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omasta osuudestamme. 
DELTABEAM® on 
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Suunnittelija, hankekehittäjä, 
tavarantoimittaja, se kaveri 
keltaisissa liiveissä työmaalla. 
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Pääkirjoitus

Katseet alkavat jälleen kääntyä jo kohti tule-
vaa vuotta. Tämän vuoden projektien ja sitä 
kautta liiketoiminnan tuloksen tilanne alkaa 
olla tiedossa useissa yrityksessä. Monella on 
edessä keskittyminen alkuvuoteen. Maailmaa 
ei vieläkään saatu valmiiksi jouluksi. Monesti 
sitä on yritetty, mutta ei ole vielä onnistunut. 

Nykyinen vuosiluku tulee taas reflek-
sinomaisesti selkärangasta kirjoitettuihin 
päivämääriin ja kohta onkin uuden vuosilu-
vun opettelu edessä. Sama pitää paikkansa 
muutoinkin kuin päivämäärissä. Ei kannata 
jumiutua tuttuun ja turvalliseen, vaan pitää 
muuttua koko ajan ja kehittyä eteenpäin. 

Vuoden teräsrakenteeksi valitussa uudis-
tetussa Olympiastadionissa olisi voitu vaati-
muksissa joustaa monessa paikassa pitäyty-
mällä tutussa ennestään tehdyssä mallissa. 
Kotimaisen urheilupyhätön kulttuurihisto-
riallinen arvo olisi silloin vähentynyt mer-
kittävästi tai jopa romuttunut kokonaan. 
Nyt muutokset tehtiin vanhaa kunnioittaen, 
mutta kaikkien osaaminen haastaen. Suun-
nittelu ja toteutus onnistuivat esimerkilli-
sesti. Lähemmälläkin tarkastelulla voi luulla 
nykyisten katsomorakenteiden olevan jopa 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisia, vaik-
ka pilarit tai oikeastaan niiden vähäisyys ja 
sijoittaminen paljastavat ratkaisujen olevan 
tätä päivää. 

Projektiin osallistuneille on ollut yhteis-
tä itsensä ja osaamisensa haastaminen. Myös 
kumppaneita on autettu ja iloittu yhdessä 
onnistumisesta. Suosittelen lähempää tutus-
tumista viimeistään elokuun virallisissa ava-

Mestariksi ei tulla 
mukavuusalueella

- Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja hiilija-
lanjäljestä on yksi teräsrakennealankin kan-
nalta tärkeimmistä asioista. Meidän on sekä 
suunnittelussa ja toteutuksessa että tuote- ja 
tuotantokehityksessä haettava ratkaisuja, 
joilla pyritään hiilineutraaliuteen ja ilmas-
tonmuutoksen hillintään. Samalla on tuotava 
esille teräsrakentamisen avulla rakennusvai-
heessa ja elinkaaressa saatavat tekniset ja ta-
loudelliset edut. Etenkin se on tärkeää, ettei 
Suomessa ilmastonmuutoksen nimissä pää-
dyttäisi rakentamisvaiheessa lyhytaikaisia 
etuja tuoviin ratkaisuihin kikkailemalla esi-
merkiksi eri materiaalien välisillä kertoimilla, 
joiden luotettavuudesta ei ole vielä varmuut-
ta, ja joilla on kokonaisuudessa mitätön mer-
kitys päästöihin, arvioi päätyönään Ruukki 
Construction’in building components -yksi-
kön teknologiajohtajana työskentelevä Jyrki 
Kesti yhtä tämän päivän näkyvää teemaa.

- Järkevintä on luoda pitkän aikavälin 
kohti hiilineutraaliutta ohjaavat askelmer-
kit, joihin mm. teräsrakenneala voi omal-
ta osaltaan vastata. Nythän esimerkiksi SSAB 
on menossa yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin 
kanssa käynnistetyssä hankkeessa kohti hii-
lineutraalia teräksen tuotantoa. Vie kuitenkin 
aikansa, että koko tuotanto saadaan muu-
tetuksi uuteen teknologiaan perustuvaksi. Ei 
ole kestävän kehityksen näkökulmasta jär-
kevää edes ajatella, että koko nykytuotanto 
romutettaisiin ja rakennettaisiin uusiksi ker-
ralla, Kesti korostaa.

Laskentaan mukaan    
elinkaarihyödyt

- Kun ajatellaan Suomen vuosittaisia koko-
naishiilidioksidipäästöjä, rakennettavien ra-
kennusten materiaalivalinnoilla on valmistu-
misvuotenaan siihen täysin mitätön vaikutus. 

Kiivaana ilmastonmuutoksesta 
ja tarpeesta pienentää hiilija-
lanjälkeä käyvä keskustelu voi 
pahimmillaan johtaa hätäisiin 
harha-askeliin ja turhanpäiväi-
seen kikkailuun. On päivänsel-
vää, että ilmastonmuutoksen 
torjunnassa tarvitaan tehokkaita 
toimia. Mutta toimet täytyy 
priorisoida niiden vaikuttavuu-
den mukaan ja kokonaisuudet 
huomioiden, muistuttaa jo 
pitkään rakennusten energiate-
hokkuutta ja kestävää kehitystä 
edistävien kehityshankkeiden 
kanssa työskennellyt Jyrki Kesti, 
joka valittiin vuosikokouksessa 
Teräsrakenneyhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi.

jaisissa, jos tilaisuutta ei aikaisemmin satu 
kohdalle.

Viime vuoden voittaja Keskustakirjas-
to Oodi oli tänä vuonna Teräsrakennepäi-
vien pitopaikka ja hoiti tehtävänsä erittäin 
hyvin tässäkin roolissa. Sitten valmistumi-
sen on Oodin palkintokaappiin tullut useita 
palkintoja lisää. Esimerkiksi palkinto vuoden 
eurooppalaisena teräsrakennekohteena vii-
me kuussa Brysselissä. Eurooppalaisen pal-
kinnon saaneet kohteet ovat poikkeuksetta 
olleet arkkitehtuurin merkkipaaluja. Pää-
palkintoa erittäin tiukasta kilpailusta ei ole 
saatu vuosiin edes skandinaaviaan. Nyt sitten 
saatiin ja vähintään ansaitusti. 

Tällä kertaa eurooppalaisessa loppukil-
pailussa oli toinenkin suomalaiseen teräs-
rakentamisen osaamiseen luottanut kohde. 
Ruotsin parhaaksi kohteeksi todettiin Kris-
tallen Kiirunasta. Teräsrungon toteutus oli 
Suomesta Ruukilta. Epävirallisen tietolähteen 
mukaan runko oli valmistunut pääosin au-
ringon nousun ja laskun välisenä aikana. 

Rakennusinsinööriliittokin palkitsi vuo-
den kohteena terästankojäykisteisen Joen-
suun Ellin. Teräksen oivaltavan käytön lisäk-
si hanke on Suomen korkein puukerrostalo. 
Taas kerran hankkeessa haastettiin mukana 
olleita eikä helpolla päästy tai itseä säästel-
ty. Toiseksi kilpailussa tuli Helsingin Tela-
kanranta eli Euroopan Kemikaalivirasto. Se 
esiteltiinkin jo tarkemmin viime joulukuun 
Teräsrakennelehdessä. Hieno kohde, joka 
näyttää oivallisen toteutuksen korjausraken-
tamisesta ja rakennuksen laajentamisesta. 

Teräsrakennelehtikin uudistuu ajan mu-
kana ja laajentaa toimintaansa seuraavas-
ta numerosta alkaen sähköisellä julkaisulla, 
jonka mukana jakelua ja lukunautintoa saa-
daan laajennettua nykyisestä. Fyysinen lehti 
säilyttää edelleen asemansa, mutta esimer-
kiksi paperittomia toimistoja halutaan pal-
vella paremmin.

Janne Tähtikunnas
päätoimittaja
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FoorumiFoorumi

Ilmastonmuutoksen takia 
ei kannattaisi hölmöillä
Jos hiilijalanjälkeen aletaan hakea ns. pika-
voittoja valmistus- ja rakentamisvaihetta 
korostavilla mittareilla, tuodaan rakennuk-
siin helposti ajatellut edut pitkällä aikavä-
lillä eli rakennusten käytön ja purun aikana 
monin kerroin hukkaavia riskejä. Teräksen 
osalta esimerkiksi materiaalin erittäin korkea 
kierrätettävyys ja kierrätysaste sekä teräs-
rakenteiden käytettävyys uudelleen myös 
valmiina rakenneosina on tekijä, joka pitäisi 
ottaa mukaan laskelmiin, Kesti tähdentää.

- Yksi tähän mainitsemaani kikkailuun 
liittyvä riski on, että Suomeen aletaan rahda-
ta teräseriä tai -rakenteita ympäri Euroop-
paa sen takia, että joku on sattunut saamaan 
valmistukseen hieman isomman määrän 
kierrätysterästä kuin kotimaiset tehtaam-
me tai konepajamme sillä hetkellä. Sille ei 
voi mitään, että teräksen globaali kysyntä on 
nyt suurempaa kuin kierrätykseen saatavan 
teräksen määrä. Sen takia terästehtaat tar-
vitsevat raaka-ainetta myös kaivoksista. On 
hyvä muistaa, että kotimainen teollisuus on 
yksi keskeisesti hyvinvointivaltiotamme yllä-
pitävä tukipilari. Jos suhteuttaa kestävyyteen 
liittyvät asiat kokonaisuutena, sillä ei ole iso 
merkitys, onko vaikkapa teräspalkissa kier-

rätysterästä muutama prosentti enemmän 
tai vähemmän, Jyrki Kesti pohtii.

- Suomessa kestävyyden yksi osa on mi-
nusta siis se, että rakentamisessa käyte-
tään paljon kotimaisia tuotteita. Kun kohteita 
suunnitellaan ja toteutetaan, fiksua on hyö-
dyntää eri materiaaleja yhdessä niiden par-
haita ominaisuuksia hyödyntäen kuten vaik-
kapa keskustakirjasto Oodissa on tehty. Kun 
kotimaisten tuotteiden valmistuksessa on 
ymmärretty jo nyt tarve pyrkiä kohti vähä-
hiilisyyttä, tienviitat kohti hiilineutraalia ra-
kentamista on asetettu, Kesti muistuttaa.

- Nyt tarvittaisiin vielä yleisesti pätevik-
si todetut mittarit, joilla voidaan todentaa 
haluttuja asioita. On esimerkiksi outoa, että 
ympäristöministeriö korostaa kiertotalout-
ta, mutta ei halua muistaa laskentakaavois-
sa teräksen elinkaarta. Sitä ei muka tiedetä, 
että teräs kiertää liki täysin. Toinen asia, mi-
kä pitäisi ottaa osaksi laskelmia, on teräsra-
kenteiden suunnittelu uudelleenkäytettäviksi. 
Teräspilarit, -palkit ja -ristikot sekä julkisi-
vuelementit voidaan suunnitella niin, että ne 
voi alkuperäisen kohteen purun jälkeen hyö-
dyntää uudessa kohteessa. Teräsrakenteen 
käyttöikä voi helposti olla yli sata vuotta, kun 

Kuva 1: Teknologiajohtaja Jyr-
ki Kesti ottaa Teräsrakenneyhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtajan 
tehtävät hoitoonsa vuoden 2020 
alussa alkavaksi nelivuotiskaudek-
si. Kestin mielestä yhdistyksen pe-
rustoiminta on hyvässä kunnossa. 
Tavoitteena on laajentaa jäsen-
kenttää jäsenyyden etuja etenkin 
teräsrakentajille esille tuoden. Kun 
on isompi joukko yhdessä, voidaan 
myös panostaa entistä enemmän 
yhteisiin intresseihin.

Valokuva: Sanna Liimatainen/LFC 
Group

vaikkapa jonkun kaupan tai teollisen raken-
nuksen tai sen osan elinkaari voi jäädä 20-30 
vuoteen. Ja onhan meillä myös alkujaan väli-
aikaisiksi tehty rakennuksia kuten tilapäinen 
Hakaniemen halli ja Pikku-Lippulaiva, jois-
sa sama ajatus rakenteiden uusiokäytöstä on 
hyvin toteutettavissa, Kesti täydentää.

- Energiatehokkuus on myös yksi osa 
kestävää kehitystä. Tätä ei saisi unohtaa, 
kuten nyt joiltakin osin näyttää tapahtu-
van haettaessa tiettyä materiaalia suosivia 
säännöksiä, kuvaa viimeiset noin kymmenen 
vuotta Ruukki Constructionissa energiate-
hokkuuskysymysten ja kestävän kehityksen 
asioiden kanssa kehitystyötä tehnyt ja vetä-
nyt Jyrki Kesti.

- Kun pääosa rakennusten elinkaaren ai-
kaisista päästöistä liittyy käyttövaiheeseen, 
panostukset mm. olemassa olevan kannan 
energiatehokkuuden lisäämiseen olisivat nyt 
viisas tapa saada askelia kohti hiilineutraa-
lia Suomea. Sen rinnalle sopii järkevä pitkän 
aikavälin kehitystyö sovittuja askelmerkkejä 
seuraten ja yhteisiä arviointikriteerejä käyt-
täen, hän summaa ajatuksensa.

Vetovastuu vaihtuu sovitusti

Teräsrakenneyhdistyksessä on noudatet-
tu jo pitkään toimintamallia, jossa neljäksi 
vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja 
on vuoroin suunnittelualan ja vuoroin te-
räsrakenneteollisuuden puolelta. Rambollin 
rakennesuunnittelussa johtajana työskente-
levän Aki Vuolion nelivuotiskausi päättyy tä-
män vuoden lopussa. Nyt vetovastuun ottaa 
siis Ruukki Construction’in building compo-
nent -yksikön teknologiajohtaja Jyrki Kesti.

- Tarkastelemme yhdistyksen strategi-
aa uuden hallituksen aloitettua ensi vuoden 
puolella ja katsomme tietysti, onko sitä tar-
vetta päivittää, sekä asetamme tavoitteet uu-
delle nelivuotiskaudelle. Pääpiirteissään yh-
distyksellä on jatkossakin kolme päätehtävää. 
Yksi liittyy työhön standardien yms. parissa, 
toinen koulutukseen, neuvontaan sekä tietoa 
lisäävään viestintään ja kolmas alan imagoon 
ja vaikuttamiseen.

- Vaikuttaminen ja imagonrakennus kat-
tavat sekä poliittisen että kiinteistö- ja ra-
kennusalan päätöksentekijöiden joukon, ja 
sisältävät tietysti myös paljon tietoa lisäävää 
viestintää. Arkkitehdit ovat ajatuksissani yksi 
tärkeä vaikuttajaryhmä, jonka kanssa halu-
amme lisätä yhteistyötä eri tavoin. Julkisivu- 
ja ohutlevyrakenteet ovat yksi kenttä, jossa 
teräsrakennealan kovaa osaamista voidaan 
hyödyntää entistä enemmän. Ne ovat sekä 
elinkaariedullinen eli helppohoitoinen ja kes-
tävä vaihtoehto että toki myös teräsraken-
tajien imagon kannalta asia, jota voi nostaa 
nykyistä enemmän esille. Runkorakenteet-
han jäävät usein valmiissa rakennuksissa liki 
kokonaan piiloon kuten nyt vaikkapa Olym-
piastadionin katosrakenteissa tai Oodissa, 
Ruukki-uransa alkuajat ohutlevyrakenteiden 
kehitystehtävissä työskennellyt Jyrki Kesti 
total. -ARa
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Artikkelit

Helsingin Olympiastadion on rakennet-
tu alkujaan vuoden 1940 pitämättä jäänei-
tä olympiakisoja varten. Nykyinen kaupun-
kikuvallinen ilme syntyi Helsingin vuoden 
1952 olympiakisojen jälkeen. Stadion kuuluu 
Suomen top5-suojelukohteisiin, mutta sitä ei 
ole haluttu suojella kuoliaaksi. Nyt valmistu-
vassa mittavassa projektissa stadion muun-
tuu moderniksi urheilupyhätöksi, jollaiseen 
kuuluvat tänä päivänä mm. täysin katetut 
katsomot. Ne on toteutettu ilman että stadio-
nin kaupunkikuvallinen ilme on muuttunut. 
Lisäksi on suojeltu tietyt ratkaisut kuten tor-
ni, pääkatsomo katoksineen ja vuoden 1940 
stadionin ulkoseinä, joka on yhä paikallaan 
nykyisen stadionrakenteen sisällä.

Sekä stadionin omistava Stadion-säätiö, 
Museovirasto että Helsingin kaupunki to-
tesivat, että stadion oli elinkaarensa pääs-
sä niin toiminnallisesti kuin teknisestikin, ja 
että paras tapa suojella kohde oli elvyttää se 
nykyaikaiseksi mm. jalkapalloa, yleisurhei-
lua ja erilaisia tilaisuuksia palvelevaksi ko-
konaisuudeksi. Projektia on viety eteenpäin 
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoi-
mialan toimiessa tilaajan puolesta rakennut-
tajana niin, että stadionille saadaan vanhaa 

korjaamalla ja uutta tekemällä jatkuvaa toi-
mintaa ja tulovirtaa.

Mittavassa hankkeessa arkkitehtisuun-
nittelun ovat tehneet yhteistyössä Arkki-
tehtitoimisto K2S ja Arkkitehdit NRT, joka 
tuo hankkeeseen etenkin sen laajassa kor-
jausrakentamisessa vaadittavaa osaamista. 
Teräsrakenne-palkinnon etenkin tuoneissa 
katosrakenteissa ja muissa uudisrakenteissa 
pääsuunnittelija on ollut K2S:n Kimmo Lin-
tula, koko hankkeessa NRT:n Kari Raimo-
ranta.

Myös stadionin itäinen katos, jonka tu-
kirakenteet jäivät nyt osaksi uutta sillä koh-
taa korotettua katosrakennetta, oli K2S:n 
suunnittelema. Uuden katoksen myötä myös 
kaarteissa istujat ovat nyt suojassa sateel-
ta. Uusi rakenne alkaa vanhan suojellun pää-
katsomon katoksen vierestä ja nousee kaar-
teessa ylöspäin kohti takasuoraa laskeakseen 
seuraavassa kaarteessa taas toisessa pääs-
sään takaisin pääkatsomon korkeustasol-
le sen vieressä. Pääkatsomon katos jää vähän 
irti uudesta katoksesta molemmista päistään 
lähinnä arkkitehtonisista syistä. Katoksen 
ohella kaikille näkyvä ero entiseen on poh-
joispäädyssä, jonka massiivisen tulostaulun 

korvaavat mm. liikuntarajoitteisia palvelevat 
katsomotilat ja stadionin uusi pohjoisportti.

K2S:n arkkitehtien ja Swecon rakenne-
suunnittelijoiden yhtenä haasteena oli löy-
tää ratkaisut, joilla katosta tukevien pilarien 
määrä ja pilareista katsojille tuleva näke-
mähaitta olisi mahdollisimman vähäinen. 
Swecossa katosrakenteiden suunnittelutyö-
tä johtanut osastopäällikkö Juha Kukkonen 
on luonnehtinut tehtävää poikkeuksellisen 
haastavaksi mm. geometriansa takia. Kaik-
kiaan noin 16.000 m2 katsomorakenteet on 
asentanut JPV-Engineering Oy, joka on myös 
valmistanut itäisen katsomon korotuksessa 
käytetyt teräsrakenteet, julkisivun korotettua 
rimoitusta varten tehdyt teräsrakenteet sekä 
katoksen kivipuurimoituksen kiinnittämistä 
varten asennetut Z-profiilit terästukkuri BE 
Groupin palveluita hyödyntäen. Muista te-
räsrakenteista vastaa hankkeen projektinjoh-
tourakoitsija Skanska.

Mittavat teräsrakenteet  
häivytetty näkyvistä

Uusitulla Olympiastadionilla vanha pääkat-
somon katos on käytännössä ennallaan. Kun 

Olympiastadionista Suomen mestari
Vuoden 2019 Teräsrakenne ovat Olympiastadionille nousseet uudet arkkitehtonisesti 
ja rakenneteknisesti mestarilliset katsomokatokset.

1.

2. 3.
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itäkatsomon katoksen muoto ja tukirakenteet 
päätettiin säilyttää ja uuden katoksen päädyt 
viedä vanhan pääkatsomon katoksen tasolle, 
tästä syntyi kokonaisuus, jossa pääkatso-
mon katoksen viereisten katosten reunojen 
ja itäkatsomon päällä olevan katoksen välillä 
on noin 8 metrin korkeusero. Itäkatsomon 
kohdalla haluttu kokonaisuus saatiin aikaan 
tekemällä katsomon yläpuolelle, päädyissä 
myös alapuolelle, teräksiset korotusraken-
teet.

Katosrakenne on geometrisesti haasta-
va, mikä tietysti vaikutti teräsrakenteisiin 
ja vaati huolellista ja tarkkaa laskentaa mm. 
tuulikuormien osalta. Uusi katosrakennehan 
käyttäytyy tuulioloissa toisin kuin itäkatso-
mon katos, joka sekin oli aikoinaan suun-
niteltu mm. tuulitunnelikokeita hyödyntä-
en. Siksi tuulitunnelikokeet uusittiin nyt tätä 
työtä varten. Rakenteessa tuskin on kahta 
samanlaista osaa, kun niin katoksen paksuus 
pystysuunnassa kuin korkeusasemakin ja sy-
vyys muuttuu koko ajan.

Uudet Juha Kukkosen johdolla Swecon 
Rakennetekniikan toimialalla tehdyt teräs-
rakenteet on tehty vanhan betonirakenteen 
päälle. Kun kokonaistyössä vanhan korjaa-

4.

5.

6.

Kuvat 1, 5, 6: Uusi katos sulautuu loistavaksi osaksi 
historiallista urheilupyhättöä vieden Olympiastadio-
nin osaltaan samalla nykyaikaan. 

Kuvat 2 ja 3: Ulospäin uusi katos ei näy ollenkaan. 
Julkisivua korotettiin teräsrakenteella, johon julkisi-
vurimoitus kiinnitettiin yläosastaan.

Kuva 4: Uudistettu stadionalue ylhäältä nähtynä. 
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misella ja vahvistamisella on ollut iso rooli, 
on koko hankkeen vastuullisena rakenne-
suunnittelijana toiminut Sweco Asiantunti-
japalvelujen vetäjä Jaakko Yli-Säntti. Uusia 
katoksia varten on mm. vahvistettu mer-
kittävästi alapuolisia rakenteita kaarteiden 
kohdalla sen lisäksi, että katsomoiden al-
la on tehty mittavia töitä liittyen tilankäy-
tön muutoksiin. Käytännössä stadionin alla 
on viety perustukset entistä alemmaksi sekä 
louhittu sinne lisää tilaa. Näiden töiden yh-
teydessä terästä on käytetty myös melkoisia 
määriä. Alapuolisia uusia tiloja on tehty mm. 
Peikon toimittamien Deltabeam-teräspalk-
kien avulla.

Täysin uusissa katsomorakenteissa on 
mahdollisimman harvassa pyöreitä teräsliit-
topilareita, joiden varassa ristikkorakenteiset 
katokset ovat. Palonsuojavaateet hoidetaan 
toiminnallisen palomitoituksen pohjalta il-
man ristikoiden palonsuojausta palokatkojen 
ja liittopilarien avulla. Käytännössä katos-
rakenteessa on käytetty tukipilareita kuten 
pää- ja itäkatsomoissakin. Katosta ei olisi 
voinut muuten tukea ilman stadionin ilmeen 
muuttumista ulospäin. Nyt katokset jää-
vät stadionin ulkoseinän reunan alapuolelle. 
Reunaa tosin piti nostaa jonkin verran uusit-
tuun betonirakenteeseen kiinnitettyjen JPV-
Engineeringin toimittamien teräsrakenteiden 
ja niihin kiinnitettävän rimoituksen avulla.

Ulompi lyhyistä pilareista tehty pilaririvi 
lähtee katsomon takaosan päältä, eikä siten 
haittaa katsomista mitenkään. Sisemmäs-
sä pilaririvissä väli on harva eli 30-40 met-
riä. Kun pilaririvi on 20-25 metriä katsomon 
kentän puoleisesta reunasta, ja rakenne on 
mietitty tavoitteena mahdollisimman ohuet 
pilarikoot, näkemäesteitä on kokonaisuudes-
sa vähän. Tässä ei voitu vaikuttaa pilarei-
hin teräslaatua vaihtamalla, vaan palotekni-
set tekijät olivat pilarikoon valintaa ohjaava 
lähtötekijä. Katoksissa on käytetty lujempaa 

terästä S460 vain liitosalueilla yksittäisis-
sä levyissä. Kohteen toteutusluokaksi valit-
tiin EXC 3.

Kun alapinnassa on kivipuurimoitus, joka 
valittiin elinkaaren aikaisen ylläpidon hel-
pottamiseksi ja kulujen alentamiseksi sekä 
paloteknisistä syistä puurimoituksen sijasta, 
ja valokuilut, jää katosten teräsrakenne pi-
lareita lukuun ottamatta käytännössä täysin 
piiloon työmaan valmistuessa. Ristikoiden 
päällä on kantavat poimulevyt, joiden päälle 
asennettiin katon tasauskerroksena toimi-
vat mineraalivillat ja liki 16.000 m2 AlkorPlan 
PVC-katetta. Katon teosta on vastannut Suo-
men Teollisuuskatot, joka on käyttänyt vaa-
tivassa työssä katteen kiinnittämiseen SFS 
intecin isoweld 3000 -kiinnitysjärjestelmää.

Mallinnus tärkeä osa työtä

Koko hankkeessa mallinnus on ollut yksi 
tärkeä osa kokonaisuuden läpivientiä. Ra-
kennesuunnittelu on tehty Swecossa Tekla 
Structures -ohjelmaa hyväksi käyttäen, te-
räsrakenteissa konepajakuvia myöten. Eri 

rakenteiden kolmannen osapuolen tarkas-
tuksesta ovat vastanneet A-Insinöörien asi-
antuntijat.

Katosten runko on pilari-ristikkoraken-
teinen ja se on jäykistetty ristikoimalla katos 
ylä- ja alapinnastaan. Katoksen pääpilarit si-
jaitsevat katsomossa ja ne ovat rakenteeltaan 
pyöreitä teräs-betoni-liittopilareita. Pilarei-
den ulkohalkaisija on 610 mm.

Pilarit liittyvät rakennelaakerin välityk-
sellä alapuoliseen vahvistettuun tai uuteen 
teräsbetonipilariin. Erikoisvalmisteisella ra-
kennelaakerilla saatiin toteutettua nive-
lellinen liitos, joka toimii niin veto- kuin 
puristuskuormituksessakin. Nivelellisellä 
liitoksella vältyttiin alapuolista rakennetta 
kasvattavilta suurilta taivutusmomenteilta. 
Pilarin yläpää on myös nivelellisesti käyttäy-
tyvä ja se on aikaansaatu teräsrakenteisen 
laakerin avulla.

Katosrakenne on ulkoreunaltaan liitet-
ty linjaristikon osana olevan pyöreän pilarin, 
jonka ulkohalkaisija on 324 mm, välityksel-
lä uusiin teräsbetonipilareihin, jotka jatkuvat 

7.

8.
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vahvistettujen vanhojen teräsbetonikehien 
linjassa ylöspäin. Näissäkin liitoksissa käy-
tettiin erikoisvalmisteisia rakennelaakereita 
liitoksen nivelellisen toiminnan ja haluttujen 
vapausasteiden saavuttamiseksi. Osa raken-
nelaakereista sallii kaiken liikkeen vaaka-
suunnassa ja osa vain yhdessä pääsuunnassa. 
Tähän ratkaisuun päädyttiin sen takia, et-
tä toiminnallisista ja rakennussuojelullisista 
syistä alapuolisia rakenteita pystyttiin vah-
vistamaan valinnaisissa paikoissa, jolloin ka-
toksesta tulevat vaakavoimat saatiin ohjattua 
haluttuihin paikkoihin. Rakennelaakerei-
den käyttö oli myös ratkaisu lämpöliikkeiden 
hallitsemiseksi. Pilareiden lisäksi rakenne-
laakereita on käytetty myös katoksen sisällä 
liikuntasaumoissa.

Katsomopilareiden yläpuolella sijaitse-
vat katoksen pääristikot, jotka ovat katoksen 
matalimmissa rakennekorkeuksissa avaruus-
ristikoita ja muualla kaartuvia tasoristikoita. 
Pääristikko on jatkuva rakenne aina liikun-
tasaumojen välillä. Pääristikoihin tukeutuvat 
säteittäisesti linjaristikot, jotka muodosta-
vat katoksen ulokerakenteen ja tasapainotta-
van takaosan. Linjaristikot ovat takaosastaan 
kiinni ulkoreunan betonirakenteessa raken-
nelaakerin välityksellä. Ristikoiden paarteet 
koostuvat kaarevaan muotoon taivutetuis-
ta I-profiileista, jotka ovat joko valssaamalla 
tai hitsaamalla valmistettuja. Paarteiden tai-
vuttamisen osalta yhtenä haasteena on ollut, 
että taivutuksen kaarevuussäde ei ole vakio. 
Pääristikot on tehty murtoviivaisena kaare-
vaan muotoon. Ulokeosalla linjaristikoiden 
välissä on käytetty poikittaisia väliristikoita 

jakamaan rakenteen rasituksia tasaisemmin.
Ristikoiden uumasauvat ja jäykistyssiteet 

ovat joko rakenneputkea, hitsattua kotelop-
rofiilia tai I-profiilia. Ristikoissa on myös le-
vyrakenteisia osia, erityisesti niiden kärki- ja 
takaosassa sekä kohdissa, joissa kuormituk-
set ovat paikallisesti suuria ja rakennekor-
keudet matalia. Katosulokkeen otsapinta on 
suurimmassa osassa katosta hyvin matala, 
noin 250 mm pintarakenteineen arkkiteh-
tonisista syistä johtuen. Tämä onnistuttiin 
toteuttamaan erityisellä kärkielementti-
rakenteella, jossa linjaristikkoihin hieman 
taaempana kiinnitettyyn poikittaiseen ko-
telopalkkiin hitsattiin levyrakenteiset ulo-
kepalkit. Erityisesti päätyulokkeen alue oli 
kokonaisuutena katosrakenteen suurimpia 
rakenteellisia haasteita, jotta rakenteen jäyk-
kyys käyttörajatilatarkasteluiden perusteella 
saatiin riittäväksi.

