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Erottuminen nykypäivän globaaleilla markki-
noilla on yhä vaikeampaa. Ei riitä, että tuotteet 
on valmistettu kustannustehokkaasti ja että ne 
toimivat moitteettomasti vaativissakin oloissa. 
Pitää erottua kilpailevista tuotteista. Ratkai-
sevaa on, mikä näkyy päällepäin eli tuotteen 
pinta, värit ja muotoilu. 

– Teollisesti valmistettujen tuotteiden vä-
risuunnittelun ja värimarkkinoinnin merkitys 
kasvaa. Värit tekevät tuotteista yksilöllisiä ja 
erottuvia, jolloin niistä ollaan valmiita maksa-
maan korkeampaa hintaa, Tikkurila Oyj:n ko-
timaan teollisuusmaalien myyntijohtaja Petri 
Järvinen sanoo.

Tikkurila kouluttaa säännöllisesti suun-
nittelijoita, teollisia muotoilijoita ja arkkiteh-
teja sekä omia jälleenmyyjiään. Koulutuksen 
tarkoituksena on auttaa eri sidosryhmiä hyö-
dyntämään Tikkurilan maalituotteita parhaalla 
mahdollisella tavalla.

– Suunnittelijoiden koulutuksessa pereh-
dytään tuotteiden ominaisuuksiin sekä värisä-
vyjen valintaan. Oikein valitut pintamateriaalit 
suojaavat tuotteita ja varmistavat, että pinnat 
toimivat niissä käyttöoloissa, joihin ne on tar-
koitettu. Värisävyillä voidaan lisätä näkyvyyttä 
ja huomioarvoa. Lisäksi värit korostavat tuot-
teen muotoa ja rakennetta.

Järvinen kertoo, että monet yritykset käyt-
tävät tuotteissaan omia brändivärejään. Se 
vahvistaa yritysidentiteettiä ja luo yhtenäisyyt-
tä.

– Kaikki eivät tyydy valmistajan vakiovärei-
hin tilatessaan uusia koneita tai laitteita, vaan 
ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa 
tuotteesta voidessaan itse valita värityksen, esi-
merkiksi omat brändivärinsä. Ehkä valmistajien 
kannattaisi rohkaistakin asiakkaitaan tähän.

Tikkurila tarjoaa tuotevalikoimansa myös 
RAL EFFECT -kokoelman värisävyissä. Kokoel-
ma sisältää laajan valikoiman moderneja vä-
risävyjä sekä perinteiset värisävyt ja metallin-
hohtosävyt.

– RAL EFFECT -kokoelman laajuuden an-
siosta asiakkaamme pystyvät valitsemaan 
tuotteisiinsa juuri ne värisävyt, jotka parhaiten 
erottavat ne kilpailevista tuotteista. 

Värisuunnittelijalta viimeinen silaus 
Julkiset tilat ja rakennukset saa näyttävämmik-
si ammattitaitoisen värisuunnittelun avulla. 

– Nykyään on vielä tavallista, että yhdestä 
kappaleesta koostuvissa rakenteissa on käytet-

ty vain yhtä värisävyä. Värisävyjen yhdistelmäl-
lä saataisiin rakenne aivan eri tavalla esiin. Yri-
tysten kannattaisi hyödyntää värien käyttöön 
perehtyneiden suunnittelijoiden osaamista, 
Järvinen sanoo. 

– Suunnittelija puolestaan saa värien avulla 
töistään yksilöllisempiä. Työt erottuvat kilpai-
lijoiden joukosta, ja suunnittelija saa tunnet-
tuutta sekä uusia työmahdollisuuksia.  

Värit myös lisäävät tilojen viihtyisyyttä ja 
houkuttelevuutta, mikä näkyy varsinkin ravin-
toloissa ja myymälätiloissa.

Järvinen kertoo ääriesimerkin pohjoisirlan-
tilaisesta polkupyöräliikkeestä, joka teki myy-
mälästään muotoilun ja värivalintojen avulla 
taideteoksen. 

