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Pääkirjoitus

Polttoon vai
kierrätykseen?

Rakennusteollisuuden pitäisi
osata ajatella, että se on palvelutoimintaa. Rakentamisessa
tärkeää on yhteinen intressi
katsoa asioita koko elinkaareen liittyen, ei vain rahoitus
ja rakentamisvaiheen toteutus

Rakennusalan järjestöt sekä siinä sivussa
Teräsrakenneyhdistys ja Teräsrakennelehti
muuttivat uusiin tiloihin kesken juuri tämän
lehden kiireisimmän tekovaiheen. Muutto on
enemmän mahdollisuus, vaikka jossain määrin aina myös tuskainen.
Teräsrakentamisen arkistot tuli käytyä
tarkasti lävitse ja kaiken materiaalin tarpeellisuus punnittua tarkkaan. Materiaalia oli
paljon, todella paljon, ja kaikki käytiin lävitse vaaditulla tarkkuudelta. Teräsrakentamisen käsikirjasto löytyy jatkossakin TRY:n toimistosta. Myös Teräsrakennelehdet vuodesta
1978 alkaen säilyivät edelleen luettavina. Ilman uutta varastotilaa ei hyvästä yrityksestä huolimatta selvitty, kun kaikkea ei sentään
poistettu valikoimista.
Uuden tietosuojalainsäädännön toteutus tuli Teräsrakenneyhdistyksessä varmistettua muuton yhteydessä. Henkilötietojen
käsittelyn avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät ja tietojen käsittelyyn tuli aikaisempaa
tarkemmat vaatimukset. Pilvipalveluiden ja
verkkolevyjen sähköisen materiaalin käsittely on monesti vielä haastavampaa tietosuojan osalta kuin kunnollisten fyysisten asiakirjojen.
Tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018, joten vielä on aikaa reagoida.
Suosittelen kaikkia lehden lukijoita tutustumaan uuteen tietosuojalakiin ja katsomaan
sen jälkeen millaisia yllätyksiä eläkkeelle 10
vuotta sitten jääneen kollegan mapeista löytyykään.
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Meiltä lähti tietosuojamateriaalia todella runsaasti silputtavaksi. Onneksi ei sentään poltettavaksi. Vanhat arkistot palaavat
eteemme vielä sanomalehtinä ja vastaavina
sekundäärisinä paperituotteina ennen polttolaitosta.
TRY:n ja muiden rakennusalan järjestöjen vanha toimistotalo oli käyttöikänsä siinä vaiheessa, että rakennukselle on tehtävä täydellinen remontti tai rakennettava uusi
tilalle. Seuraamme mielenkiinnolla, kuinka
materiaalien kierto jatkuu remontin tai purkamisen aikana. Teräksen osalta tiedämme, että kaikki irtoava teräs lähtee kierrätykseen. Kuparien ja muiden arvokkaampien
metallien osalta nekin osat, joiden ei pitäisi
irrota lähtevät yleensä ”kierrätykseen” ilman tehokasta vartiointia. Betoni jauhetaan
ja käytetään infrarakentamisessa uudelleen.
Puutuotteiden osalta kierrätys on pääosin
mahdotonta. Kyllästetyt tuotteet ovat täyttä
ongelmajätettä. Kierrätys tarkoittaa polttoa,
jopa ulkomailla toteutettuna.
Yhden rakennusmateriaalin ollessa vahvassa suojeluksessa kannattaa muistaa kaikkien rakennusten olevan pääosin hybrideitä.
Jopa teräsmiehen täytyy tunnustaa, että yhdestä materiaalista valmistetussa rakennuksessa ei ole järkeä. Ihan akustiikan ja viihtyvyyden kannalta, jos ei muuten.
Olen viime aikoina ottanut tavakseni
nostaa katseeni ylös aina kävellessäni uuteen
rakennukseen. Kohtuullisen usein tilasta on
löytynyt teräsrakenteet ihan näkyvillä. Esimerkiksi Tikkurilan urheilutalossa tunnelma
oli hyvin pitkälti puun sävyinen. Ei onneksi puinen. Katsomalla kilpailuiden lomassa
ylöspäin totuus tuli kuitenkin nopeasti ilmi.
Teräsrakenteitahan sieltäkin löytyi. Teräs ei
silti aina tee itsestään numeroa olemalla näkyvillä. Monissa tiloissa teräs jää piiloon lopullisessa toteutuksessa. Yksi on kuitenkin
varmaa: Teräs on rakennukselle sama kuin
Länsimetro Espoolle. Ei se metro itsessään,
vaan mitä se mahdollistaa.
Talon voi tehdä teräksestä, mutta ei ilman terästä.
Janne Tähtikunnas				
päätoimittaja

mielessä, muistuttaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja
Aleksi Randell.

Kun Aleksi Randell aloitti työt RT:n toimitusjohtajana marraskuussa 2017, hänet yllätti
sääntelyn määrä, joka alan toimintaa koskee.
- Sääntelyn ja normituksen määrä on
suurempi kuin aiemmin osasin ajatella. Nykyhallitushan on sinänsä fiksusti pyrkinyt norminpurkutalkoisiin. Rakentamisessa
näyttää silti koko ajan syntyvän myös uutta
sääntelyä, jonka valmistelusta lisäksi tulee
toimialalle tietoa vähän hitaasti. Pitäisi ehdottomasti miettiä, että normeja puretaan
toisaalla yhtä aikaa, jos toisaalla tehdään uusia, sekä keskittyä kilpailun ja tuotekehityksen sallivaan normitukseen. Ehdottomasti
tulisi välttää liian yksityiskohtaista ohjeistusta.
Esimerkiksi kaavailtu rakentamisen hiilijalanjäljen ohjauksen tiekartta ja ehdotus
Vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaaksi ovat asioita, joissa Rakennusteollisuus
on nähnyt vääristä lähtökohdista tapahtuvaa viranomaisohjausta. RT:n kannanotoissa nähdään molemmissa paljolti vain pyrkimystä lisätä puun käyttöä rakentamisessa
viranomaisohjauksen kautta, ei edistää kokonaisvaltaisesti järkevää toimintaa.
- Kyllähän valintojen pitäisi tapahtua kilpailutuksessa läpinäkyvän ja avoimen
arvioinnin kautta. Jos tilaaja sitten haluaa
käyttää jotakin materiaalia, hän voi arvioinnin perusteella nähdä, vaatiiko se esimerkiksi lisäpanoksia rakentamisen tai rakennuksen
elinkaaren aikana, Randell toteaa.
- Yleisesti ottaen rakentamisessa pitäisi
katsoa asioita kokonaisvaltaisesti elinkaarinäkökulmasta, Randell tiivistää.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
on myös menossa. RT:n toive on, että uudistus helpottaa maankäyttöä ja rakentamista.
Aleksi Randell toivoo digitalisaation mahdollistavan osallistumisen ja yhdessä suunnittelun sekä uudenlaisen tekemisen kulttuurin
sekä nopeuttavan prosesseja. Tämä lopulta
asiakkaiden eduksi kertyvä kehitys nopeut-

Foorumi
kin kehittämisestä. On hyvä muistaa, että
infra ja rakennettu ympäristö ovat keskeinen
osa kansallisvarallisuuttamme, jonka kehitys
heijastuu suoraan niin kansalaisten hyvinvointiin kuin työllisyyteenkin. Siihen panostaminen kumuloi paljon muutakin myönteistä kehitystä.

Laatu on palvelua ja koko ketjun
toimintaa

1.

Palvelut ja elinkaari
rakentamisen keskiöön
taisi sekä pääomien vapautumista uusiin
hankkeisiin että lisäisi alan tuottavuutta, hän
korostaa.
- Kaupungistuminen on nyt selvästi näkyvä trendi. Taustalla on työn keskittyminen.
Jos rakennustoimintaan liittyviä prosesseja nopeutetaan, se heijastuu mm. moitittuun
asumisen hintaan myönteisesti. Toki samalla
myös infra-alustaa pitää kehittää, että esimerkiksi asiointiin, vapaa-aikaan ja asunnon ja työpaikan väliä kulkemiseen liittyvän
liikkumisen nopeus ja sujuvuus helpottuu.
Lisäksi uudesta teknologiasta pitää saada hyötyjä myös liikkumiseen ja asumiseen.
Nykyistä vaativampi ja hienompi toteutus on
eduksi sekä meille suomalaisille että kansalliselle kilpailukyvyllemme tässä globaalissa
kilpailussa.

Toimiva infra osa kilpailukykyä
Rakennusteollisuus osallistuu aktiivisesti
sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla
työhön, jossa toimintaympäristöön liittyviä asioita käsitellään. Maankäytön linjaukset tehdään paljolti kansallisella tasolla,
mutta tuotantoon ja materiaalien käyttöön,
standardeihin ja sisämarkkinoiden toimintaan liittyvät päätökset jo enemmän EU:ssa.
Lisäksi RT pitää koko ajan yhteyksiä mm. Venäjän suuntaan, että suomalaisten toimijoiden kannalta hyvät asiat etenevät myös EU:n
ulkopuolella. Pienelle maalle voidaan saada
etua, jos esimerkiksi suunnittelu- ja valmistusstandardit ovat yhteneväiset.
- Vaatii oman osaamisensa ja hyvät yh-

teydet, että keskusteluun voi osallistua ja
päätöksentekoon vaikuttaa. Nythän, kun brexit ja sen jälkeinen aika ovat iso asia, näyttää
siltä, että jäljelle jäävässä EU:ssa integraatio
etenee entisestään. Se taas edistää esimerkiksi koko alueen liikenneverkkojen nopeuden kehittämistä. On huolehdittava, että
koko Suomi on osa eurooppalaista runkoverkkoa ja että EU-rahoitusta voi hyödyntää
inframme kehittämiseen.
Infrastuktuurin kehittäminen tulee useasti esille Randellin puhuessa. Hän pitää sekä
ihmisten että tiedon liikkumiseen panostamista yhtenä keskeisenä ihmisten hyvinvoinnin sekä Suomen kilpailukyvyn, kehittymisen ja työllisyyden kulmakivenä. Yhtenä
osana työtä on etsiä ja hyväksyä uudenlaisia
toteutus- ja rahoitusmalleja.
- Neljän vuoden vaalikausi on lyhyt aikaväli. Olisi hyvä luoda parlamentaarisesti
yhdessä sopien pitkän aikavälin ohjelma niin
uudisrakentamisen, ylläpidon kuin korjausvelankin hallitsemiseksi. Infra vaatisi ainakin
12 vuoden päähän ulottuvan ohjelman, jonka edistäminen olisi sitten syytä antaa alan
toimijoiden tehtäväksi. Ikävä kyllä etenkin
isoissa hankkeissa riesana tahtoo olla lyhytjänteisyys. Poliittisuus ei ole ongelma sinänsä, mutta tarvittaisiin tosiaan pitkä linja, johon sitoudutaan. Ikävä kyllä politiikan
puolella helposti ylireagoidaan lyhyellä ja
alisuoritetaan pitkällä aikavälillä.
- Noin vuoden päästä tulevissa hallitusneuvotteluissa olisi tähdellistä löytää pitkäjänteinen kuva niin maankäytön kuin infran-

Rakentamisen laatu on usein julkisuudessa
asiana, joka heikentää rakennusalan mainetta.
- Mielikuva rakentamisesta on alaa tuntevilla ja myös medialla parempi kuin suuren yleisön ja päättäjienkin piirissä. Ongelmat, joissa usein ovat mukana ylläpidon ajan
ratkaisut, nousevat helposti esille sekä luovat imagoa ja vähentävät luottamusta toimialaan. Mielikuvaa voi kehittää aktiivisella
viestinnällä sekä erityisesti teoilla ja aktiivisella eteenpäin suuntautuvalla otteella, jossa
mukana on koko elinkaari eli myös ylläpidon
ja korjausten aikainen toiminta ja tuotantoketju. Yksi osa tätä on osata ajatella rakentaminen palvelutoimintana, jossa tilaajilla ja
loppukäyttäjillä on iso rooli ratkaisujen ohjaajana.
- Niin rakennusteollisuuden kuin teollisuuden yleensäkin pitää osata uudistua. Digitalisaatio, uudet roolitukset ja tulevaisuuden
peilaaminen omaan nykytekemiseen ovat
esimerkiksi tärkeitä mietinnän arvoisia asioita niin jokaisella osatoimialalla kuin toimijayrityksessä. Toiminnan uudistaminen sekä
tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistäminen
ovat tärkeitä myös nyt, kun töitä on paljon ja
on kiire niiden kanssa. Näin on niin yrityksissä kuin tietysti täällä liittotasollakin. -ARa

Kuva 1: ”Suomessa pitäisi tehdä parlamentaarisesti pitkäjänteinen ohjelma siitä, miten maankäytön,
asumisen ja liikenteen sekä siihen yhdistettynä digitalisaation ja muun teknisen kehityksen asioita kehitetään. Tätä kehittämistä pitäisi ohjata rakennetun
ympäristön osalta hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja myös
luodaan pohjaa uudelle toiminnalle. Nyt asioita katsotaan eri ministeriöistä liikaa osakokonaisuuksina”, linjaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja
Aleksi Randell.
Valokuva: Rakennusteollisuus RT
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Artikkelit

1.

Jousi vie kevyen liikenteen Logomoon
Turun Ajurinkadun ja Logomon väliin rakennetaan kävelysilta suunnittelukilpailun nimimerkillä Jousi
voittaneen ehdotuksen pohjalta. Voittoisaan työryhmään kuuluvat VR Track Oy, Cederqvist&Jäntti Arkkitehdit Oy ja Lighting Design Collective Oy. Sillassa kävelytason kantaa kuusi metriä leveä pystyssä seisovan kolmion muotoinen palkki, joka ripustetaan viidestä pisteestä kadun ja rautatien päälle. Sillan, jonka
ilmeeseen lasiseinät ja valaistus tuovat oman miellyttävän lisänsä, kulkutaso roikkuu tuosta palkista.

Turun kaupunki järjesti suunnittelukilpailun,
jossa tehtävänä oli esittää toimiva, turvallinen ja kaupunkikuvaa esteettisesti rikastava ajatus Turun päärautatieaseman ratapiha-alueen ja Ratapihankadun yli johtavalle
kävelysillalle. Nyt rakenteilla oleva Jousinimiseen ehdotukseen perustuva silta luo
arkkitehtonisesti hallitun sekä liikenteellisesti toimivan ja turvallisen yhteyden Ratapihankadun reunan ja Logomon välille.
Logomon silta on voitu suunnitella neitseelliselle rakennuspaikalle. Jousi-ryhmän
ns. grande idée oli tehdä kokonaan ripustettu
siltarakenne, joka jännittyy kaarevana muotona ratapiha-alueen yli, mihin nimi Jousikin viittaa. Tukea sillalle antavat tornit, jotka
sijoittuvat sillan päihin ja junalaiturien kohdalle. Silta on pääosin terästä ja lasia. Sillan
kävelytason yläpuolella oleva kolmiomainen
kannatinpalkki antaa arkkitehtuurille ja valotaiteelle hyvät edellytykset mielenkiintoisen lopputuloksen syntymiselle.
- Olemme suunnitelleet kokonaisuuden
yhteistyössä hankkeessa pääsuunnitteluvastuun kantavan VR Track Oy:n, jossa pääsuunnittelijana toimii Jukka Horttanainen, ja
valaistuksen suunnitelleen Lightning Design
Collective Oy:n, jossa suunnittelusta vastaavat Tapio Rosenius ja Jari Vuorinen, kanssa.
4
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Arkkitehtisuunnittelusta meillä C&J:ssä ovat
vastanneet kanssani Tom Cederqvist ja Vesa Jäntti. Kilpailuvaiheen jälkeen olen vienyt
meillä työtä eteenpäin projektiarkkitehtina,
kertoo arkkitehti, SAFA Johannes Laiho Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:stä.

Yhdistää Turun kauppatorin 		
ja Logomon
Uusi Logomon silta muuttaa olennaisesti
etenkin Turun keskustan kävelyreittejä, sillä
nykyisin kauppatorilta pitää kävellä Logomoon liki kaksi kilometriä joko rautatieaseman luona olevan kevyen liikenteen sillan
kautta tai Aninkaistenkatua ja Satakunnantietä kulkevaa reittiä. Uuden sillan ansiosta saadaan suora lyhyt reitti Aurankadun ja
Puolalanpuiston kautta Ajurinkadulle ja siitä
Logomon pihaan.
Suunnittelijoiden toimeksiannossa piti muun muassa varautua mahdollisiin raideliikenteen muutoksiin, joiden takia sillan
porras- ja hissiyhteyksiä pitää voida muuttaa
helposti ilman itse sillan muutostöitä.
- Itse silta rakentuu isosta kevyestä kolmionmuotoisesta palkista, joka ripustetaan
kannatintorneihin viidestä kohdasta ylhäältä. Sillan kulkutaso roikkuu kuusi metriä le-

veästä palkista. Käytännössä silta rakentuu
kuuden metrin mittaisista toistuvista elementeistä. Sillan lasijulkisivut ovat kevyitä
rakenteita, jotka antavat kiinnostavan lisäelementin alueen kokonaisilmeeseen etenkin
sillan ollessa valaistuna, Laiho kuvaa siltaa.
- Ripustuspisteet ovat samoilla kohdilla kuin sillalle vievät portaat ja hissikuilut ja
niiden paikkaa on helppo muuttaa, jos laitureita muutetaan. Silta on suunniteltu niin,
että sitä pitkin voi aikanaan jatkaa viemään
kulkijat myös Logomoon sisälle. Siltarakenne sallii kulkuyhteydet niin nykyisille kuin
mahdollisesti nykyisistä poikkeaville tuleville laitureille sekä mahdollisesti Ajurinkadun
puolella olevaan hotelliin ja P-laitokseen,
jota on suunniteltu Ratapihankadun ja radan väliin. Mikään nyt rakennettava ei rajoita
näitä ajateltuja tulevaisuuden muutostarpeita, Laiho lisää suunnittelun lähtökohtia.
Ajurinkadun liepeillä olevien ns. Valion
rakennusten tulevaisuus on myös mietinnässä. Yhtenä ajatuksena on ollut purkaa ne ja
tehdä paikalle mm. Logomon kävijöitä palveleva hotelli. Tässä vaiheessa sillan pää on
tulossa Ratapihankadun ja radan väliin Ajurinkadun pään kohdalle, josta sitä voi helposti jatkaa.
Turussa on suunniteltu uuden matka-

3.

Kuva 1: Logomoon vievä Jousi luo iltavalaistuksessa eri tavalla mielenkiintoisen lisän alueen ilmeeseen
kuin päiväsaikaan.
Kuva 2: Cederqvist&Jäntti Arkkitehtien projektiarkkitehti Johannes Laiho esittelee VR Trackin, C&J:n ja
Lighting Design Collectiven yhdessä suunnittelemaa
Logomon siltaa.
Kuva 3: YIT Infran projektipäällikkö Heikki Keränen
(vas.) ja projekti-insinööri Heikki Järvenpää vas-

taavat, että vuonna 2019 takana oikealla näkyvään
Logomoon päästään taustalla näkyvän ratapihan yli
uutta kävelysiltaa. Sillan kautta kuljetaan myös Turun aseman laitureille.
Kuva 4: Silta näyttää Ajurinkadun ja Ratapihankadun risteyksestä katutasolta katsottuna tällaiselta.
Kuva 5: Siltarakenne näkyy tästä havainnekuvasta hyvin.

2.

keskuksen tekemisestä Aninkaistensillan
puoleiseen päähän ratapiha-aluetta. Tämän
ajatuksen toteutuessa Turun päärautatieasema siirtyy toiselle puolen Logomon siltaa
kuin nykyinen on. Logomon sillassa tämäkin
on jo otettu huomioon. Sillan muunneltavuussuunnittelussa on varauduttu myös siihen, että laiturien leveys tai sijainnit voivat
muuttua.
- Uusi silta on aluksi olennainen helpotus
keskustasta Logomoon kävellen meneville.
Hissien ansiosta sillalle pääsee myös pyörätuolien ja muiden liikkumisen apuvälineiden
kanssa. Valmistuessaan silta palvelee myös
mm. Logomon lähiympäristön uusia asuinalueita, Johannes Laiho kertoo.

4.

Kaareva teräksinen kolmiopalkki
mahdollistaa toimivuuden
Johannes Laiho kertoo teräksen hyödyntämisen olevan koko siltaratkaisun yksi avainasia. Itse sillan kantava rakenne on kärjellään
seisovan kolmion mallinen teräspalkki, joka
on ripustettu teräksisiin kannatustorneihin
ylhäältä päin.
- Radan päälle rakentaminen on vaikuttanut paljon suunnitteluun. Yksi asia, mikä on pitänyt ottaa huomioon, on vaarallis-

5.
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7.

6.

8.

ten aineiden käsittely ratapihalla. Tämä on
vaikuttanut poistumistie- ja ilmanvaihtosuunnitteluun, jossa passiivinen ilmanvaihto muutettiin puhaltavaksi poistoksi. Samalla
kolmiopalkki, jonka ajattelimme alun perin
jäävän ontoksi, sai sisäänsä talotekniikkaa,
Laiho kertoo.
- Onneksi olemme voineet alusta pitäen hyödyntää meille jo ennestään työkumppanina tutun VR Trackin merkittävää kokemusta rata-alueen töistä. Lisäksi paikka on
tuttu mm. töistä, joita olemme tehneet Turun
kaupungille alueen kaavoitusta sekä Hartelalle Ratapihankadun P-laitosta varten, Laiho sanoo.
Sillan kaareva muoto lähtee Johannes
Laihon mukaan rakennuspaikasta. Kun sillan
pää piti sijoittaa ahtaaseen katutilaan, muoto helpottaa toteutusta. Lisäksi silta näkyy
suunnitteluratkaisun ansiosta myös Museonmäelle Puolalanpuistossa. Kun sillan keskustan puoleinen pää tulee Ratapihankadun
poikkikadun eli Ajurinkadun pään kohdalle,
kaareutuva rakenne näyttää suoraa paremmin, mihin on käveltävä sillalle päästäkseen.
- Muoto sekä lasiseinät ja valaistus tuovat pääosin sangen askeettiseen siltaan kokemuksellisuutta. Kaari on toki loiva, mutta
kuitenkin havaittava. Lasijulkisivujen ansiosta sillalla kulkijoilla on hyvät näkymät, ja
kaari tuo muun lisäksi näkymään vaihtuvuutta, Laiho kuvaa.
- Suunnittelua on tehty tiiviisti arkkitehtuuria ja rakennetta yhdessä miettien. Tätä
voisi luonnehtia yksinkertaisuudessaan monimutkaiseksi rakenteeksi sekä vaativaksi
moduulirakenteeksi, jossa esimerkiksi porrasliittymää voi tarvittaessa siirtää helposti.
Kun suunnittelu eteni, tornien pystyosiin valikoitui teräsristikkopilareihin ja itse siltaan
teräspalkkeihin perustuva rakenne. Sillassa
on siis vaakasuunnassa kolmionmallinen ko6
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telopalkki. Myös porrasrakenteet, jotka kantavat itse itsensä ja vain liittyvät siltaan, ovat
teräksestä. Tämä porrasratkaisu helpottaa
osaltaan muunnettavuutta, Laiho toteaa.
Sillan peruslähtökohtana on noin 6 X 6
metrin moduulijako, jossa lasikerron väli on
aina noin kaksi metriä. Varsinainen kulkutaso
on kuorilaattaelementti T-profiilien päällä.
Ylhäällä kattorakenteen alla palkin ja seinätukirakenteen välissä on kiinnitysosa, jossa
on pieni korkeussäätövara. Palkin pinta toimii katon alusrakenteena, jonka päälle asennetaan kaltevaksi leikattu villa ja huopakate.
Näin saadaan kaato ulospäin ja vähennetään
kondenssiriskiä. Kulkutaso roikkuu palkin
yläkulmista, minkä ansiosta sillan ripustuspisteet voi tarvittaessa jopa järjestellä uudelleen.

Arkkitehdille tosi 		
mielenkiintoinen työ
C&J Arkkitehdit ovat tehneet esimerkiksi
aikoinaan Vuoden teräsrakenteeksi valitun
Siilitien metroaseman arkkitehtisuunnittelun, jossa Johannes Laiho oli myös projektiarkkitehtina. Logomon sillan suunnittelua
hän luonnehtii samaan tapaan erikoiseksi ja
mielenkiintoiseksi haasteeksi.
- Tässä on täytynyt miettiä uskomaton
määrä yksityiskohtia, vaikka sillassa ei ole
erilaisia tiloja eikä käyttäjien kanssa suunnittelua eikä edes lämmintä seinää kuten vaikkapa toimistotalossa. Mutta jos ajattelee tätä
kokonaisuutta eli arkkitehtuurin, rakenteiden
ja valaistuksen räätälöintiä tähän paikkaan ja
tarkoitukseen, voi sanoa, että tämä on monessa mielessä vaikeampi kuin tavallinen
toimisto- tai asuintalo. Fokus on aivan eri
paikoissa kuin talonrakennuksessa, ja siitä se
mielenkiintoisuus ja haastavuus varmaan tulee, Johannes Laiho summaa.

- Valotaide on olennainen osa kokonaisuutta, jossa on hyödynnetty kannatinpalkin laajaa pintaa katutasoon päin. Siihen on
tehty valotaideteos, jossa on 1,2 metriä leveitä palkin sivun koko mitan kattavia ledvalomatriiseja, joissa on vaihtuva teema.
Sillan pääkannatinpalkin 46 matriisikenttää
muodostavat kokonaisuuden, jossa tietokoneohjelma luo esimerkiksi liiketunnistimista kerätyn ohjaussignaalin pohjalta valomatriiseihin vaihtuvaa sisältöä, joka ei koskaan
toistu täysin samanlaisena. Valoteoksen
suunnittelusta ja ohjelmoinnista vastaa
Lighting Design Collective, Laiho esittelee.
Kilpailuohjelmassa vaadittiin, että sillan suunnitteluryhmässä pitää olla jonkin
alan taiteilija. VR Track ja C&J siis päätyivät
pyytämään joukkoon valotaiteen osaajan eli
Lighting Design Collectiven. Sama toimisto toimii myös sillan valaistussuunnittelijana.
- Tässä sillassa ei siis ole valaistu itse rakennetta, vaan teräsrakenne toimii valaistuksen taustana. Lasipinnat tuovat oman lisänsä kokonaisuuteen, kun valo heijastuu
niistä ja luo erilaisia vaikutelmia riippuen siitä, mistä ja missä valaistuksessa siltaa katsotaan, Johannes Laiho kuvailee aikanaan nähtävää lopputulosta.-ARa

Kuva 6: Sillan sisältä avautuu lasiseinien läpi hyvät
ja sillan muodon ansiosta hieman muuttuvat näkymät sekä Turun nykyisen rautatieaseman että tulevan matkakeskuksen suuntaan.
Kuva 7: Jousen kaareva muoto muun muassa helpottaa sillan pään hahmottamista, kun siltaa lähestytään Turun keskustan suunnasta.
Kuva 8: Asemapiirros.
Valokuvat: Arto Rautio, suunnittelukuvat: Cederqvist
& Jäntti Arkkitehdit Oy

Artikkelit

1.

Aurasta tulee silta
Kun Logomon sillan suunnittelukilpailu oli ratkennut, etsittiin hankkeelle
urakoitsijaa julkisella kilpailulla. Sen voitti YIT Infra Oy, joka on sitten kilpailuttanut muut tekijät tilaajan suunnitelmilla. Teräs on siltatyössä keskeisessä
roolissa niin paalutuksissa kuin itse siltarakenteissakin. Paalut toimitti SSAB
ja siltarakenteet tulevat Aurasta JPV Engineering Oy:n tuotantotiloista.
Uuden sillan rakennustyömaa ei vielä ole
muuttanut kovin paljon Turun Ratapihankadun varren maisemaa. Aluksi on tehty mm.
paalutuksia ja rakenteiden perustuksia. YIT
Infra sai työmaan käyttöön isohkon alueen
aiemmin P-alueena toimineesta tilasta, mistä työmaa on kiitollinen.
- Tässä on poikkeuksellisen mukavasti tilaa sekä varastoida että tehdä esimerkiksi työmaalle jääviä hitsauksia. Työskentely
rata-alueella ja ratasähköihin liittyvät asiat
tuovat vastapainoksi omia rajoituksiaan ja

2.

vaatimuksiaan, kuvaa työmaata YIT Infran
projektipäällikkönä alkuvaiheessa toimiva
Heikki Keränen.
Itse työ alkoi savimaan paalutuksella. Sillan tukitornien anturat ovat YIT Infran
SSAB:lta ostamien RR450-teräslyöntipaalujen päällä, jotka valittiin sekä tarjouksen että aikataulun vaatiman toimitusvarmuuden
perusteella. Sillan portaiden anturoiden alla
käytetään teräsbetonipaaluja. Niin paalutus
kuin siltaan liittyvät rakenteetkin on tehty tilaajan eli Turun kaupungin teettämillä

Kuva 1: Logomon silta lyhentää merkittävästi kävelymatkaa Turun keskustasta Logomon suuntaan.
Kuva 2: JPV Engineeringin Lokomon siltatyön projektipäällikkö Marko Virta (vas.) ja toimitusjohtaja
Petri Väisänen yhtiön uuden tuotantohallin edessä.
Jatkossa JPV Engineeringin eri tuotantohallit ovat
toistensa vieressä Turusta Tampereelle vievän valtatien varressa olevalla teollisuusalueella.
Kuva 3: Tuotantojohtaja Aleksi Naatula ja teräs- ja
tuotantopalvelujen myyjä Timo Takala ovat huolehtineet BE Groupissa JPV Engineeringin tarvitsemien
terästen hankinnasta ja esivalmistuksesta.