Teräsrakenteisiin on tehty myös aukko-
ja ja putkituksia talotekniikan läpivientien 
mahdollistamiseksi kohdissa, joissa rakenne-
korkeus on pieni tai tilaa muuten vähän. 
Työmaalla tehtävät teräsrakenteiden liitok-
set ovat olleet pääsääntöisesti ruuviliitoksia. 
Kaarrekatoksissa on kitkaliitoksia (eurokoo-
din ruuviliitosten luokat B ja C), jolloin liitos-
ten ruuvit ovat esijännitettyjä ja vastaavas-
ti liitospinnat käsitelty kitkapinnan luokkiin 
A ja B tietyn kitkakertoimen saavuttamisek-
si. Lisäksi on käytetty luokan E (esijännitetty, 
vedetty) ruuviliitoksia. Ruuveina käytettiin 
pääsääntöisesti HV-järjestelmän ruuviko-
koonpanoja, joiden lujuusluokka on 10.9 ja 
suurin käytetty ruuvikoko on M36.

Pääristikoiden jatkoksissa käytetään työ-
maalla tehtäviä hitsausliitoksia, koska kul-
jetuspituuksien ja -painojen takia ristikot 
jaettiin osiin ja toisaalta yhtenäisen jatkuvan 
ristikon nostaminen ei olisi ollut mahdollista. 
Hitsausliitosten luokka on B.

Liitosten mitoituksessa on ollut tarvetta 
käyttää varsin poikkeuksellisessa laajuudes-
sa monipuolisesti erilaisia FEM-ohjelmistoja, 
koska liitosten mitoitusta ei ole voinut täy-
sin perinteisin laskentamenetelmin todentaa 
monimutkaisissa liitosgeometrioissa.

Lisätietoja saa Teräsrakenne-lehdestä 
3/2018, jossa Olympiastadion-hanketta on 
esitelty laajalti. -ARa

9.

10.

11.

Kuvat 7 (s. 6), 9, 11, 12: Katoksen teräsrakenteita.

Kuvat 8 (s. 6) ja 10: Katosrakenteet Swecon Tekla-
mallista nähtynä.

Valokuvat: 1-3,5-7,9,11,12 Arto Rautio,
havainnekuva: 4 Arkkitehtitoimisto K2S Oy,
rakennekuvat: 8, 10 Sweco Rakennetekniikka
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Rakentamassa parempaa 
yhteiskuntaa

Vuoden Teräsrakenteen tekijä

www.jpv-engineering.fi

12.
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Arkkitehtien pitäisi paneutua 
elämänlaatuun ja  elinkaareen

Antti Nousjoki oli puheenjohtaja palkinto-
lautakunnassa, joka valitsi Vuoden 2019 Te-
räsrakenne -palkinnon voittajan. Nousjoki 
edustaa lautakunnassa vuonna 2018 Vuoden 
teräsrakenne -palkinnolla palkitun Oodin 
arkkitehtisuunnitteluryhmää. Palkinnon pe-
rinteisiin liittyy, että yksi edellisen palkin-
non voittajakohteen arkkitehdeista toimii 
puheenjohtajana seuraavaa palkittavaa va-
littaessa.

Vuoden 2019 Teräsrakenne-päivässä pu-
huttiin vahvasti ilmasto-, elinkaari- ja ym-
päristöasioista. Tämä teema vaikutti myös 

”Arkkitehdit eivät ole onnistu-
neet parhaalla tavalla osallistu-
maan ilmastonmuutoskeskus-
teluun. Esille on nostettu mm. 
puritaaninen rakennustapa, 
mitä en itse ymmärrä. Arkkiteh-
tien pitäisi miettiä, mihin käy-
tetään eri materiaaleja ja mikä 
parantaa sekä käyttäjien elä-
mänlaatua että elinkaariedulli-
suutta. Arkkitehtien paneutumi-
sella voitaisiin tuottaa järkevää 
tietoa, mitä kannattaa tehdä ja 
mitä ei”, arkkitehti SAFA Antti 
Nousjoki arvioi Oodin tiloissa 
pidetyssä vuoden 2019 Teräsra-
kenne-päivässä.

Artikkelit

palkintolautakunnan työhön. Antti Nousjoen 
mukaan Vuoden 2019 Teräsrakenne – Olym-
piastadionin uusiminen ja etenkin sen uu-
det katosrakenteet – on hyvä esimerkki sii-
tä, miten voi tehdä järkevästi historiallisesti 
merkittävien rakenteiden säilyttämistä ja ko-
konaisuuden uudistamista. Tämän projek-
tin ansiosta kaupunkirakenteessa oivallises-
sa paikassa oleva ainutlaatuinen kokonaisuus 
säilyy maamme keskeisenä urheilun ja eri-
laisten tilaisuuksien pyhättönä.

- Olympiastadionin kunnostaminen ja 
uudistaminen tukee rohkeasti Helsingin kes-

1.

2.
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kustan elinvoimaa samaan tapaan kuin esi-
merkiksi Oodi, Nousjoki muistutti.

Antti Nousjoki näkee stadionhankkeen 
tapaisten hankkeiden tukevan myös laajem-
pia ilmastotavoitteita, mikä oli yksi teki-
jä Vuoden Teräsrakennetta valittaessa. Pal-
kintoperusteita ja ehdokkaita esitellessään 
Nousjoki piti myös esimerkiksi ECHAn Te-
lakkarantaan tehtyä uutta toimitaloa ja sen 
ympäröivän alueen rakentamista samalla ta-
valla järkevänä kuin Olympiastadionin uudis-
tamista. Erityisen huolestuttavana Nousjo-
ki piti sitä, että maassamme on vastikäänkin 
valmistunut hankkeita, joiden vaikutusta hän 
pitää näivettävänä etenkin olemassa oleville 
kaupunkikeskustoille.

- Arkkitehtien eivät ole parhaalla taval-
la onnistuneet osallistumaan hiilipäästö- ja 
ilmastokeskusteluun. En ymmärrä, että pu-
ritaanista rakennustapaa on nostettu esille 
vastauksena haasteisiin. Kyllä arkkitehtien 
pitäisi osata miettiä, mihin eri materiaale-
ja on hyvä käyttää järkevästi, mikä parantaa 
elämänlaatua ja millä oikeasti saavutetaan 
elinkaarietuja, Nousjoki haastoi ammatti-
kuntaansa.

- Olympiastadionilla uusi teräsrunkoinen 
katosrakenne tuo merkityksellisesti ja toi-
minnallisesti uuden kerroksen historialliseen 
rakennukseen ja on osaltaan päivittämäs-
sä stadionia uusiin käyttötarkoituksiin. Nyt 
valmistumassa oleva hanke on visionäärinen 
ratkaisu toiminnan jatkamiseksi. Vaikka sta-
dionin kehitys ei ehkä lopu ikinä, uusi katos 
säilynee sisäpuolisena pysyvänä rakenteena. 
Etenkin paikalla päällä ymmärtää sen hie-
nouden, Nousjoki kiitti tämän vuoden voit-
tajaa ja etenkin katoksen arkkitehtisuunnit-
telusta vastannutta Arkkitehtitoimisto K2S:n 
tiimiä.

Kierrätettävyys ja uudelleen- 
käytettävyys laskelmiin

Teräsrakenne-päivä 2019 käsitteli laajalti 
rakentamisen ilmasto- ja ympäristöasioi-3.

4.

5.

6.

Kuva 1: Vuoden Teräsrakenne -palkintopokaalin 
nosti joukkueen kapteeni - Olympiastadionin katok-
sen ja muiden uudisosien pääsuunnittelija Kimmo 
Lintula K2S:stä. Voittaneessa joukkueessa pelasivat 
tilaaja Stadion-säätiö, rakennuttaja Helsingin kau-
punkiympäristön toimiala, Arkkitehtitoimisto K2S, 
rakennesuunnittelija Sweco, projektinjohtourakoit-
sija Skanska sekä teräsrakenneurakoitsija JPV-En-
gineering. 

Kuva 2: Erinomaisista opinnäytetöistä palkituista 
paikalle pääsivät Timo Ketola (vas.), Henna Hietik-
ko-Kaukola sekä Lukas Ede.

Kuva 3: SSAB:n Harri Leppänen kertoi, miten yhtiön 
terästuotanto muutetaan fossiilivapaaksi.

Kuva 5: Antti Nousjoki (oik.) esitteli OodiaTeräsra-
kenne-päivän osanottajille.

Kuva 6: Simon de Neumann (kesk.) täydensi Antti 
Nousjokea kertomalla Oodin rakenteista.
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ta. VTT:n tutkija Petr Hradil esitteli etenkin 
teräsrakenteiden uudelleenkäyttöön liittyviä 
esimerkkejä ja mahdollisuuksia, Rakennus-
teollisuuden Pekka Vuorinen rakentamisen 
ympäristövaikutuksia ja rakennusalan jo 
päätettyjä ja suunnittelemia askelmerkkejä 
kohti hiilineutraaliutta. Heitä täydensivät Te-
räsrakenneyhdistyksen toimitusjohtaja Janne 
Tähtikunnaksen rakennusten hiilijalanjälkeä 
kuvaava puheenvuoro sekä SSAB:n ympä-
ristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppäsen 
esittely keinoista, joilla SSAB etenee kohti 
fossiilivapaata terästuotantoa. Mielenkiin-
toinen oli myös Oulun yliopiston professori 
Jukka Kömin teräksen tulevaisuutta koskeva 
puheenvuoro, jossa hän kuvasi tällä hetkellä 
jo mm. ajoneuvoissa ja logistiikassa lujem-
milla ja kevyemmillä teräksillä saavutettuja 
ilmastopäästövähennyksiä.

Petr Hradil avasi hyvin, miten raken-
teiden ja jopa rakennusten uudelleenkäy-
tettävyys muuttaa olennaisesti teräksen 

hiilijalanjälkeä. Hän esitteli mm. alkujaan 
1950-luvun lopulla valmistunutta lentokone-
hangaaria, joka on nyt käytössä kolmannes-
sa sijaintipaikassaan. Urjalassa on S-market, 
jonka teossa on käytetty Tampereella liian 
pieneksi jääneen ja siksi uudisrakennuksella 
korvatun marketin runkoteräksiä. 

Pekka Vuorinen hämmästeli, miksi sen 
enempää tätä uudelleenkäytettävyyttä kuin 
teräksen kierrätettävyyttä materiaalina ei 
oleta huomioon nykyisissä ympäristölaskel-
missa, vaikka samalla korostetaan kiertota-
louden merkitystä. Samaten jätetään esimer-
kiksi noteeraamatta, että puuta voi purun 
jälkeen hyödyntää lähinnä vain polttamalla, 
Vuorinen huomautti. Janne Tähtikunnas täy-
densi kokonaisuutta muistuttamalla, että ra-
kennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä pää-
osa liittyy käyttövaiheeseen ja purkamiseen. 
Siksi myös laskenta pitäisi tehdä koko elin-
kaaresta eikä rakennusvaiheen päästökik-
kaetuja hakien, Tähtikunnas totesi.

Jukka Kömi muistutti teräksen olevan sa-
taprosenttisesti kierrätettävää. Toistaisek-
si maailmassa ei kuitenkaan riitä kierrätys-
terästä väkiluvun kasvua seuraavan teräksen 
kysynnän kasvun kattamiseksi. Siksi on pak-
ko tehdä myös uutta terästä koko ajan. Uusi-
en aiempaa lujempien teräslaatujen kehittä-
minen ja aiempaa kevyempien rakenteiden 
teko niiden avulla on yksi tapa vähentää hii-

lijalanjälkeä. Esimerkiksi tavarakuljetuksissa 
tällä saavutetaan näkyviä tuloksia, kun perä-
vaunujen painot vähenevät ja hyötykuormat 
kasvavat, Kömi esitteli saatuja tuloksia. Kun 
siihen lisätään Leppäsen esittelemät toimet 
fossiilivapaan terästuotannon parissa, voi-
daan teräksen todeta vastaavan monin tavoin 
ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin.

Kunniaa osaajille

Päivän teknisessä osiossa Tampereen yli-
opiston Marsel Garifullin esitteli väitöskir-
jatyötään, jossa hän oli tutkinut korkealu-
juusteräksestä tehtyjen T-liitosrakenteiden 
kestävyyttä erilaisissa rasitustilanteissa. 
Samalla hän kävi läpi K- ja TK-liitoksiin 

liittyviä vastaavia pohdintoja. Swecon Sami 
Typpö ja Peikon Juuso Salonen puolestaan 
esittelivät, miten BIM voi hyödyntää raken-
nesuunnittelijoiden ja konepajan yhteistyötä. 
Rambollin Simon de Neumann esitteli Oodin 
rakenteita ennen kuin ALA Arkkitehtien ja 
Rambollin edustajat kierrättivät päivän osan-
ottajia Oodissa.

Kunnianosoitus-osiossa Teräsraken-
neyhdistyksen väistyvä puheenjohtaja Aki 
Vuolio totesi osiota avatessaan, että hänen 
kahdeksan vuottaan ensin yhdistyksen hal-
lituksen jäsenenä ja sitten puheenjohtaja-
na ovat sujuneet nopeasti. Vuolio oli iloinen, 
että tilaisuus pidettiin tänä vuonna euroop-

7.

8.

9.

Kuvat 4, 7, 8 ja 9: Tuokiokuvia vuoden 2019 Te-
räsrakenne-päivästä, joka pidettiin keskustakirjas-
to Oodissa.

Valokuvat: Sanna Liimatainen/LFC Group

palaisen teräsrakennekilpailun pääpalkinnon 
voittaneessa Oodissa, jonka suunnittelus-
sa alusta pitäen tärkeitä asioita olivat päivän 
teemaan myös sopivat energiatehokkuus ja 
elinkaariedullisuus. Oodi osoittaa, että kor-
kealaatuinen arkkitehtisuunnittelu voidaan 
yhdistää hyvin myös tänä päivänä keskeisiin 
arvoihin. Samalla Oodi todistaa, miten teräs 
voi luoda pitkäaikaisen kestävän alustan laa-
dukkaalle arkkitehtuurille, Vuolio muistutti.

Päivän ohjelmassa jaettiin kolmenlaisia 
kunnianosoituksia. Ensiksi palkittiin vuoden 
aikana tehtyjä diplomi- ja opinnäytetöitä. 
Niistä palkittiin Tampereen yliopiston Timo 
Ketola, joka myös esitteli tilaisuuden osan-
ottajille työnsä päätuloksia. Hänen aiheenaan 
oli ollut teräsristikoiden algoritmiavusteinen 
suunnittelu ja optimointi. Insinööritöistä sti-
pendin saivat Henna Hietikko-Kaukola Vaa-
san AMK, Lukas Ede Yskeshögskolan Novia 
sekä Mikael Puotunen Turun AMK. Hietikko-
Kaukolan työn otsikko oli Teräskuitubeto-
nisen liittopilarin lämpötilasimulointi stan-
dardipalossa, Eden Montagetida stabilitet, 
aspekter att ta i beaktande ja Puotusen Te-
rästyyppiliitosten suunnittelu.

Teräsrakenne-päivässä julkistettiin myös 
Teräsrakenneyhdistyksen uusi kunniajä-
sen. Kunniajäseneksi n:o 14 kutsuttiin mm. 
yhdistyksen puheenjohtajana 2000-luvul-
la toiminut Marko Moisio, josta enemmän 
kunniajäsenen haastattelussa. Päivän kol-
mas kunnianosoitus oli Vuoden Teräsrakenne 
-palkinnon voittajan julkistaminen. -ARa
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Keksintö päivässä pitää 
mielen ja miehen virkeänä
Teräsrakenneyhdistys on saanut kunniajäsenen numero 14. Yh-
distyksen vuosikokous kutsui teräsrakentamisen Hall of Fameen 
18.11.2019 Marko Moision. Hän on ansioitunut sekä teräsrakentami-
seen liittyvässä kehitystoiminnassa että toimimalla pitkään yhdis-
tyksen hallituksessa jäsenenä ja puheenjohtajana. Keksiminen on 
yhä Moision intohimo golfin ohella.

Teräsrakenneyhdistyksen kunnia-
jäseneksi n:o 14 on kutsuttu pitkään 
teräsrakennealan kehitystehtävissä 
ja yhdistyksen hallituksessa mm. pu-
heenjohtajana toiminut Marko Moi-
sio. Moisio tekee yhä uusia keksintö-
jä. Hän muistuttaa, että ideoita syntyy 
itsestään, mutta niiden kehittämi-
nen toimiviksi tuotteiksi on usein pit-
kä prosessi. Esimerkiksi sähköauto ja 
-potkulauta ovat keksintöinä jo reilun 
sadan vuoden ikäisiä, mutta vasta ak-
kuteknologian kehitys on tehnyt niistä 
toimivan osan liikennettä.

Artikkelit

1.

Marko Moision työura alkoi 1970-luvun 
alussa, kun hän pääsi 3. opintovuoden teek-
karina kesäharjoittelijaksi lohjalaiseen Timo 
Oksan insinööritoimistoon. Työpaikassa sai 
tutustua rakennesuunnittelun kenttään lai-
dasta laitaan. Se oli yksi tekijä, joka herät-
ti Moision kiinnostuksen teräsrakenteita 
kohtaan ja innostuksen osallistua mm. RIL:n 
järjestämiin teräsrakentamista koskeviin 
kursseihin.

- Sillä pohjalla sitten suunnittelin paikal-
liseen teräshalliin hitsattuja ohutuumapalk-
keja korkealujuusteräksestä ruotsalaisia oh-
jeita seuraten. Onneksi ne palkit käytännössä 
hitsattiin paksummista teräksistä. Meillä kun 
ei silloin ollut saatavissa ajattelemaani kor-
kealujuusterästä. Mutta siinä mielessä työ 
onnistui, että halli on yhä pystyssä.

- Paikallisen puhelinyhtiön katolle alu-
miinista tehty linkkimasto on myös yhä osa 
Lohjan maisemaa noilta ajoilta. Saimme sille 
rakennusluvan, kun piirsimme valokuvaan, 
miltä masto näyttäisi paikallaan. Lopputu-
los taitaa olla kyllä sitä mallikuvaa järeämpi, 
Moisio muistelee tuon ajan mallinnusta hy-
my huulillaan.

Moision ura jatkui vuodesta 1981 eteen-
päin Finnmapilla. jossa hän oli mukana 
suunnittelemassa silloin vielä ensiaskeleitaan 
ottavia teräsrunkoisia toimistotaloja.

- Teräsrungon saaminen läpi toteutuk-
seen oli tosin välillä hankalaa. Betoniele-
menttitehtaat yhdistivät tarjouksissaan run-
gon elementit julkisivuihin ja saivat siinä 
betonirungon näyttämään hinnaltaan hou-
kuttelevalta. Meille suunnittelijoille tämä oli 
toki ok, sillä saimme vaihtojen myötä suun-
nitella rungon uusiksi. Ruotsin kohteissam-
me näin ei käynyt, vaan vastaavat rungot 
olivat pääosin terästä. Toki Suomessakin silti 
tehtiin myös teräsrunkoja. Suurin teräsrun-
kokohteeni Suomessa oli noin 100.000 m3 
kokonaisuus Vallilassa. Se herätti myös ark-
kitehtien kiinnostuksen teräsrakentamiseen, 
Moisio muistelee.

Orastavasta idusta   
täyteen kukoistukseen

Marko Moision työelämän seuraava vaihe 
alkoi vuonna 1991, kun Rautaruukki etsi hen-
kilöä teräsrakentamisen edistämiseen. Moisio 
valittiin Rautaruukin rakennustuoteryhmän 
kehitysjohtajaksi tehtävänään oman toimen 
ohella myös teräsrakentamisen edistäminen.

- Kun aloitin Ruukilla, koko talossa oli 
noin viisi rakennusalan koulutuksen saa-
nutta henkilöä. Yhtiön myynnin asiakkaita 
olivat tuolloin terästukkurit, eikä yritykses-
sä kukaan tiennyt, mihin se tukkuihin myyty 
teräs päätyi. Tarkoitus oli panostaa kunnolla 
rakennustuoteryhmän ja teräsrakentamisen 
kehittämiseen, mutta harmillisesti maahan 
iski rakentamisen hyydyttänyt lama ja pää-
osa kohteista siirtyi noin kymmenen vuotta 
eteenpäin. Toki lamasta oli teräsrakentami-
selle sillä lailla hyötyä, että vahvasti pors-
kuttanut betoniteollisuus kärsi lamasta vielä 
enemmän. Näin saimme paremmat lähtö-
asemat rakentamisen viritessä – etenkin kun 
Rautaruukki kehitti määrätietoisesti omaa 
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2.

toimintaansa ja koko teräsrakentamista yh-
dessä Teräsrakenneyhdistyksen kanssa. 

- Teräsrakentamisen edistämistoimet 
rahoitettiin aluksi Ruukin divisioonien bud-
jeteista. Lamasta johtuen rahaa oli niukas-
ti tarjolla. Onneksi Ruukin hallitus myönsi 
toimintaan kymmenen miljoonan vuosittai-
sen panostuksen, kun olin heille kertonut te-
räksen suuren potentiaalin rakentamisessa. 
Niinpä saimmekin määrätietoisella panos-
tuksella nostettua mm. pääkaupunkiseudul-
la toimistorakennusten runkojen markkina-
osuuden muutamasta prosentista jopa yli 90 
prosentin.

- Kun olin työskennellyt aiemmin suun-
nittelutoimistossa, tiesin, että siellä mie-
tittyjä ratkaisuja ei helposti muuteta. Siksi 
lähestyimme ensin rakennesuunnittelijoita. 
Pian aloimme kutsua tilaisuuksiimme myös 
arkkitehteja ja urakoitsijoita. Muistan, kun 
YIT:n väki ihmetteli, miksi heitä betonira-
kentajia kutsutaan Rautaruukin tilaisuuksiin. 
No juuri siksi, vastasin. Ja kuinka kävikään, 
YIT:stä tuli sittemmin laajalti terästä hyö-
dyntävä rakennusliike.

- Kehittämämme kevyet Nordicon-jul-
kisivuelementit olivat yksi asia, mikä herätti 
arkkitehtien kiinnostuksen myös teräsrun-
koihin. Teräsrunko keveillä julkisivuilla mah-
dollisti nopean toteutuksen, mikä toi huo-
mattavaa etua hankkeen kaikille osapuolille.

- Ihan kaikki ponnistukset eivät onnis-
tuneet. Asuntorakentamisen panostukset ei-
vät tuoneet tulosta, vaikka osoitimme, että 
rakennusaika voidaan puolittaa ja kustan-
nuksista voidaan leikata neljännes. Vain Hel-
singin ATT innostui asiastamme enemmän. 
Kun asuntorakentamisessa asunnon hinta ei 
korreloi rakennuskustannusten kanssa, ko-
kivat rakennusliikkeet helpommaksi teh-
dä niin kuin aina ennenkin, Moisio puistelee 
päätään.

- Kun jäin osa-aikaeläkkeelle Ruukki 
Constructionin teknologiajohtajana vuon-
na 2008, oli pelkästään omassa yksikössäni 
noin 90 rakennusalan osaajaa. Panostimme 
kehitystyöhön noin miljoona euroa kuukau-
dessa. Kaikki tämä tehty kehitystyö näkyy 
sekä Suomen rakentamisessa että Suomen 
saamissa vientituloissa. Esimerkiksi Venäjällä 
tosin piti ensin oppia löytämään oikeat asia-
kasryhmät, Moisio pohtii.

Yhdistyksessä voi tehdä yhdessä

Teräsrakenneyhdistyksen toimintaan Marko 
Moisio kertoo tutustuneensa jo 1970-luvun 
alussa nuorena teekkarina. Silloin hän ker-
too ihmetelleensä, mikä vanhojen ukkojen 
kerho yhdistys on. Mutta kun mukanaolosta 
sai paljon oppia, tilaisuuksissa oli mielekäs-
tä käydä.

- Rautaruukissa ollessani oma yksikköni 
rahoitti hyvin pitkälle yhdistyksen toimin-
taa. Ideana oli tehdä kehitys- ja vaikutustyö-
tä yhdessä ja yhteistyössä koko alan hyväksi, 
mikä oli monissa asioissa fiksumpi tapa kuin 
pyöritellä asioita vain Ruukin sisällä. Samalla 
olin aktiivisesti mukana yhdistyksen halli-
tuksessa, jotta oli mahdollista vaikuttaa, mi-
hin Ruukilta tulevat rahat käytettiin, Moisio 
tiivistää.

- Pyrimme pitämään yhdistyksen toi-

minnan kaikille avoimena ja kaikkia jäse-
niä palvelevana. Kun tulin puheenjohtajaksi, 
osana tätä oli ajatus pienentää myös Ruukin 
roolia yhdistyksen hallituksessa. Ikävä kyl-
lä se, että Rautaruukki osti YIT:n omista-
mat PPTH:n osakkeet 2004, synnytti Ruukin 
roolista alalla kommentteja, jotka sopisivat 
tänä päivänä hyvin valemediassa esitettävik-
si. Ruukkihan oli ollut PPTH:n osaomistaja 
jo aiemmin. Jostakin syystä tuo PPTH:n siir-
tyminen kokonaan Ruukin omistukseen kui-
tenkin ärsytti kovasti joitakin toimijoita. Nä-
mä turhat kuohut heijastuivat sitten aikansa 
myös yhdistyksen toimintaan.

- Ruukin kehittyminen teräsrakentaja-
na herätti kiinnostusta kansainvälisesti myös 
muissa terästehtaissa, joissa oli silloin lähin-
nä vain teräsvalmistuksen osaajia. He eivät 
ymmärtäneet oikein, mitä rakentaja tarvit-
see. Itse olen miettinyt, että useiden Euroo-
pan terästehtaiden olisi kannattanut perus-
taa yksi yhteinen rakennusalaa palveleva 
yritys, joka olisi yhdistänyt kunkin toimijan 
osaamisalueet, ja synnyttää siten eurooppa-
laiseen rakentamiseen vahva paaluista kat-
toihin asti hankkeisiin osallistuva toimija, 
Moisio tuumii.

- Sekä Ruukissa että Teräsrakenneyhdis-
tyksessä linjana on ollut, ettei terästä tunge-
ta väkisin joka paikkaan. Hyvä rakentaminen 
on eri materiaalien summa, jossa toki tuo-
tekehitys kuten vaikka kehittämämme ter-
moranka tuo uusia mahdollisuuksia. Itse tein 
Ruukin aikana yli 30 patentoitavaa keksintöä. 
Moni asia jäi ikävä kyllä kesken, kun eläk-

keelle jäämiseni aikoihin uusi lama taas hyy-
dytti kehitystoimintaakin.

- Olen jatkanut Ruukista lähdettyäni 
keksintöjen parissa. Perustin tätä varten Ri-
kurantti Oy:n. Olen monesti todennut, että 
keksintö päivässä pitää mielen ja miehen vir-
keänä. Ideointihan ei ole sinänsä työtä, ide-
oita tulee itsestään, kun on niille avoin. Se 
on sitten oma prosessinsa, että idea muuttuu 
osaksi käytäntöä.

- Golf on toinen eläkepäivien intohimo-
ni. Kesäaikaan tulee vietetyksi usein pääosa 
päivistä viheriöillä. Olen pelannut jopa neljän 
eri ikäryhmän kisoja rinnakkain. Golfken-
tällä toki ajatus myös usein lentää ja ideoi-
ta syntyy. Kunhan vain muistaisi ne kaikki, 
kun pääsee tekemään muistiinpanoja, Moi-
sio pohtii taas hymynkare kasvoilta loista-
en. -ARa

Kuva 2: Marko Moisio seuraa rakennusalaa yhä mo-
nin tavoin. Hän pelkää, että jonkun materiaalin tun-
keminen väkisin joka paikkaan riippumatta siitä, onko 
materiaali ko. kohteeseen optimaalinen, sekä pelk-
kään halpaan hintaan tähtäävä rakentaminen syn-
nyttävät riskejä, joiden korjaaminen tulee olemaan 
iso ja kallis urakka. Yksi riski on myös kieli- tai raken-
nuskulttuurimuuri ohjeiden ja määräysten sekä teki-
jöiden välissä. Moisiolla on itselläkin kokemusta siitä, 
että ohjeet ja toteutus eivät ole kohdanneet työmaalla.

Valokuvat: Sanna Liimatainen, LFC Group
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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

BE STRONGER WITH BE.
www.begroup.fi
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Vilho Väisälän vuonna 1936 perustama Vai-
sala on maailmanlaajuinen markkinajohtaja 
sään, ympäristön ja teollisuuden mittauk-
sissa. Vilho Väisälä oli merkittävä innovoija, 
jonka työn tulokset ovat yhä nähtävissä ym-
päri maailman. Väisälän aloittaman mitta-
uksiin liittyvän kehitystyön merkitys on tänä 
päivänä kasvamassa entisestään ilmaston-
muutoksen ja siihen liittyvien äärisääilmiöi-
den takia.

- Innovaatiot ja teknologiajohtajuus ovat 
olleet Vaisalan menestyksen kulmakiviä. Ha-
luamme olla ja meidän on oltavakin kehityk-
sen kärjessä, jotta voimme löytää ratkaisuja 
asiakkaidemme tarpeisiin. Siksi panostamme 
merkittävästi tuotekehitykseen. Investoimme 
noin 13 prosenttia liikevaihdostamme T&K-
toimintaan, kuvaa tutkimus- ja kehitystyön 
roolia Vaisalassa yhtiön viestintäjohtaja Ni-
na Eklund.

Nyt tasan 130 vuotta Vilho Väisälän syn-
tymän jälkeen Vaisalan Vantaanlaakson pää-

konttorin vieressä rakennetaan yhtiölle uut-
ta nimenomaan käyttäjien eli yhtiön omien 
tuotekehittäjien toiveiden ja tarpeiden mu-
kaista uutta 7900 m2 T&K-rakennusta. Tilo-
jen suunnittelulle ja toteutukselle on asetettu 
tavoite olla eri tilanteissa ja tarpeissa toimi-
viksi muunneltavia ja yhtiötä jopa lähimmät 
sata vuotta palvelevia. Jatkossa T&K-toimin-
taa tehdään uudisrakennuksen ohella myös 
nykyisissä T&K- ja puhdastiloissa.