– Väkeä alkoi vaeltaa myymälään ihan vain 
sen ulkonäön takia, mutta kun ihmisiä tuli riit-
tävän paljon, myös myynti kasvoi. Eikä aikaa-
kaan, kun myymälän pintakäsittelyyn sijoitetut 
rahat oli saatu moninkertaisesti takaisin.

RAL EFFECT - teollisuus- 
värien uusi suunta
Saksalaisen RAL Instituutin RAL CLASSIC -vä-
rikokoelma on ollut tunnetuin teollisuuden 
käyttämä värisävystandardi, ja se sisältää 213 
sävyä. Vuonna 2007 instituutti lanseerasi uu-
den RAL EFFECT -värikokoelman.

– Syinä nykyaikaisen RAL EFFECT -väriko-
koelman luomiseen olivat asiakkaiden vaati-
mukset laajemmasta väritarjonnasta ja teol-
lisuuden tarpeista erottautua markkinoilla. 
Lisäksi lainsäädäntöä on muutettu kiristämällä 
määräyksiä terveydelle vaarallisten pigmentti-
en käytöstä maaleissa, Petri Järvinen kertoo. 

RAL EFFECT -värikokoelman valmistukses-
sa on käytetty vesiohenteista maaliteknologi-
aa. Värisävyjen pigmentit ovat samoja, joita 
käytetään yleisesti maaliteollisuudessa tänä 
päivänä. Käytännössä tällä varmistetaan, että 

Värit tuovat kilpailuetua
Värit luovat myönteisiä mielikuvia tuotteen laadusta. Kahdesta tekni-
sesti samanarvoisesta tuotteesta valitaan helposti se, mikä miellyttää 
enemmän silmää. Silti teollisessa toiminnassa ei ole vielä täysimääräi-
sesti osattu hyödyntää muotoilun ja värien antamia mahdollisuuksia 
parantaa tuotteiden kilpailukykyä.

mm. eristävyyden, palonkeston ja lujuuden 
suhteen. 

-Paneelit valmistetaan yksittäisen asiak-
kaan tilauksen mukaan. Muotoa ja väriä voi-
daan valita useista vaihtoehdoista ja kokoa 
voidaan säätää tuotantolinjallamme. Jokainen 
erä menee tietylle asiakkaalle, emme tuota pa-
neeleja varastoon, kertoo Ruukin Alajärven yk-
sikön tehdaspäällikkö Jukka Hernesniemi.

Ruukin Alajärven tehtaalla paikat kiiltävät 
ja Sandwich-paneelia valmistuu linjalla tasai-
sesti. Tehdassali on melko hiljainen ja tietoko-
neen ääressä linjastoa valvoo mies turvakypärä 
päässä ja turvakengät jalassa. Nykyaikaisessa 
tehdastyössä varmistetaan sekä työntekijöiden 
turvallisuus että tuotteen virheettömyys.

Keskeinen osa tuotantoprosessia on laa-
dunvalvonta. Sitä tehdään sekä perinteisin 
menetelmin että teknologian ja työntekijöiden 
tietotekniikkaosaamisen voimin. Jokaisesta 
tuotantoerästä otetaan osa testaukseen, jossa 
paneelin rakennetta rikotaan. Toinen, merkit-
tävämpi osa laadunvalvontaa on henkilökun-
nan prosessiosaaminen kokonaisuudessaan. 
Koko tuotantolinjasto on täysin automatisoitu 
ja esimerkiksi varastoa hoitaa robotti. Ihmistä 
tarvitaan kuitenkin valvomaan toimintaa.

Hernesniemi toteaa, että nykyisin on hyvin 
tärkeää osata paljon jo ammattiin valmistues-
saan ja työssä on oltava hyvät valmiudet op-
pia lisää. 

- Oikeastaan jo opintojen aikana on tär-
keää harjoitella myös oikeassa tehdasympä-
ristössä ja teemmekin yhteistyötä oppilaitos-
ten kanssa. Tuotantolinja ohjelmoidaan kunkin 
tilauserän mukaisesti ja prosessia on seurat-
tava tarkasti. Nykyaikaisilla välineillä tuotet-
ta valmistuu nopeasti paljon, joten on entistä 
tärkeämpää että työ käynnistyy oikeilla mää-
rityksillä ja prosessia valvotaan ammattitaidol-
la. –JP-T

Kuva 4: Paneeleihin käytettävä teräs tulee valmiiksi 
useina väreinä ja erilaisilla profiileilla Ruukin omalta 
tehtaalta.