3.
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pailun jälkeen he saivat työn, Heikki Keränen
kertoo.
- Teimme Logomon sillasta laskelmat
neljälle eri urakoitsijalle. YIT Infran kanssa emme ole tehneet yhteistyötä aiemmin,
mutta tunsimme yrityksen henkilöstöä kyllä. Kilpailuun pääsyä ja laskentaamme auttoi,
että olimme tehneet äskettäin Pasilaan väliaikaisen aseman. Se on tilaratkaisujen, portaiden ja rata-alueella työskentelyn osalta
hyvin samantapainen rakenne kuin Logomon
silta. Muutenkin näiden vaaditun EXC3-vaativuusluokan rakenteiden toimitukset ja isojen levypalkkien hitsaus ovat meille tuttuja
töitä. Lähdimme tekemään tarjousta yhdessä
terästukkuri BE Groupin kanssa, joka oli tässä kaikkiaan liki 900 terästonnin hankkeessa
sekä kustannusten että toimitusvarmuuden
näkökulmasta parhaaksi katsottu kumppani. Lähes koko sillan rakenteet tulevat heiltä
esivalmistettuina, toteaa JPV Engineeringin
toimitusjohtaja Petri Väisänen, jonka yhtiökumppani Juha Vahtera valittiin juuri Teräsrakenneyhdistyksen hallitukseen.
- Valmistuksen kannalta EXC3 ei tuo hirveästi eroja EXC2:een verrattuna, mutta erilaiset tarkastukset ja dokumentointi lisääntyvät ja tietysti pitää olla riittävät hitsaus- ja
työnjohtopätevyydet. Meidän väki on hankkinut tähän tarvittavat lisäopit sekä saanut
vaativuusluokkaan riittävät FISE-pätevyydet Teräsrakenneyhdistykseltä. Nyt olemme
käynnistäneet prosessin vaativuusluokkaan
EXC4 pääsemiseksi, Väisänen lisää tyytyväisenä alan etujärjestöltä saatuun toiminnan
tukeen.
- Tarjouskilpailussa oli mukana sekä koti- että ulkomaisia toimijoita. Työmaan kannalta on positiivista, että voitto jäi Auraan.
Kun konepaja on 20 kilometrin päässä, on
esimerkiksi työn valvonta paljon helpompaa
kuin vaikkapa valmistuksen tapahtuessa Espanjassa, Heikki Keränen kiittää.
- Olemme parhaillaan siirtymässä Tar-

4.

5.

6.

suunnitelmilla.
- Teräspaaluja, joiden pituus on ollut
16-30 metriä, lyötiin 8 per tornin perustus
eli yhteensä 40. Alussa paalutuksen ohella piti tehdä jäte- ja hulevesien johtoon sekä
Logomon puhtaan veden syöttöön perustusten alla liittyvät työt sekä tekniikkasiirtoja yms. töitä. Alkuvaiheen töihin kuuluivat
myös ponttiseinien asennus perustuskaivantoja varten, kaivamiset sekä paalujen katkaiseminen ja valu, kuvaa työn liikkeelle lähtöä
projekti-insinööri Heikki Järvenpää, joka ottaa hankkeen projektipäällikön tehtävät haltuunsa kevään aikana Heikki Keräsen siirtyessä uudelle työmaalle.

8
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Sillantekijä löytyi läheltä
YIT Infra on kilpailuttanut pääosan rakennustöistä. Sopivat ja selkeät paketit löytyivät
Keräsen ja Järvenpään mukaan luontevasti,
samoin työt, jotka YIT Infra tekee itse. Paalut
YIT Infra esimerkiksi hankki itse ja kilpailutti
niiden asennuksen erikseen. Sillan, tukitornien ja portaiden teräsrakenteet taas hankittiin asennuksineen sisältävänä urakkana,
jonka sai auralainen JPV Engineering.
- JPV Engineering ei ollut alustavissa kyselyissämme mukana, mutta tunsi hankkeen
muuta kautta. Sieltä otettiin meihin yhteyttä ja kysyttiin, saavatko he tarjota meillekin. Vastasimme myöntävästi ja tarjouskil-

Kuva 4: Tähän tulee Logomon sillan yhden tukitornin perustukset. Kutakin torniperustusta varten on
lyöty maahan kahdeksan SSAB:n RR450 teräspaalua.
Kuva 5: Tässä valmistuu sillan tukitornin vaakaosa.
Kaikki sillan rakenteet tehdään JPV Engineeringin tiloissa Aurassa.
Kuva 6: Nostot ja asennus on mietitty tarkkaan.
Tämä kannake on kiinnitetty tukitornin rakenteeseen
juuri nostamista varten.

7.

vasjoentien toimipisteestä, joka on asutuksen keskellä, kokonaan teollisuusalueelle,
josta vapautui A-Tiilikatteen halli. Meillä on
nyt Pajakaaren alueella kolme hallia. Olemme
aloittaneet tornien teon jo uusissa tiloissa.
Niin tornien pystyosien ristikoita kuin vaakaosien palkki-levyrakenteitakin on jo tuotannossa. Kun vanhojen tilojen vuokrasopimus päättyy tämän vuoden lopussa, olemme
voineet hyödyntää uusia tiloja valmiiden osien varastoinnissa. Tornien asennukset alkavat loppukeväästä, Petri Väisäsen kertoo.
- Varsinaisen konepajavalmistuksen
kannalta esimerkiksi se, että tässä käytetään
isoja levyjä, ei ole mitenkään erityinen asia,
olennaisempia ovat hitsisaumat kuin levyn
koko. Isoimmat haasteet liittyvät tässä maalauksiin ja kuljetuksiin, kun yritämme tehdä
mahdollisimman kokonaisia komponentteja,
että työmaatyö jäisi minimiin, Väisänen lisää.

Työmaalla lähinnä nostoja 		
ja liitoksia
Työ Turun ratapihalla tuo erityisiä turvallisuusvaateita, joihin liittyen mm. YIT Infran
henkilöstö ja JPV Engineeringin asentajat ovat käyneet tarvittavat kurssit. Osittain
töitä voi tehdä vain, kun sähköt ajolangoista on kytketty pois. Työt pitää myös ajoittaa
niin, ettei Ratapihankadun puolen raiteita
kulkeva matkustajaliikenne häiriinny. Pääosa työmaa-alueella kulkevista kiskoista on
rahtiliikenteen käytössä, mikä helpottaa työn
ja junaliikenteen aikataulujen yhteensovittamista.
- Tornien perustukset ovat tukevat, niihin, portaiden perustuksiin ja sillan kanteen menee betonia noin tuhat kuutiota. Silta
tuodaan työmaalle isoille elementteinä, jotka pääosin vain nostetaan paikalleen. Sillan
kansi tehdään kuorielementeistä, jonka päälle tulee valu, Heikki Keränen esittelee.
- Viemme tornit työmaalle kahtena kappaleena. Pystyyn asennettavat keskimääräistä varmaan järeämmistä palkeista tehdyt
ristikkorakenteet nostetaan ensin ja kiinnitetään peruspultteihin. Sitten levyrakenteinen
vaakaosa nostetaan pystyosan päälle ja hitsataan kiinni pystyosaan. Sillan pääkanna-

tin on suunniteltu kuuden metrin lohkoina.
Hitsaamme nämä lohkot konepajalla pisimmillään 24 metrin nostolohkoiksi. Nostolohkot nostetaan sitten ylös ja ovat nostureiden
varassa, kunnes lohkot on kiinnitetty tukitorneihin niissä valmiiksi roikkuvien vetotankojen avulla. Kukin vetotanko menee pääkannattimen läpi ja kiristetään kolme metriä
korkean pääkannatinpalkin, joka on päästään
auki, sisältä. Palkissa on valmiina kiinnityspaarteet ja mm. HEP-800 H-palkkeja pystyssä kiinnityskohdissa. Sillan nostolohkot
tietysti hitsataan myös yhteen työmaalla,
Petri Väisänen kertoo.
- Tornit täytyy tietysti myös jännittää
vetotangoilla perustuksiin ennen kuin pääkannattimen voi kiinnittää torniin. Sillan betonilaatta toimii itse sillassa sekundaarikannattimena, Heikki Järvenpää lisää.
Asennus- ja nostosuunnittelu on tehty
JPV Engineeringissä. Nostolohkoista yksi on
noin 20 metriä pitkä ja painaa 47 tonnia ja
kolme on 24 metrisiä ja painoltaan 56 tonnia.
Nämä kaikki tuodaan työmaalle yhtenä kappaleena, nostetaan ja kiinnitetään tukitorneihin, jolloin rakenne on valmis. Ratapihantien puolella joudutaan nostamaan 48 metriä
pitkä ja teräskiloiltaan 112 tonnin lohko, joka
hitsataan nostoa varten kahdesta osasta yhteen työmaalla. Sen asennuksessa käytetään
väliaikaista välitukea. Kun pääkannatin saadaan tukitornien varaan, välituki poistetaan.
- Työmaalla siis hitsataan kokonaisuudessa aika vähän, pääosin siis eri nostolohkoja yhteen, Petri Väisänen summaa.
- Kun pääkannatinpalkin sisällä menee
tekniikkaa, ja palkki toimii myös osana sillan
valaistusideaa, tulee palkkiin myös mm. niiden vaatimaa rei’itystä. Kun otamme leikkeet
valmiina BE Groupilta, konepajatyö nopeutuu verrattuna siihen, että leikkaukset ja sahaukset tehtäisiin itse. Tämä esivalmistus on
tietysti otettu huomioon jo tarjousvaiheessa.
Toki jotain tahtoo aina jäädä itsellekin, lasijulkisivun tukiteräksiä pitänee sahata omissakin tiloissa, Väisänen toteaa.
- Käytämme sillan, tukitornien ja portaiden rakentamisessa sekä levyjä, putkia että
palkkeja. Teräskiloista suurin osa tulee le-

vyinä. Siltakannen T-teräkset kuuluvat myös
urakkaan, mutta kuorilaatat eivät. Kokonaisteräsmäärästä noin 70 tonnia on ruostumatonta, jonka työstöön meillä on oma pajamme. Rosteria käytetään lasikannakkeissa
eli julkisivun molemman puolen pystypalkit
ovat ruostumatonta terästä, Väisänen jatkaa.

Siltaa pitkin Logomoon 2019
Uusi Logomon silta on ajatus saada käyttöön
keväällä 2019. Varsinaiset siltarakenteet ovat
YIT Infran suunnitelman mukaan valmiina
vuoden 2018 lopussa.
- Käytännössä radan sähköt voi ottaa
pois vain yöllä, minkä takia joitakin nostojakin voi tehdä vain yöaikaan. Sähkökatkojen
lisäksi kahden metrin kosketussuoja tuo omia
rajoitteitaan työmaatyölle, Heikki Järvenpää
kuvaa aikatauluun vaikuttavia tekijöitä.
- Aikataulutus on rakennettu niin, että
nyt tehdään mm. perustuksia. Tornien asennusta tehdään huhti-toukokuussa ja pääkannattimen asennusta kesä-heinäkuussa. Sillan
roikutusteräkset asennetaan pääkannattimen
jälkeen, sitten siltakansi ja sen kuori. Portaat ja päihin tulevat hissit tulevat viimeisinä syksyllä. Sisäpuolisia töitä tehdään tietysti
sitä mukaa, kun niihin pääsee käsiksi. Käytännössä sisätyöt etenevät, kun vesikatto ja
julkisivut on asennettu, Heikki Keränen kuvaa työn etenemistä.
Vaikka tilaajana toimii Turun kaupunki,
tuo työskentely rautatien päällä ja ratapihaalueella myös Liikenneviraston yhdeksi työmaan osapuoleksi.
- Työmaalla on kaksi Liikenneviraston kautta tullutta valvojaa, Keränen toteaa.
-ARa

Kuva 7: Tämä Logomon sillan tukitornin ristikkorakenne nostetaan asennusvaiheessa pystyasentoon.
Tukitornin vaakaosa hitsataan sen päälle ja itse silta
roikkuu aikanaan vaakaosasta vetotankojen varassa.
Valokuvat: Arto Rautio, suunnittelukuva: Cederqvist
& Jäntti Arkkitehdit Oy

Teräsrakenne 1 | 2018

9

Artikkelit

Esivalmistus tärkeä
osa toimitusta
1.

Hyvä teräsrakenneurakoitsijan ja terästukkurin yhteistyö
helpottaa ja nopeuttaa konepajatyötä. Logomon siltatyössä
yhteistyö alkoi jo tarjouslaskentavaiheessa.
- Olemme tehneet pitkään yhteistyötä JPV
Engineeringin kanssa. Niinpä he lähestyivät
meitä tarjouspyynnöllä, kun alkoivat laskea
omaa tarjoustaan. Näin yhteistyöprojektit
usein alkavat, kuvaa teräs- ja tuotantopalvelujen myyjä Timo Takala BE Groupin Turun
yksiköstä.
Timo Takala on BE Groupilla vastuumyyjä JPV Engineeringin suuntaan. Kun Takala vastaa asiakassuhteesta JPV Engineeringin
kanssa, yhteistyö on jatkunut pitkään myös
henkilötasolla ja luonut tietysti ymmärrystä
teräsrakennevalmistajan tarpeista.
- Usein BE Groupilta onnistutaan tekemään toimiva tarjous. Tällaisessa isommassa
työssä toimitusvarmuus on toinen BE Groupia suosiva tekijä, JPV Engineeringin Petri
Väisänen toteaa.
- Tässä kohteessa tarjous tehtiin tietysti
sen hetken tiedoilla. Tiedossa oli, että toimitus sisältäisi teräskilot pääosin jalostettuina
eli että leikkaukset, sahaukset, särmäykset
yms. esivalmistus tehtäisiin ennen toimitusta
Auraan, Timo Takala kertoo.
- Logomo-hankkeessa toimitus tapahtuu
Turun ja Lapuan tuotantolaitosten yhteistyönä. Lapua tekee käytännössä särmäykset,
joita Turussa ei tehdä. Meillä myyjät myyvät
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aina sekä varastotavaraa että niin Turun, Lapuan kuin Lahdenkin valmistuskapasiteettia.
Tuotantolaitoksemme ovat osittain erikoistuneet tiettyihin töihin tai materiaaleihin ja
kokonaistoimitukset yritetään rakentaa niin,
ettei mitään tarvitse kuljettaa edestakaisin
kahden BE Groupin tuotantolaitoksen välillä. Niinpä tässä Logomo-hankkeessakin osa
materiaalista on kulkenut tehtailta Auraan
Lapuan kautta, vaikka pääosa onkin lähtenyt
JPV Engineeringille täältä Turusta, BE Groupin Turun tuotantopäällikkö Aleksi Naatula lisää.

Erikoismitat ja materiaalin
käytön optimointi etuina
Aleksi Naatula arvioi konepajojen hankkivan teräkset tukkurilta kahdesta pääsyystä.
Usein teräkset saa tukkurin varastosta paljon
nopeammin kuin tehtaalta. Tukkuri voi toimittaa varastomateriaaleja jopa muutamassa
päivässä. Toinen tärkeä syy on materiaalien
käytön tehokkuus.
- Tilamme sallivat myös esimerkiksi
18 metrin palkkien kääntämisen ja 350 mm
paksujen levyjen työstön, joka saattaa olla
painon takia hankalaa konepajalla. Kun täältä
menee eritellyt ja hyvin merkityt osat tuo-

tantoon, itse tuotanto on helpompaa, Naatula lisää.
- Meiltä tuleva materiaali on oikeassa
järjestyksessä ja voidaan viedä hitsaukseen
suoraan kuormasta kuten tässäkin on pääosin tapahtunut. Teemme poltto-, laser- ja
plasmaleikkausta, sahausta suoraan ja vinoon, särmäystä, sinkousta, aukotuksia, reikiä, viisteitä eli työstämme tarpeen mukaan,
Takala ja Naatula summaavat.
Logomo-hankkeessa tarvittavat materiaalien tehdasvaraukset tehtiin heti, kun
kauppa oli lyöty kiinni ja oli tiedossa, mitä
tarvitaan. Kun lähdettiin ajoissa liikkeelle,
voitiin varmistaa myös erikoismittalevyjen ja
-palkkien saaminen ajallaan.
- Tehdastoimitukset vaativat kaksi kolme
kuukautta, Timo Takala muistuttaa.
Kun kyse on projektitoimituksesta, työt
on sovitettu BE Groupin tuotantoon työn
etenemisen mukaan. Tässä hankkeessa työtä
on helpottanut myös, että suunnitelmat ovat
olleet ajoissa valmiina, jolloin on tiedetty jo
kuukausia eteenpäin, mitä on tulossa työn
alle ja mitä materiaaleja kutakin työtä varten
tarvitaan. Konepajakuvat ovat tulleet tukkurille sitä mukaa kun JPV Engineering on saanut niitä VR Trackilta.

- Meille tulee polttomallit ja kokoonpanokuvia ja yksittäisiä kuvia, joiden pohjalta
teemme sitten tilaukset, Timo Takala toteaa.
- Tuotanto katsoo sitten tilausta yhdessä muiden tilausten kanssa ja etsii mahdollisimman optimaaliset yhdistelmät
esimerkiksi sahauksille sekä poltto- ja plasmaleikkauksille, joita tässä toimituksessa on
tehty paljon. Idea on saada levyjen, putkien ja
palkkien käyttöaste korkeaksi ja hävikki pieneksi, mikä tietysti alentaa hintaa verrattuna
siihen, että nuo työt tehtäisiin konepajalla itse. Tässä lisäetua saatiin vielä tilaamalla materiaaleja valmiiksi erikoismittaisina, Aleksi
Naatula kertoo.
- Tällainen hanke on meille tosi hyvä
kapasiteetin varauksen ja tuotannon suunnittelun kannalta. Pienemmissä hankkeissa tai yllättävissä tilanteissa asiakkaalla voi
olla hyvinkin kiireelliset aikataulut, mutta niihinkin toki halutaan sopeutua. Olemme kehittäneet tuotantoa ja tuotannon virtaa vastaamaan kiireisiin. Yleisellä tasolla
lähtökohtanamme on, että materiaali lähtee
tuotannostamme asiakkaalle maksimissaan
kahdessa viikossa tilauksesta, Aleksi Naatula
kuvaa tukkurin tuotannon asemaa toimitusketjussa.
- Minusta Logomon siltaan liittyvät toimitukset eivät hirveästi poikkea vaikkapa
isoon talonrakennushankkeeseen tapahtuvista toimituksista. Ehkä tämä on toimituksena
selkeämpi kuin talohankkeet, kun muutoksia
on vähemmän. Esimerkiksi asennusjärjestyksen muutos voi talonrakennuspuolella tuoda
lisähaasteita, Takala arvioi -ARa

2.

Kuva 1: Tässä tehdään polttoleikkausta BE Groupin
Turun tuotantolaitoksella. Polttoleikkausta on tarvittu myös Logomon sillan terästoimituksissa.
Kuva 2: Sahaus kuuluu esivalmistukseen, jota on
myös hyödynnetty Logomon sillan teräsrakenteiden teossa.
Kuva 3: Logomon siltaan menee paljon levytavaraa
esivalmistettuna BE Groupin Turun tuotantolaitoksessa. Tässä tehdään levyjen plasmaleikkausta.

3.

Valokuvat: Arto Rautio
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Artikkelit

1.

Allianssi rakentaa uuden
sairaalaan Kainuulle
Tarve nykyaikaistaa sairaalaverkkoa näkyy myös Kajaanissa, jonne
rakennetaan parhaillaan uusia tiloja sekä Kainuun keskussairaalan
että Kajaanin terveyskeskuksen käyttöön. Kajaanissa rakentamiseen
tuo uutta allianssimalli, jossa ovat mukana suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaava Sweco, pääurakoitsija Skanska ja talotekniikkaurakoitsija Caverion.

Kainuun uusi sairaala korvaa vanhan keskussairaalan tilat kahta jo käytössä olevaa
uudehkoa rakennusta lukuun ottamatta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä todettiin, että on viisainta tehdä kokonaan uusi sairaala, johon toiminta siirtyy
sen valmistuttua.
Uusi sairaala on ensimmäinen - ei tosin
enää ainoa - allianssimallin sairaalatoteutus Suomessa. Kainuun sote-kuntayhtymän,
Skanskan, Caverionin ja Swecon allianssi muodostettiin, jotta saataisiin tilaajan tavoitteet toteuttava varma, toimiva ja niin
käyttö- kuin elinkaarikustannuksiltaankin
tehokas sairaala. Yhteistyö on hankkeessa iso
ja rakennushankkeiden päätoteutuslinjasta
poikkeava asia.
Hanke käynnistyi 2015 kehitysvaiheella, joka kesti noin puolitoista vuotta. Kehitysvaiheessa käyttäjät olivat tiiviisti mukana
tuomassa omaa asiantuntemustaan ja omia
toiveitaan hankkeeseen. Tässä työssä 3D-virtuaaliympäristö on ollut yksi hyvä apuväline. Vuodeosastoista esimerkiksi tehtiin kehitysvaihtoehtoja, joita esiteltiin käyttäjille
”luolassa” 3D-mallin avulla. Vuorovaikutusta hyödynnettiin mm. materiaalien valinnassa, potilashuoneiden väliovien ikkunoiden
sijoittelussa ja potilashuoneiden vaatiman
sairaalatekniikan perusratkaisun suunnittelussa. Kehitysvaiheessa saatiin aikaan riittävät suunnitelmat rakentamispäätöstä, tavoitekustannuksen asettamista ja toteutukseen
siirtymistä varten. Itse rakentamiseen päästiin käsiksi helmikuussa 2017.
Allianssiurakassa sen osapuolet vastaavat yhdessä projektin onnistumisesta. Suunnittelu- ja toteutusratkaisut tehdään yhdessä
ja yksimielisesti hankkeen parasta ajatellen.
Erinomaisista tuloksista palkitseva bonusjärjestelmä kannustaa panostamaan hankkeeseen. Vastaavasti on luvassa sanktioita,
jos jotkut tavoitteet eivät toteudu. Yhteisenä
perustavoitteena on kehittää suunnittelu- ja
rakentamistoimintoja entistä asiakaslähtöisemmiksi.
Sairaalan rakentaminen ei ole ns. elinkaarihanke, eli allianssi ei vastaa uuden sairaalan ylläpidosta. Ylläpidon ja sairaalarakennuksen elinkaaren kannalta myönteiset
asiat ovat silti tietysti keskeisessä osassa
suunnittelu- ja toteutusratkaisuja mietittäessä.

Kuva 1: Uusi sairaala on Swecon arkkitehtien suunnittelema. Kajaanin kaupungin toiveesta värimaailma on vaalean hillitty.

2.

Kuva 2: Sweco on muodostanut rakentamisallianssin
yhdessä Skanskan ja Caverionin kanssa Kainuun uuden sairaalan rakentamista varten. Swecon rakennesuunnittelusta vastaava Tuukka Hakkarainen (vas.),
teräsrakenteiden suunnittelusta vastaava Markus
Derry ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava pääsuunnittelija Nicola Ugas kehuvat toteutusmallia, jossa
myös tilaaja ja käyttäjät ovat tiiviisti osa tiimiä, sekä
etuja, joita saadaan, kun suunnittelijat työskentelevät samassa organisaatiossa.
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Tavoitteet ohjaavat tekijöitä
- Isoin ero perinteiseen hankkeeseen on, että
allianssi miettii asioita yhteisen rahan näkökulmasta ja hakee optimaalisimpia ratkaisuja sitä kautta. Näin mietitään esimerkiksi
sitä, kannattaako jossakin asiassa panostaa
enemmän suunnitteluun, jotta säästettäisiin sitten aikaa ja rahaa itse rakentamisessa, tiivistää allianssin ideaa Swecolla kohteen
rakennesuunnittelusta vastaava Tuukka
Hakkarainen.
- Tilaaja on määritellyt aikatauluihin,
kustannuksiin, asiakastyytyväisyyteen yms.
liittyvät tavoitteet. Suunnittelua peilataan tavoitteisiin eli ne ohjaavat työtä. Esimerkiksi
rakentamisessa löydettävät säästömahdollisuudet arvioidaan kokonaistavoitteiden näkökulmasta, mikä voi sitten kaataa ehdotetun ratkaisun, lisää kohteen pääsuunnittelija
arkkitehti SAFA Nicola Ugas Swecolta.
Osapuolet vievät hanketta eteenpäin yhdessä, korostaa Swecossa hankkeen teräsrakennesuunnittelusta vastaava Markus
Derry. Tässä kohteessa ei ole siis odoteltu
ensin arkkitehdin lähtötietoja eikä mietitty tehtävälistoja, vaan esimerkiksi julkisivun detaljit ovat edenneet rakennesuunnittelun vastuulla. Arkkitehtien suunnitelmat
ovat alusta lähtien olleet muiden osapuolten
tutkailtavina ja arkkitehtien lopulliset ratkaisut on tehty käyttäjien ja toteutuksen tarpeet
huomioon ottaen. Talotekniikkasuunnittelun, jonka hoitaa pääosin Sweco, ohjaus on
allianssikumppani Caverionilla, joka tekee
itse sprinklerisuunnittelun. Rakennetekniikassa vain esijännitettyjen betonielementtien punossuunnittelu tulee ulkoa eli niiden
toimittajalta.
- Kun allianssi vastaa kokonaisuudesta,
se näkyy valinnoissa. Esimerkiksi matalapalkkien käytön takana ovat tietyt reunaehdot halutun muuntojoustavuuden aikaansaamiseksi. Jos hanke olisi pilkottu toimittajille,
tavoitteet olisivat helposti hävinneet. Kun
matalapalkiksi valittiin Peikon Deltabeam,
on Peikko kyllä tehnyt palkkien mitoituksen
normaaliin tapaan, mutta palkit on suunniteltu sairaalan muuntojoustavuustavoitteet
huomioon ottaen. Niitä ei siis ole optimoitu tuotannon tai rakentamisvaiheen mukaan,
Tuukka Hakkarainen toteaa.
- Toki myös erilaisen tiedon välitystä ja
kommunikointia eri toimijoiden välillä olisi
tarvittu paljon lisää, mikäli rakennuttaminen
ja kukin suunnitteluala olisi pilkottu eri konsulteille. Kun suunnittelu on tapahtunut kokonaisuudessaan Swecossa, vuorovaikutus on
sujunut hyvin ja ketterästi. Meillä suunnittelua on työstetty yhteisessä mallissa ja ajatus
tavoitteiden mukaisesta kokonaisuudesta on
pysynyt hyvin keskiössä koko ajan. Olemme
siis kokeneet helpotuksena työllemme, että
koko suunnittelu on tehty samassa toimistossa, Markus Derry lisää.

Tilat sallivat erilaisia toimintoja
Kajaaniin nousee 46.000 m2 kokonaisuus
sekä erikoissairaanhoidon että päiväterveydenhoidon tarpeisiin. Rakennusmassan keskellä on etelä-pohjoissuuntainen sisäkatu,
jonka länsipuolella on ns. kuuma sairaala eli
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Kuva 3: Anstarin Jari Vilkman esittelee kuormalavoja, jotka odottavat Villähteellä lastausta ja matkaa
Rajavillen tehtaaseen Ouluun. AEP-piilokonsolit valetaan Oulussa elementteihin, jotka päätyvät osaksi
Kainuun uutta sairaalaa.
Kuva 4: Kuvassa näkyy taustalla nykyinen keskussairaala, joka toimii uuden sairaalan valmistumiseen
asti, ja etualalla Deltabeam-palkkeja asennettuna
Kainuun uuden sairaalan toisen kerroksen rakenteisiin.
Kuva 5: Kajaaniin rakenteilla olevassa uudessa sairaalassa on terästä eri muodoissa. Sisäkadun liittopi-

larien, Deltabeam-palkkien sekä erilaisten kuilujen,
tasojen ja portaiden ohella teräsmiehet ovat toimittaneet ja toimittavat työmaalle mm. täydentäviä teräsrakenteita. Niitä käytetään mm. pelti-villa-pelti
-elementtien tukemiseen. Lisäksi terästä tarvitaan
sairaalaan tulevien betoni- ja puurakenteiden valmistamisessa ja liitoksissa.
Kuva 6: Sairaalan uuden päärakennuksen työt etenevät tuotantolohkoittain. Tammikuussa 2018 oli
edetty kuudennen kerroksen rakenteiden tasalle. Kuvasta näkyy, että sairaala on maisemassa näkyvällä
paikalla. Tämä on otettu huomioon suunnittelemalla
rakennuksen ulkoinen ilme rauhalliseksi.

6.

päivystys, leikkaussalit, kuvantamistilat yms.
erikoistilat. Sisäkadun itäpuolella on mm.
poliklinikan tiloja sekä lääkärin vastaanottoja konsultointihuoneita.
- Ideana on, että potilas liikkuu vähän
ja yhteistyö eri osastojen ja osaamisalueiden
ammattilaisten välillä voi tapahtua helposti ja hyvin. Potilashuoneet, joihin mennään
sisäkadulta hisseillä, ovat yläkerroksissa. Rakennusmassa jakautuu niin, että alhaalla on
kolme kerrosta toimintatilaa, neljäs kerros
on pääosin tekniikkatilaa ja siitä ylöspäin on
kolme kerrosta potilashuoneita, Nicola Ugas
tiivistää tilasuunnitelman.
Tila- ja toteutusratkaisut löytyivät allianssin yhteisten pohdintojen tuloksena ja
käyttäjien ollessa vahvasti mukana prosessissa. Tuukka Hakkarainen kertoo rakennuksessa olevan rakenteellisesti kolme osaa.
Kuumassa sairaalassa ovat raskaimmat kuormat kestävät rakenteet. Elektiivinen osa eli
poliklinikat, vastaanottotilat yms. muistuttaa
rakenteiltaan toimistotaloja. Potilashuoneet
ovat rakenteellisesti kevyin osa sairaalaa. Tiloihin voi tuoda myöhemmin uusia toimintoja sekä tarvittaessa uusia toimijoitakin.
- Suunnittelutyössä päätavoitteena on
ollut tilojen ja käytön muuntojoustavuus. On
pohdittu, että osa rakennuksesta voisi toimia esimerkiksi hoivakotina, ja että sinne voi
haluttaessa tuoda hammashoidon palveluja.
On myös ajateltu, että sisäkadun varren tiloja
voisi vuokrata sairaalaan sopiville ulkopuolisille toimijoille, Nicola Ugas kertoo.
- Tilaratkaisut vastaavat hyvin hoidon
toiveisiin ja tarpeisiin. Rakentamisessa voidaan toistaa tiettyjä asioita, jotka ovat kaikille samoja, ja tehdä myös käyttäjien tarvitsemia erikoisratkaisuja. Olemme tietysti
hyödyntäneet muista sairaalahankkeista

saamaamme tietoa. Tosin Kajaanissa on pienempi mittakaava kuin esimerkiksi yliopistosairaaloissa. Se tuo omat lisähaasteensa,
kun kaiken on toimittava samalla lailla saumattomasti yhteen kuin isoissakin sairaaloissa, Ugas lisää.
Potilashuoneet on jaettu soluihin, joihin
mahtuu 10-12 potilasta kuhunkin. Jokaisella
potilaalla on yksityishuone ja omat wc-pesutilat, mutta solussa on myös yhteistila, joka
mm. kannustaa liikkumaan ja kuntoutumaan
siten nopeammin kotiutukseen. Esimerkiksi infektio-osaston sijaintia voi siirtää talossa toiseen paikkaan, kun IV-säädöt uusitaan.
Psykiatrian osaston siirto vaatii enemmän,
kun siellä on perusosastoja pienemmät huoneet, vähemmän sairaalatekniikkaa ja mm.
turvalasit ikkunoissa, mutta tarvittaessa sekin on toki mahdollista.