- Suunnitteluperiaatteet on tehty käyt-
täjälähtöisesti eli me T&K-ihmiset olem-
me olleet siinä vahvasti mukana. Olemme 
kertoneet omista tarpeistamme, hakeneet 
ajatuksia toisilta alueilta sekä ideoineet yh-
dessä, millaiset ovat hyvät ja toimivat tilat 
tukemaan mittainstrumenttiemme, ohjel-
mistojemme ja ratkaisujemme käyttäjien tar-
vitsemaa innovointia. Lähtökohtana on ollut 
saada nimenomaan meille Vaisalassa paras 
mahdollinen tuotekehitystalo pitkäaikaiseen 
käyttöön. Uusi rakennus tehdään siis puh-

Uutta innovaatiotilaa Vantaan piilaaksoon
Vantaan omaksi piilaaksoksi on muodostunut lentoasemalle vievän kehäradan varressa sijaitseva 
Vantaankoski. Alueen yksi valovoimaisimmista tähdistä on maailman johtava ympäristön ja teollisuu-
den mittausratkaisuihin erikoistunut yritys Vaisala. Yhtiö rakennuttaa nyt uutta nimenomaan omaa 
innovatiivisuutta tukemaan suunniteltua T&K-rakennusta. Teräs oli luonnollinen valinta rakennuksen 
runkomateriaaliksi.

Artikkelit

Kuva 1: Peikko Finlandin asennusryhmä 
on vastannut teräspilarien ja Deltabeam-
palkkien asennuksen lisäksi betoniele-
menttien asennuksesta. Tässä asennetaan 
juuri kerroksen korkuista julkisivun graa-
fista betonielementtiä uuden T&K-raken-
nuksen ”takasivulla”. Oikealla alhaalla 
näkyvä tila jää avoimeksi lastauslaituriksi. 
Sen yläpuolella näkyy palkkeihin julki-
sivun asennusta varten hitsattuja 
varusteluosia. Reunapalkeissa 
on myös holkit työmaa-
kaidetta varten.

Kuva 2: Rakennushankkeen projektipäällikkönä Vai-
salan T&K-tiimissä toimiva Sauli Laitinen odottaa jo 
innolla pääsyä yhtiön uusiin tutkimus- ja kehitys-
tiloihin.

Kuva 3: Vaisala4-hankkeen teräsrakennesuunnit-
telusta vastannut Greg Fincher (vas.) ja vastaava 
rakennesuunnittelija Jari Lehto kiittelevät työmaan 

1.

2.
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Vaisalan T&K-rakennus 
tiiviistettynä
Vaisala T&K-rakennuksen koko pinta-ala 
on 7 900 m2.  Siitä noin 32 prosenttia on 
ketterää tuotekehitystä tukevaa konsep-
tointi- ja laboratoriotilaa.

Tuotteiden konseptointivaihe on ollut 
yhtenä keskeisenä painopistealueena, kun 
taloa lähdettiin suunnittelemaan käyttä-
jälähtöisesti. Rakenteilla olevassa talossa 
konseptointitila kattaa muunneltavia työ-
pajatiloja sekä erilaisia työtiloja pikamal-
linnuksen tarpeisiin. Pikamallinnuksen 
lisäksi tuotekehitystä tukee esimerkiksi 
mekaniikkalaboratorio tarjoten laajan ky-
vykkyyden prototyyppien valmistamiseksi.

Tiloihin suunnitellut monipuoliset ja 
nykyaikaiset laboratoriotilat tukevat niin 
teollisen kuin sään ja ympäristön mittauk-
sen liiketoiminnan tarpeita. Laboratorioti-
lat tukevat Vaisalan tuotteiden mittausky-
vykkyyden kehitystä sekä erilaisten olojen 
ja sääilmiöiden generointia. Rakennuk-
sen tiloihin kuuluva mm. katolta kellariin 

ulottuva sadetorni, korroosiotestikam-
miot ja tärinätestaukseen suunniteltu 
tila. Näiden lisäksi rakennukseen tulee 
EMC- eli Electromagnetic compatibility 
testihuoneita, joiden vaatimat erityis-
vaatimukset on otettu huomioon talon 
rakennesuunnittelussa.  

Muunneltavat ja joustavat tilaratkai-
sut, joita ovat projekti- ja tiimityötilat 
sekä nopeiden prototyyppien valmista-
mista edistävät tilaratkaisut laboratori-
oineen on suunniteltu yhdessä Vaisalan 
asiantuntijoiden kanssa.

Vaisalan kehitystyön merkitys on 
tänä päivänä kasvamassa entisestään 
ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvi-
en äärisääilmiöiden takia. Uusi Vaisala 4 
-rakennus on tehty myös tukemaan il-
mastonmuutoksen vastaista työtä, sillä 
se hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Ra-
kennuksessa hyödynnetään geotermis-
tä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää 
ja sen toteutuksessa on useita muitakin 
kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja.

taasti Vaisalan ja asiakkaidemme tarpeita 
ajatellen ja omaan taseeseemme. Vanhat si-
nänsä ihan hyvät T&K-tilamme jäävät jat-
kossa osin T&K-käyttöön ja muuntuvat osin 
palvelemaan kasvavaa tuotantoamme, tiivis-
tää rakennushankkeen lähtökohdat hankkeen 
projektipäällikkönä T&K-tiimissä toimiva 
Sauli Laitinen.

Tutkittiin tutkijan työtä

Vaisala aloitti työt uuden Vaisala 4-nimellä 
tunnetun rakennuksen kanssa jo 2016. Työtä 
tehtiin ensin tutkimalla itseä ja muita yri-
tyksiä. Lisäksi taustalla on ollut yhtiön visio 
ja kasvustrategia, jossa on arvioitu yhtiön ja 
yhtiön tilan tarpeen kehitystä.

- Teimme hankkeessa ensin tutkimuksen 
uuden T&K-talon käyttäjistä ja heidän töis-
tään. Siinä tehtiin mm. kymmeniä haastat-
teluja ja seurattiin eri henkilöiden työpäivi-
en kulkua sekä projektien elinkaarta. Teimme 
myös benchmarking-vierailuja eri alan työ-
paikoille. Kaiken tämän kautta löytyivät ns. 
design driverit, ajatus rakennuksen luontees-
ta yms. Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakko-
la Oy:n, jossa pääsuunnittelijana toimii Kai 
Rajakaltio, sekä Ramboll Finlandin rakenne-
suunnittelijoiden kanssa nämä ajatukset on 
sitten muovattu tilaohjelmaksi sekä meille 
sopivaksi rakennukseksi. Lisäksi työssä oli 
tärkeässä roolissa työympäristöjen ja työ-
kulttuurin kehittämiseen erikoistunut Agile 
Work Oy. Agile Workin osaajat loivat yhdessä 
arkkitehtien kanssa linjat, joilla tilat saadaan 
kalusteiden ja materiaalien puolelta toteut-
tamaan näitä tarpeitamme, Laitinen kuvaa 
hankkeen eteenpäinvientiä.

Vaisalan tuotekehitystyössä erilaiset la-
boratoriotilat ovat keskeisessä roolissa. La-
boratorioiden roolia työssä kuvaa, että kon-
septointi- ja laboratoriotilalle on varattu 
noin kolmasosa koko uudisrakennuksesta.

Tiloista on haluttu sellaiset, että jokai-
sen tutkimustiimin on helppo viedä ideoita 
eteenpäin ensin projektiryhmän tilaan kuu-
luvassa tai sen vieressä olevassa kevytla-
boratoriossa, ja sitten jatkaa työtä enintään 
nurkan takana olevassa ”raskaammassa” 
laboratoriossa. Kiinteät laboratoriotilat on 

edenneen hyvässä yhteistyön ja hyvään pyrkimisen 
hengessä. Kuva on otettu haastattelun lomassa Ram-
bollin uuden pääkonttorin sisääntuloaulassa.

Kuva 4: Kellarin alueella perustusrakenteet ulottu-
vat saven alapuolelle ja rakennus voitiin perustaa 
maanvaraisesti. Muilla osin rakenteet perustettiin 
paaluttamalla. Työnaikainen kaivanto oli syvyydel-

tään noin viisi metriä, ja se tuettiin teräsponttisei-
nillä. Hankkeen maaperätutkimukset ja pohjaraken-
nesuunnittelun teki Insinööritoimisto Pohjatekniikka 
Oy.

Kuva 5: Peikon asennustyönjohtaja Niko Halttunen 
(vas.) ja Haahtela-rakennuttaminen Oy:n työpääl-
likkö Jari Pelkonen ovat tyytyväisiä Vaisalan uuden 

T&K-rakennuksen työmaan etenemiseen. Hyvän 
mallinnusta hyödyntäneen työmaasuunnittelun sekä 
Peikon ja Lujabetonin nopeuttaman tuotannon ansi-
osta rungon teräs- ja betonirakenteiden sekä julkisi-
vun betonielementtien asennusta saatiin nopeutettua 
kuutisen viikkoa alun perin ajatellusta.

3.

4.

5.
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jaettu tilankäytön suunnitelmien pohjakuvis-
sa syvän punaisiin ns. koviin ja vaaleamman 
punaisiin vähän kovia kevyemmiksi luoki-
teltuihin laboratorioihin. Rakennuksessa on 
näin kolmenlaisia laboratoriotiloja. 

- Olemme kulkeneet uteliaisuuden ja ko-
keilevan tuotekehityksen perässä ja mietti-
neet, miten tuodaan laboratoriot, tiimit ja 
yhteistyö joka portaan tekemiseen sekä mi-
ten päästään asiakastapaamisesta mm. eri-
laisten postit-lappujen, 3D-tulostuksen ja 
muiden pikamallien sekä pahviprototyyppien 
kautta prototyyppien testaukseen hyvin toi-
mivassa henkilöstömme yhteen kokoavassa 
työympäristössä. Sinänsä teemme tätä samaa 
jo nyt, mutta tilat eivät tue nyt tällaista toi-
mintaa yhtä hyvin kuin jatkossa, Sauli Laiti-
nen esittelee.

- Suunnittelua on ohjannut siis ns. ko-
keileva tuotekehitys. Meillä siinä edetään 
ideasta tuotteeksi mahdollisimman suoraan 
prototyypin muodossa. Jokainen projekti saa 
oman viipaleen jostakin uuden T&K-talon 
kerroksesta. Suunnittelussa ideana on, että 
projekti voi sen etenemisen mukana kasvaa 
tai kutistua sivuttaissuunnassa. Tiimityöti-
lojen rakenteet on tehty sitä varten samalla 
tavalla joustaviksi kuin moderneissa toimis-
totaloissa. Kullakin tiimillä on omassa viipa-
leessaan sekä rauhallisen työn tilaa, tiiviin 
yhteistyön tilaa että kevytlaboratorio. Lisäksi 
uudisrakennuksen myötä päästään tilantee-
seen, jossa kunkin tiimitilan lähellä on käy-
tettävissä ns. kovaa sekä vähän kovinta kevy-
empää laboratoriotilaa, Laitinen kuvaa.

- Tilat on suunniteltu niin, että erilai-
set laboratoriot ovat kulku- ja kokoontumis-
tilojen lähellä ja niihin päin avoimia. Näin 
eri tiimien jäsenet näkevät, mitä muut juuri 
nyt ovat tekemässä. Tämän avoimuuden us-
komme luovan lisää uutta vuorovaikutusta 
ja innovointia, kun eri tiimien ideat löytävät 
entistäkin paremmin toiset tiimit. Näin syn-
tyy varmasti uusia ahaa-elämyksiä. Lisäksi 
tiimien kevytlaboratoriot erottavat näin si-
joitettuna samalla etenkin rauhallisen työn 
tiloja tiloista, joissa ihmisiä liikkuu ja on pal-
jon, Laitinen täydentää.

- Ideasta tuotekehitykseksi -ajattelu nä-
kyy myös asiakastapaamistiloissa. Niiden 
yhteydessä on mm. design-tiloja sekä tiloja, 
joissa voi konkretisoida ideoita esimerkiksi 
3D-tulostuksen tai mallien avulla asiakkaille 
saman tien. Ajatuksen konkretisointia tuke-
vat 3D-tulostimien ohella mm. laserleikkurit 
ja jyrsimet. Elektroniikka- ja maalipajoissa 
voidaan sitten edetä nopeasti ja suoraviivai-
sesti prototyyppien tekoon noista edellisen 
vaiheen mock-up’eista ja malleista, Laitinen 
myhäilee tyytyväisenä.

- Kovan laboratorion puolella meillä on 
mm. koko rakennuksen korkuinen tila, jossa 
voi testata laitteita simuloiden aitoja vesi-
sadeoloja. Laitteitamme voidaan käyttää sekä 
Etelämantereen kylmimmissä että Saharan 
kuumimmissa oloissa, hyvinkin vaativissa 
teollisuusympäristöissä ja on niitä viety jopa 
Marsiin. Täällä tuotekehityksessä meidän on 
tietysti varmistettava, että laitteemme tuot-
tavat kaikkialla häiriöttömästi haluttua da-
taa, Sauli Laitinen avaa Vaisalan tuotekehi-
tyksen toiminta-ajatusta.

6.

7.

8.
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Työtila tekijän mukaan

Kun hanketta valmisteltiin, aloitettiin Vai-
salan väen ja rakennusalan ammattilaisten 
eli lähinnä arkkitehtien, rakennesuunnitte-
lijoiden sekä kohteen rakennuttajakonsult-
tina toimivan Haahtelan väliset palaverit 
käytännössä aina muistuttamalla, että nyt 
tehdään rakennusta Vaisalan käyttöön. Niin-
pä esimerkiksi ns. workplace-management 
ei ole lähtenyt tilan ja työpisteiden määrän 
minimoimisesta, vaan jokaiselle työnteki-
jälle halutaan tarjota omaan työhön sopiva 
työympäristö. 

- Esimerkiksi elektroniikka- ja meka-
niikkasuunnittelussa pitää voida pystyttää 
työhön liittyviä vaikeasti liikutettavia asioi-
ta. Lähtökohtana suunnittelulle oli, että jo-
kaisella omaa työpistettä tarvitsevalla pitää 
olla oma työpiste. Tiimillä pitää olla yhtei-
sen innovoinnin alue, ja rauhallista ympä-
ristöä vaativalle työllä on oma rauhallisen 
työn alueensa. Vaisalalla on tiimeissä myös 
ns. vierailevia tähtiä joko talon sisältä tai ul-
kopuolelta, joiden on voitava osallistua eri 
projekteihin silloin, kun heidän osaamistaan 
tarvitaan. Tilojen on mahdollistettava kaikki 
tämä. Muutos on Vaisalan T&K-työssä pysy-
vä asia, Laitinen summaa.

- Ajatus tiimien tilan leviämisestä tai ku-
tistumisesta kuvaa tuotekehitystyötä hyvin. 
Ensin asiaa mietitään pienemmällä porukal-
la, sitten mukaan liittyy uusia osaajia ja lo-
puksi hanke viimeistellään pienemmällä vä-
ellä, ehkä taas vain alun ydintiimillä, Sauli 
Laitinen sanoo.

- Olemme miettineet itse työn viihty-
vyyden ja toimivuuden ohella turvallisuut-
ta paljon. Ammattilaiset ovat sitten hakeneet 
toimivia rakenteita, joilla nuo ajatuksemme 
sekä taloon tulevan runsaan talo- ja työs-
sä tarvittavan tekniikan kuljetukset voidaan 
toteuttaa. Talotekniikassa esimerkiksi va-
laistuksen ja ilmanvaihdon on toimittava eri 
käyttötilanteissa yhtä hyvin. Tila, jossa on 
nyt työpöytiä, voi olla seuraavassa hankkees-
sa neuvottelutila, hän selventää.

Sauli Laitinen ja Nina Eklund kiittävät 
Vantaan osaavan arvostaa Vaisalan toimin-
taa ja tuomia työpaikkoja. Tämä hanke on 
lähtenyt etenemään ensin asemakaavamuu-
toksella, joka tukee Vaisalan pitkän aikavä-
lin suunnitelmia. T&K-talo on yksi osa tätä 
suunnitelmaa. -ARa

Ramboll Finland tuli hankkeen rakenne-
suunnittelijaksi Haahtelan kyselyn kautta. 
Ramboll on vastannut kohteessa myös teräs-
rungon ja betonielementtien suunnittelusta 
lukuun ottamatta palkkien detaljisuunnitte-
lua, jonka on tehnyt runkokaupan voittanut 
Peikko.

- Meillä oli suunniteltu tietysti run-
ko toimittajariippumattomaksi. Kun Peikko 
voitti runkokaupan, he ovat tehneet palk-
keihin liittyvän muutossuunnittelun. Pilarit 
ja palkkien liitokset pilareihin on suunnitel-
tu meillä, kuvaa työnjakoa teräsrakenteiden 
suunnittelusta Rambollilla vastannut Greg 
Fincher.

- Teräsrunkoon veivät tilojen jousta-
vuuteen ja etenkin tekniikan mahtumiseen 
ja julkisivun kannattamiseen liittyvät tekijät. 
Jatkossa sitten terästoimittajan paketti kas-
voi avoportailla, joita on kahden kerroksen 
korkuisissa aulatiloissa. Sellainen yhtenä ele-
menttinä toimitettu teräsporras on vastassa 
heti pääsisäänkäynnistä sisään tultaessa, jos 
tulija haluaa kiivetä seuraavaan kerrokseen, 
Jari Lehto lisää.

Uudisrakennuksessa kulkee tekniikkaa 
paljon kerrosten katoissa, ja tehdyt kuilut 
ovat hyvin täynnä. Lehto ja Fincher arvioi-
vatkin tekniikan olevan kohteessa isoin käy-

tön pitkäikäisyyttä määrittävä tekijä. Runko 
kestää ja muutkin rakenteet asianmukaises-
ti huollettuina kyllä, mutta mitkä ovat pitkän 
aikavälin tulevaidessa niin tutkimustoimin-
nan kuin talonkin tekniikan vaateet, on tie-
tysti vaikea ennustaa.

Rakenne kokeneille   
osaajille normaalia

Uusi Vaisalan T&K-rakennus on ollut raken-
nesuunnittelijoiden sekä rungon valmistaji-
en ja asentajien kannalta niin sanotusti aika 
normaalia työtä. Rakennuksen pilari-palkki 
-runko sallii joustavuuden, sillä rakenteen 
jäykistävät kantavat seinät ovat vain porras-
huoneiden kohdalla. Osassa tiloja on toki va-
rauduttu isompiin kuormiin kuin esimerkiksi 
puhtaissa toimistotaloissa on tarvetta mm. 
suurentamalla pilareita, mutta Jari Lehdon 
mukaan missään ei ole tarvittu erityisen kor-
keita kuormia. Kellarista katolle asti ulottuva 
vesisateiden simulointiin hyödynnettävä tila 
on yksi perussuunnittelusta poikkeava alue, 
sähkömagneettisen tutkimuksen tilat toinen 
erimerkki erikoistilasta.

- Teräsrakenteissa ehkä viiden metrin 
uloke, joka tulee pääsisäänkäynnin päälle, 
oli poikkeavinta tässä työssä. Siinä palkit on 

Teräsrunko valikoitui 
luontevasti
Ehdotus Vaisalan uudesta T&K-rakennuksesta rakentui nopeasti. 
Kerroimme rakennuttajakonsultti Haahtelalle, että näkemyksemme 
mukaan teräspilarien ja -palkkien sekä ontelolaattojen kanssa tehty 
runko toimisi parhaiten. Se hyväksyttiin, kuvaa rungon suunnitte-
luprosessia vastaava rakennesuunnittelija Jari Lehto.

1.

2.

Artikkelit

Kuvat 6 ja 7: Uusi T&K-rakennus pääsisäänkäynnin 
puolelta ennen kuin lasiseinärakenteet on asennettu. 
Teräsrakennesuunnittelijalle rakenteessa tällä koh-
taa oleva uloke, joka on toteutettu tuomalla palkit 
yhden kerroksen korkuisten pilarien päältä yli pilari-
linjan, oli yksi perussuunnittelusta poikkeava kohta.

Kuva 8: Peikon toimittamiin teräsrakenteisiin kuulu-
vat teräsliittopilarien ja Deltabeam-palkkien lisäksi 
kolme yhtenä kappaleena toimitettua avoporras-
ta. Kuva on kahden kerroksen korkuisesta sisääntu-
loaulasta.

Valokuvat: Arto Rautio

Kuvat 1 ja 2: Vaisalan 
uuden T&K-rakennuk-
sen teräsrunko näyttää 
Tekla-mallissa tällaise-
na. Rambollin ja Peikon 
suunnittelijat työsken-
telivät tässä kohteessa 
samassa mallissa.



20     Teräsrakenne  4 | 2019

viety pilarien päältä siis viisi metriä ulospäin 
lohko B alaosan ulommaisesta pilarilinjasta. 
Samaten yhtenäisenä teräsrakenteena tehdyt 
kerrosten väliset avoportaat, joita on kaikki-
aan kolme, ovat myös tavallisesta poikkea-
vaa, Fincher tuumii.

Uusi rakennus on 63 metriä pitkä ja 44 
metriä leveä. Kerroskorkeus on 3,9 met-
riä paitsi ylimmässä kerroksessa 4,4 metriä. 
Atriumtilat on toteutettu kahden kerroksen 
korkuisina. Pilarivälit ovat yleensä pitkittäis-
suunnassa 10,8 ja leveyssuunnassa 8,1 met-
riä ja menevät pääosin alhaalta ylös asti. Sekä 
pilarit että palkit on tehty teräslaadusta S355. 
Ulkoseinissä on käytetty osin arkkitehdin 
suunnitelman mukaan tehtyä graafista beto-
nia, jossa elementit ovat kerroksen korkuisia, 
sekä lasi- ja termorankaseinää. Lasiseiniä on 
myös sisällä aulatilojen yhteydessä. IV-ko-
nehuoneen, joka on hieman itse rakennusta 
pienempi, seinissä on Haka PKS:n toimituk-
seen kuuluvia pelti-villa-pelti-elementtejä. 
Katot on tehty ontelolaatoilla, lämmöneris-
teellä ja vedeneristeellä. 

- Rakennuksen kellarin ulkoseinät ja ala-
pohja muodostavat vesitiiviin teräsbetonisen 
kaukalorakenteen. Kellari sijaitsee pohjave-
den pinnan alapuolella ja on hiukan muun 
rakennuksen pohjapinta-alaa pienempi. Kel-
lari on kalliolle sorapatjan varaan perustettu. 
Rakennuksen perustukset on paalutettu osin 
teräksisiä putkipaaluja ja osin betonipaalu-
ja käyttäen siltä osin kuin rakennuksen alla 
ei ole kellaria, Lehto täydentää rakenteen pi-
kakuvausta.

Hankkeen maaperätutkimukset ja poh-
jarakennesuunnittelun teki Insinööritoimisto 
Pohjatekniikka Oy.

- Maaperä koostuu ohuehkon täyttöker-
roksen alla olevasta sitkeästä savikerrokses-
ta, jonka alla on moreenikerrostuma ja kallio. 
Pohjavesi on noin kolme metriä maanpin-
nasta. Pääosan rakennuksesta alle tulee kel-
lari, jonka lattiataso on pohjavesipinnan 
alapuolella. Pohjaveden pinnan pysyvä alen-
taminen olisi aiheuttanut riskin viereis-
ten rakennusten painumista, jonka johdosta 
kellari tehtiin vesitiiviinä. Pohjavesialueella 
pysyvä alentaminen on kiellettyä, kuvaa rat-
kaisun taustoja DI Seppo Rämö Pohjatekniik-
ka Oy:stä.

- Myös T&K-rakennuksen kellaritiloissa 
on teräspilarit. Sinne ne on tehty yhden ker-
roksen korkuisina. Muualla on käytetty pää-
osin kahden tai kolmen kerroksen pilareita, 
mutta portaiden ja ulokkeen kohdalla on kui-
tenkin myös vain yhden kerroksen korkuiset 
pilarit. Pilarikoko on kellareissa 400X400 ja 
muualla 300X300. IV-konehuoneessa osa pi-
lareista jatkuu alhaalta koossa 300X300, osa 
on tehty vain IV-konehuonetta varten pie-
nempinä. Palkit on tehty kerroksissa 320 mm 
ontelolaatoille, yläpohjissa 400 mm laatoille. 
Ontelon pituus on pääosin 10 metrin luokkaa, 
Greg Fincher toteaa.

- Pilarit ja palkit on betonoitu, siteet ja 
IV-konehuoneen tuulipilarit ovat onttoja. 
Yhdessä Rambollin käyttämän pulttiliitok-
sen kanssa, joka jää saumavalujen sisään, ra-
kenteella saadaan rungoltaan paloteknises-
ti turvallinen rakennus ilman tarvetta tehdä 
palosuojamaalauksia. Tässä vaade on 60 mi-
nuuttia, mutta Yhdysvalloissa on testattu 

vastaavia Deltoja ja todettu, että niillä pääs-
tään betonoituna neljän tunnin palonkestä-
vyyteen, Fincher kertoo.

- Liitokset ovat pääosin siis pulttilii-
toksia. Työmaahitsauksia on käytetty vähän 
kohdissa, jossa palkki menee pilarin yli ulok-
keeksi, Fincher jatkaa.

Mallikkaasti yhdessä   
työtä tehden

Greg Fincher ja Jari Lehto kiittelevät työmaan 
edenneen hyvässä yhteistyön ja hyvään pyr-
kimisen hengessä.

- Jaakkolan toimiston arkkitehdit otti-
vat meidän toiveemme hyvin huomioon ja 
me tietysti vastavuoroisesti muutimme omia 
ratkaisujamme heidän toiveidensa mukaises-
ti, kun se oli rakenneteknisesti mahdollista. 
Samoin yhteistyö Rambollin ja Peikon kans-
sa on edennyt hyvin ja tiiviissä yhteistyössä, 
Lehto kuvaa työn etenemistä.

- Pilari-Deltabeam -rungollamme on 
saatu maksimoitua rakennuksen vapaa huo-
nekorkeus ja toteutetuksi avarat aulatilat, 
mitkä ovat hankkeelle tärkeitä asioita, sum-
maa Peikon osuutta tilaajan toiveiden toteu-
tuksessa Peikko Finlandin liiketoimintapääl-
likkö Tomi Tuukkanen.

- Peikon, joka on mitoittanut oman 
palkkinsa lähtötietojemme pohjalta, kanssa 
olemme toimineet tässä hankkeessa samassa 
mallissa. Se on vielä uutta toimintatapaa, jo-
ka on nyt mahdollista, kun Peikko on suun-
nittelussaan kehittänyt toimintansa Tek-
laa hyödyntäväksi. Eli he ovat tehneet oman 
suunnittelunsa malliimme ja me olemme 
siitä sitten tarkistaneet ja hyväksyneet työn 
ennen palkkien valmistusta. Rajapintamme 
meni käytännössä palkin päätylevyissä, joi-
den välin suunnittelu kuului Peikolle. Suun-
nittelimme liitokset palkkiriippumattomasti, 
eikä niitä muutettu Peikon voittaessa työn, 
Lehto ja Fincher täydentävät.

- Myös me koimme yhteistyön niin pää-
rakennesuunnittelijan kuin rakennuttajakon-
sultin ja asiakkaan kanssa erittäin hyvänä. 
Panostuksemme Tekla osaamiseen on tässä-
kin siis hyödyttänyt hanketta nopeuttamal-
la ja notkeuttamalla rakennesuunnittelijan ja 
teräsrakennetoimittajan yhteistyötä ja siten 
koko hanketta. Pystyimme kiristämään run-
koaikataulua merkittävästi alun perin aja-
teltuun verrattuna. Alkujaan osuutemme oli 
ajateltu valmistuvan tämän vuoden loppuun 
mennessä, mutta toteutuma saatiin aikaiste-
tuksi viikoille 29-47, tiivistää Tomi Tuukka-
nen. -ARa

3.

4.

5.

6.

Kuvat 3 ja 4: Vaisalan T&K-rakennuksen pääsisään-
käynnin puolelle tulevan ulokerakenteen teräsrunko 
näyttää Tekla-mallissa tällaiselta.

Kuvat 5 ja 6: Rambollin suunnittelemia teräsraken-
teen liitosdetaljeja Vaisalan uudessa T&K-raken-
nuksessa.

Suunnittelukuvat: Ramboll Finland
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Kiinnostus kestävään raideinfraan
vahvistuu Pohjoismaissa

ILMOITUS

Tulevaisuuden 
ympäristöystävällinen 
joukkoliikenne tarvitsee 
toimivaa raideinfrastruktuuria. 
Pohjoismainen NRC Group 
on mukana rakentamassa 
tulevaisuuden liikkumisen 
mahdollisuuksia. 

Pohjoismaissa investoidaan tulevina vuosina 
vahvasti kestäviin liikennejärjestelmiin. Halli- 
tustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n vuonna 
2018 julkaisema raportti teki selväksi, että 
päästöjä on pyrittävä vähentämään kaikkialla 
yhteiskunnassa mahdollisimman nopeasti ja 
kestävästi. 

Liikenne tuottaa tällä hetkellä noin viiden-
neksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. 
Suomessa on valmisteilla hallitusohjelman  
mukainen 12-vuotinen valtakunnallinen liikenne- 
järjestelmäsuunnitelma, jonka tarkoituksena 
on turvata tulevaisuuden liikkuminen ja hillitä 
ilmaston lämpenemistä. Vastaavia pitkäaikaisia 
liikennejärjestelmäsuunnitelmia on tehty jo 
esimerkiksi Ruotsissa.

– Suomen uusi liikennesuunnitelma on jälleen 
yksi vahva merkki Pohjoismaiden halusta  
investoida tulevaisuudessa voimakkaasti  
raideinfran kehittämiseen kestävän kehityksen  
varmistamiseksi. Pitkä kokemuksemme  
raideprojekteissa niin rakentamisessa kuin  
kunnossapidossakin palvelee asiakkaitamme 
sekä vastaa maiden tarpeeseen tarjota kansa- 
laisilleen ympäristöystävällistä joukkolii-
kennettä. Tällä tavoin haluamme auttaa  
rakentamaan kestävää yhteiskuntaa, kertoo  
Harri Lukkarinen, NRC Group Finlandin  
toimitusjohtaja.

Tulevaisuuden liikenne tarvitsee 
vahvaa raideinfraosaamista

NRC Group Finland on Suomen suurin radan-
rakentaja, jonka ydinosaamiseen kuuluu myös 
rauta- ja raitioteiden kunnossapito. Yhtiö on osa 
NRC Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden 
johtava raideinfra-alan toimija Norjassa, Suo-
messa ja Ruotsissa. 

