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elsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenlehden
Teemanumero ilmestyy nyt yhdeksännen kerran. Teemana on tällä kertaa elementtirakentaminen ja elementtirakenteet – kattavammin teollinen valmisosarakentaminen.
Teollisilla rakennejärjestelmillä tähdätään parempaan rakentamisen
tuottavuuteen ja laatuun. Kun rakennuksen vaippa saadaan nopeasti tehtyä, työskentelyolosuhteet rakennustyömaalla paranevat. Myös sisävalmistusvaihe nopeutuu, kun rungon kuivatukset jäävät vähäisemmiksi. Tällöin säästyy kustannuksia ja työturvallisuus on helpommin hoidettavissa.
Toisaalta elementti -sanalla ei välttämättä ole hyvä kaiku. Siihen on
liitetty sekä yksitoikkoinen ilme että laatuongelmat. Niistä poispyristeleminen ei ole ollut helppoa, välillä elementtivaikutelmaa on häivytetty
ja välillä korostettu.
Ensimmäiset täyselementtiset betonirakennukset rakennettiin Suomessa 1950-luvulla. Puusta on rakennettu perinteisesti pitkästä tavarasta. Kerrostalopuurakentaminen on nyt tuonut potkua puuelementtien ja puurakennusjärjestelmien kehitystyöhön.
Tähän lehteen valikoitui muutamia esimerkkejä betonista, puusta ja
teräksestä, sekä uudis- että korjaamisrakentamista. Mukana on muistutus siitä, että elementit kuuluvat myös infrarakenteisiin ja talotekniikkaan.
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Täyselementtirakennus vuodelta 1952

Palacen talon peruskorjaus
perinteitä kunnioittaen

Eteläranta 10, ”Palace”, valmistui vuonna 1952. Se oli teknisiltä ratkaisuiltaan moderni, esimerkiksi julkisivuissa käytettiin Suomessa
ensimmäisen kerran tehdasvalmisteisia elementtejä. Alkuperäiset elementit ovat valkosementtipohjaisia kuorielementtejä. Julkisivussa on
yhteensä 404 erikokoista ja -muotoista elementtityyppiä vajaan 5 000 neliömetrin alalla. Julkisivun vaalea värisävy oli vuosien mittaan
kellastunut, joten elementtien uusimisen jälkeen Eteläranta 10:n sävy palautettiin taas alkuperäiseksi.
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo / Kari Häkli 1973 ja Sirkka Saarinen syyskuu 2017

►
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Eteläranta 10, Palacen talo, on läpikäynyt laajan peruskorjauksen. Myös ainutlaatuisen
elementtijulkisivukohteen toteutus on räätälöity kohta kohdalta arkkitehdin alkuperäistä
ajatusta, rakennuksen käyttäjiä ja työmaatiimin laatutavoitteita kunnioittaen.

O

lympiavuonna 1952 valmistunut Eteläranta 10 eli Teollisuuskeskus on tärkeä ja tunnettu kiinteistö Helsingin paraatipaikalla. Viljo Rewell ja Keijo Petäjä suunnittelivat sen muistuttamaan valtamerilaivaa Eteläsataman kupeeseen. Nykyisin rakennuksessa toimii työnantaja- sekä teollisuusjärjestöjä, kuten
Elinkeinoelämän keskusliitto ja Teknologiateollisuus.
”Palacen talo” edustaa Suomen
ja koko maailman ensimmäisiä betonielementtikohteita ja on herättänyt kansainvälistäkin kiinnostusta.
Rakennuksen omistaa Teollisuuskeskus Oy, jonka tilaamana sen julkisivua on kunnostettu tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kesken. Vilkkaasti liikennöidyllä kadulla sijaitseva kohde
on ollut remontista huolimatta koko
ajan toimitila-asiakkaiden käytössä.
”Julkisivun kuorielementeillä olisi ollut vielä käyttöikää jäljellä, mutta kunnostukseen ryhdyttiin vesivuotojen ja energiahukan vuoksi”,

kertoo rakennesuunnittelusta vastaavan Vahanen Oy:n korjausrakentamisen johtaja Marko Latvala.
Työ vaatii yli 400 erilaista kuorielementtiä, joille ei löytynyt valmista
kiinnitysjärjestelmää. Niinpä ratkaisut ideoitiin kohta kohdalta yhdessä
urakoitsija Skanskan kanssa.

Urakoitsija tiiviisti mukana
suunnittelunohjauksessa
Ydinkeskustassa ahtaassa liikennepaikassa rakentamisessa on omat
haasteensa sekä logistiikan että varastoinnin kannalta. Rakentaminen
ja suunnittelu limittyvät, ja urakoitsija on tiiviisti mukana suunnittelunohjauksessa. Hanke on monivuotinen ja etenee lohkoittain sääsuojattuna koko rakentamisen ajan.
”Korjausrakentamisessa on aina
omat haasteensa, jotka on tarkoitettu ratkaistaviksi. Urakoitsija on
esimerkiksi ideoinut Etelärannan telineisiin kiskot kuorielementtikivien
liikuttelua varten, jottei 180 kilon

kiviä ole tarvinnut nostella käsivoimin”, Latvala kertoo.
Tunnustusta saanutta kuorielementtiä halutaan käyttää edelleen
Arkkitehtitoimisto Petäjän alkuperäistä suunnitteluratkaisua kunnioittaen. Nyt arkkitehtinä toimii Keijo
Petäjän poika Juha Petäjä.
”Myös ikkunat pidetään linjassa
ulkopintojen tasolla, jotta talo näyttää jatkossakin laivalta. Tämä edellytti tarkkaa rakennusfysikaalista
tarkastelua ikkunaliittymien osalta,
jotta vältytään kylmäsilloilta”, lisää
Vahanen Oy:n rakennesuunnittelija
Arto Kuusela.
Ensimmäiset ikkunat asennettiin
kesäkuussa 2016. Urakka valmistuu
vuoden 2018 loppuun mennessä.
”Rakenteiden raamit ja reunaehdot on antanut tilaaja sekä kaupunkikuvaneuvottelukunta”, kertoo
Skanskan vastaava mestari Eero
Meriläinen, jolla on kokemusta Etelärannasta työmaana jo vuodesta
2002. ”Kehitämme yhdessä tilaajan
kanssa ratkaisut, joilla reunaehdot