Rakentuu eri materiaalien varaan
Sairaalan rakenneratkaisuja mietittiin niin
puuhun, betoniin kuin teräkseenkin perustuvana. Tarjousvaiheessa ei rajattu mitään
pois. Eri vaihtoehtoja peilattiin sitten tilaajan
tavoitteisiin. Tätä kautta runkojärjestelmäksi
valittiin pääosin betonipilareihin ja jännebetonipalkkeihin perustuva ratkaisu. Osa rakenteesta on tehty betonipilareilla ja Peikon
Deltabeam-palkeilla, ja sisäkadun kohdalla
on myös teräspilareihin ja Deltabeamiin perustuvaa rakennetta.
- Deltabeam tuo lisää muuntojoustavuutta rakenteeseen. Vekselipalkeilla vastataan isoihin talotekniikkavarauksiin, Tuukka
Hakkarainen toteaa.
- Deltabeam-palkkeja menee kohteeseen
noin 260, yhteensä 1,4 kilometriä. Palkkiprofiilit vaihtelevat 320 mm korkeasta 500 mm

korkeaan. Suurin osa palkeista on 400 mm tai
320 mm korkeita, kertoo projekti-insinööri
Valtteri Aspinen Peikon toimituksesta
- Puuta päädyttiin käyttämään sisä- ja
ulkojulkisivuissa. Ulkojulkisivua tehdään paljon puurunkoelementeistä, jotka kiinnitetään pääosin betonirunkoon ja kannatetaan
pääosin kerroksittain teräskonsoleilla, Nicola
Ugas lisää.
- Sisäkadun molemmissa päissä on käytetty pyöreisiin STH Steelin toimittamiin
noin 14-metrisiin betonitäytteisiin teräspilareihin ja Peikon Deltabeamiin perustuvaa
liittorakennetta, johon päädyn alumiini-lasilankkuseinät ja alumiini-lasiseinät on helpompi liittää kuin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Keskellä rakennusta sisäkadullakin on
betonirunko, Markus Derry kertoo.
- Sisäkatuun saatiin teräksellä arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti hyvä ratkaisu.
Muualla teräspalkkia käytettiin siellä, mistä
siitä saatiin hyötyä, Hakkarainen toteaa.
Teräsrakenteita jää näkyviin sisäkadun
ohella lasijulkisivun tukirunkoon ja etenkin
eri kokoisiin katoksiin, joista isoimmat ovat
pääsisäänkäynnin katos ja pysäköintikatos.
Ambulanssikatos tehdään hyödyntäen teräksen uusiokäyttömahdollisuutta.
Monet teräsrakenteet jäävät kävijöiltä huomaamatta. Sellaisia ovat mm. kahden
kerroksen korkuisen tekniikkakerroksen kulkusillat, rakennuksessa olevat erikokoiset
hoitotasot ja portaat sekä talotekniikan kuilut ja katolle tulevat teräsrakenteet. Peikon
palkkeja asennetaan sisäkadun ohella myös
kohtiin, jossa betonipalkin leuasta koettiin olevan haittaa. Palkit jäävät käytännössä näkyvien rakenteiden sisään samoin kuin
Peikon betonipilareihin Deltabeam-palkkien kiinnitystä varten toimittamat piilokon-
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solit. Betoniterästen ohella piiloon jäävät
myös Peikon betonirakenteisiin toimittamat
Welda- ja muut kiinnityslevyt, seinäkenkien
aluslevyt, peruspultit, erilaiset kulmaraudat,
pc-konsolit sekä työsauma- ja valuankkurituotteet. Samaten käy betonisten JK-palkkien
liitoksissa käytetyille Anstarin Parma/Rajavillelle toimittamille AEP-piilokonsoleille.
- Tekniikkakerroksessa on lisäksi muusta rakenteesta poiketen RKC Constructionin teräsrangalla ja Ruukin pelti-villa-pelti
-elementeillä tekemä julkisivu. Julkisivuissa on teräksisiä apurunkoja mm. ravintolan
ja osaamiskeskuksen kohdalla sekä itäpuolen lasilankkuseinän kohdalla, Markus Derry
jatkaa.

Suunniteltu toimivaksi osaksi
kaupunkia
- Lähtökohta on ollut tehdä varatulla budjetilla toimivat, kestävät ja helposti huollettavat tilat eli miettiä asioita käytännöllisyys
ja toiminnallisuus etusijalle. Kaupunki halusi
ulkoiseen ilmeeseen hillityn ratkaisun, joka
ei hyppää kaupunkimaisemassa silmille. Jäl-

8.8.
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kimmäinen toive ohjasi esimerkiksi käytettyä väriskaalaa pääosin vaaleahkoksi, Nicola
Ugas tiivistää.
Kajaaniin tulee vihreä ja luonnonläheinen
sairaalamiljöö, jossa rakennuksen lähiympäristö varataan ensisijaisesti potilaille ja heidän vierailleen. Autot pääsevät rakennuksen
lähelle vain valikoiduissa kohdissa. Sairaala on istutettu tontille puustoa säästäen. Toki
puita joudutaan myös istuttamaan poistettujen tilalle, kun rakennus on valmis.
Luonnonvalo on vehreän ympäristön
kanssa yksi osa potilaiden viihtyvyyttä. Ikkunapinnan iso määrä vaikuttaa myös keinovalaistuksen tarpeeseen. Valaistusintensiteetti
muuttuu kohteessa vuorokauden ajan mukaan automaattisesti. Lämmön talteenotto
tapahtuu sekä poistoilmasta että viemärivesistä. Uusiutuvaa energiaa eli maa- ja aurinkoenergian hyödyntämistä on myös tutkittu,
mutta lopputulemaksi tuli vain varaus aurinkopaneeleille yhteen osaan kattorakenteita.
- Pääroolissa on ihmisten terveys ja sairauksien parantaminen, mihin panokset nyt
on satsattu, Nicola Ugas toteaa.

9.
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- Toki elinkaarikulut ja ympäristön minimaalinen kuormittaminen ovat olleet
allianssille koko ajan erittäin tärkeä osa
rakennuksen suunnittelua ja myös itse rakentamisessa. Rakennustyössä ei ole esimerkiksi syttynyt vielä sekajätettä ollenkaan.
Louhinta-aines puolestaan on käytetty jalostuksen jälkeen työmaalla täytöissä ja kapillaarikatkomateriaalina, Tuukka Hartikainen
tähdentää. -ARa

Kuva 7: Kainuun uusi sairaala on kuntouttava sairaala. Sen tilasuunnittelussa kannustetaan ihmisiä
aktiivisuuteen ja liikkumiseen muutenkin kuin hoitotilanteissa. Viihtyisyys ja luonnonläheisyys kuuluvat myös suunnittelun lähtökohtiin.
Kuva 8: Koko F-rakennus ilman puujulkisivuelementtejä sekä kaistale G-rakennusta vasemmalla ylhäällä Swecon Tekla-mallista nähtynä.
Kuva 9: Sisäkadun eteläpäädyn eli lohkon 4 pääsisäänkäynnin liittorunko ulkopuolelta sekä sisäänkäynnin ulkokatos Swecon Tekla-mallista kuvattuna.

Sairaalarakentaminen työllistää mukavasti
Vilkkaan sairaalarakentamisen kausi on tuonut mukavasti työtä myös Lahden Villähteelle. Siellä toimivan Anstar Oy:n AEP-piilokonsoleita käytetään sekä Jyväskylän että
Kajaanin sairaaloissa pilarien ja palkkien
kiinnittämiseen toisiinsa niin, että konsoli
jää rakenteen sisään eikä siten rajoita huonetilan käyttöä liitoskohdassa.
- Kajaanin hankkeessa saimme projektia
koskevan tarjouspyynnön Parmalta jo vuonna 2016, kun rungon suunnittelussa päädyttiin pääosin betonipilareihin ja -palkkeihin
liittyvään vaihtoehtoon. Kun Parman omistama Rajaville Oy sai elementtitoimitukset,
hanke eteni sitten sopimukseksi. Kannaltamme tämän Kainuun sairaalan toteutusaikataulu istuu sopivasti jatkumoksi Jyväskylän
Novan toimitukselle, mikä tietysti helpotti tuotannon suunnittelua. Toimitukset Kajaanin hankkeeseen alkoivat keväällä 2017,
kertoo Anstarilla elementtitehtaisiin päin tapahtuvasta myynnistä vastaava avainasiakaspäällikkö Jari Vilkman.
- Vaikka konsolit ovat vakiotuotteita, ne
eivät ole kuitenkaan aina samanlaisia. Liitos
voi olla yksi- tai kaksipuoleinen. Kaksipuoleiset konsolit valmistetaan pilarikoon mukaan puolivalmiista tuotteista, Vilkman selventää.
- Tuntuu tietysti hyvältä, että suunnittelijat tuntevat tuotteemme ja luottavat niihin.
Tässä myynnin tärkein tehtävä oli löytää tilaajalle kiinnostavat toimitusehdot, joilla he
saattoivat hyödyntää markkinoiden keveintä ja käyttäjäystävällisintä piilokonsolia, joka soveltuu kaikkien betoni- ja liittopalkkien kannattamiseen betonipilarista, Vilkman
sanoo.
- Uskoakseni konsolin kustannustehokkuus, kompakti koko ja muoto, mikä
auttaa tuotteen käyttöä niin suunnittelussa kuin elementtitehtaallakin, markkinoiden korkein kN/kg-suhde sekä kestävyydet aina 2200kN/220000 kg asti ovat asioita,
joita markkinoilla arvostetaan. CE-merkintähän meiltä löytyy aina luokkaan EXC4 asti, joten siltäkään puolen ei tule rajoitteita
konsolin käytölle. Suunnittelulle tarjoamme
sekä työkalut kotisivujemme kautta että hyvän teknisen tuen sekä tarvittaessa suunnittelupalvelua esimerkiksi sijaintipoikkeamien

korjaamisessa. Työmaille lupaamme elementtien nopeaa asennettavuutta. Liitoksen
vääntökestävyys mahdollistaa palkkien sinänsä yksinkertaisen ja nopean asentamisen
ilman asennustukia ja monipuolisin säätö- ja
korjausmahdollisuuksin, Jari Vilkman listaa
omia myyntiargumenttejaan.
- Anstarin AEP-piilokonsolit valetaan
pääosin elementteihin tehtaalla, tässä kohteessa Rajavillen Oulun tuotantolaitoksessa,
Jari Vilkman tiivistää konsolien reitin Villähteeltä Kajaaniin.
Kajaanin sairaalaan menee Anstarilta
noin 2000 AEP-konsolia. Luvussa ovat mukana myös Skanskan työmaalle lähinnä paikallavalurakenteisiin tilaamat konsolit. Tämä
on yhtiölle viime vuosien toiseksi suurin yksittäinen konsolitoimitus Jyväskylän Novasairaalan jälkeen.

Äänekoski käänsi toimitukset
nousuun
Villähteeltä betonirakentamiseen menevät
tuotteet käytetään lähinnä teollisuus-, liike- ja niin yksityisen kuin julkisen puolenkin
toimitilarakentamisessa. Jari Vilkman kertoo
Äänekosken uuden tehtaan rakennustyömaan
kääntäneen Anstarin toimitukset selkeälle nousu-uralle. Vieläkään rakentamisessa ei
ole toki päästy vuoden 2007 tasolle, mutta
Kuva 10: Kainuun uuden sairaalan rungossa
on betonipilarit ja sekä
betoni- että teräspalkkeja. Betonipilarien
ja -palkkien liitoksissa käytetään Anstarin
AEP-piilokonsoleita,
joiden kieliä on nähtävissä pilareissa ennen
palkkien asentamista.
Valokuvat: 2,3 Arto
Rautio, 4-6,10 Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, suunnittelukuvat:
Sweco

etenkin hankekyselyitä tulee paljon. Liekö se
merkki viisastumisesta, että joitakin hankkeita pistetään nykyään jäihin vielä aivan
loppumetreilläkin.
- Meillä on etenkin viime vuodet ollut töitä hyvin. Toki se on edellyttänyt sitä,
että on voitu toimittaa tuotteita asiakkaita
miellyttävin ehdoin, ja että on hoidettu oma
osuutemme sovitusti. Esimerkiksi Parman
kanssa on tehty yhteistyötä jo 1980-luvun
alkupuolelta asti, joten onhan konsernissa jo
kokemusta yhteistyöstä kanssamme, Vilkman tiivistää.
- Täältä katsoen elementtitehtailla tuntuu olevan hyvä tilauskanta myös tässä meidän toimitussegmentissämme eli muussakin kuin asuntorakentamisessa. Juttelin juuri
erään seinäelementtivalmistajan kanssa,
jonka tilauskirja oli täynnä kuusi kuukautta
eteenpäin, ja runkopuolellakin näyttää olevan tosi hyvä työkanta. Tämä tilanne on tietysti elementtivalmistajille ongelmakin. Jos
on myymässä nyt ison kohteen kanssa kapasiteettinsa kiinni joksikin aikaa, joutuu tarjousvaiheessa miettimään tosissaan, miten
elementtien hinnat kehittyvät lähikuukausina, Vilkman arvioi markkinatilannetta. -ARa

SWECO
ON ALANSA
YKKÖNEN
Sweco on Suomen markkinajohtaja
rakennetekniikassa. Meiltä löytyy
myös maan vahvin teräsrakenteiden
suunnitteluosaaminen.

WWW.SWECO.FI
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AEP-piilokonsoli

MARKKINOIDEN KEVYIN
JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISIN
PIILOKONSOLI
•
•
•
•
•
•
•
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CE-merkitty jopa luokkaan EXC 4 asti
Markkinoiden korkein kN/kg-suhde
Kestävyydet 2 200 kN/220 000 kg asti
Suunnittelutyökalut saatavissa kotisivuilla
Erittäin hyvä tekninen tuki
Konsolin kompakti koko ja muoto edesauttaa tuotteen käyttöä suunnittelussa sekä elementtitehtaalla
Toimitetaan tilauksesta kuumasinkittynä
Teräsrakenne 1 | 2018

•
•
•
•
•

Konsoli jää rakenteen sisään jolloin se ei rajoita
huonetilan käyttöä
Nopea asentaa ja käyttää työmaaolosuhteissa
Soveltuu kaikkien betoni- ja liittopalkkien
kannattamiseen betonipilarista
Sijaintipoikkeamien korjaaminen suunnittelupalvelun
avustuksella nopeaa
Kustannustehokas jopa betonikonsoleihin nähden

Artikkelit

Teräksinen solmu yhdistää Turussa

Kuva 1: Viiden ansaan näkymä nousi voittajaksi, kun A-Insinöörit Suunnittelun Turun toimiston
väki ”äänesti” suosikkiaan uuden halli 8:n Teklarakennemallista poimituista kuvista.
Kuvat 2 ja 3: Tekla-mallista otettuja hallin 8
laajennuksen sisäpuolisia rakenteita.
1.

Tuotannon kehittäminen ja
tehostaminen ovat avainsanoja, kun Meyer Turun telakalla
toteutetaan mittavaa investointiohjelmaa. Teräsrakenteinen halli 8:n laajennus on
neliöiltään pienehkö, mutta
toiminnallisesti tärkeä osa telakan uusiutumista. Laajennus
sijoittuu oivasti kolme eri hallia
yhdistävään solmukohtaan ja
mahdollistaa jatkossa isojen
teräspaneelien siirron valmistuksesta laivalohkojen kokoamiseen sisätiloissa.

2.

- Meillä on käynnissä tuotantolinjojen laajentaminen osana investointiohjelmaamme.
Yksi osa ohjelmaa on uuden paneelilinjan
tekeminen. Samalla teemme uuden reitin
tuoda painavat 28 X 24 metrin paneelit ulos
tuotannosta. Tämä hallin 8 kooltaan 1900 m2
laajennus on olennainen tuotannon sujumiselle, hanketta Meyer Turku Oy:ssä projektipäällikkönä vetävä Matias Korpela kuvaa
esiteltävää työmaata.

Solmii yhteen kolme hallia
Hallilaajennus tulee käytännössä kiinni useaan eri aikaan rakennettuun halliin, ikään
kuin ne yhteen sitovaksi solmuksi. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä projektia vetävä Launo Laatikainen sanoo tämän tuoneen
omat haasteensa tekemiseen niin liitäntöjen
kuin rakenteidenkin osalta. Lattiat esimerkiksi olivat jokaisessa nyt laajennuksen yhdistämässä hallissa eri tasossa.
- Uuden hallin lattia on pitänyt sovittaa

samaan korkoon hallien 5, 6 ja 8 lattioiden
kanssa ja lisäksi yrittää tehdä lattiasta mahdollisimman suora. Ulkomitat ja korkeus ovat
tulleet hallista 8, jonka nosturiradat jatkuvat
laajennuksen puolelle. On esimerkiksi pitänyt
vahvistaa viereisen hallin 5 kattorakenteita
palkeilla, jotta etenkin laajennuksen hallin 5
kattoa korkeamman seinän viereen syntyvät
kinoskuormat hallitaan. Yksi ansas on pitänyt
viedä viereisen hallin puolelle, että saadaan
kokonaisuus toimimaan eli seuraavat asennukset tehdyiksi. Tämä kaikki on lisännyt
suunnittelun ja toteutuksen haasteita, Laatikainen kertoo.
- Pilarien poisto vanhasta rakenteesta ja
yhden ansaan asennus vanhan hallin puolella
ovat työnä haasteellisia. Samoin kuutoshallin toimivan muuntamon päällä työskentely
vaati omat suunnittelunsa ja lisäsuojauksensa, sanoo pääurakoitsijana toimivan YIT Talo
Oy:n projektipäällikkö Rami Rinne.
- Nämä 28 X 24 metrin paneelit kulkevat
jatkossa uuden hallinosan kautta. Laajennuk-

3.
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4.

seen tulee 200 tonnin siltanosturit. Hallin 8
pääty on purettu pois, ja laajennusosa yhdistää nyt keväällä valmistuessaan hallin 8 halleihin 5 ja 6/7. Myös hallien 5 ja 6 seiniin on
nyt avattu aukot. Paneelit tulevat automaattiselta hitsaus-valmistuslinjalta, ja ideana
on mahdollistaa suora syöttö osien valmistuksesta lohkojen tuotantoon ilman tarvetta ulkotilassa tapahtuviin kuljetuksiin. Myös
kuljetukseen käytettävää laitteistoa tullaan
uusimaan. Laajennus on siis laivanrakennuksen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavassa solmukohdassa, Korpela selventää työn
taustoja.
Uusi osa mahdollistaa paneelien nostamisen pienipyöräisiltä suurempiin isopyöräisiin vaunuihin, jolloin myös paneelien jatkosiirrot on helpompi ja turvallisempi tehdä.
Telakan alueella on muutenkin siirrytty yhä enemmän tekemään työtä sisätiloissa, kuten juuri esimerkiksi tapahtui tehtäessä
uusi 10.000 m2 teräslevyjen vastaanotto- ja
varastohalli. Kun näin syntyy laaja yhtenäinen sisätila, tällaisten siirtojen ja kuljetusten
solmukohtien merkitys korostuu.

Vanhoihin mittoihin 		
uudet vaateet
Laajennusosaan, jonka korkeus lattiatasosta
harjan kantavaan profiilipeltiin on 14 metriä, tulee varsinaista ulkoseinää vain viitisen
metriä. Muuten ainoa ulkotilaan rajoittuva
seinä on nosto-ovia ja niiden päällä olevaa
matalaa seinärakennetta. Ulkoseinän ovissa
on leveyttä 30 metriä. Sisällä laajennusosan
ja viereisten tilojen välisten aukkojen leveys
on noin 29 metriä. Näin paneelit mahtuvat
siirtymään vaakatasossa aukoista läpi.
- Aikoinaan telakalla on päädytty 15 metrin pilariväliin. Siitä on nyt ollut hyötyä, kun
vaaditut aukkoleveydet on saatu joko jättämällä pois tai poistamalla yksi pilari aukko20
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jen kohdalla. Vastapainoksi on toki mm. tehty
järeitä ansaita, joilla kuormat siirretään pilareille. Nostureiden aiheuttamien vaakakuormien ja epäkeskeisten pystykuormien vuoksi
on myös tarvittu vaakatason suuntaisia ristikkorakenteita, toteaa A-Insinöörit Suunnittelussa rakennesuunnittelijana toimiva Lauri
Simola.
Ansaita on tehty kaikkiaan viisi. Teräsrunko eli pilarit, ristikot, ansaat, ristikoiden päälle asennetut IPE-orret sekä muut
teräsosat on tehty A-Insinöörien kuvilla.
Kaikkiaan noin tuhannen rakenneosan valmistuksesta, rakenteiden kokoamisesta ja
asennuksesta on vastannut Beam-Net Oy.
Yksi osa työtä on ollut purkaa päätyseinä
hallin 8 vanhasta osasta sekä tehdä liittymäaukot viereisiin halleihin 5 ja 6, johon halli 7
liittyy koko toiselta pitkältä sivultaan. Laajennuksen vieressä hallissa 6 ollut muuntaja
purettiin, mikä mahdollisti liittymän halliin
6, ja siirrettiin hallin 8 puolelle ristikoiden
väliin.
- Sähkösuunnittelua on tarvittu yllättävän paljon. Kun hallin leveyden, kattolinjan
korkeuden ja katon muodon määrää hallin
8 vanha osa, on sähkösuunnittelun pitänyt tempautua varsinaisen hallisuunnittelun
mukaan, että sähkölaitteet saadaan sopimaan. Kaapelivedot olivat yksi iso työ hallirakentamisessa. Ovien nostotekniikka on pitänyt sijoittaa rajallisen käytettävissä olevan
tilan takia niiden yläpuolella oleviin ansaksiin, Laatikainen kertoo.
- Rakennustyö on myös pitänyt sovittaa
yhteen kolmen eri tuotantohallin tuotantotyön kanssa kanssa, Matias Korpela lisää.
- Asiat sovittiin ensiksikin miettimällä työt alusta alkaen tuotannon ehdoilla sekä
toiseksi tekemällä tiivistä hyvää yhteistyötä
tuotannon työnjohdon kanssa. Tietysti tässä
on ollut etua siitä, että A-Insinöörit Suunnittelu, teräsrakennevalmistaja Beam-Net,

heille asennukset tekevä Temacon Finland ja
me olemme tehneet telakalla jo aiemmin hyvää yhteistyötä. Vaikka meidät tekijät on valittu kilpailuttamalla, on muun muassa ison
teräsvaraston tekemisessä hioutunut yhteistyö varmaan helpottanut uusien töiden saamista, arvioi YIT Talo Oy:n Rami Rinne.
- Se ero tässä aiempaan on, että aikataulusyistä runkokaupan kilpailutti Meyer Turku, jolle me siis toimitamme rungon
asennettuna. Täydentävät teräsosat eli katon kantavat profiilipellit, ristikoiden välissä olevia ritilöitä, savunpoistoluukkuja
yms. toimitamme YIT Talolle. Ritilätasoja on muuntamon ympärillä. Muuntamon
runko ja välitason steelcomp-pellit kuuluivat myös toimitukseemme. Teräsrakenteiden
asennukseen valitsimme taas kumppaniksi
aiemmissakin asennuksissamme erinomaisen hyvin onnistuneen Temacon Finlandin,
lisää Beam-Net Oy:n toimitusjohtaja Marko
Koivisto.

Kuva 4: Näkymä vanhasta hallista 8 laajennusosaan
päin. Kuvasta näkee, miten rakenteet muuttuvat järeämmiksi uudessa osassa uusien siltanostureiden
takia, ja miten laajennusosan aukotukset yhdistävät
sen viereisiin halleihin. Ulko-ovet ovat kuvassa vasemmalla.
Kuva 5: Uudessa halli 8:n osassa työmaata tutkailevat (vasemmalta oikelle) Beam-Netin Marko Koivisto, YIT Talon Rami Rinne, Beam-Netin Jussi Heikkilä,
A-Insinöörien Lauri Simola ja Launo Laatikainen,
Temacon Finlandin Juho Kuuru sekä Meyer Turun
Matias Korpela.
Kuva 6: Hallin 8 laajennuksen julkisivu on melkein
pelkkää ovea. Vasemmalla näkyvä korkeampi osa
kuuluu halliin 6.

Tehtiin järeää rakennetta
Kun 1900 m2 halliin menee teräsrakenteita
noin 500 tonnia, saa mielikuvaa rakenteille asetetuista kestovaatimuksista. Rakennesuunnittelun ja toteutuksen kannalta isot
ansakset olivat hyvin mielenkiintoisia. Niistä
suurin on kooltaan 30 X 9 metriä ja painaa 67
tonnia. Ansaat nostettiin paikoilleen yhtenä
kappaleena, kun isoimmatkin oli hitsattu kasaan työmaalla. Suurimman ansaan paarteet
tulivat työmaalle kolmessa osassa kuljetusteknisistä syistä.
- Nosturikapasiteetin kasvatus 200 tonniin ja avaran hallin 28,5 metriä pitkät jännevälit näkyvät rakenteiden järeydessä, etenkin kun nosturit eivät salli radoissa taipumia.
Nosturiradan jatkuminen vanhasta hallista 8
uuden hallin puolelle vaati kantavien rakenteiden kuormansiirtoa uusiin kohtiin monessa kohtaa. Kun kattolinjaa ei voinut nostaa,
on 30 metriä pitkät ristikot tehty järeämmiksi kuin vanhassa rakenteessa oli, Lauri Simola kertoo.
- Myös vaatimusten muutokset vaikuttivat rakenteisiin. Lumikuormat ja nostureihin
liittyvät vaateet ovat kasvaneet. Toki nosturiradatkin ovat nykyvaateilla varmaan vanhoja parempia. Teräsmäärät osataan optimoida
nykyisin paremmin kuin menneinä vuosikymmeninä, joten nyt 200 tonnin nostureita
varten tehdyt ratapalkit eivät kuitenkaan ole
hirveän paljon järeämpiä kuin aiemmin 20
tonnin nostureille tehdyt, Launo Laatikainen
naurahtaa.
- Jouduimme myös vahvistamaan perustuksia. Anturoiden alla oleva maa-aines on
injektoitu, kun rakenteisiin kohdistuva kuormitus kasvaa aiempaa verrattuna. Tämä on
käsitykseni mukaan aika harvinaista, Launo
Laatikainen toteaa.
- Peruslähtökohtana on ollut tehdä pitkä ristikkohalli, jossa stabiliteetti on pilarien
varassa. Pilarien kokoa on pitänyt mitoittaa myös toiminnan mukaan. Pääkuormat

5.

menevät ulkoseinän pilareille. Jäykisteitä on
vain yhdessä kohtaa rakennetta, muuten eri
suuntiin aukeavat aukot estävät jäykisteiden
käytön. Tässä järeistä rakenteista tulee luontaista stabiliteettia. Lisäksi stabiliteetissa voi
hyödyntää 15 metrin pilariväleihin liittyvät
kattorakenteen orret, Lauri Simola tiivistää
hallin rakenteet.
- Ulkoseinän pilarit ovat yli 13 tonnin
painoisia. Käytännössä näitä 12 metrin pilareita tuotiin kaksi per kuorma. Pienemmät
pilari painavat noin kuusi tonnia kappale.
Ristikot tuotiin yksimittaisina työmaalle ja
nostettiin vain paikalleen. Ristikoiden päälle asennettujen IPE-orsien ansiosta kantavat kattopellit, jotka on reunojen ruuvauksia
lukuun ottamatta kiinnitetty Hilti-naulauk-

sella, on voitu tehdä kevyempinä kuin muuten olisi ollut mahdollista, Marko Koivisto
täydentää.
Ansaat eivät ole telakalla mitään uutta rakennetta, tietää vuodesta 1980 alueella
suunnittelutöitä tehnyt Launo Laatikainen.
- Pilareita on otettu pois aikaa myöten
muuallakin kuin tässä työssä, ja tullaan ottamaan jatkossakin. Meillä on jo suunnittelussa
vielä isompia ansaita kuin tähän laajennukseen. Ansaiden kokoa kasvattaa tietysti, että
ne kantavat myös niiden kylkeen kiinnitetyt
nosturiradat, Laatikainen kertoo.
- Nosturivaateet korostivat entisestään
myös rakenteiden valmistuksen mittatarkkuusvaatimuksia, Marko Koivisto lisää.
- Ansaiden hitsaus ja etenkin ison ansaan

6.
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liittäminen oli iso ja vaativa työ, että saimme toleranssit kohdalleen. Kun tämä vaativin
ja aikaa vievin osa saatiin tehdyksi, työ eteni
ihan ripeästi eli noin kuudessa viikossa valmiiksi. Tekla osoitti tärkeytensä taas tälläkin
työmaalla. A-Insinöörien tekemästä mallista
pääsi hyvin katsomaan myös eri asiat asennusta varten, Juho Kuuru kertoo.
- Valvonta oli tarkkaa ja kaikki työmaahitsaukset käytiin läpi, Marko Koivisto jatkaa.
- Meillä on ollut kokopäiväinen valvoja
työmaalla varmistamassa osaltaan tavoitteisiin pääsyn, Matias Korpela lisää.