– NRC Group panostaa tulevaisuudessa 
raideinfran rakentamiseen ja kunnossapitoon 
sekä ympäristöliiketoimintansa kehittämi-

seen vastatakseen tulevaisuuden tarpeisiin. 
Tällä hetkellä olemme NRC Group Finland on 
mukana useissa merkittävissä raideinfrapro-
jekteissa ympäri Suomen, Lukkarinen sanoo. 

“Haluamme auttaa 
rakentamaan kestävää 
yhteiskuntaa” 

Tällä hetkellä yritys urakoi esimerkiksi useissa 
Luumäki–Imatra-ratahankkeen projekteissa. 
Vuoksen yli on rakentumassa haastavista olo-
suhteista huolimatta 230-metrinen Mansikka-
kosken ratasilta, ja uuden kaksoisraiteen ra-
kentaminen Joutsenon ja Rauhan välille on jo 
aluillaan.

– Olemme ylpeitä siitä, että voimme huo-
lehtia kestävästä tulevaisuudesta tuleville 
sukupolville sekä rakentaa ja kunnossapitää 
tulevaisuuden liikkumisen mahdollisuuksia, 
Lukkarinen päättää. ▪

Ura NRC Groupilla
Ura-sivuillamme tarjoamme useita mahdollisuuksia  
päästä osaksi Pohjoismaiden suurinta raideinfra-alan 
yritystä. www.nrcgroup.fi/ura
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- Haahtela-rakennuttaminen Oy ja Vaisala 
ovat tehneet yhteistyötä jo Vaisalan nykyistä 
pääkonttoria rakennettaessa. Vaisala päätyi 
tässä Vaisala 4-hankkeessa myös tilaamaan 
rakennuttajatehtävät Haahtelalta. Käytän-
nössä olemme hoitaneet rakennushankkee-
seen ryhtyvän tehtävät Vaisalan puolesta 
aina kaavamuutosvaiheesta lähtien. Olemme 
myös kilpailuttaneet suunnittelun sekä kaikki 
urakat. Haahtela toimii puhtaasti rakennut-
tajakonsulttina ja hanke on toteutettu Haah-
tela-mallilla osaurakoina eli sopimukset on 
tehty kaikista töistä ja toimituksista Vaisalan 
kanssa. Toimimme hankkeen päätoteuttaja-
na ja vastaamme siihen liittyvistä vastuista ja 
velvoitteista, kuvaa rakennustyön organi-
sointia Haahtela-rakennuttaminen Oy:n työ-
päällikkö Jari Pelkonen.

- Olemme vastanneet myös suunnittelun 
ohjauksesta, jota on tehty Vaisalan määrit-

telemän tahtotilan mukaisesti. Arkkitehtuu-
ritoimisto Hannu Jaakkolalla on tietysti ollut 
tärkeä rooli tilaohjelman ja mm. julkisivuun 
liittyvien vaateiden viemisessä osaksi uudis-
rakennusta. Haahtela on katsonut myös, että 
hankkeen taloudelliset reunaehdot toteutu-
vat. Kaikkien suunnittelualojen ammattilais-
ten kanssa yhteistyössä sekä Haahtelan hyviä 
ohjelmistoja ja järjestelmiä käyttäen on löy-
detty Vaisalaa tyydyttävät ratkaisut, Pelko-
nen jatkaa.

- Runkotöiden hankintapaketissa oli 
mahdollisuus tarjota suunnitelmista poike-
ten teräspalkit esimerkiksi Delta-palkkei-
na sekä mahdollisuus tarjota myös kaikki-
en runkoelementtien asennus. Peikko teki 
kokonaistarjouksen, joka osoittautui koko-
naisuudessaan sekä taloudellisesti että toi-
minnallisesti edullisimmaksi. Se, että yksi 
toimittaja valmistaa ja asentaa rungon te-
räsrakenteet sekä asentaa betonielementit, 
on työn toteutuksen kannalta myönteinen 
asia. Ja kun Peikko vielä pystyi nopeuttamaan 
omaa aikatauluaan ja työn laatu on ollut kai-
kin puolin kiitettävää, ei voi kuin kehua hei-
tä, Pelkonen kertoo.

- Hyvässä hengessä yhteistyössä toimien 
on mukava rakentaa, Peikon liiketoiminta-
päällikkö Tomi Tuukkanen toteaa tyytyväi-
nen hymynkare suupielissään.

- Rakennesuunnittelijan kanssa yhdes-
sä mallissa toimiminen ja oman suunnitte-
luprosessimme tehostaminen sekä tehtaan 
venyminen ja tuotannon kehittämisessä li-
sääntynyt kapasiteettimme olivat yhdessä 
tekijöitä, joilla valmistusaikataulu nopeutui 

Vaisala 4 rakentuu osaurakkamallilla

Uudet T&K-tilat, joihin tulee 
työtilat noin 300 vaisalalaiselle, 
rakennetaan osaurakkamallil-
la. Runkourakan voitti Peikko, 
jolle kuuluu teräspilarien ja 
Deltabeam-palkkien valmistuk-
sen, toimituksen ja asennuksen 
ohella myös betonielementtien 
asennus.

Artikkelit

1.

2.

Kuvat 1,3,4: Vaisala 4-rakennuksen rakenteita.

Kuva 2: IV-konehuoneen julkisivut ovat pelti-villa-
pelti -elementtejä, jotka nousevat katon reunan yli. 
Peikon palkeissa on valmiina tuennat palkkien ylä-
puolelle meneviä elementtejä varten.

Valokuvat: Arto Rautio
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alkujaan ajatellusta näkyvästi, kuvaa nopeu-
tuksen taustoja Peikon projektiasiantuntija 
Elina Hietanen.

- Koemme myös tosi hyväksi, että tilaaja 
valitsi tällaisen kokonaisratkaisun. Se toi sel-
viä etuja heille ja kokonaistoimitus on tietysti 
oman työmme organisoinnin kannalta selke-
ästi läpi vietävä paketti, Tuukkanen jatkaa.

- Toki olennaista oli, että myös betoni-
elementtitoimittaja Lujabetoni pystyi kiristä-
mään tuotannon tahtia asennuksen mukai-
seksi, Pelkonen täydentää.

Tuotekehitystilaa käännetyn 
uima-altaan päällä

Kun uudisrakennusta alettiin suunnitella, piti 
ensin ratkaista, mitä tehdään sen tieltä pois-
tuville pysäköintipaikoille. Tähän löytyi rat-
kaisu Vantaan kaupungin kanssa. Vaisala sai 
laajennetuksi tonttiaan niin, että tilaa löytyy 
jatkossakin myös autopaikoille. Myös julki-
sivun osalta neuvoteltiin kaupungin kanssa. 

Toteutus, jossa on mm. graafista betonia ja 
lasijulkisivua, tukee mielikuvaa Vantaankos-
kesta Vantaan piilaaksona.

- Rakenteellisesti julkisivu pysyi ennal-
laan. Arkkitehti vain kehitti suunnitelmiaan 
pinnoitteen osalta. Rambollilla elementti-
suunnittelija vei ajatukset sitten elementti-
kuviin, joiden mukaan Lujabetonin element-
titehdas valmisti seinäelementit, Pelkonen 
sanoo.

Työmaalla täytyi aluksi ratkaista pai-
neellisen pohjaveden tuomat ongelmat. Tä-
män takia kellari tehtiin ikään kuin väärin 
päin olevana uima-allasrakenteena pitämään 
vedet ulkopuolella. Kellarikerros on maan-
varaisesti perustettu. Kellarikerros on muu-
ta rakennusta pienempi, joten 1. kerroksen 
perustukset ovat osin paalujen päällä. Jari 
Pelkosen mukaan paineelliselle pohjavedelle 
tehdyn kellarikerroksen rakentaminen vaatii 
erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Huolel-
lisella työ suunnittelulla, ammattitaitoisella 
urakoitsijalla ja valvonnalla eliminoidaan ne 
monet asiat, joissa voi epäonnistua. Jos ra-
kenteessa paljastuisi vikoja, niitä olisi vaikea 
korjata. Tässä tämä työläs ja vaativa osa meni 
myös hyvin.

- Pohjaveden paine aiheutti paikoittaisia 
pohjan häiriintymisiä, mutta mitään mer-
kittäviä ongelmia ei työn aikana esiintynyt, 
kuvaa kellariosan tekovaihetta pohjaraken-
nesuunnittelusta vastaavan Insinööritoimisto 
Pohjatekniikka Oy:n Seppo Rämö.

- Tässä hankintakokonaisuudet ovat ai-
ka selkeitä ja isoja. Peikko siis tekee teräs-

rungon ja -portaat sekä asentaa sekä rungon, 
julkisivun että muut betonielementit. Lasi- ja 
termorankaseinät sekä IV-konehuoneen sei-
nien pelti-villa-pelti -elementit toimittaa ja 
asentaa Haka PKS. Betonielementit tulevat 
muutamaa poikkeusta vaille kaikki Lujabe-
tonilta. Vastaavanlaisia paketteja on sitten 
muiden urakoiden kuten talotekniikan järjes-
telmien kanssa, Jari Pelkonen kertaa osaura-
koita ja toimituksia.

Asennustyö rullasi   
tehokkaasti

Työmaalla Peikon asennusryhmää on vetänyt 
työnjohtaja Niko Halttunen. Hän ei ole koke-
nut kiristyneen aikataulun näkyneen asen-
nustyössä mitenkään erityisesti.

- Voi sanoa, että kun olimme harjoitel-
leet ensimmäisen kerroksen, työ alkoi sujua 
rutiinilla. Katsoimme eri työvaiheet ja tii-
vistimme kaiken turhan pois. Kun tehtaat 
nopeuttivat aikataulua, työmaa seurasi kyl-
lä mukana. Kun detaljit ovat olleet selviä ja 
yksinkertaisia, on niin pilarit, Deltat kuin 
muutkin vastuullemme kuuluneet raken-
teet ollut helppo ja nopea asentaa, Halttu-
nen arvioi.

- Lienee syytä korostaa, että työssä ei 
ollut alun perinkään löysää aikataulua. Siksi 
pohdimme, miten kiristys mahtaa onnistua. 
Nyt on mukava sanoa, että se meni oikein 
hyvin, Jari Pelkonen naurahtaa tyytyväisenä.

- Kyllähän 3D-mallinnus on ollut yksi 
tärkeä osa tätä toteutusta. Sen avulla hah-

Tutkittua tietoa
pintaa syvemmältä

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n jäsen

Toimistotalo, tunneli, pysäköintilaitos tai metroasema.
Onnistuneen rakentamisen perustana 
on huolellinen pohjatutkimus.

 
Pohjatekniikka Oy on erikoistunut maaperäolosuhteiden 
selvittämiseen sekä rakennusten perustamistavan 
ja pohjarakentamiseen liittyvien erityisongelmien 
ratkaisemiseen.

Toimistotalo, tunneli, pysäköintilaitos 
tai metroasema.

Onnistuneen rakentamisen perustana on 
ammattitaitoinen pohjarakennesuunnittelu.

INSINÖÖRITOIMISTO

POHJATEKNIIKKA OY
www.pohjatekniikka.fi
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Harva start up -yritys voi kehua yli 150 
vuoden historiallaan. Norjassa vuonna 2011 
toimintansa aloittanut aluksi etenkin rai-
deliikennerakentamiseen ja projektinjohto-
osaamiseen keskittynyt NRC Group voi näin 
kuitenkin tehdä. Kun Oslon pörssiin vuonna 
2015 listautunut yhtiö osti 7.1.2019 toteu-
tuneessa kaupassa VR Groupin kokonaan 
omistaman tytäryhtiön VR Trackin, josta tuli 
tuolloin NRC Group Finland, kaupan mukana 
tuli samalla yli 150 vuotta rautatiekokemusta.

- NRC Group syntyi, kun yhtiön perusta-
jat aistivat globaalien megatrendien, ilmas-
tonmuutoksen ja kaupungistumisen suosivan 
raideinvestointien lisääntymistä. Markkina-
tilanteessa havaittiin olevan selkeää tilaa sen 
puolen yksityiselle urakointiosaajalle. Tuol-
loinhan Pohjoismaissa markkinoilla valtiol-
lisilla toimijoilla oli vielä keskeinen asema, 
Harri Lukkarinen kertoo. 

- Suomessa yksi infra-alan suurimmista 
rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistois-
ta on ollut viimeiset noin 20 vuotta VR Track, 
jonka omistaja oli vanhan Valtion rautateiden 
peruja ensisijaisesti liikennöintiä harjoitta-
va VR Group. Kun VR Track ei ollut VR Grou-
pille ydinliiketoimintaa, syntyi NRC Grou-
pin kanssa itse asiassa VR Trackin aloitteesta 
keskusteluyhteys, joka johti lopulta kahden 
tasaveroisen ja toisiaan loistavasti täydentä-
vän toimijan yhdistymiseen. Käytännön syis-
tä yhdistyminen tehtiin niin, että pörssiyh-
tiö NRC Group osti valtionyhtiö VR Trackin, 
Lukkarinen tiivistää.

- Nyt NRC Group on vajaan 700 miljoo-
nan euron liikevaihdollaan ja noin 2150 työn-
tekijällään johtava raideinfratoimija Norjan, 
Ruotsin ja Suomen kattavalla alueella sekä 
merkittävä toimija myös muun infra-alan 
rakentamisessa ja kunnossapidossa. Suomes-

Ympäristöarvot 
sopivat myös osaksi 
urakoitsijavalintaa
Raideliikennettä kehitetään Suomessa nyt vauhdilla liikenteen 
vihreänä vaihtoehtona. Raideinfran rakentamisen vihreydestä ei 
kuitenkaan ole vielä puhuttu pahemmin. Norjassa ympäristöasioita 
on jo alettu arvottaa urakkakilpailuissa. Samaan suuntaan olisi hyvä 
mennä Suomessakin, viitoittaa NRC Group Finlandin toimitusjoh-
taja Harri Lukkarinen.

mottuvat jo ennakolta mahdolliset karikot. 
Olemme käyneet asiat läpi Tekla-mallista ja 
jos olemme huomanneet esimerkiksi paikal-
lavalujen aikataulun ongelmalliseksi jonkin 
muun työn osalta, olemme hakeneet vaihto-
ehtoja sille, mitä voi asentaa päivän aikana. 
Kun ongelmat on vältetty jo ennen työn al-
kamista, asennusryhmämme on voinut tehdä 
työnsä sujuvasti ja hyvin. Mallinnusta pitäisi 
hyödyntää aina rakentamisessa näin moni-
puolisesti, Halttunen tähdentää.

- Meille tosiaan oli myös etua tästä Pei-
kon laajasta kokonaisuudesta työmaalla. 
Tällaisten etujen etsiminen on juuri meidän 
hankintamallimme idea. Ja se, että mallin-
nus on viety ns. tappiin asti, auttaa myös 
työtä paljon. On aivan eri asia katsoa asioita 
mallista kuin tasokuvista, Jari Pelkonen vah-
vistaa.

Käytännön asennustyöt etenivät sokke-
lielementeistä eteenpäin teräsrakenteisiin ja 
betonielementteihin lohko lohkolta.

- Vaikka alussa piti vielä täsmentää 
suunnitelmia kellarin palkkien osalta, sekin 
pystyttiin tekemään niin, etteivät asennuk-
set katkenneet eli työ eteni koko ajan, Pelko-
nen kiittelee myös suunnittelun joustavuutta 
ja reagointinopeutta sekä samaan hengenve-
toon koko suunnittelutiimin työtä yleensä.

Peikon työtä on auttanut myös se, että 
asennusryhmä on saanut edetä omassa rau-
hassa eikä töitä ole juuri tarvinnut sovitel-
la muiden kanssa. Maanrakennusurakoitsija 
oli yhdellä nurkalla vielä töissä, kun Peikko 
aloitti, mutta urakoitsijoiden työt soviteltiin 
yhteen mallin avulla niin, että työt eivät ol-
leet sillä osalla työmaata päällekkäin.

- Täällä on ollut kyllä tosi hyvä henki ko-
ko ajan. Siihen varmaan osaltaan vaikuttaa 
se, että ollaan nyt reilusti etuajassa alkupe-
räisestä aikataulusta. Kyllähän olotila on aina 
mukavampi, kun ollaan edellä. Etenkin ver-
rattuna siihen, että oltaisiin jäljessä, Pelko-
nen summaa.

Rakentamisen eri töiden vaatimaa aikaa 
kuvaa, että työt Vaisalan tontilla alkoivat jo 
vuonna 2018. Peikon runkoasennukset al-
koivat vuoden 2019 viikolla 29 ja päättyivät 
siis tämän vuoden viikon 46 lopulla, jolloin 
Peikon asentajat siirtyvät uusille työmaille. 
Haahtelan tiimille ”Vexit-päivä” ei tule vielä 
vähään aikaan, sillä koko rakennushankkeen 
on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Tässä hankkeessa näyttää jo nyt 
varmalta, ettei lähtöpäivälle tarvitse hakea 
jatkoaikaa. -ARa

1.

Artikkelit
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sa tuotamme nyt rakentamis-, kunnossapi-
to- ja materiaalipalveluja infra-alalle, kun 
totesimme parhaimmaksi myydä suunnit-
telutoimintojemme osaamisen osaksi isoa 
ja vahvaa kansainvälisesti toimivaa suun-
nittelutoimistoa Swecoa. Se oli mielestäm-
me suunnittelijoidemme kannalta paras koti 
pitkällä aikavälillä. Tuo kauppa, jossa siirtyi 
Swecoon noin 300 työntekijäämme, toteutui 
marraskuun alussa, Lukkarinen jatkaa.

Vihreyden kehittäminen   
yksi painopiste

Yhtiön syntymaassa Norjassa NRC Group 
on aktiivisesti mukana myös ympäristö- ja 
kiertotalouden hankkeissa. Harri Lukkarinen 
näkee ympäristö- ja kiertotalouden roolin 
kasvavan myös yhtiön Suomen ja Ruotsin 
toiminnoissa.

- Ympäristöarvot on alettu Norjassa ot-
taa myös osaksi mm. raideinfran rakentami-
seen liittyviä urakkakilpailuja. Pidän hyvänä, 
että ei tyydytä pelkän vihreän infran teke-
miseen, vaan aletaan myös ajatella, miten 
vihreästi se vihreä infra rakennetaan. NRC 
Groupilla on tähän liittyen Norjassa aktii-
vikäytössä mm. 25 tonnin sähkökaivinko-
ne, mikä tietysti osaltaan vähentää rakenta-
misen päästöjä. Päästöt, työmaahan liittyvä 
kierrätys yms. ympäristöarvoihin panostavat 

tekijät on Suomessakin jo mahdollista tuoda 
osaksi urakkakilpailujen pisteytystä samaan 
tapaan kuin esimerkiksi työmaan muulle lii-
kenteelle aiheuttamat haitat, jos niin halu-
taan. Uskon, että tähän suuntaan myös men-
nään, Harri Lukkarinen arvioi.

- Infrahankkeet ovat usein isoja ja vaa-
tivia toteutuksia. Toimimme jo VR Groupin 
omistamana markkinoilla puhtaasti töistä 
kilpaillen ja osallistuen myös infra-alan toi-
mintojen kehittämiseen mm. allianssimal-
lien kautta. Ensimmäinen tällainen hank-
keemme oli Lielahti-Kokemäki-rata. Nyt 
olemme mukana mm. Tampereen raitiotien, 
Raide-Jokerin sekä uusimpana Kruunusilto-
jen tarjouskilpailun voittaneessa allianssis-
sa. Allianssimallit ovat osoittautuneet hyviksi 
tilaajan ja palveluntuottajan sekä suunnitte-
lun ja rakentamisen tiiviiksi ja toimiviksi ko-
konaisuuksiksi muovaaviksi toteutustavoiksi. 
Niiden kautta myös rakentamisen ympäris-
töarvoihin voitaisiin jatkossa tuoda uutta si-
sältöä ja roolia, Lukkarinen pohtii yhteensä 
yli miljardin euron hankkeiden tuomalla ko-
kemuksella.

- Tampereen raitiotie on hyvä esimerkki 
siitä, miten uusia mittareita voi tuoda hank-
keisiin. Siinä hankkeen sosiaalinen ja poliitti-
nen hyväksyttävyys on ollut teknisen ja talo-
udellisen toteutettavuuden ohella keskeistä. 
Hankkeessa on mietitty myös muille kuten 
Hämeenkadun kivijalkaliikkeille ja kulkijoille 
aiheutuvia häiriöitä ja niiden minimoimista. 
Hankkeen kannustimet on sidottu ns. peh-
meisiin arvoihin, hän esittelee.

- Taustamme rautateissä erottaa meidät 
monista maanrakennuksen kautta laajemmin 
infra-alalle tulleista kilpailijoista. Rautatiet 
ovat tekninen sähköistetty ja automatisoi-
tu liikenneympäristö, jonka takia meillä on 
paljon sähkö- ja automaatiotekniikan osaajia. 
Kun teknologian ja älykkäiden mm. päästöjen 
vähentämiseen tähtäävien liikenteen seuran-
ta- ja turvallisuusjärjestelmien rooli näkyy 
olevan kasvussa infrarakentamisessa, olem-
me taustamme takia kehitykseen valmiita ja 
odotamme sieltä mielenkiintoisia hankkeita 
ja kiehtovia kasvumahdollisuuksia. Esimer-
kiksi Tampereen raitiotiehankkeessa tekno-
logialla on iso rooli. Myös monet maantielii-
kennettä jo palvelevista järjestelmistä ovat 
joko asentamiamme tai vähintäänkin kun-
nossapidossamme, Lukkarinen kertoo.

Turvallisuusajattelussa  
myös kohti uutta

 Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa infran 
ja raideliikenteen kehittäminen ja korjaus-
velan vähentäminen ovat yksi painopiste. 
Allianssiosaaminen, teknologian hyödyntä-
minen sekä hankeyhtiöt voivat olla keino-
ja viedä hallitusohjelmaa eteenpäin, arvioi 
Lukkarinen.

- Allianssiosaaminen on tuonut uut-
ta työtä infra-alalle ja levinnyt uudenlaisiin 
hankkeisiin. Kruunusiltojen raitiotiehanke on 
Tampereen raitiotien ja Raide-Jokerin ohella 
hyvä esimerkkejä allianssiajattelun hyödyis-
tä. Olemme myös vieneet allianssiosaamis-
tamme muihin hankkeisiin eli ns. tavallisiin 
urakoihin, joita tykkäämme myös tehdä. Ti-
laajilla on syytä olla monipuolinen työkalu-

Kuva 1: Vaikka NRC Group Finlandin toimitusjohta-
ja Harri Lukkarinen on koulutukseltaan talonraken-
nuksen DI, on hänen työuransa ensin VR-Radalla ja 
Pöyryllä ja sitten VR Track/NRC Groupilla liittynyt 
infrarakentamiseen. Lukkarisen mielestä allianssi-
malli on yksi parhaista kehityshankkeista, joita hä-
nen työuransa aikana on rakentamisessa tapahtunut 
sekä suunnittelun, rakentamisen ja tilaajatoiminto-
jen yhteistyössä että henkilöstön oppimisessa.

Kuva 2: Ensimmäinen nykyisen NRC Group Finlan-
din kumppanuushankkeista oli Lielahti-Kokemäki 
rata. Nykyisistä pisimmällä on Tampereen raitiotie, 
jossa on vaadittu kovaa osaamista myös ns. peh-
meissä arvoissa. Työn suunnittelussa on esimerkik-
si pitänyt varmistaa, että Hämeenkadun kivijalka-
kaupat voivat jatkaa toimintaansa rakennustöistä 
huolimatta.

Valokuvat: 1 NRC Group, 2 Tampereen raitiotie-
allianssi

pakki ja käyttää kussakin hankkeessa siihen 
sopivinta toteutusmallia - toki samalla eri 
hankkeista opittuja hyviä käytäntöjä ja rat-
kaisuja hyödyntäen. Esimerkiksi last planne-
rit ja tarralaput ovat yhä vahvasti käytössä 
samalla kun sähköisten ja digitaalisten työ-
kalujen käyttö on lisääntynyt, Lukkarinen 
määrittää.

- Turvallisuus on yksi tärkeä osa myös 
infran rakentamista ja kunnossapitoa. Tur-
vallisuusajattelu on tänä päivänä meillä 
vahvasti sidoksissa työn aikaiseen turval-
lisuuteen niin työmailla kuin niiden vaiku-
tusalueillakin. Nyt tärkeää on mm. se, että 
työntekijämme pysyvät ja pääsevät eläkkeel-
le terveinä. Meillä on yhä talossa myös väkeä, 
jolle turvallisuus merkitsi heidän tullessaan 
VR:lle etenkin pitkää ja varmaa, tosin eh-
kä samalla kapeahkoakin, leipää. Uskon, että 
työurani aikana tämä turvallisuusajattelu ke-
hittyy edelleen, ja suuntana on yhä vahvem-
min sen pohtiminen, miten tehdään ilmaston 
ja ympäristön kannalta turvallisia ratkaisuja.

- Älykkään infran osalta on tähän asti 
kehitetty enemmän sovelluksia, joiden aja-
tellaan korvaavan infran puutteita. On esi-
merkiksi sovelluksia, joista voi katsoa, onko 
juna myöhässä, tai onko jossakin liukasta tai 
ruuhkaa. Minusta olisi parempi, että perus-
infra pidetään kunnossa ja rakennetaan sen 
päälle älykkäitä ihmisiä ja yrityksiä palvele-
via ja heille lisäarvoa tuovia sovelluksia, jotka 
myös edesauttavat ympäristötavoitteita. Kun 
liikenteen rooli kasvihuonepäästöjen tuot-
tajana on merkittävä, voi ihmisiä ja yrityksiä 
alkaa tietoisuuden lisääntymisen myötä kiin-
nostaa enemmän esimerkiksi se, minkä ver-
ran liikkuminen rasittaa ympäristöä kuin se, 
mikä on matka-aika.

Vaikka pehmeät arvot ja ympäristöar-
vot kasvattavat rooliaan infrarakentamises-
sa, tarvitaan niissä myös paljon kovaa ja rii-
hikuivaa rahaa. Harri Lukkarinen toivoo, että 
hanketoteutus eläisi paremmin muun yhteis-
kunnan kanssa samassa ajassa.

- Jos jonkun tie-, raide- tai väyläyhtey-
den suunnitteluun menee ensin vaikka seit-
semän vuotta, ja sitten toteutusrahoituksen 
varmistuttua vielä rakennetaan vuosia, se on 
esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeiden kan-
nalta tosi pitkä aika. Tätä yhteiskunnallisen 
päätöksenteon aikajännettä pitäisi tiivistää 
selvästi siihen tyyliin kuin vaikka Äänekos-
ken biotuotetehtaan ratahankkeessa, jota si-
täkin olimme toteuttamassa, että infran ke-
hitys oikeasti palvelisi ihmisten ja yritysten 
tarpeiden muutosta. Jo hankkeita valmistel-
lessa pitäisi alkaa puhua rakentamisen mah-
dollisen aloitusajankohdan sijaan siitä, mil-
loin rata, tie tai väylä otetaan käyttöön kuten 
mm. tehdas- tai kauppakeskushankkeissa 
tehdään. Hankeyhtiöt voisivat olla yksi kei-
no nopeuttaa prosesseja, Lukkarinen sum-
maa -ARa

2.
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Tampereen kansi ja areena on Tampereen 
kaupungin mahdollistama hanke, jossa SRV 
on päätoteuttaja. SRV suunnittelee, kehittää, 
rakentaa ja toteuttaa kokonaisuuden, jonka 
eteläinen vaihe ja etenkin areena on ajoitettu 
valmistuvaksi 2022 ennen Suomessa pidettä-
viä jääkiekon MM-kisoja. Koko hankkeen on 
arvioitu valmistuvan 2025.

Hankkeessa Ramboll vastaa raken-
ne-, pohja- ja talotekniikkasuunnittelusta 
sprinklerisuunnittelua lukuun ottamatta sekä 
elämysareenan suunnittelusta yhdessä Aihio 
Arkkitehdit Oy:n kanssa. Aihio Arkkitehdit Oy 
tekee hankkeen arkkitehti- ja kaupunkikuvaa 
koskevan suunnittelun sekä toimii hankkeen 
pääsuunnittelijana Studio Libeskindin alun 
perin tekemiin suunnitelmiin pohjautuen. 
Lisäksi mukana on Starsquad Oy, jolle kuu-
luvat mm. elämysareenan kehittäminen sekä 
toiminnallinen ja kaupallinen konseptisuun-

nittelu, tilojen käytettävyyden osalta tosin 
Rambollin koordinoinnissa.

Studio Libeskind on yhä mukana hank-
keessa vastaamassa alueen lopullises-
ta designista ja kaupunkikuvaa koskevasta 
suunnittelusta sekä myös konsulttina. Kau-
punkikuvassa Libeskindin toimiston työn 
rooli on näkyvä, sillä koko areenarakenteen 
peittävä verhoilu,  ns. skin, on Studio Libes-
kindin suunnittelema. Tämä erittäin näyttävä 
verhoilu on puhtaasti esteettinen elementti 
eli itse rakennusmassa toimii täysin myös il-
man verhoilua.

- Olemme mukana monessa roolissa eri 
osahankkeissa. Työ on jakautunut meillä 
myös useille eri suunnitteluryhmille. Rata-
alueen päälle tuleva kansi, joka kokoaa hank-
keen eri osat yhteen, on esimerkiksi ollut 
meillä eri suunnittelutiimillä kuin nyt nouse-
va areenan, harjoitusjäähallin ja hotellin kä-

sittävä kokonaisuus, jossa toimin vastaava-
na rakennesuunnittelijana, kertoo Rambollin 
Jyrki Ketonen.

- Yhtä aikaa areenan ja hotellin kanssa 
kannen päälle tehdään nyt torniasuintaloja 
R1 ja R2 sekä ns. R2-lamellia, joka on kiinni 
areenassa yhdeltä sivultaan. Rakenteellises-
ti asuintalot ja areena-hotelli -kokonaisuus 
ovat kuitenkin täysin erillisiä. Oman suun-
nitteluvastuualueeni raja kulkee sillä kohtaa 
areenan ja asuintalon välisessä seinässä. Al-
haalla se alkaa käytännössä kannen pinnasta, 
Ketonen toteaa.