BETONIELEMENTTIRAKENTAMISEN HISTORIAA
R

TEOLLISTUMISEN AIKA 1920–1950

ooman Pantheon on tunnetuin varhainen betonirakenne. Uudelleen betonia ryhdyttiin käyttämään
1800-luvulla Portland-sementin keksimisen jälkeen ja
käyttö levisi nopeasti 1900-luvulla. Suomessa betonin
vanhimpia käyttökohteita ovat taidokkaasti valetut portaikot, jotka ovat edelleenkin käytössä lähes kaikissa
vuosisadan vaihteen kivitaloissa.
Muottiin valettava kivi, johon lisättiin raudoitusta,
avasi uudet mahdollisuudet suunnitella rakennuksiin
avaria tiloja sekä rakentaa siltoja. Tieto betonin käytöstä
rungon rakentamiseen levisi maailmanlaajuisesti Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900. Helsinkiin nousi
nopeasti aikansa uutta betoniarkkitehtuuria ja -tekniikkaa edustavia julkisia rakennuksia, mm. Rautatieasema,
Eduskuntatalo, Stockmann ja Taidehalli.

Vuosisadan alkupuolen teollistuminen ja kaupungistuminen Suomessa edellyttivät rakentamista, mikä toteutettiin nuoren betonitekniikan avulla.
Betoni otettiin käyttöön kaikilla rakentamisen osaalueilla. Arvostetusta betonirunkorakentamisesta on
esimerkkinä 30-luvun Töölö taloineen ja stadioneineen.
Arkkitehtonisesti betonin muovailtavuus tarjosi uusia
mahdollisuuksia, joita esimerkiksi Alvar Aalto hyödynsi
funktionalistisissa töissään 30-luvulta lähtien.
Betoni valtasi alaa myös tie- ja liikennejärjestelyiden,
vesi- ja viemäröintijärjestelmien sekä teollisuuden ja
tuotannon rakentamisen yhteydessä. Merkittäviä kohteita olivat mm. Enso-Gutzeitin Kaukopään tehtaat ja
Imatrankosken valjastus. Liikenneyhteyksiä parannettaessa rakennettiin monet suuret holvi- ja kaarisillat. Muu-
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Skanska on urakoinut Eteläranta 10:ssä jo useita vuosia vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2010 Hotelli Palacen käytössä olleet tilat uudistettiin toimistotiloiksi, samoihin aikoihin kiinteistön 2. ja 11. kerroksissa rakennettiin kansainvälisen luokan neuvottelukeskus ja 11. kerroksen saunatilat modernisoitiin. Näiden remonttien jälkeen korjausrakentamista on tehty kerros kerrokselta eri liitoille, jotka kiinteistössä
toimivat. Urakoihin on sisältynyt myös talotekniikan uusimista, ja kerroskohtainen konehuoneremontti valmistuu 2015. Laaja julkisivuremontti käynnistyi keväällä 2016.

tamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaupunkien ja
kuntien viemäriputkistot sekä noin 400 vesitornia on
rakennettu betonista.
Betonituoteteollisuus aloitti toimintansa tekemällä
putkia, kaivonrenkaita ja kevytbetonituotteita.

ASUNTORAKENTAMINEN JA BETONI
Kolmekymmenluvun aate ja henki heijastuivat rakennusten esteettisissä ratkaisuissa. Ihanteena oli funktionalistisen valoisa, valkoinen, sileä ja hygieeninen arkkitehtuuri. Betoni soveltui ihannoidun teollisen rakentamisen
materiaaliksi heijastaen samalla ajan henkeä ja aatetta
pohtia työläisten asuinoloja. Suomessa suuntausta modernimpaan ja rationalistisempaan suuntaan kehitti
1950-luvulla juuri Alvar Aalto, jonka kädestä syntyi mm.
betonista rakennettuja tyyppitaloja. Esimerkkeinä varhaisesta betonirakentamisesta ovat arkkitehti Silvennoisen suunnittelema Pihlajamäen asuinalue ja arkkitehtien
Viljo Revellin ja Aarne Ervin suunnittelema Tapiola.
Suomalaisen betonirakentamisen kritisoitu jakso
ajoittuu 1960–70-luvun lähiöihin. Muuttovirta maalta
kaupunkiin, elinkeinorakenteen muutos ja työpaikkojen
keskittyminen kaupunkiin asettivat uusia haasteita. Oli
rakennettava nopeasti edullisia, varustetasoltaan hyviä
asuntoja.
Asuntorakentamisen linjanvetäjinä olivat arava-rahoitusjärjestelmä, pankit, rakennuttajayhteisöt ja rakennusliikkeet. Tässä tilanteessa rakennusteollisuus kykeni