Toimitaan Yhtä terästä
-yhdistyksenä
Tilaajan projektinjohto ja valvonta ovat Turun telakan hallityömaalla rakennushankkeen yksi voimavara. Hanketta rakennetaan
tilaajan, suunnittelijoiden ja tekijöiden yhteisen tekemisen -periaatteella, tässä paljolti
eräänlaisena Yhtä terästä -yhdistyksenä.
- Kyllä hyvä yhteistyö eri osapuolten
kesken nousee taas tälläkin työmaalla esille
yhtenä onnistumisen kulmakivenä. Kun aikataulut ovat tiukat, korostuu tietysti myös
kumppanien valintavaihe, jossa on haettu
luotettaviksi koettuja toimijoita. Teräsrakennetoimittajan rooli on tietysti ollut olennainen tässäkin hankkeessa, tiivistää YIT Talon
Rami Rinne.
YIT Talo on vastannut työmaan etenemisestä ja sovittanut eri sivu- ja aliurakat
toimivaksi kokonaisuudeksi niin rakennustyön kuin laivanvalmistuksenkin etenemisen
näkökulmasta. Beam-Net pääsi keskustelemaan A-Insinöörien kanssa ennen aloitusta,
jolloin suunnittelussa voitiin ottaa huomioon
valmistuksen ja asennuksen toiveita. Esimerkiksi isojen kappaleiden nostokannakkeiden
paikat, nostot ja käännöt on mietitty yhdessä.
Teräsrakenteiden asennuksesta vastanneen
Temacon Finlandin asennustyönjohtaja Juho Kuuru kertoo keskustelleensa myös työn
aikana paljon A-Insinöörien Lauri Simolan
kanssa. Kuuru kiittää, että hän sai kaikkiin
kysymyksiin vastaukset nopeasti.
Varsinaisessa asennussuunnittelussa
Beam-Netin ja Temaconin yhteistyö on ollut pääroolissa, tietysti muiden osapuolten
kanssa koko ajan keskustellen. Isoimmat ansasrakenteet on siis tuotu kuljetusteknisistä syistä Turkuun osina. Meyer Turku järjesti
Temaconille mahdollisuuden tehdä työmaahitsaukset sisätiloissa työmaan viereisessä
tuotantohallissa 6. Asennusryhmä puolestaan jousti omat työaikansa telakan tuotannon toiveiden ja vaatimusten mukaan. Käytännössä työtä on tehty myös yöaikaan ja
viikonloppuisin.
- Isoin ansas hitsattiin pystyssä, ettei sitä tarvinnut enää kääntää nostoa varten. Ansaan haalaus asennuspaikalle jätti ansaan ja
aukon reunojen väliin yhteensä vain noin 10
cm tilaa, mikä oli toki tiedossa jo ennen siirtoa tehtyjen mittausten ansiosta. Mahdollisuus hitsata sisällä oli tietysti merkittävä
helpotus työn tekemiselle, mutta vastapainoksi siirto tuotantohallista laajennustyömaalle oli siis hyvin tarkkaa työtä. Haalaus
tapahtui ensin 130 ja sitten 200 tonnin nos-
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tureilla nostopaikalle, jossa varsinainen nosto tehtiin kahdella autonosturilla, Juho Kuuru
kuvaa asennuksen vaativinta vaihetta.
- Lähtökohtanahan suunnittelussa oli,
että työmaalla tehtäisiin mahdollisimman
vähän muuta kuin valmiiden tuoteosien liitoksia, Launo Laatikainen muistuttaa.
- Tämä kolmen eri hallin yhteen liittäminen sekä rakenteiden koot toivat kuitenkin
omat haasteensa tähän, Rami Rinne lisää.
- Eikä kaikkia liitoksiakaan voinut siksi
tehdä pulttiliitoksin, täydentää Beam-Netin
projekti-insinööri Jussi Heikkilä.
- Oman lisänsä asennuksen haasteisiin
tuli siitä, että hallin 8 liikenteen piti päästä
laajennustyömaan läpi, Juho Kuuru kertoo.
- Temacon onnistui todella haastavassa
työssään tosi hyvin ja osoitti taas osaamisensa, Rami Rinne kiittää Marko Koiviston nyökytellessä hyväksyvästi vieressä.

Työturvallisuus on kaiken oman tekemisensä yksi peruslähtökohta Meyer Turulle.
Matias Korpela kiittää YIT Taloa, Beam-Netiä, Temaconia ja muita rakennushankkeen
osapuolia siitä, että myös rakentamisessa on
paneuduttu turvallisuusasioihin erittäin vakavasti. -ARa

Kuvat 7-9: Uuden telakkahallin teräsrakenteita.
Suunnittelukuvat: A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
valokuvat: Arto Rautio

www.ains.fi

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

Erikoisosaamistamme
Teräsrakenneasennukset
Betonielementtiasennukset
Kuorielementtiasennukset
Hitsaustyöt
Laitteiden paikalleen asennukset

Temacon Finland Oy, Pajantie 9, 60100 Seinäjoki, +358 50 5325195
tero.manu@temacon.eu, www.temacon.eu

9.

Palveluumme kuuluvat suunnittelu, teräsrakenteiden kokoonpanohitsaus,
pintakäsittely, asennus ja kuorityöt sovitussa laajuudessa.

PROJEKTOINTI

TERÄSRAKENTEET

PINTAKÄSITTELY

Beam-Net Oy on
teräsrakenteiden
projektitoimituksiin
erikoistunut
konepaja Kurikassa.

Beam-Net Oy:n
henkilökunnalla on
vankka kokemus
suurista teräsrakenneprojekteista.

Erilaisten
teräsrakenteiden
raepuhallus ja
märkämaalaus.

Beam-Net Oy
Tehtaantie 15, 61360 Mieto, puh. 044 495 6800
etunimi.sukunimi@beam-net.fi, www.beam-net.fi
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Artikkelit

Flamingopopulaatio
kasvaa Vantaalla

2.

1.

Suomen suurin sisävesipuisto, mittava viihdekeskus ja maan kolmanneksi suurin kauppakeskus vetävät väkeä. Hotelli Flamingo
vastaa kysyntään teräsrunkoisella uudisrakennuksella, johon tulee
kasvavan kävijäpopulaation käyttöön 232 huonetta. Huonemäärä
kasvaa laajennuksen myötä 75 prosentilla.
Työeläkeyhtiö Varman omistamassa kiinteistössä hotellitoimintaa pyörittää Sokos Hotels, jonka käyttöön koko laajennusosa tulee.
Laajennukseen tulee siis vain hotellihuoneita
ja hotellitoimintaa palvelevia tiloja. Lisäksi
hotelli saa käyttöönsä aiemmin autoliikkeellä olleet tilat, joita käytetään jatkossa mm.
hotellivieraiden aamiaistarjoiluun. Uusia Ppaikkoja hankkeessa ei tehdä.
Kiinteistön omistaja Varma tilasi arkkitehti- ja pääsuunnittelun Haroma & Partners
Arkkitehtitoimistolta ja rakennesuunnittelun
Swecolta. Rakennuttajatoimisto HTJ toimii
hankkeen rakennuttajakonsulttina ja hoiti
urakoinnin kilpailutuksen tilaajan suunnitelmilla. Kiinteähintaisen rakennusurakan pääurakoitsijaksi valittiin Jatke Oy, joka teettää
työt pääosin alihankintoina.
- Tämä laajennus palvelee nyt täysin
hotellitoimintaa eli tänne tulee hotellihuoneita tai niitä palvelevia tiloja. Break Sokos
Hotel Flamingo palvelee lentokenttähotellina, kylpylä-viihdekeskuksen asiakkaita sekä
24
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kokous- ja koulutustilaisuuksien osanottajia. Huoneiden lisäksi laajennuksessa on vain
käytävätiloja ja tekniikkatiloja, jotka sijoitetaan rakennuksen muuhun Flamingoon yhdistävän kulkusillan kanssa samaan kerrokseen, esittelee Jatke Oy:n projektipäällikkö
Mikko Toivanen.

Tehokasta muunneltavaa tilaa
Kaikkiaan noin 10.180 m2 rakennuksen runko
tehdään toimintaa ja rakennukseen haluttua tilankäytön tehokkuutta ja muuntojoustavuutta hyvin tukevalla liittopilarideltabeam-ontelolaatta -rakenteella. Näin
rakennukseen saadaan kevyet väliseinät, joita
voi muunnella helposti, sekä tilaa ja helppoa
muunneltavuutta myös talotekniikan vetoihin, kun ontelolaatat ja palkit ovat saman
korkuisia. Rakennuksen alimman kerroksen
korkeus lattiatasosta välipohjan alapintaan
on 4,3 ja muiden 3,0 metriä. Yläpohjan eristeenä on kevytsora, jonka päällä pintabe-

3.

tonilaatta sekä vesikatteena kaksikerroksinen
bitumikermi. Sadevesiviemäröinti on sijoitettu kevytsorakerrokseen, jolloin viemärit on
saatu pois näkyvistä alapuolisista hotellihuonetiloista.
- Rungon materiaaliksi oli valittu teräs jo
ennen pääurakoitsijan valintaa. Kilpailutuksen jälkeen teräsliittorungon teräsosien toimittajaksi valikoitui Peikko Finland. Peikko
vastasi sitten Deltabeam-palkkien vaatimasta muutossuunnittelusta. Paloturvallisuus
tulee pääosin liittorakenteesta, palo-osastointi tehdään palokatkoilla kerroksittain.
Hätäpoistumistienä toimiva portaikko tehdään pyöreänä paikallavalurakenteena ylös
asti laajennuksen päätyyn, toteaa Jatkeella
runkotöiden aluevastaavana toimiva Mikko
Peltoniemi.
Mikko Toivanen kertoo hankintapaketteja rakennetun tilanteeseen sopien. Rungon
ja yhdyssillan, joka yhdistää uuden ja jo olemassa olevan rakennuksen, Peikon valmis-

tamat teräsrakenteet sekä Betsetiltä hankitut
ontelolaatat ja muut betonielementit asentaa
Jatkeelle Asennuspalvelu Huuhka. Julkisivun
termorankaelementit taas on hankittu Normekilta asennuksen ja elementtisuunnittelun sisältävällä kaupalla, jossa elementteihin
on työmaalle tuotaessa asennettu paikalleen
myös ikkunat. Julkisivun ulkopinnassa on
arkkitehdin värisuunnitelman mukaisia chilipippurinpunaisia metallikasetteja sekä nauhat, joissa on joko ikkunoita tai julkisivulasia.
Isoja hankintoja on myös alimman kerroksen
paikallavalu-urakka.
- Meille tämä on tyypillinen tuotetoimituskauppa. Meille kuuluvan Deltabeamsuunnittelun teemme Teklalla Swecon kanssa
samassa mallissa toimien. Koen tämän hyvänä, koska näemme koko ajan, miten suunnittelu etenee ja tuleeko johonkin jotakin muutoksia, lisää Peikon projektiasiantuntija Elina
Hietanen.
- Kohdehan oli alkujaan suunniteltu WQpalkeilla. Peikko laati tarjousvaiheessa tilaajan toimittamien lähtötietojen perusteella vaihtoehtosuunnitelman Deltabeameilla.
Peikon saatua urakan, se laati antamiemme
lähtötietojen perusteella palkkien lopullisen mitoituksen ja konepajasuunnitelmat.
Pilari-palkki liitokset on suunniteltu Swecolla. Useiden toimijoiden työskentely yhdessä yhteisessä mallissa on vielä aika uutta

4.

5.

6.

Kuvat 1 ja 2: Rakennuksen kaareva muoto syntyy
pitkälti suoriin reunapalkkeihin tehtaalla asennettujen valumuottien avulla.
Kuvat 3 ja 4: Rakennuksen pitkä sivu ja itäkärki työmaan käytössä olevasta mallista katsottuina. Tässä
mallissa ei näy julkisivun väritys.
Kuva 5: Flamingon laajennuksen työmaatoimisto on
entisen autoliikkeen tiloissa, jotka muutetaan työn
edetessä ravintolatoimintaan sopiviksi. Laajennustyömaa näkyy ikkunasta. Kuvassa pitävät palaveria
Jatke Oy:n Mikko Toivanen (vas.) ja Mikko Peltoniemi, Swecon Ville Tarvainen ja Peikko Finlandin Elina
Hietanen.
Kuvat 6 ja 7: Rakennuksen runkorakennetta. Teräspilarit ja Deltabeam-palkit ovat Peikon toimittamia,
betonielementit tulevat Betsetiltä.

7.
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rakentamisessa. Malli tehostaa ja nopeuttaa
yhteistyötä Peikon kanssa. Ajantasainen informaatio kulkee tietomallin välityksellä nopeammin kuin perinteisten Cad-kuvien tai
IFC-mallien kautta, ja tuntuu kuin olisimme
saman yrityksen kaksi toimipistettä, kehuu
kohteen rakenteen teräsrakenteiden suunnittelusta Swecolla vastaava Ville Tarvainen.
- Peikon rakenteisiin perustuvan ja toisen kerroksen tasolle sijoittuvan yhdyssillan kohdalle aluksi jäävää aukkoa hyödynnetään työmaalla haalauksessa. Kun toisesta
kerroksesta puolet varataan talotekniikalle, sinne tulevat mm. IV-koneet, haalaustaso helpottaa rakentamista. Itse rungon asennus tehdään kahta torninosturia hyödyntäen.
Molemmilla rakennuslohkoilla on oma nosturinsa, Mikko Toivanen kertoo
- Aikataulu on kireän puoleinen. Runkotöitä aloitettiin vuoden 2017 viikolla 47 ja se
tehdään kahdessa lohkossa. Rungon on tarkoitus olla ylhäällä tämän vuoden viikolla 13.
Julkisivutyöt alkoivat viikolla 4. Pintabetonivaluja ja talotekniikan töitä aloitetaan myös
jo ennen kuin runko on valmis. Sisustustöiden vuoro on, kun vesikattotyö on edennyt
riittävän pitkälle, Mikko Peltoniemi sanoo.
- Peikko toimittaa Flamingon työmaalle
rakenteita noin kerran viikossa. Pilareita on
tuotu omissa kuormissaan ja palkkeja omissaan. Pilareita tuotiin runkotyön alkaessa ja
jatkoksia tuli tammi-helmikuun vaihteessa,
Elina Hietanen kuvaa työmaan syöttötahtia.

8.

Kaareva rakennus, 		
suorat palkit
- Rakennuksessa mielenkiintoista ja haastavaa on sen muoto. Rakennus on ensiksi koko
matkaltaan kaareva ja lisäksi se kapenee
itään päin koko matkaltaan päätyen pyöreään
porrastorniin. Kun rakennukseen ei tule autopaikkoja, ei tässä mennä juurikaan maanpinnan alapuolelle. Rakennuksen alle tulee
sekä ajoyhteys P-tilaan että hotelliliikennettä
palvelevaa ulkotilaa, Mikko Peltoniemi kuvaa
hanketta.
- Alaosa on paikallavalua käyttäen tehty
massiivibetonirakenne, joka seisoo irti maasta. Tämän rakenteen päältä lähtevät sitten
liittopilarit, joiden varassa ontelolaattojen
paksuiset Deltabeamit ovat. Kaarevat muodot
saadaan pääosin suorien palkkien valumuoteilla, mikä oli yksi nimenomaan Deltabeamia suosiva seikka. Julkisivut tuetaan sitten
palkkeihin. Perusidea oli, että palkkeihin ei
tule korotettuja leukoja, jolloin tilaa on korkeussuunnassa enemmän ja talotekniikan
veto on helpompaa, Ville Tarvainen tiivistää.
- Jäykistys tapahtuu porras- ja hissikuilujen avulla, Mikko Peltoniemi lisää.
- Rungossa on päästy aika hyvin moduuliin, jossa palkkien pituus on alle seitsemän metriä. Toki rakenteessa on myös
kohtia, joissa on päämittaa pitempiä tai lyhempiä palkkeja. Keskellä on tuplapilarilinja keskikäytävän molemmilla sivuilla ja lyhyemmät palkit, jolloin huoneissa on pilarit
vain ulkoseinän ja käytäväseinän kohdalla,
ja palkkien paksuus pysyy halutun matalana.
Pilarit tulevat kolmen kerroksen korkuisina,
ja niitä asennetaan kaksi päällekkäin. Valuja
asennusryhmä tekee tietysti pilarien täytös26

Teräsrakenne 1 | 2018

9.

sä, elementtisaumoissa ja reunakaukaloiden
täytössä, Tarvainen esittelee.
Kantavat palkit menevät rakennuksessa poikittain. Lisäksi julkisivulinjalla kulkee
molemmin puolin oma palkkirivistö, jonka
muoteilla tehdään muoto ja jolla kannatetaan
siis värikkäät julkisivut.
- Rakenne on toiminnallisesti tuttua, jolloin työ etenee rivakasti, Ville Tarvainen kuvaa.
- Meiltä tähän tulevat pilarien ja palkkien lisäksi Petra-ontelolaattakannakkeet ja
liitososia. Deltabeamia menee 2,3 kilometriä.
Muuta terästä, johon kuuluu myös muutamia
alapinnaltaan palonsuojamaalattavia WQpalkkeja, toimitamme runkoon 135 tonnia.
Tästä liittopilareiden osuus on 81 tonnia, Elina Hietanen toteaa.
- WQ-palkkeja on käytetty, kun IV-pystykanavointien takia on tarvittu kapeampia
palkkeja, Ville Tarvainen esittelee.

Turvallisuus yksi avainasia
Jatkeen kannalta kyse on tarkan suunnittelun työmaasta. Mikko Peltoniemi muistuttaa, että työmaan henkilöturvallisuuden lisäksi pitää ottaa koko ajan huomioon

niin kauppakeskus Jumbon, viihdekeskus
Flamingon, Break Sokos Hotel Flamingon
asiakkaiden kuin Tasetietä kulkeva lähiseutujen asuin-, työpaikka- ja kaupan alueiden
liikenteen tarpeet. Etenkin aivan työmaan
reunassa kahdella puolella menevä liikenne
ja toimiva hotelli edellyttävät, että työmaan
ympäristön turvallisuus on varmistettu, sekä
rajaavat tehokkaasti toimintaa. Varastotilaa
on käytännössä vain valmistumassa olevan
rakennuksen alla. Työ ei saa tietysti häiritä
kohtuuttomasti sen enempää hotellin ja viihdekeskuksen vieraita kuin alueen liikennettäkään.
- Deltabeam-palkkeja voi varastoidakin
työmaalle jonkin verran, mutta niin ontelolaatat kuin kylpyhuone-elementitkin nostetaan kuormasta paikalleen. Väliseinäelementit tulevat kerros kerrallaan. On tämä tarkan
logistiikkasuunnittelun työmaa, Peltoniemi
toteaa.
- Lisää haasteita tulee, kun ulkoseinäelementtien asennus alkaa. Siihen asti voi edetä
aika lailla runkoasennuksen ehdoilla, Mikko
Toivanen toteaa.
Mikko Peltoniemi kiittää Peikon reunapalkkeihin työmaan reunakaiteita varten valmiiksi asentamien holkkien työmaalle tuomia etuja. Holkkien sijoittelu suunniteltiin
yhteistyössä, ja kaiteet vain tiputellaan valmiisiin holkkireikiin työmaalla. Työn nopeuden lisäksi ratkaisu lisää turvallisuutta, kun
kaiteet saavat olla paikallaan myös julkisivuasennusten aikana.
- Tässä holkit on sijoitettu valukaukalon
pohjalle, yleensähän ne ovat palkin reunassa,
Elina Hietanen selventää toteutusta.
Toinen työmaatyöllelle myönteinen asia
on Peikon kehittämä valuyhde, jonka saa nopeasti ja tiiviisti paikalleen pilareihin betonitäyttöä varten. Se sujuvoittaa liittorakenteen
vaatimien täyttöjen tekemistä. Kun betoni on
kovettunut, yhde saadaan myös irti helposti ja nopeasti.
- Teimme tuotekehitystä asiakaspalautteen pohjalta. Nyt meillä on vakioitu tuote,
johon betonin syöttöletkun voi kiinnittää no-

peasti ja varmasti, Elina Hietanen kuvaa kiitoksesta iloisena.
Kohteeseen haetaan BREEAM-ympäristöluokitus, joka tuo omat lisänsä mm. Peikon
työhön. Luokituksen teossa käytetään mm.
Peikon omista tuotteistaan, tuotannostaan,
ajoreiteistä ja kuormista toimittamia tietoja.
Nämä tulevat siis laatudokumenttien lisäksi.
- Peikollahan on BREEAM-järjestelmän
vaatima ympäristösertifikaattia IS0 14001 sekä ympäristötuotesertifikaatti Deltabeamille ja liittopilareille. Tällainen EPD-todistus ei
välttämättä kaikilta löydy. Sellainen on tietysti teräsrakenteiden valmistajalle etu, kun
nämä ympäristötekijät ovat selkeästi koko
ajan tärkeämpi osa rakentamista, Mikko Peltoniemi arvioi. -ARa

Kuva 8: Rakennuksen
itäpäädyssä on pyöreä
hätäpoistumistieporraskuilu.
Kuva 9: Peikon kehittämä valuyhde helpottaa pilarin betonitäyttöä. Yhde käännetään
sivuun täytön jälkeen
ja otetaan pois betonin
kovetuttua. Yhteen yläpuolella näkyy pilarin
valunaikaista lämpöeristettä.

Miten suunnittelet

Valokuvat: Arto Rautio, havainnekuvat:
Jatke Oy

Tule kahden päivän seminaariin kuulemaan tärkeimmät
rakenteiden maanjäristysmitoituksessa huomioitavat
seikat – unohtamatta yleisimpiä kompastuskiviä.

MAANJÄRISTYKSEN KESTÄVÄN

rakenteen?

Maanjäristyksen kestävien rakenteiden suunnittelu
6.–7.6.2018
Meillä on IWE/IWT-, IWS- ja IWI-koulutuksia,
joihin voi osallistua Helsingissä, ja Oulussa online.
Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja
Kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus
21.5.2018–5.5.2019
Kansainvälinen hitsausneuvojan IWS-koulutus
3.9.2018–5.4.2019

Teräksistä jatketta rakentamiseen

www.jatke.fi

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus niille,
joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa
3.9.2018–8.5.2019
Kaarnatie 4, 00410 Helsinki
09 530 71
ael.fi • seuraa meitä aelkoulutus

Teräsrakenne 1 | 2018

27

Artikkelit

1.

Aviapolis vetää hyvin
Kehäradan vauhdittama lentokentän lähiseutujen kehitys jatkuu
vauhdikkaana. Yhtenä esimerkkinä tästä on Aviabulevardi II, joka
tarjoaa valmistuessaan muuntojoustavaa monikäyttäjätoimitilaa
erilaisten yritysten tarpeisiin.
Syksyllä 2018 Karhumäentien ja Aviabulevardin risteykseen valmistuvaan 7-kerroksiseen Aviabulevardi II:een tulee toimistotyyppistä tilaa noin 8000 m2. Rakennuksen
tilat taipuvat sekä avo- että huonekonttoreiksi tai niiden yhdistelmäksi. Jokainen 1200
m2 toimistokerros voidaan jakaa tarvittaessa
neljälle eri käyttäjälle. Tätä tukee se, että rakennuksen kahdessa lohkossa on kummassakin omat porras- ja hissinousut. Hissejä tulee
yhteensä kolme
- Aviabulevardi II:ssa ei tarvitse mennä
omiin tiloihin jonkun toisen yrityksen tilojen
läpi, kuten saattaa käydä vastaavissa taloissa,
joissa porras- ja hissinousuja vain yhdessä
kohdassa, toteaa kohdetta urakoivan Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuspäällikkö
Martti Savolainen.
Uudisrakennuksessa on toimistotyyppistä tilaa myös katutasossa, joka laajenee
showroom-tyyppisenä siipenä kohti Karhumäentien toisella puolella olevia Skanskan
myös urakoimia Aviabulevardi I:tä ja Clarion-hotellia. Molemmissa Aviabulevardi-toimistotalohankkeissa sijoittajana on Skanska CDF, joka on nähnyt tämäntyyppisen tilan
kysynnän lentokentän vieressä vetävän eten28
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kin myynti- ja asiantuntijaorganisaatioita.
Liiketiloja uudishankkeeseen ei tule, mutta tarvittaessa alakerroksen tilat muuntuvat sellaisiksikin. Katutasoon tulee Deli-ravintola ja ylimpään kerrokseen edustussauna
ja neuvottelutiloja. Lisäksi 7. kerroksessa on
tekniikkatiloja, joita on väestönsuojan ohella myös kellarissa. Siiven showroom-tila on
ajateltu sopivan esimerkiksi myyntiä tukevan
näyttelytoiminnan käyttöön.
- Aviabulevardi II on monikäyttäjätalo,
ja sen käyttäjiksi on tulossa eri kokoisia tiloja
vuokraavia yrityksiä. Sijoittamisen lähtökohtana on ollut arvio, että tällaiselle muuntojoustavalle toimistotilalle on kysyntää pitkällä aikavälillä, Savolainen kertoo.
- Kussakin kerroksessa voi olla neljä 250-300 m2 huoneistoa. Tekniikka kulkee
käytävien kohdalla alas laskettujen kattojen
yläpuolella, mistä tekniikkaa voi joustavasti
hyödyntää eri tarpeisiin. Muuten avotoimistossa on ontelon alapinnassa vain akustovillaa, jolloin toimistotilan vapaa korkeus on
selvästi tavanomaista korkeampi. Jäädytysja lämmityspaneelit asennetaan periaatteella kolme per moduuliväli, Skanskan projektiinsinööri Niko Räikkä lisää.

Maalämpö lämmittää 			
ja jäähdyttää
Rakennuksen Aviabulevardin puoleisessa
päädyssä on kolmen kerroksen korkuinen
lasiseinäinen uloke lentokentän kiitoratojen
suuntaan. Ulokkeen kohdan on ajateltu sopivan esimerkiksi vuokralle tulevien yritysten
neuvottelutiloiksi. Muutenkin tästä Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n suunnittelemasta
rakennuksesta on oivat näkymät isojen ikkunapintojen ansiosta.
- Tekemisen perusajatukset ovat paljolti
samat kuin Aviabulevardi I:ssä, vaikka arkkitehti on vaihtunut. Arkkitehdin ajatukset toteutetaan muuntojoustavuuden hyvin mahdollistavalla teräspilareihin, teräspalkkeihin
ja ontelolaattoihin perustuvalla rakenteella,
jonka perussuunnittelun on tehnyt Aviabulevardi I:n tapaan Sweco. Myös uloke tuki
teräksen valintaa materiaaliksi. Teräsrakennetoimittaja Pektra Oy:kin, jolta ostettiin teräsrunko tuoteosakaupalla ja asennus myös
rungon ja julkisivun betonielementteihin,
on sama kuin Aviabulevardi I:ssä, Savolainen sanoo.
Suomalaisen lentoliikenteen pioneereihin

2.

kuuluneiden ja viime vaiheessa Kar-Air -nimellä tunnetun lentoyhtiön perustaneiden
Karhumäen veljesten mukaan nimetty Karhumäentie on vedetty rakentamisen kannalta
neitseelliselle maaperälle, jossa alueen pysäköintipaikoista vastaa LAK Real Estate Oy.
Niinpä Aviabulevardi II:ssa ei ole tarvinnut
tehdä omia autopaikkoja talon alle, kellarissa
on vain väestönsuoja- ja tekniikkatiloja. Pysäköinti tapahtuu aluksi maan tasolla ja siirtyy aikanaan P-taloon, joka on tulossa Aviabulevardin rakennusten lähelle. Moni talon
työntekijä hyödyntänee kulkemiseensa oman
auton sijaan Kehärataa, jonka Aviapoliksen
aseman sisäänkäynti on aivan Aviabulevardi
I:n vieressä.
Toinen asia, johon rakennuspaikka vaikutti, on kiinteistön energiaratkaisu. Tässä
voitiin tutkia eri vaihtoehtoja ja lopputulemana oli perustaa Aviabulevardi II:n lämmitys ja jäähdytys maalämpöön.
- LEED-sertifikaatin saava rakennus on
tietysti myös energiatehokas ja hyödyntää
mm. lämmöntalteenotosta saatavan energian. Peruslämpö tulee siis maaperästä. Mahdolliset kulutuspiikit, joiden määrä laskettiin
hyvin vähäiseksi, hoidetaan sähköllä. Tämä

3.

tuli tässä selvästi edullisimmaksi ratkaisuksi,
Martti Savolainen esittelee.
Itse rakentaminen on tehty koeteltuun
ajatukseen perustuvana. Pektran myyntijohtaja Juha Huusko luonnehtii runkotoimitusta
kompaktiksi peruspulteista kattoon asti.
- Tällaisessa teräspilareihin, WQ-palkkeihin ja ontelolaattoihin perustuvassa runkoratkaisussa ei pysty tuoteosakaupan suunnittelulla mitään ihmeellistä keksimään. KM
Consultingin Keijo Murtokangas on miettinyt Swecon perusajatusta meidän Korian konepajan tuotantomme ja asennuksen
näkökulmasta ja tuonut pakettiin sitä kautta
detaljitasolla muutoksia, joiden avulla tämäkin kauppa varmaan jäi meille. Asennukseen
otimme tässä kumppaniksi Espoon Elementtiasennuksen, jolle kuuluu siis teräsrungon,
ontelolaattojen ja kerroksen korkuisten julkisivuelementtien asennus. Märkätyöt eivät
kuulu meille, Juha Huusko kuvaa toimitusta.

