Alexander Martin toteaa.

- YIT:kin kyllä lähtee nykyisin siitä, et-
tä kohteet mallinnetaan. Usein mallia hyö-
dynnetään etenkin detaljitason katsomiseen. 
Mallista saadaan myös hyvin määrä- yms. 
lähtötietoa, mutta näitä asioita on tapana 
tutkia vielä lisää Solibrin avulla, Aki Ylänne 
jatkaa.

- Tässä mallia on hyödynnetty esimer-
kiksi diagonaalien asennussuunnittelussa. 
Teräsdiagonaalien mallinnuksesta pääosin 
vastannut Petri Halonen teki yhdessä YIT:n 
kanssa varsin paljon työtä asennussuunnit-
telun eteen, Ahtiainen arvioi.

- Tässä on haasteena, että vinotuet kiin-
nitetään alaosastaan paljon pienemmälle ke-

hälle kuin yläosastaan. Samaten itse työmaa-
alue on sangen kompakti. Mutta kyllä tila 
riittää kaikkeen, Aki Ylänne sanoo.

Muut kuin Peikon toimittamat teräsra-
kenteet on suunnitellut valmistukseen asti 
WSP Finland ja toimittanut Konepaja Survo-
nen. Vinotukien ohella Peikko on toimittanut 
hankkeeseen betonirakenteisiin tarkoitettu-
ja tuotteitaan, mm. kiinnityslevyjä ja valujen 
aikaisia tartuntateräksiä. Betoniteräkset, joi-
ta käytetään kaikkiaan noin 700 tonnia, YIT 
on ostanut Celsalta. Ruukki on toimittanut 
kohteeseen rankoja ja ohutlevytuotteita säi-
liöiden vuoraamiseen ja niin Ferrometal kuin 
Würthkin erilaisia ruuvituotteita Alupron 
omien tuotteidensa kiinnittämiseen toimit-
tamien kiinnikkeiden lisäksi.  

Hiekkaharjun uusi vesitorni valmistuu 
YIT:n urakan osalta loka-marraskuun 2019 
vaihteen tienoilla. Sen jälkeen alkavat desin-
fiointi- yms. viimeistelytyöt. Jo pelkkä kloo-
rivesien ja huuhteluvesien otto ja laskemi-
nen vievät aikansa. Arto Mettisen mukaan 
HSY:ssä on arvioitu, että uusi vesitorni pal-
velee veden käyttäjiä vuoden 2020 alussa. 
jonka jälkeen työt jatkuvat Hiekkaharjussa 
vielä vanhan vesitornin purulla ja sen jälki-
töillä. 

Uutta tornia tehtäessä sille on asetettu 
vähintään sadan vuoden käyttöikävaatimus. 
Tornin siis ehtii nähdä, vaikkei ihan vuoden 
2019 lopussa Hiekkaharjuun ennättäisikään. 
-ARa

13.
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Harri Yli-Villamo aloitti WSP Finlandin uute-
na toimitusjohtajana helmikuun 2019 alussa 
tilanteessa, jossa globaali emoyhtiö oli juuri 
julkaissut uuden strategiansa ja WSP Finland 
julkistamassa omaansa. Strategian mukaan 
WSP Finland haluaa olla vuoden 2021 lopussa 
yli tuhannen hengen asiantuntijayritys. Kun 
yhtiössä on Trafix Oy:n ja ISS Proko Oy:n 
oston jälkeen 650 henkeä, on kasvutavoite 
melkoinen. Yhtiössä on tarkoitus painaa kaa-
sua reilusti ja pistää turbovaihde päälle.

- On selvä, että tässä prosessissa kasvun 
rinnalla tapahtuu toiminnan kehittämistä ja 
toiminnan kehittämisen myötä syntyy myös 
kasvua. Kun WSP toimii globaalisti koko ra-
kennetun ympäristön kentällä, meillä Suo-
mesta puuttuu vielä osaamista ja voimava-
roja talotekniikan, prosessien ja ratapuolen 
suunnittelusta. Ajatuksemme on ensi vai-
heessa vahvistaa rooliamme etenkin lvia- ja 
ratasuunnitteluosaamisen sekä infraraken-
nuttamisen parissa. Aiomme olla entistä pa-
remmin asiakasta monialaisesti palveleva 
yritys ja nostaa asiakkaan entistä enemmän 
toimintamme keskiöön, Yli-Villamo kertoo.

- Tästä monialaisesta palvelusta on ky-
syntää. Valmistelemme parhaillaankin tarjo-
uksia isoihin kyselyihin. Toki kaikki työt ovat 
yhtä mieleisiä ja tärkeitä. Työhistoriaamme 
kuuluu kaikenlaista yksittäisen valaisinpyl-
vään perustuksen suunnittelusta ydinvoi-

malarakentamiseen liittyvään työhön asti. 
Ja teemme todella paljon erilaisia talonra-
kennushankkeita aina asuintaloista lähtien, 
vaikka julkisuudessa ehkä näkyvämpiä ovat-
kin olleet mm. sillat ja teollisuushankkeet, 
lisää rakennetekniikan liiketoimintajohtaja 
Matti-Esko Järvenpää.

- Tuon entistä vahvemman asiakaskes-
keisyyden rinnalla kestävän kehityksen asiat 
ovat tälle päivälle leimallisen tärkeitä. Aja-
tuksemme on palvella aina asiakkaita heitä 
parhaiten tukevilla ratkaisuilla, joihin on si-
sällytetty myös kestävän kehityksen tavoit-
teiden edistäminen, Yli-Villamo kuvaa WSP:n 
nykystrategiaa.

Muutoksia ajan kanssa

Harri Yli-Villamo toteaa, ettei hänen tulonsa 
WSP Finlandin johtoon ole tuomassa nopeita 
organisatorisia tai toiminnallisia toimia. 

- Muutoksia tehdään tarpeen mukaan ja 
sopivalla aikajänteellä. Uudessa strategias-
sammekaan ei ideana ole muuttaa WSP Fin-
landin perusluonnetta hirveästi. Se on kui-
tenkin selvää, että toimintaan halutaan nyt 
uusi isompi vaihde päälle. Sen rinnalla on 
yhtä työkenttää siinä, yhtenäistämme toi-
mintakulttuuria Trafix- ja ISS Proko -kaup-
pojen myötä WSP:lle tulleiden henkilöiden 
kanssa. Vaikka yritystasolla integrointi on 

tehty, vie aikaa saada liki 200 uutta työnte-
kijää hengittämään samaa WSP-ilmaa, Yli-
Villamo toteaa.

- Henkilönä pyrin tietysti tuomaan omat 
kontaktiverkostoni ja kokemukseni WSP:n 
käyttöön. Olen allianssi- ja LEAN-uskovai-
nen ja molempien hyödyntäminen on asia, 
jota pyrin tuomaan tähän organisaatioon, 
Yli-Villamo toteaa.

Isompien asiakasvastuiden ottamisessa 
hyvä yhteistyö kumppanuusverkoston kanssa 
on yksi osa WSP Finlandin toimintaa. Jos jo-
honkin ei ole omaa osaamista tai resursseja, 
otetaan apuja verkostosta, Yli-Villamo ja Jär-
venpää viitoittavat.

WSP Finland toimii nyt 13 eri paikkakun-
nalla, useissa tosin pääosin rakennuttamisen 
tehtävissä. Paikallisuus koetaan yrityksessä 
tärkeäksi osaksi asiakaspalvelua. Toki samal-
la on havaittu, että toiminnan kasvu keskit-
tyy samoille seutukunnille, jotka muutenkin 
ovat kasvussa, ja joissa on alan koulutusta ja 
sitä kautta saatavilla uutta henkilöstöä.

- Se näkyy rekrytoinneissa selvästi, onko 
alueella alan koulutusta vai ei. Moni jää nä-
köjään opiskelupaikkakunnalle, vaikka kuin-
ka olisi aikomus palata kotiseudulle valmis-
tumisen jälkeen, Yli-Villamo toteaa.

- WSP on globaali 48.000 ammattilai-
sen yhteisö, mutta samalla kaikkialla hyvin 
lokaali toimija. Koen eduksemme sen, että 
kaikkialla käytössä on tarvittaessa koko or-
ganisaation tietämys. Meillä oli juuri globaali 
siltaverkoston WSP-tapaaminen, jossa kes-
kusteltiin mm. teknisen ja liiketoiminnallisen 
yhteistyön kehittämisestä, Harri Yli-Villamo 
kertoo.

- Me teemme Suomessa työtä mm. Ruot-
siin ja kansainvälisiin suunnitteluprojektei-
hin, ja saamme omasta organisaatiosta mm. 
korkearakentamisen tietotaitoa. WSP:hän oli 
mm. esittelemässä Lontoon The Shardia Te-
räsrakenne-päivässä pari vuotta sitten, myös 
Teräsrakenneyhdistyksen hallituksen jäsene-
nä viimeiset pian neljä vuotta toiminut Mat-
ti-Esko Järvenpää jatkaa.

Teräsrakennesuunnittelu   
yksi selkeä vahvuusalue

WSP Finlandin toiminta on jaettu seitse-
mään liiketoimintalinjaan, jotka ovat liikenne 
ja liikkuminen, ympäristö ja arkkitehtuuri, 
infra sekä pohja- ja kalliosuunnittelu, raken-
netekniikka, korjausrakentaminen, raken-
nuttaminen ja sillat. Matti-Esko Järvenpään 
vetämässä rakennetekniikan linjassa on nyt 
noin sata ja rakennuttamisen linjassa noin 
170 ammattilaista. Yli-Villamo ja Järven-
pää uskovat haussa olevan kasvun kertyvän 
WSP:n laariin usealta nykyiseltä linjalta sekä 
lisäksi siis mm. infran rakennuttamisen ja 

WSP:ssä painetaan kaasua 
kestävä kehitys muistaen
”Tavoitteena on kasvaa vuoden 2021 lopussa yli tuhannen asian-
tuntijan organisaatioksi, joka pystyy palvelemaan asiakkaita mo-
nialaisesti. Toimintamme tärkeänä osana on hakea aina ratkaisuja, 
jotka tukevat asiakasta kestävän kehityksen tavoitteita edistäen”, 
määrittää WSP Finlandin toimitusjohtajaksi helmikuun 2019 alussa 
tullut Harri Yli-Villamo.

Kuva 1: Harri Yli-Villamo (vas.) on vetänyt WSP 
Finlandia helmikuun 2019 alkaen. Matti-Esko Jär-
venpää vastaa yhtiössä liiketoimintajohtajana ra-
kennetekniikan linjasta, joka työllistää noin sata 
ammattilaista. Yhtiössä on juuri mietitty uusi glo-
baalin emoyhtiön uuteen strategiaan liittyvä oma 
strategia. Yksi asetettu tavoite on laajentaa yrityksen 
tarjoamaa palvelupakettia ja ottaa enemmän koko-
naisvastuita asiakkaiden hankkeissa.

Valokuva: Arto Rautio

1.
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lvia-suunnittelun tuomisesta selkeästi osaksi 
WSP Finlandin palvelupalettia.

- On päivän selvää, että mietimme myös 
yritysostoja. Se tietysti vaikuttaa tulevaisuus-
kuvaamme, millaisia yritysostoja on mahdol-
lista tehdä. Strategiaa viritetään sitä mukaa, 
kun kasvu etenee. On kuitenkin selvä, että nyt 
on lähdetty uudelle kasvu-uralle, jonka pohja-
na on arvio lähivuosien kasvunvarasta Suomen 
kilpailuympäristössä, Yli-Villamo tähdentää.

Matti-Esko Järvenpää näkee teräsraken-
nesuunnittelun olevan jo nyt yksi WSP Fin-
landin vahvuusalueen. Tätä osaamista aiotaan 
myös tuoda entistä paremmin esille. WSP Fin-
landissa tätä suunnittelun osa-aluetta teh-
dään kaikissa muodoissa eli osana laajem-
pia toimeksiantoja, erikseen kilpailutettuna 
rakennesuunnitteluna tai tuoteosakauppaan 
liittyvänä suunnitteluna konepajakuviin asti. 
Järvenpää pitää tuoteosakaupan suunnitteluun 
osallistumista nuorille suunnittelijoille hyvänä 
käytännön kouluna, jossa saa hyvää käytän-
nön tietoa ja oppia valmistuksen, asennetta-
vuuden ja rakenteen optimoinnin avainasi-
oista.

- Kun katsotaan eri kohteita, osaamme 
mm. mitoittaa teollisuuden kohteita maanjä-
ristysalueille ja tehdä vaikkapa Metropolia-
ammattikorkeakoulun uuden kampuksen ja 
siis Lontoon The Shardin tapaisia rakennuksia, 
joissa terästä on hyödynnetty taitavasti. Li-
säksi osaamme siis tehdä vaikkapa asuinker-
rostalojen suunnittelua, mitä teemme etenkin 
pohjoisemmassa Suomessa koko ajan. Hallit-
semme kokemuksenkin kautta kaikki materi-
aalit ja erilaiset kohteet. Tämä luo eväät myös 

hyödyntää eri materiaaleja niille parhaiten so-
pivalla tavalla asiakkaiden hyväksi, Järvenpää 
muistuttaa.

- Kun puhumme halusta ja pyrkimyksestä 
ottaa kokonaisvastuuta asiakkaiden hankkeis-
sa, se on yksi lisä nykyiseen palvelupakettiim-
me niille asiakkaille, jotka sellaista haluavat, 
Yli-Villamo korostaa.

- Pyrimme globaalisti olemaan tietyis-
sä asioissa edelläkävijöitä ja vahvoja. Monessa 
osa-alueessa osaamisessa ei ole ainakaan suu-
ria eroja eri toimijoiden kesken. Niissä tapauk-
sissa oma toiminta pitää tietysti rakentaa kil-
pailukykyisemmäksi kuin muilla. Uskon sen, 
että olemme aidosti globaali kaikilla mante-
reilla toimiva 48.000 osaajan organisaatio, 
tuovan etua sekä kilpailtaessa asiakkaista että 
osaajista, Yli-Villamo arvioi.

- Meillä on tietysti toimivat työkalut 
suunnitteluun ja itse kehitettyjä komponent-
teja helpottamaan työtä ja tuomaan esimer-
kiksi teräsrakentamisessa etuja niin ko-
nepajatyöhön kuin työmaillekin. Teemme 
esimerkiksi Tekla-yhteistyötä Ruotsin WSP:n, 
jossa työskentelee 4500 henkeä, kanssa. Kun 
yhdistetään kokemusta, näkemystä ja osaa-
mista, saadaan ratkaisuja, jotka niin miel-
lyttävät arkkitehtejä kuin tuovat hyötyjä ja 
kustannustehokkuutta itse rakentamiseen, 
Järvenpää jatkaa.

Perusasiat pitää osata

Myös WSP Finlandissa on huomattu, että 
1990-luvun lama vei uskoa rakentamisen toi-
mialaan. Alalta puuttuvat tietyt ikäluokat käy-

tännössä kokonaan. Samaten Oulun opetuksen 
alasajo välillä heijastuu työmarkkinoiden tar-
jontaan. Yli-Villamo ja Järvenpää toivovat, että 
ala houkuttaa riittävästi uutta väkeä korvaa-
maan eläkkeelle siirtyviä osaajia.

- On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että 
esimerkiksi rakennesuunnittelijaksi haluaval-
la on oltava perustiedot kunnossa. Koulussa on 
opiskeltava matematiikkaa riittävästi ja sitten 
ammattiopinnoissa oikeasti sisäistettävä sel-
laiset asiat kuin statiikka ja lujuusoppi. Em-
me voi työpaikalla opettaa vaikkapa rakentei-
den mekaniikan alkeita, kyllä ne pitää osata 
jo meille tullessa. Voimme kyllä opettaa esi-
merkiksi Teklan käyttöä, se kuuluu mielestäni 
normaaliin työssä oppimiseen. Ihmisiä rekry-
toidessa on huomannut mm. pieniä lähtöti-
lannehaastatteluita tehdessä, että hakijoiden 
lähtökohdat ovat hyvinkin erilaisia, Matti-Es-
ko Järvenpää sanoo.

- Meillä työskentely on projektityötä ja 
työtä muiden ihmisten kanssa yhdessä. Tääl-
lä pitää myös osata sujahtaa organisaatioon ja 
ymmärtää työn lainalaisuudet, Harri Yli-Villa-
mo täydentää.

- En koe, että meillä olisi talon sisällä var-
sinaisia siiloja, vaan raja-aidat ovat hyvin ma-
talat ja niitä ylitetään helposti koko ajan. Työ-
kalut ja menetelmät ovat yhteisiä ja sitä kautta 
myös se haluttu monialaisen kokonaisuuksi-
en myynti ja toteutus koko organisaation yh-
teistyönä on hyvin mahdollista ilman erityistä 
tarvetta muuttaa mitään. Tässä toimintata-
vassa nuo Harrin mainitsemat lainalaisuudet 
tulevat hyvin esille, Järvenpää summaa aja-
tukset. -ARa

wsp.com

Haasta nykyhetki
Kuvittele huominen

Luo tulevaa
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Oulun Energialla on Laanilassa jo toiminnas-
sa oleva ekovoimalaitos, joka valmistui 2012 
jalostamaan jätteitä energiaksi. Nyt samalle 
alueelle valmistuvan uuden laitoksen kattila, 
jonka toimittaa Valmet, voi hyödyntää mo-
nipuolisia polttoainekoostumuksia eri aines-
suhteissa. Käytöstä poistuvassa Toppila 1:ssa 
tekniikka rajoitti esimerkiksi puun käyttöä. 
Uusi kesällä 2020 käyttöön otettava voima-
laitos on energiatehokkuudeltaan ja pääs-
tömääriltään selvästi parempi kuin Toppila 
1, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristö-
vaatimuksia. Investoinnin myötä uusiutuvan 
polttoaineen osuus Oulun Energian tuotan-
nossa kasvaa huomattavasti.

Voimalaitoksen tilaaja ja päätoteuttaja 
on Oulun Energia Oy. Päätoteuttajan raken-
nustöiden valvonnan, turvallisuusinsinöörin 
sekä vastaavan työnjohtajan ja työmaapääl-
likön tehtävät hoitaa Ramboll CM Oy. Hank-
keen työmaapäällikkönä ja vastaavana työn-
johtajana toimii Jouni Penttilä. 

Uusi voimalaitos toteutetaan Pöyry Fin-
landin, jossa projektipäällikkönä toimii Juha 
Virtanen, tekemän laitossuunnittelun poh-
jalta. Laitoksen rakennesuunnittelu kuuluu 
myös Pöyryn pakettiin, mutta sen on tehnyt 

alikonsulttina A-Insinöörit, jossa vastaavana 
rakennesuunnittelijana toimii Jussi Ranta-
nen. Arkkitehti- ja pääsuunnittelijana hank-
keessa toimii UKI Arkkitehdit.

Kattilatoimittaja Valmet sekä poltto-
aineen vastaanottolaitoksen ja kuljettimet 
toimittava Raumaster vastaavat omissa toi-
mituksissaan sekä laite- ja rakennesuun-
nittelusta että niihin liittyvien rakenteiden 
hankinnoista. Raumasterille teräsrakenteet 
toimittaa Kavamet Oy.

Laanilan työmaa on teräsrakentamiselle 
merkittävä kohde. Valmetin kattilarakennus 
on puhdas teräsrakenne. Samaten Raumas-
terin toimitukseen sisältyy paljon teräs-
rakenteita. A-Insinöörien päätoteuttajalle 
suunnittelemissa rakenteissa on myös paljon 
teräsrakenteita sekä suuri määrä teräksisiä 
liitos- ja varusteluosia ja harjateräksiä. Toi-
misto-valvomo -rakennuksessa on käytet-
ty rungon teossa Peikon Deltabeam-palkke-
ja ja laattakannakkeita sekä piilokonsoleita 
ja etenkin turbiini- ja toimisto-valvomo-
rakennuksessa paljon Normekin toimitta-
mia järeitä sideteräksiä ja portaita. Anstarilla 
on tärkeä rooli vinositeiden ja palkkikenkien 
toimittajana.