ENSIMMÄISET ELEMENTTIKOHTEET
1950-LUVUN ALUSSA
Elementtitekniikkaa tutkittiin maailmalla jo ennen toista
maailmansotaa. Sodan tuhojen korjaaminen lisäsi kysyntää ja koska talous eri maissa oli huonossa kunnossa, etsittiin mahdollisimman tehokasta ja taloudellista
rakennustapaa. Ratkaisuksi löytyi elementtirakentaminen.
Suomessa betoniteollisuutta alettiin kehittää elementtiteknologian avulla 1940- ja 50-lukujen vaihteessa. Ensimmäiset julkisivuelementit kiinnitettiin Viljo Revellin suunnittelemaan Palace-taloon. Tunnetuimpia
varhaisia täyselementtirakennuksia on arkkitehti Aarne
Ervin suunnittelema Helsingin Yliopiston Porthania-rakennus.
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”Ihmisten välinen viestintä ja yhteistyö sekä hyvä henki ovat olleet onnistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa myös Palacan talon
korjauksessa”, korostavat Vahasen Arto Kuusela (vas.), Skanskan Sami Röök ja Eero Meriläinen sekä Vahasen Marko Latvala.
Kuva: Vahanen-Yhtiöt

vastaamaan nopeasti ajan haasteisiin. Urakoitsijat toivat betonirakentamiseen suur- ja pöytämuottitekniikan
sekä kenttävalimot, joissa ensimmäiset sandwich -julkisivuelementit valmistettiin. Aluerakentamissopimusten
turvin tuotantoa ryhdyttiin teollistamaan edelleen. Mallia
otettiin Ranskasta, Tanskasta ja Ruotsista.

jaratkaisuihin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä. Tarjosivathan ne tilaa, valoa, kylpyhuoneita, keittiöitä ja parvekkeita. Inhimillisen asuinympäristön muihin tekijöihin,
kuten piharakenteisiin yms., ei rahoitusta juurikaan
myönnetty.
Vuonna 1979 tehtiin Asukas-BES tutkimus, jossa
selvitettiin BES-talon julkisivun suunnittelumahdollisuuksia sekä rakennuksen äänitekniikkaa.
Kahdeksankymmentäluvun alkuun tultaessa miljöön
laadusta oli ehditty yleisesti huolestua. Vuosikymmenen
betonirakentaminen näkyy pääkaupunkiseudulla mm.
Länsi-Pasilan, Kivenlahden ja Matinkylän sekä Leppävaaraan asuinalueissa.

BES-RAKENTAMISTA 1970-LUVULTA LÄHTIEN
Vuosina 1968–1970 kehitettiin Suomessa asuinrakentamista varten avoin BES- järjestelmä. Se perustui kantaviin pääty- ja väliseiniin, ei-kantaviin sandwich -ulkoseiniin ja välipohjina käytettäviin pitkälaattoihin. Parvekkeet olivat yleensä vapaasti perustuksilla seisovia torneja. Laattaelementteinä alettiin käyttää esijännitettyjä
ontelo- ja kotelolaattoja.
BES- järjestelmässä standardoitiin betonielementit ja
niiden liitosdetaljit siten, että urakoitsijat voivat hankkia
valmisosia samaan rakennukseen useilta toimittajilta.
Valittu runkojärjestelmä antoi lähes vapaat vaihtelumahdollisuudet asuntojen pohjaratkaisujen suunnittelulle.
BES-standardien mahdollistamia muuntelumahdollisuuksia ei käytetty paljonkaan hyväksi. Asuntojen poh-

1980- JA 1990-LUKU
80-luvulla elementtijärjestelmien standardointi jatkui
toimitila- ja teollisuusrakentamisen puolelle, kun laadittiin Runko-BES -aineisto. Siinä pilari-palkkirungolle
koottiin mittajärjestelmä, rakenneosien mitta- ja tyyppisuositukset sekä liitosdetaljit.
Ennätysmäinen asuntotuotanto 1970-luvun alkupuolella ei olisi ollut mahdollista ilman BES-järjestel-
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voidaan toteuttaa.”
”Rakennusfysiikan näkökulmasta rajaehdot ovat perusratkaisuja
haasteellisempia”, tuumaa Kuusela:
”Rajojen mukaan on pakko löytää
toimivat ratkaisut.”
”Kun ympärillä on toimiva talo,
joudumme käymään joka ainoassa
huoneessa, mutta ilmoitamme toimenpiteistä kaksi kuukautta aikaisemmin”, Meriläinen kertoo.
Täsmätoimituksia tulee pari kertaa viikossa, lasti puretaan kadulla,
ja tavarat siirretään saman tien
asennettaviksi.

Asentaminen ratkaistaan
fyysisten mallikappaleiden avulla
Nykyisin korjausrakentaminenkin
suunnitellaan tietokoneella mallintamalla, mutta Eteläranta 10 on niin
uniikki kohde, että sen haasteet
vaativat fyysistä mallintamista.
Hankkeeseen sisältyy poikkeuksellisen pieniä elementtejä.
”Pilottivaiheessa haimme puolisen vuotta eri vaihtoehtoja kiinnitykseen”, Meriläinen kertoo.
”Lopulta ratkaisu lähti kehittymään suuntaan, joka oli tuotantoteknisesti helppo toteuttaa. Metallirakentaminen vaatii millintarkkaa

toleranssia. Onneksi meillä on
hankkeessa mukana Pelle Peloton,
hän sanoo ja vilkaisee Skanska Talonrakennus Oy:n vanhempaa työnjohtajaa Sami Röökiä.
”Testasimme ratkaisua pikkukoukkuineen vanerikappaleilla ja
kehitimme mittatarkan mallikappaleen, joka voidaan asentaa helposti
paikalleen, Röök kertoo.
”Asennettavana on 440 eri muotoista kuorielementtiä, ja tarkemittaan pitää virittää noin 500 kappaletta”, Meriläinen lisää.
Valkobetoniset, tehtaalla valmiiksi hiotut julkisivuelmentit on
valmistanut Betoniluoma Oy.
”Mallinnusta jatketaan edelleen,
koska haasteena on koko ajan elementtien kiinnittäminen eri asennoissa pystysuorille ja vinoille pinnoille”, Arto Kuusela huomauttaa:
”Onneksi tilaajana on valveutunut
taho, sillä mallinnus on ainoa vaihtoehto viedä hanke sujuvasti läpi.”
”Jokainen erilainen elementti- ja
ikkunatyyppi on vaatinut erityistä
”keksintöä” asennusten suhteen”,
Röök kertoo.
”Silloin on soitettu äkkiä Arto
paikalle hyväksymään ja jatkojalostamaan syntyneitä ideoita tuotantokelpoisiksi.