Kuva 5: Paneeliseiniä rakennetaan monenlaisille sok-
keleille. Ruukki toimittaa sandwichin mukana myös 
sokkelin päälle laitettavaa sokkelikiskoa, jonka tehtä-
vä on tukea alimmaista paneelia.
Valokuvat: 1 Ruukki, 2 Antti Vettenranta, 3-5 Johanna 
Paasikangas-Tella
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Viimeinen sana

Suomessa on tällä hetkellä reilut 10.000 
teleliikennetoimintaan tarkoitettua mas-
toa. Mastorakenteet ovat haasteellisia 
sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. 
Näihin aikoihin asti on mastojen kanssa 
selvitty ilman suurempia ongelmia, osaksi 
asianmukaisten ohjeiden ja osaksi pätevi-
en suunnittelijoiden ja tilaajien ansiosta.

Viime aikoina on kuitenkin markki-
noille ilmaantunut toimijoita, jotka eivät 
näytä noudattavan ohjeita ja määräyksiä. 
Kyse on joko välinpitämättömyydestä tai 
tietämättömyydestä. Muutamia alumiinis-
ta valmistettuja korkeita (100-150 m) mas-
toja on jo sortunut, onneksi ilman henki-
lövahinkoja. Syyksi on mediassa mainittu 
mm. mastoon kertynyt jää.

Tietojen mukaan sortumien aikana ei 
ole esiintynyt poikkeuksellisia tuuli- ja jää-
kuormia, joten mastojen olisi tullut kes-
tää nämäkin kuormat. Kuvista päätellen 
rakenteet ovat materiaaleiltaan heikkoja, 
valmistustekniikaltaan hitsausten osalta 
ala-arvoisia ja harustuksen osalta jopa kiel-
lettyjä. Harusten kiinnityksessä on käytetty 
köysilukkoja, joiden käyttö oli selvästi kiel-
letty jo aikanaan tehdyssä Masto-ohjeessa, 
koska lukot löystyvät ja irtoavat ajan mit-
taan dynaamisen kuormituksen johdosta.

Voi vain arvella, onko ko. rakenteille 
tehty lainkaan ohjeiden mukaista lujuus-
laskentaa ja mitoitusta. Rakenteet voivat 
sortua pienemmälläkin tuulella ja olla vaa-
raksi lähistöllä liikkuville. Samoin mastossa 
asennustöitä tekevät ovat vaarassa. Tiet-
tävästi eräät alan yritykset ovat kieltäneet 
asentajiaan nousemasta näihin mastoihin. 
Tällaisten mastojen toimittaminen ongel-
ma myös siksi, että toiminta vääristää li-
säksi alalla olevaa kilpailua ja vaikeuttaa 
asianmukaisten rakenteiden toimittamista.

Vastuu rakenteista kuuluu tilaajalle 
eli rakennustoimeen ryhtyvälle. Ongelma-
na on nykyisin ja ehkä tulevaisuudessakin, 
että tilaajaorganisaatioista on poistunut 
alaa tuntevaa henkilöstöä. Vastuuta on 
siirretty käytännössä mastojen toimittajille.

Nykyohjeiden mukaan maston tilaa-
jan tulisi antaa toimittajalle mitoitukseen 
vaikuttavat perustiedot: luotettavuusta-
so, maastotyyppi ja tarkat antennikuor-
mat. Koska näin ei aina ole, voi tilanne 
tarjousvaiheessa olla villi esitettyjen rat-
kaisujen osalta. Kuormat voidaan arvioida 
reilusti alakanttiin. Lisäksi tilaaja voi usein 

myös asentaa jälkeenpäin mastoon lisäan-
tenneja tuntematta niiden vaikutusta maston 
rakenteisiin kohdistuville kuormille. Nykyi-
sin käytettävissä putkimastoissa antennien 
ja etenkin kaapelien vaikutus on yllättävän 
suuri. Kaapelien vaikutus rungon tuulikuor-
maan voi olla moninkertainen itse rakentee-
seen nähden.