Rakentamista kannen ehdoilla

Nyt rakennetaan siis tiloja kannen päälle lu-
kuun ottamatta harjoitusjäähallia, joka tulee 
raiteiden tasolle kiskojen väliin, sekä myös 
kansitason alle Sorinkadun puolelle tulevaa 
P-laitosta. Kannen alapuolelle tulee lisäksi 

Tampereen keskustan 
muutos alkaa näkyä
Tampereen keskustaan rakentuu junaradan päälle kansi, johon tu-
lee monitoimiareena sekä toimisto- ja liiketiloja, asuntoja, hotelli ja 
kasino. Nyt työn alla on ensimmäinen 2022 valmistuva vaihe, jossa 
rakennetaan jo eteläisen ratapihan peittävän kannen päällä aree-
naa, hotellia ja kahta tornitaloa.

Kuva 1: Tampereen eteläisen kannen päälle nouse-
van areenan ja hotellin rakentaminen oli marras-
kuun puolivälissä jo hyvässä vauhdissa. Vesituhnui-
nen sää ei hidastanut rakentajien työtahtia. Areenan 
rungon teräsrakenteista Anstarin areenan yhteen 
osaan menevät A-Beam S -palkit olivat kuvanot-
tohetkellä jo valmiita asennettaviksi. Areenan kat-
toristikot, jotka toimittaa Ruukki, asennetaan vasta 
vuoden 2020 puolella. Nämä rakenteet ovat Ratapi-
hankadun/Kanslerinrinteen puolella kokonaisuutta.

Kuva 2: Uusi Tampereen monitoimiareena hotellei-
neen on jo vahvasti osa Tampereen keskustan kau-
punkikuvaa. Kalevankatua kulkevat sekä esimerkik-
si Kalevankatu 2:n Technopoliksessa työskentelevät 
pysyvät jo hyvin jyvällä siitä, miten rakennusmassa 
nousee ylöspäin.

1.
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myös sosiaalitiloja ja betoninen sprinklerial-
las, joka on eräänlainen syvennys betonira-
kenteessa.

- Rambollin rooli on tässä vastuulla-
ni olevassa osiossa tavallisista työmaistam-
me poikkeava. Suunnittelun sisältävien tuo-
teosakauppojen osuus on suuri, minkä takia 
työmme on ollut hankintavaiheeseen liitty-
neen suunnittelun jälkeen lähinnä suunnitte-
lun koordinointia ja suunnitelmien hyväk-
symistä. Kun areena-hotelli -kokonaisuus 
tehdään kannen päälle ja kansi on suunnitel-
tu hankintavaiheessa laskemillamme kuor-
milla, tuoteosakauppojen suunnittelussa ei 
voi korottaa tai pienentää kuormia miten 
vain, Jyrki Ketonen kuvaa hankkeen toteu-
tusta.

Areenan runkorakenteissa yhtenä pää-
toimittajana on Consolis Parma, jonka tuo-
teosakaupan suunnittelijana toimii TraBem 
Oy. TraBem vastaa Consolis Parmalle beto-
nielementtirungon suunnitelmista, mutta ei 
tee pakettiin kuuluvien teräspalkkien suun-
nitelmia, vaan niistä vastaa palkit toimitta-
va Anstar Oy. Areenan kattoa kannattelevat 
teräsristikot sekä IV-konehuonetilojen run-
gon ja ns. skinin kannattavat teräsrakenteet 
toimittaa Ruukki, jonka apuna tuoteosakau-
pan suunnittelussa toimii osassa rakenteita 
SS-Teracon Oy. Tuoteosakauppaa on käytetty 
myös julkisivujen teossa. Niissä on mm. lasi-
seiniä, jotka toimittaa Warmeco, ja kaarevan 
muodon takia pystyyn asennettavia Parocin 
pelti-villa-pelti -elementtejä, joiden toimi-
tus ja asennus kuuluu Paroc Panel Systemille. 
Skinin tukirakenteen suunnittelu ja toteutus 
kuuluu Ruukille ja varsinaisen skinin toteu-
tus Haka pks:lle. Hotellin puolelle julkisivus-
sa on betonisia sandwich-elementtejä. Studio 
Libeskindin suunnittelemaa julkisivuver-
housta tulee myös lasiseinien päälle, mutta 
verhous ei estä valon pääsyä läpi.

- Tässä on vaimennettu liki koko aree-
nan rakenteet perustuksista lähtien. Yksi osa 
koordinointiamme ja tarkistuksiamme liittyy 
siihen, ettei vaimentimien toiminta häiriin-
ny muun rakentamisen takia. Tässä on vai-
mennettu kuilut, pilarit, sokkelit ja kannen 

päälle tuleva laatta, ettei junien kulku kan-
nen alla häiritse mitenkään kannen päällis-
tä toimintaa. Lisäksi on pitänyt varmistaa, 
etteivät esimerkiksi urheilutapahtumien ja 
rock-konserttien äänet häiritse mm. hotel-
lin ja viereisten asuintalojenkaan asukkaita. 
Kun rakentaminen tapahtuu taipuvan alustan 
päällä, vaaditaan mm. väliseinien suunnit-
telulta ja toteutukselta suurta huolellisuutta, 
etteivät esimerkiksi desibeliseinät halkeile, 
Ketonen kuvaa kohdetta.

- Tämä on hyvin mielenkiintoinen koh-
de, jossa etenkin puolikaaren päälle tuleva 
hotelli on vaatinut paljon työtä niin rakenne- 
kuin akustiikkasuunnittelijoiltakin. Sinän-
sä areena-hotellialueen rakenne on paljolti 
toimistoista ja hotelleista tuttua palkki-pila-
ri -rakennetta, ja areenan keskialueen päällä 
olevat ristikot ovat myös tavallisiksi luokitel-
tavissa mitoissa. Kun tässä rakennetaan kan-
nen päälle, on ollut olennaista miettiä, miten 
ja mistä vaakavoimat menevät. Kun kannen 
pilarit ja palkit on tehty ensin rautatieliiken-
teen ja sitten areena urheilun ja hotelli hotel-
litoiminnan tarpeet huomioon ottaen, eivät 
esimerkiksi hotellin pilarilinjat mene areenan 
pilarilinjojen ja kannen pilarien ja palkkien 
kanssa linjassa. Tätä on ratkottu mm. väli-
kerroksen paikallavaluseinillä, jotka siirtävät 
kuormia alemmille rakenteille, sekä mietti-
mällä detaljit hyvin tarkkaan, Ketonen kuvaa 
haasteita.

- Kun perustuksena toimii kannessa ole-
va palkki, on tietysti toimittava sen sijaintiin 
mukautuen, Ketonen tiivistää.

Hankkeessa on luonnollisesti mukana 
myös suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. 
Areenan ja hotellin osalta siitä vastaa Insi-
nööritoimisto SRT:n Pauli Oksman. Runkora-
kenteiden osalta käytännön työn on Rambol-
lin suuntaan tehnyt pääosin Ralf Lindberg. 
Ratapuolen osalta vastaavassa roolissa on A-
Insinöörien Anssi Laaksonen. Areenan ja ho-
tellin teossa rataturva-asioihin liittyviä eri-
tyistekijöitä ei ole tarvinnut ottaa huomioon, 
kun ne tehdään kokonaan työmaan radasta 
erottavan kannen päällä.

- Kokouksia on ollut paljon, kun toimi-

joita on paljon. Suuret linjat kuten pilari-
kuormat ja nurkkakuormat olemme kat-
soneet niin, että Ralf Lindberg on ollut 
tarkastelussa mukana. Tuoteosasuunnitteli-
joiden kanssa olemme käyneet periaatteiden 
ja laskelmien yhteisen hyväksynnän läpi jäl-
keen aluksi myös elementtikuvat. Mutta kun 
työ on lähtenyt rullaamaan enemmän toisto-
ja tehden, katsomme, että annetut lähtötie-
dot on otettu huomioon ja seuraamme lähin-
nä stabiliteettia sekä pysty- ja vaakakuormia, 
Jyrki Ketonen kuvaa työprosessia.

Liukumäki käytön ehdoilla

Uusi areenan ja hotellin sisältävä kokonai-
suus muistuttaa Jyrki Ketosen mukaan liuku-
mäkeä. Rakenteen korkein osa on seitsemän 
käyttökerrosta ja ullakon verran korkeam-
pi kuin sen matalin osa. Kun korkeimmas-
ta kohdasta lähtee ”laskemaan” alaspäin, 
kiertyy laskun lopussa samaan kohtaan kuin 
lähtiessä – tosin sen korkeuseron verran 
alemmaksi.

- Jääkiekko on ollut tärkeässä roolis-
sa monitoimiareenaa suunniteltaessa, mut-
ta areenaa voi käyttää toki myös esimerkik-
si koripallon ja lentopallon pelaamiseen sekä 
erilaisten tilaisuuksien, messujen ja konsert-
tien järjestämiseen, mitä alueen ja lähiseu-
dun hotellitilat osaltaan tukevat. Areenaan 
voi pystyttää kaukalon sekä eurooppalaisilla 
että NHL-mitoilla. Alapuolelle tuleva harjoi-
tushalli on samassa käytössä vuoden ympäri. 
Monitoimiareenassa on erilaista ohjelmaa Il-
veksen ja Tapparan kotipelien ja kiekkotur-
nausten lisäksi, Ketonen toteaa.

- Areenan koko on kaikkiaan noin 120 
X 170 metriä. Teräsristikon kohdalla ala on 
noin 80 X 120 metriä. Kannen päälle nousee 
ullakkotaso mukaan lukien rakennuksessa on 
korkeimmillaan 12 kerrosta. IV-konehuoneet 
sijoitetaan tätä matalampien massojen ka-
tolle. Areenan reunoilla neljä alinta kerros-
ta ovat yleisötilaa pilari-palkki -rakenteella. 
Rakenne on jaettu neljään liikuntasaumaan 
ja tehty puhtaasti kuilujäykisteisenä. Ra-
kennuksen kuusi kuilua on asemoitu käytön 

2.



28     Teräsrakenne  4 | 2019

mukaan, mutta liikuntasaumat eivät nouda-
ta käytön mukaista sijoittelua. Tämän takia 
saumojen kohdalla on käytetty vaarnoitus-
ta voimien viemiseksi saumojen yli. Kaare-
vaa muotoa voidaan myös hyödyntää jonkin 
verran jäykkyyksien määrittelemiseen, Jyrki 
Ketonen selostaa.

Välipohjat tehdään areenaosassa ontelo-
laatoilla ja hotelliosassa kuorilaatoilla. Yksi 
syy käyttää kuorilaattoja ovat Ketosen mu-
kaan märkätilaelementit. Kuorilaatta antaa 
lisää tilaa ja vähentää työn aikaisten tuento-
jen tarvetta, mutta tuo valujen kanssa hie-
man lisäpainoa rakenteeseen. Areenan puo-
lella paino on 650 kg/m2 ja hotellin kohdalla 
775 kg/m2.

Rakennuspaikan sijainti tuo omat haas-
teensa niin suunnitteluun kuin rakentami-
seenkin. Tontti on hyödynnetty sen käyttö 
maksimoiden. Sitä rajaavat yhdeltä puolen 
Ratapihankatu, yhdeltä muut rakennukset 
sekä alapuolelta rautatie. Rata määritti pri-
määrituet, joihin areenan ja hotellin liikkuvat 
osat piti sovittaa. Rakennuksessa on muo-
toiltu kuiluja sekä rataturva-asioiden että 
kadun sijainnin vaikutuksesta. Rakenteessa 
on pitänyt varautua mahdolliseen junan tör-
määmiseen ja estää jatkuvan sortuman riskit 
siltäkin osin. Kannen alapuolella paloluok-
ka on R-180, areena-hotellialueella pääosin 
R-90. Paloasioita on ratkottu yhdessä L2 Pa-
loturvallisuus Oy:n kanssa.

Ramboll teki rakenteista Tekla-mallin 
hankintavaiheessa. Sen jälkeen se osa työs-
tä on siirtynyt tuoteosakaupan suunnitteli-
joille. Pysty- ja vaakalinjat ovat yhä samat 
kuin Rambollin mallissa, mutta esimerkik-
si betonipalkkiprofiilit ovat täysin tuote-
osakaupan suunnittelija TraBemin hallussa. 
Ramboll tarkistaa, että ratkaisut ovat vaa-
timusten mukaisia ja että niissä on ratkottu 
myös tartuntapisteet muille toimijoille. Sama 
toimintamalli koskee myös esimerkiksi Ruu-
kin omaa ja SS-Teraconin Ruukille tekemää 
suunnittelua.

Areenan katsomot tehdään vinojen beto-
nipalkkien väliin asennettavien T-mallisten 
betonilankkujen päälle kiinnitettävillä istui-
milla, joiden istuinosa on kääntyvä. Katso-
mon betonilankku kiinnitetään palkissa ole-
vaan tappiin. Palkkien osalta on varmistettu, 
ettei katsomo villeimmässäkään juhlinnassa 
ala värähdellä voimakkaasti. Suunnittelussa 
on hyödynnetty myös jalkapallon keskusjär-
jestö Fifan tekemiä tutkimuksia katsomovä-
rähtelyistä.

Kattorakenteissa käytetään tilasta riip-
puen joko ontelolaattoja tai kantavia profiili-
peltejä, joiden päälle tulevat lämmöneristeet 
ja vedeneriste, tai puukattoelementtejä, jois-
sa on kantava ohutlevyrakenne sisällä. Jäl-
kimmäisiä käytetään ristikoiden päällä. 

Teräsrakenne-lehti on käsitellyt Tam-
pereen kansi ja areena -hanketta aiemmin 
jo numerossa 4/2018. Tuolloin esillä olivat 
kannen alapuolella käynnissä olleet työvai-
heet. Tämä artikkeli on tehty lähinnä liittyen 
uuden areenan tämänhetkiseen rakennus-
vaiheeseen. Jutussa mainitut kattoristikot 
ja julkisivurakenteet eivät esimerkiksi tätä 
tehtäessä olleet vielä työmaalla asennukses-
sa. -ARa

Kuva 3: Sorinkadun 
varteen uuden aree-
nan viereen nousevassa 
AsOy Tampereen Wal-
lesmannissa tullee ole-
maan turvallista asua. 
Lähin naapuri etelä-
puolella on nimittäin 
tamperelaisten lisäksi 
ainakin kirjailija Seppo 
Jokisen dekkareita lu-
keneille tullut komisario 
Koskisen työpaikka eli 
Tampereen nykyi-
nen poliisitalo. Tämän 
asuintalokokonaisuu-
den rakennesuunnit-
telusta on vastannut 
A-Insinöörit. Areenan 
ja hotellin osalta pää-
suunnitteluvastuu on 
Rambollilla.

Valokuvat: Arto Rautio

3.

AINUTLAATUISIA 
KIINTEISTÖKOKONAISUUKSIA. 
AREENAMAISELLA OTTEELLA.
Alan kokeneena toimijana suunnittelemme mittavia  
kiinteistökokonaisuuksia kestävästi ja käyttäjiä arvostaen. 
Asiakkaanamme hyödyt monialaisesta suunnittelu- 
osaamisestamme hankkeen kaikissa vaiheissa. 
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A-BEAM W®

ERIKOISRATKAISU
SUOMEN OLOSUHTEISIIN
• Valmiiksi betonoitu liittopalkki

• Vältä kosteusongelmia

• Lyhennä rakentamisaikaa

www.anstar.fi 
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Anstarin konepaja Lahden Villähteellä on 
Tampereen areenahankkeessa mukana toi-
mittamalla merkittävän määrän erilaisia be-
tonirakentamisessa tarvittavia teräsosia sekä 
A-Beam S -liittopalkkeja. Liittopalkit liit-
tyvät Consolis Parman toimitukseen, muita 
teräsosia on mennyt sekä elementtitehtaalle 
että työmaalle. Anstarin palkit on asennettu 
loppusyksystä osaksi areenan kaaren raken-
teita sen viidennen kerroksen tasolla.

- Solmimme kaupan silloin vielä Beto-
nimestarit-nimellä toimineen palkkitoimit-
tajan kanssa. Anstarin palkeilla mahdolliste-
taan areenan ravintolatilojen tekniikalle sen 
vaatima tila. Runkotoimittajan suunnitteli-
joiden mukaan A-Beam oli kokonaisuuteen 
toimivin ratkaisu, kertoo Anstarin projekti-
päällikkö Jarmo Vaskelainen.

- Mekin toimimme tässä Consolis Par-
man suuntaan tuoteosakauppa-periaatteelle 
niin, että olemme suunnitelleet palkit Con-
solis Parman suunnittelijan TraBemin an-
tamilla lähtötiedoilla ja vastaamme omas-
ta konepajasuunnittelustamme. Rakenteessa 
on käytännössä Consolis Parman toimittamia 
betonipilareita ja -palkkeja sekä tietyllä osal-
la A-Beam S -palkkeja. Siinä kohtaa, johon 

palkkimme tulevat, vaihtoehtoina olivat jän-
nebetonipalkit ja teräksiset liittopalkit ja va-
lituksi tuli siis meidän teräspalkkimme. Kun 
keskustelimme asiakkaan kanssa, päädyttiin 
tässä A-Beam S -palkkiin, jonka betonitäyt-
tö tehdään työmaalla, kertoo toimitukses-
ta Anstarin suunnittelupäällikkö Hannu Lu-
miaho.

- Käytännössä olemme keskustelleet lä-
hinnä TraBemin Tero Aaltosen kanssa. Ram-
boll on sitten tarkastanut suunnitelmamme 
ja sen päälle hankkeessa siis on vielä kol-
mannen osapuolen tarkastus, Lumiaho kuvaa 
työnjakoa.

- Tämä on ollut meille kaikkiaan ihan 
mukavasti työtä antava kohde. A-Beam S 
-palkkien lisäksi olemme toimittaneet joko 
elementtitehtaalle tai työmaalle AEP-piilo-
konsoleita, ASL-seinäkenkiä, AHP- ja ALP-
pultteja, ARJ-raudoitusjatkoksia sekä eri-
koisteräsosia kuten tärinävaimennuslevyjä. 
AEP-konsoleita on käytetty sekä teräs- että 
betonipalkkien kiinnitykseen betonipilarei-
hin eli niitä on mennyt paljon enemmän kuin 
A-Beam S -palkkeja, lisää Anstarin toimitus-
johtaja Tero Viljakainen.

Anstarin valmistamista palkeista suu-

Palkkeja täsmätoimituksena

1.

2.

3.

4.
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rin osa on tehty 320 mm ontelolaatoille. Pi-
simmät niistä ovat 12 metrin pituisia ja niitä 
on korotettu kantavuuden varmistamisek-
si. Kaikki palkit eivät kiinnity pilareihin, 
vaan mukana on myös keskelle toista palkkia 
asennetusta AEP-konsolista lähteviä palkke-
ja. Joukossa on myös vinopäisiä palkkeja.

- Pelkkänä palkkitoimituksenakin tämä 
on noin 650 juoksumetrillään jo ihan kohta-
lainen työ, mutta nuo muut teräsosat, joita 
menee siis sekä elementtitehtaalle että työ-
maalle, tekevät hankkeesta kokonaisuutena 
meille yksittäisenä hankkeena isohkon, Vas-
kelainen summaa.

- On tietysti hienoa, että saamme olla 
mukana sekä Tampereen että koko Suomen 
kannalta näin merkittävässä hankkeessa, Te-
ro Viljakainen myhäilee.

Anstarin palkit lähtivät Villähteeltä työ-
maalle marraskuussa tehtaalla valmiiksi 
raudoitettuina ja varusteltuina sekä pohja-
maalattuina. Kun palkit on tehty tähänkin 
hankkeeseen yksilöinä, perustuvat muut te-
räsosat Anstarin vakiotuotteisiin. Rakenne-
suunnittelijat ovat hyödyntäneet työssään 
Anstarin tekemiä suunnittelun aputyökaluja 
ja valinneet sitä kautta kohteeseen mm. AEP-
konsolit myös betonipalkkien asennukseen.

- Toki isoissa hankkeissa tarvitaan aina 
myös räätälöintiä jonkin verran ns. vakio-
tuotteissakin. Tässä esimerkiksi nuo tärinä-
vaimennuslevyt, joita käytetään rakenteessa 
junaliikenteen takia, ovat myös vakio-
työmaista poikkeavia toimituksia, Hannu Lu-
miaho toteaa.

- Tässä on yksi esimerkki siitä, että A-
Beam -palkkimme ovat saaneet markki-
noilla mukavasti jalansijaa. Meillä onkin sen 
takia nyt hyvä tilauskanta palkeista pitkäl-
le ensi vuoteen. Voi olla, että betonipuolen 
tuotteissa kysyntä on menossa jonkin verran 
alaspäin, mutta mahdollinen tuotannon vä-
heneminen siellä korvaantuu jo tilattujen ja 
vielä toivon mukaan sovittavien palkkitoi-
mitusten määrän lisääntymisellä. Ja toki toi-
vomme, että myös muiden teräsosien osalta 
toimitusmäärät pysyvät vähintään päätty-
neen tilikauden tasolla. Pystymme joustaval-
la tuotannollamme vastaamaan kyllä koko-
naiskysynnän kasvuunkin, Tero Viljakainen 
vakuuttaa. -ARa

5.

6.

7.

8.

Kuvat 1 ja 2: Tampereen areenaan meneviä A-Beam 
S -palkkeja on tässä vielä odottamassa työmaalle ja 
asennukseen kuljetusta. Kuvien lyhyempiin palk-
keihin on toiseen päähän hitsattu alapuolelle kotelo 
kiinnitystä varten. Muuten kiinnitys tapahtuu AEP-
konsoleilla pilarien kylkeen. Pisimmät palkit ovat 
12-metrisiä. Tässä hankkeessa palkkien betonitäyttö 
tapahtuu työmaalla.

Kuva 3: Ramboll Finlandin Jyrki Ketonen toimii vas-
taavana rakennesuunnittelijana Tampereen aree-
nassa ja siihen liittyvässä hotellissa. Kohteeseen on 
tuonut omaa mielenkiintoaan mm. kannen päälle 
rakentaminen sekä junaliikenteen aiheuttaman täri-
nän ja niin urheilutapahtumien kuin konserttienkin 
tuoman äänen hallinta niin, etteivät esimerkiksi ho-
tellin ja viereisten asuintalojen asukkaat häiriinny.

Kuva 4: Tässä toinen palkki liittyy toiseen keskel-
tä. Tähän palkkiin on hitsattu sitä varten valmiiksi 
AEP-konsoli.

Kuva 5: Toimituksessa on myös vinopäisiä palkkeja. 
Vasemmalla oleva palkki pudotetaan asennettaessa 
AEP-piilokonsoliin.

Kuva 6: Yleisnäkymä Tampereen uuden areena-ko-
konaisuuden rungosta.

Kuva 7: Poikkileikkaus nyt rakenteilla olevan Tam-
pereen kannen päälle nousevan areena-hotellikoko-
naisuuden rungosta.

Kuva 8: Detalji, jossa näkyy Anstarin A-Beam S 
-palkkeja, areenan rakenteista rakennesuunnitteli-
joiden mallista nähtynä.

Valokuvat: Arto Rautio, suunnittelukuvat Tampe-
reen kansi ja areena -hanke
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Projektit

Hankkeen vaiheet tähän asti

Pitkän, useasta vaiheesta koostuvan hank-
keen toteutus lähestyy loppuaan. Ensin 
vuonna 2016 valmistui uusi bussiporttialue 
korvaamaan rakentamisen ajaksi menetet-
täviä siltapaikkoja. Varsinaisen terminaalin 
rakentaminen aloitettiin eteläisestä siives-
tä (Teräsrakenne 4/2017). Tämän jälkeen 
valmistui Aukio (Teräsrakenne 2/2019), joka 
sisältää uuden turvatarkastuksen, liiketiloja 
ja palveluja, tapahtuma-aukion sekä mat-
katavaroiden käsittelytilan. Aukion kanssa 
samaan aikaan valmistui saapuvien matkus-
tajien käytävä, joka yhdisti eteläsiiven uuteen 
turvatarkastukseen. 

Terminaalilaajennus on eteläsiiven kär-
jestä länsisiiven päätyyn mitattuna yli 700m 
pitkä, yhtenäinen teräsrakenne.

Hanke osana Helsinki-Vantaan 
kehitysohjelmaa

Hanke on osa Finavian investointiohjelmaa, 
joka sisältää Helsinki-Vantaan kaukoliiken-
nettä palvelevan laajennuksen lisäksi useita 
muitakin rakennushankkeita. Kehitysohjelma 
alkoi vuonna 2014 lentoaseman yleissuun-
nittelulla, jossa laadittiin koko lentoaseman 
tulevat suuntaviivat. Yleissuunnittelussa py-
rittiin mahdollistamaan joustava reagointi 
erilaisiin kehityskulkuihin ja toisaalta ehkäi-
semään kalliita virheinvestointeja. Myös len-
toaseman lukuisten toimijoiden sitouttami-
nen lentoaseman kehitystyöhön oli itsessään 
tärkeä tehtävä. Finavian yhteistyökumppa-
neina lentoaseman yleissuunnittelusta vas-
tasi hollantilainen lentoasemiin erikoistunut 
konsulttitoimisto NACO; PES-Arkkitehtien 
avustamana.

Yleissuunnitelman tärkeitä periaattei-
ta olivat terminaalitoimintojen säilyminen 
”yhden katoan alla” sekä saapuvien ja lähte-
vien matkustajavirtojen selkeä erottaminen 

toisistaan kahdelle erilliselle tasolle. Etäi-
syyksien kasvaessa liikkumista terminaalissa 
haluttiin helpottaa liukukäytävillä ja keskit-
tää laadukkaita palveluja matkustajavirtojen 
kannalta keskeisille alueille. Terminaalilaa-
jennukseen liittyy kaikkiaan 16 uutta mat-
kustajasiltaa ja kahdeksan kokonaisuudes-
saan uutta siltapaikkaa laajarunkokoneille.

Helsinki-Vantaan sijainti mahdollistaa 
suuren määrän vaihtoyhteyksiä Euroopan ja 
Aasian kaupunkien välillä. Kun tähän lisätään 
laadukas ja varmatoiminen lentoasemapro-
sessi sekä edustavat tilat, on Helsinki-Van-
taan asema yhtenä Euroopan merkittävistä 
lentoasemista turvattu pitkälle tulevaisuu-
teen.

1.

2.

Kuva 1: Matkustajasillat mahdollistavat erilaisten 
matkustajaprosessien tuottamisen riippuen lentoko-
neiden lähtöpaikasta tai määränpäästä.

Kuva 2: Varsinaisen terminaalin rakentaminen aloi-
tettiin eteläisestä siivestä 2017.

Kuva 3: Bussiporttialue valmistui 2016.

Kuvat 4 ja 6: Odotustilojen väljyyteen ja monipuoli-
suuteen haluttu panostaa.

Kuva 5: Länsisiiven päätyyn johdattelee utuises-
ta vaaramaisemasta innoituksensa saanut ”Metsä-
penkkien” ryhmä.

Helsinki-Vantaan lentoasema, 
terminaalilaajennus
Terminaalilaajennus on eteläsiiven kärjestä länsisiiven päätyyn 
mitattuna yli 700m pitkä, yhtenäinen teräsrakenne.
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lee utuisesta vaaramaisemasta innoituksensa 
saanut ”Metsäpenkkien” ryhmä. Terminaa-
li päättyy umpinaiseen seinään, joka on ver-
hottu mäntymetsän syvyyteen avautuvalla, 
jättimäisellä valokuvalla. 

Erilaisia luontoteemoja, kuten saaristoa, 
metsää, pohjolan villieläimiä tai vaihtuvia 
vuodenaikoja on käytetty terminaalin kaikki-
en vaiheiden odotustiloja elävöittävänä ku-
vituksena.

Länsisiipi sisältää yhdeksän matkusta-
jasiltaa, joista kaksi on kahta samanaikaista 
operaatiota palvelevaa nk. MARS-siltaa. Yksi 
matkustajasilloista voi ottaa vastaan ICAO F-
luokan koneita, joihin kuuluu mm. jättimäi-
nen Airbus A380. Maailman mittakaavassa 
edistykselliset matkustajasillat mahdollista-
vat erilaisten matkustajaprosessien tuotta-
misen riippuen lentokoneiden lähtöpaikasta 
tai määränpäästä: toisin kuin esim. Kiinasta, 
Britanniasta saapuvat matkustajat ohittavat 
turvatarkastuksen ja päätyvät suoraan läh-
tevien matkustajien joukkoon. Toisaalta esi-
merkiksi Yhdysvaltoihin suuntautuvat lennot 
edellyttävät lisätarkastuksia ennen lentoko-
neeseen nousua. Muuttuvat viranomaismää-

Länsisiipi

Nyt käyttöön otettava länsisiipi on koko 
hankkeen puhdasverisin terminaaliraken-
nus. Länsisiipi koostuu väljistä lähtevien 
matkustajien alueista ja suoraviivaisesta, 
terminaalin ylempään kerrokseen nostetusta 
saapuvien matkustajien tasosta. Länsisiipi on 
koko laajan lentoaseman voimakkain muske-
li, joka pumppaa matkustajia jatkolennoille 
terminaalikokonaisuuden läpi. Laajennus on 
pituudeltaan noin 325m ja laajuudeltaan noin 
34.000m2.

Länsisiiven ilmavia porttiodotusaluei-
ta rytmittävät puuverhoillut ”kontit”, joi-
hin on sijoitettu mm. matkustajia palvelevat 
wc:t sekä huolto- ja tekniset tilat. Puuma-
teriaali tuo pääosin teräs- ja lasirakentei-
sen terminaalin rationaaliseen tunnelmaan 
lämpöä ja luonnonläheisyyttä. Terminaalin 
luontoteema näkyy myös terminaalin ka-
lustuksessa, josta suurin osa on suunniteltu 
PES-arkkitehtien toimesta nimenomaises-
ti tätä hanketta varten. Kuten aikaisemmis-
sakin vaiheissa on matkustajien odotustilo-
jen väljyyteen ja monipuolisuuteen haluttu 
panostaa. Odotustilojen välisille alueille on 
jätetty teema-aukioita, joiden sisältö ja ilme 
on vaihtuva. Länsisiiven päätyyn johdatte-

3.

4.

5.

6.
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Länsiterminaali,   
rakennesuunnittelu
Sweco on toiminut vuonna 2015 alkaneen 
VLK hankkeen rakennuttajakonsulttina ja ra-
kennesuunnittelijana. 

