Helsingin keskusta-alueella rakennetaan tiukoille tonteille, jolloin
on huomioitava myös naapureiden rakenteet. Lyyrassa on tarkalla
suunnittelulla optimoitu tilankäyttöä, pitkäikäisyyttä ja muuntojoustavuutta.
Aivan Helsingin kuhinan ytimessä, Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin
vieressä rakentuu kahden rakennuksen kokonaisuus, Lyyra. Ensimmäisessä vaiheessa
valmistuu toimisto- ja liiketilarakennus, jonka kanssa samalla kertaa työstetään viereen
tulevan hotellirakennuksen perustuksia. Sijainti metron lippuhallin yläpuolella, asuinrakennusten välissä on aiheuttanut monenlaista huomioitavaa.
Kohteen rakennuttaa Ylva, joka on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama
yritys. Sen tehtävänä on turvata ylioppilaskunnan omaisuuden kestävä ja pitkäjänteinen arvonnousu. Tämä vaikuttaa myös Ylvan
kiinteistöhankintoihin.
- Meillä ympäristö ja kestävä kehitys ohjaavat kaikkea tekemistä ja haluamme olla
tässä suunnannäyttäjänä, kertoo Lyyran rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirta Ylvalta.
Yksi tapa lisätä rakennuksen käytönai-

kaista ympäristöystävällisyyttä on tehdä siitä muuntojoustava avoimen rakentamisen
periaatteiden mukaisesti. Lehtovirta kertoo
suunnittelun kantavan ajatuksen olleen, että
rakenteiden pitää olla sujuvasti muokattavissa uusiin käyttötarkoituksiin, koko pitkän
käyttöajan. Näiden vaateiden toteuttamisessa
teräksellä on ollut iso rooli.
Lyyran rakenteiden ytimessä on Peikon
toimittama vähähiilinen teräspilareihin ja
Deltabeam-palkkeihin perustuva runko.
- Sen muuntosuunnittelu on tehty meillä
ja yhteensovitettu Peikon kanssa. Meillä toimistotalon suunnittelu on kulkenut rinnakkain hotellitontin kanssa, kertoo projektipäällikkö Lauri Leikas Rambollilta.
- Peikko on työskennellyt meidän Teklamallissamme ja tehnyt oman mallinnuksensa siellä. He ovat esimerkiksi mallintaneet
yhden kerrostason valmiiksi, ja me olemme tarkastaneet sen sieltä mallista, minkä jälkeen he ovat alkaneet tehdä tuotantoa.

Meidän näkökulmastamme tämä järjestely
on sujunut todella hyvin. Mallista saa paljon
enemmän tietosisältöä kuin pelkistä kuvista,
sanoo teräsrakennesuunnittelija Jere Raunama Rambollilta.
Toimistotalon runkotoimitukset valmistuvat Peikon osalta kevään aikana.
- Nyt on jo sovittu, että toimitamme teräsrungon myös vaihe 2:een, eli hotelliasuntokokonaisuuteen. Vaihe 2:een toimitetaan
Deltabeam Green-palkit, jotka auttavat edelleen vähentämään kohteen hiilijalanjälkikuormaa, kertoo myyntipäällikkö Esa Hynninen Peikolta.
Leikas toteaa, että Lyyra on ollut monimuotoinen projekti, jossa on ollut paljon yhteensovitettavaa.
- Isona omana mausteena on ollut liittyminen HKL:n tiloihin. Siltasaarenkadun alla
on HKL:n lippuhalli, joka työntyy molemmilla tonteilla rakennuksen alle. Tonttien
muodot ovat kolmiomaiset ja se on asettanut
haasteita talotekniikan yhteensovitukselle.
Siellä on paikoin tosi ahdasta. Tällä hetkellä
rakennetaan toimistotonttia ja samalla suunnitellaan Siltasaarenkadun toisella puolella olevaa hotellitonttia, jonne tulee hotelli ja
asuntolatorni. Molemmissa rakennuksissa on
vielä liiketiloja ja hotellitontilla ensimmäisessä kerroksessa paikoitustilaa.
Toimistotontilla on huoltopiha, joka palvelee myös hotellitonttia.
- Se on toteutettu niin, että HKL:n lippuhallin kattoon on tehty huoltokäytävä, joka ripustetaan Siltasaarenkadun kannesta.
Huoltosillan rakentaminen risteää vanhojen Siltasaarenkadun kannen palkkien kanssa, joten lippuhalliin jouduttiin rakentamaan
uudet, paikallavaletut tukipilarit palkeille,
jotta olemme voineet katkaista vanhat, olemassa olevat palkit huoltokäytävän kohdalla,
Leikas kertoo.