Viranomaisen tulisi ottaa oma vastuun-
sa. Tuntuu erikoiselta, että monissa kunnissa 
riittää vain toimenpidelupa rakennettaessa 
mastoa, vaikka masto voi sortuessaan aihe-
uttaa ihmishenkien menetyksiä. Toisaalta on 
ymmärrettävää, ettei viranomaisilla ole tarvit-
tavaa tietämystä arvioida mastojen lujuutta.

Toimintaa voisi kuitenkin kehittää ja tilan-
netta parantaa niin, että rakennuslupahake-
mukseen vaaditaan liitettäviksi asianmukaiset 
lujuuslaskelmat todisteena rakenteen vaati-
mustenmukaisuudesta. Mikäli toimittajalla ei 
ole vaadittavaa mastojen pääsuunnittelijan 
pätevyyttä, tulisi mukaan liittää ulkopuolisen 
asiantuntijan lausunto maston lujuudesta. 
Samoin tulisi vaatia toimittajaa kutsumaan 
lopputarkastukseen mukaan alan asiantuntija 
tekemään silmämääräisen arvion.

Pekka J Riisiö, Finnmast Oy  
TRY:n mastojaoston puheenjohtaja

Mastorakentaminen 
– kuka vastaa ja mistä

Valokuva: Arto Rautio

Vanha Kodanskán palatsi Prahassa on 
remontoitu toimistokeskukseksi, ja sa-
malla rakennus sai uuden julkisivun, 
jonka suunnitteli ranskalais-israelilai-
nen taiteilija Yaacov Agam. Julkisivu 
koostuu eloksoiduista alumiinilevyistä, 
ja siinä on 410 väriä, jotka muodos-
tavat vaikutelman moniulotteisesta 
sateenkaaresta. Julkisivu on maalattu 
Tikkurilan maaleilla. Pohjamaali on Te-
macoat GF Primer, pintamaali Tema-
dur 90 ja pystysuorille profiileille Te-
madur Clear.
Valokuva: Montako Color S.R.O

Kuvanveistajä Pekka Jylhän suunnitte-
lema ja Halikko Works Oy:n valmista-
ma teräksinen, monivärinen rantapallo 
on ilahduttanut keväästä 2007 Salon 
urheilupuistossa kävijöitä.
Pintakäsittely on tehty Tikkurilan tuot-
teilla. 
Valokuva: Heidi Hirvelä

värikokoelmassa ja maaleissa käytettävät sä-
vyt vastaavat toisiaan. Samalla vältetään myös 
metameria eli värisävyn poikkeama valaistuk-
sen vaihdellessa.

RAL EFFECT koostuu 490 värisävystä, jois-
ta 70 on metallinhohtosävyjä. Kaikki metal-
linhohtosävyt voi helposti ja harmonisesti 
yhdistää kokoelman muihin, luonnollisiin vä-
risävyihin. 

Metallinhohtomaaleilla   
trendikkyyttä pintoihin
Metallinhohtomaalit elävöittävät tuotteiden 
pintaa ja korostavat rakenteen muotoja. Pin-
nan hohtoa voi korostaa valaistuksella. 

– Kun valo osuu tuotteeseen, maalipin-
nan pienet metallipartikkelit heijastavan valon 
takaisin, ja tämä luo mielikuvan pinnan yksi-
löllisyydestä ja laadukkuudesta, Tikkurila Oyj:n 
Application Engineer Mårten Juslin kuvailee. 

Metallinhohtomaalit soveltuvat sekä puu- 
että metalliteollisuuden tuotteisiin. Tikkurila 
on kehittänyt betonilattioille metallic-perus-
maalin, jota sävyttämällä lattiapintaan saa lisää 
eloa ja erottuvuutta.

– Metallisen lattiamaalin avulla suunnitteli-
jat ja arkkitehdit pääsevät ideoimaan ja toteut-
tamaan omaperäisiä lattiapintoja eri asiakas-
kohteisiin, myymälöistä ja lastentarhoista aina 
teattereihin ja edustustiloihin.

