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Oodin teräsportaat tehtiin Seinäjoella

Idea kaarevien palkkien tuotantoon erikois-
tuneesta yhtiöstä syntyi 1990-luvun lopul-
la. Jo 18 vuotta teräsrakentamista PPTH:lla 
tehnyt Heikki Kumpula perusti tuolloin Esa-
veljensä kanssa yrityksen, jonka liikeidea oli 
tehdä kaarikomponentteja teräsrakentami-
seen eri puolelle Suomea. Nykyinen Kaari-
taivutus Kumpula syntyi 2009, kun Heikin 
Ossi-poika tuli vetämään yhtiön suunnittelua 
ja levytöitä ja Esa-veli siirtyi tekemään yri-
tystoimintaa etenkin pressujen valmistuksen 
ja korjausten parissa.

- Yhteistyö jatkuu yhä mm. tekemis-
sämme ympyrähalleissa, -maneeseissa ja 
kupolikatoissa. Niissä pyöreän rakenteen te-
räsrunko tulee meiltä ja katon peite Esan 
PresMetiltä. Tällainen on tehty mm. Tuusu-
laan Chevalinn-tallille, jossa seinäelemen-
tit kuuluivat tilaajan hankintoihin. Asiakas 
on kovin tyytyväinen sekä pyöreän muodon 
käytännöllisyyteen toiminnassa että raken-
tamisen kustannustehokkuuteen, Ossi Kum-
pula kertoo.

- Roolimme on näissä ympyrähalleis-
sa rakennesuunnittelu, konepajasuunnittelu 
ja tuotanto. Rakennesuunnittelun ostamme 
ulkoa, mutta niin ympyrähallien kuin mui-
denkin töidemme konepajasuunnittelus-
ta vastaan minä. Tosin etsimme juuri lisä-
vahvistusta suunnitteluun vaikkapa jostakin 
juuri valmistumassa olevasta tulevaisuu-
den kyvystä, kun toiminta on mennyt kivasti 

Keskustakirjasto Oodin kierreportaat ovat erikoisosaamista 
vaativa rakenne. Ne on tehnyt Seinäjoella kaarevien rakenteiden 
erikoisosaaja Kaaritaivutus Kumpula.

eteenpäin, Ossi Kumpula toteaa.
Yrityksen päätyö on omasta hallituot-

teesta huolimatta taivuttaa teräspalkkeja ja 
-levyjä sekä tehdä niistä näyttäviä rakentei-
ta arkkitehtonisesti korkeatasoisiin kohtei-
siin tai koneenrakennukseen. Oodin lisäksi 
Kumpulan tiloissa on tehty mm. Metso Au-
tomationin Tampereen tilojen aulan ja Oulun 
yliopiston aulan kierreportaat sekä Pyyni-
kin kesäteatterin kattorakenteen kaarevaksi 
muotoiltu kehäpalkki ja Linnanmäen huvi-
puiston pääsisäänkäynnin spiraalipalkkeina 
kiertyvät kaaret.

- Aikoinaan liikkeelle lähdettiin niin sa-
notusti nollasta. Lähtökohtana olivat ko-
kemukset PPTH:n toimituksissa hankalik-
si osoittautuneista rakenteista. Olemme itse 
kehittäneet käyttämämme koneet ja tuoneet 
omilla innovaatioilla taivutuksen osaksi nor-
maalia tuotantoa. Olemme tavallaan poista-
neet taivutukseen liittyvät ongelmat muilta. 
Esimerkiksi tukkuri Tibnorin kanssa meillä 
on hyvä yhteistyö, kun otamme materiaa-
lit pääosin heiltä ja he taas tilaavat koko ajan 
meiltä alihankintatöitä tukemaan omien asi-
akkaidensa toimintaa, Heikki ja Ossi Kumpu-
la esittelevät.

- Oodin porras oli meille iso toimitus ja 
vaati lisäinvestointeja tuotantoonkin eli ai-
empaa järeämpään levyntaivutuskonee-
seen. Luotimme omaan osaamiseemme tässä 
haastavassa työssä, ja onnistuimme. Ilok-

semme olemme nyt saaneet jo investoinnille 
lisäkatetta mm. tilauksesta Oma Säästöpan-
kin Seinäjoelle tulevaan uudistaloon, jonka 
portaat teemme, Heikki Kumpula toteaa.

Oodiin kyselyt jo arkkitehdeilta

Oodi-hanke on hyvä esimerkki siitä, miten 
vaativa arkkitehtoninen kohde rakentuu. 
Kumpulat saivat ensimmäiset kyselyt por-
taista jo arkkitehdeilta, jotka halusivat tietää 
erilaisia toteutukseen liittyviä yksityiskohtia. 
Varsinainen tarjouskysely tuli runkotoimit-
taja Normekilta, jonka toimitukseen portaat 
siis kuuluivat. Oodin mustat kierreportaat on 
tehty Kaaritaivutus Kumpulan tilojen fyysiset 
mitat ja koneiden kapasiteetin maksimaali-
sesti käyttäen.

- Näin isot 80 tonnin rakenteet vaativat 
ensiksi riittävät rahkeet valmistussuunnitte-
luun ja sitten niin sanotusti kunnon koneet ja 
tilat, että ne voi tehdä. Portaan elementit piti 
pystyä esivalmistamaan lähes valmiiksi mas-
siivisista materiaaleista. Hallin korkeus piti 
hyödyntää täysin, että eri osat sai sovitetuksi 
paikalleen, Ossi Kumpula naurahtaa.