mää. Silloisen asuntohallituksen tiukka kustannusohjaus, rakennusliikkeiden valmiit julkisivutehtaat ja kiire
rakentaa nopeasti vaikuttivat siihen, että rakennusten
visuaalinen puoli jäi huomiotta ja talot jäivät laatikkomaisiksi. Tiedot monista betonin kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten raudoitteiden ruostuminen, pakkasen vaikutus betoniin sekä betonin lämpökäsittely,
perustuivat aikanaan hyvin lyhytaikaiseen kokemukseen. Niinpä osa julkisivuista vaati peruskorjausta jo
30–40 käyttövuoden jälkeen.
Pitkäjännitteinen 1980-luvulla alkanut betonin kehitystyö näkyy 1990-luvun betonirakenteissa monimuotoistumisena.
1980-luvulta lähtien alkoi lisääntyä myös ns. tuoteosakauppa, jossa elementtiteollisuus otti aiempaa suuremman toimitusvastuun. Tuoteosakauppaan sisältyy
tyypillisesti elementtien suunnittelu, valmistus, asennus
ja juotosvalut.
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Projektin kiehtovista teknisistä yksityiskohdista huolimatta koko tiimi
on yhtä mieltä siitä, että ihmisten
välinen viestintä ja yhteistyö sekä
hyvä henki ovat olleet onnistumisen
kannalta ratkaisevassa asemassa.
Kaveria ei haluta jättää pulaan, ja
lisäksi ammattiylpeys ja -kunnia
edellyttävät, että asiakasta voi lopussa katsoa silmiin eikä ratkaisuja
tarvitse selitellä jälkikäteen.
”Rakennuksen käyttäjiltä tulee

RUNKORAKENTEIDEN KEHITYS
Ontelolaatan kehitys käynnistyi todenteolla BES-rakentamisen myötä 1970-luvun alussa. Aluksi valmistettiin
vain 265 mm paksua laattaa, mutta kehitys vei yhä paksumpiin profiileihin aina 500 mm:n laattoihin asti. Välillä
kokeiltiin 1,2 m leveiden laattojen rinnalla myös 2,4 leveitä laattoja, mutta niistä luovuttiin. Vuosien varrella on
kehitetty useita erikoislaattoja eri käyttötarkoituksiin.
Esijännitetty kuorilaatta päällevaluineen tuli 1980-luvulla käyttöön asuntorakentamisessa. Myöhemmin sitä
on käytetty enemmän pysäköintitalojen laatastoina.

Arkkitehtuuri, koko rakennuksen ominaisuudet, elinkaarikustannukset, ympäristövaikutukset suuntasivat kehi-

teema

Viestintä, yhteistyö ja hyvä
henki auttavat onnistumaan

tystä jo 1990-luvulla. Rakentamisen asenteet ovat
muuttuneet ja betoni tarjoaa värivaihtoehtojen ja säilyvyyden kannalta monipuolisia variaatiomahdollisuuksia.
Julkisivuissa rappaustekniikat ja graafinen betoni lisäävät suosiotaan. BES- ja Runko- BES -järjestelmät
ovat edelleen runkojärjestelminä käytössä. harkko- ja
betonielementtitalot lisäävät osuuttaan pientalorakentamisessa. Betonielementtien ja teräksen yhdistelmärunkoratkaisut ovat yleisiä. Mallintava suunnittelu ja matalaenergiarakentaminen ovat yleistyneet.

2000-LUVULLE

hrmy

”Onneksi myös arkkitehti osaa
joustaa oikeissa kohdissa ja suostuu luoviin ja järkeviin toteutusehdotuksiin”, Meriläinen kiittää: ”Ajoittain on saatu ihmetellä, miten aikoinaan onkaan rakennettu.”
Kuusela kertoo, että betonielementit on alun perin asennettu valamisen yhteydessä: ”Nyt käytössä
oleva jälkikiinnitysmenetelmä on
ihan eri maailma. Sen myötä meille
kaikille on kertynyt valtavasti tietotaitoa. On tehty mielettömän upeita
keksintöjä, joita pitää pyrkiä hyödyntämään myös tulevissa hankkeissa. Korjausrakentamisessa jokainen kohde on kuitenkin uniikki.”
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Työmaa kehitti uusien julkisivuelementtien kiinnitykseen uniikin asennuskiskojärjestelmän. Kuva: Vahanen-Yhtiöt
hyvin vähän kielteistä palautetta remontin haitoista, sanoo vastaava
mestari Eero Meriläinen.
”Kaiken kaikkiaan olemme nou-

dattaneet poikkeuksellista joustoa
työajoissa, ja työmaan toiminta on
kehittynyt itseohjautuvaksi. Hyvää
henkeä luo myös tervehtiminen,

Teksti: Vahanen-yhtiöt

ollessa graafiset pinnat. Väribetoni- ja hiotut pinnat kehitettiin 1980-luvulla.

Pilarielementit ovat 1- tai monikerroksisia teräsbetonirakenteita. Elementtipalkit ovat joko teräsbetonisia tai
jännitettyjä. 1980-luvulla kehitettiin runkoratkaisu, jossa
pilarit ovat 1-kerroksisia ja palkit voivat olla osittain jatkuvia. Samoihin aikoihin käynnistyi myös ns. matalapalkkien kehitys sekä teräspiilokonsoliliitosten käyttö
pilari-palkkiliitoksena.
1980-luvun lopulla TAT-projektissa kehitettiin komponenttiajattelun pohjalta runkorakenteiden ja talotekniikan yhteensopivuutta.
Korkealujuusbetonin lisääntyessä hoikkien palkkien
jännevälit ovat kasvaneet ja myös pilarit ovat tulleet
hoikemmiksi.