Hankeen rakennesuunnittelu lähenee 
loppua, kun työmaalla käynnissä on hank-
keen viimeinen vaihe pohjoinen laajennus. 
Länsiterminaali, joka avattiin juuri käyt-
töön, on jatkoa VLK hankeen aikaisemmil-
le vaiheille Eteläterminaalin laajennukselle, 
Eteläisen erottelun saapuvien matkustajien 
käytävälle ja Plazalle. Länsiterminaalin laa-
jennus käsittää noin 325m pitkän 35m le-
veän rakennusmassan neljässä kerroksessa, 
joista maan alle jäävässä kellarikerroksessa 
ja maan tasolla olevassa kerroksessa toimii 
matkatavaratehdas ja niiden yläpuolella läh-
tevien ja saapuvien matkustajien kerrokset 
sekä katolla sijaitseva IV-konehuone. 

Pohjaolosuhteet vaihtelevat rakennet-
tavalla alueella merkittävästi kalliopinnan 
ollessa rakennusosan länsi-reunalla lähellä 
maan pintaa ja rakennusosan itäreunalla 12 
metrin syvyydessä. Rakennus on perustettu 
pääosien paaluilla kallion varaan. 

Asematason pilarit ovat teräsbetoniele-
menttipilareita, ylemmissä kerroksissa te-
räspilareita ja betonitäytteisiä teräsputkipi-
lareita (liittopilareita). Kantavat seinät ovat 
pääosin paikallavalettuja tai elementtiraken-
teisia teräsbetoniseiniä.  Asematason katossa 
on jännebetonielementtipalkit, joiden päällä 
ontelolaatat. Ylemmissä kerroksissa teräs-
palkit/ristikot joiden päällä ontelolaatasto. 
Yläpohjassa on teräspalkit/teräsristikot, jot-
ka kannattelevat katon kantavaa poimulevyä. 
Ylimmän kerroksen tekninen tila/IV-kone-
huone on teräsrunkoinen. 

Rakennuksen alaosa maantasokerroksen 
kattoon asti on jäykistetty kantavilla teräsbe-

räykset ovat tuottaneet suunnittelun aikana 
uusia lähtötietoja, mikä on edellyttänyt jous-
tavuutta niin suunnittelijoiden kuin toteut-
tajien taholta. Terminaalitiloille on tyypillistä 
jatkuva muutos.

Tulevat vaiheet

Parhaillaan suunnitellaan ja rakennetaan 
vuonna 2008 valmistuneen, Parviainen 
arkkitehtien suunnitteleman non-Scheng-
en-alueella sijaitsevan porttialue 37-39:n 
laajennusta, johon koko laajennushanke kyt-
keytyy. Viimeisen laajennusvaiheen pääteh-
tävä on muodostaa sujuva yhteys Suomeen 
saapuville matkustajille terminaalin uusista 
osista rajatarkastukseen, jonka laajennus 
valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Samalla laajennetaan lähtevien matkustaji-
en aluetta, korvataan kolme matkustajasiltaa 
uusilla, ja rakennetaan uutta kaupallista tilaa. 
Porttialue 37-39 muutosalueineen käsittää 
noin 12.000m2 ja valmistuu vuonna 2021. 

Erityisesti vaihtomatkustajia palveleval-
le terminaalille on tärkeää saada matkustaja 
palaamaan uudelleen. Tähän pyritään suju-
vien prosessien, persoonallisen tunnelman ja 
erinomaisen palvelun keinoin.

Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA
PES-Arkkitehdit Oy

toniseinillä ja jäykistepukeilla. Ylemmät ker-
rokset on jäykistetty teräs-/liittorakenteise-
na   kehärakenteena, teräs vetotangoilla sekä 
teräsbetonisilla kantavilla seinillä ja vinojäy-
kisteillä. Rakennus jaetaan liikuntasaumoin 
~50m lohkoihin.

Rakennuksen julkisivut ovat lasia tai ter-
mo/pelti-villa-pelti elementtejä sekä betoni-
rakenteisia sandwich elementtejä. 

Kuten VLK hankkeen aikaisemmis-
sa rakennusosissa suunnittelussa keskeise-
nä suunnittelun lähtökohtana oli toimin-
nallisuus. Matkatavaratehtaan toiminnat 
sekä terminaalin matkustajavirrat vaikut-
tivat jäykistävien rakenteiden sijoitteluun. 
Länsiterminaalin rungossa toistuvat raken-
neperiaatteet, jotka kehitettiin jo hankkeen 
ensimmäisessä rakennusvaiheessa etelä-
terminaalin laajennuksessa ja niitä pyrittiin 
hyödyntämään ja hiukan vielä matkan var-
rella tulleiden oppien pohjalta parantamaan. 

Länsisiipi, 
lähtevien matkustajien 
odotustilat

Aukio,
turvatarkastus, liiketiloja, 
tapahtuma-aukio

Pohjoinen laajennus,
lähtevien matkustajien odotustiloja

Olemassa oleva 
Non-Schengen 
terminaali 2008
Liiketilamuutoksia, 
uusia liiketiloja

Bussiporttialue

Yhdyssillan levennys

Eteläsiipi,
lähtevien matkustajien odotustiloja

7.

8.

9.
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Helsinki-Vantaan lentoasema, 
terminaalilaajennus

Kaukolentoja (non-Schengen-liikennettä) 
palvelevan terminaaliosan laajennus sekä 
asematason uudistaminen

Valmistumisvuosi: 2016-2021
Hankkeen kokonaislaajuus noin 75.000m2

Tilaaja/ rakennuttaja
Finavia Oyj
Pääurakoitsija
YIT Suomi Oy
Arkkitehtisuunnittelu
PES-Arkkitehdit Oy
Tuomas Silvennoinen, arkkitehti SAFA 
(pääsuunnittelija)
Janne Kähkönen, arkkitehti. yo. 
(projektiarkkitehti, länsisiipi, 
bussiporttialue)
Tuomas Järvinen, arkkitehti SAFA 
(projektiarkkitehti, eteläsiipi, pohjoinen 
laajennus)
Lennart Lang, arkkitehti SAFA 
(projektiarkkitehti, Aukio)
Kai Lindvall, muotoilija 
(sisustus- ja kalustesuunnittelu)
Rakennesuunnittelu
Tomi Eloranta, osastopäällikkö
Sweco rakennetekniikka Oy
LVISA suunnittelu
Granlund Oy
Palotekninen suunnittelu
L2 paloturvallisuus Oy
Akustinen suunnittelu
Akukon Oy
Lasitekninen suunnittelu
Lasifakta Oy

Länsiterminaali

Lasijulkisivut, matkustajasiltojen 
teräsrungot, lasiseinät
Teräselementti Oy
Teräsrunko
Normek Oy
Pelti-villa-pelti -elementtiasennukset
Turun Pelti ja Eristys Oy
Metallialakatot ja lasiverhoukset
Inlook Oy
RST-Listat
Lahtinen&kumpp. Oy
Alumiiniverhoukset ym.
Alupro Oy
Metalliovet
Saajos Oy

Helpotuksena edelliseen Plazan rakennusvai-
heiseen nähden asematason liikenne ei tällä 
kertaa asettanut lisähaastetta pilarisijoitte-
luun vaan rungon pilarit pystyttiin sijoitta-
maan säännönmukaisesti ja rungon raken-
teet pystyttiin pitämään toistuvina. 

Työmaatoteutus tehtiin tiiviissä yhteis-
työssä rakennesuunnittelijan kanssa. Työ-
maalla on koko hankkeen ajan ollut raken-
nesuunnittelija, joka helpottanut oleellisesti 
työmaan tekemistä ja toisaalta mahdollis-
tanut työrauhan suunnittelulle. Työmaato-
teutuksen apuna käytettiin tietomallia, jo-
ka auttoi oleellisesti rungon ja talotekniikan 
asennusta ja yhteensovitusta. 

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

Tomi Eloranta, osastopäällikkö
Sweco Rakennetekniikka Oy

10.

11.

Kuva 7: Yönäkymä länsisiivestä, oikealla Aukio.

Kuva 8: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 9: Länsiipi, päätyleikkaus.

Kuvat 10-12: Erilaisia luontoteemoja, kuten saaris-
toa, metsää tai vaihtuvia vuodenaikoja on käytetty 
terminaalin kaikkien vaiheiden odotustiloja elävöit-
tävänä kuvituksena.

Valokuvat: Kari Palsila
Havainnekuva: Renderlights Oy

12.
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Kohteen alkuperäinen visiointi oli aloitettu jo 
vuonna 2013 kun Lörenskogin kaupunkialu-
etta alettiin kehittää. Oslohan haki tuolloin 
vuoden 2022 Olympialaisiakin, joskin tuosta 
hakemuksesta on jo sittemmin luovuttu. Os-
lon asukasluku ja samalla asumisen hinta-
taso ja samalla asumisen tilanahtaus kasvaa 
kiihtyvällä vauhdilla, siksi asutus ja kaupun-
kikeskittymät kehittyy muutamien kymme-
nien kilometrien etäisyydellä Oslosta. Lören-
skog (Järvenpään ystävyyskaupunki) onkin 
sopivasti moottoritien varrella Oslosta kohti 
Gardermoenia, jossa Oslon lentoasema sijait-
see. E6 tie on maan vilkkaimpia ja yhteydet 
Oslosta lentokentän suuntaan ovat hyvät

Lörenskog on myös eräänlainen risteys-
kohta Ruotsista tulevien pääteiden liittyessä 
tässä hieman Oslon pohjoispuolella. Kaupun-
gin kehitysalueen vetonaulaksi oli suunnitel-
tu ensimmäisessä vaiheessa rakennettavaksi 
maailman suurin laskettelukeskus, joka myös 
hiihtomahdollisuuksineen olisi ainutlaatui-
nen maailmassa.

Skihallen-SNØ -hankkeen omistajuus 
jakautuu seuraavasti: sijoitusyhtiö Selvaag 
Gruppen 50%, Canica 42% ja 8% Baumann 
Invest jotka ovat kaikki yksityisomistuksessa 
olevia sijoitusyhtiöitä.

Pääurakoitsijaksi valittu Betonmast Ro-
merike otti Ruukki Building Systems yksik-
köön yhteyttä vuonna 2015 heidän tekni-
sen johtajansa toimesta. He esittelivät meille 
konseptin josta halusivat kanssamme kes-
kustella. Saimme käyttöömme aineistoa, jos-
sa oli alustavia luonnoksia kohteesta, sekä 
tunnuslukuja joiden pohjalta rakennuksen 
runkoa ja kuorirakenteita pääsimme ideoi-

maan.
Virallinen tarjouskysely tuli Betonmastil-

ta vuonna 2016 ja vielä kahteen eri otteeseen 
vuonna 2017. Tilaus Skihallen teräsrungosta 
ja katon kantavista poimulevyistä tuli mar-
raskuussa 2017.

Ruukki Building Systems yksikön toimi-
tukseen kuului teräsrungon ja kantavien poi-
mulevyjen suunnittelu, valmistus ja asennus. 
Teräsrakenteen suunnittelu, jolla arkkiteh-
din (Roger Hampton, Halvorsen & Reine AS) 
luoma rakennus toteutettiin, perustui täysin 
Ruukki Building Systems yksikön eri tarjous-
vaiheissa kehittämiin runkoratkaisuihin. 

Tiukka aikataulu tarkoitti sitä että suun-
nittelu alkoi välittömästi, sillä työmaalla 
asennuksen aloitus oli aikataulun mukaan jo 
toukokuussa 2018. Valitsimme suunnittelu-
kumppaniksemme SS-Teracon Oy:n Tam-
pereelta. Valinta perustui luottamukseen, 
että heillä on tarvittava osaaminen kohteen 
suunnittelemiseksi sen suunnitelman mu-
kaan jonka olimme pitkään jatkuneessa tar-
jousvaiheessa kehittäneet yhdessä asiakkaan 
kanssa. Projektia ja suunnittelua johdettiin 
Ruukki Building Systems yksikön Peräseinä-
joen toimipisteeltä ja palaverit Norjassa pai-
kan päällä ja Skype yhteyksien kautta hoidet-
tiin pääosin Ruukki Building Systems yksikön 
toimesta, SS-Teraconin keskittyessä varsi-
naiseen suunnittelutyöhön.

Käytännössä tämän suuruisen hank-
keen tilauksesta 6kk asennuksen aloitukseen 
oli haaste johon oli vastattava. Suurimmat 
haasteet projektin alussa oli nimenomaan 
kohteen suunnittelussa, koska teräsrun-
gon suunnittelussa oli otettava kaikki muut 

Sisähiihtokeskus SNØ Lørenskog, Norja
Haastavuutta lisäsi hiihtokeskuksen muoto rinteeseen rakennettuna, maaston muotoja mukaillen. 

1.

2.

Kuva 1: Rakennuksen suunnittelussa huomioitiin 
maisemarajoitteet ja sekä sulautuminen maastoon, 
havainnekuva.

Kuva 2: Asemapiirros.

Kuva 3: Yhteensovittamista oli paljon etenkin talo-
tekniikan ja esimerkiksi hiihtohissien yms. osalta. 

Projektit
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suunnittelualat huomioon arkkitehdin mää-
ritellessä kohteen esteettiset rajaukset ja 
rakennuksen käyttötarkoitus. Käytännössä 
kaikki suunnittelu alkoi samanaikaisesti, jo-
ten yhteensovittamista oli paljon etenkin ta-
lotekniikan ja esimerkiksi hiihtohissien yms. 
osalta. Rakenteiden kuormitukset sekä tila-
varaukset oli merkittävässä roolissa ja taus-
talla teimme hartiavoimin töitä että saim-
me ratkaistua asiakkaan vaatimukset näihin 
liittyen. Kohteen edetessä, sekä rakenteiden 
suunnittelu että valmistus ja asennus ete-
nivät aikataulussa. Tämä oli konkreettinen 
osoitus siitä, mitä aikaisen vaiheen toimival-
la ja tiiviillä yhteistyöllä saatiin aikaiseksi.

Hiihtokeskuksessa on lumipinta-alaa 
3.

5.

6.

7.

4.

Kuva 4: Pohjapiirros.

Kuva 5: Rakennuksen teräsrunko.

Kuvat 6 ja 7: Rakenteiden suunnittelu että valmistus 
ja asennus etenivät aikataulussa.
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noin 40 000 neliömetriä, mikä vastaa pinta-
alaltaan noin viittä jalkapallokenttää. Lasket-
telurinne on 500 metriä pitkä ja leveimmäl-
tä kohdaltaan 90 metriä leveä, korkeusero on 
noin 80 metriä. Rinne varustellaan kolmel-
la hiihtohissillä, joiden kapasiteetti on 5 000 
henkilöä tunnissa. Laskettelurinteen alapää-
hän rakennetaan kattorakenteisiin ripustet-
tava noin kilometrin mittainen ja viisi metriä 
leveä murtomaahiihtorata. Hiihtorata koos-
tuu 120 elementistä ja painaa noin 400 ton-

nia. Hiihtorata on mitoitettu lumen painon 
lisäksi jopa 400 käyttäjälle ja kestää myös 
6 tonnin painoisen latukoneen painon latua 
kunnostettaessa.

Kohteen haastavuutta lisäsi hiihtokes-
kuksen muoto rinteeseen rakennettuna, 
maaston muotoja mukaillen. Rakennukses-
sa oli huomioitava maisemarajoitteet ja sen 
oli sulauduttava maastoon. Alueen asuinkiin-
teistöille ei saa aiheuttaa näkymäesteitä.

Laskettelurinteen lisäksi hiihtoareenan 

kokonaisuuteen kuuluu hotelli ja asunto-
ja. Hiihtoareenan on suunnitellut norjalainen 
arkkitehtitoimisto Halvorsen & Reine AS ja 
laskettelurinne otetaan suunnitelman mu-
kaan käyttöön tammikuussa 2020. Hiihtoa-
reenalle odotetaan ensimmäisenä käyttö-
vuotena noin 400 000 hiihtäjää/laskettelijaa. 
Hiihtoareena on tarkoitettu kaikenikäisille ja 
taitoisille laskettelijoille ja hiihtäjille.

Mika Jäsperlä, suunnittelupäällikkö
Ruukki Building Systems

8.

9.

10.

Kuvat 8-10: Laskettelurinteen alapäähän rakenne-
taan kattorakenteisiin ripustettava noin kilometrin 
mittainen ja viisi metriä leveä murtomaahiihtorata SS-Teracon Oy | Hatanpään valtatie 34 D, 33100 Tampere, Finland | p. 010 423 1100

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

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

Ota yhteyttä niin kerromme
lisää palveluistamme!
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Sisähiihtokeskus SNØ   
Lørenskog, Norja
Rakennuttaja
Vinterparken AS Skihallen
Pääurakoitsija
Betonmast Romerike
Pääurakoitsijan projektipäällikkö
Andreas Engebretsen
Teräsrungon ja kantavien poimulevyjen 
suunnittelu, valmistus ja asennus
Ruukki Building Systems
Ruukki Building Systems yksikön
Projektipäällikkö Jyrki Suokas
Ruukki Building Systems yksikön 
Suunnittelupäällikkö Mika Jäsperlä
Vastaava teräsrakennesuunnittelija,
Ruukki Building Systems yksikön konsultti 
SS-Teracon
Pasi Koivisto
Arkkitehtisuunnittelu
Halvorsen & Reine AS
Roger Hampton
Perustussuunnittelu
Multiconsult AS

11.

12.

Kuvat 11 ja 12: Laskettelurinne on 500 metriä pitkä 
ja leveimmältä kohdaltaan 90 metriä leveä, korkeus-
ero on noin 80 metriä.

Valokuvat: Ruukki Building Systems
Havainnekuva: Halvorsen & Reine AS

Ruukki Building Systems
- Tehdään yhdessä
tulevaisuuden urheiluareenoita

©Kuva: Halvorsen & Reine

Suunnittelimme, valmistimme
ja asensimme teräsrungon ja 
katon kantavat poimulevyt
Norjan Lørenskogiin rakennet-
tavaan maailman suurimpaan 
sisähiihtokeskukseen.
ruukki.com/building-systems
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Kalasataman sähköasema sijaitsee Helsin-
gissä keskeisellä alueella entisen Suvilahden 
voimalaitoksen, joka on muutettu kulttuu-
rikeskukseksi, ja edelleen toimivan Hana-
saaren voimalan välissä. Arkkitehti Selim A. 
Lindqvistin suunnittelema entinen voimalai-
tos on vuodelta 1909, ja se oli ensimmäinen 
teräsbetonirunkoinen rakennus Suomessa. 
Nykyisen kulttuurikeskuksen alueella olevat 
vanhat rakennukset ja rakenteet on suojeltu. 
Kalasataman sähköaseman lähiympäristössä 
tapahtuu tällä hetkellä merkittäviä muutok-
sia ja alueen keskeneräinen luonne muuttuu 
valmiimmaksi lähitulevaisuudessa.

Suvilahden voimalaitosalue on muutet-
tu kulttuurikeskukseksi, joka toimii paikkana 
suurille musiikkifestivaaleille ja myös pie-
nemmille tapahtumille. Katutaide on merkit-
tävä ilmiö Suvilahdessa ja Helsingin kaupun-
ki on tarjonnut graffititaiteilijoille paikkoja 
ja rakenteita maalaamista varten vuodesta 

Kalasataman sähköasema, Helsinki

2009 lähtien. Tämän toiminnan jatkaminen 
ja parantaminen oli alueen toimijoiden toive, 
kun aloitimme rakennuksen suunnittelun. Se 
antoi myös mahdollisuuden sisällyttää ra-
kennukseen julkinen toiminto, mikä ei ole 
tyypillistä sähköasemalle.

Tilaohjelma on jäsennelty tontille siten, 
että sähköaseman eri osat sopivat olemas-
sa olevien suojeltujen rakennusten mittakaa-
vaan ja koordinaattijärjestelmään. Raken-
nusten korkeus sovitettiin myös kontekstiin. 
Sähköasema koostuu kolmesta paikallava-
letusta betonilaatikosta, jotka on verhoiltu 
metallisella graffitiaidalla ja ruostumatto-
masta teräksestä tehdyllä julkisivuverkolla. 
Materiaalit ja rakenteet viittaavat kulttuuri-
keskuksen vaikuttaviin vanhoihin betoni- ja 
teräsrakenteisiin.

Tilaajan vaatimuksista johtuen betoniset 
rakennukset on vedetty sisään tontin rajoista. 
Emme kuitenkaan halunneet luoda tyypillistä 

infrastruktuurikohdetta, jonka rakennukset 
on sijoitettu tontin keskiosille etäälle tonttia 
kiertävästä aidasta. Sen sijaan suunnittelim-
me 1400 mm syvän metallisen kaksoisjulki-
sivun, jonka avulla pystyimme vastaamaan 
asiakkaan vaatimuksiin ja tuomaan raken-
nusten julkisivut kaupunkimaisesti tontin ra-
joihin kiinni.

Metalliverhoukset ulotetaan paikallava-
letuista betonijulkisivuista mustaksi maala-
tuilla teräsrakenteilla. Kymmenet keskijänni-
tekaapelit liittyvät betonirakennuksiin maan 
alla, ja oli tärkeää helpottaa niiden asennusta 
ja tulevaa kunnossapitoa välttämällä syvälle 
maan alle ulottuvia perustuksia kaksoisjulki-
sivun alla. Kohteen koillisosassa graffitiaita 
on kuitenkin rakennettu betoniperustuksille, 
koska kyseisellä alueella ei ole kaapelireiteis-
tä johtuvia rajoituksia.

Kudottu ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettu verkkotyyppi valittiin sen sy-

Projektit

1.

2.

3.

Kohde on Vuoden metallijulkisivu 2019 -palkinnon voittaja
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vyyden ja materiaalisuuden vuoksi. Verkko 
reagoi ympäröivään valoon eri tavoin ja ra-
kennuksen ulkonäkö muuttuu auringon si-
jainnin, katseluetäisyyden ja sään vaikutus-
ten vuoksi. Teräsrakenteiden heittämät varjot 
luovat muuttuvia kuvioita betonipinnoille.

Graffitiaita on noin kolme metriä korkea 
ja koostuu ponttiliitoksin varustetuista on-
toista alumiiniprofiileista, jotka on räätälöity 
hankkeelle. Ponttiliitos varmistaa aidan jäyk-
kyyden ja estää myös maalihöyryjen pää-
syn aidan sisään, mikä oli asiakkaan pyyntö. 
Graffitiaita on osoittautunut erittäin suosi-
tuksi. Katutaiteilijat ovat paikalla jatkuvas-
ti, luomassa uusia teoksia olemassa olevien 
päälle ja jakamassa niitä sosiaalisessa medi-
assa vain nähdäkseen, että ne korvataan pian 
toisen taiteilijan uusilla teoksilla. Rakennuk-
sen ulkonäkö muuttuu päivittäin.

Tuomas Kivinen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Oy

4.

5.

6.

7.

8.

Kuva 4: Graffitiaita on noin kolme metriä korkea ja 
koostuu ponttiliitoksin varustetuista ontoista alumii-
niprofiileista.

Kuva 7: Asemapiirros.

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

Kuvat 1-3,5,6: 1400 mm syvä metallinen kaksoisjul-
kisivu vastaa  asiakkaan vaatimuksiin ja tuo raken-
nusten julkisivut kaupunkimaisesti tontin rajoihin 
kiinni.
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Kalasataman sähköasema, Helsinki

Osoite: Parrukatu 2, 00540 Helsinki
Valmistumisvuosi: 2019
Bruttoala 898 m2

Kiinteistön omistaja
Helen Sähköverkko Oy
Rakennuttaja
Helen Sähköverkko Oy
Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Oy
Tuomas Kivinen, arkkitehti SAFA
Työryhmä: Tomi Laine, Uros Kostic, 
Anna Blomqvist, Maija Toivola
Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy
Työryhmä: Lauri Tolvanen, Joonas 
Forsman, Mauro Nottegar
Pääurakoitsija
Oy Rakennuspartio
Teräsrakenteet
Teräskompanjon LTD
Oy Rakennuspartio
Alumiinirakenteet
Alupro Oy
Peltiurakoitsija
Fermig Oy
Julkivuverkot
Spinea Ltd Oy

Rakennesuunnittelu
Kalasataman sähköaseman kojeistoraken-
nuksen ja muuntajarakennuksen julkisivuis-
sa käytettiin Suomessa harvinaista jänni-
tettyä teräsverkkoa. Jännitetty verkko asetti 
omat vaatimuksensa myös takana olevalle 
seinärakenteelle. Kojeistorakennuksen seinä 
toteutettiin betonirakenteisena, sisäkuoren 
ollessa tavallinen betonielementtirakenne 
ja ulkokuoren IT-betonista paikalla valettua 
rakennetta. Betonikerrosten väliin asen-
nettiin polyuretaanilevyt ennen ulkokuoren 
valua. Betoniseinän ulkokuoreen asennettiin 
teräsrunko, jonka tarkoitus oli mahdollis-
taa jännitetyn teräsverkon kiinnitys sopivalle 
etäisyydelle seinäpinnasta.

Jännitetyn teräsverkon ollessa reilus-
ti irti seinäpinnasta ulkokuoren suunnitte-
lussa oli huomioitava verkon jännityksestä 
ja tuulikuormasta aiheutuvat voimat. Verkon 
takana oleva teräsrunko otettiin kiinni be-
toniseinän ulkokuoreen valuun sijoitetuil-
la kiinnityslevyillä. Muuntajarakennuksessa 
seinä toteutettiin eristämättömänä ja massii-
visena IT-betonivaluna, jossa teräsrakentei-
den kuormat eivät olleet seinän suunnittelun 
kannalta enää kovin vaativia. Teräsrakenne-
spesialistimme Mauro Nottegar kertoo tar-
kemmin julkisivurakenteen ominaispiirteistä.

Julkisivun teräsrunko muodostuu alem-
masta osasta, joka toimii sekä aitana että 
metallisen verkon tukena. Yläosa tukee vain 
metalliverkkoa ja se toimii osittain ulokkee-
na kattogeometrian takia. Portin ovet ja nii-
den tukikehykset ovat ripustetut betonisei-
nistä. Julkisivun alaosa muuttuu aidaksi, joka 
on tehty terästolpista ja alumiiniprofiileista. 
Teräsrunko on suunniteltu visuaalisesti ke-
vyeksi ja tämä saatiin toteutettua käyttämäl-
lä jäykkää kehysratkaisua ilman vinositeitä. 
Vastaavasti taivutusmomentti upotetuis-
sa levyissä oli minimoitava, koska kojeisto-
rakennuksessa betoniseinämän paksuus ei 
sallinut suurten upotettujen kiinnityslevyjen 
käyttöä.

Runko asennettiin paikalleen sekä hit-
saamalla että pulttikiinnityksin. Julkisivun 
kiinnityslevyt hitsattiin upotettuihin levyihin 
ja muut rakenteet kiinnitettiin pulteilla.

Asiakkaan korkeat odotukset voitiin to-
teuttaa vain erittäin toimivalla yhteistyöl-
lä rakennus- ja arkkitehtisuunnittelun välillä 
halutun tuloksen saavuttamiseksi. Yksi esi-
merkki on kapea rako metalliverkkojen välil-
lä. Yksi metalliverkko ulottuu laajalle alueel-
le, mutta rako läheisen verkon välissä on silti 
kapea ja tasainen alhaalta ylös. Kaikki tämä 
samalla kun julkisivurakenteen piti kompen-
soida valetun betonin epätarkkuutta.

Ei ole kovin tavallista, että tällainen pie-
nimuotoinen hanke jatkuu muutaman vuo-
den ajan. Projektinhallinta on erityisen tär-
keää. On varmistettava, että alkuperäisiä 
tavoitteita ei unohdeta matkalla ja että kaikki 
suunnittelutiedot ovat käytettävissä alusta 
loppuun asti myös niille, jotka myöhemmin 
liittyvät projektiin mukaan.

Lauri Tolvanen, projektipäällikkö
Sweco Rakennetekniikka Oy

Kuvat 9-11: Julkisivun rakennedetaljeja.

Valokuvat: Max Plunger

9.

10.

11.
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Suolahden 
yhtenäiskoulu

Telakkakadun koulu Äänekoskella muutettiin 
yhtenäiskouluksi yhdistämällä käytöstä pois-
tuvan Asemakadun koulun toiminnot Telak-
kakadun kouluun. Telakkakadun rakennusta 
laajennettiin uusia käyttäjiä varten alempien 
luokka-asteiden opetustiloilla, uusilla liikun-
tatiloilla ja ruokasalilla. Laajennuksen sijoit-
tumista rakennuspaikalle tutkittiin useista 
näkökulmista, mutta jo hankesuunnitelmas-
sa kaavailtu laajennuksen sijainti vahvistui 
parhaaksi ennen kaikkea hyvien sisäyhteyk-
sien ja puuston säilyttämisen kannalta.  

Haasteeksi suunnittelussa muodostui 
piha-alueiden järjestäminen sekä uudisra-
kennuksen sopeuttaminen olemassa olevaan 
arkkitehtuuriin. Rakennus saa muotonsa 
näistä lähtökohdista: rakennuspaikan omi-
naisuuksista ja toimintojen yhdistämisestä. 
Laajennus ja olemassa oleva koulurakennus 
yhdistettiin korkealla ja valoisalla ravintola-
salilla pelkän yhdyskäytävän sijaan. Näin tilat 
yhdistyvät konkreettisemmin, mahdollista-
en aidon  yhtenäiskoulun toimintakulttuurin. 

Laajennuksen ulkoseinä kaartuu liitoskohdan 
vieressä poispäin uimahallista, jotta koulu-
laisille muodostuisi mahdollisimman paljon 
tarkoituksenmukaista pihatilaa ja synkiltä 
kujilta rakennusten välissä vältytään. Ulko-
na on tehty selkeä jako rakennuksen kahdelle 
pitkälle sivulle – toisella puolella hoidetaan 
pakollinen ajoneuvoliikenne, kuten huolto-
ajot ja tontille suunniteltu paikoitus, toisel-
la puolella sijaitsevat lasten käytössä olevat 
piha- ja liikunta-alueet. Omalla iltakäytön 
sisäänkäynnillä varustettu liikuntasali puku- 
ja varastotiloineen sijoittuu paikoituksen ja 
urheilukentän läheisyyteen samalla erottaen 
ajoneuvoliikenteen ja lasten käytössä olevat 
ulkoalueet toisistaan.