Liisa Strann
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TRY:n Pintakäsittelyjaos perustettu

Kemin kaupunki kirkastaa mielikuvaansa julki-
sen tilan taiteella, joka näkyy myös niille, jotka 
pyyhältävät moottoritietä pitkin kaupungin 
ohi. Tikkurila oli mukana mielenkiintoisessa 
design-projektissa, jossa moottoritiesiltaa elä-
vöitettiin valoportilla.

Maisemasuunnittelu tekee ohitusteistä 
ajatusten herättäjän. Tämän voit kokea Ke-
missä. Yli 30 metriä leveä Valoportti-teos si-
joitettiin Kemin keskustaliittymän siltaraken-
teeseen E18-moottoritielle. Liikennevirasto ja 
Lapin ELY-keskus halusivat tuottaa autoilijoille 
elämyksiä sekä myönteistä mielikuvaa Kemin 
kaupungista.

– Taide tarjoaa hyviä keinoja mielenkiintoi-
sen väyläympäristön suunnitteluun, kertovat 
väyläilmeprojektia johtanut suunnittelutoimis-
to WSP:n muotoiluyksikön päällikkö Mari Sii-
konen ja kuvanveistäjä Marjukka Korhonen.

Haluttu ja kestävä värisävy  
lakkaefektillä
Kemin valoportti 03Valoportti-teoksen valmisti 
valaisinpylväisiin erikoistunut Tehomet Oy. Teos 
koostuu Plastilon Oy:n valmistamista kompo-
siittiputkista, jotka on pintakäsitelty Tikkuri-
lan Jäänsininen III -lakkaefektisävyllä. Teoksen 

Kestävää maisemataidetta Tikkurilan 
tuotteilla

Näistä syistä johtuen Teräsrakenneyhdistykses-
sä päätettiin, alan edustajien kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen, esittää ympäristöjaos-
ton yhteyteen erityisen pintakäsittelyjaoksen 
perustamista. Näin pystytään erottamaan pin-
takäsittelyasiat omaksi kokonaisuudekseen sen 
sijaan, että niitä käsiteltäisiin ainoastaan ympä-
ristönäkökulmasta.

Teräs tarvitsee toisinaan niin suojakseen 
kuin väri-ilmeekseen erilaisia pintakäsittely-
jä. Eri pintakäsittelyvaihtoehtojen esille tuo-
minen suunnittelusta ja materiaalivalinnoista 
vastaaville tahoille on tärkeää koko teräs- ja 
metallirakentamisalan tulevaisuuden kannal-
ta. Vanhat uskomukset teräksen korroosiokes-
tävyyden riittämättömyydestä tulee kumota 
nykyaikaisella tiedolla eri pintakäsittelymene-
telmistä. 

Teräsrakenneyhdistyksessä pintakäsitte-
lyjen merkittävyys on tunnistettu ja 6.5.2011 
pidetyssä kokouksessa päätettiin kuuden yri-
tyksen voimin Pintakäsittelyjaoksen perusta-

Teräksen ja muiden metallien pintakäsittelyt muodostavat oman tärkeän osansa teräs- ja 
metallirakentamisessa. Myös kestävän rakentamisen kautta pintakäsittelyjen merkitys 
rakentamisessa ja muussakin metallien käytössä korostuu. 

misesta. Paikalla olleista yritysedustajista pää-
tettiin muodostaa ns. suunnittelutoimikunta, 
joka valmistelee seuraavaan kokoukseen (syys-
kuussa) jaoksen toiminnan kannalta keskei-
siä asioita, mm. jaoksen alustavan toiminta-
suunnitelman ja esityksen toimihenkilöiksi 
(puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja). Perus-
tamiskokouksessa valittiin jaoksen sihteeriksi 
erityisasiantuntija Elina Wanne TRY:stä.