MATERIAALITEKNIIKAN KEHITYS
1970-luvun puoliväli oli yksi taitekohta betoniteknologian kehittämisessä. Silloin alettiin tehdä pakkasenkestävää betonia lisäaineita käyttäen. Erilaiset muutkin lisäaineet, kuten hidastimet, kiihdyttimet ja notkistimet lisääntyivät betoniresepteissä. Sekä väribetoni- että
korkealujuusbetoni olivat 1980-luvun keksintöjä. Suomalaisella korkealujuusbetonilla tarkoitettiin kuutiolujuuksia 60–110 MN/m2.
1990-luvulla kehitettiin itsetiivistyvä betoni, joka
poisti suurelta osin betonin tärytystarpeen elementtitehtaissa. Itsetiivistyvällä betonilla saadaan aikaan myös
erittäin hyvät betonipinnat.
Tuotantolähteisyyden sijasta betoniteollisuus kilpailee nyt uusilla ominaisuuksilla kuten, äänieristys, kosteustekniikka, ympäristöystävällisyys, taloudellisuus ja
ulkonäkö.

JULKISIVUJEN KEHITYS
Yleisin betonielementtijulkisivu on sandwich-rakenteinen. Se on säilynyt valtatekniikkana vuosikymmeniä,
vaikka erilaiset kuorielementtiratkaisut ja rapatut julkisivut ovat lisänneet osuuttaan. Lämmöneristeenä oli aluksi 70 mm paksu mineraalivilla, mutta vuonna 2010
eristettä oli jo 240 mm. Erilaisia betoni- ja laattapintoja
on kehitetty koko ajan lisää viimeisimmän innovaation

Lähde: Betoniteollisuus ry, lue lisää: www. elementtisuunnittelu.fi
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reippaus, kohteliaisuus ja yleinen
suoraselkäisyys.”
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Wood City
-kortteli rakentuu
LVL-elementeistä

Wood City -kortteli Helsingin Jätkäsaaressa on paitsi ainutlaatuisen iso puurakennuskohde Suomessa, myös ensimmäinen, jossa kerrostalon runkomateriaalina ovat massiivipuusta
valmistetut Stora Enson LVL-elementit. Wood City on SRV:n ja
Stora Enson yhteishanke. LVL-puutuotteet valmistetaan Stora
Enson kesällä 2016 käyttöön otetulla Varkauden tehtaalla ja

Palomääräyksiin
odotetaan muutoksia
Wood Cityn valmiiden asuntojen sisäpinnoille ei jää puuta
näkyviin. Vaikka taloissa on
hi-fog sprinklerjärjestelmä,
puupinnat on nykymääräysten
mukaan verhoiltava. Palomääräysten lisäksi verhoilua tehdään ääniteknisistä syistä.
Tavoitteena on, että vuoden
2018 alusta alkaen rakenteellista puuta voidaan jättää näkyviin nykyistä enemmän
myös asuntojen sisäpinnoille.
Puuta saa näkyä, kun kohdekohtaisesti asia sovitaan viranomaisten kanssa. Tämä edellyttää yleensä toiminnallista
palomitoitusta (ei taulukkomitoitusta) talosta. Tilaelementtikohteissa on tyypillisesti näkyvissä katto ja ehkä huoneistojen yksi kantava seinä.

LVL-elementit valmistetaan Loviisassa.

W

ood City tulee sisältämään
kaksi Helsingin kaupungin
asuntotuotantotoimisto ATT:n rakennuttamaa puukerrostaloa, toimistorakennuksen ja hotellin sekä
kaikille yhteisen pysäköintitalon.
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
vuokra-asunnoiksi rakennettavat
puukerrostalot valmistuvat keväällä
2018. Neuvottelut toimisto- ja ho-

tellirakentamisen käynnistämisestä
ovat meneillään.

Kahdeksan kerrosta
Kahdeksankerroksisiin asuintaloihin
valmistuu yhteensä 98 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa. Rakennukset
on suunnitellut koko Wood City -korttelin arkkitehtuurikilpailun voittanut

Arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit. Kilpailu ratkesi vuonna 2012.
Wood Cityssä sovellettava ja
esivalmistettuihin elementteihin perustuva massiivipuurakentamisen
menetelmä on Euroopan maissa
laajasti käytetty. Menetelmää sovelletaan kuitenkin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa monikerroksisiin
massiivipuurakennuksiin.
”Teknisesti LVL-elementeillä voitaisiin tehdä Wood Cityä korkeampia rakennuksia. Suurelementtijärjestelmämme periaatteet on hyödynnettävissä 12 kerrokseen asti.
Suomessa palomääräysten taulukkomitoitus mahdollistaa tällä hetkellä 8-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen. Korkeammatkin
rakennukset onnistuvat, kun käytetään toiminnallista palomitoitusta”,
kertoo Stora Enson liiketoiminnan
kehityspäällikkö Sami Typpö Wood
Products -divisioonasta.

Käytännön tietoa
puurakentamisen kehittämiseen
Valmistuttuaan Wood City tulee sisältämään kaksi puukerrostaloa, toimistorakennuksen ja
hotellin sekä kaikille yhteisen pysäköintitalon.
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Kysymykseen miksi Stora Enso lähti yhteistyökumppaniksi isoon hankkeeseen, on Typön mukaan helppo
vastata.
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ovat puuta. Rakenteellinen jäykistyskin on siis hoidettu puulla.