Oulun Energialle ympäristöystävällinen 
biovoimalaitos
Laanilan teollisuusalueella Ou-
lussa rakennetaan parhaillaan 
uutta biovoimalaitosta tuotta-
maan sähköä ja lämpöä oulu-
laisille. Laanilan uusi voimala 
korvaa valmistuessaan Oulun 
Energian vuonna 1977 käyt-
töön otetun Toppila 1-laitoksen. 
Investointi on sekä panostus 
ympäristöön että energiatehok-
kuuteen.

1.

Artikkelit

Kuva 1: Vasemmalla taustalla on Oulun biovoima-
laitoksen ns. apurakennuksen turbiinirakennuksen 
puoleisia rakenteita, keskellä turbiinirakennuksen 
runkoa, sen taustalla liukuvalettu pääporrastorni ja 
oikealla teräsrunkoisen kattilarakennuksen runkoa. 
Lujatalo tekee turbiini- ja apurakennuksen rungot 
ja Valmet kattilarakennuksen. Kuoriurakan tekee 
hankkeessa RKC Construction Ruukin pelti-villa-
pelti -elementeillä.
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Hankkeessa on lisäksi erillinen teräsra-
kenneurakka, jonka tekijää ei tätä kirjoitetta-
essa ollut vielä valittu. Kaikki päätoteuttajan 
vastuulla olevat rakennukset ja myös kattila-
rakennuksen sisältävän kuoriurakan sai RKC 
Construction, joka käyttää työssään Ruukin 
pelti-villa-pelti -elementtejä.

Työ alkoi mittavilla   
esivalmistelutöillä

- Työmaan päälaitetoimittajat valittiin jo 
hankkeen varhaisessa vaiheessa eli ennen 
lopullista investointipäätöstä. Valmet toi-
mittaa kattilan, savukaasujen suodatuslait-
teet sekä kattilarakennuksen. Turbiini tulee 
Siemensiltä. Raumaster vastaa polttoaineen 
vastaanoton, esikäsittelyn ja kuljetuksen 
vaatimista laitteista ja rakenteista. Varsi-
naiset rakennusurakoitsijat on kilpailutettu 
hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen. YIT 
Suomelle kuuluvat maanrakennus- ja perus-
tustyöt. Lujatalo sai vaativan runkourakan, 
johon kuuluvat mm. turbiini- ja toimisto-
valvomorakennus, ja RKC Construction siis 
kuoriurakan, Jouni Penttilä kuvaa työmaan 
organisointia.

- Rambollista työmaalle on pestattu kol-
me henkilöä. Olemme työssä Oulun Ener-
gian edustajia ja väreissä. Työmaapäällikön 
ja vastaavan työnjohtajan tehtävien lisäksi 
työmaavalvonta ja työturvallisuus, johon on 
tilaajan myötävaikutuksella panostettu huo-
lellisella ennakkosuunnittelulla ja toteutuk-
sella, kuuluu meille. Työturvallisuus on esillä 
näkyvästi jo hankintaohjeistuksissa, ja se on 
osa kunnollisella aidalla ympäröivästä teol-
lisuusalueesta erotetun työmaan arkea joka 

paikassa. Työmaan vahvuus on ennusteen 
mukaan noin 500 henkeä vuoden 2019 lop-
pupuolella ja vakaa tavoite on pitää työtapa-
turmat nollana, Penttilä täydentää.

Laanilan voimala tulee vanhalle teolli-
suusalueelle. Työmaan suunnittelussa onkin 
pitänyt ottaa huomioon alueen muu toimin-
ta, johon kuuluu mm. kemian teollisuutta ja 
ekovoimala, ja siihen liittyvä liikenne. Itse 
rakennuspaikalla tarvittiin mittavat esival-
mistelutyöt, joihin kuului mm. maanvaih-
toja ja- puhdistuksia, vanhojen perustusten 
purkuja ja henkilöliikenteen tunnelin teko 
työmaa-alueelle. Varsinainen rakentaminen 
päästiin aloittamaan 18.6.2018, jolloin YIT 
Suomi aloitti maanrakennus- ja perustus-
urakkansa teon.

Päätoteuttaja sovittaa työmaalla eri ura-

2. 3.

Kuva 2: Jouni Penttilä 
vetää Oulun Energian 
OUBIO-työmaata vas-
taavana työnjohtajana.

Kuva 3: Rajavil-
len Markku Rosenberg 
(vas.) ja Lujatalon Antti 
Ylänne tutkailevat Ou-
lun Energian biovoi-
malaitoksen turbiini- ja 
apurakennustyömaata. 
Rajaville on toimittanut 
Lujatalon runkourak-
kaan betonielementit, 
joissa on mm. Anstarin 
ristiliitososia ja palk-
kikenkiä. Normekin 
Lujatalolle toimitta-
mat teräksiset siteet on 
kiinnitetty Anstarin lii-
tososiin.



24     Teräsrakenne  2 | 2019

Laanilan voimalan rakennukset ja niissä 
käytetyt betonielementit on tehty tilaajan 
suunnitelmilla eli suunniteltu käytännössä 
A-Insinööreissä. Lujatalo voitti vaativan be-
tonirakenneurakan ja valitsi elementtitoimit-
tajakseen Rajavillen. Anstar tuli hankkeeseen 
mukaan ristikkoliitososien, palkkikenkien ja 
niihin liittyvien pulttien sekä ARJ-raudoitus-
jatkosten toimittajana.

- Lujatalon runkourakkaan kuuluu IEC-
rakennus, joka on viisikerroksinen rakennus, 
massiivinen turbiinirakennus sekä useita 
pienempiä betonirunkoisia rakennuksia. Ra-
kenteena IEC-rakennus on sinänsä selkeä ja 
yksinkertainen, mutta teräsjäykisteet erotta-
vat kokonsa osalta sen kyllä selvästi toimis-
totalosta, toteaa Lujatalo Oy:n työpäällikkö 
Antti Ylänne.

Järeät rakenteet vaativat 
tuotekehitystä
Laanilan voimalan rakenteille asetetut vaatimukset edellyttivät 
myös tuotekehitystä. Rungon betonirakenteissa edellytettiin sel-
laista voimien hallintaa, että Anstar räätälöi ADK-ristikkoliito-
sosiaan tähän kohteeseen. Käytännössä Anstarilla tehtiin samalla 
tuotekehitystä, jonka seurauksena vakiotuotemallistoon lisätään 
nyt vastaavanlaiset normaaliakin teollisuusrakentamista vaativam-
piin kohteisiin tarkoitetut osat.

kat yhteen. Kun YIT Suomi oli tehnyt perus-
tukset kattilarakennukselle, alue luovutettiin 
Valmetille. Samoin edettiin runkourakoitsi-
ja Lujatalon vastuulla olevissa rakennuksis-
sa. Kuoriurakka seuraa sekä Valmetin että 
Lujatalon työmaita hieman perässä. Sitten 
vuorossa ovat sisävalmistelutyöt ja lopuk-
si pintarakenteet. Hankkeessa on iso määrä 
hankintoja ja sopimuksia. Alueelle tehdään 
kymmenkunta isoa selkeää erillistä raken-
nusta. Perustukset tulevat siis aina tilaajan 
Oulun Energian teettäminä, mutta siitä ylös-
päin pääsääntöisesti rakenteesta vastuussa 
on ao. laitetoimittaja tai IEC-rakennuksessa 
ja turbiinirakennuksessa Lujatalo Oy.

Paikallisten menestys    
miellyttää tilaajaa

Valmiilla voimalaitosalueella näyttävimmät 
rakenteet tulevat olemaan iso turbiiniraken-
nus ja siihen fyysisesti liittyvä mm. valvomo- 
ja toimistotilat sisältävä IEC-rakennus sekä 
niiden yhteinen liukuvalettu pääporrastorni. 
Näiden betonielementtirungot tekee tilaajal-
le siis Lujatalo Oy. Teräsrunkoinen kattila-
rakennus sekä polttoainesiilot ja korkealle 
nousevat kuljettimet ja niiden teräsrungot 
tulevat laitetoimittajilta. Lujatalon teke-
missä rakenteissa betonielementit toimittaa 
Rajaville ja teräsrakenteet Normek, joiden 
molempien valmistus tapahtuu nykyisen 
Oulun alueella. Myös kuoriurakoitsija RKC 
Construction ja monet pienempien urakoiden 
voittajat ovat paikallisia. RKC Constructio-
nin toimitukseen liittyvät teräsrakenteet on 
valmistanut torniolainen Kavamet, joka on 
Penttilälle tuttu toimittaja myös monista ai-
emmista hankkeista.

- Tilaajapuoli on iloinen, että paikalliset 
ja lähialueen toimijat ovat näin hyvin muka-
na hankkeessa. Kyllähän se helpottaa monta 
asiaa, kun tekijät ovat lähellä. Omaa työtäni 
helpottaa myös se, että kisassa ovat pärjän-
neet tutut hyväksi havaitut ja ammattitaitoi-
set kumppanit, Penttilä kertoo.

Paikallisista isoista toimijoista Rajavil-
le ja Normek tekevät työtä Lujatalolle, RKC 
Construction on siis sopimussuhteessa suo-
raan Oulun Energiaan. RKC Constructionin ja 
sille elementit toimittavan Ruukin toimituk-
seen kuuluu yli 15.000 seinäneliöitä.

- Erilaisia teräsrakenteita tässä ovat mm. 
kaikki tasot, kulkusillat, portaat ja hätäpois-
tumisteinä käytettävät porrastornit. Pää-
porrastorni turbiini- ja IEC-rakennuksen eli 
valvomo- ja toimistotilat sekä myös varasto- 
ja teknistä tilaa sisältävän rakennuksen kul-
mauksessa on liukuvalubetonirakenne, mutta 
sen sisällä on mittava Normekin teräsraken-
ne. Kattilarakennuksen teräsrunko nousee 
myös noin 50 metriin. Terästä käytetään pal-
jon myös putkisilloissa, joiden rungot kalus-
tetaan ennen nostoa paikalleen tukijalkojen 
päälle, ja tietysti itse laitteistoissa. Esimer-
kiksi Raumasterilla on mielenkiintoisia te-
räsrakenteita, kun isoja kuljettimia viedään 
korkealle ylös. -ARa

1.

Artikkelit
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- Rajavillellä on Korvenkylässä teh-
das isojen runkoelementtien tekoon. Olem-
me tyytyväisiä, että saimme tästä hank-
keesta sinne töitä ja lisää kokemusta isojen 
elementtien valmistukseen. Tässä raskaim-
mat pilarit painavat 58 tonnia ja pisimmät 
ovat 32-metrisiä. Ontelo- ja kuorilaatat sekä 
sokkelielementit on valmistanut Haukipu-
taan tehtaamme, kuvaa toimitusta Rajavillen 
myyntipäällikkö Markku Rosenberg.

Turbiinin alla olevat pilarit ovat kaikkein 
massiivisimpia. Niiden pituus on vain noin 11 
metriä, mutta paino nousee noin 50 tonniin. 
Turbiinille tehdään peti, johon menee 310 
m3 betonia, näiden pilarien päälle. Muuten 
noin 30 metriä korkea turbiinirakennus teh-
dään betonisella pilari-palkki rungolla, jos-
sa palkkien painokin nousee 40 tonniin. RKC 
Construction tekee kuorta rungon etenemi-
sen mukana samoin kuin talotekniikkaura-
koitsijat omia töitään.

- Lujatalolle tämä on moneen vuoteen 
ensimmäinen kohde, jossa olemme aliura-
koitsijan roolissa. Hyvin olemme tähänkin 
sopeutuneet. Päätoteuttaja on rytmittänyt 
työt niin, että laiteasennukset alkavat vasta 
saatuamme oman työmme valmiiksi. Poik-
keuksena ovat siltanosturit, jotka tulevat jo 
runkotyön aikana. Tämä tietysti sujuvoittaa 
varsinaista rakennustyötä, kun ei tarvitse so-
vitella eri työvaiheita samaan tilaan, Ylänne 
toteaa.

- IEC-rakennuksen runkotyö on aika lä-
hellä toimistorakentamista. Siinä käytetään 
Rajavillen toimittamia betonipilareita ja ta-
solaattoja sekä Peikon toimittamia palkkeja. 
Työmme on täällä pääosin runkoelementtien 
asennusta täydennettynä vähäisillä paikalla-
valutöillä, Antti Ylänne täydentää.

Tiukka aikataulu edellyttää  
joustavuutta

Biovoimalaa suunnitellaan ja rakennetaan 
tiukalla aikataululla. Lujatalon runkourakalle 
on varattu tekoaikaa kahdeksan kuukautta.

Runkourakoitsija ja Rajaville löysivät tar-
jousvaiheessa toisensa lähtökohtaisesti talo-
udellisin perustein, mutta toki myös tuotan-
tokapasiteetti ja joustavuus tukivat Rajaville 
valintaa, Antti Ylänne summaa. Kun tuotanto 
on lähellä työmaata, saadaan etuja myös lo-
gistiikkaan.

- Suunnittelu ei ollut valmista, kun työt 
jo alkoivat. Rajaville ei ole voinut tehdä ele-
menttejä varastoon. Tämä toi omat haas-
teensa aikataulujen hallintaan, mutta Raja-
ville on pystynyt toimittamaan elementtejä 
hyvällä tahdilla, Antti Ylänne sanoo.

- Aikataulu ja massiiviset rakenteet ovat 
vaatineet erittäin hyvää työn suunnittelua. 
Tällaisessa teollisuusrakentamisessa ele-
menttiin pitää asentaa monenlaista lisäosaa 
ja -tarviketta myös tulevia tarpeita varten. 
Pilareissa ei osin juuri paljasta betonipintaa 
näy sen takia. Kun elementtien sisälle pitää 
saada myös suuret määrät harjaterästä, jou-
dutaan suunnittelussa ja toteutuksessa miet-
timään tarkkaan, miten elementit tehdään, 
Markku Rosenberg jatkaa.

- Ja kun kuormat ovat suuret, on joudut-
tu käyttämään erikoisosia, mikä tuo tietys-
ti oman lisänsä aikatauluhaasteisiin, Ylänne 

lisää.
- Ontelo- ja kuorilaattojen lisäksi tä-

hän on toimitettu myös erikoistasolaattaa 
ja massiivilaattaa. IEC-rakennuksessa tasot 
on kuitenkin tehty pääosin ontelolaatoilla ja 
turbiinirakennuksessa pääosin kuorilaatoilla, 
Rosenberg täydentää.

Työmaalla elementit on asennettu yleen-
sä paikalleen suoraan kuormasta. Ison koon 
vuoksi kuormassa on vähimmillään ollut vain 
yksi pilari. Yleisemmin kuormaan on kui-
tenkin saatu ainakin 3-4 pilaria. Laattoja on 
toimitettu ns. täysinä kuormina isompi mää-
rä kerralla. Vaikka tehdas on lähellä, ei työ-
maalle kannata ajaa vajaita kuormia, Rosen-
berg korostaa.

Kuvat 1 ja 2: Oulun uuden biovoimalan kattilara-
kennus, joka kuuluu kattilatoimittaja Valmetin urak-
kaan, on teräsrunkoinen. Kuorirakenteet on tilattu 
hankkeessa RKC Constructionilta ja tehdään Ruukin 
pelti-villa-pelti -elementeillä ja Kavametin teräsra-
kenteillä. Myös Raumaster toimittaa paljon teräsra-
kenteita, joissa valmistaja on Kavamet, polttoaineen 
vastaanottorakennukseen ja kuljettimiin liittyen sekä 
Normek ja Peikko osana Lujatalon runkourakkaa. 
Projektissa on myös erillinen teräsrakenneurakka, 
jota ei juttua tehdessä ollut vielä kilpailutettu. Siihen 
kuuluvat mm. teräksiset porrastornit.

Kuvat 3-5 : Oulun biovoimalan ns. apurakennuk-
sessa on mm. RKC Constructionin Ruukin pelti-vil-
la-pelti -elementeillä tekemää julkisivua, Normekin 
toimittama pääporrasrakenne ja Peikon Deltabeam-
palkkeja välipohjien kannattajina.

2.

3.

4.

5.
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- Erikoisosien tarve perustuu rakenne-
suunnittelijan laskelmiin. Tässä todettiin, 
että teräsjäykisteet ovat niin isoja, etteivät 
vakiotuotteina myydyt kiinnitysosat riittä-
neet. Käytännössä A-Insinöörien ja Ansta-
rin suunnittelijat keskustelivat sitten, miten 
kuormat saa siirretyksi pilareille vinositei-
den avulla, ja Anstar kehitti tähän sopivat 
tuotteet. Anstar on valmistanut ja toimitta-
nut suunnitelman mukaisia osia sitten asen-
nettaviksi elementteihimme tehtaallamme, 
Markku Rosenberg sanoo.

- Työmaata on viety yhdessä eteenpäin 
vastaan tulleet haasteet ratkoen. Kun ele-
menttitehdas saa suunnitelmat, valmistus 
alkaa ja aikatauluista yritetään pitää kiinni, 
Antti Ylänne tiivistää hankkeen etenemisen.

Teräksiset vinojäykisteet tulevat Lu-
jatalolle Normekilta samoin kuin pääpor-
taikon portaat sekä tarvittavat vaakasiteet ja 
räystästuet. Käytännössä runkotyömaalle on 
tuotu Rajavillen tehtailta betonielementit, 
joissa on ollut sallittujen toleranssien puit-
teissa asennetut Anstarin kiinnitysosat, sekä 
Normekin tehtaalta samoilla lähtökohdilla 
tehdyt teräsjäykisteet. Työmaalla jäykisteet 
on sitten kiinnitetty elementteihin pulttilii-
toksin.

- Hyvin on työ sujunut niin turbiini- 
kuin IEC-rakennuksessakin. Tähän oma roo-
linsa on kokeneella työmaajohdolla. Tilaaja 
on pitänyt koko ajan palavereja yhteenso-
vituksista, asennusalueet on sovittu, ja tie-
to kulkee täällä hyvin. Meidän urakassamme 
betonielementtien ja niiden vino- ja vaaka-
siteiden asennukset on tehnyt Asennuspojat 
LK, muut teräsosat asensi Normek. Paikal-
lavalutyöt on tehnyt Oulun Betonirakennus, 
kuvaa Antti Ylänne käytännön tekemistä.

- Korvenkylän tehtaassamme on kak-
silaivainen halli, jonka toisessa laivassa voi 
tehdä ja käsitellä poikkeuksellisen suuria ele-
menttejä. Meillä on siellä nostokapasiteet-
tia toisella puolen 80 ja toisella 40 tonnia. 
Toimitimme sieltä elementtejä myös mm. 
Äänekosken biotuotetehtaalle osana Parman 
toimitusta. Suomesta ei löydy monta vastaa-
vanlaista laitosta. Toivomme nyt kovasti, että 
esimerkiksi Kemin, Kuopion tai Kemijärven 
hanke etenisi ja saisimme niistä taas uutta 
työsarkaa tälle tuotantolinjalle, Markku Ro-
senberg sanoo.

Tarvikkeet olennainen osa  
rakennetta

Rajavillen kannalta oli selvää alusta pitäen, 
että Laanilan voimalahankkeessa ei voi käyt-
tää vain tehtaille vuosisopimuksilla tilattavia 
vakio-osia. Siksi jo sopimusvaiheessa tuotiin 
esille, että suunnittelusta pitää saada tarvit-
tavat tiedot ajoissa. Markku Rosenberg tote-
aakin, että listat tarvikkeista on saatu pää-
osin niin ajoissa, ettei työ ole jäänyt kiinni 
projektiin erikseen valmistettavista osista.