Peikko vastaa Lyyran teräsosien toimituksesta. Siihen liittyy tuttujen pilarien ja Deltabeam-palkkien ohella myös erityisempiä
rakenteita, joiden avulla rakennukseen on
toteutettu muun muassa vapaata tilaa.

Ristikko painaa yli 30 tonnia ja koostuu
kahdesta puolikkaasta sekä irrallaan toimitetusta diagonaalista.
- Tätä oli hienoa olla mukana toteuttamassa, kertoo Peikon projekti-insinööri Julia
Laitinen.
Jättiläinen tarvittiin vapauttamaan tilaa
huoltopihalle.
- Sinne ei ole voitu sijoittaa pilareita, jotta roska-autot ja muut huoltoautot mahtuvat kääntymään. Tämän vuoksi piti suunnitella ristikko, joka ylittää koko huoltopihan.
Sen jänneväli on 22 metriä ja korkeus nelisen metriä. Se siirtää kuormat perustuksille kahdeksan kerroksen korkeudelta, kertoo
Raunama.
Ristikon ylä- ja alapaarteina on WQpalkki.
- Siinä jouduttiin käyttämään hyvin isoja
diagonaaleja. Isoin diagonaali, joka on ristikoiden päissä, on 400x400x20-millistä putkiprofiilia ja siinä on vielä käytetty lisävahvistuslevyjä liitoksen lähellä diagonaalin
jokaisessa kyljessä. Yläpaarteen päälle tukeutuu pari rungon liittopilaria ja sitä kautta ristikolle tulevat koko julkisivulinjan kuormat,
Raunama kuvailee.
- Tässähän on tiilimuurattu julkisivu, joka kannatellaan kerroksittain. Se asettaa tietysti myös oman taipumarajansa näille rakenteille, Leikas lisää.
Raunaman kokemuksen mukaan jumboristikko on aivan uniikki.
- Ainakaan itse en ole tällaiseen aikaisemmin törmännyt. Meillä oli pieni suunnittelutiimi hoitamassa pelkästään tämän
jumboristikon suunnittelua ja heillekin tämä
oli kyllä ihan ensimmäinen kerta tällaisen
parissa.
Suunnitelmien toteutus on sujunut tiiviillä yhteydenpidolla.
- Itse osien tekeminen, leikkaaminen ja
työstäminen ei ollut ongelma. Mutta se, että
saadaan kasattua tällainen iso ristikko ja vielä vaadittuihin toleransseihin, on kyllä kova
duuni. Näin isojen ja haastavien rakenteiden
kanssa tuotannossa herää aina kysymyksiä,
vaikka suunnitelmat ovat priimaa. Tällaisten
rakenteiden kuljetuskin vaatii omat jipponsa,
Laitinen kertoo.
Teräksellä on merkittävä rooli myös toimistorakennuksen ylimmän kerroksen näköalaravintolatilassa ja kattoterassissa, jotka
tehdään kokonaan teräsrakenteisena.
- Sinne haluttiin pitkät alueet, joissa ei
saisi olla pilareita. Lisäksi seinät ovat vinoja ja päällä viherkatto. Ravintolatila on erikoisen muotoinen ja palkkilinjoja ei ole voitu
tehdä siihen mihin olisi haluttu. Esimerkiksi
molemmissa päissä ravintolatilaa on isot ikkunaseinälinjat. Niiden kohdalla on jouduttu kannattelemaan palkkilinja kokonaan lattateräspilareilla, ikkunoiden saumakohdista.
Koko ravintolan teräsrunko on hyvin monimutkaisen muotoinen. Tämä on ajanut ei niin
perinteisiin ratkaisuihin, ja on käytetty esimerkiksi teräskehiä, Raunama kertoo.

Keskustarakentamisessa on hyvätkin puolensa. Haahtelan vastaava työnjohtaja Ilkka
Venho toteaa, että mitä ahtaammat ja tar-