Selkeä rakenne käytön ehdoilla
Aviabulevardi II:ssa on sisäänkäyntikerroksessa näyttävä pääaula, jonka valaistus ja
pääsisäänkäynnin päälle tuleva siipeä muis-

tuttava teräskatos luovat yhdessä kiitotiemäisen mielikuvan ikään kuin jatkumona
kauempana siintäville lentokentän kiitoteille.
Rakenteellisesti kaksi kerrosta korkea pääaulakin istuu yleiseen moduulijakoon, jossa
kevyiden väliseinien sijoittelua rajoittavat
vain massan keskiosissa olevat pilarit sekä
talotekniikkakuilut ja myös jäykistävinä rakenteina toimivat porras- ja hissikuilut.
- Sweco teki kilpailuaineistot. Tarjoukset oli siis mahdollista tehdä vaihtoehtosuunnitelmilla, mutta esimerkiksi pilarijakoja, jotka on optimoitu toimistokäyttöön,
ei saanut muuttaa. Paketti oli siinä mielessä
mietitty Aviabulevardi I:n kokemusten pohjalta valmiiksi. Valvoimme, ettei tässä tehdä
kokonaisuuden kannalta huonoja osaoptimointiratkaisuja. Niin rakenne kuin portaat
ja hissitkin on mietitty käytettävyyden ja
vuokrattavuuden näkökulmassa, ei rakentamisvaiheen kuluja minimoiden, Savolainen
toteaa.
- Rungon osuus kokonaiskuluista on niin
pieni, ettei palkin paino ole tässä olennainen. On järkevää tehdä rakenne tilatarpeiden
pohjalta ja tehdä pilarit, palkit ja ontelolaatat
siitä lähtien. Paketti pitää myös kasata niin,
ettei yksi työvaihe haittaa seuraavan työvaiheen tekoa, Huusko jatkaa.
Rakennuksen moduulijako on 7,2 metriä.
Pilaririvit ovat julkisivulinjoilla ja rakennuksen keskellä. Pektra toimitti pilarit 3-kerroksisina. Julkisivut ovat itsensä kantavia ja tukeutuvat WQ-palkkeihin.

Kuva 1: Aviabulevardi II alueen pääkadun Aviabulevardin suunnasta katsottuna.
Kuvat 2 ja 3: Uudisrakennuksen sisätilat on suunniteltu palvelemaan kiinteistön käyttäjiä. Vuokralaisiksi odotetaan etenkin myynti- ja asiantuntijaorganisaatioita.

4.

Kuva 4: Suunnittelun ohjauksesta vastaava Skanskan
projekti-insinööri Niko Räikkä (kesk.) esittelee kuvia
koneeltaan Skanskan rakennuspäällikkö Martti Savolaiselle (vas.) ja Pektran myyntijohtaja Juha Huuskolle (oik.).
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5.

6.

- Pilari ovat pääosin pyöreitä ja halkaisijaltaan 408 mm. Ontelolaatat ovat läpi talon
320 mm. Kuilujen lähellä on käytetty onteloiden asemasta jonkin verran kuorilaattoja.
Myös yläpohja on sekä varsinaisessa rakennuksessa että konehuoneessa tehty WQ-palkeilla ja ontelolaatoilla, joiden päälle tulee
villa ja huopakate vedenohjauksen tapahtuessa rakennuksen sisältä, Juha Huusko esittelee.
- Jos aukotuksia on paljon, profiilipelti on kannattava. Tässä todettiin ontelolaatan
olevan käyttökelpoisen. Showroom-siipeen
tulee maksaruohokatto ja siellä on sen takia
rakenteessa käännetty katto, Martti Savolainen täydentää.
Aviabulevardi II:sta tulee Vantaan kaupungin toiveet täyttävä näyttävä rakennus,
kun julkisivuelementit on asennettu ja rapattu vaaleiksi ohutrappauksella. Elementit
asennetaan paikalleen ilman ikkunoita ja viimeistellään ikkunoiden ja niiden väliin pystysuunnassa asennettavien lasielementtien
asennuksen jälkeen. Tämä työtapa todettiin
tässä järkevimmäksi.

- Korkeiden pystyikkunoiden välissä olevassa umpiosassa on taustamaalattu lasi ja
sen takana on eristys, Niko Räikkä selventää.

Kokonaisuus hallitaan
Kun Skanska Talonrakennus lähti toteuttamaan rakennushanketta, oli yhtenä kumppanien valinnan perusteena tietysti kokemus
toimijoiden yhteistyökyvystä ja kyvystä selvitä tehtävistä. Mikään työ ei silti ole tullut
kenellekään automaattisesti.
- Kyllähän mekin tulimme tiukan tarjouskilpailun kautta tähän teräskiloiltaan
noin 350 tonnin hankkeeseen, Juha Huusko
vahvistaa.
Asennusurakassa Espoon Elementtiasennus on tehnyt siis Pektran valmistamien
teräsrakenteiden sekä Skanskan hankkimien ontelolaattojen sekä kuilu-, kuori. julkisivuelementtien asennuksen osana Pektran
toimitusta. Sama asennusryhmä on tehnyt
myös märkätyöt, mutta niissä toimeksiantaja
on Skanska. Rakennuksen alakerroksessa on
lasiseinää, joka tulee erillisellä kaupalla.

7.

- Kun työmaalla ei ole joka työlle omaa
asennusryhmää, työkokonaisuuden hallista
sujuu paremmin, Martti Savolainen selittää
työkokonaisuudet.
Itse rakentamisen hallinnan lisäksi
Skanskassa on panostettu työturvallisuuden
hallintaan. Pektran WQ-palkeissa on tietysti
valmiit holkit työmaakaiteille. Kuilujen teräsrakenteet ovat työturvallisuuden näkökulmasta merkittävimmät täydentävät teräsrakenteet. Niiden teossa turvallisuusajattelu
näkyy hyvin.
- Skanskan tekotavassa kuilujen ritilätasot asennetaan samalla kuin asennetaan
kuilujen viereiset kuorilaatat ja kerroksen
ontelolaatat. Rei’itykset tehdään vasta talotekniikan asennusten yhteydessä. Näin toimien ei tule riskiä, että jostain ylhäältä tipahtaa jotakin kuiluun ja poukkoilee mihin
sattuu tai jonkun alempana työskentelevän
päähän alimmissa kerroksissa. Nyt putoaminen pysähtyy väkisin ensimmäiseen tasoon.
Toinen iso etu on, että asennukset on paljon
helpompaa tehdä, kun tasot ovat valmiina,
Martti Savolainen tähdentää.
Tässä hankkeessa koko ns. toimistokerrokset ovat yhtä samaa palo-osastoa. Näin
kuiluihin ei tarvitse tehdä palotoiminnallista suojausta. Teräsliittorakenteessa pilarien
betonitäyttö ja WQ-palkkien alalaipan palonsuojamaalaus tuovat tarvittavan palonkeston.
Tekniset tilat, monitoimitila, kellari ja hätäpoistumistiet ovat omia palo-osastojaan.
-ARa

Kuvat 5,6: Yläkerroksiin tuleva toimistouloke on tuonut rakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen
lisähaasteita. Rakennetta sidotaan muuhun rakennukseen mm. lattiavalun sisälle jäävillä terästangoilla, jotka ovat molemmista päistään kiinni WQ-palkeissa.
Kuvat 7-9: Aviabulevardi II:n rakenteita helmikuussa 2018.

8.

Valokuvat: Arto Rautio, suunnittelukuvat: Skanska
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Espoon Elementtiasennus Oy

Teräsrunko- ja betonielementtiasennukset
vuosien kokemuksella
julkis- ja teollisuuslaitokset
asuintalot
laudoitus, raudoitus ja betonityöt
hitsaustyöt

9.

Kutojantie 11, 02360 Espoo
Puh. 0400 507 080

info@eea.fi
www.eea.fi

KUN RAKENNE ON TERÄSTÄ

PEKTRA OY
Terästie 4, 45610 KORIA

Puh. 020 728 9330 Fax. 05-3750 191
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pektra.fi

www.pektra.fi
Painelaitteiden turvallisuus varmistuu oikein
valituilla materiaaleilla
Painelaitemateriaaleja koskevat tärkeimmät SFS-standardit ovat
käsikirjasarjassa 14. Käsikirjasarjan sisältämät materiaalistandardit ovat
painelaitedirektiiviin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja.
SFS-käsikirja 14-1:2018 Painelaitemateriaalit. Osa 1: Yleis- ja tuotestandardit
4. painos, 2018. 577 sivua. A4-koko. Hinta 221 €

SFS-käsikirja 14-2:2018 Painelaitemateriaalit. Osa 2: Teräslevyt ja -tangot
4. painos, 2018. 552 sivua. A4-koko. Hinta 221 €

SFS-käsikirja 14-3:2018 Painelaitemateriaalit. Osa 3: Terästakeet ja -valut
3. painos, 2018. 240 sivua. A4-koko. Hinta 127 €

SFS-käsikirja 14-4:2018 Painelaitemateriaalit. Osa 4: Saumattomat teräsputket
3. painos, 20018. 349 sivua. A4-koko. Hinta 157 €
Hintoihin lisätään alv 10 % ja toimituskulut.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
www.sfs.fi, sales@sfs.fi

Teräsrakenne 1 | 2018

31

Projektit

KOy Ilmalan Asema

1.

Käyttäjien ehdoilla suunnittelu
Lähtökohtana oli tehdä Helsingin sykähdyttävin ja puhuttelevin toimistorakennus.
Luonnollisesti myös käyttäjien tarpeita ja
erityisesti rakennuksen kokonaistoimivuutta
mietittiin paljon. Punaisena lankana suunnittelutyössä on ollut muunneltavuus. Tiloja
voidaan kätevästi muokata eri käyttötarpeisiin, esimerkiksi avotilaa voidaan lisätä tai
vähentää sekä luoda monitilaympäristöjä,
kuten tilapäisiä työpisteitä tai neuvottelutiloja.
Ajatus ”muoto seuraa toimintaa” kuvastaa suunnittelutyötä hyvin. Rakennukseen
on suunniteltu laajat kerrospinta-alat, jotka
mahdollistavat suurenkin organisaation sijoittumiseen yhteen tasoon.

Amfiteatterista avautuvat
urbaanit näkymät
Ilmalan Asemaan on suunniteltu monta mielenkiintoista yksityiskohtaa. Yksi niistä nousee kuitenkin ylitse muiden: neljän kerroksen
korkuinen ilmava atrium, jossa on pehmeästi
kaareutuva amfiteatteri. Atriumista avautuvat huikeat näkymät kohti Eteläistä Postipuistoa, ja ohi kiitävät junat ja autot tuovat
urbaania kontrastia sisätilojen harmoniseen
tunnelmaan.

Vihreää rakentamista
Kestävä kehitys on otettu huomioon kaikessa mahdollisessa ja rakennukselle haetaankin LEED Platinum-luokitusta. Ekologinen

ajattelu lähtee jo Ilmalan Aseman sijainnista
monipuolisten ja toimivien julkisten yhteyksien äärellä. Suunnittelussa on myösi huomioitu auringon tuoma lämpökuorma, joka on
muotoilun avulla minimoitu. Rakennuksen
massa on syvärunkoinen ja ehyt ja julkisivun
vaippa optimaalinen, minkä ansioista talon
ulkokuori sitoo lämpötilavaihteluja tehokkaasti. Suuri osa rakennuksen materiaaleista
hankitiin alle 800 kilometrin säteellä Helsingistä ja esimerkiksi ikkunat ovat kotimaista
tuotantoa.

Julkisivun rytmikkyyttä ja
sisätilojen intiimiyttä
Ilmalan asema ulkomuoto poikkeaa ympäristöstään, mutta henkii kuitenkin historiallista

3.

Kuvat 1 ja 4: Rakennuksen pääjulkisivu avautuu Ilmalan rautatieasemalle.
Kuva 2: Julkisivut koilliseen ja etelään.
2.
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Kuva 3: Asemapiirros.

Teräsrakenne 1 | 2018

4.

Pasilaa ryhdikkyydellään.
Kun rakennukseen astuu sisälle, ulkopuolella vallitsevan rytmikkyyden tilalle tulee
lämmin, intiimi ja jopa kodikas tunnelma.

Kantakaupunki kasvaa Ilmalaan
Ilmalan Aseman kaltaiset projektit tehdään
pitkälle tulevaisuuteen, kymmeniksi - tai
jopa sadaksi - vuodeksi eteenpäin. Ilmala on
tulevaisuudessa ensimmäinen osa kaupunkimaista Helsinkiä kun pääkaupunkia lähestytään pohjoisesta. Ilmalasta on tullut uusi
portti Helsinkiin.

Kuva 5: Iltanäkymä kaakosta Televisiokadulta.
Kuva 6: Tiloja voidaan
muokata eri käyttötarpeisiin, esimerkiksi luomalla monitilaympäristöjä, kuten tilapäisiä
työpisteitä tai neuvottelutiloja.
Kuva 7: Länsijulkisivu.

Tom Cederqvist, arkkitehti SAFA
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
6.

5.

7.
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Rakennesuunnittelu
Kohde on yhdeksänkerroksinen toimistorakennus, jossa on enimmillään seitsemän
toimistokerrosta sekä kaksi pysäköintitasoa
K1 ja K2. Ramboll Finland Oy on vastannut
kohteen rakennesuunnittelusta sekä betonituoteosasuunnittelusta. SS-Teracon Oy
suunnitteli terästuoteosat, sekä terästuoteosatoimituksesta ja elementtiasennuksesta
vastasi JPV-Engineering Oy.
Rakennuksen kantava runko koostuu
liittopilareista, teräskotelopalkeista, ontelolaatoista ja betonielementtirakenteisista
kuiluista. Jäykistys on toteutettu pääosin kuiluilla, mutta alimmissa kerroksissa jäykistykseen on käytetty myös julkisivuja. Pilarien
sijoittelussa oli otettava huomioon kellarin
pysäköintiruudut sekä yllä olevat tilat, kuten
keskellä oleva korkea atrium-tila. Rakennus
suunniteltiin seuraamusluokassa CC3.
Kohteen rakenteet mallinnettiin sisältäen elementtien sekä vaativimpien paikallavalujen raudoitukset. Terästuoteosasuunnittelu tehtiin myös mallintamalla ja
profiilien toteumatiedot päivitettiin RAKmalliin. Kohteen erikoisuutena oli, että myös
sähkötarvikkeet mallinnettiin elementteihin
sähkösuunnittelijan toimesta. Tämä helpotti
suuresti elementtien tappikolojen, seinäkenkien, raudoitusten sekä sähkövarausten yhteensovittamista ahtaissa elementtipielissä.
Keskeisen haasteen kohteen rakennesuunnittelulle aiheutti perustaminen jyrkkään kalliorintaukseen, mistä johtuen kolme alinta kerrosta on osittain maanpinnan
alapuolella. Tontin viereen kalliorintauksen
päälle rakennetaan lähitulevaisuudessa Ilmalantori, johon sijoittuu myös raitiolinjan 9
uusi kääntöpaikka. Ilmalantorin täyttöihin oli
varauduttava suunnittelemalla kolme kerrosta korkea paikallavaluseinä, jonka yläosassa
on järeästi kallioon ankkuroitu siipimuurirakenne kalliohyllyn päällä. Paikotustilojen vuoksi kellariin ei voitu lisätä jäykistysrakenteita, joten myös osa jäykistysvoimista
oli siirrettävä 2. kerroksen lattiassa julkisivulinjoille ja ankkuroitava kalliohyllyn päälle. Lisäksi yksi jäykistävistä kuiluista jatkuu
tasolle K4 eli viisi kerrosta Ilmalantorin alapuolelle. Louhintojen aikana tältä alueelta

8.

paljastui heikkousvyöhyke, mikä johti mittaviin kallionlujitusratkaisuihin.
Kireän aikataulun vuoksi kuilut oli suunniteltava elementeistä mistä johtuen elementtienväliset liitokset tulivat järeiksi.
Järeät harjateräslenkit pystysaumoissa aiheuttivat myös haasteita elementtiasennukselle. Lisäksi osa maanpaine-elementeistä oli
suunniteltava sisäpuoliselle maanpaineelle ja
ankkuroitava kallioon ennen täyttöjen tekoa
ja ontelolaatta-asennuksia. Haasteisiin nähden betoni- ja teräselementtiasennus sujui
erittäin hyvin.
Kohteen julkisivuelementit olivat myös
poikkeuksellisen vaativat. Valkobetonipintaisten sandwich-elementtien ulkokuores-

sa oli pystysuuntaisia betoniulokkeita, jotka
oli saatava ehjänä ulos muotista, sekä pystysuuntaisia syvennyksiä tummille ikkunakaistoille. Ulkokuoren saumat oli myös
saatava piilotettua ikkunalinjoihin, jolloin ulko- ja sisäkuoret olivat molempiin suuntiin
reilusti erimittaiset. Rakennuksen kulmissa oli myös ulokkeellisia osia, jotka aiheuttivat haasteita teräsrakenteiden suunnitteluun.
Arkadien ja ulokkeiden alueilla painavat elementit oli kannateltava teräspalkeilla kerroksittain. Kaksi ulokenurkkaa jouduttiin ripustamaan vinositeiden avulla.
Lauri Leikas, DI, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy

10.

Kuva 9: Julkisivu Hakamäentielle. Oikealla on nähtävissä tasoero Ilmalantorin siipimuurin ja Ilmalanpolun välillä.

9.
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Kuva 10: Atriumin teräsrakenteet 1. ja
2. kerroksen välillä

KOy Ilmalan asema,
Helsinki

11.

Kuva 8: Neljän kerroksen korkuinen
atrium, jossa on kaareutuva amfiteatteri.
Kuva 11: Atriumista avautuvat näkymät kohti Eteläistä Postipuistoa.

Kuva 12: Pohjapiirrokset, neljäs, toinen ja ensimmäinen kerros.
Valokuvat: Mika Huisman

Tilavuus: 82 760 m3
Bruttoala: 20 090 m2
Kerrosala: 12 000 m2
Autopaikat: 133
Rakennuttaja
Hartela Etelä-Suomi Oy
Valvoja
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Cederqvist & Jäntti
Arkkitehdit Oy
Tom Cederqvist,
arkkitehti SAFA pääarkkitehti
Arndt Heinzmann,
arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija
Annan Ryhänen, arkkitehti
SAFA, projektiarkkitehti
Rakennesuunnittelu
Ramboll Finland Oy
Lauri Leikas, DI,
projektipäällikkö
Jari Lehto, RI, vastaava
rakennesuunnittelija
SS-Teracon Oy
Pasi Koivisto, DI, vastaava
teräsrakennesuunnittelija
Rakennusurakoitsija
Hartela Etelä-Suomi Oy
Pohja- ja kalliorakennesuunnittelu
WSP Finland Oy
LVIAS-suunnittelu,
SPR-suunnittelu, energiakon-

sultointi, Leed-konsultti
Ramboll Finland Oy
Palotekninen suunnittelu
L2 Paloturvallisuus Oy
Liikennesuunnittelu
Sito Oy
Akustiikkasuunnittelu
Promethor Finland Oy
Louhintakonsultointi
Kalliotekniikka Consulting
Engineers Oy
Työympäristö- ja sisustussuunnittelu
Gullsten ja Inkinen
Teräsrunkotoimitus ja
elementtiasennus
JPV-Engineering Oy
Terästuoteosat
SS-Teracon Oy
Tilaportaat- ja kaiteet
Oy Steelpro LTD
Nosto- ja pikarullaovet sekä
palo-ovi
Mesvac Oy
Ulkosäleiköt
Alupro Oy
Julkisivun levytystyöt
PRP-Porvoo Oy
PETRA-kannakkeet
Peikko Finland Oy
Verkkoseinät
Karanttia Oy Perusturva
Metalliovet
Tammer Finland Oy

TARJOAMME ASIANTUNTIJAPALVELUJA
INFRASTRUKTUURIN, YMPÄRISTÖN JA RAKENNUSTEN
SUUNNITTELUUN, RAKENNUTTAMISEEN, RAKENTAMISEEN
JA YLLÄPITOON SEKÄ JOHDON KONSULTOINTIIN.

AJATTELE
KESTÄVÄSTI
(TOTEUTA
ELINVOIMAISESTI)
www.ramboll.fi/palvelut

12.
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Projektit

Kaleva Oy:n toimitalo,
Oulu

1.

Kaleva Oy rakennutti uudet toimitilansa Oulun Karjasillalle, ruutukaavakeskustan tuntumaan. Uuden pääkonttorin suunnittelussa
tavoitteina olivat kaupunkikuvallinen kiinnostavuus, energiatehokkuus, tilojen yleispätevyys ja muuntojoustavuus.
Kalevan 1960-luvulla rakennetut toimitilat Oulun Karjasillalla Lekatiellä joutuivat
väistymään sen paikalle kaavoitetun asuinalueen tieltä. Uuden toimitalon suunnittelu
aloitettiin v. 2015 Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy:n ehdotuksen pohjalta. Toimisto on
suunnitellut v. 2011 valmistuneen kaupungin
teknisten virastojen talon eli Ympäristötalon (julkaistu Teräsrakenne-lehdessä nro
4 /2011), jonka viereen kaavoituksessa varattiin tuolloin kapea alue virastojen mahdollista laajennusta varten. Kalevan aloitteesta
alueesta muodostettiin oma tontti, jolle uusi
viisikerroksinen toimitalo suunniteltiin. Rakennusalue sijaitsee näkyvällä paikalla kaupungin sisääntuloväylien, Kainuuntien ja
rautatien, risteyksessä.
Tontti osoittautui liian kapeaksi kaksikäytävälliselle monitilaympäristöratkaisulle. Asia ratkaistiin rajaamalla maantasokerros tontin ja rakennusalueen rajoihin, mutta
ylemmät eli toimistokerrokset tehtiin molemmilta pitkillä sivuiltaan ulokkeina näiden rajojen yli. Ullakkotila sisennettiin Leevi
Madetojan kadun sivulla maantasokerroksen
ja Ympäristötalon muodostamaan linjaan.
Ulokkeiden alle muodostui sisäänkäyntejä
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suojaavat arkadit. Katusivun räystäskorkeus säädettiin samaksi Ympäristötalon kanssa.
Valmistunut rakennus täydentää Leevi Madetojan kadun varren kaupunkikuvallisesti
tyhjän kohdan valmiiksi katujulkisivuksi.
Kellari tehtiin niin laajana kuin oli mahdollista, tontin rajoihin ja Ympäristotalon
kellariin ja autohalliin rajoittuen. Kellariin
sijoitettiin autopaikkoja, väestönsuoja, varastoja ja tekniset tilat. Ympäristötalon pihakannelle lisättiin teräsrakenteinen pyöräkatos. Lastaus ja tavaran vastaanotto sijoitettiin
Solistinkadun liittymän viereen rakennuksen
eteläpäähän. Maantasokerroksessa on Kalevan asiakaspalvelupiste ja lounasravintola
valmistuskeittiöineen. Ylimmässä kerroksessa sijaitsee Kalevan hallinto, keskikerroksissa
toimitukset ja työkahvio. Valtaosa toimistotiloista on avointa monitilaympäristöä, jota
voidaan tarvittaessa muunnella esimerkiksi
väliseinillä. Työpisteet ovat nimeämättömiä.
Rakennuksessa työskentelee tällä hetkellä
noin 200 henkilöä. Työtilakerrosten keskivyöhykkeellä sijaitsevat liikenne- ja aputilat
sekä vetäytytymistilat.
Kerrokset 2-5 ovat oma palo-osastonsa, mutta porrashuoneet osastoitiin kaikissa
kerroksissa. Talo on näin mahdollista jakaa
kahteen itsenäisesti toimivaan osaan jos tulevaisuudessa tarvetta ilmenee. Keskiportaan
avaruuteen ja näkymiin sen teräslasiseinien
läpi kiinnitettiin huomiota kerrosten tilallisen yhteenkuuluvuuden takia. Jotta portaan

2.

Kuva 1: Leevi Madetojan puoleinen julkisivu loistaa
talviauringossa.
Kuva 2: Asemapiirros.
Kuva 3: Näkymä pitkin Kalevan julkisivua.
Kuva 4: Kalevan toimitalo ja Ympäristötalo Leevi
Madetojan kadulta.
Kuva 5: Kaleva ja Ympäristötalo rautatien suunnasta.
Kuvat 6 ja 7: Julkisivua auringonpaisteessa ja yövalaistuksessa.

3.

välitasanteiden kannatus ei muodostaisi näkemäesteitä, välitasanteet ripustettiin välipohjista vetotangoilla.
Kaleva on profiloitunut uusiutuvien energiamuotojen käyttäjänä aiemmissa hankkeissaan, joten ekologisuustavoitteet asetettiin korkealle. Yksi päätyjulkisivu
on lähes kokonaan mustaa aurinkopaneelia. Geotermistä energiaa käytetään jäähdytykseen kesällä. Kaikki valaisimet ovat Daliohjattuja led-valaisimia. Toimistokerrosten
lämmitys ja jäähdytys hoidetaan alakattoon
integroiduilla Are Sensus-talotekniikkapaneeleilla. Järjestelmä mahdollistaa sääolosuhteisiin sopeutuvan sisäilmaston säätämisen. Toisella puolen taloa voidaan tiloja
lämmittää ja toisella samanaikaisesti jäähdyttää. Aulassa, asiakaspalveltutiloissa ja ravintolassa on vesikiertoinen lattialämmitys ja
ulkoseinien lattiaan saakka ulottuvilla lasiseinävyöhykkeillä lisäksi kattosäteilijät. Kohteelle myönnettiin LEED-ympäristösertifikaatin korkein eli Platinum-taso.
Ulkoarkkitehtuuri muodostuu yksinkertaisesta mustasta hahmosta, jolle persoonallista ilmettä annettiin ikkunavälien
kullanvärisisillä verhouselementeillä. CorTen-julkisivuisen Ympäristötalon viereen
rakennettaessa oli luontevaa jatkaa katujulkisivua metallikasettiverhouksella, toisaalta rakennukselle haluttiin oma media-talon
identiteetti. Anodisoitu alumiinikasetti on
Cor-Tenin tavoin huoltovapaa. Musta anodisointiväri valittiin kontrastin vuoksi. Ikkunaväleihin suunniteltiin taustavalaistut,
kolmiulotteiset taiteltuja lehtiä muistuttavat
rei’itetyt alumiinilevyt. Niiden kullanvärinen
anodisointi mukailee Kalevan brändiväriä
ja taite- ja reikäkuvioissa voi nähdä viitteitä k-kirjaimista. Päivällä taitteiset reikäpellit
muodostavat eri katselukulmista muuttuvan
julkisivuaiheen. Hämärän tullessa rakennuksen ilme muuttuu, kun ikkunavälit syttyvät
hehkumaan lämmintä valoa ympäristöönsä. Ratasivulla julkisivua rikastettiin ylimmän
kerroksen tähystysparvekkella, jonka sisäverhous ja lasikaiteen metalliosat ovat kullanväriin anodisoitua alumiinia.

4.

5.

6.

7.
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Sisätilojen tilallisia kohokohtia ovat läpi
talon ulottuva ravintola taitteisine rimakattoineen ja kolmannen kerroksen koontitila välipohja-aukkoineen. Toimistokerroksiin
tilavuuden tuntua ja persoonallista henkeä saatiin toimistovyöhykkeiden kaltevilla
alakatoilla, jotka siipimäisinä nousevat ulkoseinien korkeiden ikkunoiden ylle. Talon
sydämen muodostavassa keskivyöhykkeen
pitkässä tilamassassa on visuaalisina piristeinä värillisiä tekstiili- ja levyverhottuja vetäytymis- ja kopiotiloja, jotka voidaan rajata
työtiloista ääntäeristävillä alumiini-lasiliukuovilla.
Asko Kilpeläinen, pääsuunnittelija
Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy

Rakennesuunnittelu
Rakennesuunnittelun näkökulmasta Kaleva
Oy:n toimitalon suunnittelu noudatti pitkälti
tavanomaista kaavaa. Erityisen projektista
teki rakennuksen lyhyemmän sivun rajoittuminen Oulun Ympäristötaloon ja pidemmän
sivun rajoittuminen viereiseen pysäköintihalliin.
Rakennuksessa on yksi kellarikerros ja
viisi maanpäällistä kerrosta. Koska tontti oli
liian ahdas kaivannon luiskaamiseen, kaivanto piti kellarin tilan kaivamiseksi tukea
teräsponttiseinillä. Sekä rakennuksen pitkän
että lyhyen seinustan suuntaisesti kulkee katu aivan talon vieressä. Rakennuksen pitkän
sivun ja kadun väliin sijoitettiin vielä torninosturi. Nosturin perustukset paalutettiin
teräspaaluin, koska sen sijoitus aivan kaivannon ja teräsponttiseinän vieressä ei mahdollistanut maanvaraista perustamista. Nosturia tukevat laitimmaiset teräspaalut olivat
lähes kiinni teräsponttiseinässä.
Rakennus perustettiin pääosin maanvaraisesti. Läheisen pysäköintihallin seinän
viereiset pilarit täytyi perustaa kallioon asti
porattaville teräsporapaaluille, sillä anturoiden maanvarainen perustaminen ei ollut mahdollista pysäköintihallin perustusten
takia. Porapaalujen sijaintitoleranssit olivat
tiukat.
Rakennuksen ympäristötaloon kiinni tuleva osa käsittää vain kellarikerrokseen, jossa
on väestönsuoja. Väestönsuojan päällä kulkee
rakennusten välinen jalankulkuväylä.
Rakennuksen välipohjat ovat ontelolaattaa. Ontelolaattoja kantavat Deltapalkit, joiden liitosten sijaintien optimoinnin
suunnitteli Peikko Finland Oy. Deltapalkit

10.
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ovat rakennuksen poikkisuunnassa. Ulkoseinän viereiset pilarit ovat rakennuksen sisällä
niin, että Deltapalkkeihin tuli noin 1,7 metrin
uloke. Rakennuksen poikkisuuntaan tehtiin
suuria lvi-roiloja, jotka katkaisivat useita ontelolaattoja. Roilojen kohdilla täytyi ontelolaatat kääntää eri suuntaan. Myös nämä laatat tuettiin Deltapalkein.
Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta.
Eteläpään portaan lepotasot ripustettiin vetotangoin välipohjasta. Ontelolaatan reunaan

11.
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juotettiin kiinni teräspalkki, johon nämä vetotangot kiinnitettiin. Teräspalkin päät hitsattiin Deltapalkkeihin.
Ulkoverhous on anodisoitua, väriltään
mustaa alumiinikasettilevyä sekä kullanväristä rei’itettyä ja pokattua alumiinilevyä.
Koolaukset ovat alumiinirankaa. Sama alumiiniranka on eteläpäädyn aurinkopaneelien kiinnitysalustana. Etelän puoleinen seinäpinta on suurelta osin aurinkopaneelien
peittämä.