- Anstarilla todettiin, että heillä ei ole 
kaikkia tarvittavia osia olemassa, mutta tä-
mäkin ongelma ratkottiin siis menestyksel-
lä. Olemme saaneet heiltä toimitukset ihan 
kiitettävästi ja niitä tulee vielä lisääkin. Ele-
menttitoimituksemme jatkuvat vielä kesä-
kuuhun asti, Markku Rosenberg toteaa.

Anstarin elementtitehtaiden kanssa teh-

tävästä yhteistyöstä vastaava avainasiakas-
päällikkö Jari Vilkman neuvotteli Rajavil-
len kanssa toimituskokonaisuuden, johon 
kuuluu noin sata ristikkoliitososaa, noin sa-
ta palkkikenkää ja niihin liittyviä AMP45- ja 
AMP45M-pultteja sekä noin tuhat ARJ-lii-
tosta. Pääosa Anstarin toimituksista on men-
nyt Rajavillen tehtaille, mutta Villähteeltä 
on lähtenyt myös jonkin verran asennusosia 
työmaalle.

Rakenteiden järeyden takia Anstarin 
suunnittelupäällikkö Hannu Lumiaho on ol-
lut myös tavallista enemmän mukana hank-
keessa.

- Palkkikenkiämme, niihin liittyviä pult-
teja ja ARJ-raudoitusjatkoksiamme on käy-
tetty momenttijäykissä palkkiliitoksissa. Täs-
sä erikoista olivat ristikkoliitokset, johon 
täytyi suunnitella ADK 1500S ja ADK 1500S-
580-2 nimellä kulkevat uudet erikoisosat. 
Jäykistävien liitosten voimat olivat niin suu-
ret, etteivät aiemmat tuotteemme riittäneet 
kohteeseen. A-Insinöörit kyseli sitten meiltä, 
voisimmeko tehdä jotakin, kun vakioliitokset 
eivät riitä. Saimme heiltä laskelmat ja kehi-
timme sitten heidän laskelmiensa mukaiset 
liitososat, Hannu Lumiaho kuvaa prosessia.

- Tähänastiset vakioliitososamme eli 
ADK-vinosaumaliitokset ja ADE-vaakasau-
maliitokset ovat riittäneet teollisuuskohtei-
siin, jollaiseksi tämän voimalaitosrakenta-
misenkin luokittelisin, mutta tässä kohteessa 
on poikkeuksellisen suuret voimat hallitta-
vana. A-Insinöörit oli suunnitellut kohdetta 
hyödyntäen Anstarin suunnittelutyökaluja ja 
jo yli 20 vuotta käytössä ollutta tuoteperhet-
tä, mutta todennut siis, etteivät vakiotuotteet 
riitä. Saimme kyselyn yhteydessä A-Insi-
nööreiltä rungon jäykistykseen liittyvää 3D-
materiaalia ja teimme sitten tuotekehitystä 
täällä tietysti tiiviisti A-Insinöörien kanssa 
yhteyttä pitäen. Lopputulos on nyt sitten tu-

lossa osaksi tuotevalikoimaamme ja tietysti 
myös suunnittelun aputyökaluihin, Lumiaho 
esittelee.

Teräsosat ilman hitsausta

- Yksi etumme on, että voimme tarjota 
suunnittelijoille valmiita ratkaisuja, jolloin 
he voivat käyttää enemmän aikaa muuhun 
suunnitteluun. Toinen etu on, että tuotteem-
me helpottavat työmaatyötä. Ristiliitoksessa 
ankkurointiosamme liitetään jäykisteeseen 
pulteilla. Työmaalla ei siis tarvitse teh-
dä hyvinkin vaativaksi työksi määriteltävää 
liitoshitsausta. Tuotteemme sekä nopeuttaa 
työtä että vähentää riskejä. Kustannuksissa 
etuja tulee mm. siitä, ettei työssä tarvita tie-
tyt pätevyydet omaavia hitsareita eikä hitsa-
ustyön tarkistuksia, Lumiaho listaa käytetyn 
tuotteen hyötyjä.

- Käytännössä toimitamme siis betoni-
elementin sisälle tehtaalla asennettavat te-
räsosat. Betonin pinnasta eteenpäin tehdään 
tavallista teräsrakennetta, joka tulee toisel-
ta konepajalta. Voimat viedään pilarien ylä-
päässä vaakasauvojen avulla rakennuksen 
päätyihin ja siellä pilareiden välisillä vino-
sauvoilla perustuksille. Tässä A-Insinöörit 
on suunnitellut raudoitukset, teräsrakenteet 
yms. voimien hallintaan liittyvät asiat toimi-
vaksi kokonaisuudeksi, Lumiaho täsmentää 
Anstarin roolia vinositeissä.

- Jos rakennetta katsoo toisesta suun-
nasta, siihen syntyy jäykkä kehärakenne 
elementtipilarien ja -tasojen yhdistelmällä. 
Siinä on käytetty Anstarin momenttijäykkää 
liitosta, joka tehdään hyödyntäen APK-M-
palkkikenkiä ja niihin liittyviä pultteja ja rau-
doitusjatkoksia, Lumiaho jatkaa. 

- Oletan, että sekä palkkikengät että ris-
tikkoliitososat ovat paljolti menneet samoi-
hin pilareihin. Palkkikengillä jäykistetään ra-
kennetta toiseen ja ristikkoliitososilla toiseen 
suuntaan. Kehäjäykistetty rakenne optimoi 
rakennepaksuuksia ja minimoi tilankäyttöä. 
Kehäjäykkä rakenne jakaa voimia laajem-
malle, ja suuria voimia voi hallita pienem-
millä rakenteilla. ARJ-liitokset liittyvät tässä 
lähinnä palkkikenkiin, vetovoimat ankkuroi-
daan pilariin niitä hyödyntäen. Palkkikengän 
päässä jatkos kääntää voimat pilarin suun-
taan, Lumiaho toteaa.

- Kaikkineen Anstarin yksi vahvuus ovat 
nämä järeät liitososat, joita on käytetty pal-
jon teollisuus- ja voimalaitosrakentamises-
sa. Tässä siis kehitimme aiempia järeämmän 
liitososan, joka tulee osaksi vakiomallisto-
amme syksyn 2019 aikana. Se vakioidaan sa-
malla suunnittelutyökalupakkimme osaksi. 
Ulkoisesti uusi tuote ei juuri eroa entisistä. 
Tuotannossa uusi osamme kuuluu projekti-
toimitustuotteisiin eli sitä valmistetaan tila-
usten mukaan. Liitososan nimenä säilyy jat-
kossakin ADK1500, Lumiaho esittelee. -ARa

Kuva 6: Turbiinirakennuksen runkoa. Rajaville on 
toimittanut betonipilarit, joissa on ristiliitoksissa 
Anstarin tähän hankkeeseen räätälöimiä ADK 1500S 
ja ADK 1500S-580-2 nimellä kulkevia uusia erikois-
osia. Kuvan teräksiset vinositeet on kiinnitetty Ansta-
rin toimittamiin liitososiin pulteilla.

Valokuvat: Arto Rautio

6.
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RISTIKKOLIITOKSET
Anstar Oy:n kehittämät ristikkoliitokset ADE ja ADK on suunniteltu betoni-
elementtirungon jäykistystä varten. Liitoksia käytetään betonielementtipilarin 
ja teräsrakenteisen jäykistysristikon ja -sauvan välisissä liitoksissa. 

• Testatut tuotteet on mitoitettu kestämään suuria kuormia
• Laaja säädettävyys kattaa rungon normaalit valmistus- ja asennustoleranssit
• Nopea asennus työmaalla, ei hitsauksia eikä maalauksia
• Toimitetaan valmiiksi maalattuna tai kuumasinkittynä
• Valmistus tapahtuu EN 1090-2 mukaisesti
• Komponentit ja blogit niin Tekla- kuin AutoCAD-ympäristöön
• Liitokset on suunniteltu Euronormien vaatimusten mukaan
 

www.anstar.fi
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SUOMI

RUOTSI VIRO

LATVIA

LIETTUA

PUOLA

1500
TONNIA
PÄIVÄSSÄ

TERÄSTOIMITUKSIA 
KUUDESSA MAASSA

BE Group on johtava teräksen, 
erikoisteräksen, ruostumattoman 
teräksen sekä alumiinin 
kauppaan ja tuotantopalveluihin 
erikoistunut yritys. Asiakkaamme 
toimivat pääasiassa rakennus- ja 
valmistavassa teollisuudessa 
Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. 
Vankalla osaamisellamme ja 
tehokkailla hankinta-, logistiikka- 
ja tuotantoprosesseillamme 
tarjoamme varastomyyntiä, 
tuotantopalveluja ja suoria 
toimituksia asiakkaillemme heidän 
teräs- ja metallituotetarpeisiinsa.

      LUE LISÄÄ BEGROUP.FI

ONE STOP PARTNER IN STEEL & ALUMINIUM BUSINESS.
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- Suunnittelemme tilaajalle kaikki betoni-, 
elementti- ja perustusrakenteet. Valmet, 
Raumaster ja Lujatalo alkoivat kaikki ra-
kentaa niiden urakkaan kuuluvia rakenteita 
suunnittelemiemme perustusten päälle, ker-
too hankkeen vastaava rakennesuunnittelija 
Jussi Rantanen.

- Tilaajalle suunnittelemissamme ra-
kennusmassoissa suurimpia ovat turbiinira-
kennus, IEC-rakennus sekä pääporrastorni. 
Lisäksi tähän pakettiin kuuluvat putkisillat 
sekä pienempiä rakennuksia, hän täydentää.

- Putkisillat ovat yksi merkittävä te-
räsrakenne, samoin turbiinirakennuksen 
hoitotasot. Lujatalon runkourakkaan kuu-
luu yhteensä noin 750 tonnia teräsrakentei-
ta. Isoimmat teräsrungot kuuluvat Valmetin 
kattilarakennukseen, eikä niitä suunnitella 
meillä, Rantanen lisää.

Haussa toimiva kokonaisuus

Rantanen kertoo A-insinöörien käyttäneen jo 
useissa projekteissa Anstarin tuotteita mm. 
rakenteiden sidontaan. Kun tässä kohteessa 
on isot voimasuureet ja kuormat, jouduttiin 
hankkeessa hyödyntämään myös räätälöityjä 
tuotteita.

- Ensin tietysti selvitimme, mihin asti 
pärjätään vakiotuotteilla. Anstarille teimme 
rungon osalta laskennan ja toimitimme sit-
ten heille voimasuureet, joiden pohjalta siellä 
laskettiin, miten räätälöity osa pitää tehdä. 
Kun elementtisuunnittelu tuo kokonaisuu-
teen omat reunaehtonsa, on lopullisessa to-
teutuksessa haettu toimiva kompromissi niin 

elementtisuunnittelun kuin Anstarin valmis-
tuksenkin osalta, Jussi Rantanen kertoo.

- Tällainen räätälöinti on tuttua isoissa 
teollisuus- ja voimalaitoshankkeissa. Ans-
tarin ohella vastaavaa on tässä tehty mm. 
Peikon turbiinirakennuksessa käytettyjen 
laattakannakkeiden kanssa. Isoin työ tässä 
on ollut saada lähtötiedot oikeiksi, jotta on 
voitu sitten katsoa yhdessä rakenteen toimi-
vuus kokonaisuutena ja tehdä riittävät liitos-
osat. Muuten esimerkiksi näiden vinositeiden 
kanssa on tehty hyvin tavanomaisen teräs-
rakenteen suunnittelua. Niissä on aika järeät 
päätylevyt, mutta tavanomaiset tällaisessa 
rakentamisessa, Rantanen kuvaa.

- IEC-rakennukseen haluttiin mahdol-
lisimman pienet rakennekorkeudet. Suun-
nitelmissa oli määritelty, että rakenteessa 
käytetään betonitäytteistä teräspalkkia sekä 
rajattu palkin korkeutta. Lujatalo päätyi sit-
ten käyttämään Peikon tuotetta. Deltabeam-
palkkeja on käytetty rakenteessa 575 jm, 
Rantanen toteaa.

IEC-apurakennuksessa rakenne perus-
tuu 5-7 metrin välein sijoitettuihin betonipi-
lareihin ja 11-12 metriä pitkiin teräspalkkei-
hin sekä 5-7 metriä pitkiin ontelolaattoihin 
yläpohjaan asti. Ontelolaattojen vahvuus 
on osin 265 ja osin 320 mm, pilarit 580 X 
580 mm. Rakennus on suunniteltu tavallis-
ta toimistorakennusta suuremmille kuor-
mille, koska siinä on toimisto- ja valvomo-
tilojen ohella paljon laitetilaa automaatio-, 
sähkö- yms. laitteille. Rakenteessa on otettu 
myös huomioon mahdollisuus laajentaa sitä 
lisäkerroksella. Kerroskorkeus vaihtelee tilan 
käyttötarkoituksesta riippuen 2,3 metris-
tä 4,6 metriin. Matalin kerros on kaapelitilaa 
ja korkein paljon tekniikkaa katossa sisältä-
vä ylin kerros, jossa on alas laskettu katto. 
Muuten kerroskorkeus on 3,5 – 4 metriä.

- Teräspalkki auttoi optimoimaan ker-
roskorkeudet. Kun ontelot ovat aika lyhyi-
tä, palkkien korotushyllyt tekevät rakentees-
ta toimivan. Korotusosan vieressä on laatan 
alapinnassa vähän lisätilaa tekniikalle, mikä 
osaltaan optimoi korkeutta. Katolla on laa-
tan päällä villa ja vedeneriste, Jussi Ranta-
nen sanoo.

Tulevaisuus osana tekemistä

- Turbiinirakennuksessa on järeimmät ja 
painavimmat rakenteet, mikä toi lisähaas-
teensa. Turbiinirakennuksen pääpilarit on 
tehty yksimittaisina yli 30-metrisinä ele-
mentteinä. Teimme kaikkien betonielement-
tien valmistuskuvat Rajavillelle. Suurimmat 

Voimalan 
rakenteet 
mittava 
suunnittelutyö
Oulun Energian Laanilan voi-
malan EPC-konsulttina toimiva 
Pöyry Finland kiinnitti A-Insi-
nöörit rakennesuunnittelua te-
keväksi alikonsultiksi jo toteu-
tussuunnitteluvaiheen alussa. 
Pöyryn rooli on koordinoida 
kokonaisuutta eli laitetoimituk-
sia ja rakennepuolta. A-Insi-
nöörit tekee Laanilassa tilaajalle 
kuuluvien rakenteiden suunnit-
telun lisäksi myös Raumasterin 
toimitukseen kuuluvien teräsra-
kenteiden suunnittelun.

Kuvat 3 ja 4: Ns. apurakennuksen pilari-palkki -lii-
tos.

Kuva 5: Oulun OEBIO-projekti, Tekla-mallista otettu 
3D-kuva turbiini- ja mm. valvomon ja toimistotiloja 
sisältävän ns. apurakennuksen rungoista. 

Kuva 6: Kuvassa on rakennesuunnittelijan mallis-
ta nähtynä turbiinisalin tason +15.000 pilari-palkki 
-liitos, jossa näkyvät mm. raudoitteet ja varustelu-
osat.

Suunnittelukuvat: A-Insinöörit

Kuvat 1 ja 2: Oulun OEBIO-projekti, yleisnäkymiä A-
Insinöörien Tekla 3D-mallista.

1.

2.

Artikkelit
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voimansiirrot ovat juuri tässä rakennukses-
sa, jossa myös tätä liitososien räätälöintiä 
piti tehdä. Suunnittelun kannalta järeimmät 
pilarit olivat siinä mielessä hieman helpom-
pia, että isot dimensiot helpottivat harjate-
räksen ja eri varusteluosien mahduttamis-
ta elementtiin. IEC-rakennuksessa tämä oli 
paljon haastavampi osa suunnittelua. Tilan-
netta tosin tasoitti, että turbiinirakennuksen 
elementteihin sijoitettiin paljon enemmän 
varusteluosia kuin apurakennukseen, Ranta-
nen naurahtaa.

- Pilareihin tuli mm. isoja kiinnityslevy-
jä Peikolta. Niillä on varauduttu putkisto-, 
laite- ja hoitotasokannatuksiin. Tämän takia 
betonia on paikoin hankala nähdä teräksen 
seasta. Tämä oli Pöyryn layout-suunnitte-
lun tietoinen ratkaisu ja annettiin meille läh-
tökohdaksi suunnittelulle. Tieto aiemmista 
hankkeista on osoittanut, että on järkevintä 
varautua muutoksiin ja kannakointitarpeisiin 
jo rakennusvaiheessa eikä tehdä jälkikiinnik-
keitä, Rantanen korostaa.

Turbiinirakennuksessa on turbiinin ym-
pärillä koko rakennuksen kokoinen päähoito-
taso noin 15 metrin korkeudessa. Tällä tasolla 
on toiminnallisen roolin lisäksi olennai-
nen osa rakennuksen jäykistämisessä, se ja-
kaa voimia siteille ja perustuksiin. Lisäksi on 
pienempi hoitotaso 7 metrissä ja rakennuk-
sen yhden seinän mittainen taso 21 metrissä. 
Turbiini on omilla perustuksillaan ja pilareil-
laan irrallaan muusta rakenteesta rakennuk-
sen keskellä. Putkistot esimerkiksi ovat sivu-
laivassa.

- Turbiinirakennuksessa välitasossa on 
betonipalkit, kuorilaatat ja pintavalu. Te-
kovaiheessa laatat toimivat myös muottina 
pintavalulle. Suunnittelussa on otettu huo-
mioon läpivienneistä saadut alkutiedot, mi-
kä sallii tiettyjä muutoksia jälkikäteen, Jussi 
Rantanen sanoo.

Kuorirakenne arkkitehtuuriin 
sopivana

Laanilan biovoimalaitoksessa rakennusten 
kuorirakenne perustuu betonisiin sokke-
lielementteihin ja niiden yläpuolelle tuleviin 
Ruukin pelti-villa-pelti -elementteihin. RKC 
Construction on hankkinut elementit ark-
kitehtisuunnittelussa määritellyn värimaa-
ilman pohjalla. Arkkitehtuuri on pääosin 
samanlaista koko alueella, joissakin kohdin 
pelti-villa-pelti -elementtien päällä on tosin 
myös pintaverhouspeltejä. Myös polttoai-
nesiilojen yläosiin tulee pintaverhouspelti. 
Muuntajarakennus sen sijaan on betonisei-
näinen.

- Aukkoja on sangen vähän. Turbiini-
rakennuksessa ja kattilarakennuksessa on 
pienet ikkunapinnat. IEC-rakennuksessa on 
tietysti enemmän ikkunapintaa, kun se on 
toimisto- ja valvomokäytössä. Kuoripintoja 
tulee tähän kohteeseen kaikkineen yli 15.000 
m2. Työmaan kuoriurakka on siis ihan kun-
nioitettavan kokoinen sekin, Rantanen sum-
maa.

Voimalaitostyömaalle tulevien teräs-
rakenteiden kokonaismäärä nousee myös 
suureksi, tonnimäärä yhteensä selkeästi ne-
linumeroiseksi. A-Insinöörien Tampereen 
toimisto on suunnitellut tilaajan vastuulla 

olevat teräsrakenteet. A-Insinöörien Oulun 
toimisto on puolestaan hankkeessa Raumas-
terin teräsrakennesuunnittelijana. Näiden li-
säksi terästä tulee siis paljon Valmetin suun-
nitteluvastuulla olevaan kattilarakennukseen.

- Raumasterin siilot tehdään betonista 
kattorakenteisiin asti. Siilon kattorakenteet ja 
kuljettimien rakenteet sekä polttoaineen vas-
taanottorakennukset ovat teräsrakenteisia. 
Päävastaanottorakennuksessa on betonira-
kennetta noin 2,4 metriin asti ja siitä ylös-
päin on 8-10 metriä korkea teräsrunko, jossa 
on pelti-villa-pelti -kuoret ja vesikattora-
kenne kantavan profiilipellin päällä. Lisäksi 

tehdään toinen polttoaineen vastaanottora-
kennus sekä seulomo- ja murskaamoraken-
nus, jotka ovat myös puolilämpimiä teräsra-
kenteita, Rantanen tietää.