Rakennejärjestelmä muuttui

Jätkäsaari on rakentumassa osaksi kantakaupunkia avomeren äärelle. Sen sisääntulokortteli Wood Cityyn tulee kahden asuinkerrostalon lisäksi hotelli ja toimistorakennus.
”Stora Enson tavoitteena on
kasvattaa ymmärrystä siitä, että
puun käyttö rakennusmateriaalina
on ilmastoviisas valinta ja yksi ratkaisu kaupungistumisen tarpeisiin”,
hän taustoittaa.
”Tavoitteenamme on myös olla
osaltamme mukana puurakentamiseen liittyvien määräysten selkeyttämisessä ja nykyaikaistamisessa.
Toteutetut kohteet ja niitä varten
tehdyt puolueettomat testit tuovat
siihen hyvää tietoa.”
Sami Typpö korostaa, että Stora
Enso kehittää ja tuo rakentamisen
markkinoille uusia tuotteita ja ratkaisuja kaikkien käyttöön: ”Näin voimme kehittää suomalaisen ja kansainvälisen puurakentamisen kilpailukykyä ja osaamista. Wood City -hanke
on hyvä esimerkki tästä työstä.”

Projektipäällikkö Antti Aaltoselle Wood
City on toinen iso puurakennuskohde. Ensimmäinen oli Helsingin Pukinmäkeen
vuonna 2014 valmistunut 93 asunnon
puukerrostalo. Myös siinä oli yhteistyökumppanina Stora Enso.

Kerros per viikko
runkorakentamistahti
”Rungon nopea pystytys on yksi
massiivipuuelementtien
käytön
suurimmista hyödyistä. Eri maista
saatujen kokemustemme mukaan
asennus on nopeampaa kuin perinteisillä ratkaisuilla, usein kaksikin
kertaa nopeampaa. Kun rakennuksen runko on pystytetty, saadaan
ulkovaippa suljettua vain muutamassa tunnissa. Raitis ilma kulkee
edelleen julkisivun ilmanvaihtoaukkojen läpi. Näin rakennus asettaa
itsensä luonnollisesti oikeaan kosteustasoon. Massiivipuurakentaminen mahdollistaa hankkeen totutusta poikkeavan toteutustavan, jossa
sisätyövaiheita päästään aloittamaan laaja-alaisemmin ja nopeammin. Wood City -kohteessa tutkimme tätä tuotannon virtautuksen potentiaalia”, Sami Typpö kertoo.
Näin suunniteltiin, entä käytännössä?
SRV:n projektipäällikkö Antti Aaltonen esittelee työmaata elokuussa:
”Työmaa käynnistyi jo joulukuussa
2015, asuinkerrostalot valmistuvat
vuoden 2018 toisella neljänneksellä.
Aloitus vuoden 2015 puolella tosin
johtui muista kuin rakennusteknisistä syistä. Varsinainen runkovaihe
alkoi vasta syksyllä 2016.”
Kahdeksankerroksisten talojen
rungon asennus kiihtyi hänen mukaansa loppujen lopuksi suunnitellusti viikko per kerros vauhtiin. Asennukseen harjaannuttiin nopeasti ja
se tehostui projektin edetessä.
Vain kerrostalojen kellari, ensimmäisen kerroksen runko ja hissikuilut ovat betonia. Ylemmissä kerroksissa koko runko, myös hissikuilut,
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Puurakentaminen Wood Cityn mittakaavassa on myös työmaalle ainutlaatuista. Niin myös SRV:lle. Antti Aaltonen kertoo, että Wood City
on niin hänelle henkilökohtaisesti
kuin SRV:llekin toinen iso puurakennuskohde. Ensimmäinen oli Helsingin Pukinmäkeen vuonna 2014 valmistunut 93 asunnon puukerrostalo.
Myös siinä oli yhteistyökumppanina
Stora Enso. Kohde rakennettiin CLTrakenteisella tilaelementtitekniikalla.
”Wood Cityn kehitysvaihe kesti
pitkään. Suurin rakennetta koskeva
muutos oli alkuperäisen tilaelementtiratkaisun muuttuminen suurelementeiksi. Loppukäyttäjällehän
muutos ei juuri näy, mutta meille
rakentajille muutos oli iso. Vain kylpyhuone-elementit tulevat kohteeseen valmiina, muuten rakennamme perinteisesti kaiken paikalla”,
Aaltonen kertoo.
Wood Cityssä päädyttiin siis
CLT:n sijasta LVL, Laminated Veneer Lumber, -elementtien käyttöön. Miksi?
”Halusimme hyödyntää Stora
Enson uuden, kotimaisen raaka-aineen, LVL:n, käytön tässä kohteessa. LVL on huomattavasti lujempi
tuote kuin CLT. LVL-elementit mahdollistavat suurempien elementtien
käyttämisen Suomessa. Varkauden
tehtaalta tuleva LVL on tällä hetkellä
100-prosenttisesti
suomalaista
kuusipuuta, CLT:ssä voi olla mäntyä
mukana tai erikoispuulajeja pinnassa”, Typpö vertailee.
Hän toteaa, että tuotteilla on paljon päällekkäisiäkin sovelluksia. Palomääräyksissä, äänieristyksessä ja
kosteusteknisessä käyttäytymisessä
ei ole suuria eroja LVL:n ja CLT:n
välillä. CLT sopii helpommin suoraan
myös näkyväksi pinnaksi ja sille on
saatavissa monia pintalaatuja.
Wood Cityn kerrostaloissa on
kantavat kerrannaisliimatut LVL-seinät. Asuntojen välipohjat ovat X-levyistä ja S-palkeista koostuvia LVLripalaattoja. Talotekniikka saadaan
haluttaessa asennettua palkkien
väliin. Porrashuoneen välipohja on
kerrannaisliimattua LVL-levyä.
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Puukerrostaloista erikoisuuden sijasta normirakentamista?