Pihan oleskelu- ja leikkialueet limitty-
vät lähelle koulun sisäänkäyntejä ja urheilu-
kentät on sijoitettu tontin takaosaan omak-
si kokonaisuudekseen. Ulkotiloissa on myös 
hauska mutkakatos sadepäivien varalta. Pol-
kupyöräpaikoitus reunustaa kulkureittejä ja 
eri ikäisille tarkoitetut välineet palvelevat 

välituntikäyttöä. Rakennuspaikan vanhem-
mat rakennukset ovat punatiilisiä tai sam-
mutetulla tiilenpunaisella rakennuslevyl-
lä verhottuja, nauhaikkunoin aukotettuja 
”1970-lukulaisia” rakennuksia. Suunnitte-
limme laajennukselle pehmeästi kääntyile-
vän identiteetin, joka sopeutuu kontekstiin 
samalla edustaen omaa aikaansa. Aukotus 
koostuu vapaasti rytmitellyistä nauhamaisis-
ta kentistä. 

Ulkoverhouksena on käytetty Ruukin 
Corten S7 – profiililevyä, jonka pinta pati-
noituu ruostumalla punaruskeaksi luoden 
ajan myötä harmonisen parin tiilenpunais-
ten rakennusten kanssa. Anodisoitu alumii-
ni ja sinkitty teräs korostavat yksityiskohtia. 
Rakennuksen rungossa on käytetty teräskuo-
risia liittopilareita ja vaatimattoman kerros-
korkeuden vuoksi matalaprofiilisia liittopalk-

Projektit

Uuden laajennuksen pehmeästi kääntyilevä 
identiteetti sopeutuu kontekstiin samalla 

edustaen omaa aikaansa.

Kuvat 1 ja 2: Rakennus saa muotonsa näistä lähtö-
kohdista: rakennuspaikan ominaisuuksista ja toi-
mintojen yhdistämisestä. 

1.

2.
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Rakennesuunnittelu
Suolahden yhtenäiskoulun runkojärjestelmä 
on yhdistelmä beto- ja teräsrakenteita. Uusi 
koulu rakennettiin vanhaan kouluun kiinni. 
Maarakentaminen oli haastavaa, koska uu-
den koulun kohdalla maaperä oli huonosti 
kantavaa sekä orsivesi oli lähellä maanpintaa. 
Lisäksi uusi koulu sijoittui siten, että maas-
tossa oli korkeuseroja.

Alapohjan piti olla kantava, joten ra-
kennukseen suunniteltiin ryömintätilallinen 
ratkaisu. Rakennus perustettiin paaluille, ja 
kohteessa jouduttiinkin käyttämään kolmea 
eri paalutyyppiä; lyötäviä betonipaaluja, lyö-
täviä teräspaaluja sekä teräksisiä porapaaluja. 
Porapaaluja käytettiin olevan koulun vieres-
sä, jotta tärinät ja painumat minimoitiin.

Kantavat pystyrakenteet olivat betonia ja 
terästä. Liikuntasalin alueella käytettiin be-
tonipilareita sekä kantavia betoniseiniä. Väli-
pohjissa käytettiin ontelolaattoja ja liikun-
tasalin yläpohjassa käytettiin TT-laattoja 
(~19m). Varsinaisen koulun ja ruokalan alu-
eella pilarit olivat liittopilareita (d=508mm 
ja t=10mm). Liittopilarit soveltuivat hyvin 
kohteeseen, koska ne pystyivät kantamaan 
suuria pystykuormia pilarin pituuden ollessa 
lähes 11 metriä.

Välipohjissa palkkeina käytettiin Del-
tapalkkeja. Teräspalkit tukeutuivat liittopi-
lareihin pääsääntöisesti teräskonsoleihin. 
Luokkahuoneiden edessä oleva ulokkeellinen 
käytävä toteutettiin ulokkeellisilla Delta-pal-
keilla sekä teräsbetonilaatalla. Ruokalan yli 
menevät kaksi siltaa toteutettiin ontelolaa-
toilla.

keja holvien tasossa. Rakennuksen katolla on 
aurinkovoimala, jolla tuotetaan sähköä mm. 
kesäajan ilmanvaihdon ylläpitämiseen.  

Korkea ravintolasali muodostaa yhte-
näiskoulun osat yhdistävän sydämen, jo-
hon alakoulun opetustilat ja auditoriopor-
ras avautuvat. Oppimisympäristö koostuu 
muunneltavasta tilasarjasta. Siirtoseiniä 
sulkemalla ja avaamalla tila- ja ryhmäko-
koja ja akustista sekä visuaalista jakoa voi-
daan muunnella oppimistilanteiden mukaan. 
Perinteisen käytävämallin sijaan opetustilat 
kiertyvät ruokasalin ympärille ja polveilevat 
käytävätilat liittyvät siltamaisina element-
teinä keskustilaan. Kalustettuja ja aulamaisia 
käytävätiloja hyödynnetään paitsi välitun-
neilla, myös yksilöoppimiseen ja pienryh-
mätyöskentelyyn opetuskäytössä. Sisätilat 
ovat kokonaisuutena oppimiseen innostavia 
ja miellyttäviä niin esteettisesti, akustises-
ti kuin haptisestikin. Pinnoissa on käytetty 
runsaasti puuta, värikkäitä tekstiililattioita ja 
verhoiltuja kalusteita.

Henkilökunnan taukotilat, uusia käsi-
työaineiden opetustiloja ja uudistunut keittiö 
sijoittuvat laajennukseen, mikä tukee aidon 
yhtenäiskoulun ajatusta. Älykkäästi ohjautu-
va LED-valaistus parantaa vireystilaa pitkin 
päivää – myös erilaisten valaistusolosuhtei-
den ja ilmanvaihdon ohjaaminen tai opetus-
suunnan vaihtaminen on älykkäässä raken-
nuksessa helppoa.

Ville-Pekka Ikola, arkkitehti SAFA
alt arkkitehdit oy

Haastavinta rakennesuunnittelussa oli 
rakennuksen monimuotoinen geometria sekä 
monet korkoerot rakennuksen rungossa. Ul-
koseinissä oli paljon kaarevia muotoja ja isoja 
ikkunanauhoja. Lisäksi oman haasteensa toi 
LVIS- tekniikan yhdistäminen ja sovittami-
nen rakennusrunkoon.

Julkisivuissa käytettiin Corten-teräslevy-

jä. Teräslevyt olivat pystypoimulevyjä, jotka 
mahdollisti levyjen asennuksen kaarevaan 
ulkoseinään. Teräslevyjen takana käytettiin 
erillistä sadetakkia estämään viistosateen 
pääsy rakenteisiin.

Marko Pitkänen, yksikönpäällikkö, DI
Rakennetekniikka, WSP Finland Oy

3.

4.
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Suolahden yhtenäis-
koulu, Äänekoski

Tilaaja
Äänekosken kaupunki
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
ALT Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu
WSP Finland Oy
Rakennusurakoitsija
Peab Oy
Teräsrunkotoimitus, 
liittopilarit, toimitus
Teräselementti Oy
Delta-palkit
Peikko Finland Oy
Teräsrungon ja Delta-
palkkien asennus
Peab Oy

Ulkoporrashuone ja sisään-
käyntien teräsrungot asennet-
tuina
Mecamiehet Oy
Teräskaiteet, sisä- ja ulko-
puolen kaiteet ja käsijohtimet 
asennettuina
Stemet Oy
Julkisivun Corten -levyt, 
tarviketoimitukset
Ruukki Construction Oy
Julkisivulevyjen ja pohja-
koolausten asennustyöt
Peab Oy
Siirtoseinien yläpuoliset tuki-
runkorakenteet asennettuina
Kosken Levytyö Oy

5.

6.

7.

Kuva 3: Ulkoverhous patinoituu ruos-
tumalla punaruskeaksi luoden ajan 
myötä harmonisen parin tiilenpunais-
ten rakennusten kanssa.

Kuva 4: Pohjapiirros, 1. kerros.

Kuva 5: Pääsisäänkäynti, oikealla ra-
kennuksia yhdistävän ravintolasa-
lin ikkuna.

Kuva 6: Julkisivu itään.

Kuva 7: Rakennuksen 3D-malli.

Valokuvat: 1,3 Ville-Pekka Ikola, 2,5 
Kuvatoimisto Kuvio Oy; Anders Port-
man

wsp.com

Haasta nykyhetki
Kuvittele huominen

Luo tulevaa
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Keskustakirjasto Oodi nousi Helsingin ydin-
keskustaan Suomi 100 -juhlavuoden hank-
keena. Oodin suunnittelusta arkkitehtuurikil-
pailun jälkeen vastanneen ALA Arkkitehtien 
visiona oli tehdä kaupunkilaisten mittakaa-
vaista yhteistä tilaa. Oodin yleisesti saama 
ihastus ja kävijämäärien suuruutena esimer-
kiksi näkyvä suosio kertovat yhdessä raken-
nuksen keräämien kunnianosoitusten kans-
sa arkkitehtien onnistumisesta. Hankkeen 
pääsuunnittelijana toimi ALA Arkkitehdeissa 
Niklas Mahlberg.

Oodi on palkittu mm. Vuoden teräsra-
kenteena 2018, missä roolissa se pääsi edus-
tamaan Suomea myös joka toinen vuosi jär-
jestettävään European Steel Design Award 
-kilpailuun, sekä yleisön suosikkina Trim-
blen Tekla Awards-kilpailussa. Pääpalkinto 
tänä vuonna eurooppalaisessa kisassa sekä 
kirjaston arkkitehtuurin kansainvälisesti saa-
ma runsas huomio kertovat, että Oodia pi-
detään erinomaisena myös Suomen rajojen 
ulkopuolella.

Helsingin keskustakirjasto Oodi on tai-
dokkaasti suunnitellun ja rakennetun teräs- 
ja betoniytimen ympärille noussut maa-
merkki, jossa ulos päin näkyvimpiä osia ovat 
julkisivun lasi- ja puurakenteet. Arkkitehdit 
ovat tosissaan haastaneet rakennesuunnitte-
lusta vastanneen Ramboll Finlandin raken-
nesuunnittelijat miettimään ratkaisuja, joissa 
on viety materiaalien käyttömahdollisuuksia 
äärirajoilleen. Suunnittelua on tehty hakien 
hyvää toiminnallista kokonaisuutta eri ma-
teriaaleja yhdistäen. Yksi tärkeä osa kokonai-
suutta ovat äänien hallinta ja Oodin akustiik-
ka, jossa asiantuntijana on käytetty Helimäki 
Akustikkoja.

Helsingin kaupungin rakennuttaman ra-
kennuksen muotokielen perustana on erittäin 
vaativa teräksinen siltarakenne, jonka val-
mistajaksi ja asentajaksi projektinjohtoura-
koitsija YIT valitsi Normek Oy:n. Teräksinen 
runkorakenne luo oman leimansa myös Oo-
din keskikerroksen ilmeeseen, muuten teräs-
rakenne ei juuri näy rakennuksessa.

Oodi on Euroopan paras

Keskustakirjasto Oodi on voittanut pääpalkinnon European Steel 
Design Award -kilpailussa teräsrakenteiden luovasta ja näyttäväs-
tä käytöstä arkkitehtuurissa. Oodi edusti Suomea kisassa, jossa oli 
mukana 28 esikarsittua valiokohdetta Euroopan eri maista.

Yhtenä sisäpuolen katseenvangitsijana 
toimivat Oodin teräksiset kierreportaat, jotka 
on Normekille valmistanut seinäjokelainen 
Kaaritaivutus Kumpula Oy. Teräselement-
ti Oy on puolestaan ollut hankkeessa mukana 
toteuttamassa julkisivun alumiiniverhoilule-
vyt Composer M -piilokiinnitysjärjestelmällä. 
Myös sisäpuolen tiloihin asennettiin samaa 
Composer M-julkisivuverhoilua.

Teräksinen siltarakenne  
mahdollisti muodot

Oodin muotokielen ja toiminnalliset tavoit-
teet mahdollistaa jykevä teräksinen sivuun 
päin kaatumaan pyrkivä siltarakenne, jota 
suunnitellessa on hyödynnetty ahkerasti 
Tekla Structures -ohjelmistoa ja Rambollin 
siltasuunnittelun ammattilaisten tietotaitoa 
rakennesuunnittelun ammattilaisten tukena. 
Oodin siltakaaren täytyy kestää moninker-
tainen kuorma normaaliin siltaan verrattu-
na. Rakenteessa maassa oleva massiivinen 

Ajankohtaista

1.

Kuva 1: Oodin ylimmän kerroksen avaruus, valoisuus 
ja keveys mahdollistuu alla olevan teräksisen siltara-
kenteen ansiosta. 

Kuva 2: Kaaritaivutus Kumpulan teräsrakenteiden 
osalta valmistamat kaksi kierreporrasta ovat yksi 
yleisön silmänvangitsijoista Oodissa.
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betonilaatta vetää teräskaaret yhteen. Tilan 
draama syntyy rakenteen uskomattomuu-
desta, kun näkyvää kantavaa rakennetta on 
vähän.

Käytännössä välikerros näyttää kävijöille 
parhaiten, mistä talossa on oikein kyse. Siellä 
pääsee aistimaan suuria teräskaaria sekä nii-
hin pulttiliitoksin kiinnitettyjä teräsristikoi-
ta. Rakennuksen runkoa kannattelevan kah-
den 108 metrin mittaisen teräskaaren paino 
on lähes 800 tonnia. Rungon kaikkiaan noin 
2300 tonnin teräsrakenteessa kaarien suur-
ten teräskoteloiden ja teräsristikoiden ohella 
mm. teräspalkkeja ja liittopilareita.

– Teräsrungon suunnittelun tavoitteena 
oli löytää ratkaisu, joka toteuttaa arkkitehdin 
vision ja mahdollistaa rakennuksen vapaan 
muodon toteuttamisen kustannustehokkaas-
ti, aikataulussa ja kestävästi koko rakennuk-
sen suunnitellun sadan vuoden käyttöiän 
ajan, kertoo hankkeen päärakennesuunnitte-
lija Tapio Aho Rambollista.

Normekille, jossa hankkeen projektipääl-
likkönä toimi Pasi Parkkinen, Helsingin Oodi 
oli yksi monista mielenkiintoisista ja haas-
tavista teräsurakointikohteista. Oodin teräs-
rakenteet ovat vain yksi esimerkki Normekin 
osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Normek 
sai ”palkintokaappiinsa” myös mm. vuoden 
2017 Vuoden teräsrakenne -palkinnon Hel-
singin sataman uuden Länsiterminaalin te-
räsrakenteiden valmistajana.

Oodin teräsrakenteiden valmistuksessa 
on hyödynnetty SSAB:n toimittamaa terästä 
mm. kaarien valmistuksessa sekä terästuk-

kuri BE Groupin palveluita ja Tikkurilan pin-
takäsittelytuotteita. Valmistukseen toi omat 
haasteensa se, että rakenne kannattaa lukui-
sia muita painavia rakenteita. Tämän takia 
teräsrakenteen kantokyvyn pitää olla erin-
omaisen ja sen hitsaussaumojen hyvin kes-
täviä. Teräskaaret hitsattiin lukuisin toistoin 
ja jokaisen liitoksen kohdalle asennettiin oma 
tukirakenne kiinni pysyvyyden varmista-
miseksi. Niiden ohella rungon betonilaatat, 
joiden asennus kuului myös Normekin urak-
kaan, tukevat teräskaaria sivuttaissuunnassa.

Vanhan osaamisen hanke

Teräsrakenteiden suunnittelun ja toteutuk-
sen tarkastus on tehty hankkeessa huolella. 
Valmistuksen osalta ensimmäiset tarkistuk-
set tehtiin jo Normekin tiloissa. Osien kont-
rollimittaukset sekä hitsaussaumojen laadun 
varmistukset ultraäänimittauksin kuuluivat 
laadun varmistuksen toimenpiteisiin. Te-
räsrakenteiden hitsausten NDT-testaukset 
teki Suomen Testauspalvelu Oy, nykyinen 
Qualitas-NDT Oy, niin konepajalla kuin työ-
maallakin. Testausmenetelminä käytettiin 
ultraääni- ja magneettijauhetekniikoita.

Asennuksessa jopa yli 85.000 kiloa pai-
naneet elementit nostettiin paikalleen järe-
ällä ristikkopuominosturilla. Niin asennukset 
kuin isojen teräselementtien kuljetukset Nor-
mekin Oulun tehtaalta Helsingin ydinkeskus-
taan vaativat suunnittelulta ja toteutukselta 
erinomaista osaamista ja huolellisuutta.

Erinomaista osaamista on vaatinut myös 

kahden sisäpuolisen kierreportaan valmistus. 
Siitä on siis vastannut Seinäjoella toimiva 
taivutettujen rakenteiden erityisosaaja Kaa-
ritaivutus Kumpula. Yhtiössä on monipuo-
linen kokemus niin levyjen kuin palkkienkin 
taivutuksesta. Tässä kohteessa hyödynnettiin 
Kaaritaivutuksen osaamista myös suunnit-
telussa, minkä ansiosta portaiden elementit 
voitiin toimittaa esivalmistettuina lähes val-
miiksi massiivisista materiaaleista valmis-
tettuina.

Oodin kahden liki identtisen kierrepor-
taan osat vietiin työmaalle 10 palana. Yksit-
täiset osat painoivat 7500 – 8500 kiloa. Val-
mistuksessa on hienoja yksityiskohtia kuten 
hitsaamalla tehdyt teräsaskelmat, joiden an-
siosta portaisiin saatiin kevyt kulma. Betoni-
päällysteisiä askelmia on kaikkiaan 144. Kaa-
ritaivutuksen ehdotuksesta myös lepotasot 
on intergroitu osaksi porrasta, mikä helpotti 
asennusta työmaalla

Rungon ja portaiden lisäksi Oodissa on 
käytetty terästä monin tavoin. Täydentävien 
teräsrakenteiden ja betoniterästen lisäksi te-
rästä on mm. Oodin elokuvateatterin katso-
morakenteissa. -ARa
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QUALITAS

SUOMEN TESTAUSPALVELU OY ON NYT

Qualitas-NDT Oy on NDT-palveluiden luotettava toimit- 
taja, joka tarjoaa palveluitaan teollisuudelle ja kone- 
pajoille Suomessa ja ulkomailla. Vahvuuksina ovat 
NDT-tarkastukset konepajateollisuudessa sekä val-
mistuksen valvonta sekä kotimaassa että ulkomailla.

REFERENSSIKOHTEITAMME OVAT MM. 

NDT: Kirjastotalo Oodi, Kamppi, teollisuuden 
laitteet ja putkistot

Valvonta: Aasia, Eurooppa ja Etelä-Amerikka 
useissa eri kohteissa

Oulu, Seinäjoki, Pieksämäki, Kouvola www.qualitas.fi

Soita

OODIN 
PORRAS

Saimme näyttää osaamistamme Oodi-kirjaston 80 tonnia painavan 
kaksoiskierteelle kaartuvan portaan teräs rakenteen valmistamisessa 
tehtaallamme Seinäjoella. Kiitos luottamuksesta, Euroopan paras.

Onnea 
Oodi!

Euroopan paras  
teräsrakenne 

2019

+358 50 344 8695 
myynti@kaaritaivutus.fi

Suomen järeimmät kaaret.

Rullataivutamme profiilit, putket ja levyt.

4.

Kuvat 3 ja 4: Parhaan käsityksen Oodin teräsrun-
korakenteista saa rakennuksen toisessa kerroksessa. 
Siltakaaret näkyvät tummina, muut runkoteräkset on 
pinnoitettu vaalealla puuverhouksella.

Valokuvat: Sanna Liimatainen/LFC Group
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Ajankohtaista

Onko hiilidioksidi vain rasite vai 
voidaanko sitä käyttää hyödyksi?

Hiilidioksidi ei nykypäivänä aiheuta kovin 
positiivisia mielikuvia. Viime kesän kuumuu-
det Euroopassa toivat taas muistutuksen, 
että ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut 
eivät ole vain tulevaisuuden huoli vaan se on 
akuutti ongelma. Tästä osoituksena on, että 
tämän vuoden heinäkuu mitattiin maailman 
kuumimmaksi kuukaudeksi [1], joka rikkoi 
edellisen ennätyksen vuodelta 2016. 

Samassa kuussa pidettiin yksi isoimmis-
ta hiilidioksidin hyödyntämiskonferensseis-
ta (17th International Conference on Carbon 
Dioxide Utilization), jossa keskusteltiin hii-
lidioksidin hyödyntämisestä raaka-aineena. 
Esimerkkejä konferenssissa esitetyistä hyö-
dyntämiskohteista olivat polymeerit, mine-
raalit, sekä useat erilaiset kemikaalit, joita 
voidaan tehdä hyötykäyttöön ja samalla vä-
hentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. 
Samassa konferenssissa esitettiin artikkelin 
kirjoittajan toimesta tutkimusaihe: Keinote-
koisen patinan valmistaminen galvanoiduille 
pinnoille hiilidioksidin avulla. Tutkimus on jo 
useamman vuoden kestänyt yhteistyöprojek-
ti SSAB:n sekä Tampereen Yliopiston kanssa, 
jossa on tarkoituksena hyödyntää hiilidioksi-
dia galvanoidun teräksen esikäsittelyssä.

Lähteet:
[1] BBC news, https://www.bbc.com/

news/science-environment-49238745

Galvanoitu teräs ja   
luonnollinen patina

Galvanoitu teräs on yksi yleisimmistä ulko-
olosuhteissa käytetyistä rakennusmateriaa-
leista.  Galvanoitua terästä käytetään mm. 
rakennusten verhouksissa, valaisinpylväis-
sä, maantiekaiteissa ja kuljetuskalustois-
sa. Materiaalin suosio johtuu pääasiassa sen 
edullisuudesta, muotoiltavuudesta sekä erin-
omaisesta korroosionkestokyvystä. Galvanoi-
dussa teräksessä teräksen päälle on pinnoi-
tettu ohut suojakerros metallista sinkkiä, eli 
se galvanoidaan (kuumasinkitään). Teräs ja 
sinkki muodostavat keskenään galvaanisen 
parin. Korroosiota aiheuttavissa olosuhteissa 
(esim. kosteus ja sade) sinkki epäjalompana 
metallina ”uhrautuu”. Esimerkiksi jos galva-
noituun teräkseen tulee syvä naarmu, sinkki 
syöpyy naarmun ympärillä ja sinkin korroo-
siotuotteet saostuvat naarmussa teräksen 
pinnalle ja suojaavat sitä. Teräs ja sinkki 
muodostavat keskenään galvaanisen parin, 
jolloin sinkki epäjalompana suojaa terästä 
myös katodisesti.  

Ajan myötä galvanoitujen pintojen kor-
roosionkestokyky paranee entisestään, kun 

Keinotekoista patinaa galvanoiduille 
pinnoille hiilidioksidin avulla 
– ympäristöystävällinen metalliesikäsittely

Kuva 1: Keinotekoisen patinakäsittelyn vaiheet.

Kuva 2: Kuvat galvanoiduista teräsohutlevyistä: 
Puhdas galvanoitu pinta (vasen), tiivis patina pinta 
(keski) ja huokoinen patina pinta (oikea).
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Tiivis patina Huokoinen patina

Kuva 3: SEM kuvat näytteiden pinnoista.

1.

2.

3.
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sinkki reagoi kosteuden, sateen, hiilidiok-
sidin sekä muiden ilman epäpuhtauksien 
kanssa muodostaen patinakerroksen mate-
riaalin pinnalle. Patina on tumma pintaker-
ros, joka koostuu useista erilaisista sinkin 
korroosiotuotteista, kuten sinkkikarbonaa-
teista. Tiivis, hyvin kiinnittynyt ja veteen lä-
hes liukenematon patinakerros muodostuu 
materiaalin pinnalle noin vuoden kuluessa 
ja paksunee vuosien saatossa ja antaa näin 
sinkkipinnoitteelle hyvän suojan. Patinoitu-
miskyky onkin syy siihen, miksi sinkin kor-
roosionkesto on parempi kuin teräksellä, 
vaikka sinkki on epäjalompana metallina re-
aktiivisempi veden kanssa. 

Galvanoidun teräksen pinnat usein maa-
lataan parantamaan sen korroosionkestoa 
entisestään sekä ehostamaan materiaalin 
esteettisyyttä. Puhdas metallinen sinkki on 
kuitenkin hankala materiaali maalata huo-
non maalin tarttuvuuden takia, minkä vuoksi 
sinkkipinnat täytyy aktivoida ennen maala-
usta. Monissa tapauksissa riittävä aktivointi 
on odottaa luonnollisen patinan muodostu-
mista sinkin pintaan ennen sen maalaamista, 
jolloin maalin tarttuvuus on parempi. Nykyi-
sin tämä menetelmä on varsin harvinainen, 
koska patinakerroksen kasvamisessa kes-
tää vuosia ja nykypäivänä halutaan yleensä 
asentaa galvanoitu teräs jo valmiiksi maa-
lattuna käyttökohteeseen tai vaihtoehtoi-
sesti maalata se heti työmaalla. SSAB maalaa 
teräkset teollisesti heti galvanoinnin jälkeen 
käyttäen kemiallista esikäsittelyä, joka muo-
dostaa maalin tarttuvuutta parantavan kon-
versiopinnoitteen.

Entä jos kemiallisten esikäsittelyjen si-
jaan voisimme mukailla luonnollisen patinan 
kaltaista rakennetta, tehdä sen vain murto-
osassa luonnollisen patinan muodostumis-
ajasta sekä samalla hyödyntää hiilidioksidia 
valmistusprosessissa? Näin voisimme kehit-
tää ympäristöystävällisen esikäsittelyn, jos-
sa kemikaalien käyttämisen sijaan voisim-
me vähentää ilmakehän hiilidioksidi taakkaa. 
Tähän tavoitteeseen pyrimme tutkimuspro-
jektissamme, josta on tarkoitus valmistua 
myös väitöskirja ensi vuoden aikana. 

Keinotekoinen patina

Keinotekoisella patinalla tarkoitetaan sinkin 
päälle muodostettavaa patinakerrosta, jonka 
ominaisuudet joko vastaavat tai ovat parem-
mat kuin luonnollisella patinalla. Keinotekoi-
sen patinan valmistaminen tapahtuu myös 
huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Tällä 
hetkellä menetelmällä voidaan muodostaa 
patinakerros alle tunnissa ja mahdollisuuk-
sia on vielä huomattavasti lyhyempiinkin 
valmistusaikoihin. Luonnollisen patinan sekä 
nykyisten esikäsittelyjen tapaan, keinotekoi-
sen patinan on tarkoitus parantaa jälkikä-
teen pinnoitettavan maalin tarttuvuutta sekä 
lisätä galvaanisen teräksen korroosionkestä-
vyyttä entisestään.

Keinotekoisen patinan sekä luonnolli-
sen patinan muodostumisprosessi on hyvin 
samankaltainen. Molemmissa patinoitumis-
prosesseissa on tärkeimpinä lähtöaineina 
vain galvanoitu teräsohutlevy, vesi ja hiili-
dioksidi. Erona luonnollisen ja keinotekoisen 
patinan muodostumisessa on vain hiilidiok-

sidin määrä sekä katalyyttiliuos, jota voidaan 
käyttää keinotekoisen patinan muodostumi-
sen nopeuttamiseen. 

Luonnollinen patina muodostuu, kun 
ohutlevyn pinnalle sataa ensin vettä, johon 
liuennut hiilidioksidi reagoi sinkin kans-
sa erilaisiksi sinkkikarbonaatti yhdisteiksi. 
Ohutlevyn pinnalla oleva vesi lopuksi kuivuu, 
kunnes sen päälle sataa taas uudemman ker-
ran. Tämä syklinen sade-kuivumisprosessi 
toistuu useasti vuosien aikana, mikä johtaa 
lopullisen patinakerroksen muodostumiseen. 
Luonnollisen patinan tasaisuus ja koostumus 
vaihtelevat paljon, koska näihin vaikutta-
vat sade-kuivumissyklien määrä ja laatu sekä 
ilman koostumus. Luonnollisen patinaker-
roksen laatuun vaikuttaa myös meri- tai te-
ollisuusalueiden läheisyys niissä olevien suo-
la- ja sulfaattipitoisuuksien vuoksi.

Keinotekoisen patinan valmistamises-
sa yritetään saavuttaa tasainen patinakerros 
huomattavasti nopeammassa ajassa käyttä-
mällä hallittuja olosuhteita sekä suurempaa 
hiilidioksidipitoisuutta. Luonnollinen patina 
muodostuu normaaleissa ulko-olosuhteissa, 
jossa hiilidioksidia on vain noin 0,04 % ilma-

kehästä. Keinotekoisen patinan valmistami-
sessa puolestaan käytetään 10 000–200 000 
kertaisia hiilidioksidipitoisuuksia ilmakehään 
verrattuna. 

Keinotekoisen patinan  
valmistusprosessi

Keinotekoisen patinan muodostuminen 
on havainnollistettu kuvassa 1. Prosessissa 
ohutlevy asetetaan ensin reaktiokammioon. 
Seuraavaksi kammio paineistetaan hiili-
dioksidilla ja lämmitetään, minkä jälkeen 
kammioon lisätään vesi sekä mahdollinen 
katalyyttiliuos. Käytetty paine ja lämpöti-
la nostetaan riittävän korkeaksi siten, että 
hiilidioksidi muuttuu ylikriittiseen tilaan. 
Ylikriittinen hiilidioksidi voidaan mieltää ti-
laksi, jossa hiilidioksidi käyttäytyy sekä nes-
teen että kaasun tavoin. Ylikriittisessä tilassa 
hiilidioksidilla on riittävän korkea tiheys, että 
se pystyy liuottamaan vettä pienessä määrin, 
koska tiheys ja liukenevuus ovat toisistaan 
riippuvia ominaisuuksia. Hiilidioksidiin liu-
ennut vesi pystyy myös kulkeutumaan kaik-
kialle reaktiokammioon ylikriittisestä tilasta 
johtuen. Käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa, 

eli pitovaiheessa, kammio pidetään staatti-
sissa olosuhteissa 30–60 minuuttia veden ja 
katalyyttiliuoksen lisäämisen jälkeen. Pito-
vaiheessa sinkin pintaan muodostuu jo osit-
tain karbonaattirakennetta. 