Normekin toimituksista Jussi Ranta-
nen nostaa siteiden ohella esille pääportaan. 
Portaassa on teräspalkkirunko. Välitasot on 
laskettu liukuvalubetoniin kiinnitettyjen jäl-
kikiinnityskonsolien päälle, ja niiden välis-
sä ovat suorat nousut. Portaisiin tehdään 
betonista askeltasot valukaukaloihin ja vä-
litasoille tulee liittopellin päälle pintavalu. 
IEC-rakennuksen ylimmältä välitasolta ka-
tolle vievässä portaassa käytetään ritilätaso-
ja. Katolta pääsee kattilarakennuksen katolle 
tarvittaessa. Itse pääportaasta pääsee IEC-
rakennuksen eri kerrosten ohella kattilara-
kennukseen.

- Olemme suunnitelleet voimalaitosalu-
eelle myös kaksi teräsrakenteista porrastor-
nia, jotka ovat vielä hankinnassa. Kattilara-
kennukseen tulee myös teräsportaita, jotka 
kuuluvat Valmetin toimitukseen. Kattilara-
kennuksessa on myös tavarahissi. Turbiini-
rakennuksen hätäpoistumisportaat toteute-
taan kuten pääporrastornissa eli askelmiin 
tulee betonivalu päähoitotasolle asti, mis-
tä ylöspäin ne jatkuvat ritilätasoisina. Muut 
portaat tehdään pilari-palkki -runkoisina ja 
askelmat ritilätasoina kuten yleensä tällaisis-
sa kohteissa, Rantanen summaa. -ARa

3. 4.

5.

6.
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Orima-Tuotteessa on pohdittu tulevaisuu-
den näkymiä osana yhtiön uuden strategian 
tekoa. Kattoturvatuotteiden ja sadevesijär-
jestelmien valmistukseen sekä ohutlevytuot-
teiden sopimusvalmistukseen 1980-luvun 
lopulta lähtien keskittynyt yritys on siksi 
alkanut hakea liiketoimintamahdollisuuksia 
myös muualta, ensiksi aurinkoenergiajärjes-
telmien kiinnittämiseen liittyvistä tuotteista.

- Olemme miettineet kehitystrendejä se-
kä sitä, mitä haluamme tehdä. Kaupungistu-
minen ja siihen liittyvä pinta-alojen tehokas 
hyödyntäminen on yksi alue, jossa näemme 
mahdollisuuksia. Aurinkojärjestelmät katoil-
la, seinissä tai maassa ovat osa tätä kehitys-

Valmistukseen syntyy strategista 
kumppanuutta

Orimattilalainen Orima-Tuote 
on elänyt teollisella tuotannolla 
jo liki 60 vuotta. Tuotteiden ja 
toiminnan kehitys ovat tärkeä 
osa asiakaspalvelua. Luonteel-
taan yhtä syvemmälle menevä 
yhteistyö terästukkurin kanssa 
tukee osaltaan yhtiötä tulevai-
suuden tavoitteisiin pyrkimi-
sessä.

1.

2. 3.

Kuva 1: Tibnor hankkii pääosin SSAB:n Hämeen-
linnan tehtaalta emoputkea, joka sahataan ja pa-
kataan Hyvinkään teräspalvelukeskuksessa Oriman 
tuontantoon sopiviin määrämittoihin. Hukkaa syn-
tyy käytännössä vain sen verran kuin itse sahaus sitä 
tuottaa väkisin.

Kuva 2: Orima-Tuotteen tuotantopäällikkö Nico 
Forsström (vas.) ja Tibnorin teräsmyyjä Kimmo Le-
mola tutkailevat Oriman varastossa Tibnorin toimit-
tamia määrämittaan sahattuja teräsmateriaaleja.

Kuva 3: Toimitusjohtaja Mikko Ahonen kertoo Ori-
ma-Tuotteen omien tuotteiden kysynnän nousevan 
jyrkästi kesää lähestyttäessä ja hiljenevän talven lä-
hetessä. Oriman tuotanto koostuu viidestä eri koko-
naisuudesta, sadevesijärjestelmistä, seinä- ja lape-
tikkaista, kattoturvatuotteista eli mm. lumiesteistä ja 
kulkusilloista sekä aurinkoenergiajärjestelmien kiin-
nitystuotteista ja sopimusvalmistuksesta globaaleille 
markkinoille.

Artikkelit
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trendiä. Hyvinvointi, terveydenhoito yms. 
liiketoiminta-alueet ovat yksi potentiaalinen 
asiakasryhmä. Näemme myös, että logistii-
kan rooli kasvaa, mikä tuo mahdollisuuk-
sia sillä puolen. Neljäs selkeästi tärkeä trendi 
on energiatehokkuuteen, taloudellisuuteen 
ja luonnonvarojen mahdollisimman hyvään 
hyödyntämiseen liittyvä kokonaisuus, jossa 
etenkin oman toiminnan tehostaminen sekä 
myös aurinkoenergiaan liittyvä Solar-tuo-
teperheemme ovat tärkeitä, kuvaa ajatuksia 
yhtiön toimitusjohtajana vajaat kaksi vuotta 
sitten aloittanut Mikko Ahonen.

Tällä hetkellä Orima-Tuotteen tuotan-
to koostuu viidestä eri kokonaisuudesta, sa-
devesijärjestelmistä, seinä- ja lapetikkaista, 
kattoturvatuotteista eli mm. lumiesteistä ja 
kulkusilloista sekä aurinkoenergiajärjestel-
mien kiinnitystuotteista. Lisäksi yhtiön ti-
loissa tehdään sopimusvalmistusta globaa-
leille markkinoille.

- Aurinkojärjestelmiä aloimme miettiä 
2017 ja vuonna 2018 siitä tuli merkittävä lii-
ketoiminta-alue meille. Näen siellä valtavan 
kasvupotentiaalin. Samaten kone- ja laite-
rakentamisen työt ovat kiinnostava työkent-
tä, jossa meillä on osaamista. Niissä töissä 
emme tosin yleensä omista tuotteita, vaan 
teemme niitä siis muille, Ahonen kertoo.

Yhteistyön tiivistäminen  
tukee liiketoimintaa

Orima-tuotemerkillä myytävissä yhtiön pe-
rinteisissä tuotteissa liiketoiminta on Ahosen 
mukaan usein enemmän asiakkaan rea-
gointiin kuin ennakointiin perustuvaa. Siksi 
toimitusajat ovat usein lyhyitä ja tuotannon 
notkeus ja ripeys ovat avainasemassa kaupan 
syntymiselle. Oman väen ja omien koneiden 
pitää tietysti olla hyvässä iskussa, mutta yhtä 
lailla toimintaan tarvitaan kumppanuut-
ta, jotta tuotannossa tarvittavia materiaaleja 
saadaan riittävästi ja oikea-aikaisesti.

- Olemme tehneet terästukkuri Tibnorin 
kanssa hyvää yhteistyötä, jota on nyt tarkoi-
tus syventää entisestään. Olemme nyt tuo-
massa omiin tiloihimme Tibnorin ulkoisen 
varaston, jolla saadaan lisää toimitusnopeut-
ta ja varmuutta tuotantoon. Toki Tibnor voi 
samalla ennakoida omaa toimintaansa entis-
tä paremmin, kun varastoseuranta hälyttää 
esimerkiksi tietynlaisen tuotteissamme käy-
tettävän putken varastomäärän lähestyvän 
kriittistä rajaa, Mikko Ahonen toteaa.

- Ajatus on kannaltamme hyvä, kun 
voimme täyttää varastoa sovittujen rajojen 
puitteissa omaehtoisesti ja varata sahaus-
kapasiteettia Hyvinkään teräspalvelukes-
kuksessamme muuhun tuotantoon hyvin 
sovittaen sitä mukaa, kun tavaraa kuluu Ori-
mattilassa. Käytännössä Orima siis ottaa ta-
varaa ulkoisesta varastostamme tilaustensa 
mukaan, me saamme tiedon kulutuksesta, ja 
täytämme varastoa tarpeen mukaan, kiteyt-
tää toimintamallin Tibnorilla Orima-Tuot-
teen asiakassuhteesta vastaava Kimmo Le-
mola.

- Näen tässä myös ihan ympäristöarvoa. 
Onhan se hiilijalanjälkeä selvästi vähentävä 
ja toki myös kustannustehokas toimintatapa, 
Ahonen arvioi.

Kuvat 4 ja 5: Orima-Tuotteen tuotannossa hyödyn-
netään paljon robotteja. Esimerkiksi tikaslinjalla 
kone tekee työn ja ihminen valvoo. Robotti ottaa Tib-
norin toimittamasta nipusta määrämittaan sahatun 
putken kerrallaan työstöön. Linjalla on kolme konet-
ta, josta yksi rei’ittää, yksi supistaa ja yksi merkitsee 
tikkaaseen Oriman hakemaan vapaaehtoiseen VTT:n 
myöntämään varmennetodistukseen liittyvän lei-
man. Sitten tikas menee kokoonpanosolulle, jossa ro-
botti asettelee tikas- ja puolaputket oikeille paikoil-
leen. Lopuksi tehdään liitokset niittaamalla. 

Kuva 6: Tibnorin Hyvinkään teräspalvelukeskukses-
sa määrämittaan sahattua putkea Oriman varastossa 
odottamassa tuotantoon menoa.

Esivalmistus on olennainen   
osa tuotantoa

Orima-Tuotteen omista tuotteista viedään 
ulkomaille suoraan noin 15 prosenttia ja vä-
lillisesti toinen mokoma. Pääosa kotimaan 
myynnistä menee yrityksille.

- Ikävä kyllä toimintamme on syklis-
tä eli kysyntä kasvaa nopeasti lumen sula-
essa ja alkaa hiipua taas talven lähestyessä. 
Siksi hyödynnämme paljon esivalmistusta, 
Jos emme ottaisi putkia valmiiksi sahattuina 
Tibnorilta, putkivaraston pitäisi olla paljon 
isompi ja siitä huolimatta jokin putki voisi 
olla lopussa, kun sitä kipeimmin tarvitaan. Ja 
jos tukkuri osaa tehdä jotain paremmin kuin 
me, miksi muutenkaan panostaisimme sii-
hen, Ahonen pohtii.

- Tuotteemme on vakioitu tiettyihin mit-
toihin ja itse tuotanto on automatisoitu hyvin 
pitkälle. Esimerkiksi tikkaissa, kattosilloissa 
ja kiinnikkeissä kone tekee työtä, ja ihminen 
valvoo konetta. Joissakin sadevesijärjestel-
mien komponenteissa ja pienissä tuoteryh-
missä ihminen on yhä koneella tekemässä 
työtä. Kun valmiit tuotteet tehdään tiettyihin 
mittoihin, otamme myös putket ja kattosil-
tamateriaalit tukkurilta määrämittaisina. Ne 
menevät sitten tukkupakkauksesta suoraan 
koneeseen valmiiksi oikean levyisinä tai pi-
tuisina. Koneesta tulee lopuksi valmis tuote 
pintakäsittelyyn, kertoo tuotantopäällikkö 
Nico Forsström.

- Putkissa jalostus on sitä, että putket 
rei’itetään, kasataan ja pinnoitetaan valmiik-
si tuotteiksi. Levytavarassa lävistys ja tai-
vutus ovat päätyövaiheet. Putkista tehdään 
käytännössä eniten lumiesteitä, tikkaita, 

tikkaiden seinäjalkoja ja tikkaiden yläkaa-
ria. Ohutlevystä työstämme sadevesituotteita 
rullamuovauskoneella, kattosiltoja, katto-
kiinnikkeitä ja aurinkopaneelituotteita. Val-
miit tuotteet menevät Solar-tuoteryhmää 
lukuun ottamatta tilaajille nykyään korroo-
sioneston ja ulkonäön vuoksi maalattui-
na. Solarissa saadaan riittävä korroosiones-
to ja ulkonäkö toisenlaisella pintakäsittelyllä, 
Forsström jatkaa.

Pitkälle automatisoitu tuotanto ja suuri 
esivalmistusaste ovat mahdollisia, kun tuot-
teilla on vakioidut mitat. Lisäksi esimerkik-
si lumiesteissä ja kattosilloissa, osin myös 
lapetikkaissa käytetään samoja kiinnikkeitä. 
Osin kiinnitys toimii lisäämällä pieni adapte-
ri peruskiinnikkeeseen. Asiakkaan tarvitsema 
kokonaisuus puolestaan saadaan liittämällä 
vakioelementtejä yhteen sopiva määrä.

- Oma esivalmistuksemme lähtee siitä, 
että tilaamme emoputkea tehtaalta mah-
dollisimman oikein mitoitettuna. Sitten sa-
haamme putken Orimalle sopiviin mittoihin 

4.

5. 6.
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niin, että hukkaa on käytännössä vain sa-
hausjäte, Kimmo Lemola kertoo.

- Olemme tähän asti tilanneet Tibnorilta 
täydennystä tarpeen mukaan. Ideana on ollut 
optimoida kuormat täyteen niin, että perus-
kuormana ovat välttämättä tarvittavat tuot-
teet. Sitten täydennykseksi otetaan sitä, mitä 
koetaan järkeväksi liittää tilaukseen. Pohjana 
on myyntiennusteemme, joka menee Tibno-
rille, ja jonka pohjalta Tibnor tekee esival-
mistuksen, Forsström kuvaa tämänhetkistä 
yhteistyötä.

- Otamme putket pääosin SSAB:n Hä-
meenlinnan tehtaalta eli käytämme koti-
maista putkea. Tällä hetkellä esivalmistus on 
sahausta määrämittaan, mutta olemme il-
maisseet valmiutemme laajentaa rooliamme 
sillä puolen, Lemola toteaa.

- Pohdimme parhaillaan, mitä kenen-
kin on järkevää tehdä. Tosin se on muutenkin 
kyllä kokoaikaista pohdintaa, Nico Forsström 
hymähtää.

- Nyt koen, että meillä on selkeä tuote-
paletti ja hyvät roolit sekä hyvä mahdollisuus 
varioida tuotantomme kysyntää vastaavaksi, 
Mikko Ahonen arvioi omalta osaltaan.

Robotti tekee päätyön

Tiivistettynä esimerkiksi Oriman tikas val-
mistetaan ottamalla ensin Tibnorin kuor-
masta nippu määrämittaisia putkia tikas-
linjalle. Linjalla robotti ottaa nipusta putken 
kerrallaan työstöön. Linjalla on kolme ko-
netta, josta yksi rei’ittää, yksi supistaa ja 
yksi merkitsee tikkaaseen Oriman hakemaan 
vapaaehtoiseen VTT:n myöntämään varmen-
netodistukseen liittyvän leiman. Sitten tikas 
menee kokoonpanosolulle, jossa robotti aset-
telee tikas- ja puolaputket oikeille paikoil-
leen. Lopuksi tehdään liitokset niittaamalla.

- Lumiesteisiin tehdään supistus ja pää-
tyreiät, että jatkokset saa kiinni. Niitä teh-
dään samalla koneella kuin tikkaita, mutta 
lumieste menee rei’ityssolusta suoraan häk-
kiin. Tikkaan seinäjalka tulee taas toiselta 
linjalta, jossa on enemmän käsityötä. Siinä 
operaattori tekee ensin reiän putkeen ja sit-
ten putkeen kiinnitetään seinäkiinnityksen 
mahdollistava laippa. Lumieste- ja kattosil-
takiinnike tulevat puolestaan ohutlevylinjal-
tamme. Sen enempää putki- kuin ohutle-
vytuotannossa ei hitsata mitään. Sen sijaan 
sopimusvalmistuksessa teemme myös hitsa-
usta, Forsström toteaa.

- Orima on Tibnorille selkeä asiakas, kun 
tuotteilla on vakioidut mitat. Tilaamme emo-
putkea, sahaamme ja varastoimme putket 
Hyvinkään teräspalvelukeskuksessa ja toimi-
tamme niitä sitten Orimattilaan. Käytännös-
sä uutta sahataan aika lailla koko ajan, että 
varastosaldo pysyy yli kriittiseksi määritellyn 
rajan. Näin Oriman tuotanto ei pysähdy, Le-
mola kuvaa yhteistyötä.

Joskus toki tulee yllätyksiä. Orima sai äs-
kettäin poikkeuksellisen ison tilauksen, jo-
ka ei mahtunut ennusteeseen. Siihen Lemola 
joutui tosissaan etsimään tuotteet. Onneksi 
verkostosta löytyi sopivan mittaista emoput-
kea, josta sahaus oikeisiin mittoihin voitiin 
tehdä mitättömällä hukalla. Hukkahan on 
tällaisessa toiminnassa kulueristä kaikkein 
turhin.

Turvallisuusvaateet kasvussa, 
oletko valmis

Orima-tuotenimi on tullut vuosien mitta-
na tutuksi mm. yrityksen oman myynti- ja 
asennusverkoston avulla. Maanteillä ympäri 
Suomea on liikkunut kymmenittäin kuor-
ma-autoja Oriman väreissä ja logoissa. Autot 
lähtivät maanantaiaamuna liikkeelle täy-
teen lastattuina ja palasivat tehtaalle uutta 
kuormaa varten perjantaina. Nykyisin suora 
kuluttajamyynti menee lähinnä rautakaupan 
kautta ja muuten asiakkaina ovat kateval-
mistajat, talonvalmistajat, kattourakointi-
liikkeet, rakennusliikkeet sekä keskusliikkeet 
ja tukkuliikkeet, joiden kautta tuotteita myös 
menee yrityksille jonkin verran.

- Toimittajakumppanimme olemme va-
linneet kyvykkyyden perusteella. Sen mää-
rittävät toimitusten hinta sekä kumppanin 
toimitusvarmuus, innovatiivisuus ja toimi-
tusten tasalaatuisuus. Kun meillä työtä teke-
vät koneet, ei raaka-aineen laatu saa heitel-
lä. Emme kaipaa siitä tulevaa tuskaa yhtään, 
Mikko Ahonen korostaa.

- Tuotannossamme käytetyistä teräski-
loista otetaan putkituotteina noin kolmannes. 
Loppu on ohutlevyjen työstöä. Tämä ei ole 
kuitenkaan pysyvä jako, vaan tikkaiden mää-
rä on turvallisuusvaateiden mukana noussut 
vuosien varrella, Ahonen jatkaa.

Ahosella on tärkeä viesti myös kiinteis-
tönomistajille, rakennushankkeiden tilaajille 
ja eri roolissa katoilla töitä tekeville.

- Määräykset ovat päivittymässä. Samal-

la kiinteistönomistajan vastuu lisääntyy mm. 
katolle kiipeävän turvallisuudesta. Siksi kiin-
teistö- ja rakennusalalla on hyvä perehtyä 
määräyksiin ja kattoon eri tavalla liittyviin 
turvallisuusasioihin yleisemminkin. Esimer-
kiksi lumiesteiden osalta on hyvä miettiä, 
mikä on lappeen määrä ja miten lumikuorma 
toimii. Pidän vähän kummallisena turvalli-
suusajattelua, jossa vahinkoja yritetään vält-
tää jalkakäytäville tai piha-alueille viritetyillä 
puomeilla ja estonauhoilla. Kyllä kunnolliset 
kattoturvatuotteet ja mahdollisuus työsken-
nellä katolla turvallisesti muuttuvissa sää-
oloissa itsestä ainakin kuulostaa paljon jär-
kevämmältä. Kaikkineen on hyvä miettiä, 
onko minimiratkaisu hyvä, puhuttiin nyt sit-
ten kattoturvasta, aurinkopaneelien kiinni-
tyksestä tai yleisesti turvallisuudesta, Mikko 
Ahonen tähdentää. -ARa

Kuvat 7-9: Ohutlevylinjalla tuotanto alkaa määräle-
veyteen leikatusta kelasta. Ohutlevystä Orima-Tuote 
työstää sadevesituotteita, kattosiltoja, kattokiinnik-
keitä ja aurinkopaneelituotteita. Linjan loppupäässä 
tuotteet menevät nykyisin yleensä vielä pintakäsit-
telyyn.