kemmat paikat, sitä paremmin tulee suunniteltua koko projektin toteutus. Haahtela on
Lyyran päätoteuttaja.
- Toimimme projektinjohtoperiaatteella. Tässäkin kohteessa teemme noin 80
osaurakkasopimusta. Urakoitsijat ovat sopimussuhteessa Ylvaan ja me päätoteuttajana
huolehdimme, että työt tulevat tehdyiksi sopimusten mukaisesti.
Siltasaarenkatu on vuokrattu projektin
työmaa-alueeksi. Se kulkee keskellä työmaata ja on itse asiassa HKL:n kolmikerroksisen
teknisen tilan katto. Siellä on muun muassa metroaseman sähkönsyöttöasema. Myös
Venho arvioi, että rakennuksen rungon integroiminen metron ja teknisten tilojen rakenteisiin on ollut iso haaste.
- Kun aloitimme kaksi vuotta sitten, paikalla oli kaksi isoa virastotaloa. Ne purettiin
pois, mihin meni ensimmäinen puoli vuotta.
Sen jälkeen maanrakentamiseen, louhintaan
ja perustustöihin kului vuosi ja viimeinen
puoli vuotta on tehty runkoa. Eli kun kaksi vuotta olemme olleet hommissa, alamme
pikkuhiljaa saada nenää maan päälle. Työmaan näkökannalta ydinkeskustan rakennushankkeet ovat usein tällä tavoin vekkuleita, Venho toteaa.
Haasteista huolimatta kaikki on sujunut
hyvin myös metron suhteen ja HKL:n kanssa
tehdään läheistä ja hyvää yhteistyötä.
- Normaalista työmaasta poiketen meillä on jatkuvasti päivystys ympärillä olevissa
rakenteissa ja alla olevissa teknisissä tiloissa
ja asematiloissa. Siellä kierretään ja vahditaan ja mitataan olosuhteita kuten lämpöä,
jotta saadaan varmistettua, etteivät kenenkään osapuolen olosuhteet häiriinny, Venho

kuvailee.
Toimistotalon kerroksista on jokainen
pitänyt suunnitella erikseen myös terästoimitusten osalta. Venho tuumii, ettei teräsrungossa taida olla juurikaan toistoa rakenteissa.
- Lähes jokainen Deltabeam-palkki, pilari ja WQ-palkki on ollut omia yksilöitänsä.
Työmaalle toimitetut terästuotteet ovat olleet tarkkoja, ja niillä on ollut hyvä rakentaa.
Venho pitää Peikon projektinhallintaa
vahvana.
- Kun vertaa muihin tuotetoimituksiin,
mitä tämän kokoisille työmaille teräsrakentamisessa tulee, on ihan poikkeuksellista,
miten projekti-insinööri Julia Laitinen palvelee työmaata ja tietää tasan tarkkaan, missä
mennään. Ja jos hän on lomalla, hänen tuuraajansa tietää ihan samalla pieteetillä. Tämä
on ollut suorastaan hämmentävää.

Lyyran suunnittelun yhteydessä on selvitetty
tarkoin materiaaleja ja toimenpiteitä, joilla kohteelle saadaan mahdollisimman pieni
hiilijalanjälki. Näihin on liittynyt esimerkiksi
biokaasu lämmitysmuotona, raaka-aineisiin
liittyviä vaihtoehtoja ja energiatehokkuus.
Katolle tulee aurinkopaneeleja ja viherkattoa.
Hiilijalanjälkikuorman pienentäminen
alkoi jo vanhojen rakennusten purkamisesta.
- Purkujätteen kierrätys on Suomessa iso
ongelma ja viimeisimpien tilastojen mukaan
vähän yli puolet kierrätetään. EU-tasolta tulevan vaatimuksen mukaan sen olisi jo vuonna 2020 pitänyt olla 70 prosenttia. Meillä

purku-urakoitsijoiden kanssa löytyi ratkaisuja, joilla saatiin kierrätysprosentti noin
95:een. Suuret massamäärät olivat tietysti teräsbetonia. Betoni saatiin murskattua ja
suuri osa siitä käytettyä maanrakennustuotteeksi muun muassa tienpohjiin. Teräs erotettiin ja siitähän tietenkin kiertää kaikki uusiokäyttöön. Tehokkaasta kierrätyksestä on
ollut myös taloudellista hyötyä, kertoo Ylvan
kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska.
Verneri Lehtovirta huomauttaa, että

vaikka valmiissa rakennuksissa käytettävä
energia tulee olemaan kaukolämpöä lukuun
ottamatta hiilineutraalia, se ei tarkoita, että
sitä voitaisiin käyttää miten paljon vain.
- Energiatehokkuus on ollut haastava
asia ratkaistavaksi, mutta Rambollin kanssa
on löydetty kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka liittyvät esimerkiksi
ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen ohjaukseen
ja jäteveden lämmön talteenottoon. Kun Lyyrassa on kaksi rakennusta, pystymme myös
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Deltapalkit 400 kpl / n. 2700jm.
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kierrättämään toisesta rakennuksesta hukkalämpöä toisen tarpeeseen.
Myös inkluusio on Ylvalle tärkeä asia.
Ruuska korostaa, että työntekijöillä tulee
olla työmaalla hyvät oltavat ja heidän tulee
saada oikeudenmukainen korvaus.
- Rakentamisen yhteydessä puhutaan
laadusta ja päästöistä, mutta pitää muistaa
myös ihmiset.