12.

Kaleva Oy:n toimitalo,
Oulu
Rakennuttaja
Kaleva Oy
Arkkitehtisuunnittelu
Arkk.tsto Vauhtiviiva Oy
Asko Kilpeläinen, pääsuunnittelija
Sanna Ruotsalainen
Jyri Kotilainen
Rakennesuunnittelu
Sitowise Oy
Jukka Hautajärvi
projektipäällikkö
Rakennusurakoitsija
NCC Suomi Oy
Rakennuttajakonsultti
A-Insinöörit
Rakennuttaminen Oy
Paalutusurakoitsija
Destia Oy Infrarakentaminen
Pohjois-Suomi
Julkisivun profiili- ja 3d-pellit
Three L Tecnologies SIA
Lasiseinät
Sisärakenne Kukkola Oy

13.

Kuva 10: Julkisivu itään.
Kuva 11: julkisivu etelään.
Kuva 12: Päätyleikkaus.

Raudoitteet
Jmc Teräspalvelu Oy
Deltapalkit
Peikko Finland Oy
Peltityöurakka
Ohutlevyverhous Oy
Metalli-ikkunat ja ovet
Lujateko Oy
Katosten teräsrakenteet
Kimetas Oy
Rungon teräsrakenteet
Htk-Konepaja Oy
Juhani Herranen Ky
Ponttaus- ja porapaalutus
Destia Oy
Pelti-villa-pelti elementit
Paroc Panel System Oy Ab
Paroc asennus
Oulun Pelti Ja Eristys Oy
Hissikuilun teräskonsolit
Ot Service Oy
Profiilipellit
Ruukki Construction Oy
Parvekekaiteet ja -lasitus
Lujateko Oy
Riikku Rakenteet Oy

Kuva 14: kolmannen kerroksen koontitila välipohja-aukkoineen.
Valokuvat: 1,3-9 Jyri Kotilainen,
13,14 Tuomas Heikkilä, Isku Interior

Kuva 13: Läpi talon ulottuva ravintola.

14.

Rakennuksen etupihalla on teräsrakenteinen katos, joka sijoittuu viereisen pysäköintihallin katon päälle. Pilarit ja palkit ovat
HEA- ja HEB-profiilia. Kattokannattajina
ovat ulokkeelliset IPE-profiilit.
Jukka Hautajärvi
Projektipäällikkö, Rakennetekniikka
Sitowise Oy

Kuva 8: Näkymä työkahvilasta.
Kuva 9: Keskialueen
vetäytymistilat ovat
iloinen yksityiskohta
vaaleassa avotoimistossa.

Työympäristöjä ajatuksella.

Kirkkokatu 20 A 20, 90100 OULU
08 570 0030 konttori@vauhtiviiva.fi
vauhtiviiva.fi

Teräksenlujaa
asiantuntijuutta
palveluksessasi

Sito ja Wise Group – yhdessä olemme Sitowise. Tarjoamme kaikki talo- ja infrarakentamisen suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta.
WWW.SITOWISE.COM
Kuva: Unsplash / Anders Jilden
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Projektit

1.

Kaarina-talo

Kaarina-talo on keskustan tärkein rakennus niin toiminnoiltaan
kuin näkyvyydeltään. Suurten lasipintojen kautta rakennuksen
kaikille avoin toiminta ei jää epäselväksi.

Kaarina-talon rakennussuunnittelu aloitettiin toukokuussa 2015, rakentaminen heinäkuussa 2016 ja rakennus valmistui joulukuussa 2017. Hankkeena rakennus oli tosin
vireillä jo 30 vuotta sitten, mutta vasta nyt
oli konkreettisen toteutuksen vuoro. Tori- ja
piharakentaminen olivat erillisiä rakennusurakasta ja siksi aluerakentaminen valmistuu
myöhemmin kuin itse rakennus.
Kaarina–talo sijoittuu tontille itä-länsisuunnassa, samansuuntaisesti kaupungin
nykyisen virastotalon kanssa. Vaikka rakennus on 3-kerroksinen, sen räystäs asettuu
vain hieman alemmas kuin nykyisen, 4-kerroksisen virastotalon räystäs. Kaarinan keskustan rakennukset sijaitsevat selvästi alempana kuin keskustaa sivuava Uudenmaantie
ja yhtenä suunnittelun tavoitteena olikin
saada rakennus riittävän korkeaksi, jotta se
saavuttaisi kaupunkirakenteessa sille kuuluvan asemansa.
Rakennus avautuu suurten julkisivulasipintojen kautta Kaarinan uudelle torille ja
pieneen puistoon, jotka sijoittuvat Kaarinatalon edessä olevan purettavan liikerakennuksen paikalle. Liikerakennuksen purkutyöt
alkavat keväällä ja varsinaisen torialueen rakennustyöt alkavat sen jälkeen. Vanhan virastotalon itäpääty tulee torin valmistuttua

2.
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olemaan merkittävä osa toria reunustavaa
rakennuskantaa. Virastotalon julkisivukorjaus on suunnitteilla ja rakennuksen ilme modernisoidaan ympäristöönsä sopivaksi. Myös
tämän rakennuksen julkisivuun on kaavailtu
teräsrakenteista kaksoisjulkisivua.
Kaarina-talo rajaa uutta, tulevaa toria ja
suojaa sitä Uudenmaantien liikennemelulta.

Liikenne
Asiakassisäänkäynti Kaarina-taloon sijaitsee
torin puolella kutsuvasti pitkän räystään alta.
Sisäänkäyntiä korostaa tehostepunainen tuulikaappi. Muu kulku (kirjasto, posti, henkilökunta) tapahtuu pääosin rakennuksen pohjoissivulta, Uudenmaantien puolelta.
Myös henkilökunnan autojen ja polkupyörien pysäköinti sijaitsee tällä puolella.
Kahvilan huoltoyhteys sijaitsee torin puolella
Huolto-ovi ja lastaustilat on `kätketty´ perforoidun julkisivulevyn taakse.

Vaikutus kaupunkikuvaan
Kaarina-talo on keskustan tärkein rakennus niin toiminnoiltaan kuin näkyvyydeltään. Suurten lasipintojen kautta rakennuksen kaikille avoin toiminta ei jää epäselväksi.
Toisaalta etelänpuoleiset ikkunat takaavat

valonsaannin pimeinäkin aikoina. Uudenmaantien puoleinen julkivisu on niin ikään
tärkeä: se on kaukomaisemassa kaupungin
`päärakennus´.
Kaarina-talo on kantaaottava rakennus:
kaksoisjulkisivu Uudenmaantien puolella on
askeettisen yksinkertainen, jopa provosoiva. Julkisivun luonne vaihtelee auringonvalon mukaan. Aurinkoisella ilmalla julkisivu
hohtaa lähes valkoisena, kun taas pilvisellä ilmalla julkisivu on alumiinille ominaisen harmaa. Teräsrakenteinen kaksoisjulkisivu on verhoiltu perforoidulla, harjatulla
alumiinilevyllä. Rei´ityskuvio on yksilöllinen, tätä rakennusta varten tehty. Julkisivun
rei’ityskuviointia katsova voi halutessaan
hahmottaa kirjoja täyteen ladatun kirjahyllyn. Julkisivu on valaistu ja valaistuksen tehoa ja värisävyjä voidaan ohjelmoimalla
muunnella eri teemojen mukaan.
Torinpuolen hallitsevin elementti on lasiseinien rajaama lähes 11m korkea ja 50m
pitkä sisäänkäyntikatos. Katos on toteutettu
teräsrakenteisena ja sitä kannattelee 7 teräspilaria. Toinen julkisivujen päämateriaaleista on levypinnalle tehty valkoinen rappaus.
Levyrappauksella on myös verhoiltu sisäänkäyntikatoksen ja parvekkeen kylmät teräsrakenteet.

4.

3.

Kuva 1: Rakennus avautuu suurten julkisivulasipintojen kautta Kaarinan uudelle torille.
Kuva 2: julkisivut etelään, pohjoiseen, itään ja länteen sekä leikkaus.
Kuva 3: Teräsrakenteinen kaksoisjulkisivu on verhoiltu perforoidulla, harjatulla alumiinilevyllä.
Kuva 4: Julkisivun valaistuksen tehoa ja värisävyjä voidaan ohjelmoimalla muunnella eri teemojen
mukaan.
Kuva 5: Asiakassisäänkäynti Kaarina-taloon sijaitsee
torin puolella pitkän räystään alla.

5.

Toiminnoista
Kaarina-talo on kohtaamispaikka kaupunkilaisille, jotka sekä tahtovat tavata toisiaan,
että olla rauhassa kirjallisuuden, tietotekniikan tai harrastusten parissa – silti yhdessä
muiden kanssa. Samanaikaisesti Kaarina-talon pitää olla edustava ja toimiva, jossa kaupungin yhteisiä päätöksiä tehdään. Kaarinatalon pääkäyttäjä on kaupungin kirjasto. Sen
lisäksi rakennuksessa on kaupungin hallinnon tiloja ja monitoiminen Kaarina-sali.
Rakennuksessa on myös monia erikokoisia
kokoustiloja, jotka ovat sekä kaupungin käytössä, mutta myös kaupunkilaisten varattavissa.
Sisätilat ovat monipuolisia, muunneltavia
ja elämyksellisiä.
Sisätiloja hallitsee koko rakennuksen pituinen, 3:n kerroksen korkuinen, toiselta sivultaan lähes lasinen tila. Tilasta suurin osa
on kirjaston lainausosastoa.

Tila mahdollistaa monenlaisen taiteen
esittelyn; suunnittelussa on huomioitu mm.
katosta ripustettava taide. Tilaan avautuvat
näkymät kaikista kerroksista. Tilan alakatto
on verhoiltu alumiinisäleellä, jota on käytetty
myös sisäänkäyntikatoksessa. Valaisimet on
ulkona ja sisällä sijoitettu vapaasti säleiden
väliin. Sisältä katsoessa tiloista muodostuukin vaikutelma yhtenäisestä tilasta.
Osa aulatiloista toimii näyttelytiloina vaihtuville näyttelyille. Tiloissa on seiniin
piilotetut ripustuskiskot ja osa on varustettu
muunneltavilla näyttelyvarusteilla. (siirrettävät vitriinit ja seinäkkeet)
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee kirjaston asiakastiloja (lasten, nuorten ja aikuisten osastot), lehtien lukusali ja näyttelytiloja sekä kirjaston logistiikkatilat. Satutila
sijaitsee rauhallisessa paikassa, lastenosaston takaosassa. Kirjaston henkilökunnan toiveen mukaan tila on metsänomainen, johon
lastenosaston nimikkoeläin kettu sopii. Tila
on verhoiltu neulahuovalla, joka toimii hyvin
äänen vaimennusmateriaalina ja kiinnityspintana. Tilan valaistus on himmennettävissä tilanteen mukaan ja katossa on ripustuskiskoja erilaisten somisteiden ja lasten töitä
varten. Ikkunan pimennysverhoa voidaan
käyttää myös valkokankaana. Tila erotetaan muusta kirjastotilasta verholla, johon on
printattu vanhassa kirjastossa sijaitseva kettuaiheinen seinämaalaus.
Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa sijaistee kaupungin palvelupiste, Kaarina-sali
ja kahvila.
Kahvilan asiakaspaikat sijoittuvat rennosti osittain näyttelytilojen sekaan, lehtilukupisteen viereen ja kesäisin ulos torin
laidalle. Kaarina-sali on n. 230:n hengen
korkea monitoimisali. Vaivattomasti siirrettävät kalusteet mahdollistavat erityyppiset
toiminnat tilassa aina valtuuston kokouksista
musiikkiesityksiin. Tilan akustiikka on muu-
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6.

7.

tettavissa. Tilan sivuseinien kaikki akustiset
rakenteet on kätketty seinät peittävien kupariverkkojen taakse. Etu- ja takaseinä on verhoiltu tammiviilutetulla levyllä.
Korkean tilan reunalle, toiseen kerrokseen sijoittuvat kirjaston työ- ja asiakastilat (musiikki- ja tietokirjat) sekä erikokoisia
neuvottelutiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsee myös osa näyttelytiloista.Kolmannessa
kerroksessa sijaitsee kaupungin hallintotiloja.
Sisäarkkitehtuuria hallitsevat vaaleat sävyt, lasipinnat, tekstiilimatot ja tehosteena puu. Korkean aulatilan akustiikkaan on
kiinnitetty erityistä huomiota käyttämällä
pinnoissa erilaisia akustiikkapinnotteita: seinissä kotimaista biokuitupohjaista ruiskutettavaa pinnoitetta ja sälealakaton yläpuolella akustiikkavillalevyjä.
Kaarina-talo on kulttuuritalo, jossa taide
ja historia näyttäytyvät eri muodoissa.
Kirjastosalin päätyseinässä on Kaarinataloa varten tehty mediataideteos Genius
Logi. Teoksen toteutti taiteilijaryhmä IC-98
(Patrik Söderlund ja Visa Suonpää). Teos on
ympäristöönsä reagoiva, jatkuvasti muuttuva teksti- ja valoteos. Teos tulee olemaan
aina päällä ja näkyy myös rakennuksen ulkopuolelle. Teoksen näkyvät osat ovat n.3.5m
halkaisijaltaan oleva valkokangas ja salin
alakatossa oleva projektori. Aivoina on IVkonehuoneeseen sijoitettu tietokone, joka
ohjaa valkokankaalla vaihtelevat runotekstit, hitaat valopulssit ja yksinkertaiset animaatiokatkelmat, jotka perustuvat kirjaimiin
ja selkeisiin geometrisiin muotoihin. Näitä
ohjaavat sääaseman tuottama ajantasainen
informaatio sekä kalenteriin perustuvat kosmiset ja arkiset tapahtumat (esimerkiksi taivaankappaleiden liikkeet ja nimipäivät), jotka
laukaisevat tiettyjä teksti- ja kuvasarjoja. Jatkuvasti muuttuvat, aina uudenlaiset tekstit
perustuvat runoilijoiden kirjoittamaan materiaaliin ja teosta varten tallennetun tekstikokoelman muokkaamiseen.
Pia Helin, Esa Virtanen, arkkitehdit SAFA
Arkkitehtitoimisto Ark´aboa Oy
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8.

Rakennesuunnittelu
Rakennuksen maapohja on alueelle tyypilliseen tapaan entistä merenpohjaa eli savea.
Tämä vuoksi rakennus on perustettu teräsbetonisilla tukipaaluilla kantavaan pohjaan.
Rakennuksen alapohjana toimi maata vasten valettu kantava teräsbetonilaatta. Aulan
asennuslattian syvennyksen vesitiiveys on
varmistettu käyttäen laatan ja anturoiden
betonimassassa tiivistävää Xypex-lisäainetta.
Tärkeimpien sisääntuloväylien kohdille ulkopuolelle on myös valettu kantavia laattoja
painumien estämiseksi. Rakennus on myös
liikennöitävien sisääntuloväylien kohdilta
täydennetty siirtymälaatoin. Näillä on tarkoitus hallita ajan kuluessa pihan ja rakennuksen välille syntyviä painuma eroja.
Rakennuksen monimuotoisuuden vuoksi
rakennuksessa päädyttiin käyttämään mallinnusta. Mallinnukseen käytettiin Tekla
Structures-ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston
käytöllä varmistuttiin eri rakennemateriaalien käytöstä mahdollisesti johtuvista yhteensovitus ongelmista. Rakennuksen käyttötarkoituksesta ja kerrosluvusta johtuen
rakennuksen palonkestovaatimus on R120.
Tavanomaisesta ratkaisusta poiketen ylimpään kerrokseen sijoitettu arkisto. Tämä on

aiheuttanut tarvittavilta osin runkoon R180
palonkesto vaatimuksen. Rakennuksessa on
käytetty sekarunkoa. Keskialueella on käytetty teräs-liittopilareita niiden ulkonäkösyistä,
tekniikan tilantarpeiden vuoksi keskialueilla on myös käytetty teräksisiä WQ-palkkeja.
Rakennuksen reuna-alueilla on käytetty teräsbetonipilareita jännebetonipalkein. Kerrosten tasorakenteet ovat ontelolaatastoja.
Rakennuksen jäykistys on hoidettu teräsbetoniseinin.
Rakennuksen ulkoseinärakenteet ovat
pääosin betonisia sisäkuorielementtejä. Näitä
on kuorrutettu paikalla tehdyillä termoranka-seinillä ja verhoiltu erilaisilla tuulettuvilla verhouksilla. Pääosin rakennuksen julkisivut ovat tuulettuvia levyrapattuja seiniä.
Rakennuksen ilmettä täydentää huomattava
kaksoisjulkisivu osuus. Tuolla kohdin tuulettuvaa teräsverhoiltua on kuorrutettu teräsrakenteisella ripustetulla kaksisjulkisivulla.
Ripustusratkaisuun päädyttiin arkkitehtonisista syistä, tällöin seinän rakneteet saadaan
siroiksi hyödyntäen teräksen suurta vetolujuutta. Kaksoisjulkisivun kuormat on tuotu
perustuksille betonirungon välityksellä. Kaksoisjulkisivun runkoon on kiinnitetty perferoitu alumiini-verhouslevy.

Pääjulkisivuissa on käytetty runsaasti lasia. Näissä lasi-alumiinirakenteita on tuettu
terärakentein. Lisäksi pääsisäänkäynnin katokseen on käytetty sirouden vuoksi teräsrakenteita.
Jari Rannikko Ins. (AMK)
Sweco Rakennetekniikka Oy

9.

13.

Akustiikkasuunnittelu

10.

Kaarina-talon akustisesti vaativimmat tilat
ovat kirjasto ja sen aula, toisen kerroksen
musiikkitila sekä monikäyttöinen Kaarinasali. Näiden toimintojen sovittaminen saman
katon alle vaati akustiikkasuunnittelijan erikoisosaamista.
Kirjaston ja sen korkean aulan tärkein
akustinen kriteeri on, että tilasta ei tule liian
kaiuntainen ja hälyinen. Tämän estämiseksi kaikki kattopinnat ovat ääntä vaimentavia.
Myös suurin osa seinäpinnoista on ääntä vaimentavia, vaikka tätä paikan päällä ei välttämättä visuaalisesti huomaakaan.
Toisen kerroksen musiikkitilassa voi olla
äänekästäkin musisointia, joka ei saa häiritä vieressä olevaa avotoimistoa tai kirjastoa.
Tilan ääneneristävyyden takaavat kaksinker-

Kuva 10: toiseen kerrokseen johtava teräsrakenteinen kierreporras.
11.

Kuva 11: Lastenosasto. Satutila sijaitsee rauhallisessa
paikassa verhon takana.

Kaarina-talo

12.

Kuvat 6,7 ja 13: Sisätiloja hallitsee koko rakennuksen
pituinen, 3:n kerroksen korkuinen, toiselta sivultaan
lähes lasinen tila.
Kuva 8: Pohjapiirros, 1. kerros.
Kuva 9: Kaarina-salin akustiikka suunniteltiin huoneakustisen mallin avulla.

Rakennuttaja
Kaarinan kaupunki
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Ark´Aboa Oy
Pia Helin, pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA
Esa Virtanen, arkkitehti SAFA
Sanna Hokka, sisustussuunnittelija SI
Elemetti- ja teräsrakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy
Jari Rannikko Ins. (AMK)
Akustiikkasuunnittelu
A-Insinöörit Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö
Pääurakoitsija
Rakentajamestarit Oy, Fin
WQ-palkit ja runkoteräkset
Ruukki Construction Oy

taiset rakenteet. Erilaisten akustisten pintojen johdosta soittimet kuulostavat tilassa luonnollisilta. Äänimaisema suunniteltiin
muunneltavaksi verhojen avulla.
Kaarina-sali suunniteltiin monikäyttöiseksi puhetilaisuuksia sekä kuoroja ja kamarimusiikkia varten. Akustisesti käyttötarkoitukset ovat hyvin kaukana toisistaan. Siksi
salin akustiikka on suunniteltu muunneltavaksi. Tilan katto- ja seinäpintojen muodot
on suunniteltu akustiikan ehdoilla akustisesti
läpinäkyvän kupariverkon taakse. Puhetilanteessa verkon taakse laskeutuu vaimentavia
verhoja, jolloin tilan jälkikaiunta-aika lyhenee sopivaksi.
DI Joose Takala, A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
akustiikkasuunnitteluyksikkö

Kuva 12: Pääsisäänkäynti ja infopiste.
Valokuvat: Pekka Vuola

Katosten ja julkisivun teräsrakenteet,
teräsportaat, teräskaiteet
JP-Metalli Oy
Varapoistumistieporras
Suomen Teräsritilä STR Oy
Perforoidut alumiinilevyt
Reikälevy Oy
Metallilasiseinät ja -ovet
Raision Metalli Oy
Julkisivupinnoitus ja -runkotyöt
Tupocon Oy
Lasikaiteet
Oy Steelpro Ltd
Siirtolasiseinät
Scan-Mikael Oy
Työtilojen lasiseinät, alakatot,
seinäverhoukset
Inlook Oy
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Projektit

3.

1.

4.

OP Vääksyntie 2, Helsinki
OP:n päätoimipaikka on viime vuosien aikana uudistunut kokonaisvaltaisesti. Helsingin
Vallilaan on rakentunut modernin työympäristön sisältävä kaupunkikortteli, jolla on
OP:n arvoja ja perinteitä viestivä identiteetti.
Vuonna 2011 aloitettu rakennushanke sisältää
mittavasti uudisrakentamista sekä peruskorjausta.
Syksyllä 2017 valmistui korttelin viimeinen osa, KOy Vääksyntie 2. Kiinteistön osalta tutkittiin huolellisesti peruskorjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehtoja. Lopulta
päädyttiin uudisrakennukseen, johon voitiin

toteuttaa korttelin yhtenäistä työympäristökonseptia noudattavat tilat. Rakennus viimeistelee kaupunkikuvallisen kokonaisuuden
täydentäen Teollisuuskadun varren veistoksellista massoittelua ja liittyen samalla myös
Vääksyntien hillitympään julkisivumaailmaan. Rakennusmassan avoimeksi muotoiltu
kulma rajaa pienen taskuaukion, joka keventää suuren kivikorttelin kokonaishahmoa.
Korttelin uudisrakennusten pintamateriaalivalinnat perustuvat ajatukseen kantakaupungin urbaaniin ympäristöön sopivista kivirakenteisista taloista. Myös Vääksyntie

2 rakennuksessa on rapatut julkisivut, joita
rytmittävät lisäksi luonnonkivipinnat.
Rakennuksen tilat ja toiminnot jakaantuvat vertikaalisuunnassa kolmeen vyöhykkeeseen: Alas kellareihin sijoittuvat paikoitustilat - maantasokerrokseen julkisemmat
tilat kuten sisäänkäyntiaula, liiketiloja ja kokouskeskus - ylemmissä kerroksissa sijaitsee
pääosin toimistotiloja. Rakennuksen sisätilat
jatkavat korttelin korkealaatuista ja muunneltavaa monitilatoimistoa. Toisen kerroksen
tasolta rakennus on liitettävissä koko korttelia yhdistävään lasilla katettuun galleriaan.
Sisäänkäyntikerroksen kahvila houkuttelee
korttelin henkilökunnan lisäksi myös Vallilan
asukkaita ja ohikulkijoita.
Rakenteissa ja materiaalivalinnoissa on
pyritty kestävyyteen ja laadukkuuteen. Betonia, terästä ja lasia on käytetty mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Sisäpinnoissa ja
kalusteissa on suosittu luonnonmateriaaleja
kuten luonnonkiveä ja puuta.
Asmo Jaaksi, pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA
JKMM Arkkitehdit Oy

Kuva 1: Näkymä kaakosta Vääksyntieltä.
Kuva 2: Teollisuuskadun suuntainen julkisivu.

2.

Kuvat 3 ja 7: Rakennuksen kokous- ja toimistotiloja.
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5.

7.

6.

8.

Rakennesuunnittelu
Rakennus on perustettu kallionvaraisesti
teräsbetonianturoille. Kellarikerroksia ympäröivät paikallavaluseinät, jotka toimivat
veden- ja maanpainetta vastaan. Maantasokerros ja sen alapuoliset kaksi kellarikerrosta
on toteutettu paikallavalettuina rakenteina,
joista tasorakenteet ovat jälkijännitettyjä.
Kerrokset 2-5 on toteutettu elementtirakenteisena: rakenne koostuu seinäelementeistä,
ontelolaatoista, deltapalkeista ja liittopilareista. Elementtirakenteinen osuus on jaettu
kahteen eri liikuntalohkoon, joiden jäykistys
on hoidettu itsenäisesti pääosin porras- ja
hissikuiluilla sekä kantavilla ulkoseinillä.
Kantavien rakenteiden palonkestovaatimus maanpäällisellä osuudella on R60.
Rungon lisäksi merkittävä teräsrakenteiden
suunnittelutehtävä oli sisäänkäyntiaulan vinon luonnonkivijulkisivun teräsrunko, joka
tukeutuu kansitasolle ja vaakasuunnassa välipohjiin.
Ramboll vastasi hankkeessa päärakennesuunnittelusta sekä pääosin betoni- ja teräsrakenteiden tuoteosasuunnittelusta. Deltapalkkien tuoteosasuunnitelmat laati Peikko
suoraan rakennesuunnittelijan kanssa jaetusta Tekla Structures -tietomallista.
Suunnittelussa tehtiin yhdessä arkkitehdin kanssa vastaavia rakenneratkaisuja kuin

korttelin toisessa rakennuksessa Päijänteentie 12 talossa.
Rakennuspaikka ja olemassa olevat rakenteet toivat omat haasteet suunnittelulle ja toteutukselle. Rakennus liittyi neljään
eri aikana rakennettuun rakennukseen. Osa
kohteen paikalta puretusta rakennuksesta jätettiin uuden rakennuksen sisälle pysyväksi poistumisreitiksi korttelin sisällä olevista
rakennuksista.
Ilkka Mikkola, projektinjohtaja
Rakennetekniikka / Talotoimiala
Ramboll Finland Oy

9.

Kuva 4: Syksyllä 2017 valmistui korttelin viimeinen
osa, KOy Vääksyntie 2.
Kuva 5: Sisäänkäyntikerroksen kahvila.
Kuva 6: Pohjapiirros, 1. kerros.
Kuva 8: Sisäänkäyntiaula.
Kuva 9: Leikkaus.
Kuva 10: Mallinnuksessa käytettiin Tekla Structuresohjelmistoa.
Valokuvat: 1,2,3,5,7,8 Tuomas Uusheimo, 11 Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy

10.
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Geosuunnittelu
Kolmion mallinen kortteli oli kokonaisuudessaan rakennettu, puretuissa rakennuksissa oli yhdestä kolmeen kellarikerrosta.
Uuteen rakennukseen tuli neljä kellarikerrosta. Rakennuskaivanto ulottui 14…20 metrin
syvyyteen katutasosta ja tuenta tarvittiin jo
purkutöitä varten.
Kallion pinta alueella vaihteli 2…10 metrin syvyydessä.
Kadun puoli tuettiin ankkuroidulla teräsponttiseinällä. Ponttiseinän alapuolella kaivannon tekemistä jatkettiin louhimalla.
Louhintaseinät vahvistettiin ennakkopultituksella ja korttelin sisäpihan puolella pysyvän kallioseinämän lujituksena käytettiin
myös jännitettyjä punosankkureita jonka lisäksi seinämä ruiskubetonoitiin. Vanhoja perustuksia vahvistettiin myös porapaaluilla.
Riskialttein työ oli louhinta, jonka määrä
oli n. 30 000 m3. Louhintaa tehtiin lähimmillään muutaman metrin päässä pankin ATK
keskuksesta. Tärinän vähentämiseksi rakennusten ja kaivannon väli irrotettiin aukiporauksella ja irtisahauksella.
Kaivanto ulottui 10 metriä pohjavesipinnan alapuolelle. Pohjaveden alentaminen
alueella on kielletty ja se estettiin teräsbetonisilla patoseinillä ja verhoinjektoinnilla.
Injektointimassan menekki oli oletettua suurempi, mutta vastaavasti vuodot kaivantoon
olivat vähäiset. Pohjavesi ei alentunut kaivannon ympäristössä.
Seppo Rämö, dipl.ins.
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy

OP Vääksyntie 2		
Helsinki
Aikataulu 2014-2017
Laajuus 16 223 m2
Tilaohjelma
Toimistotilaa, liiketiloja, kahvila,
paikoitusta
Tilaaja
OP Ryhmä
Rakennuttajakonsultti
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Arkkitehtisuunnittelu
JKMM Arkkitehdit Oy
Asmo Jaaksi
pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA
Päivi Puukari
projektiarkkitehti,
arkkitehti SAFA
Paula Salonen, sisustusarkkitehti SIO
Rakennesuunnittelu
Ramboll Finland Oy
Ilkka Mikkola, Projektipäällikkö
Sprinklerisuunnittelu
Sweco Talotekniikka Oy
Turvasuunnittelu
Granlund Oy
Pohjasuunnittelu
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy

Palotekninen suunnittelu
Paloässät Oy
Akustinen suunnittelu
Akukon Oy
Liikennesuunnittelu
Pöyry Finland Oy
Louhintatärinäkonsultti
Oy Finnrock Ab
Sähkösuunnittelu
Projectus Team Oy
Ympäristöluokitussuunnittelu
Ramboll Finland Oy
Teräsrunkotoimitus
Peikko Finland Oy
Väestönsuojien ovi-, luukku-,
ja varustetoimitus
Temet Oy
Teräsrunko- ja elementtiasennusurakka
KPA Rakentajat Oy
Ikkuna-, lasiseinä- ja ulko-oviurakka
Haka PKS Oy
Kaiteet ja käsijohteet
Tuusulan Hitsauspalvelu Oy
Erityisovet
Mesvac Oy
Metalliovet
Jaatimet Oy

Kuva 11: Rakennuskaivanto ulottui 14…20
metrin syvyyteen katutasosta.

pohjatutkimukset
pohjarakennesuunnittelu
kalliorakennussuunnittelu
louhintatöiden valvonta
mittaukset

11.