Valokuvat: 1 Tibnor Oy, 2-9 Arto Rautio

7.

8. 9.
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Aukio-laajennus on osa erityisesti Euroopan 
ja Aasian välisen vaihtoliikenteen kapasitee-
tin lisäämiseen tähtäävää hanketta.  Helmi-
kuussa 2019 käyttöön otettu laajennusosa on 
laajuudeltaan noin 25.000m2. Bussiporttialue 
valmistui vuonna 2016, Eteläsiipi 2017 ja yli 
300m pitkä Länsisiipi valmistuu kahdes-
sa osassa vuoden 2019 aikana. Hankkeeseen 
liittyy lisäksi 2019 valmistunut Aukion ja 
Eteläsiiven välinen yhdyskäytävä sekä port-
tialue 37-39:n laajentaminen, joka valmistuu 
vuonna 2021. Valmistuessaan hankkeen koko 
laajuus on noin 75.000m2 sisältäen 8 uut 
matkustajasiltaa laajarunkokoneille.

Aukio-laajennus sisältää matkatava-
rajärjestelmän laajennuksen, monipuolisia 
kaupallisia palveluja sekä maailman mitassa 
edistyksellisen turvatarkastusalueen vaihto-
matkustajille. Kaupalliset palvelut ja ravin-
tolat keskittyvät Aukion alueelle, kun taas 
etelä- ja länsisiiven porttialueet ovat rauhal-
lisempia odotusalueita. Tapahtuma-aukiota 
reunustavat ravintolat sekä erityisesti suo-
malaista muotoilua myyvät liikkeet. 

Turvatarkastusalueen korkeat lasiseinät 
tekevät tilasta avaran ja valoisan. Huippuny-
kyaikainen turvatarkastusalue on konkreetti-

nen parannus väsyneille vaihtomatkustajille. 
Uudenlainen linjasto kokovartaloskannerei-
neen nopeuttaa ja sujuvoittaa turvatarkas-
tusta. Erityisesti on huomioitu lapsiperheet 
ja liikuntarajoitteiset, joille on mm. erillinen, 
tavallista leveämpi turvatarkastuslinjasto. 

Aukio muodostaa kaukomatkustajil-
le ensimmäisen ja usein ainoan mielikuvan 
Suomesta. Miellyttävän ja sujuvan matkus-
tajakokemuksen tavoitteena on saada vaihto-
matkustaja palaamaan Helsinkiin. 

Aukio on valtaisa ja haasteellinen teräs-
rakenne mutta se sisältää myös pohjoismais-
ta tunnelmaa luovia puupintoja. Tapahtuma-
aukion tammilattian alla on muuntojoustava 
asennustila tekniikalle. Turvatarkastusalueen 
tapahtuma-aukiolle johtavat uloskäynnit on 
verhottu massiivisaarnilla. Aukion seinä- ja 
alakattopinnat ovat teknistä koivuviilua.

Tapahtuma-aukio on matkustajavirtojen 
leikkauspisteessä sijaitseva noin 18m korkea 
monikäyttöinen tila, joka saa luonnonvaloa 
kolmiomaisen kattolyhdyn kautta. Kattolyh-
dyn sivut avautuvat luoteeseen ja koilliseen, 
lyhdyn kärki osoittaa kohti pohjoista. Kolmi-
oimainen kattolyhty näyttäytyy maamerkki-
nä kiitoteiden suuntaan. 

Aukio-laajennus sisältää matkatavarajärjestelmän laajennuksen, 
monipuolisia kaupallisia palveluja sekä maailman mitassa edistyksellisen 
turvatarkastusalueen vaihtomatkustajille.

Helsinki-Vantaan lentoaseman 
terminaalilaajennus / Aukio

Vuonna 2016 Finavia järjesti kutsukil-
pailun tapahtuma-aukion käytöstä, konsep-
tista ja tarinasta. Kilpailun voitti Arkkitehdit 
Davidsson Tarkela Oy:n ja Rune&Berg Design 
Oy:n työ ”Metsäaukio”. Tapahtuma-aukion 
toteutus perustuu voittaneeseen kilpailueh-
dotukseen.

Tapahtuma-aukiota kiertää 75m pit-
kä ja 2m korkea aaltoileva LED-näyttö, joka 
tarjoaa elämyksellisen näkymän vaihtuvaan 
suomalaiseen maisemaan eri vuodenaikoina. 
Visuaaliseen kokemukseen liittyy vuodenai-
kojen vaihteluja seuraava valo- ja äänimai-
sema.

1.

Projektit

2.
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Koivuviilulevyillä paneloidut seinät toi-
mivat kosketusnäyttöinä, joihin heijastetaan 
tietoa Suomesta ja näytöllä esiintyvistä mai-
semista. Videonäyttöä täydentävät interak-
tiiviset seinäprojisoinnit, joilla matkustaja 
voi maalata kädellään vaikkapa revontulia tai 
pöyhiä syksyn lehtiä. 

Tapahtuma-aukion kalustekokonaisuus 
koostuu kolmesta erillisestä istuinryhmästä. 
Lehden muotoisten, monikäyttöisten istui-
mien materiaaleina on käytetty saarnipuu-
ta ja nahkaa. Istuinryhmät ovat siirrettäviä 
ja niiden monimuotoisista, kerroksellisis-
ta osista voidaan muodostaa uusia koko-
naisuuksia kuten esiintymislava tai puhuja-
koroke. Tapahtuma-aukio on tilanteiden ja 
tapahtumien mukana elävä alusta ja rentout-
tava taukopaikka lentoaseman hälinän ja kii-
reen keskellä. 

Aukion tavoitteena on välittää viesti Suo-
mesta teknisesti huippukehittyneenä maana, 
jolla on erityisen läheinen luontosuhde.

Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA
PES-Arkkitehdit Oy

3.

4. 5.

6. 7.

8.

Kuva 1: Tapahtuma-aukiota kiertää 75m pitkä ja 2m 
korkea aaltoileva LED-näyttö.

Kuva 2: Yönäkymä laajennuksesta.

Kuva 3: Kaupalliset palvelut ja ravintolat keskittyvät 
Aukion alueelle . 

Kuvat 4 ja 8: Vaihtomatkustajien turvatarkastusalue.

Kuva 5: Aukio on noin 18m korkea monikäyttöi-
nen tila.

Kuvat 6 ja 7: Julkisivu luoteeseen ja leikkaus.
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Rakennesuunnittelu
Aukio-laajennuksen rakennuttajakonsulttina 
ja rakennesuunnittelijana toimi Sweco. 

Aukion-laajennus, joka sijoittuu eteläisen 
ja läntisen laajennusosan liittymäkohtaan ja 
on muodoltaan kolmiomainen. Rakennus-
paikka on kallioista savimaata. Geosuunnit-
telusta vastannut TYL Sipti Pohjatekniikka 
tuotti maaperätiedot lähtötiedoiksi perus-
tussuunnittelua varten. Paalutusta tarvittiin 
paljon, ja se toteutettiin lyönti- ja porapaa-
luilla. 

Rungon suunnittelussa keskeisenä suun-
nittelun lähtökohtana oli toiminnallisuus. 
Yhtenä haasteena oli rakennuksen alapuolel-
le sijoittuva asematason liikenne, joka asetti 
pilareiden sijoittelulle reunaehtoja.  Osal-
le aluetta pilareita ei voinut laittaa, mikä ai-
heutti rungon jännevälin pitenemisen jopa 
35 metriin. Rakenteellisesti asia on ratkais-
tu neljällä noin 30tn painavalla teräsristik-
korakenteella, jotka tukeutuvat halkaisijal-
taan 1,2m teräsliittopilareiden varaan. Lisäksi 
muutama asematasolta puuttuva pilari jou-
duttiin korvaamaan yläpuolisella ansas/veto-
tanko rakenteella. Loput liikennealueen pila-
rit ovat betonielementtipilareita.   

Epäsäännöllisestä, harvasta pilarisijoitte-
lusta johtuen välipohja on jälkijännitetty pai-
kallavaluholvi. Aukion sisätilojen runkora-
kenteet ovat teräs- ja teräsliittorakenteiset, 
joita yhteensä rakennuksessa on noin 2100tn. 
Matkatavaratehtaassa kellarin ja asematason 
runko on toteutettu teräsbetonielementtipi-
lareilla ja -palkeilla, välipohjat ontelolaatoil-
la. Betonia runkoon käytettiin 4200m3. 

Pilarisijoittelun rajoitteista ja rungon 
haasteellisesta geometriasta huolimatta jäy-
kistävät rakenteet onnistuttiin sijoittamaan 
rakenteellisesti toimiviin kohtiin. Jäykistys 
on pääosin toteutettu pilareiden väliin sijoi-
tetuilla vinositeillä ja asematason betonisei-
nillä. Lisäksi jäykistykseen osallistuvat 35m 
ristikot, jotka yhdessä 1,2 metristen liittopi-
lareiden muodostavat kehärakenteen. 

Oma lukunsa oli myös työmaatoteu-
tus, jossa riitti myös haasteita. Teräsrungon 
asennuksessa apuna käytettiin tietomallia, 
joka auttoi oleellisesti osien paikalleen saa-
mista. Kaikki saatiin kuitenkin asennetuksi 
onnistuneesti ja kohteen kokoluokka huomi-
oiden tyypilliset asennustoleranssiongelmat 
olivat kohtuullisen pieniä.

Suunnittelun onnistumisesta kertoo se, 
että emme tehneet ainoatakaan varsinaista 
suunnitteluvirhettä ja muutokset voitiin to-
teuttaa hallitusti. 

Hyvään lopputulokseen vaikuttivat oleel-
lisesti sekä suunnittelulle varattu riittävä ai-
ka että hyvä yhteistyö osapuolten välillä.

Tomi Eloranta, osastopäällikkö
Sweco Rakennetekniikka

1.

2. 2.

3.

4.

5.

1. Lähtevät matkustajat
2. Liiketiloja
3. Turvatarkastus
4. Tapahtuma-aukio
5. Transfer-palvelu

9.

10.

11.

Kuvat 9 ja 11: Turvatarkastusalueen korkeat lasisei-
nät tekevät tilasta avaran ja valoisan. 

Kuva 10: Pohjapiirros, 2. kerros.
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Osoite: Lentäjäntie 3
Valmistumisvuosi: 2019
Laajuus: 25.000 m2 
(hankkeen kokonaislaajuus 
noin 75.000m2)

Arkkitehtisuunnittelu
PES-Arkkitehdit Oy
Tuomas Silvennoinen, arkkitehti 
SAFA (pääsuunnittelija)
Lennart Lang, arkkitehti SAFA 
(projektiarkkitehti)
Kai Lindvall, muotoilija 
(sisustus- ja kalustesuunnittelu)
Tilaaja/ rakennuttaja  
Finavia Oyj
Pääurakoitsija
YIT Suomi Oy
Rakennesuunnittelu
Sweco rakennetekniikka Oy
Tomi Eloranta, osastopäällikkö
LVISA suunnittelu
Granlund Oy
Palotekninen suunnittelu
L2 paloturvallisuus Oy
Akustinen suunnittelu
Akukon Oy
Lasitekninen suunnittelu
Lasifakta Oy
Tapahtuma-aukion konsepti 
Arkkitehdit Davidsson Tarke-
la Oy 
Rune & Berg Design Oy
AV-tekniikan suunnittelu
Granlund Oy

Sisällöntuotanto ja tuotanto- 
vaatimusten määrittely 
OiOi Collective
Tekniset laitteet ja ratkaisut 
Studiotec Oy
Videokuvaus
Flatlight Creative House Oy
Teräsrunko
Ruukki Construction Oy
Teräslasiseinät 
Teräselementti Oy
Asematason ulkoseinät 
TPE Turun Pelti ja Eristys Oy
Teräsportaat ym 
Lahtinen&Kumpp. Oy
Väliseinien teräsrunko 
Helsingin Teräs Asennus Oy
Pergolat 
Alupro Oy
Kaiteet, portaat ym 
Teräsrakenne Toivonen Oy
Ulkopuoliset alakatot 
SRT Oy
Korvausilmaluukut 
Kera Group Oy
Lasi- ja alumiinilevyverhoilu 
Tambest Oy
Metallialakatot ja säteilijät 
Inlook Oy
Plazan lasiseinien kantavat
teräsrungot  ja täydentävät 
teräsrakenteet
Lahden Tasopalvelu Oy
Yhteiskannakointi 
Hilti Suomi Oy

Helsinki-Vantaan lentoasema, 
Terminaalilaajennus /Aukio

12.

13.

14.

15. 16.

Kuvat 11 -16: Teräsrungon asennuk-
sessa apuna käytettiin tietomallia, 
joka auttoi oleellisesti osien paikalleen 
saamista.

Valokuvat: 1-5, 8,9,11 Kari Palsila, 
12,13: Sweco Rakennetekniikka
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Teräsnyrkin tuotanto- ja toimitilat sijaitsevat 
Vantaalla Vanhalla Porvoontiellä jokilaak-
son läheisyydessä kulttuurimaiseman äärellä.
Kaavallliset ja ympäristölliset lähtökohdat 
antoivat suunnittelulle raamit mm. värityk-
sen ja rakennuksen korkeuden osalta. 

Rakennus on osa teollisuusrakennusten 
korttelikokonaisuutta. Rakennuksen muoto, 
koko ja sijainti tontilla on myös suureksi osin 
teräsnyrkin teräsosien tuotannon sanelemaa. 
Rakennus on bruttoalaltaan n. 3000 m2 ja 
jänneväliltään 28 m. 

Teräsrakenteinen halli on rakennuk-
sen toiminnan ydin. Rakennuksen aputilat 
on sijoitettu hallin kylkeen tukemaan mah-
dollisimman tehokkaasti tuotantoprosessia. 
Hallin yläosiin suunniteltiin ikkunoita tuo-
maan luononvaloa sisätiloihin. Julkisivua on 
rytmitetty vaalealla ja tummalla metallipin-
taisilla elementeillä mukaillen korttelin ko-
konaisarkkitehtuuria. Lisäksi haluttiin antaa 
rakenteiden jäädä mahdollisimman paljon 
näkyviin myös ulkopuolella näkyen konk-
reettisesti lastauskatoksessa.

Mikko Siltanen 
Arkkitehtitoimisto Siltanen ja Laakso Oy 

Teräsnyrkin tuotanto- ja 
toimitilat, Vantaa

Teräsrakennesuunnittelu
Tarkasteltava rakennus käsittää teollisuus-
rakennuksen sekä siihen liittyvän toimis-
ton  ja kohde sijaitsee Vantaalla. KM Steel 
Consulting Oy oli yhdessä Pektra Oy:n kanssa 
kohteen teräsrungon tuoteosakaupan tar-
jouskyselyn vaiheessa mukana ja kun Pektra 
Oy valittiin teräsrungon toimittajaksi, alkoi 
laskentamallin rakentaminen ja teräsrungon 
mallinnus. Perustuskuormat päärakenne-
suunnittelijalle saatiin jakeluun huhtikuun 
lopussa 2018 ja ensimmäiset valmistuspii-
rustukset lähetettiin konepajalle kesäkuun 
puolivälissä.

Rakennuksen  rungon stabiliteetti pe-
rustuu sekä poikittaisessa suunnassa että 
pituussuunnassa katto- ja seinäsiteiden se-
kä ontelolaataston jäykistykseen. Rakennus 
on pääosin yksikerroksinen, yksilaivainen ja 
vain ivkh-, varasto- sekä toimistotiloja on 
välitasolla sekä vieressä olevassa erillisessä 
kaksikerroksisessa toimistorakennuksessa.

Kattoristikoiden ja ulkoseinillä olevien 
pilareiden jako on pääosin c/c  6.3m ja pää-
dyissä pilarijako on c/c  7m.

Toimistorakennus on omilla pilareillaan, 
jotta runkoäänet hallin puolelta toimistoon 
olisivat mahdollisimman vähäiset.Vain vie-
ressä olevan katoksen pilarit tukeutuvat hal-
lin pääpilareihin.

Pilareiden, kattoristikoiden, -palkkien ja 
siteiden profiilit ovat putkipalkkiprofiileita, 
välitason palkit ovat hitsattuja wq-palkkeja. 
Nosturiradan (3*8tn) mitoitus ja toimitus ei-

Projektit

1.

2.

Kuva 1: Rakennuksen itäjulkisivu.

Kuva 2: Asemapiirros.

Kuvat 3 ja 8: Julkisivua on rytmitetty vaalealla ja 
tummalla metallipintaisilla elementeillä.

Kuva 4: Julkisivut pohjoiseen, etelään, itään ja län-
teen.

Kuva 5: Pohjapiirros.

Kuva 6: Pituusleikkaus.

Kuva 7: Näkymä Lounaasta.

Kuva 9: Lastauskatos.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Teräsnyrkki Steel Oy:n tuotanto- 
ja toimitilat, Vantaa

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Siltanen ja Laakso Oy
Rakennesuunnittelu
TSO Rakennesuunnittelu Oy
Teräsrakennesuunnittelu
KM Steel Consulting Oy
Pääurakoitsija
Jatke Oy
Teräsrunko
Pektra Oy

vät kuuluneet teräsrakenneurakkaan.
Kattopelti toimii ristikoiden yläpaar-

teiden nurjahdustukena murtorajatila- ja 
palomitoituksissa sivusuunnassa siirtä-
en nurjahdustukivoimat päädyissä olevil-
le kattojäykisteille. Kattopelti on mitoitet-
tu päittäislimitettynä jatkuvana rakenteena. 
Kattopellin kiinnitykset päädyissä ja päit-
täislimityksissä on mitoitettu palotilantees-
sa köysirakenteena toimivan pellin aiheutta-
mille leikkausvoimille. Kattopellin palonkesto 
toteutetaan jatkuvana palosuojaamattomana 
köysirakenteena.

Rakennuksen pilareiden, kattoristikoi-
den, palkkien ja katto- sekä seinäsiteiden 
palonkesto on R30, joka toteutetaan palosuo-
jamaalauksella. Ulkona olevat katokset ovat 
palonkestoltaan R0.

Rakennuksen teräsrungon laskennas-
sa on käytetty 3d –laskentamallia ja vaikka 
periaatteessa rakennus on muodoltaan yk-
sinkertainen niin kuitenkin kuormitusyhdis-
telyjen lukumäärä murtorajatilassa oli useita 
tuhansia.

Kohteen teräsrunko kuuluu poikkeuksel-
lisen vaativaan luokkaan kattoristikon jän-
nemitan (28m) vuoksi. Seuraamusluokka te-
räsrungolla on CC2 sekä seuraamusluokka 
onnettomuustilanteessa CC2a.

Teräsrakenteiden toteutusluokka on 
EXC2 paitsi nosturiradan kantavat rakenteet 
kuuluvat toteutusluokkaan EXC3.

Kohteen teräsrungon kolmannen osa-
puolen tarkastuksen suoritti SS-Teracon 
Oy:stä Pasi Koivisto, jonka kanssa pidimme 
yhteispalaverin ja kävimme läpi sekä suunni-
telmat että laskelmat.

Betonirakenteiden ja perustusten osal-
ta tarkastuksen teki Insinööritoimisto Jouni 
Sorvoja Oy:stä Jouni Sorvoja, jonka kanssa 
kävimme myös läpi laskentamallin ja erityi-
sesti perustuksille tulevien kuormien osalta.

Hankkeen edetessä rakennusvalvonta 
edellytti toisen tarkastajan nimettäväksi ko-
konaisuudesta vastaavaksi tarkastajaksi, jo-
hon sitten nimettiin Jouni Sorvoja. Täten hän 
myös tarkasti teräsrungon suunnitelmat ja 
laskelmat sekä laskentamallin.