Siltasaarenportin kaksivaiheinen tontinluovutuskilpailu järjestettiin 2017-2018
Toinen linja 7 ja Siltasaarenportti 13 kiinteistöjen tonttien kehittämiseksi. Kaupungin omistamissa rakennuksissa sijaitsi mm.
HKL:n toimitalo ja rakennusvalvontavirasto.
Kilpailulla haettiin korttelille uutta tulevaisuutta kehittyvän Hakaniemen alueella, samalla kun kaupungin toiminnot olivat
keskittymässä uuteen Kalasataman virastotaloon. Tavoitteeksi kilpailussa asetettiin
arkkitehtonisesti korkealaatuisen ja monipuolisen kokonaisuuden toteuttaminen
kaupunkirakenteen solmukohtaan. Erityisesti korttelin läpi menevä Siltasaarenkatu tuli
huomioida. Se on osa kaupunkikuvallisesti
merkittävää Unioninkadun akselia, joka ulottuu Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle.
Kilpailun voitti ehdotuksemme Lyyra, joka kehitettiin yhdessä Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan omistaman Ylvan kanssa.
Ratkaisussa muodostetaan kahdesta kävelykadun erottamasta tontista monipuolinen
kortteli, joka tarjoaa tilat työn tekemiseen,
illanviettoon, majoittumiseen, päivittäiseen
asiointiin ja asumiseen.
Korttelin rakennusten muotoilussa on
huomioitu olevan kaupunkirakenteen täydennysrakentamisen haasteet jakamalla jalustaosan yläpuolelle nousevat massat pienempiin osiin. Ne on muotoiltu siten, että
rakennusosien väliin jää näkymäakseleita
naapuritalojen asukkaille. Rakennusmassojen

väliset terassipihat on suunniteltu vehreiksi
keitaiksi oman kiinteistön käyttöön ja naapureiden näkymiä rikastuttamaan.
Jalustaosat korttelissa noudattelevat yhtenäistä korkeusmaailmaa. Jalustan yläpuolisissa osissa kerroskorkeus mukailee toiminnan tarpeita; toimistossa 3,6m, hotellissa
3,3m ja asunnoissa 3m. Julkisivuteema yhdistää koko korttelia. Vaalean sävyinen tiiliruudukko skaalautuu kerroskorkeuden ja
toiminnan mukaan. Ruudukon aukko-osiin
sijoittuvat metallirakenteiset ikkunat ja kullekin rakennusosalle ominaiset eri tavoin
patinoidut kupariset pieliverhoukset. Rakennusten julkisivumateriaalit peilaavat viereisten rakennusten Ympyrätalon, Arena-talon ja muiden lähiympäristön rakennusten
materiaalipalettia. Metallinen kuviolevykaide
terasseilla ja asuntojen ranskalaisissa parvekkeissa on saanut innoituksensa Uuden
ylioppilastalon metallikaiteista.
Läpi korttelin kulkevasta Siltasaarenkadusta kehitetään korttelin osalla terassoitu
kävelykatu, jossa kadun keskiosa on jalankulkualuetta ja reunoilla on ravintoloiden ja
kahviloiden terasseja. Maantasossa korttelin liiketilat avautuvat suoraan katutilaan ja
maan alla ne ovat yhteydessä Hakaniemen
pohjoiseen metrosisäänkäyntiin. Myös metron lippuhalli ja liiketilat uusitaan kilpailussa esitetyn konseptin mukaisiksi ja lippuhallista avataan uusi yhteys rakennuksen lävitse
III-linjalle.

Rakennusten noustessa aiempaa korkeammiksi, on kiinnitetty erityistä huolta vesikaton ja räystäslinjan muotoiluun. Toimitalon katolla ylin kerros ”Sfääri” on ideoitu
avoimeksi ravintolamonitoimitilaksi, jonka
terassilta aukeavat näkymät ilta-aurinkoon
Töölönlahdelle. Teräksisellä kuorirakenteella
mahdollistetaan pilariton juhlava yhtenäinen
salitila. Sfäärin monilapekatto verhotaan konesaumatulla pellillä.
Hybridikorttelin päällekkäin sijoittuvien
toimintojen kannalta toimivimmaksi todettiin teräksinen pilari-palkki-runko. Järjestelmä mahdollistaa tilojen joustavan jakamisen
ja muunneltavuuden rakennusten elinkaaren
aikana. Toimitalossa on varauduttu kerrosten
yhdistämiseen välipohja-aukoin ja avoportain. Asunnoissa ja hotellissa käytetään esivalmisteisia kph-elementtejä.
Rakennusten kaikki osat on suunniteltu
energialuokkaan A ja niille haetaan Leed Platinun sertifikaattia. Rakennusteknisten energiatehokkaiden ratkaisujen ohella korttelissa
käytetään energiankierrätystä ja se varustetaan aurinkopaneelein.