Kotimainen
paketti
mittauksesta
asennukseen!

Kaikki Jaatimet-ovet
valmistetaan mittatilaustyönä
– kysy erikoisratkaisuja
• lämpökatko-ovet • murtosuojaovet • teräslasiovet
• desibeliovet • liuku- ja taiteovet
• Oiva-umpiovet • lasiseinäjärjestelmät
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Insinööritoimisto

Pohjatekniikka Oy
Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki
Puh. 09 4777 510, fax 09 4777 5111
www.pohjatekniikka.fi

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

tibnor.fi
Teräsrakenne 1 | 2018
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Ajankohtaista

PUREST – Eurooppalainen projekti
Ruostumattoman teräksen käyttö
rakentamisen kohteissa
Ruostumattomat teräkset ovat
hyvin monipuolisia ominaisuuksiltaan. Niillä on hyvä
korroosionkestävyys ja kuormankantokyky, niiden erilaisilla pintakäsittelyillä voidaan
vaikuttaa rakenteen esteettiseen näyttävyyteen ja ne ovat
helppohoitoisia. Ruostumattomia teräksiä käytetään korroosiorasitukseltaan vähäisistä
erittäin aggressiivisiin käyttöolosuhteisiin. Ruostumattomista

1.

teräksistä voidaan valmistaa

Taulukko 1. Yleisimmät
rakentamisen kohteissa
käytettävät ruostumattomat teräslajit.

tuotteita tavanomaisilla konepajan valmistusmenetelmillä. Näiden ominaisuuksiensa
ansiosta ruostumaton teräs on
arvostettu ja yhä yleisempi materiaali rakentamisen tuotteissa.
Ruostumattoman teräksen kysyntä kantaviin rakenteisiin on johtanut niille soveltuvien mitoitusstandardien kehittämiseen Euroopassa, Australiassa, Kiinassa ja USA:ssa.
Eurooppalainen ruostumattomien terästen
mitoitusohje SFS-EN 1993-1-4 (Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4.
Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt.) julkaistiin vuonna
2006. Vuonna 2015 standardiin on julkaistu
muutossivu A1. Standardi SFS-EN 1993-14+A1(2015) sisältää ruostumattomille teräksille sen ominaispiirteet huomioon ottavat
mitoitusyhtälöt ja muilta osiltaan se nojaa
standardin SFS-EN 1993 osiin 1-1, 1-2, 1-3,
1-5 ja 1-8.
Kuormaa kantavien rakenteiden mitoitus eroaa ainoastaan hieman vastaavien rakenneteräksestä valmistettujen mitoituksesta. Erot johtuvat pääosin ruostumattomien
terästen erilaisista jännitys-venymä-ominaisuuksista. Ruostumattomien terästen jännitys-venymä-kuvaaja on muodoltaan epälineaarinen, ja myötölujittuminen
on voimakasta. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty
jännitys-venymä-kuvaajien vertailu rakenneteräkseen. Ruostumattomien teräslajien
erityispiirteet on huomioitu mitoitusstandar48
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dissa SFS-EN 1993-1-4 +A1. Pääsääntöisesti
ruostumattomille teräksille käytetään samoja
mitoitusyhtälöitä kuin rakenneteräksillekin.
Austeniittiset ruostumattomat teräkset, kuten standardien SFS-EN 10088-4 ja
5 mukaiset teräslajit 1.4301, 1.4307, 1.4401 ja
1.4404 ovat yleisimmin käytettyjä ruostumattomia teräksiä. Niitä käytetään kuormaa
kantaviin sovelluksiin, vaikkakin myös uusia
duplex-lajeja korkeamman lujuutensa ansiosta käytetään (taulukko 1).
Tyypillisiä käyttösovelluksia austeniittisille ja duplex-ruostumattomille teräslajeille ovat:
• Palkit, pilarit, hoitotasot ja tuet vedenpuhdistuslaitoksissa, sellu- ja paperi-, ydinvoima-, biomassa-, kemia-, lääke- ja ruokaja juomateollisuudessa
• Siltojen primaaripalkit ja -pilarit, niveltapit, kaiteet, köysien suojaputket ja liikuntasaumat
• Rantavallit, laiturit ja muut rannikolle sijoittuvat rakenteet
• Betonirakenteiden raudoiteteräkset
• Rakennusten verhoukset, vesikatot ja sisääntulokatokset
• Siltojen vedenpoistoputket
• Kanavien sulkuportit

• Tunneleiden verhoukset
• Verhousten, muurausten ja tunneliverhousten tuentajärjestelmät
• Turva-aidat, kaiteet, käsijohteet, katukalusteet
• Puu-, kivi-, kallio- ja muurattujen rakenteiden kiinnikkeet ja ankkurointijärjestelmät
• Uimahallirakennusten rakenteelliset osat
ja kiinnikkeet (erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteellisiin kokoonpanoihin, joihin
voi uimahallin ilmasta kondensoitua kosteutta ja joka voi aiheuttaa jännityskorroosioriskin
• Räjähdystä ja törmäystä kestävät rakenteet kuten turvaseinät ja -portit sekä -tolpat
• Palo- ja räjähdysseinät, kaapelihyllyt ja
kulkuväylät offshore-porauslautoilla.

Kuva 1: Marina Bay Helix Bridge – arkkitehtuuriltaan ja insinööriosaamiseltaan vaikuttava jalankulkusilta Singaporessa. Sillan kaikki kantavat rakenteet
ovat poikkileikkaukseltaan pyöreänmuotoista rakenneputkea. Rakenneputket on valmistettu duplexruostumattomasta teräksestä. (Kuva Outokumpu
Stainless Oy).

2.

PUREST-projektin (Promotion of new
Eurocode rules for structural stainless steels)
tavoitteena oli koota ja hyödyntää ruostumattoman teräksen viimeaikainen tutkimusaineisto suunnittelijalle soveltuvaan
muotoon. Projektin kesto oli 18 kuukautta ja
projekti päättyi vuoden 2018 lopussa. Projektiin osallistui partnereita seuraavista maista: Saksa, Belgia, Espanja, Portugali, Tsekki,
Suomi, Ruotsi, Puola ja Italia. Projektia koordinoi SCI (Steel Construction Institute, Englanti) yhdessä Imperial College London ja Insinööritoimisto ARUP:in kanssa. Suomalainen
partneri projektissa oli Teräsrakenneyhdistys
ry. Suomalaiset projektin rahoittajat olivat
Outokumpu Stainless Oy ja Stalatube Oy.
Projekti oli suunnattu rakennesuunnittelijan tarpeisiin ja se sisälsi seuraavat osiot:
• Käsikirjan – Ruostumattoman teräksen
käyttö kantavissa rakenteissa – päivittäminen.
• Käsikirjan kääntäminen englanninkielestä yhdeksälle eurooppalaiselle kielelle.
• Suunnitteluohjelman ja apps:in kehittäminen.
• Kansallisten seminaarien järjestäminen
sekä webinaarin luominen etäopiskeluun.
• Oppilaitoksille suunnatun opetukseen
soveltuvan kalvosarjan laatiminen
Teräsrakenneyhdistys ry ja muut projektin partnerit ovat julkaisseet neljännen
painoksen “Käsikirja – ruostumattoman teräksen käyttö kantavissa rakenteissa”, joka
koostuu kolmesta osasta:
• Suositukset, jossa esitetään suunnitteluohjeita ja suunnittelijalle olennainen tieto
ruostumattomista teräksistä; teräslajin valinta korroosio-olosuhteisiin, säilyvyys, materiaaliominaisuudet, mitoitussäännöt ja rakenteiden valmistus.
• Kommenttiosa, jossa selitetään perusteet Suositus-osassa esitetyille mitoitussäännöille sekä annetaan taustatietoja ja lähdekirjallisuutta.
• Mitoitusesimerkit, joilla havainnollistetaan suositus-osassa esitettyjä mitoitussääntöjä.
Kaikki PUREST-projektissa laadittu materiaali on saatavilla sivulla www.steel-stain-

3.

less.org/designmanual sekä suomenkielistä
materiaalia voi tiedustella Teräsrakenneyhdistykseltä info@terasrakenneyhdistys.fi.

Käsikirjassa esitetyt 		
mitoitussäännöt
PUREST-projektissa on koottu viimeaikaiset ruostumattomien terästen rakenteellista
mitoitusta koskeva testausaineisto ja niiden
perusteella käsikirjassa esitetään suosituksina tarkemmin ruostumattomille teräksille uusia tai modifioituja mitoitusyhtälöitä.
Nämä muutokset otetaan huomioon myös
käynnissä olevassa standardin EN 1993-1-4
revisiossa.
Käsikirjassa esitetyt mitoitussäännöt
ovat yhdenmukaiset standardin EN 1993-1-4
ja sen vuonna 2015 julkaistun muutoksen A1
kanssa. PUREST-projektissa laaditut muutosehdotukset näkyvät selkeästi erottuvina
voimassa olevan SFS-EN 1993-1-4+A1 mukaisista menettelyistä.
Vaikkakin ruostumattomilla teräksillä on lähes samanlaiset ominaisuudet kuin
rakenneteräksillä, ruostumattoman teräksen epälineaarinen jännitys-venymä-kuvaaja tarkoittaa, että ruostumattoman teräksen
mitoitusyhtälöissä on eroja rakenneterästen
vastaaviin. Erityisesti epälineaarinen käyttäytyminen vaikuttaa paikalliseen ja globaalin nurjahduskäyttäytymiseen.
Osa standardissa EN 1993-1-4:2006 esitetyistä mitoitusyhtälöistä ovat hyvin konKuva 4: Ruostumattomasta duplex-teräksestä LDX 2101 valmistettuja rakenneputkia
ja levyjä Tampereen
Energiantuotanto Oy:n
Palatsinraitin sillan
ja padon rakenteissa. Ruostumattomat
rakenneputket on valmistettu Lean Duplex
-teräksestä, niiden koko
on 300x300x8 mm ja
pituus 6,5 m. Rakenneputkien viimeistely
on tehty putkilaserilla
rei’ittämällä ne suunnitelmien mukaisiksi.
(Kuva Stalatube Oy).

Kuva 2: Jännitys-venymä-kuvaajat venymä-alueella 0 - 0.75 % ruostumattomille teräksille ja rakenneteräksille
Kuva 3: Ruostumattomien terästen ja rakenneteräksen jännitys-venymä-kuvaajat murtoon asti.

servatiivisia johtuen silloin käytössä olleen
tutkimusaineiston vähäisestä määrästä.
Standardin julkaisun jälkeen ruostumattoman teräksen tutkimus on ollut aktiivista ja
tutkimusaineistoa kantaviin rakenteisiin on
luotu eurooppalaisissa ja myös Euroopan ulkopuolisten maiden projekteissa. Tällä hetkellä tutkimusaineisto on kolminkertainen
siihen nähden kuin oli käytettävissä vuoden
2006 julkaisuun. Uusien tutkimustulosten
ansiosta standardia EN 1993-1-4 muutettiin
osittain vuonna 2015 (julkaistiin amendment
A1). Uudet mitoitusohjeet mahdollistavat taloudellisemman mitoituksen sekä usean uuden ruostumattoman teräslajin käytön kantavissa rakenteissa.
Standardin EN 1993-1-4+A1 merkittävimmät muutokset ovat olleet poikkileikkausluokituksen raja-arvojen muuttuminen lähes vastaaviksi kuin rakenneteräksillä,
leikkauslommahduskestävyyden mitoituksen
tarkistaminen ja on esitetty tarkempi mitoitusyhtälö sekä on lisätty kylmämuokatun
materiaalin mitoitusohjeet.
Käsikirjaan on lisätty mitoitussäännöt
ferriittisille ruostumattomille teräksille. Ferriittisiä ruostumattomia teräslajeja on ylei-

4.
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sesti saatavilla ainespaksuuteen 4 mm asti, ja
ne tarjoavatkin korroosiota kestävän vaihtoehdon monille sovelluksille, joissa käytetään
ohutseinämäisiä sinkittyjä teräksiä.
Käsikirjaan on sisällytetty myös kaksi uutta mitoitusmenetelmää. Ensimmäinen niistä esittää, miten otetaan huomioon
valmistuksen aikaisessa kylmämuovausprosessissa muokkauslujittumisen aiheuttaman
lujuuden nousu (lujuuden kohoaminen voi
olla 50 % rakenneputkien kylmämuokatuissa
nurkissa ja joissain tapauksissa myös profiilin taso-osillakin). Toinen uusi mitoitusmenetelmä on poikkileikkauksen myötölujittumisen vaikutuksesta kohonneen kestävyyden
laskenta ”jatkuvan lujittumisen menetelmällä (CSM)”.

Korroosionkestävyys
Ruostumattomien teräslajien korroosionkestävys perustuu teräksen pinnalle erittäin
tiukasti kiinnittyvään ja itsestään hapen
vaikutuksesta muodostuvaan suojaavaan
kromioksikalvoon, jota kutsutaan myös passiivikalvoksi. Tästä syystä ruostumaton teräs
ei tarvitse erillistä korroosiosuojakäsittelyä.
Seosaineiden määrä vaikuttaa passiivikalvon muodostumiseen ja sen käyttäytymiseen tietyssä korroosio-olosuhteessa. Koska
ruostumattomia teräslajeja on suuri määrä ja
koska tietty teräslaji on määritelty seosaineiden ja niiden määrän perusteella, voidaan
tiettyyn korroosiorasitukseen aina valita optimaalinen teräslaji. Mikäli käyttöympäristön
olosuhde ei muutu suunnitellun käyttöiän
aikana, passiivikalvon ansiosta ruostumaton
teräs säilyttää ominaisuutensa eikä sen korroosionkestävyys muutu. Tämä mahdollistaa
rakenteen ylläpidon vain vähäisellä määrin
huoltotoimia. Rakenteissa, joiden tarkastaminen ja huoltotoimien suorittaminen
asennuksen jälkeen on hankalaa tai joiden
korroosiopinnoitteita voi olla tarve huoltaa
useasti käytön aikana korroosioriskin vuoksi,
käyttämällä ruostumattomia teräksiä voidaan vähentää käytönaikaista kunnossapitoa,
seisokkiaikoja sekä rakenneosien vaihtamista. Tämä voi olla kustannustehokas ratkaisu
vaikkakin materiaalikustannus alkuinvestoinnissa olisi korkeampi.

Ruostumattoman teräksen valinta
korroosio-olosuhteisiin
Ruostumattoman teräksen valitsemiksi ilmastokorroosio-olosuhteisiin on standardissa EN 1993-1-4+A1 esitetty uusi menettely
teräslajin valitsemiseksi. Menettely koostuu
seuraavista vaiheista:
• Tietyn ympäristön korroosionkestävyystekijän (CRF, corrosion resistance factor)
määrittäminen
• Korroosionkestävyysluokan (CRC, corrosion resistance class) määrittäminen CRF:n
perusteella.
•
CRF on riippuvainen ympäristörasituksesta ja se lasketaan seuraavasti:
• F1 + F2 + F3
missä
• F1 = Riski altistua merivedestä tai jäänpoistosuoloista peräisin oleville klorideille
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Kuva 5: Rakenteellisia
ruostumattomia profiileja Puolassa sijaitsevan teollisuuslaitoksen
kattorakenteessa. (Kuva
Montanstahl).
Kuva 6: Tukholmassa
sijaitsevan rautatiesillan kantavan palkin
valmistus (vasen) ja
asennus (oikea). (Kuva.
Lars Hamrebjörk).
Kuva 7: PUREST-projektissa päivitettiin ja
julkaistiin ”Käsikirjaruostumattomien terästen käyttö kantavissa
rakenteissa” 4. painos.

5.

Käsikirjaa voi tilata
osoitteesta info@terasrakenneyhdistys.fi

6.

• F2 = Riski altistua rikkidioksidille
• F3 = Puhdistusväli tai altistuminen sateen
puhdistusvaikutukselle.
Korroosionkestävyystekijä CRF ottaa
huomioon kaikki korroosiomuodot mm. piste- ja rakokorroosion sekä jännityskorroosion, jotka voivat vaikuttaa kuormaa kantavien
osien eheyteen. Teräslajin valintamenettelyn lähtökohtana on, että sen mukaisesti valittu teräslaji ei altistu korroosiolle siinä
määrin, että se vaikuttaisi rakenneosan eheyteen. Kuitenkin joissain
tapauksissa voi tapahtua
teräksen pinnan vierasruosteen syntymistä tai
vähäistä pistekorroosiota, joka voi olla kosmeettinen epäkohta, mutta
tämä ei ole rakenteellisen kestävyyden kannalta haitallista.
Ruostumattomat teräslajit luokitellaan viiteen korroosionkestävyysluokkaan (CRC),
7.
joista luokka 5 sisältää
parhaiten korroosiota
kestävät ruostumattomat teräslajit (esimerkiksi erittäin syövyttäviin uimahalliympäristöihin). Teräslajin
lopullinen valinta voidaan tehdä korroosionkestävyysluokan sisältämistä teräslajeista
esimerkiksi edellyttämällä teräslajille tietty
lujuus tai saatavuus markkinoilta. Suunnittelija voi määritellä materiaalin vaatimukset
esimerkiksi korroosionkestävyysluokka II ja
myötölujuus
fy = 350 N/mm2, joiden perusteella teräslaji
voidaan hankkia.

Käyttökohteita
Singaporessa on rakennettu Marina Bay
Helix Bridge – jalankulkusilta yhdistämään
kaupungin uusia liike- ja rahoituskeskusalu-

eita, korkeatasoisia asuinalueita ja merenrannan puutarha-alueita (kuva 1). Sillan kantavan rungon muodostavat kaksi sisäkkäistä
spiraalin muotoon taivutettua rakenneosaa,
jotka on valmistettu ruostumattomista
duplex-CHS-rakenneputkista. Silta sijaitsee
kuumassa ja kosteassa Singaporen merellisessä ympäristössä, joka altistaa materiaalin
vaativalle korroosiorasitukselle. Rakenteen
suunniteltu käyttöikä tässä ympäristössä on
100 vuotta ja edellytyksenä vähäiset huolto- ja kunnossapitotoimet
käyttöiän aikana. Duplex
ruostumattoman teräksen käyttöön on päädytty sen korkean lujuuden,
valmistettavuuden sekä
hyvän korroosionkestävyyden ansioista. Arkkitehtuuriltaan ja insinööriosaamiseltaan tämä
vaativa rakenne luo uutta
suuntaa ruostumattoman
teräksen käytölle esteettisissä kuormaa kantavissa
rakenteissa.
Tampereen keskustassa, kulttuurihistoriallisesti
merkittävässä ympäristössä ruostumatonta terästä
on käytetty Tammerkosken yli kulkevan Palatsinraitin sillan ja padon uudelleenrakentamisessa (kuva 4). Rakenteet on suunniteltu
200 vuoden käyttöiälle. Lean Duplex-ruostumattomat levyt ja rakenneputket valittiin
patoporttien, välppien ja settipatojen materiaaliksi pitkän käyttöiän, huoltovapauden
ja lujuuden vuoksi. Ruostumatonta terästä
kohteessa on käytetty lähes 200 tn. Ruostumattomat rakenneputket, joita kantavissa
rakenteissa käytettiin, olivat dimensioltaan
300x300x8 mm ja määrämittaisia pituudeltaan 6,5 m.
Kuvissa 5 ja 6 on esitetty ruostumattoman teräksen käyttöä kantavissa rakenteissa.
Kuvassa 5 on Puolassa sijaitsevan kemian-
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teollisuuden laitoksen kupolikaton kantavat
rakenteet, jotka on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräslajista 1.4404.
Katon kantavat rakenteet ovat hitsattuja
IPE270 profiileja (144 palkkia), joiden jänneväli on 15 m sekä kuumavalssattuja U- ja Lprofiileja. Rakennuksen runkoon käytettyjen
ruostumattomien terästen määrä on 95 tn.
Kuvassa 6 on siltapalkkien valmistusta ja
asennusta Tukholmassa sijaitsevaan siltaan.
Siltapalkit, joiden korkeus on 1 m valmistetaan duplex-ruostumattomasta teräslajista
1.4462. Ruostumaton palkki korvaa aiemmin
rautatiesiltaan asennetun rakenneteräksestä
valmistetun palkin. Tilaaja, Stockholm Public Transport, valitsi ruostumattoman teräksen sen vähäisen huoltotarpeen perusteella.
Tunnelit ovat yleensä vaativia ympäristöjä rakentamis- ja huoltotoimenpiteiden
osalta, joista syistä ruostumattoman teräksen valinta, vaikkakin on kalliimpi materiaali, voi olla hyväksyttävää, kun tunnelin
rakenteita arvioidaan kokonaisuutena elinkaarikustannuksen näkökulmasta. Austeniittinen ruostumaton teräslaji 1.4404 on ollut
käytössä viiden Etelä-Walesissa sijaitsevan
rautatietunnelin rakenteissa, joiden suunniteltu käyttöikä on 80 vuotta. Vastaavasti
7 km pitkän Severn tunnelin rakenteissa on
käytetty runsaasti seostettuja ruostumattomia teräksiä (super-austeniittinen 1.4529 ja
super-duplex 1.4410), koska tunnelissa vaikuttaa Severnin suistoalueen kloridipitoinen
ilmasto.

Lähteet
(1) SFS-EN 1993-1-4:2006+A1:2015 Eurocode 3. Teräsrakenteiden suunnittelu.
Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä
koskevat lisäsäännöt
Käsikirja – Ruostumattomien terästen
käyttö kantavissa rakenteissa, Teräsrakenneyhdistys ry, 2017
(2) SFS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014 Eurocode 3. Teräsrakenteiden suunnittelu.
Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat
säännöt
(3) SFS-EN 1993-1-3:2006 Eurocode 3.
Teräsrakenteiden suunnittelu. Yleiset
säännöt. Lisäsääntöjä kylmämuovaamalla
valmistetuille sauvoille ja levyille
(4) SFS-EN 1993-1-5:2006 Eurocode 3.
Teräsrakenteiden suunnittelu. Levyrakenteet
(5) SFS-EN 1993-1-8:2005 Eurocode 3.
Teräsrakenteiden suunnittelu. Liitosten
suunnittelu
(7) SFS-EN 10088-4. Ruostumattomat
teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot.
(8) SFS-EN 10088-5. Ruostumattomat
teräkset. Osa 5: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot.
Pekka Yrjölä, Erityisasiantuntija/DI
Teräsrakenneyhdistys ry

MaalausRYL 2012

Maalaustöiden yleiset
laatuvaatimukset ja
käsittelyyhdistelmät
YL eli rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset on sarja julkaisuja, joissa määritetään
Suomessa toteutettavia kriteerejä rakennustarvikkeille, rakennustyölle ja valmiille rakennusosalle. RYL:n kustantaa Rakennustieto
Oy. Julkaisut on eroteltu tuoteosan mukaisesti: MaaRYL, RunkoRYL, SisäRYL, MaalausRYL, KorjausRYL ja InfraRYL. Nykyiset
versiot ovat MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010,
MaalausRYL 2012, SisäRYL 2013, TalotekniikkaRYL 2002, KiinteistöRYL 2009, KorjausRYL
ja InfraRYL 2006/2010.
RYL:n laadinnassa ovat olleet mukana
rakennusalan keskeiset toimijaosapuolet. RYL
ei ole virallinen määräys, mutta rakennuttajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa RYL
on yleisesti sovittu sitovaksi laatumäärittelyksi. Kun suunnitelmissa viitataan RYL:iin,
ei kaikkia yksityiskohtia tarvitse esittää
suunnitelmissa. Myös rakennustyön tapa ja
lopputuloksen laatu saadaan standardoitua
eri työkohteissa. RYL:in määräykset määrittävät myös niin sanotun hyvän rakennustavan minimin.
Juridisesti RYL:n yläpuolelle sijoittuvat lait, asetukset ja viranomaismääräykset,
esimerkiksi Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMk määräykset. Myös varsinaiset suunnitelmat nousevat RYL:n yläpuolelle; mikäli jokin asia on esitetty molemmissa,
noudatetaan pääsääntöisesti suunnitelmia,
vaikka RYL:stä löytyisikin määritys ko. asialle.
Oleellista RYL-järjestelmässä on rakennusalalle yhteisesti sovittu nimikkeistö, jonka avulla rakennushanke voidaan osittaa.
MaalausRYL 2012 määrittelee maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja ohjeistaa, kuinka määritelty laatutaso voidaan
saavuttaa. On hyvä huomata, että MaalausRYL ohjeistaa rakennustyömaalla tapahtuvaa
maalaustyötä ja sen ohjeistus ja maalausyhdistelmät on tehty työmaalla käytettäville
maalausmenetelmille huomioiden tuote-VOC
direktiivin ja työmaaympäristön vaatimukset.
Näin ollen teollisesti suoritettavaa maalausta ei ole aiheellista ohjeistaa MaalausRYL:n
mukaan.
MaalausRYL 2012 sisältää 267 käsittely-yhdistelmäselostetta erilaisten pintojen
rakennustyömaalla tapahtuvaan pintakäsittelyyn. MaalausRYL 2012 määrittelee rasitusluokat rakennuksen ulko- ja sisäpinnoille ja
se antaa valmiille pinnoille ulkonäköluokat.
Käsittely-yhdistelmätunnuksiin viittaaminen riittää yksilöimään halutun laatutason.
Julkaisun tarkoituksena on esittää maalaus-
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työselostuksen laatijalle kaikki selostuksen
tekemiseen tarvittavat tiedot yhtenäisessä
ja järjestelmällisessä muodossa. Samalla käsikirjan esittämä rakennusmaalauksen käsittely-yhdistelmien numerointi muodostaa
yksiselitteisen pohjan maalauskäsittelyjen
määrittämiselle.