Keijo Murtokangas
KM Steel Consulting Oy

Kevytelementit
Paroc Panel System Oy Ab
Kevytelementtiasennus
Inmarx Partners OÜ
Nosto-ovet
Assa AbloyEntrance Systems Finland Oy
Alumiini-ikkunat
Tikli Group Oy
Metalliovet
Jaatimet Oy
Peltityöt
Peltisepänliike P. Ora Oy

10.

Kuva 10: Rakennuksen 
teräsrungon laskennas-
sa on käytetty 3d –las-
kentamallia.

Valokuvat: Pekka Vuola RAKENNAMME KOTEJA 
JA TYÖPAIKKOJA,  
JOISSA ON HYVÄ OLLA 
JA ELÄÄ.

www.jatke.fi
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Kuortaneen palloiluhalli

Palloiluhalli toteutettiin KVR-tyyppisesti si-
ten, että hankintaan sisältyi ensimmäisessä 
vaiheessa koko hankkeen pääsuunnittelu ja 
suunnitelmien laadinta, hallin perustukset 
ja routasuojaus sekä hallin runko ja vaip-
pa. Toiseen vaiheeseen kuului sosiaalitilojen 
rakentaminen perustuksineen, hallin LVISA 
-järjestelmien ja urheilupinnoitteiden raken-
taminen sekä hallin varustelu.

Hankkeen projektijohtokonsulltina toi-
mi Soilcon  yhdessä Ins.tsto Timo Renko Oy:n 
kanssa. Soilcon on tehnyt rakennuspaikan 
pohjatutkimukset sekä maarakennussuun-
nittelun. 

Teräskehärakenteinen monitoimihal-
li on sisämitoiltaan 75 m leveä, 125 m pitkä, 
6 m korkea, vapaan  harjakorkeuden ollessa 
18 metriä.

Runko on CE-merkitty, valkoiseksi maa-
lattu teräsrunko. Seinärakenteena on sand-
wich-elementti, sisäväri valkoinen, pesäpal-
loseinän osalta sininen tasakertaan saakka. 
Julkisivujen värityksessä haettiin yhteneväi-
syyttä opiston alueella olevista muista ra-
kennuksista.

Hallin ja sosiaalitilojen lämmitys toimii 
kaukolämmöllä iv:n-kautta. Iv- koneet sijoi-
tettiin hallin päätyyn n. 6 metrin korkeudella 
olevalle teräsritilätasolle. Haasteena oli saada 
hallin ilman lämpötilan kerroksellisuus se-
koitettua tasalämpöiseksi. Hallin lämmityk-
sen mitoituslämpö 14 °C.

Valaistus on hoidettu  500 luxin led-va-
laisimin, mikä mahdollistaa kameralähe-
tykset ja kuvauksen. Valon värilämpötila ja 
häikäisy on pesäpallon pelaamiseen sopiva. 
Valaisimilla on suojaus jalkapalloa ja pesä-
palloa varten. 

Timo Renko
Insinööritoimisto Timo Renko Oy

Kohde sijaitsee Kuortaneen Urheiluopiston omistamalla tontilla 
Kuortaneen keskustan lähistöllä, valtatie 66 varrella.

Projektit

1.

2.

3.

Kuva 1: Halliin mahtuu täysmittainen jalkapallo- tai 
pesäpallokenttä.

Kuva 2: Iv- koneet sijoitettiin hallin päätyyn n. 6 
metrin korkeudella olevalle teräsritilätasolle.

Kuva 3: Julkisivujen värityksessä haettiin yhteneväi-
syyttä opiston alueella olevista muista rakennuksista.
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Teräsrakennesuunnittelu
Rakenne koostuu kaksinivelkehistä.  Kehät 
ovat yhdistetty alapäästä jännitetyillä be-
tonipalkeilla.  Kaksinivelkehän tuo haasteet 
asennukseen ja liitosten toteutukseen.  Pi-
larikehät asennettiin ensin betoniperustuk-
siin.  Liitoskohta suunniteltiin nivelenä ja sen 
vuoksi liitoksessa on myös asennusta varten 
asennuspultit.  Pohjalevy asennettiin 30 as-
teen kulmaan jotta rakenteen reaktiovoimat 
siirtyisivät puristuksena perustuksille.  Kehät 
koottiin valmiiksi vaaka-asennossa.  Liitos-
ten pultit esijännitettiin myös ennen kehien 
nostoa.  Pilariosa ja kattoristikko liitettiin 

Teräsrakenteet ammattitaidolla
Rakennusten rungot sekä muut teräsrakenteet

 

Teräsrakenteet ovat yleisin runkorakenne 
voimalaitoksissa, ostoskeskuksissa, 
marketeissa sekä monissa muissa 
liikerakennuksissa. Toimitamme 
kustannustehokkaasti ja nopeasti rakennusten 
rungot sekä muut teräsrakenteet. Tällä hetkellä 
viikottainen valmistuskapasiteetti on n. 150 
tonnia, voimme siis toimittaa isotkin kohteet 
nopealla toimitusajalla. Toimitamme vuosittain 
n. 2500 tonnia valmista teräsrakennetta. 
Teemme teräsrakennetoimituksia kotimaan 
lisäksi myös Ruotsiin. 

TERÄSHALLIT
AMMATTITAIDOLLA

Suunnittelu
Valmistus
Asennus

nurkka-alueella asennuspulteilla.  Asennuk-
sen jälkeen ulkonurkan liitoslevyt hitsattiin 
yhteen.  Tämä liitos on rakenteen rasitetuin 
kohta. (kuva 7)

Toteutuksessa ja suunnittelussa haas-
teen toi myös vaativat perustamisolosuh-
teet.  Hallin perustamisen vuoksi jouduttiin 
louhimaan, tekemään massanvaihtoja sekä 
paaluttamaan.  Jäykistysristikoiden kohdil-
le tehtiin perus- ja siipimuurit rakennuksen 
päätykulmiin.  Yksi perusmuuri jouduttiin 
siirtämään hallin keskelle.  Vaakavoimat siir-
rettiin alareunan vaakaputkella seinän jäy-
kistysristikolta perusmuurille. (kuva 8.)

Katon jäykistysristikot sijoitettiin toi-

seen ja kolmanteen kehäväliin.  Näin halut-
tiin pienentää jäykistysristikoiden sekundää-
risiä rasituksia, koska kehien jäykkyydet ovat 
yhtäsuuret.  Asennukselle tämä järjestely tuo 
lisähaasteita. (kuva 9)

Kattoelementit asennettiin valssattujen 
I-profiilien varaan.  Katon jyrkkyydestä joh-
tuvat lappeen suuntaiset rasitukset tuettiin 
rakenneputkilla (kolme kappaletta lappeella) 
ja kehien välissä olevilla vetosauvoilla.  Ve-
tosauvat yhdistettiin harjalla.  Vetosauvoista 
syntyvä pystykomponentti tuettiin harjaris-
tikolla. (kuva 10.)

Tero Pellinen, toimitusjohtaja
Trutec Oy

4. 5.

6.
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Kuortaneen palloiluhalli

Tilaaja
Kuortaneen kunta
Käyttäjä
Kuortaneen Urheiluopisto
Projektijohtokonsultti
Soilcon Oy
Arkkitehtisuunnittelu
Insinööritoimisto Timo Renko Oy
Päärakennesuunnittelu
Way Structural Technology Oy
Teräsrakennesuunnittelu
Way Structural Technology Oy
Trutec Oy
Pääurakoitsija, rakennusvaihe 1
Kreate Oy
Pääurakoitsija, rakennusvaihe 2
Rakennus K. Karhu Oy
Teräsrunko ja kuorirakenteet
Trutec Oy
Teräsrungon ja kuorirakenteiden asennus
Tmi Sakari Peurala
TNN Group Oy

Suunnittele, valmista 
ja asenna kaikenlaiset 
rakenteet nopeasti ja 
tarkasti

► Tekla Structures
► Tekla Model Sharing
► Trimble Connect
► Vico Schedule Planner

Ohjelmistot tehokkaaseen rakennesuunnitteluun, 
yhteistyöhön ja aikataulutukseen

Lue lisää:  www.tekla.com/fi

7.

8.

9.

10.

11.

Kuvat 4 ja 5: Palloiluhallin teräsrungon rakennus-
vaiheita.

Kuva 6: Pohjapiirros.

Kuva 7:  Nurkkaliitos.
Kuva 8: Perusmuurin siirros.
Kuva 9: Vaakajäykistys.
Kuva 10: Lappeensuuntaisten rasitusten tuenta.

Kuva 11: Julkisivut pohjoiseen, länteen, etelään ja 
itään.

Valokuvat: 1-4 Timo Renko, 5 Tero Pellinen.
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Laadukas pintakäsittely on 
yhdistelmä suunnittelua, 
materiaaleja ja oikeita 
työmenetelmiä

Jokainen pintakäsittelytyö pitää suunnitella 
tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen laaduk-
kaassa maalaamisessa pitää huomioida seu-
raavat seikat, joista moni on jopa kriittinen 
koko tuotteen lopputuloksen ja elinkaaren 
kannalta.

Hyvä rakennesuunnittelu ulottuu 
pintakäsittelyyn saakka

Parhaassa tapauksessa kappaleen tai tuot-
teen pintakäsittely otetaan huomioon jo sen 
rakenteen suunnitteluvaiheessa, ja pintakä-
sittelyasiantuntija pääsee vaikuttamaan tuo-
tekehitykseen. Kappaleen muoto vaikuttaa 
usein suuresti sen saavutettavuuteen eli sii-
hen, miten helposti ja nopeasti koko kappale 
voidaan korroosiosuojata ja maalata – tai 
toisaalta, miten helppoa on suojata ne koh-
dat, joita ei haluta maalata.

Hankalasti maalattavia rakenteita ovat 
tyypillisesti esimerkiksi nurkat, kierteistykset 
ja etenkin kotelorakenteet, joita ei voi maa-
lata ruiskulla. Usein niille saadaan haluttu 

kalvonpaksuus vain pensselillä maalaamal-
la. Tämä tehdään yleensä ennen ruiskumaa-
lausta.

Monimutkaiset tai muutoin vaikeat ra-
kenteet eivät ole yleensä ongelma tuotteen 
lopputuloksen kannalta, mutta maalaus-
prosessia ne voivat hidastaa ja hankaloittaa. 
Kuitenkin juuri ne ovat kriittisiä kohtia laa-
dukkaan lopputuloksen kannalta. Esimerkiksi 
kotelorakenne voi jäädä helposti vajaalle kal-
volle, vaikka juuri sinne kerääntyy helpos-
ti roskia ja kosteutta, jolloin korroosio lähtee 
liikkeelle juuri kotelorakenteesta. 

Suunnitteluvaiheessa pitää huomioi-
da myös materiaalivahvuudet. Ne vaikutta-
vat suoraan muun muassa pinnan esikäsit-
telyvaihtoehtoihin. Jos kappaleelle haetaan 
esimerkiksi tiettyä rasitusluokitusta, kap-
paleelle on tehtävä suihkupuhallus sen saa-
vuttamiseksi. 

Korroosionestomaalattavien teräsraken-
teiden suunnitteluun liittyviä näkökohtia kä-
sitellään standardista SFS-EN ISO 12944-3 ja 
siihen liittyvistä liitteissä. 

Terästyön laatu näkyy  
lopputuloksessa

Kappaleen muodon lisäksi myös sen val-
mistustapa vaikuttaa pintakäsittelyyn ja sen 
laatuun. Mitä korkeampaan laatuluokkaan 
tähdätään, sen tärkeämpää on, millainen 
kappale on ja miten se on valmistettu. Esi-
merkiksi teräväksi jätetyt kulmat, hitsaus-
roiskeet ja niin sanotut katkohitsit voivat 
tehdä jopa mahdottomaksi joihinkin stan-
dardeihin pääsemisen – ellei niitä huomioida 
terästyövaiheessa. Terästyön eri laatuasteita 
ja pintavirhetyyppejä käsitellään standardis-
sa SFS-EN ISO 8501-3.

Terästyöllä on erityistä vaikutusta eten-
kin korroosionestoon. Kaikkeen ei voi vai-
kuttaa pintakäsittelyllä, vaan laadukas tuote 
vaatii harkitut työmenetelmät joka vaiheessa.

Esikäsittelyllä taataan adheesio  
ja korroosion kesto

Suunnittelu- ja terästyövaiheen jälkeen kriit-
tisen tärkeäksi nousee esikäsittely. Esikä-
sittely vaikuttaa suoraan lopputulokseen ja 
tuotteen elinkaareen, sillä esikäsittely ratkai-
see usein sen, onnistuuko korroosionesto ja 
pysyvätkö maalit kiinni pinnassa.

Puutteellinen esikäsittely voi pahimmil-
laan pilata koko tuotteen. Jos adheesio eli 
tartunta ei ole riittävä, maali voi alkaa irro-
ta pinnasta heti joko itsekseen tai pienen-
kin kolhun seurauksena. Tällaisia esikäsitte-
lyvirheitä voivat olla esimerkiksi kappaleen 
pinnan epäpuhtaudet, kuten pintaan jääneet 
öljy, rasvat, pöly ja roskat. Hankalinta on, 
jos heikko tartunta tulee esiin vasta tuotteen 
oikeissa käyttöolosuhteissa, ja esimerkiksi 
vuoden kuluttua pintakäsittelystä huoma-
taan, että maali on irronnut ja pinta ruos-
tunut. 

Pintojen esikäsittelyille on sekä mekaa-
nisia että kemiallisia vaihtoehtoja. Käytettävä 
esikäsittely määräytyy etukäteen hyväksy-
tyn maalausjärjestelmän mukaisesti tapaus-, 
materiaali- ja laatuluokkakohtaisesti. Me-
kaanista esikäsittelyä käsittelevät standardi-
sarjan SFS-EN ISO 8501-1 ja 2 osat ja SFS-EN 
ISO 12944-4.

Maalaus on muutakin kuin pintaa 

Esikäsittelyn jälkeen päästään maalaamaan. 
Maali on paljon muutakin kuin visuaalinen 
valinta. 

Maalityypin valinnalla voidaan esimer-
kiksi vaikuttaa pinnan mekaaniseen, kemi-
alliseen tai UV:n kestoon sekä korroosion-
suojaan. Maalilla voidaan painottaa jotakin 
näistä ominaisuuksista tai hakea yleises-
ti lopputuotteen käyttöolosuhteisiin sopivia 
maalia.

Kun maalausjärjestelmää määritellään, 
onkin oleellista tietää tarkasti, mikä tuote on 
ja miten ja missä sitä käytetään. Nämä seikat 
ratkaisevat sen, miten maalaus suoritetaan ja 
montako kerrosta maalia vaaditaan. Yleisim-
min käytetään 1-, 2- tai 3-kerrosmaalausta.

Teollisuudessa on useita maalityyppe-
jä ja ne on kehitetty eri tarkoituksiin. Yhteistä 
useimmille sekä vesi- että liuotinohenteisil-
le maaleille on se, että ne koostuvat pääosin 

Laadukkaan maalipinnan taustalla on monivaiheinen prosessi, 
joka alkaa jo tuotesuunnittelusta. 

Kuva 1: Teräsrakenteita pintakäsitellään usein 
sekä osina että loppukokoonpanon jälkeen.

Kuva 2: Maali suojaa siltarakenteita korroosiol-
ta, sääolosuhteilta ja mekaaniselta rasitukselta.

Kuva 3: Pinnoitetun pinnan pelkkä visuaali-
nen tarkastus ei riitä, vaan kalvonpaksuus pitää 
varmistaa teknisesti. Riittävä kalvonpaksuus on 
edellytys vaadittavien ominaisuuksien, kuten 
korroosiosuojan ja mekaanisen keston, saavut-
tamiseksi.

Valokuvat: FSP Finnish Steel Painting Oy
1.

Ajankohtaista
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2.

3.

  

 

VAATERITIE 12, 03250 OJAKKALA
WWW.VIHDINKUUMASINKITYS.FI

SINKITYSPADAN 
koko 13 x 1,6 x 2,6 m 
(pituus x leveys ja syvyys)

MYYNTI |T EKNINEN NEUVONTA  RISTO SIRVIÖ  050 342 9312 
TUOTANTO | LOGISTIIKKA

 
KATI MANNINEN 050 342 9313

KUUMASINKITYSTÄ
Uudella nykyaikaisella tehtaallaV ihdissä 
45 km päässä Helsingin keskustasta.

VIHDIN
KUUMASINKITYS
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Avoimet standardit edistävät innovointia. Ne 
kannustavat kehittämään uutta teknologi-
aa ja tehostamaan prosesseja ja helpottavat 
melkein minkä tahansa menetelmän käyttöä. 
Otetaan esimerkiksi vaikka kaikkien aikojen 
menestynein avoin standardi: internet.

Netti perustuu avoimiin standardeihin. 
Ilman yhteisesti sovittuja käyttöliittymiä, 
tiedostomuotoja ja protokollia ympäri maa-
ilmaa sijaitsevat tietokoneet ja verkot eivät 
pystyisi kommunikoimaan keskenään. Ilman 
avointa, kokoavaa ratkaisua, joka rohkaisee 
kaikkia ja ketä tahansa osallistumaan, inter-
net ei luultavasti olisi kehittynyt niin vapaas-
ti ja nopeasti kuin tapahtui. Ilman avoimia 
standardeja nyt tuntemaamme ja rakasta-
maamme nettiä tuskin olisi olemassa.

Ihan samalla logiikalla rakennusalakin 
tarvitsee – varsinkin avoimia – standardeja 
kehittyäkseen nykyistä tuottavammaksi.

Mitä standardit ovat?

Viimeiset parisen sataa vuotta standardien 
avulla on varmistettu monien yhteiskunnan 

Avoin standardi  paras tietomallinnuksessa
Yhdessä rakennushankkeessa 
voi olla satoja osapuolia ark-
kitehdeistä aliurakoitsijoihin. 
Heistä jokaisen pitää päästä 
katsomaan ja käsittelemään 
hankkeen tietoja. On helppo ku-
vitella, millainen kaaos syntyy, 
jos projektidataa ei saa helposti 
jaetuksi ja hyödynnetyksi hank-
keen elinkaaren eri vaiheissa.

suhteiden mittaamisen eri työvaiheissa, 
pintakäsittelyn tarkastamisen ja mittaamisen 
sekä kaiken dokumentoinnin ja raportoin-
nin. Tarkastuksia tehdään visuaalisesti sekä 
tarkastukseen soveltuvilla laitteilla. Tarkas-
tajan ammattitaito nousee tällöin tärkeään 
rooliin oikean laadun varmistamiseksi. Alan 
standardeissa on tiukat ohjeet ja kriteerit eri 
työvaiheille. Laadukkaan maalaustyön to-
teutuksesta ja sen valvonnasta on ohjeistus 
SFS-EN ISO 12944-7 standardista. Standar-
dissa käsitellään edellytyksiä maalaustyön 
toteuttamiselle, pinnoiteaineita, maalaus-
työn suoritusta, maalaustyön valvontaa sekä 
vertailualueita.

Laatu on myös aktiivisuutta

Pintakäsittelyalalla tapahtuu tällä hetkellä 
paljon sekä materiaali- että menetelmäpuo-
lella. Jatkuva ja aktiivinen alan ja sen inno-
vaatioiden seuranta on osa laadukasta pinta-
käsittelytoimintaa. 

Materiaalipuolella jo perinteiset teolli-
suusmaalit ovat viime aikoina kehittyneet 
huomattavasti. Esimerkiksi monilla ulko-
kohteisiin tarkoitetuilla maaleilla voidaan 
nykyisin maalata myös talvella, jopa –18 °C 
pakkasessa. Myös maalien käsittely- ja kui-
vumisnopeuksia on parannettu. 