Pitovaihetta seuraa paineenlaskuvaihe, 
jossa hiilidioksidi poistetaan kammiosta hal-
litusti. Paineenlaskuvaiheen aikana hiilidiok-
sidin tiheys laskee ja siten myös veden liu-
otuskyky. Tämä johtaa veden tiivistymiseen 
erittäin pieniksi pisaroiksi kaikkialla kam-
miossa, johon vesi oli liuennut pitovaiheen 
aikana. Hiilidioksidia sisältävien pienien ve-
sipisaroiden tullessa kosketuksiin metallisen 
sinkin kanssa alkaa reaktio, joka tuottaa no-
peasti lisää sinkkikarbonaattiyhdisteitä. Kun 
kaikki hiilidioksidi on poistettu kammiosta, 
levy vielä lopuksi puhdistetaan ja kuivataan.  

Keinotekoinen patina koostuu kahdesta 
erilaisesta sinkkikarbonaattiyhdisteestä. Ku-
vasta 2 nähdään kahden erilaisen patinara-
kenteen ero verrattuna käsittelemättömään 
galvanoituun pintaan. Kuvassa 3 on pyyh-
käisyelektronimikroskooppi (SEM) kuvat sa-
mojen näytteiden pintarakenteista. Ensim-
mäinen rakenteista on tiivis patina, joka on 
vedetön sinkkikarbonaatti (ZnCO3). Raken-
teen tarkoitus on parantaa korroosionkestoa 
estämällä sateen ja muiden epäpuhtauksien 
pääsyä metallisen sinkin pinnalle. Toinen ra-
kenne on huokoinen patina, joka muodostuu 
neulamaisesta sinkkihydroksidikarbonaatista 
(Znx(CO3)y(OH)z). Pinnasta kasvavien neu-
lasten tarkoituksena on toimia maalintarttu-
mista edistävänä rakenteena johtuen pinnan 
ominaispinta-alan kasvusta. Mitä enemmän 
pinnassa on pinta-alaa mihin maali voi tart-
tua, sitä enemmän myös maalin mekaaninen 
tarttuvuus paranee. Muuttelemalla käsitte-
lyolosuhteita, rakenteita voidaan muodostaa 
hallitusti galvanoidulle pinnalle joko erikseen 
tai yhdessä. Optimaalisin pintarakenne saa-
daan muodostettua, kun galvanoidun teräs-
ohutlevyn pinnalle saadaan kattavasti mo-
lempia rakenteita, jotta sekä korroosionkesto 
että maalintarttuvuus paranevat. Kuvasta 4 
nähdään kyseinen yhdistelmärakenne.

Patinarakennenäytteille tehdyt alustavat 
adheesio- ja korroosiotestit tukevat oletet-
tuja ominaisuuksia. Adheesiotestit osoitta-
vat patinarakenteen parantavan adheesiota. 
Patinarakenteet ovat myös hyvin maalatta-
via ja maali ympäröi neularakenteen lisäten 
maalintarttumispinta-alaa. 

Kosteudenkestotesteissä (QCT-testit) 
patinarakenteet ovat osoittaneet parempaa 
korroosionkestoa puhtaisiin galvanointipin-
toihin verrattuna. Myös nopeutetuissa kor-
roosiotesteissä (ACT-testit) patinarakenteet 
suoriutuivat hyvin. Molemmat korroosiotes-
tit tehtiin polyesteri-melamiinipohjaisille 
maalatuille näytteille. ACT testien patina-
näytteet olivat yhtä kestäviä myös SSAB:n 
nykyiseen esikäsittelyyn verrattuna (kuva 5). 
Alustavat korroosiotestit ovat siis osoittaneet 
keinotekoisen patinan olevan potentiaalinen 
esikäsittelymenetelmä. Lisätestauksia suori-
tetaan parhaillaan patinarakenteiden pidem-
piaikaisen kestävyyden varmistamiseksi.

Huolimatta siitä, että alustavat testit ovat 
osoittaneet lupaavia tuloksia, niin menetel-
män kehittämisessä on vielä haasteita. Tois-
taiseksi käsittely toteutetaan batch-tyyppi-

Kuva 4: SEM kuva tiiviin- ja huokoisen patinan yh-
distelmärakenteesta (kuva otettu 54 asteen kulmassa 
pinnasta).

4.
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senä prosessina, jossa levy käsitellään yksi 
kerrallaan kammiossa. Lopullisen käyttö-
kohteen kannalta on kuitenkin välttämätöntä 
kehittää menetelmää siten, että levyt saatai-
siin käsiteltyä jatkuvatoimisena prosessina. 
SSAB:n sinkitys- ja maalauslinjastolla sinkit-
ty teräs kulkee nopeasti prosessista toiseen, 
johon batch-tyyppinen prosessi on hankala 
toteuttaa. Jatkuvatoiminen prosessi on tällä 
hetkellä tutkimuksen alla ja testit ovat osoit-
taneet mahdollisuutta huomattavasti nykyis-
tä nopeampaan prosessointiin. 

Keinotekoisen patinan ominaisuudet se-
kä valmistusmenetelmän ympäristöystäväl-
lisyys osoittavat, että sillä olisi käyttöä gal-
vanoidun teräksen maalausesikäsittelynä. 
Menetelmän kehittäminen vaatii kuitenkin 
lisää tutkimusta ennen kuin sitä voitaisiin 
harkita pysyväksi osaksi SSAB:n tuotanto-
prosessia. Vaikka keinotekoinen patinan val-
mistus ei tulisi täysin korvaamaan nykyisiä 
esikäsittelymenetelmiä, sen käyttö voisi olla 
tukena muiden esikäsittelyjen ohelle.

Nykymaailmassa painotetaan jatkuvas-
ti kestävän kehityksen ja ilmakehän hiilidi-
oksidin määrän vähentämisen roolia, koska 

ne ovat jo välttämättömiä haasteita yhteis-
kunnalle. Näiden asioiden ratkomien vaatii 
kuitenkin myös sitä, että uusien menetelmi-
en ympäristöystävällisyys ei myöskään huo-
nonna nykyisten tuotteiden laatua. Tämän 
vuoksi on elintärkeää pystyä panostaa uusi-
en innovointien tutkimukseen ja kehitykseen 
riittävissä määrin, jotta näihin tavoitteisiin 

Kuva 5: ACT-testien 
jälkeiset tulokset maa-
latulle galvanoidulle, 
esikäsitellylle sekä huo-
koiselle- ja tiivispatina-
rakenne levyille.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin 
tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2019 – 
on myönnetty 14-kerroksiselle Lighthouse 
Joensuulle. Toiselle sijalle ylsivät Helsingin 
Telakkaranta – Euroopan kemikaalivirasto 
sekä Tikkurilankosken padon purkaminen ja 
kosken kunnostaminen.

Kansanedustaja, diplomi-insinööri Ju-
ha Sipilä korosti valintaperusteissaan, että 
Lighthouse Joensuu edustaa maailman kor-
keimpana terästankojäykisteisenä puuraken-
nuksena ja Suomen korkeimpana puukerros-
talona insinööriosaamisen uraaurtavimpaa 
kärkeä. Kohdetta ja sen pystyssä pitäviä te-
räsrakenteita on esitelty Teräsrakenne-leh-
dessä 1/2019. Joensuun Lighthousen arkki-
tehtisuunnittelusta on vastannut Arcadia Oy 
Arkkitehtitoimisto ja rakennesuunnittelusta 
A-Insinöörit. Kohteen on urakoinut Raken-
nustoimisto Eero Reijonen.

Toiselle sijalle yltäneistä kemikaaliviras-
ton uusi toimitalo, jota on esitelty Teräsra-
kenne-lehdessä 4/2018, edustaa korkeata-
soista suomalaista teräsrakenneosaamista. 
Skanskan projektinjohtourakkana toteuttama 
mittava hanke sisältää niin uudis- kuin kor-
jausrakentamista. Erikoisuutena hankkeessa 
on esimerkiksi se, että kahdeksankerroksi-
sen toimistorakennuksen viisi ylintä kerrosta 
on toteutettu suojellun Puutyöpaja-raken-
nuksen päälle. Puutyöpajan päälle sijoitettua 
uutta rakennusmassaa tukevat teräsliitto-
pilarit, jotka lävistävät vanhan rakennuk-
sen katon. Rakenne on erittäin vaativa, koska 
vain osa pilareista ulottuu ylimmästä alim-
paan kerrokseen. Myös vanhat välipohjat on 
tuettu osin pilareihin. 

Euroopan kemikaaliviraston rakennuk-
sen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 
L-Arkkitehdit ja rakennesuunnittelusta Swe-

co. Uudisosan teräsrungon on toimittanut 
detaljisuunnittelun ja asennuksen sisältä-
neellä tuoteosakaupalla JPV-Engineeringin, 
jolle teräsrungon suunnittelun on tehnyt SS-
Teracon. JPV-Engineering on hyödyntänyt 
valmistuksessa terästukkuri BE Groupin han-
kinta- ja esivalmistuspalveluita.

Palkittavat valinnut Juha Sipilä kertoo 
vierailleensa kaikissa kohteissa ja saneensa 
niistä hyvän ja perusteellisen kuvan. Hän on 
painottanut valinnoissa RIL-Palkinnon sään-
töjen mukaisesti hankkeiden korkealaatuista, 
laadukasta ja innovatiivista suomalaista ra-
kennusinsinööritaitoa ja -osaamista. Lisätie-
toja ril.fi ja skanska.fi. -ARa

Teräskohteet pärjäsivät RIL-kisassa

voidaan päästä. SSAB pyrkii panostamaan 
kestävään kehitykseen ja ympäristöystävälli-
syyteen kaikilla tuotannon osa-alueilla, josta 
myös tämä tutkimusprojekti toimii esimerk-
kinä.

Aaretti Kaleva, 
Materiaalitekniikka, Tampereen yliopisto, 
TRY:n pintakäsittelyasiantuntujaryhmän puolesta

Kuva 1: Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) uudessa 
toimitalossa on teräsrungon lisäksi terästä mm. jul-
kisivun corten-pinnoitteessa. Myös vanhan puutyö-
pajan uudistamisessa teräsrakenteilla on tärkeä rooli. 
ECHA on Helsingin keskustaa elävöittävän uuden Te-
lakkarannan maamerkki.

Kuvat 2 ja 3: Joensuun Lighthouse on 14-kerroksi-
nen opiskelija-asuntotalo, jonka puuelementtirunko 
pysyy pystyssä teräksisillä jännetangoilla. Raken-
nus seisoo Pielisjoen rantapenkalla tukevasti SSAB:n 
toimittamien teräspaalujen päällä. Kuvat on otettu 
talvella 2019.

Valokuvat: Arto Rautio,
havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

1.

2.

3.
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Henkilö

Suunnittelu ja rakentaminen 
työnä ja harrastuksena
”En ole työnarkomaani, vaan tykkään vapaa-ajasta. Elämässäni 
vain työ ja vapaa-aika sekaantuvat tiiviisti, kun teen viikot tiiviisti 
työtä suunnittelun ja rakentamisen kanssa ja vapaa-aika menee 
sitten paljolti omien projektien suunnittelun ja rakentamisen paris-
sa. Tuon suunnittelun ja rakentamisen lisäksi minulla ei ole muuta 
säännöllistä harrastusta”, kertoo arkkitehti Tuomas Silvennoinen.

Muun muassa Vuoden 2017 Teräsrakenne 
-palkinnolla palkitun arkkitehti Tuomas Sil-
vennoisen tie PES-Arkkitehdit Oy:n suunnit-
telujohtajaksi ja toiseksi pääomistajaksi lähti 
lukioaikaisesta kulttuuriherätyksestä. Haka-
niemessä syntynyt kuudennen polven helsin-
kiläinen asui silloin Espoossa ja kävi Tapiolan 
lukiota, jossa opiskellessaan hän innostui 
mm. haalimaan opinto-ohjelmaansa kaikki 
mahdolliset kuvataidekurssit. Tuo kiinnos-
tus ja into kulttuuriin sekä mm. työ kopiolai-
toksen lähettinä armeijan menoa odotellessa 
suuntasivat sitten ajatukset haaveilemaan 
arkkitehtuurista tulevana ammattina.

- Lähettinä kävin monissa arkkitehtitoi-
mistoissa ja sain sen tunteen, että nuohan 
ovat mukavia työpaikkoja, hän naurahtaa.

- Pääsin Otaniemeen TKK:hon ilok-
seni ensi yrittämällä. Kun aloitin opinnot 
1990-luvun alussa rakentamisen pahimman 
laman aikaan, oli opiskeluun liittyvän har-
joittelupaikan löytyminen kotimaisesta ark-
kitehtitoimistosta käytännössä mahdotonta. 
Lähdin siksi hakemaan sellaista ulkomailta. 
Pääsin Berliiniin Josef Paul Kleihuesin toi-
mistoon ja suunnittelemaan taidemuseohan-
ketta Berliiniin. Se puolestaan oli onnekasta 
tulevan työpaikan kannalta, sillä tämä tausta 
avasi 1995 tieni Pekka Salmisen toimistoon, 
jonka toinen pääomistaja nykyisin olen yh-
dessä Pekan pojan Jarkon kanssa. Osakkaaksi 
tulin 2002 Pekan pyynnöstä.

Salmisen toimistossa Tuomas pääsi te-
kemään arkkitehtuurikilpailujen voittojen 
kautta töitä ensin Saksaan ja sitten Kiinaan. 
Tämän myötä hänellä meni vuodesta 2004 
lähtien kymmenisen vuotta matkatyöläisenä 
etenkin Kiinassa. Tämä opetti osaltaan myös 
elämäntapaan, jossa kaikki työhön liittyvät 
asiat kulkevat mukana läppärillä ja laukussa.

- Teen töitä Kalasataman toimistossam-
me kahvipöydän ääressä tms. paikassa, missä 
on tilaa, ja kotona mm. ruokapöydän kulmal-
la. Luovuin työpaikalla omasta työpisteestä, 
kun niistä oli pulaa ja totesin, kuinka vähän 
sitä käytin. Haluan olla toimistossa työka-
verien keskellä ja kotona niin, että perheeni 
eli vaimoni Tuula ja kolme lastamme ja koira 
ovat ympärillä.

Kuva 1: Teen töitä Kalasataman toimistossamme 
kahvipöydän ääressä tms. paikassa, missä on tilaa. 
Haluan olla toimistossa työkaverien keskellä, kertoo 
PES-Arkkitehtien suunnittelujohtaja Tuomas Sil-
vennoinen.

Kuvat 2 ja 3: Piirrän tussikynällä oikeastaan joka 
päivä jotakin ja lisäksi rakennan itse pienoismalleja, 
kun vain ehdin, Tuomas Silvennoinen kertoo. Cheng-
dussa Kiinassa oleva 192 metriä korkea Icon Yun-
Duan Tower on yksi Tuomas Silvennoisen ja muun 
PES-Arkkitehtien tiimin yhdessä Kiinaan suunnitte-
lemista kohteista.

1.

2. 3.
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Intohimona suunnittelu

Tuomas Silvennoinen kertoo tekevänsä vii-
si päivää viikossa tiiviisti töitä suunnittelun 
ja rakentamisen kanssa. Vapaa-aika menee 
sitten tiiviisti suunnittelun ja rakentamisen 
parissa.

- En ole työnarkomaani. Työ ja vapaa-ai-
ka vaan sekaantuvat elämässäni yhteen, kun 
minulla ei ole muuta varsinaista harrastus-
ta kuin suunnittelu ja rakentaminen. Onneksi 
sisustusarkkitehtipuolisoni on luonteeltaan 
samanlainen. Meistä suunnittelu on hauskaa. 
Olen siis tehnyt elämässäni selvästi joitakin 
oikeita valintoja, kun olen hakeutunut arkki-
tehdin työhön.

- Minusta on toki kiva myös veneil-
lä ja kalastaa, mutta en odota tulenpalavas-
ti esimerkiksi sitä, että pääsen kalastamaan. 
Kun olen saaristoihminen, veneily kuitenkin 
liittyy siihen ympäristöön luontevasti. Siksi 
minulla on nykyään pieni purjevene ja lähes 
ikäiseni mahonkimoottorivene, jonka olen 
kunnostanut, 50-vuotispäiviään kesällä viet-
tänyt Tuomas kertoo.

- Perheellämme on ollut jo 120 vuotta 
mökki Emäsalossa Porvoossa, ja omistamme 
vaimoni kanssa nykyisin hänen vanhan ko-
tipaikkansa Sammatissa. Molempiin on noin 
tunnin matka Töölön kodistamme, ja viih-
dymme kummassakin tosi hyvin kaupunki-
kotimme ohella. Kun olemme kaupungissa, 
työ on osa arkea, kun lähdemme Emäsaloon 
tai Sammattiin, työ jää useimmiten matkas-
ta, hän kuvaa.

- Viime vuodet olemme suunnitelleet 
etenkin Sammatin 1950-luvun rintamamies-
talon ja sen 1960-luvun ”elintasosiiven” re-
monttia ja uudistuksia, mitkä alkavat olla 
nyt loppusuoralla. Se vapaa-ajan suunnitte-
lu on pienimuotoisempaa kuin työelämäs-
sä ja auttaa unohtamaan työasiat hyvin. Sekä 
Emäsalon mökkimme että Sammatin maa-
laistalomme ovat meille myös eräänlaisia la-
boratorioita, joissa voimme tutkia esimerkik-
si millainen on täydellinen kesäkeittiö. 

- Rakentamisen taitoa vaativat työt jätän 
ammattilaisille, mutta puuhastelen erilaista 
ja osallistun toki etenkin rakentamisen ras-
kaisiin aputöihin mm. kantamalla tarvik-
keita ja siivoamalla. Sammatissa olen myös 
innostunut puutarhanhoidosta. Siellä meillä 
on muun muassa noin 40 omenapuuta. Tämä 
erilainen puuhastelu yhdessä purjehduksen 
ja veneilyn kanssa pitää myös kuntoa yllä, 
Tuomas lisää.

- Asumme nykyään Töölössä talossa, 
jonka rakennutti mummini rakennusmes-
tari-isä. Tie arkkitehdiksi ei kuitenkaan ole 
suvun perintöä mitenkään. Mummin isän ja 
minun välissä ei ole rakennusalalla toiminei-
ta perheen jäseniä. Tyttäreni tuli nyt kirjoi-
tusten jälkeen avustaviin tehtäviin toimis-
toomme ja miettii samalla, mihin suuntaisi 
opiskelemaan. Kun arkkitehdin ammatti on 
usein periytyvä, saa nähdä seuraako hän 
jommankumman vanhempansa uravalintaa.

Tussikynä pysyy kädessä

Tuomas Silvennoinen luonnehtii rooliaan 
PES-Arkkitehdeissä nykyisin suunnittelutii-
mien työn johtamiseksi, inspiroimiseksi ja 

tukemiseksi. Vaikka koneet ovat tänä päivänä 
tärkeä osa suunnittelutyötä, Tuomas käyttää 
konetta suunnitteluun sitä vähemmän, mitä 
isompi hanke ja oma toimisto on.

- Kaikessa suunnittelussa haluan tehdä 
ja teenkin työtä kynällä ja paperilla. Työs-
sä yritän olla luonnossuunnittelun ytimessä 
kaikista palavereista yms. kiireistä huolimat-
ta. Piirrän tussikynällä oikeastaan joka päivä 
jotakin ja lisäksi rakennan itse pienoismal-
leja, kun vain ehdin. Arkkitehdin tärkein työ 

on tehdä piirustus, josta muut ymmärtävät 
asian. Yksi hyvä kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa, kuten sanontakin toteaa, hän 
luonnehtii.

- Itse lähestyn arkkitehtuuria kulttuurin 
kautta. Rakentamisen tavoitteena on täyttää 
ensisijaisesti käytännön tarpeita yhteiskun-
nassa, mutta samalla tavoitellaan aina vai-
kuttavaa ja elämyksellistä arkkitehtuuria. 
Toki rakentaminen itsessäänkin on kiehto-
vaa.

4.
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- Arkkitehdin työssä on kolme pääasiaa. 
Liikkeelle lähdetään tarpeesta ja toiminnas-
ta. Seuraavaksi tulevat mielikuvat ja tunteet, 
joita kohde herättää. Sitä kautta tulee ajatuk-
sia, jotka johtavat suunnittelua, ja siten syn-
tyy tarina, joka sitoo järjen ja tunteen yhteen 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Arkkitehtuurikil-
pailuissa on mielenkiintoista, miten samoista 
lähtökohdista tapahtuva suunnitteluprosessi 
johtaa niin erilaisiin lopputuloksiin eri työ-
ryhmissä, hän muistuttaa.

- Periaatteessa ei ole eroa, suunnittelee-
ko esimerkiksi Länsisataman tai lentoase-
man terminaalia tai vanhaa rintamamies-
taloa, molemmat ovat kivaa tekemistä. Isot 
terminaalit ovat mielenkiintoisia, usein pit-
käkestoisia ja suoraviivaisia hankkeita, joi-
den rinnalla pienet kohteet etenevät omalla 
tahdillaan. Esimerkiksi Länsiterminaalin ja 
lentokentän ulkomaanterminaalin kaltaisis-
sa töissä ratkaisu hahmottui alusta pitäen 
yhteistyössä hyvien rakennesuunnittelijoi-
den kanssa. Materiaalit tulevat mukaan työn 
luonteesta riippuen. Näissä terminaaleissa 
esimerkiksi teräs on luonteva materiaali ja 
usein jo työn lähtökohta, hän pohtii.

Liikenteen ihmisiä kokoavat rakennukset 
kuten mainitut isot terminaalit ja lentoken-
tälle vievän Kehäradan asemat ovat vain yksi 
osa PES-Arkkitehtien repertuaaria. Toimis-
ton kädenjälkeä nähdään ulkomailla muun 
muassa Saksassa Neubrandenburgissa olevan 
keskiaikaisen goottilaisen katedraalin Ma-
rienkirchenin konserttisalissa sekä Kiinassa 
Wuxin oopperatalossa ja Chengduun tehdys-
sä 192 metriä korkeassa Icon Yunduan To-
werissa. Suomessa on tekeillä mm. Helsinki 
Gardenin, Jyväskylän Hippoksen ja Turun ra-
tapiha-alueen areenoiden suunnitelmia.

PES-Arkkitehdit toimii nykyisin Hel-
singissä kahdessa toimipisteessä. Helsingin 
koko henkilöstö ei mahdu yhtiön Marjanie-
messä omistamaan kiinteistöön. Tuomas 
Silvennoinen ja reilut puolet Helsingin hen-
kilöstöstä tekee siksi työtä vuokratiloissa 
Kalasataman metroaseman lähituntumassa. 
Lisäksi PES-Arkkitehdeilla on ollut jo vuosia 
toimisto Shanghaissa.

- Shanghain toimiston perustaminen nä-
kyy toimiston arjessa, sillä sen on vähentä-
nyt omaa matkalaukkuelämää selvästi, Tuo-
mas toteaa.

- Meitä on täällä Kalasatamassa nelisen-
kymmentä henkeä, josta neljännes on sisus-
tussuunnittelijoita. Tämän toimistomme yksi 
keskeinen työkenttä on julkinen rakentami-
nen eli terminaalit. Toinen ovat esimerkiksi 
kaupalliset hankkeet kuten nuo isot hybri-
dihankkeet, joiden keskiössä on monitoimi-
areena. Mutta yhtä lailla meille tärkeitä ovat 
myös vaikkapa päiväkodit ja hotellit. Olen 
täällä kaikessa mukana, Tuomas kuvaa ny-
kyistä työnkuvaansa. 

Kilpailut tuovat esille   
uusia ajatuksia ja osaajia

Arkkitehtuurikilpailut olivat PES-Arkkiteh-
deille kanava päästä vientimarkkinoille ja 
toki myös selvitä yli kotimaan rakentamisen 
laman. Kilpailujen etu on, että niissä töitä ei 
katsota sen tekijän nimen perusteella, vaan 
kaikki osallistujat ovat samalla lähtöviivalla. 
Tätä kautta on noussut esiin uusia osaajia ja 
ajatuksia, mikä on Silvennoisen mukaan yksi 
hyvä peruste järjestää kilpailuja jatkossakin.

- Tämän Kiinan markkinoille pyrkimi-
senkin taustalla oli ajatus, että Suomessa oli 
melko vähän tarjolla sellaisia töitä, joihin 
meidän silloiset referenssimme soveltuivat. 
Niinpä lähdimme hakemaan lisätöitä osal-
listumalla kansainvälisiin kilpailuihin. Kun 
niitä voitettiin, oli meidän Suomesta oltava 
valmiita olemaan paikalla toteutusmaassa, 
kun asiakas sitä tarvitsi ja halusi. Ei asiakas-
ta kiinnostanut, missä kumppani asuu, vaan 
oli ilmaannuttava paikalle palaveriin, kun oli 
palaverin aika.

- Tätä kautta elämääni kuului siis kym-
menisen vuotta paljon matkapäiviä, ikävästi 
samaan aikaan kun kolme lastani olivat vielä 
pieniä. Mutta työ vaati, että oli oltava läsnä 
ja rakennettava kosketuspintoja asiakkaiden 
kanssa, ja siihen meidän oli yhdessä sopeu-
duttava. Kun toiminta oli riittävän vakiin-
tunutta ja laajaa, saatoimme sitten perustaa 
oman toimiston Shanghaihin. Itselle yksi ar-
vokas kokemus noina matkapäiväaikoina oli 
sisältä päin nähdä sitä muutosta, mikä Kii-
nassa ja eri tavalla tutuksi tulleiden ihmisten 
elämässä tapahtui.

Tuomas Silvennoinen on myös Arkki-
tehtitoimistojen Liiton hallituksen jäsenenä 
miettimässä, miten suomalaista suunnittelua 
voisi viedä nykyistä laajemmin maailmalle.

- Mielenkiintoinen kysymys. Vienti vaa-
tii ensiksi riittävästi resursseja toimistolta ja 
lisäksi valtavasti halua ja intoa. Se on työ-
läs reitti hakea työtä ja toimeentuloa, mutta 
myös antoisa. Usein suomalaiset toimistot 
ovat sen verran pieniä, että etenkin silloin, 
kun Suomessakin on töitä mukavasti tarjol-
la, omaan kansainvälistymiseen ei tahdo olla 
intoa. Mutta kuten kokemuksemme osoit-
tavat, siihen kannattaisi kyllä panostaa, hän 
pohtii. -ARa

Kuvat 4-6: Tuomas Silvennoisen Tuula-vaimon 
syntymäkoti Sammatissa on yksi perheen tärkeistä 
tukikohdista Töölön kodin ja Emäsalon mökin ohella. 
Viime vuodet olemme suunnitelleet etenkin Samma-
tin 1950-luvun rintamamiestalon ja sen 1960-lu-
vun ”elintasosiiven” remonttia ja uudistuksia, mitkä 
alkavat olla nyt loppusuoralla, Silvennoinen kertoo. 
Suunnittelu on osa Silvennoisten vapaa-aikaakin, 
silloin tosin lähinnä perheen omiin hankkeisiin liit-
tyvänä. Kotona suunnittelua tehdään sopivassa pöy-
dännurkassa ja mielellään perheen ja perheen koiran 
hääriessä ympärillä.

Kuva 7: Länsiterminaali T2 toi Tuomas Silvennoisel-
le ja PES-Arklkitehdeille palkinnon Vuoden teräsra-
kenteen arkkitehtisuunnittelusta.

Kuva 8: PES-Arkkitehdeilla ja Tuomas Silvennoisel-
la on nyt työn alla mm. Helsinki Gardenin, Jyväsky-
län Hippoksen ja Turun ratapiha-alueen areenoiden 
suunnittelu.

Kuvat: 1,3 Arto Rautio, 2,7 Marc Goodwin, 
4-6 Tuomas Silvennoisen ”kotialbumi”,
8 PES-Arkkitehdit Oy

6.

7.

8.
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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.ains.fi
Andritz Oy Wood Processing
www.andritz.com
CTS Engtec Oy
www.ctse.fi
Citec Oy Ab
www.citec.com
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
Aulis Lundell Oy
www.aulislundell.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
JTK Power Oy
www.jtk-power.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 Building Systems
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
 
TRY:n ryhmät 
 
Pintakäsittelyryhmä
Infraryhmä
Runkoryhmä
Paloryhmä
Ruostumattoman teräksen asiantuntijaryhmä
T&K-ryhmä
ECCS-ryhmä
Opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaryhmä
Mastoryhmä
Ympäristöryhmä
TRY-BY betoni-teräsliittorakenneryhmä

Kunniajäsenet 
 
1. Erkki Saarinen 
2. Jouko Pellosniemi 
3. Antti Katajamäki 
4. Esko Rautakorpi 
5. Esko Miettinen 
6. Matti Ollila 
7. Eero Saarinen 
8. Kari Salonen 
9. Markku Heinisuo 
10. Pekka Helin 
11. Jouko Kouhi
12. Unto Kalamies
14. Marko Moisio

Jäsenet



Laatua ja turvallisuutta kanssasi varmistamassa

Koneturvallisuus!
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Kiwa Inspecta on yksi maailman johtavista asiantuntijoista turvallisuudessa, laadussa ja luotet-
tavuudessa. Testaamme, tarkastamme, sertifioimme, tarjoamme teknisen konsultoinnin palveluita 
sekä koulutuksia noin 700 osaajan voimin Suomessa ja toimipisteverkostomme kattaa koko maan.
Olemme osa maailmanlaajuista Kiwa-konsernia, joten kykenemme toimittamaan suuria projekteja ja 
palvelemaan kattavasti kansainvälisiä asiakkaitamme.  

Lisätietoa: kiwa.com/fi          Asiakaspalvelu: 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com Kiwa Inspecta

ISO 9001 laatu

ISO 14001 ympäristö

HSEQ-arviointi

ISO 45001 Työterveys ja 
-turvalllisuus

Teräsrakenteiden 
dimensiomittaukset Mittauslaitteiden kalibrointi

ISO 3834 hitsauksen laatu

Hitsaushenkilöiden ja  
menetelmien pätevöinnit

Ta
rk

as
tu

s Painelaitteiden rakenne- ja 
suunnitelmatarkastukset

ASME-koodin mukaiset 
tarkastukset

Nostureiden ja nostolaitteiden 
tarkastus

NDT – rikkomaton 
aineenkoetus

DT -rikkova aineenkoetus

FI- ja CE-merkinnät

• EN 1090 teräsrakenteiden 
CE-merkintä

• Valaisinpylväät

• Tie- ja siltarakenteet

• Metallisavupiiput

• Liikennemerkit

• Naulalevyt

• Betoniteräkset ja  
raudoitteet

• Teräsrakenteiden  
asennukset

• Liikenneviraston  
teräsrakennetyöt



 

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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