Kokouksessa käydyissä keskusteluissa nou-
si esille mm. seuraavaa:
-  ohjeistuksen tarve kuumasinkityn pinnan  
 maalaamiseen
-  tiedottaminen eri pintakäsittelyvaihto-
 ehtojen ominaisuuksista, eduista ja 
 mahdollisuuksista
-  käyttöikäasiat
-  teräksen pintakäsittelyt osana kestävää 
 rakentamista
Jaos päättää itse toimintamuodoistaan, mutta 
keskusteluissa on nyt jo tullut esiin tarve ohjei-
den ja julkaisujen tuottamiseen nykyaikaisen 

valo-ohjausyksiköllä voidaan tehdä tuhansia 
valaisuvariaatioita. Öisessä moottoritiemaise-
massa teos näkyy kilometrien päähän ja tuo 
raikasta valoa myös sillan alle.

Tikkurilassa putkien pintakäsittelyratkaisun 
suunnitteli Application Engineer Mårten Juslin. 
Hän sanoo, että tehtävä ei ollut niitä helpoim-
pia. Sijoituspaikka on vaativa, ja teoksen on 
lisäksi toimittava näyttävänä ympäristötaiteena 
kellon ja vuoden ympäri.

– Kemin korkeudella luonnollisesti lämpö-
tilan vaihtelu on vuoden mittaan rajua, mutta 
sitäkin enemmän ulkona olevia pintoja rasitta-
vat auringon UV-säteily ja liikenteen aiheutta-
ma likaantuminen, Mårten Juslin kertoo.

– Valitsimme valopylväitä varten Temadur-
sarjasta tuotteen, jota sävyttämällä saimme 
aikaan halutun vaikutelman. Sävytetty poly-
uretaanilakka tarttuu hyvin alustaan ja muo-
dostaa valoa läpäisevän väripinnan. Aikaisem-
min samantyyppistä vaikutelmaa on luotu 
karamellilakoilla tai jopa kaukaisesti Alvar Aal-
lon huonekaluissaan käyttämillä maitolakoilla.

– Valoputkien sileä pinta minimoi likaan-
tumisen. Putket pestään vain kerran–pari vuo-
dessa – ei moottoritiellä enempään ole mah-
dollisuuksiakaan.

Valoportti pohjoisen olosuhteisiin
Auringonpaisteella komposiittiputket tuottavat 
jäänsinistä metallista hohtoa, ja yöllä putket 
valaisevat ympäristön taianomaisesti. Kemin 
maisema-arkkitehtuuri on tehnyt rohkean 
avauksen kaupungin mielikuvan kehittämi-
seksi. Onnistunut lopputulos vaati huolellista 
yhteistyötä.

– Testasimme efektisävyn valonläpäisyky-
vyn huolellisesti tiimiin kuuluneiden muotoi-
lijoiden, arkkitehtien, valosuunnittelijoiden ja 
valmistajan kesken ja uskomme että valittu 
sininen sävy kuvastaa ja kestää myös vaativaa 
pohjoista ilmastoa, Mårten Juslin vakuuttaa.

Samaa Tikkurilan lakkaefektiä on käytetty 
aikaisemmin sisustusratkaisuissa kuten eloku-
vateattereiden ja useiden risteilyalusten sisus-
tuslevyissä sekä Linnanmäen huvipuistossa.

– Kunnianhimoiset suunnittelijat antavat 
tarkan ohjeistuksen mitä hakevat ja vaativat 
tinkimätöntä laatua ja erikoisia sävyratkaisuja. 
Sillä tavalla myös oma osaamisemme kehittyy 
jatkuvasti, kun näitä erikoisprojekteja toteut-
taa, Mårten Juslin korostaa.

Teksti: Alpo Räinä    
Kuva: Kati Leinonen

tiedon saattamiseksi teräs- ja metallirakenta-
misen alalla työskenteleville, alan viranomaiset, 
oppilaitokset ja tilaajatahot mukaan lukien. Tie-
dotustyön tärkein kohderyhmä on suunnittelija-
kunta. Tavoitteena on tarjota heille ajantasaista 
tietoa eri pintakäsittelymenetelmistä. Tiedotus-
kanavina käytetään mm. tätä kädessäsi olevaa 
lehteä sekä TRY:n www-sivuja.

TRY:n jäsenyrityksissä uusi jaos on otettu 
mielenkiinnolla vastaan. Pintakäsittelyjen ilosa-
nomaa halutaan viedä eteenpäin yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa.

Jaoksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki 
TRY:n jäsenyritykset. Mukaan pääsee ottamalla 
yhteyttä jaoksen sihteeriin.

Teräsrakenneyhdistys ry    
Pintakäsittelyjaoksen sihteeri Elina Wanne, 
elina.wanne@tryry.fi
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joitettiin Kemin keskustaliittymän siltaraken-
teeseen E18-moottoritielle. Liikennevirasto ja 
Lapin ELY-keskus halusivat tuottaa autoilijoille 
elämyksiä sekä myönteistä mielikuvaa Kemin 
kaupungista.

– Taide tarjoaa hyviä keinoja mielenkiintoi-
sen väyläympäristön suunnitteluun, kertovat 
väyläilmeprojektia johtanut suunnittelutoimis-
to WSP:n muotoiluyksikön päällikkö Mari Sii-
konen ja kuvanveistäjä Marjukka Korhonen.

Haluttu ja kestävä värisävy  
lakkaefektillä
Kemin valoportti 03Valoportti-teoksen valmisti 
valaisinpylväisiin erikoistunut Tehomet Oy. Teos 
koostuu Plastilon Oy:n valmistamista kompo-
siittiputkista, jotka on pintakäsitelty Tikkuri-
lan Jäänsininen III -lakkaefektisävyllä. Teoksen 

Kestävää maisemataidetta Tikkurilan 
tuotteilla

Näistä syistä johtuen Teräsrakenneyhdistykses-
sä päätettiin, alan edustajien kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen, esittää ympäristöjaos-
ton yhteyteen erityisen pintakäsittelyjaoksen 
perustamista. Näin pystytään erottamaan pin-
takäsittelyasiat omaksi kokonaisuudekseen sen 
sijaan, että niitä käsiteltäisiin ainoastaan ympä-
ristönäkökulmasta.

Teräs tarvitsee toisinaan niin suojakseen 
kuin väri-ilmeekseen erilaisia pintakäsittely-
jä. Eri pintakäsittelyvaihtoehtojen esille tuo-
minen suunnittelusta ja materiaalivalinnoista 
vastaaville tahoille on tärkeää koko teräs- ja 
metallirakentamisalan tulevaisuuden kannal-
ta. Vanhat uskomukset teräksen korroosiokes-
tävyyden riittämättömyydestä tulee kumota 
nykyaikaisella tiedolla eri pintakäsittelymene-
telmistä. 

Teräsrakenneyhdistyksessä pintakäsitte-
lyjen merkittävyys on tunnistettu ja 6.5.2011 
pidetyssä kokouksessa päätettiin kuuden yri-
tyksen voimin Pintakäsittelyjaoksen perusta-

Teräksen ja muiden metallien pintakäsittelyt muodostavat oman tärkeän osansa teräs- ja 
metallirakentamisessa. Myös kestävän rakentamisen kautta pintakäsittelyjen merkitys 
rakentamisessa ja muussakin metallien käytössä korostuu. 

misesta. Paikalla olleista yritysedustajista pää-
tettiin muodostaa ns. suunnittelutoimikunta, 
joka valmistelee seuraavaan kokoukseen (syys-
kuussa) jaoksen toiminnan kannalta keskei-
siä asioita, mm. jaoksen alustavan toiminta-
suunnitelman ja esityksen toimihenkilöiksi 
(puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja). Perus-
tamiskokouksessa valittiin jaoksen sihteeriksi 
erityisasiantuntija Elina Wanne TRY:stä.

Kokouksessa käydyissä keskusteluissa nou-
si esille mm. seuraavaa:
-  ohjeistuksen tarve kuumasinkityn pinnan  
 maalaamiseen
-  tiedottaminen eri pintakäsittelyvaihto-
 ehtojen ominaisuuksista, eduista ja 
 mahdollisuuksista
-  käyttöikäasiat
-  teräksen pintakäsittelyt osana kestävää 
 rakentamista
Jaos päättää itse toimintamuodoistaan, mutta 
keskusteluissa on nyt jo tullut esiin tarve ohjei-
den ja julkaisujen tuottamiseen nykyaikaisen 

valo-ohjausyksiköllä voidaan tehdä tuhansia 
valaisuvariaatioita. Öisessä moottoritiemaise-
massa teos näkyy kilometrien päähän ja tuo 
raikasta valoa myös sillan alle.