Koska ympäristöystävällisyyden ja kes-
tävän kehityksen vaatimukset ovat jatkuvas-
ti yhä tärkeämpiä myös pintakäsittelyalalla, 
tuoteinnovaatioita syntyy koko ajan. Esimer-
kiksi yliopistomaailmassa on viime aikoina 
tutkittu puuteollisuuden sivutuotteena syn-
tyvän materiaalin ominaisuuksia korroosio-
nestossa.

Miten robotiikka muuttaa  
maalausalaa?

Uusista menetelmistä nyt on pinnalla etenkin 
robotiikan suunnittelu ja robotiikan imple-
mentoiminen tuotantoon. Tässäkin hyvänä 
vertailukohtana ja esimerkkinä on autoteol-
lisuus, joka on ollut edelläkävijä robotiikan 
soveltamisessa. Autoteollisuuden puolelta 
pyritään tuomaan pintakäsittelymallit myös 
teollisuuden pintakäsittelyn puolelle.

Robotiikka tuo työhön tasaista laatua ja 
kustannustehokkuutta. Esimerkiksi roboti-
soitu maalauskammio maksaa itsensä pian 
takaisin. Robotiikan voi ajatella myös paran-
tavan työympäristön laatua. Robotit voivat 
hoitaa rankat työt tai sellaiset työvaiheet, 
joihin liittyy työturvallisuusriski, kuten altis-
tuminen terveydelle haitalliselle metallipö-
lylle tai liuotinhöyrylle.

Luonnollisesti laadukas työ on myös 
työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. Jat-
kuvan oppimisen ja kouluttautumisen mer-
kitys kasvaa pintakäsittelytyössä, kun ala 
muuttuu nopeasti.

Kirjoittanut: FSP Finnish Steel Painting Oy,  
TRY Pintakäsittelyryhmän puolesta.

kahdesta komponentista, muoviosasta ja ko-
vetteesta. Näiden niin sanottujen 2K-maali-
en sekoittamisessa tulee olla tarkkana, koska 
väärä sekoitussuhde ja -tapa johtaa pääsään-
töisesti laatuongelmiin – maali ei joko kui-
vu tai kovetu oikein. Laadun valvonnan ol-
lessa kunnossa tällaiset virheet huomataan 
tarkastusvaiheessa, mutta pahimmillaan ne 
huomataan kenttäolosuhteissa esimerkik-
si maalin irtoamisena. Maalaamossa voi-
daan pääkomponenttien lisäksi käyttää myös 
maalintoimittajan hyväksymiä lisäaineita, 
esimerkiksi kiihdyttimiä nopeuttamaan pro-
sessia ja ohenteita sopivan viskositeetin saa-
vuttamiseksi. 

Usein pienellä huomiolla oleva, mutta 
erittäin oleellinen osa laadukasta maalausta 
on vahvistemaalaus. Tällä tarkoitetaan vai-
keasti tavoitettavien alueiden, kuten kulmi-
en, nurkkien ja kotelorakenteiden läpikäy-
mistä pensselillä ennen ja joskus jopa jälkeen 
ruiskumaalauksen. Vahvistemaalauksella 
varmistetaan koko maalattavan kappaleen 
korroosiosuojaus. 

Välineistö valitaan tuotteen ja sen 
käyttötarkoituksen mukaan

Laatuun liittyvät myös oikeat laitteet ja maa-
lausolosuhteet. 

Maalauksen suorittamiseen on paljon 
vaihtoehtoja. Käytössä on esimerkiksi mär-
kämaalauksessa käytettäviä korkeapaine- ja 
hajotusilmaruiskuja, tai jauhemaalausta. On 
oleellista valita oikea laitteisto ja menetelmä 
kulloisenkin kappaleen käsittelyyn. Teolli-
sessa mittakaavassa tehty maalaus suorite-
taan usein 1K- tai 2K- korkeapaineruiskuil-
la, joilla maali saadaan levitettyä tehokkaasti 
ja haluttu kalvonpaksuus saavutetaan hel-
pommin. Korkeapaineruiskujen tuoma hyöty 
korostuu suurempien kappaleiden maalaa-
misessa. Hajotusilmaruiskujakin käytetään, 
mutta harvemmin massiivisessa teollisuus-
tuotannossa; hajotusilmalaitteistosta voi 
kuitenkin olla hyötyä silloin, kun tavoitteena 
on visuaalisesti hyvin korkealaatuinen pinta, 
kuten esimerkiksi automaalauksessa. 

Myös maalausolosuhteilla on usein suuri 
merkitys maalaustyön laatuun. Kaikki maa-
lit eivät reagoi helposti olosuhteisiin, mutta 
joidenkin kohdalla esimerkiksi oikea maala-
uslämpötila ja kosteusprosentti ovat äärim-
mäisen tärkeitä. Ne vaikuttavat muun mu-
assa maalin kuivumiseen ja pinnan laatuun. 
Liiallinen kosteus ja/tai alhainen kappa-
leen lämpötila voi pilata pahimmillaan ko-
ko maalaustyön, jos esimerkiksi kappaleen 
pintalämpötila on kastepisteen alapuolella 
suhteessa ilman kosteuden kastepisteeseen. 
Tällöin maalattavalle pinnalle tiivistyy koste-
utta eikä maali pääse tarttumaan alustaansa.

Laatu ei tule tarkastamalla, mutta 
tarkastaminen varmistaa laadun

Luonnollisesti laadukas maalipinta vaatii 
myös jatkuvaa seurantaa prosessin eri vai-
heissa.

Laadunvarmistuksessa avainasemaan 
nousevat työvaiheiden tarkastus, dokumen-
tointi, mittaus ja seuranta. Pintakäsittely-
alalla oikein tehty tarkastus sisältää olo-
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toiminnan kannalta olennaisten proses-
sien, tuotteiden ja palveluiden yhdenmu-
kaisuus. Standardit muodostavat vakaan 
perustan teknologian käyttöön, koska niihin 
liittyy säädöksiä, jotka varmistavat laadun 
ja nopeuttavat ja helpottavat innovaatioiden 
pääsyä markkinoille. Ei saata kuulostaa kovin 
ihmeelliseltä, mutta standardeja on kiittä-
minen monista nykymaailman ihmeistä ja 
mukavuuksista. Kiitos standardien lampun 
saa syttymään työntämällä pistokkeen ra-
siaan, ja sähköpostin lähetetyksi näppäintä 
painamalla.

Nykystandardeja on kolmea tyyppiä. 
Niistä ensimmäisen, teollisuusstandardin, 
omistaa yksittäinen yritys. Siitä on hyötyä 
kyseiselle yritykselle, mutta ei yleensä koko 
markkinalle, asiakkaille tai muille yrityksille. 
Vaikka teollisuusstandardit ovat usein laajal-
ti käytössä tietyillä aloilla, ne voivat vanheta 
nopeasti, koska yrityksillä ei ole motiivia ke-
hittää niitä.

Toinen standardityyppi ovat viralliset li-
senssit, jotka omistaa puolueeton organisaa-
tio. Niiden määritelmät ovat julkisia, mutta 
ne voivat olla todella kalliita ja siksi hankalia 
uuden tai pienen yrityksen hankkia markki-
noille pääsemiseksi.

Kolmas tyyppi ovat avoimet standardit, 
jotka omistaa kehittämisorganisaatio, ku-
ten BuildingSMART. Avointa standardia saa 
käyttää mihin tahansa ilman lisenssimaksua. 
Trimblen BIM-lähettiläänä kannatan tieten-
kin avoimia standardeja.

Avointen standardien ihanuus

Avoimet standardit erottuvat joukosta, koska 
ne auttavat poistamaan moniin käyttämiim-
me palveluihin, tuotteisiin ja prosesseihin 
liittyviä rajoituksia. Teollisuusstandardit ja 
lisenssit hidastavat usein kehitystä ja inno-
vointia, kun taas avoimilla standardeilla voi-

daan edistää kehittämistä.
Näin tapahtuu, koska avointen stan-

dardien avulla voidaan luoda reilu, kilpailua 
kannustava markkina. Yritysten on helpom-
paa päästä markkinoille, kun rajoituksia on 
vähemmän, ja tämä taas ehkäisee monopo-
lien syntymistä. Kilpakenttä on tasainen, ja 
uusilla pelaajilla on vähemmän esteitä liittyä 
peliin. Tilanne hankaloituu, jos yritysten pi-
tää noudattaa tiettyjä lisenssejä ja teollisuus-
standardeja. 

Tuotteiden käyttäjillä on enemmän vaih-
toehtoja kilpailukykyisillä markkinoilla. 
Käyttäjät saavat enemmän tietoa avoimista 
standardeista, koska kaikki tieto on julkista ja 
vapaasti saatavilla, ja ne voivat pienyritysten 
ohella usein itse vaikuttaa avointen standar-
dien kehitykseen, koska siihen voi osallistua 
kuka tahansa kohtuuhintaan.

Tietomallinnus tarvitsee kipeästi 
avoimia standardeja

Internetin tavoin rakennusala on usein 
avointen standardien varassa. Nykyhank-
keet ovat niin haastavia, ettei niitä oikein voi 
toteuttaakaan ilman avoimia standardeja. 
Yhdessä hankkeessa voi olla satoja osapuo-
lia arkkitehdeistä aliurakoitsijoihin, ja heistä 
jokaisen pitää päästä katsomaan ja käsittele-
mään hankkeen tietoja. On helppo kuvitella, 
millainen kaaos syntyy, jos projektidataa ei 
saa helposti jaettua ja hyödynnettyä hank-
keen elinkaaren eri vaiheissa. 

Avoimet standardit auttavat ratkaise-
maan ongelman helpottamalla ja tehosta-
malla viestintää. Ydinstandardi on IFC-tie-
dostomuoto, joka määrittää, miten rakennus, 
geometriat ja konekielinen data kuvataan di-
gitalisessa muodossa. Näin hankeosapuolet 
voivat jakaa tietoa ohjelmistoista riippumatta 
ja valita kuhunkin tehtävään parhaiten sopi-
vat työkalut.

Avoin standardi  paras tietomallinnuksessa
Tiedonsiirron sujuvoittaminen on vain 

yksi osa-alue, jolla avoimet standardit aut-
tavat tietomallinnuksen työnkulkua raken-
nusalalla. Otetaan esimerkiksi rakentami-
sen seuraava iso tuottavuutta edistävä askel: 
automaatio. Avoimia standardeja tarvitaan 
varsinkin siirryttäessä ihmiskielisestä doku-
mentaatiosta konekieliseen dataan, jota oh-
jelmisto voi prosessoida automaattisesti il-
man ihmistä. 

On melko selvää, että Open BIM -ympä-
ristö, jossa monet eri järjestelmät kommuni-
koivat tehokkaasti keskenään hyödyntämäl-
lä tietomalleja, yhteistä terminologiaa sekä 
yhteisiä prosesseja ja menetelmiä, voi edistää 
merkittävästi alan kehitystä ja innovointia. 
Se on itse asiassa edellytys alan kasvulle, niin 
kuin internet oli vähän aikaa sitten.

Leif Granholm
kirjoittaja toimii BIM Ambassador’ina Trimble’llä

2.

Kuva 1: Tietomallinnus auttaa rakentamista monin 
tavoin. Mallia käytetään suunnittelun jälkeen mm. 
työmaan hahmottamisessa ja yhteensovituksissa.

Kuva 2: Tietomallinnetut suunnitelmat ja tabletit, 
joissa hyödynnetään tietomallinnettuja suunnitelmia 
käytännön rakentamisen toteutuksessa, ovat tänä 
päivänä arkea työmailla.

Valokuvat: Trimble
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Suunnittelu, onnistunut 
integraatio ja laadunvalvonta 
ovat hitsausrobotiikan 
kulmakiviä

Robotiikan kansainvälisen liiton (Internatio-
nal Federation of Robotics) mukaan vuoden 
2017 lopussa maailmalla työskenteli yli 2 
miljoonaa operatiivista teollisuusrobottia, ja 
luvun arvioidaan kasvavan yli 80 % maail-
manlaajuisesti vuoden 2021 loppuun men-
nessä. 

Robottihitsauksen osuus hitsaavas-
sa teollisuudessa seuraa samaa suuntausta. 
Globaalien robotisoidun hitsauksen markki-
noiden ennustetaan nousevan 5,96 miljardiin 
Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2023 men-
nessä ja kasvavan 8,91 % vuotuisella kas-
vuvauhdilla (CAGR). Aasian ja Tyynenmeren 
alueen ennakoidaan olevan tulevina vuosina 
maailman suurin robotisoidun hitsauksen 
markkina.

Motivaatio hitsaustuotannon automati-
sointiin kumpuaa usein tuottavuuden kas-

Robotiikka ja hitsauksen automaatio ovat olleet monien yrityksien 
agendalla jo pitkään. Kiinnostus konkretisoituu tilastoissa, joissa 
robottien teollisuuskäytön vauhdikas kasvu näkyy joka vuosi.

vattamisesta tai laadunvalvonnasta. Muutos 
vaatii kuitenkin tarkkaa suunnittelua ja pro-
sessien tarkastelua. Robotiikka asettaa omat 
standardinsa myös hitsattaville lopputuot-
teille ja sopimusvalmistukselle.

Sopimusvalmistuksen   
tulevaisuus

Orimattilalainen Orfer Oy kehittää, suunnit-
telee, valmistaa ja huoltaa robottiteknologi-
aa käyttäviä kappaleenkäsittelyjärjestelmiä 
sekä tuo maahan näiden järjestelmien osana 
toimitettavat Toshiba ja Kawasaki -teolli-
suusrobotit. Lisäksi Orfer tuottaa sopimus-
valmistajana erilaisia keskiraskaita teräsra-
kenteita hyödyntäen siinä itse kehittämiään 
ja valmistamiaan robottisoluja.

Alan tulevaisuus on Orferin tuotantojoh-

taja Sakari Kokkosen mukaan automaatiossa, 
joka mahdollistaa työpaikkojen säilymisen ja 
tuottavuuden jatkuvan kasvun. Sitä edellyt-
tävät myös asiakkaat.

- Kun asiakas neuvottelee 20 kappaleen 
tilauserästä, he jo samalla pohtivat, pystyy-
kö sama toimittaja tarvittaessa valmista-
maan 40 kappaleen erän järkevillä yksikkö-
kustannuksilla. Sopimusvalmistuksessa ei ole 
tulevaisuutta, jos ei panosta automatiikkaan 
ja laatujärjestelmiin tai hanki kyvykkyyttä 
tehdä ja asentaa laitteistot myyntikuntoon, 
Kokkonen sanoo.

Automatisointi ei ole kustannustehokas-
ta, ellei tuotteen suunnittelussa ole mietitty 
automatisoidun tuotannon vaatimuksia – ja 
tämä optimointi pitää tehdä yhdessä kaikkia 
hyödyttävällä tavalla.

- Tarkastelemme tuotteen valmistetta-
vuutta ja ehdotamme sitä parantavia muu-
toksia. Sen jälkeen mietimme automaatiorat-
kaisun toteutusta esimerkiksi sen suhteen, 
istutetaanko valmistus olemassa olevaan hit-
saussoluun vai tarvitaanko räätälöityä tuo-
tantolinjaa.

Laatu ennen kaikkea

Orferin asiakkaat edellyttävät laatujärjes-
telmää ja erilaisia laadunvarmennuksen 
toimintoja. Osassa tuotteita vaaditaan au-
totehdastason laadunvarmistusta, minkä 
seurauksena tuotannon laatuongelmat veisi-
vät helposti koko kannattavuuden.

- Esimerkiksi asiakkaallamme Roclalla, 
joka on yksi Mitsubishi Heavy Industriesin 
tehdas, on todella tiukka laadunvarmen-

Kuva 1: Varmatoiminen virtalähde on onnistuneen 
integraation perusta.

Kuva 2: Robotista kerätty data synkronoidaan Wel-
dEye -ohjelmistoon asetettujen hitsauslistojen ja 
tuoterakenteen kanssa, mikä mahdollistaa täydelli-
sen jäljitettävyyden yksittäisille hitseille ja hitsatuille 
lopputuotteille.

Kuva 3: Hitsipalkoja voidaan tarkastella yksityiskoh-
taisesti digitaalisesti kerättyjen hitsausparametrien 
ja lämmöntuontilaskelmien perusteella.

Kuva 4: Orferin asiakkaat edellyttävät laatujärjes-
telmää ja erilaisia laadunvarmennuksen toimintoja. 
toteaa tuotantojohtaja Sakari Kokkonen.

Valokuvat: Kemppi Oy
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nusrutiini. Se perustuu tuotannosta otetta-
viin näytteisiin. Robotiikka helpottaa tässäkin 
isosti laaduntuottokykyä: kerran varmen-
nettu järjestelmä toistaa itseään myös hitsi-
en laadun osalta – kun robotti ja hitsauslai-
te pystyvät tasaiseen laatuun ja lisäainelanka 
pysyy samana, Kokkonen kertoo.

Joustava hitsausrobotiikka mahdollistaa 
automaation etujen tuomisen sellaiseenkin 
tuotantoon, jossa sarjojen suuruus vaihtelee 
jyrkästi ja jossa tuotettavat kappaleet vaih-
tuvat tämän tästä. Toimintavarmuus, laadun 
toistettavuus sekä miehittämätön ympäri-
vuorokautinen tuotanto edellyttävät kuiten-
kin onnistunutta integraatiota sekä tarkasti 
ja joustavasti säätyvää, varmatoimista hit-
sausvirtalähdettä. Orferin sekä robotti- että 
käsinhitsauksessa käyttämät hitsauslaitteet 
ovat lähes järjestään Kempin valmistamia. 

Orferin omissa, itse suunnitelluissa ja 
toteutetuissa soluissaan työskentelee kolme 
hitsausrobottia, jotka ovat pilotoineet Kem-
pin ja Kawasakin hyvin käynnistynyttä in-
tegraatioyhteistyötä. Uusimmassa solussa on 
kerätty kokemusta A7 MIG Welder -hitsaus-
järjestelmän virtalähteestä. Kokkosen mu-
kaan laitteiston toimivuudesta on erittäin 
hyvät kokemukset.

- Robotti muuttaa asetuksiaan aina työ-
kappaleen vaihtuessa kutsuen hitsauslaitteen 
muistikanavista kulloinkin tarvittavat para-
metrit, joten robotti voi valmistaa kerrallaan 
vaikka yksittäisen kappaleen. Solu joustaa 
sekä sarjakoon että kapasiteetin osalta, tuot-
tavuus ei kärsi eikä hitsaus muodostu pro-
sessin pullonkaulaksi, Kokkonen toteaa.

Modernia jäljitettävyyttä  
robotin jokaiselle hitsille

Hitsaus on läsnä erittäin monella toimialalla 
autoteollisuudesta kaasuputkiin. Yhä use-
ammin hitsaustuotanto on myös hajautettu 
useisiin eri toimipisteisiin, ympäri maailmaa. 
Kaiken tämän keskellä hitsaavan yrityksen 
on täytettävä hitsausohjeiden vaatimukset 
pienintä yksityiskohtaa myöten, oli kyse sit-
ten käsin tai robotilla hitsatusta hitsistä.

Ohjelmistopohjainen laadunvalvonta on 
yksi tapa saavuttaa aukoton hitsaustuotan-
non jäljitettävyys. Hitsausparametrien reaa-
liaikainen seuranta vähentää todistetusti ku-
luja ja parantaa hitsauksen tuottavuutta, sillä 
mahdolliset hitsauspoikkeamat voidaan huo-
mata nopeasti ja korjata heti. Perinteisessä 
toimintamallissa ne saatetaan huomata vas-
ta, kun on hitsattu jopa satoja metrejä hit-
sejä tai pahimmillaan vasta loppukohteessa. 
Koska yhden hitsin korjaaminen maksaa noin 
400 euroa metriltä, korjaustarpeiden välitön 
havainnointi voi tuoda hitsaavalle yrityksel-
le kymmenien tai satojen tuhansien eurojen 
vuosisäästöt.