”S

materiaalina sen käyttö on erittäin ekologista.”
Käytön lisääntymistä jarruttaa hänen mukaansa eniten rakennusalan vahva perinteisiin menetelmiin nojaava kulttuuri. Osin sen takia myös osaamista ja osaajia
puuttuu läpi koko puurakentamisen ketjun. Myös digivalmiudet ovat vasta voimakkaassa kehitysvaiheessa.
Puurakentamisessa sen sijaan käytetään jo mallinnustyökaluja tehostamaan suunnittelutyötä, jolloin työmaalle tulevat esivalmistetut elementit ovat erittäin
mittatarkkoja ja asennusvalmiita. Lisäksi kuluttajien
laajamittaista ekoheräämistä ei ole vielä tapahtunut.
”Muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna puurakenteiden palomääräykset ovat aiheuttaneet Suomessa
kustannusnousua. Määräykset ovat meillä edelleen
Euroopan tiukimpia”, hän toteaa. ”Tavoitteena on, että
uudet määräykset astuisivat voimaan viimeistään vuoden 2018 alussa, jolloin puurakenteita ei tarvitse enää
mittavasti kapseloida vaan sprinklaus riittää. Tällä tulee
olemaan kustannuksia alentava vaikutus.”

e ensimmäinen kyseisen tyyppinen kohde” -ongelma on vaivannut suomalaista puukerrostalorakentamista jo pitkään. Olisiko nyt, uusien teollisen rakentamisen mahdollistavien tuotteiden ansiosta jo päästy
seuraan steppiin: normipuukerrostalorakentamiseen?
Esimerkiksi Stora Ensolla on kaksi rakennusjärjestelmää asuinkerrostalorakentamiseen: suurelementti- sekä tilaelementtijärjestelmä. Varkauden tehtaan myötä
Stora Enso voi nyt toimittaa CLT:n lisäksi myös LVL:ää.
Stora Enson Wood Products -divisioonan liiketoiminnan kehityspäällikkö Sami Typön listaus puurakentamisen eduista on selkeä: ”Massiivipuutuotteiden keveys sekä samaan aikaan suuri lujuus ja kantokyky
mahdollistavat tilaelementtirakentamisen tai erittäin
suuret suurelementit. Niiden käyttö mahdollistaa myös
suunnittelun ja rakentamisen muunneltavuuden/joustavuuden. Laatua tuo rakenteiden ja elementtien esivalmistus ja suuri asennus- ja mittatarkkuus. Puukerrostaloilla on myös nopea asennusaika.”
Hän kehuu myös puun myönteistä vaikutusta sisäilmaan ja terveellisyyteen: ”Kestävänä ja uusiutuvana

Elokuussa Wood Cityn asuinkerrostalot olivat sisäpuolelta
vielä puuvaltaisia. Palomääräysten ja ääniteknisten syiden
takia sisäpinnat joudutaan kuitenkin verhoilemaan.

Asuntojen välipohjat ovat
X-levyistä ja S-palkeista
koostuvia LVL-ripalaattoja.

Ilman sääsuojaa
Jätkäsaaressa meren rannalla sijaitsevan kohteen rakennusvaiheessa
on kyselty missä sääsuoja.
”Ilman sääsuojaa rakentaminen
käy puulle, joka on luonnollinen materiaali”, Typpö vastaa. ”Se on yleisesti käytössä oleva menetelmä Euroopan maissa, jossa on myös sateiset ja/tai lumiset olosuhteet, kuten
Norja, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa,
Ranska”, hän jatkaa ja korostaa, että
Wood City -kohteeseen on tietysti
laadittu ja hyväksytetty puurungon
asennukseen liittyvä yksityiskohtainen kosteudenhallintasuunnitelma.
Hän muistuttaa myös, että puurunkoa pystytettäessä asennetaan
vain puukomponentteja. Niissä ei
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ole mukana esimerkiksi mineraalivillaa tai kipsilevyjä. Eristeitä ja muita kosteudelle herkkiä materiaaleja
asennetaan rakennuksen sisään
vasta, kun rakennuksessa on vedenpitävä vesikatto tai välitaso ja
sisäolosuhteet hallitaan.
Aaltonen kertoo, että hankkeen
osapuolet kävivät etukäteen Norjassa tutustumassa ja hakemassa kokemuksia vastaavasta, ilman sääsuojaa rakennettavasta kohteesta.
”Viikko per kerros tahdilla massiivipuinen runkorakenne on alttiina
vedelle hyvin lyhyen ajan. Ylemmän
kerroksen holvi toimii kattona, josta
vesi johdetaan hallitusti ulos kuudella ulosheittäjällä. Lisäksi elementtien päädyt on käsitelty vettähylkivällä aineella. Kun vesikaton

pohjahuopa oli saatu paikalleen,
julkisivua alettiin asentaa linja kerrallaan alhaalta ylöspäin suojaten
julkisivut yläpäästä”, Aaltonen avaa
kosteudenhallintaa.