Kuva 1: Tikkurilan MaalausRYL 2012 -maalaustyöselostusohjelmalla voidaan hakea MaalausRYL
2012:n mukaisia maalauskäsittely-yhdistelmiä ja
koota niistä maalaustyöselostus. Maalauskäsittelyyhdistelmiä voidaan hakea kolmella eri tavalla; kohdetta kuvaavilla valintakriteereillä, yhdistelmäselostenumerolla tai pintatuotteella. Ohjelma sisältää
maalauksen menettelyohjeet käsittely-yhdistelmiksi
koottuna sekä tiedot tarvittavista tuotteista. Valitut
käsittely-yhdistelmät kootaan maalaustyöselostukseksi. Ohjelman löydät osoitteessa www.tikkurila.fi/
maalausryl.
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Ruostumattomien rakenteiden
suunnittelu helpottuu
Usein suunnittelijoille ruostumattomat teräkset ja varsinkin niiden mitoitus on epämukavuusaluetta, vaikka niiden suunnittelu ei ratkaisevasti eroa hiiliteräsrakenteista.
Ruostumattomien terästen eurokoodimitoitus eroaa vain EN 1993-1-4 esitettyjen lisäsääntöjen osalta kun muilta osin noudatetaan
hiiliterästen mitoitussääntöjä. Monelle teräsrakennesuunnittelijalle ruostumattomien terästen mitoitus ei ole muodostunut rutiiniksi ja se koetaan ehkä vaikeammaksi kuin se
todellisuudessa on. Suurin syy tähän lienee
yksinkertaisesti se, että ruostumattomien
terästen käyttö konstruktioissa on huomattavasti vähäisempää kuin hiiliterästen. Tämä
osaltaan johtaa myös siihen, että suunnitteluapuvälineiden kirjo on melko suppea.
Ruostumattomien terästen käyttökohteet ovat perinteisesti olleet rakenteet joilta vaaditaan hyvää korroosionkestävyyttä
ja huoltovapautta tai pintahygieniaa, kuten
esimerkiksi offshore- tai terveydenhuollon
ja elintarviketeollisuuden rakenteet. Käyttökohteeseen soveltuvan ruostumattoman teräksen valinta voi tuottaa päänvaivaa niiden
huomattavasti toisistaan eroavien korroosionkesto-ominaisuuksiensa takia. Korroosionkeston lisäksi muut ruostumattoman teräksen käyttöä puoltavat ominaisuudet ovat
useimmiten suunnittelijoille vieraita. Muun
muassa sitkeys, palonkesto ja puhdistettavuus ovat ruostumattoman teräksen vähemmän tunnettuja materiaaliominaisuuksia,
jotka puoltavat käyttöä esimerkiksi julkistilaja infrarakentamisessa.
Ruostumattomien rakenneputkien valmistaja Stalatube on huomannut, että suunnittelijoilla on selkeä tarve helppokäyttöisille ja kattaville työkaluille, jotka pienentävät
kynnystä puntaroida ruostumatonta vaihtoehtoa. Varsinkin satunnaisesti RST-rakenteita suunnittelevalle on tärkeää, että oikeat
työkalut ovat helposti saatavilla esimerkiksi rakenteiden alustavaa mitoitusta varten.
Toisaalta myöskään monissa rakenneanalyysiohjelmistoissa ei välttämättä ole ollenkaan
ruostumattoman teräksen mitoitusmoduuleja. Tähän tarpeeseen vastatakseen Stalatube tuo verkkosivuilleen erityisesti suunnittelijoille tarkoitetun täysin uuden Design tools
-osion.
Huomionarvoisin työkalujulkistus on
Stalafit PRO, joka on täysiverinen eurokoodi-mitoitusohjelma. Stalafit PRO tulee saataville ilmaiseksi Windows 10 alustalle sekä
mobiiliappina Androidin ja Applen sovelluskauppoihin. Sovellus on kehitetty yhteistyössä A-Insinöörien ja ohjelmistotalo Avenlan kanssa. Stalafit PRO soveltuu Stalatuben
RHS- ja I-profiileista koostuvien pilari- ja
palkkirakenteiden mitoitukseen. ”Sovelluksen kehitystyössä on oli lähtökohtana kehit52
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tää täysin toiminnallinen mitoitusohjelma,
joka tuottaa eurokoodin mukaisen murtorajatila-, käyttörajatila- ja palomitoituksen.”
kertoo ohjelman laskentakoodista vastannut A-Insinöörien Ilari Pirhonen. ”Alusta asti ohjelmakehityksessä lähdettiin siitä, että käytettävyys säilyy myös mobiilissa. Tätä
vasten puntaroitiin pitkään miten tehdään
kompromissi helppokäyttöisyyden ja toisaalta monipuolisuuden välillä. Lopulta päädyttiin siihen, että käyttäjällä on mahdollisuus
vaikuttaa halutessaan kaikkiin oleellisiin
mitoitusparametreihin esimerkiksi eksaktin
stabiliteettimitoitusraportin tuottamiseksi.”
jatkaa Pirhonen.
Ohjelman käyttöliittymän
suunnittelu ja toteutus on ollut Avenlan vastuulla, jonka käsialaa on myös aikaisempi Stalafit -poikkileikkauksen
mitoitustyökalu. Stalafit PRO:n
haluttiin noudattavan samankaltaista visuaalista ilmettä ja
käytettävyyttä kuin aikaisempi
ohjelmaversio vaikka ohjelman
2.
toiminnallisuus kasvoi kertaluokkaa suuremmaksi. ”Tehtävänanto ei varmasti ollut helpoimmasta
päästä, mutta Avenlan väki onnistui erinomaisesti paketoimaan monipuolisen mitoitustyökalun näppärään käyttöliittymään.”
kertoo Stalatuben liiketoiminnan kehitysjohtaja Kenneth Söderberg. ”Mitoitusohjelman
käyttöliittymän kehityksessä otettiin huomioon erilaiset käyttäjätarpeet. Yksinkertaisia
rakenteita mitoittaessaan käyttäjä voi syöttää

mitoitusohjelmaan suoraan kuormitustapaukset, joiden avulla ohjelma tekee rajatilamitoitukset. Vaativimpia kohteita suunnitellessaan käyttäjä saattaa ratkaista rakenteen
statiikan erillisellä FEM-ohjelmalla, ja syöttää voimasuureet sellaisenaan mitoitusohjelmaan. Näin ohjelma toimii sekä näppäränä
pikamitoitusohjelmana, että erillisenä mitoitusmoduulina FEM-ohjelmien käyttäjille.” –
kertoo Pirhonen.
Uuden mitoitusohjelman avulla ruostumattomiin teräksiin tottumatonkin suunnittelija pääsee heti alkuun ohjelman materiaalinvalintatyökalun avulla. Valintatyökalu on
suoraan Eurokoodin EN 19931-4/A1:2015 mukainen jossa korroosioriski määritetään
kloridi- ja rikkialtistuksen sekä
pinnan puhdistustekijän perusteella. Myös palomitoitustehtävissä Stalafit PRO tuo käyttäjälle
konkreettisesti ruudulle yhden
ruostumattomien terästen mielenkiintoisimmista ominaisuuksista; palonkestävyyden.
Materiaalien palotilan reduktiokertoimet ovat uusimman
SCI:n Design Manual:n mukaisia, ja mukana on myös palonkestävyyden kannalta paras
austeniittinen teräslaji 1.4571, jolla saavutetaan useissa käyttökohteissa vähintään R30
vaatimus ilman erillistä palosuojausta tai
murtorajatilan ylimitoittamista. ”Tuomalla näin konkreettisesti esille, että ruostumaton teräs on perusteltu vaihtoehto useisiin
kohteisiin, uskomme että ruostumattomien

Teräsrakenneyhdistys ry. (TRY) on alan yritysten, ammattilaisjäsenten ja henkilöjäsenten muodostama itsenäinen yhdistys,
joka toimii Rakennusteollisuus RT:n teräs-

rakennejaostona. Teräsrakenneyhdistys
edistää metallirakentamista Suomessa.
Toiminta-ajatusta toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja
teknisellä neuvonnalla sekä osallistumalla
tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen
ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja
standardien kehittämiseen sekä ylläpitä-

mällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Lisäksi osallistumme
rakennusalan toimikuntiin ja vastaaviin teräsrakennealan edustajana. Lisätietoja toiminnasta löydät TRY:n kotisivuilta http://
www.tryry.fi

Nykyisen asiantuntijan siirtyessä ilmoitetun laitoksen palvelukseen
haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen:

Teräsrakentamisen erikoisasiantuntija
Etsimme Helsingin Etelärannan toimistoomme soveltuvan teknisen korkeakoulutasoisen koulutuksen omaavaa henkilöä
teräsrakentamisen erityisasiantuntijaksi.
Edellytämme kokemusta teräsrakenteiden
toteutuksesta, T&K-toiminnasta tai konepajatoiminnasta.
Haettavan henkilön tehtävä on osallistuminen standardia ”EN1090 Teräs- ja
alumiinirakenteiden toteutus” koskevan
kehitystyön seurantaan ja ko. toiminnan
koordinointi Suomessa. Tehtäviin kuuluu lisäksi ruostumattomaan teräkseen liittyvien
asioiden seuranta. Valittava henkilö toimii
myös kansallisen seurantaryhmän jäsenenä.
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terästen käyttö lisääntyy pikkuhiljaa myös
talo- ja infrarakentamisessa” toteaa Kenneth
Söderberg.
Ruostumattomien teräsrakenteiden optimointi on tärkeää ruostumattoman teräksen
korkeamman hankintahinnan takia. Hyvin
optimoidulla RST-rakenteella päästään usein
elinkaarikustannuksia vertaillessa edullisimpaan lopputulokseen. Stalafit PRO:n kehityksessä on ollut alusta asti itsestään selvää,
että ohjelman on oltava nopea käyttää jolloin käyttäjä voi optimoida rakennetta mielensä mukaan. Rakenteiden optimoimiseksi
suunnittelija voi myös hyödyntää Stalatuben RHS-mittavalikoimaa joka on maailman
suurin. Varastomittojen lisäksi suunnittelija
voi käyttää vapaavalintaisia putkikokoja jotka

Tehtävässäsi tulet työskentelemään tiiviissä vuorovaikutuksessa alan yritysten,
läheisten sidosryhmien ja muiden liitosryhmien kanssa. Menestyäksesi tehtävässä tarvitset hyvää EN1090 -tuntemusta,
kirjallista ja suullista esiintymisvalmiutta,
aloitteellisuutta ja sopeutumiskykyä vaihtelevissa tilanteissa. Kansainvälisten yhteyksiemme takia hyvä englanninkielen taito
on välttämätön, muu kielitaito katsotaan
eduksi.
Lisäksi edellytämme, että osallistut
myös TRY:n muihin päivittäisiin aktiviteetteihin kuten esim. TRY:n jaostojen sihteerin tehtävät, koulutusten järjestäminen, jne.
yhdessä muiden TRYläisten kanssa.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen, itsenäisen ja pitkäjänteisen näköalapaikan
metallirakentamisen edistämisen ja kehittämisen parissa. Meillä pääset antamaan
näkyvän panoksesi tulevaisuuden teräsrakentamiseen. Käytössämme ovat hyvät työvälineet sekä pienen organisaation joustavat
toimintatavat.
Tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja
Janne Tähtikunnas, Gsm: 0400 – 893 583 tai
janne.tahtikunnas@tryry.fi
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen tulee
lähettää 23.3.2018 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen janne.tahtikunnas@tryry.fi

voidaan valita vaikka millimetrin välein aina 300x300x12 tai 400x200x12 kokoihin asti.
”Rakenteiden optimointi tuottaa toki edullisempia rakenteita, mutta se on yhtä tärkeää
myös ympäristön kannalta. Meille ympäristöarvot ovat tärkeitä, ja pyrimme toiminnassamme jatkuvaan parantamiseen silläkin
saralla, ja olemmehan osa Cleantech Finlandia.” korostaa Stalatuben ympäristöinsinööri
Mari Kovero.
Mitoitusohjelman kylkiäisenä syntynyt koostedokumentti, joka listaa kaikki erot
ruostumattomien- ja hiiliteräsrakenteiden
mitoituksessa, on myös jatkossa ladattavissa
nettisivuilta. Koostedokumentti toimii oivana muistilistana eurokoodi 3:n hallitsevalle
suunnittelijalle joka mitoittaa satunnaisesti ruostumattomia rakenteita. Aikaisemmin
Teräsrakenneyhdistyksen julkaisemat Ruostumattomien rakenneputkien käsikirja sekä uunituore Käsikirja – Ruostumattomien
terästen käyttö kantavissa rakenteissa ovat
myös ladattavissa nettisivuilta. Jälkimmäistä
voi suositella ensisijaisena mitoituskäsikirjana sen sisältämien uusien mitoitusmenetelmien ja materiaaliarvojen palotilan reduktiokertoimien takia.
Stalatube on kotimainen ruostumattomia rakenneputkia ja profiileja sekä niiden
jatkojalosteita valmistava perheyritys. Putkituotannollaan Stalatube yltää maailman
kolmanneksi suurimmaksi ruostumattomien rakenneputkien valmistajaksi ja viennin
osuus tuotannosta on yli 90%. Stalatuben
valikoimaan kuuluu ruostumattomien neliö-

ja suorakaideputkien lisäksi ruostumattomat
I-palkit sekä muut avoprofiilit ja lattaraudat,
sekä niiden jatkojalosteet. Pääkonttori ja
tuotantolaitokset sijaitsevat Lahdessa sekä myyntikonttorit lisäksi Yhdysvalloissa,
Hollannissa ja Intiassa. Suurimmat käyttökohteet sijoittuvat kuljetusväline-, öljy- ja
kaasu-, elintarvike- ja rakennusteollisuuteen. Stalatube on saanut vahvan jalansijan
asiakasräätälöityjen ratkaisujen toimittajana putkista jalostetuilla komponenteilla ja
erikoismateriaaleilla, ja on alallaan markkinajohtaja muun muassa linja-autoteollisuudessa. Stalatube on myös tunnettu öljy- ja
kaasuteollisuuden toimittaja lujilla duplexputkillaan.
Tommi Purtilo
Tuotekehitysinsinööri, Stalatube Oy

Kuva 1: Tuotekehitysinsinööri Tommi Purtilo esittelee Stalafit PRO:n kehitysversiota valmistuspäällikkö
Tuukka Juhanilalle.
Kuva 2: Ruostumatonta terästä käytetään mm. asiakasräätälöityjen komponenttien valmistuksessa.
Kuva 3: Stalafit PRO toimii myös mobiilissa vaikka
työmaalla.
Valokuvat: Stalatube Oy
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Henkilö

Luontokuvaaja ja välimerellisen
ruoan ystävä
Luonnossa liikkuminen ja retkeily, valo- ja videokuvaus - etenkin
luontokuvaus, värimerellisen
ruoan laitto, matkailu, pianonsoitto, käsillä näprääminen.
Tähän asti tämä kaikki on ollut
vastapainoa Launo Laatikaisen
työpäiville rakennesuunnittelun
parissa. Kohta työ lakkaa häiritsemästä Launon harrastuksia.

1.

Ihmisen ohjautuminen työuralle tapahtuu
monesti lapsena johonkin heränneen kiinnostuksen takia tai vanhempien tai muun
lähisuvun esimerkkiä noudattaen. Launo
Laatikaiseen ei päde kumpikaan selitys. Hän
päätti hakea insinööriopintoihin Tekulle jo
opiskelemaan päässeen hyvän ystävän innostamana.
- Toki olin hyvä matematiikassa ja tykkäsin onkimisen, metsissä juoksemisen ja
poikakirjojen lukemisen ohella näprätä käsillä ja rakentaa mm. laivojen ja autojen pienoismalleja, mutta ajatus insinöörin urasta
syntyi tosiaan vasta oppikoulun jälkeen.
Launo Laatikainen on syntynyt Turussa,
jossa hän edelleen asuu ja tekee työtä. Hänen
vanhempansa tapasivat Vaasassa, johon isä
oli tullut opiskelemaan Savosta, ja muuttivat työn perässä Turkuun, jossa perhe kasvoi
seitsemänlapsiseksi.
- Isä oli sodanalusvuosien
maaltamuuttajia lähtiessään Vaasaan. Perhe perustettiin sitten siis
tänne Turkuun, josta leipä löytyi.

vaihtoehtojen mietintään. Etenkin viimeiset kymmenen vuotta ohjelmistokehitys on
ollut nopeaa, ja uudet versiot ovat koko ajan
parempia.
- Tietokonetyötä tehtiin ensin keskuskoneilla ja ihan aluksi laskuttaen käytetystä tietokoneajasta. No se aikalaskutus loppui,
kun Juvalle tuli uusi tehokas keskuskone. Juvan tietokoneasiantuntija Paavo Puukka esitteli tuolloin pesukoneen kokoista levyasemaa
ja kertoi siinä olevan tilaa 100 Mt. Hän totesi
myös, että ostakaa tuollainen ja myykää siitä levytilaa, jos haluatte tehdä rahaa. No onneksi emme sijoittaneet rahaamme sellaiseen. Jo 1986, kun ensimmäinen hinnaltaan
noin 70.000 markan 286-mallin PC tuli, alkoi
ymmärtää, että aika on muuttumassa. Sitten
jossain välissä siirryttiin läppäreihin, kunnes puhelimet kehittyivät ja palattiin takaisin

Erkki Juva inspiroi
Valmistuttuaan Launo pääsi töihin Erkki Juvan insinööritoimistoon.
- Varsinainen insinöörillinen
herääminen tapahtui kuitenkin
vasta, kun olin ollut töissä jo pa2.
ri vuotta, etenkin tietokoneiden
tullessa suunnitteluun. Se herätti erilaisiin rakenteisiin ja niiden
tuomien ongelmien ratkaisuihin. Olihan käsinlaskentakin kivaa, mutta tietokonelaskenta oli vielä kivempaa. Niihin aikoihin laskennan eteen piti tehdä enemmän töitä, nyt
työ painottuu enemmän suunnitteluun ja eri
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pöytäkoneisiin.
- Tietokoneiden tuoma muutos suunnitteluun on realisoitunut 2000-luvulla. Nyt
ei usein tiedä, missä kaupungeissa jonkun
videopalaverin juttukaverit istuvat. Ennen

työ oli toimistokohtaista ja yhteydenpito tapahtui pääosin puhelimella ja fakseilla. Nyt
nopeat datayhteydet, yhteiset työkalut ja
neuvottelujärjestelmät mahdollistavat, ettei
tarvitse istua samassa toimistossa tai saman
pöydän ääressä. Itselle ei ole auennut, mitä
lisäarvoa jokin iso keskittymä kuten Helsinki
tuo nykyisessä toimintaympäristössä, mutta
kai siitä jotain saadaan esimerkiksi vapaaajalla syntyvistä ideoista, kun kaikkea pyritään niin kovasti sinne keskittämään.
- Omalle uralle erityisen mielenkiintoinen vaihe oli, kun Erkki Juva jätti yhtiön
toimitusjohtajan tehtävät ja palasi suunnitteluun. Ajauduin tekemään hänen kanssaan
töitä ja teimme yhdessä mm. ehdotuksia eri
kilpailuihin, joita voitimmekin. Erkki oli äärimmäisen inspiroiva, ihmisläheinen ja kannustava. Erkin ajattelu oli ihan erilaista kuin
muilla, huomasin myös.
- Suunnittelutyössä lähes
ratkaisemattomat ongelmat ovat
kiinnostavia. Esimerkiksi Göstan paviljongin, Olympiastadionin
vuoden 2005 katoksen ja Turun
musiikkikonservatorion muistan mielenkiintoisina työmaina.
Omissa töissä ei ole kuitenkaan
mitään erityisen rakasta lasta,
kukin on oman aikansa lapsi. Toki aina muistaa suunnitteluajat,
kun käy jossakin kohteessa, jota on ollut itse tekemässä, monia
mielenkiintoisia ja myös palkittuja töitä eri materiaaleista tehnyt
Launo kertoo.
Launon nykyinen työnantaja on A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Hän ei ole kuitenkaan
vaihtanut työpaikkaa kertaakaan. Erkki Juva
Ky:stä rakentuneen yritysryppään emoyhtiö

3.

kaatui 1990-luvun lamassa mm. nousukauden vääriin päätöksiin kiinteistöliiketoiminnassa. Yhtiön alueelliset toimipisteet siirtyivät silloin niiden vetäjille. Alueyhtiöt myös
tekivät edelleen yhteistyötä Juva-brändin alla, vaikka olivatkin kukin itsenäisiä. Launon
työnantajaksi tuli tässä vaiheessa Turun Juva
Oy, joka siirtyi kymmenen vuotta sitten AInsinöörien omistukseen.
- Juva-nimen hyvä maine ja tuon yhteistyön eri puolilta maata tuomat työt veivät
meidätkin laman yli. Eipä niinä vuosina tehty
juuri mitään suunnittelua tänne Turkuun.

Kohta pääsee ulkoilemaan
arkipäivisinkin
Vaikka Launo Laatikainen on innostunut
työstään, on hänen periaatteenaan ollut aina
pitää työ ja vapaa-aika erillään. Toki etenkin
ulkomaanmatkoilla mielenkiintoisia rakennuksia kuten Hampurin Elbphilharmonie’ta
tulee katsotuksi insinöörin silminkin.
- Etenkin kun paine nousee, työasiat pitää jättää työpaikalle kotiin lähtiessä. Kohtahan tätä ongelmaa ei enää ole, kun siirryn
kesällä eläkeläiseksi. Olen nyt kauniina päivinä katsellut ikkunasta, että olisipa hieno ilma
mennä vaikka koiran kanssa lenkille nyt eikä
illalla pimeässä. No kohta se on mahdollista,
Launo naurahtaa.
Vapaa-aikanaan Launo on harrastanut jo
pitkään valo- ja videokuvausta. Hän on uusinut kalustoa säännöllisesti laitteiston kehittyessä. Tänä päivänä se on hyvää harrastajatasoa.
- Luontoaiheiden, etenkin eläinten, kuvaaminen ja luonnossa liikkuminen niin lähiseudulla kuin laajemmaltikin kotimaassa
varmaan lisääntyvät eläkepäivillä nykyiseen
verrattuna, etenkin kun vaimoni Maisa myös

4.

kuvaa. Tykkään mm. tehdä pieniä tarinoita videolla. Saatan myös viettää pitkän aikaa
jossakin paikassa luonnon keskellä saadakseni tietynlaista kuvaa, mutta toisaalta löydän paljon kuvattavaa myös ihan pihapiiristä. Viime vuosina olen laajentanut kuvauksen
näkökulmaa dronen avulla. Olen ajanut jo
kaksi sellaista loppuun.
- Ruoanlaitto on myös ollut harrastukseni jo vuosikymmeniä. Pidän välimerellisistä
ruoista, jollaisia teen itsekin mielelläni. Vaimoni kanssa on keittiössä 40 vuoden avioliiton aikana muokkautunut sellainen työnjako, että Maisa tekee makeat ja minä suolaiset
syötävät.
- Kun tähän lisätään kolmas harrastus eli
matkailu, joka on tärkeä osa elämää myös,
saadaan sekä kuvaukseen että ruoanlaittoon
mukavasti uutta virikettä. Syksyisin ja talvi-

5.

sin käymme kauempana lämpimissä maissa, kesäisin kotimaan lisäksi mm. Välimeren
maissa, kun siellä on silloin lämmintä. Kun
lapset ovat jo aikuisia, voimme Maisan kanssa mennä sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa.

- Lapsena kävin pianotunneilla, mutta
harrastus jäi silloin. Kun meillä on kuitenkin
ollut piano kotona kaikki vuodet, aloin viitisen vuotta sitten opetella uudelleen soittamista. Ajattelin, että turhaa se piano siinä
käyttämättä seisoo, kun muut perheenjäsenet eivät koskaan sen soittamisesta innostuneet. Kesäkuun alussa alkavilla eläkepäivillä tähänkin harrastukseen jäänee enemmän
aikaa.
Kuntoilu on ollut Launo Laatikaiselle yksi
tapa pitää työvire yllä. Launo on esimerkiksi
käynyt saman ystäväjoukon kanssa jo vuosia
uimassa kerran viikossa. Porukalla on yhteinen tavoite.
- Ajatus on uida yhdessä Roomaan asti. Tämänhetkisillä kilometreillä olemme nyt
menossa Biskajan lahden tietämillä. Saa nähdä, toteutuuko se idea, että uisimme viimeisen pätkän ihan oikeasti Tiber-jokea pitkin
Rooman kaupunkiin. En ole varma, pystyykö
joella uimaan turvallisesti. -ARa

Kuvat 1-3: Valokuvaus ja etenkin luonnossa liikkumiseen yhdistyvä luontokuvaus ovat olleet pitkään
yksi Launo Laatikaisen lempiharrastuksia, etenkin
kun myös puoliso Maisa viihtyy mukana.
Kuvat 4-5: Ruoanlaitto on yksi Launo Laatikaisen, tutummin Lauskin, pitkäaikaisista intohimoista.
Perheen työnjaossa Launo tekee suolaiset ja puoliso
Maisa makeat syötävät. Launo pitää etenkin Välimeren alueen ruokakulttuurin tuotteista.
Henkilökuvat: Maisa Laatikainen,
muut kuvat: Launo Laatikainen.
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Jäsenet

Teräsrakenneyhdistys ry:n jäsenet
1. Arkkitehtitoimistot,
rakennuttajakonsultit,
muut sidosryhmät

3. Metallirakenteiden
ja tuotteiden valmistajat,
pienet konepajat

Interstellar Oy
www.illis.fi

Mikkelin ammattikorkeakoulu
www.mikkeliamk.fi

Janneniska Oy
www.janneniska.com

Nokian ammattioppilaitos
www.koulut.nokiankaupunki.fi/naol

AEL
www.ael.fi

Aerial Oy
www.aerial.fi

JMP Huolto Oy
www.jmp-huolto.fi

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
www.oamk.fi

Digita Oy
www.digita.fi

Anstar Oy
www.anstar.fi

KSP Kaarina Oy
www.kspkaarina.fi

DNV GL Business Assurance
Finland Oy Ab
www.dnv.fi

Best-Hall Oy
www.besthall.com/fi

L-S Lift Oy
leif.smith@luukku.com

Oulun seudun ammattikorkeakoulu/
Tekniikan yksikkö, Rakennustekniikan
osasto
www.oamk.fi

ECP Group Oy
www.ecpgroup.fi

SCIA nv.
www.scia.net

Hemax Welding Oy
www.hemax.fi

Palosuojamaalarit Oy
www.psm.fi

Janus Oy
www.janus.fi

Rakennusliike Reponen Oy
www.rklreponen.com

JPV Engineering Oy
www.jpv-engineering.fi

R-taso Oy
www.r-taso.fi

Keikkaseppä Weckman Oy
www.keikkaseppaweckman.fi

Schiedel savuhormistot Oy
www.schiedel.fi

Kymenlaakson Hallipojat Oy
www.hallipojat.com

SFS intec Oy
www.sfsintec.biz/fi

Lahden Tasopalvelu Oy
www.tasopalvelu.fi

Tehomet Oy
www.tehomet.fi

Linnasteel Oy
www.linnasteel.fi

Teknos Oy
www.teknos.com

LK Porras
www.lkporras.fi

Tikkurila Oyj
www.tikkurila.fi

MastCraft Oy
www.mastcraft.fi

Tremco illbruck Export Ltd:n
sivuliike Suomessa
www.tremco-illbruck.fi

Incoserv Oy
www.incoserv.fi
Inspecta Sertifiointi Oy
www.inspecta.fi
LFC Group
www.lfc.fi
Suomen Testauspalvelu Oy
www.suomentestauspalvelu.fi

2. Insinööritoimistot
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.a-insinoorit.fi
Andritz Oy Wood Processing
www.andritz.com
CTS Engtec Oy
www.ctse.fi
Citec Oy Ab
www.citec.com/en-US
Descal Engineering Oy
www.descal.fi
Eero Lehmijoki Consulting Oy
Enmac Oy
www.enmac.fi
FCG Finnish Consulting Group Oy
www.fcg.fi
HS-Engineering Oy
www.hs-engineering.fi
Hopia Engineering Oy
www.hopiaengineering.fi
Insinööritoimisto Ari Lindroos Oy
www.aloy.fi

Pautec Oy
www.pautec.fi
Pekka Salmela Oy
www.pekkasalmela.fi
Oy Viacon Ab
www.viacon.fi
Suomen Teräsritilä STR Oy
www.str.fi
Tilax Oy
www.tilax.com
Turun Pelti ja Eristys Oy
www.tpe.fi

Trimble Oy
www.trimble.com/fi

6. Ammattilaisjäsenet
Aalto-yliopisto
www.aalto.fi
AEL Oy
www.ael.fi
Amiedu
www.amiedu.fi

Trutec Oy
www.trutecoy.fi

ASSDA (Australian Stainless Steel
Development Association)
www.assda.asn.au

Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy
www.jjoy.fi

YTT-Konepaja Oy
www.ytt.fi

Edupoli
www.edupoli.fi

Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

4. Materiaalien, metallirakenteiden ja tuotteiden
valmistajat, konepajat

Insinööritoimisto ConnAri
www.connari.fi

Insinööritoimisto Konstru Oy
www.konstru.fi
Insinööritoimisto Rautanen Oy
www.rautanen.fi
Insinööritoimisto Tilatek Oy
www.tilatek.com
Introgroup Oy
www.introgroup.fi
KM Steel Consulting Oy
www.kmsteelconsulting.fi
Konecranes Finland Oy
www.konecranes.com
Krado Oy
www.krado.fi
Merius Oy
www.merius.fi
Planmec Oy
www.planmec.fi
Pohjois-Suomen rakennetekniikka Oy
www.prt.fi
Projerak Oy
www.projerak.fi
Pöyry Finland Oy
www.poyry.fi
Päijät-Suunnittelu Oy
www.psuun.fi
Ramboll Finland Oy
www.ramboll.fi
Ri-Plan Oy
www.ri-plan.fi
Sarmaplan Oy
www.sarmaplan.fi
Savon Konesuunnittelu Oy
www.saksu.net
SS-Teracon Oy
www.ss-teracon.fi
SWECO Rakennetekniikka Oy
www.sweco.fi
Trimasto Oy
www.trimasto.fi
VR Track Oy
www.vrtrack.fi
Wise Group Finland Oy
www.wisegroup.fi
WSP Finland Oy
www.wspgroup.fi

56

Teräsrakenne 1 | 2018

Kavamet-Konepaja Oy
www.kavamet.fi

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
www.scp.fi
Etelä-Karjalan ammattiopisto
www.ekamo.fi
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
www.hel.fi/hki/HKR/fi/Etusivu

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 jaostot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
www.hamk.fi

Infrajaosto
Timo Tirkkonen, Liikennevirasto (pj.)
n.n, TRY (siht.)

Montanstahl Scandinavia
www.montanstahl.com

Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Tavastia
www.kktavastia.fi

Mastojaosto
Mauno Penttinen, Trimasto Oy (pj.)
n.n, TRY (siht.)

Outokumpu Oyj
www.outokumpu.com

JAKK
www.jakk.fi

Peikko Finland Oy
www.peikko.com

Jyväskylän aikuisopisto
www.jao.fi

Ruukki Construction Oy
www.ruukki.com

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www.jypoly.fi

SSAB Europe Oy
www.ssab.com

Kajaanin ammattikorkeakoulu
www.kajak.fi

Stalatube Oy
www.stalatube.com

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
www.tokem.fi

Teräselementti Oy
www.teraselementti.fi

Keminmaan kunta
www.keminmaa.fi

Teräsnyrkki Steel Oy
www.terasnyrkki.fi

Centria ammattikorkeakoulu
www.cop.fi

5. Muut yritykset

Keskuspuiston ammattiopisto
www.keskuspuisto.net

Kingspan Oy
www.kingspan.fi

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
FSP Finnish Steel Painting Oy
www.fspcorp.fi
Hilti Suomi Oy
www.hilti.fi

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

Ympäristöjaosto
Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy (pj.)
Pekka Yrjölä, TRY (siht.)
Pintakäsittelyjaosto
Risto Sipilä, Ruukki Construction Oy (pj.)
n.n, TRY (siht.)
Palojaosto
Jyri Outinen, Ramboll Finland Oy (pj.)
Pekka Yrjölä, TRY (siht.)
Opetus- ja koulutusjaosto
Kristo Mela, TTY (pj)
Janne Tähtikunnas, TRY (siht)

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

FONTEFIRE ST 60
− TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUKSEEN
Fontefire ST60 on yksikomponenttinen vesiohenteinen palosuojamaali, jota käytetään teräsrakenteiden
palosuojaukseen kuivissa sisätiloissa. Maalin etuna on se, että erittäin kilpailukykyisillä kalvonpaksuuksilla
saavutetaan erinomaiset palosuojausominaisuudet.
• käytetään teräsrakenteiden kuumuutta eristävänä
palosuojamaalina käyttöluokassa Z₂
• H- ja I-palkkien palosuojaus paloluokassa R60
• pyöreiden/suorakulmaisten putkiprofiilien sekä
neliöputkiprofiilien palosuojaus paloluokassa R90
• erittäin alhainen VOC-pitoisuus (17 g / litra)

Tikkurilan tekninen palvelu avustaa maalaustyön
laadunvalvonnassa ja maalausjärjestelmän määrittelyssä. Tarkemmat työohjeet ja suunnitteluavun
saat metalliteollisuuden päivystysnumerosta
020 191 2004 tai info.coatings@tikkurila.com.
www.tikkurila.fi/fontefirest60

Tulossa pian!
Stalafit PRO
Eurokoodisuunnitteluohjelma

Miten valita oikeanlainen ruostumaton teräslaji käyttökohteeseen?
Entä optimoida ruostumaton rakenne painonsäästön ja kustannusten näkökulmasta?

UUTTA!
Työkalupakki suunnittelijalle ruostumattomien rakenteiden suunnitteluun
www.stalatube.com/fi/suunnittelijalle
Parhaat ruostumattomat ratkaisut ja osaaminen tarpeisiisi.
Rakenneputkista I-palkkeihin, räätälöinnistä vaativiin projekteihin olemme täällä sinua varten.
Stalatube Oy
Taivalkatu 7
15170 Lahti
+358 3 882 190
sales@stalatube.com

Tekninen asiakaspalvelu:

Tommi Purtilo, tommi.purtilo@stalatube.com
Kenneth Söderberg, kenneth.soderberg@stalatube.com

www.stalatube.com