Oodin kahden liki identtisen kierrepor-
taan osat vietiin työmaalle 10 palana. Yksit-
täiset osat painoivat 7500 – 8500 kiloa. Val-
mistuksessa on hienoja yksityiskohtia kuten 
hitsaamalla tehdyt teräsaskelmat, joiden an-
siosta portaisiin saatiin kevyt kulma. Betoni-
päällysteisiä askelmia on kaikkiaan 144.

Artikkelit

1.
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- Käytännössä portaissa on kaksi isoa 1,6 
metriä korkeaa kotelopalkkia, jotka on val-
mistettu 15 mm levystä. Porras, joka nousee 
3. kerrokseen asti, on ripustettu vetotangol-
la Oodin teräksisestä siltarakenteesta. Yh-
den portaan korkeus on kaikkiaan reilut 12 
metriä. Alemmassa kerrosvälissä on kolme 
ja ylemmässä kaksi osaa kummassakin por-
taassa, Ossi Kumpula esittelee.

- Meidän ehdotuksestamme myös le-
potasot on intergroitu osaksi porrasta. Se 
helpotti asennusta työmaalla. Asennus ei 
kuulunut meille, mutta kävimme työmaal-
la konsultoimassa, että tämä normaalia eri-
koisempi rakenne saatiin fiksusti paikalleen, 
Heikki Kumpula jatkaa.

Alkujaan porras oli suunniteltu niin, että 
kierreosat ja lepotasot olisi viety ja asennet-
tu erillisinä osina. Kun lepotasot hitsattiin 
kierreosiin jo Seinäjoella, säästettiin hitsauk-
sia työmaalla ja siten nopeutettiin asennusta. 
Portaan ulkonäkö on myös tasaisempi, kun 
jatkoskohdat saatiin minimoitua.

Portaiden pintamaalaus, askelmavalut ja 
puisten käsiohjainten asennukset on tehty 
jälkikäteen työmaalla eivätkä kuuluneet Kaa-
ritaivutuksen toimitukseen. Seinäjoelta por-
taat lähtivät pohjamaalattuina.

Järkevää käyttää esivalmistusta

Kaaritaivutus Kumpulalla lähtökohtana on, 
että valmistuksessa käytettävät materiaa-

lit otetaan aina mahdollisimman valmii-
na. Kaaritaivutuksen väki keskittyy sitten 
taivutusten ja kokoonpanojen tekemiseen, 
joista yhtiön toiminnan lisäarvo tulee. Kaa-
ritaivutus on hyödyntänyt paljon Tibnorin ja 
Fibercut’in palveluita, mutta hyödyntää esi-
valmistuksessa myös mm. muiden tukkurei-
den osaamista.

- Eli meille tulee lähtökohtaisesti tietyl-
lä tavalla leikattuja aihioita, joita taivutam-
me ja hitsaamme täällä valmiiksi rakenteik-
si. Isoimmissa taivutuksissa on tosiaan ollut 
komponentteja, joiden mitta on ollut liki lat-
tiasta kattoon. Tavallisen mustan teräksen 
lisäksi olemme taivuttaneet ruostumatonta 
terästä, duplex-putkia, hardox-levyjä, alu-
miiniprofiileja, messinkiä ja mm. kaiteisiin 
kuumasinkittyjä materiaaleja. Alkuvuodes-
ta taivuttelimme esimerkiksi yhteen liiken-
neympyrään tehtävän taideteoksen ruostu-
matonta teräsrunkoa, Ossi Kumpula kuvaa 
myös Teräsrakenneyhdistyksen jäsenek-
si toiminnan kehittyessä liittyneen yrityksen 
työkenttää.

- Oodin merkitystä referenssinä ja työ-
nä kuvaa, että se oli meille yli puolen vuoden 
projekti ja työllisti meillä parhaillaan yhdek-
sän henkeä. Normaalivahvuutemme on ny-
kyisin puolenkymmentä henkeä, Ossi Kum-
pula lisää.

Käytännössä Heikki Kumpula on vastan-
nut tuotannossa palkkipuolen ja Ossi Kum-

pula levypuolen töistä. Heikki on kuitenkin 
hiljalleen siirtymässä arjen työssä taustalle. 
Hänen seuraajaansa koulutetaan parhaillaan 
käytännön töissä ottamaan vastuun palkki-
toimituksista.

- Tuotannon puolelle Seinäjoella on saa-
tu väkeä. Sen sijaan nuorta tällaisista mie-
lenkiintoisista erikoisrakenteista kiinnos-
tunutta suunnittelijaa emme siis ole vielä 
löytäneet lisäresurssiksemme, Ossi Kumpula 
toteaa. -ARa

2.

3.

4.

5.

Kuvat 1,3 ja 5: Vuoden 2018 teräsrakenteen eli kes-
kustakirjasto Oodin kierreportaat on valmistettu 
Kaaritaivutus Kumpulassa.

Kuva 2: Heikki Kumpula (vas.) ja Ossi Kumpula tut-
kailevat taivutettavana olevaa palkkia Kaaritaivutus 
Kumpulan tuotantotiloissa Seinäjoella.

Kuva 4: Taivutettuja levyjä ja palkkeja käytetään eri-
laisissa konepajoissa. Tässä viimeistellään taivutettua 
levyä koneenrakennuksen tarpeisiin.

Valokuvat: 1,3,5 Anssi Kumpula/Kaaritaivutus Kum-
pula, 2,4 Arto Rautio
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