Tikkurilassa putkien pintakäsittelyratkaisun 
suunnitteli Application Engineer Mårten Juslin. 
Hän sanoo, että tehtävä ei ollut niitä helpoim-
pia. Sijoituspaikka on vaativa, ja teoksen on 
lisäksi toimittava näyttävänä ympäristötaiteena 
kellon ja vuoden ympäri.

– Kemin korkeudella luonnollisesti lämpö-
tilan vaihtelu on vuoden mittaan rajua, mutta 
sitäkin enemmän ulkona olevia pintoja rasitta-
vat auringon UV-säteily ja liikenteen aiheutta-
ma likaantuminen, Mårten Juslin kertoo.

– Valitsimme valopylväitä varten Temadur-
sarjasta tuotteen, jota sävyttämällä saimme 
aikaan halutun vaikutelman. Sävytetty poly-
uretaanilakka tarttuu hyvin alustaan ja muo-
dostaa valoa läpäisevän väripinnan. Aikaisem-
min samantyyppistä vaikutelmaa on luotu 
karamellilakoilla tai jopa kaukaisesti Alvar Aal-
lon huonekaluissaan käyttämillä maitolakoilla.

– Valoputkien sileä pinta minimoi likaan-
tumisen. Putket pestään vain kerran–pari vuo-
dessa – ei moottoritiellä enempään ole mah-
dollisuuksiakaan.

Valoportti pohjoisen olosuhteisiin
Auringonpaisteella komposiittiputket tuottavat 
jäänsinistä metallista hohtoa, ja yöllä putket 
valaisevat ympäristön taianomaisesti. Kemin 
maisema-arkkitehtuuri on tehnyt rohkean 
avauksen kaupungin mielikuvan kehittämi-
seksi. Onnistunut lopputulos vaati huolellista 
yhteistyötä.

– Testasimme efektisävyn valonläpäisyky-
vyn huolellisesti tiimiin kuuluneiden muotoi-
lijoiden, arkkitehtien, valosuunnittelijoiden ja 
valmistajan kesken ja uskomme että valittu 
sininen sävy kuvastaa ja kestää myös vaativaa 
pohjoista ilmastoa, Mårten Juslin vakuuttaa.

Samaa Tikkurilan lakkaefektiä on käytetty 
aikaisemmin sisustusratkaisuissa kuten eloku-
vateattereiden ja useiden risteilyalusten sisus-
tuslevyissä sekä Linnanmäen huvipuistossa.

– Kunnianhimoiset suunnittelijat antavat 
tarkan ohjeistuksen mitä hakevat ja vaativat 
tinkimätöntä laatua ja erikoisia sävyratkaisuja. 
Sillä tavalla myös oma osaamisemme kehittyy 
jatkuvasti, kun näitä erikoisprojekteja toteut-
taa, Mårten Juslin korostaa.

Teksti: Alpo Räinä    
Kuva: Kati Leinonen

tiedon saattamiseksi teräs- ja metallirakenta-
misen alalla työskenteleville, alan viranomaiset, 
oppilaitokset ja tilaajatahot mukaan lukien. Tie-
dotustyön tärkein kohderyhmä on suunnittelija-
kunta. Tavoitteena on tarjota heille ajantasaista 
tietoa eri pintakäsittelymenetelmistä. Tiedotus-
kanavina käytetään mm. tätä kädessäsi olevaa 
lehteä sekä TRY:n www-sivuja.

TRY:n jäsenyrityksissä uusi jaos on otettu 
mielenkiinnolla vastaan. Pintakäsittelyjen ilosa-
nomaa halutaan viedä eteenpäin yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa.

Jaoksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki 
TRY:n jäsenyritykset. Mukaan pääsee ottamalla 
yhteyttä jaoksen sihteeriin.

Teräsrakenneyhdistys ry    
Pintakäsittelyjaoksen sihteeri Elina Wanne, 
elina.wanne@tryry.fi