Teollisen internetin ratkaisujen kehittä-
minen hitsaustuotannon prosessien hallin-
taan on ollut merkittävä osa Kempin toimin-
taa jo viime vuosikymmeneltä lähtien. 

Norjalaisen Weldindustryn kanssa kehi-
tetyn WeldEye -ohjelmiston kattavuutta on 
viime aikoina laajennettu käsinhitsauksesta 
myös robotisoidun hitsauksen laadunvalvon-
taan. Ohjelmistolla on myös mahdollista teh-
dä työaikaseurantaa kaariajan ja muiden hit-
saukseen liittyvien tehtävien osalta.

- WeldEye tarjoaa tietoa siitä, mitä on 
hitsattu, millä hitsauspisteellä, ja milloin. Se 
myös raportoi käytetyt hitsausparametrit, 
lämmöntuonnin ja mitä tahansa poikkeamia 
reaaliaikaisesti ja tarkasti. Logiikka perustuu 
tunnisteisiin, joiden avulla on mahdollista 
jäljittää jopa yksittäinen sulatuserä hitsaus-
tuotannossa, mikäli se on ollut virheellinen, 
kertoo Kemppi Oy:n Vesa Tiilikka, Product 
Manager, Software. 

Kehitystyötä on pilotoitu onnistunees-
ti A7 MIG Welder -järjestelmän kanssa. Hit-
sausvirtalähteeseen kytkettävä, langattoman 
tiedonsiirron mahdollistava laite kerää tietoa 
sekä virtalähteestä että hitsausrobotista, ja 
lähettää ne eteenpäin WeldEye -ohjelmiston 
pilveen. Tiedot synkronoidaan pilvipalve-
luun asetettujen hitsauslistojen kanssa, mikä 
tarjoaa täydellisen jäljitettävyyden jokaiselle 
hitsille ja hitsatulle lopputuotteelle. Globaa-
lissa hitsaustuotannossa pilvipalvelu mah-
dollistaa myös robotin etäseurannan omalta 
työpisteeltä käsin. 

Sonja Airikka
Jussi-Pekka Aukia

Lisätietoa aiheesta

https://ifr.org/downloads/press2018/Execu-
tive_Summary_WR_2018_Industrial_Ro-
bots.pdf

https://www.prnewswire.com/news-re-
leases/the-robotic-welding-market-is-pro-
jected-to-grow-at-a-cagr-of-8-91-from-
2018-to-2023--300681306.html
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Henkilö

- Olen elänyt aina yrittäjäperheessä, jossa 
työ on ollut jotenkin osa arkea. Isäni Kari pe-
rusti vuonna 1981 yrityksen, jonka tuotteita 
olivat aluksi ansaat ja tartunnat, mistä nimi 
Anstar myös tulee. Kun synnyin vuonna 1983, 
yritys toimi jo täysillä Hollolasta vuokratus-
sa navetassa. Kun kotimme oli Nastolassa, 
eivät työ ja koti sentään olleet samassa pi-
hapiirissä. Mutta on yrityksestä ja työnteosta 
puhuttu aina kotona ja lisäksi jatkuvasti oli 
jotakin risusavottaa, siivoamista yms. työtä, 
jota tehtiin koko perheen voimin. Ja kesäisin 
olen tehnyt töitä Anstarilla jostain yhdeksän-
vuotiaasta asti, jolloin muistan olleeni vään-
tämässä muttereita pajalla, Tero Viljakainen 
kertoo.

- Muistan hyvin, kun tuotantotilanam-
me ollut navetta paloi Hollolassa, sekä sen, 
kun yritys muutti nykyiseen toimipaikkaan-
sa Villähteelle. Mutta vaikka yrittäminen oli 
aina läsnä kodissamme, ei ollut kuitenkaan 
mitenkään itsestään selvää, että tulisin Ans-
tarille töihin.

- Ihan aluksi suunnittelin jääväni armei-

jan palvelukseen, kun maanpuolustukseen ja 
isänmaahan liittyvät arvot ovat minulle tär-
keitä, ja kävin siihen liittyen maasotakou-
lun Lappeenrannassa ja ilmatorjunnan ase-
lajikoulutuksen Tuusulassa. Kenraali Adolf 
Ehrnrooth sanoi aikanaan, että maalle paras 
puolustus ovat uskottavat puolustusvoimat, 
ja siihen uskon itsekin.

- Päätin sitten kuitenkin tulla Anstariin 
töihin armeijan jälkeen. Noin vuosi siitä mi-
nulle kirkastui, että nyt on lähdettävä hank-
kimaan lisäoppia. Kun tekniikka on kiin-
nostanut aina, hain ja pääsin opiskelemaan 
koneinsinööriksi. Mutta silloinkaan en vielä 
ajatellut, että työurani liittyisi Anstariin. Se 
kirkastui vasta vuonna 2012 noin vuosi opin-
tojen päättymisen jälkeen, että haluan tehdä 
työtä täällä ja olla kehittämässä ja kasvatta-
massa yritystä eteenpäin, Tero toteaa.

- En ole katunut valintaa, sillä maailma 
on muuttunut armeijankin osalta siitä, kun 
sitä uraa harkitsin. Väkeä tunnutaan heitel-
tävän eri paikkoihin usein, ja monet sinne 
jääneet tutut ovat siirtyneet mm. siksi yksi-

tyiselle puolelle.
Armeijasta kotiin tuotavina olivat vänri-

kin natsat. Niihin ei ole tullut vielä korotusta, 
kun yrittäjän ja toimitusjohtajan kiireet ovat 
pakottaneet sanomaan ei jo kahdelle kutsulle 
saapua kertausharjoitukseen.

- Kun kutsu tulee kolmannen kerran, 
järjestän asiat niin, että pääsen mukaan, Te-
ro vakuuttaa.

Uusi yrityskulttuuri on  
mielenkiintoinen prosessi

Kun Tero Viljakainen tuli Anstariin, hänen 
isänsä oli vielä vahvasti mukana yhtiön toi-
minnassa. Yrityksessä oli totuttu tiettyyn 
johtamis- ja toimintatapaan. Isän sairastu-
misen myötä vetovastuu siirtyi pojalle. Hän 
kokee tämän siirtymävaiheen olleen hyvin 
mielenkiintoisen prosessin.

- Oli tietysti helppo tulla taloon, jossa 
kaikki työntekijät olivat tuttuja. Olin nähnyt 
läheltä sen johtamis- ja toimintamallin, mil-
lä yritystä oli viety eteenpäin reilut 30 vuot-
ta ja johon väki oli samaistunut. Toki olin 
samalla jo alkanut miettiä, mitä ehkä voisi 
tehdä toisin. Yksi iso asia olikin voittaa hen-
kilöstömme niiden omien ajatusteni ja toi-
mintamalliimme liittyvien muutosten taak-
se, jotka mursivat täällä totuttuja tapoja. Oli 
mukavan mielenkiintoinen prosessi nähdä, 
kun väkemme tuli ulos vanhasta kaavasta, 
Tero iloitsee.

Perheyhtiö selätti armeijan
”Alkujaan ajattelin jäädä armeijaan töihin pysyvästi. Palasin sieltä 
kuitenkin perheen yritykseen töihin, ja huomasin, että lisäopinnot 
ovat paikallaan. Noin vuosi opintojen päättymisen jälkeen ym-
märsin, että työ isän perustamassa yrityksessä kiinnostaa oikeasti. 
Jääkiekko, veneily ja rantalomat ovat perheen ohella vastapainoja 
työlle”, kertoo Anstar Oy:n toimitusjohtaja Tero Viljakainen.

- Henkilöstömme kokee nykyisin asiat 
laajemmin kuin vielä kymmenen vuotta sit-
ten. Yrityksen etua ajatellaan monipuolisem-
min kuin aiemmin, hän tiivistää muutoksen.

Toisen polven yrittäjälle yrityksen his-
toria ja kehitys luo omat paineensa, kun on 
nähnyt läheltä, miten kaikki on tapahtunut.

- Meidän on tarkoitus yhdessä koko po-
rukalla kehittää toimintaa ja kasvattaa yri-
tystä sekä isäni aikana että omana aikanani 
kehitettyihin hyviin tuotteisiin, henkilös-
tömme osaamiseen sekä yrityksen hyvään 
brändiin perustuen. Yksi olennainen tahtotila 
on, että yrityksen tuotanto pysyy kokonaan 
Suomessa. Se on toki haasteellista, mutta se 
on tavoite, joka toivon mukaan toteutuu.

Kiva työ ei stressaa

Tero Viljakainen on toiminut Anstarin toi-
mitusjohtajana vuodesta 2016, jolloin Kari 
Viljakainen jäi eläkkeelle. Asema toimitus-
johtajana ei kuitenkaan ollut itsestään selvä. 
Yritykseen on myös yritetty hakea vetä-

1.
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jää perheen ulkopuolelta, mutta Viljakaisen 
mukaan sopivaa henkilöä ei löytynyt. Niinpä 
hän on ottanut vastuun myös operatiivisesta 
toiminnasta.

- Tämän kokoisessa yrityksessä työt 
menevät kyllä ristiin eli olen mukana myös 
myynnissä ja suorissa asiakaskontakteissa. 
Oma päävastuualueeni liittyy siinä rakennus-
liikkeiden kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. 
Se on myös yksi tämän työn rikkaus, että voi 
kohdata ihmisiä ja auttaa heitä. Olen luon-
teeltani aika sosiaalinen ja ulos suuntautu-
va ja nautin ihmisten seurasta ja siksi tähän 
työhön varmaan lopulta lähdin. Yksi ilon aihe 
on, että työn kautta on syntynyt myös hyviä 
ystävyyssuhteita.

- Vaikka yrittäjällä työ on mielessä 24/7, 
se ei hirveästi stressaa, kun teen työtä, josta 
pidän oikeasti. Siihen tietysti on yhtenä syy-
nä, että yrityksessä on hyvä eteenpäin me-
non henki. Olemme pystyneet tuomaan vä-
lillä jo oikeastaan haudatun palkkituotannon 
merkittäväksi osaksi tuotantoamme. Olemme 
kehittäneet ohjelmistoja suunnittelun avuksi 
ja tuotteita merkittävästi. Talon sisällä hen-
kilökunta on nykyisin paljon avoimempaa 
kuin tullessani, olemme voineet rekrytoida 
uutta osaavaa väkeä, yhtiön näkyvyyteen ja 
brändin vahvistamiseen on satsattu paljon. 
Olemme pyrkineet rakentamaan työyhtei-
söön hyvän ilmapiirin ja hengen ja saaneet 
yhdessä aikaan onnistumisia, mikä kaikki 
tietysti tukee myös omaa jaksamista.

Luonnon rauha   
hyvää vastapainoa

Silti yrittäjänkin on hyvä joskus saada nollata 
päänsä ja irtautua työn arjesta.

- Irtautuminen työstä on toki tänä päi-
vänä älypuhelinten ja sähköpostien yms. ta-
kia paljon hankalampaa kuin ennen vanhaan. 
Siksi sellainen kunnollinen pään tyhjäämi-
nen, joka on ehdottoman hyödyllistä ja tär-
keää välillä, vaatii joko matkustamista kauas 
tai menoa vesille selille, joihin kantaa vain 
luonnon hiljaisuus tai rauha. Ulkomaan lo-
mamatkoja teemme aurinkorannoille, jotka 
eivät ole kauheita turistirysiä, kun Suomessa 
on viileää tai kylmää. Kesällä lähdemme pois 
hyörinästä veneellä.

Tero on asunut Lahdessa vuodesta 1996 
lähtien ja kehuu kaupunkia veneilyharras-
tuksen kannalta oivaksi asuinpaikaksi.

- Vain tunnin moottoriajolla on jo Päi-
jänteellä, jossa avautuu aivan toisenlainen 
selkä kuin Vesijärvellä. Siellä on mm. luon-
nonpuisto, jossa on kiva rauhoittua. Myös 
esimerkiksi Heinolan suuntaan täältä voi ajaa 
hyvin. Suomi on hieno maa, kun täällä on 
paljon vesistöjä, puhdasta luontoa ja luon-
nonrauhaa, josta voi nauttia täysin siemauk-
sin vesillä liikkuessaan. Ja nähtävää on myös 
tosi paljon.

- Meillä on nyt puolitoistavuotias tytär, 
ja yhteinen aika perheen kanssa on tietys-
ti noussut entistäkin tärkeämmäksi hänen 
synnyttyään. Samasta syystä aurinkoranta-
lomissa on ollut pieni tauko ja veneelläkin 
teimme viime kesänä vain päiväretkiä. Tule-
vana kesänä, jos kelit suosivat, aiomme pi-
dentää veneretkiä jo viikonlopun mittaisik-
si, ja eiköhän ensi talvena voi taas harkita jo 

Kuva 1: Yrittäjän työ ei ole stressaavaa, kun pitää 
työstään. Silti on hyvä välillä nollata ajatukset. Ny-
kymaailmassa se onnistuu käytännössä joko matkus-
tamalla kauas ja ajamalla veneellä jollekin isolle se-
lälle, jossa älykännytkään eivät häiritse, kertoo Tero 
Viljakainen.

Kuvat 2 ja 4: Yrittäjä pääsee kunnolla irti työstä joko 
lähtemällä kauas tai ison veden selälle. Aurinkoran-
nikot, joissa ei parveile turisteja, ja Päijänteen isot 
selät kuuluvat näihin irtiottopaikkoihin.

Kuva 3: Nyt jo puolitoistavuotias tytär on tärkeä osa 
Tero Viljakaisen vapaa-aikaa. Viime kesänä per-
heen yhteistä aikaa vietettiin mm. omalla veneellä 
tehdyillä päiväretkillä. Tänä kesänä näitä irtiottoja 
myös nykyteknologiasta aiotaan venyttää viikonlo-
pun mittaisiksi.

Valokuvat: 1 Arto Rautio, 2-4 Tero Viljakaisen ”ko-
tialbumi”

eteläisiä hiekkarantojakin.
- Harrastuksiin minulla ei jää hirveästi 

aikaa, mutta jääkiekko ja kuntosalilla käynti 
ovat pysyneet ohjelmassani. Innostuin jää-
kiekosta noin kymmenvuotiaana ja pelasin 
silloisen Kiekko-Reippaan ikäkausijoukku-
eissa vuosia. Siitä eteenpäin palo ei kui-
tenkaan riittänyt, vaan laji on jäänyt har-
rastajatasolle. Lahdessa perinteiset hiihto, 
mäkihyppy ja jalkapallo eivät sytyttäneet mi-
nua koskaan, mutta toki olen Salpausselän 
kisoissa käynyt katsojana monet kerrat. Lah-
tea on syytä kiittää siitä, että kaupungissa oli 
silloin aikoinaan, ja on edelleen hyvät har-
rastusmahdollisuudet nuorille, Tero sanoo.

- Yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimin-
taan osallistun käytännössä vain Nastolan 
teollisuusryhmässä. Olemme toki yrittäjäjär-
jestön jäsen, mutta sen toimintaan ei nyt ole 
aika riittänyt, toteaa Tero, joka sai Vuoden 
nuori yrittäjä palkinnon paikalliselta yrittäjä-
järjestöltä vuonna 2018.

- Koen, että olisi hyvä, jos olisi enemmän 
aikaa kontaktoitua ja verkostoitua ja panos-
taa myös toimintaympäristöön liittyviin asi-
oihin. Ehkä sitä löytyy sitten, kun yritys on 
tästä vielä kehittynyt ja kasvanut. Nyt tosin 
en ole tästä puolesta senkään takia niin kiin-
nostunut, että haluan käyttää mahdollisim-
man paljon aikaa pienen lapsemme kanssa.

Ylpeä vanhempien työstä

Työ perheyrityksessä on luonteeltaan eri-
laista kuin vaikkapa pörssiin noteeratus-
sa yhtiössä. Toki siinä on myös haasteensa. 
Tero muistuttaa sanonnasta, jonka mukaan 
ensimmäinen polvi perustaa, toinen polvi 
kasvattaa ja kolmas polvi tuhoaa perheyri-
tyksen. Hän miettii koko ajan, miltä kohta 40 
vuotta täyttävä Anstar voisi näyttää 10, 20 tai 
30 vuoden päästä, ja miten yrityksen tule-
vaisuus turvataan siitä eteenpäinkin, kun on 
seuraavan polven vuoro ottaa vastuu.

- Olen ylpeä siitä, mitä vanhempani ovat 
tehneet, ja että 1981 perustettu yritys voi yhä 
hyvin. Että olemme tässä, on varmaan yh-
distelmä osaamista ja onnea. Olemme nyt 
tilanteessa, jossa on päätetty edetä seuraa-

valle tasolle. Jos vertaan meitä nyt ja vuonna 
2015, on yrityksen kokonaisvaltaisessa ke-
hittämisessä otettu huimia askelia ylöspäin 
kuitenkin rajallisilla voimavaroilla. Yksi osa 
kehitystä onkin, että kaikki ovat olleet siinä 
mukana täydellä työpanoksella. Ja lisäksi on 
siis pystytty rekrytoimaan uusia osaajia. Kun 
tietää, mitä uuden toimihenkilön palkkaami-
nen maksaa, tämäkin on ilo todeta.

- Tiedostamme, että teollisessa tuotan-
totoiminnassa kilpailu kiristyy aina hiljal-
leen niissä tuotesortimenteissa, joissa olet 
ollut vahva. Siksi yksi osa tätä yrittäjyyttä on 
miettiä koko ajan, mikä on juttu, millä pär-
jäät ja menestyt myös tulevaisuudessa, Tero 
Viljakainen kiteyttää. -ARa
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Teräsrakenneyhdistys ry:n jäsenet
1. Arkkitehtitoimistot,  
rakennuttajakonsultit,  
muut sidosryhmät 
AEL
www.ael.fi
Digita Oy
www.digita.fi
DNV GL Business Assurance 
Finland Oy Ab
www.dnv.fi
Incoserv Oy
www.incoserv.fi
Inspecta Sertifiointi Oy
www.inspecta.fi
LFC Group
www.lfc.fi
Suomen Testauspalvelu Oy
www.suomentestauspalvelu.fi

2. Insinööritoimistot 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.a-insinoorit.fi
Andritz Oy Wood Processing
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
NRC Group Finland Oy
https://nrcgroup.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
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

Vihdin Kuumasinkitys Oy
www.vihdinkuumasinkitys.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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3. Antti Katajamäki 
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7. Eero Saarinen 
8. Kari Salonen 
9. Markku Heinisuo 
10. Pekka Helin 
11. Jouko Kouhi
12. Unto Kalamies

Jäsenet



Homma
hanskassa?

Tibnor on pohjoismaisten valmistajien kohtauspaikka. 
Meille jokainen kohtaaminen on mahdollisuus tehdä asiat 
paremmin. Nykyaikaisena terästen ja metallien jakelijana 
ymmärrämme, että tehtävämme on paljon enemmän kuin 
yksittäinen toimitus. Me olemme osa pohjoismaisen 
 teollisuuden kilpailukykyä.
 
Tibnorilta saat kaikki tarvitsemasi teräsmateriaalit  ja  
-palvelut luotettavasti, nopeasti ja yksilöllisesti. Meiltä saat 
niin palkit, putket, alumiinit, ruostumattomat kuin pontitkin. 
Materiaalit käsittelemme haluamallasi tavalla ja leikkaamme 
määrämittaan Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Seinäjoella, joka 
on Pohjoismaiden suurin levyjen esikäsittelyyn erikoistunut 
palvelukeskus. SSAB:n tuotteet ovat meille tytäryrityksenä 
vahvuus, mutta teemme läheistä yhteistyötä myös muiden 
toimittajien kanssa.
 
Ota yhteyttä 020 592 9606 tai direct.fi@tibnor.com  
Tehdään yhdessä toisin.

tibnor.fi



 

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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