Paljon rakennedetaljeja
Mikä on vaativinta työmaalle -kysymykseen Aaltonen vastaa ”Rakennedetaljit”.
”Nimenomaan se, että rakennedetaljit ovat sekä työmaalle että rakennesuunnittelulle uusia. Betonirakentamisessa vastaukset tiedetään
työmaalla usein jo itsekin. Ensimmäistä kertaa toteutettavina rakenneratkaisuja joutuu sen sijaan odottamaan suunnittelustakin pidempään”, hän tarkentaa.
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Tornimainen asuinkerrostalo on
näyttävä maamerkki Vuosaareen
saavuttaessa. Kuva: Anders Portman,
Kuvatoimisto Kuvio Oy

Asunto Oy Viuhka

Ahdas tontti kannusti
esivalmistusasteen nostamiseen
Tornimainen, 11-kerroksinen Asunto Oy Helsingin Viuhka
Helsingin Vuosaaressa rakennettiin ahtaalle tontille Rastilan
metroaseman kupeeseen. Rakenneratkaisujen kehityksessä
suunnitteluryhmän tavoitteena oli esivalmistusasteen nosto.
Esimerkiksi parvekkeiden rakentaminen olisi ollut tavallisten
ratkaisujen avulla kallista ja vaikeaa. Kohteeseen kehitettiin
noppamainen ulokeparveke, joka voitiin sijoittaa vapaasti
kerrostalon julkisivuun.
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A

sunto Oy Viuhkan esivalmistusaste on korkea. Ratkaisujen
ansiosta työmaalla tehtäviä työvaiheita saatiin selvästi vähennettyä.
Rakennuksessa on esivalmistettu runkorakenne. Välipohjat on tehty esijännitetyistä, tavanomaista leveämmistä massiivivälipohjalaatoista. Tällä tuotekehityksellä on
nopeutettu työmaalla tapahtuvaa
elementtiasennusta. Valmiissa, ääneneristystä painottavassa ja mittatarkassa rakenteessa on saatu vä-
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Rakennushankkeessa kehitettiin
uusi parvekeratkaisu,
noppaparveke, joka valetaan
valkobetonista yhtenä kappaleena.
Parvekkeen vesieristykset,
vedenpoistoputket ja pellitykset
asennetaan elementtitehtaalla
valmiiksi. Rakenteellisesti parveke
toimii ulokeparvekkeen tavoin.
Kuva: Konkret Oy

hemmän sisätiloissa näkyviä elementtisaumoja.
Välipohjien tekniikkalaattoihin on
asennettu valmiiksi putki- ja viemäröintitekniikka. Rakennuksen talotekniikan pystynousut on sijoitettu
tekniikkaseiniin, jotka ovat samalla
osa rakennuksen kantavaa ja jäykistävää runkorakennetta. Talotekniikan integroinnilla runkorakenteeseen on saatu vähennettyä työmaan tahdistavia työvaiheita.

Noppaparveke valettiin
valmiiksi tehtaalla
Rakennushankkeessa on kehitetty
uusi parvekeratkaisu, noppaparveke, joka valetaan valkobetonista yhtenä kappaleena. Parvekkeen vesieristykset, vedenpoistoputket ja
pellitykset asennetaan elementtitehtaalla valmiiksi. Rakenteellisesti
parveke toimii ulokeparvekkeen tavoin. Parvekemalli on otettu käyttöön nyt muissakin kohteissa.
Betonielementtitalon sandwichulkoseinien pinnoissa on käytetty
sileää valkobetonia, graafista betonia ja maalattua pintaa. Katujulkisivujen noppaparvekkeet elävöittävät
katumaisemaa ja erilaiset pintastruktuurit heijastavat valoa ja
varjoja kiinnostavalla tavalla.
Viuhkan rakennuttaja on VVOYhtymä Oyj, arkkitehtisuunnittelija
Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, rakennesuunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy ja pääurakoitsija: Fira
Oy. Betonielementtitoimittajat ovat
Parma Oy ja Betonimestarit Oy.

Big Room -työskentelymetodi
Rakennus valmistui helmikuussa
2017 ja se palkittiin Vuoden 2016
Betonirakenteena. Palkitsijat kiittivät kohdetta hienona esimerkkinä
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Betonielementtitalon sandwich-ulkoseinien pinnoissa on käytetty sileää valkobetonia, graafista betonia ja maalattua pintaa.
Kuva: Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy

tiivistyvän kaupunginosan täydennysrakentamisesta. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten
toimivalla yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus.
”Nostaisin esille vahvan tietomalliosaamisemme sekä numeerisen laskennan laajamittaisen hyödyntämisen tukimuurien suunnittelussa ja rungon rasitusten laskennassa. Saimme jo hyvin aikaisessa
vaiheessa laskennasta tarkat tulokset päätöksenteon tueksi”, kertoi
hankkeessa toiminut projekti-insinööri Eemeli Tikkanen Swecolta.
Big Room -työskentely oli hänen
mukaansa avain yhteistyön vahvistamiseen ja uusien innovaatioiden
kehittämiseen. As.Oy Viuhka toimi
pilottihankkeena, jossa työskentelymetodin hyödyntäminen vietiin todella pitkälle.
Big Room -työskentelyyn osallistuivat Firan ja VVO-konsernin lisäksi myös Parma, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ja Sweco Rakennetekniikka.
”Big Room -yhteistyö lisäsi ymmärrystä erilaisista tarpeista ja kirkasti yhteistä tavoitetta”, kertoi puolestaan Firan projektipäällikkö Ville
Sireni palkitsemistilaisuudessa.

Kohteen uudet betonirakenteiset tuote- ja toteutusinnovaatiot olivatkin pitkälti Big Room -työskentelymetodin ansiota.
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Havainnekuva: Konkret Oy
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Betonielementtijulkisivussa nyt

Pitsiä ja graafisia kuvioita
Betonielementtijulkisivu ei rakenteeltaan eikä varsinkaan pinnaltaan tule enää vanhasta muotista. 2000-luvulla esimerkiksi
graafisesta betonista on tullut jo normipinta, joka taipuu suunnittelijan toiveisiin. Kuitubetoni on puolestaan tuonut rakenteeseen keveyttä, jopa pitsimäisyyttä.

G

raafinen betoni on suomalainen
innovaatio, joka mahdollistaa
kestävien kuvioiden ja kuvien toistamisen rakennusten julkisivuilla ja
betonielementtipinnoilla. Samuli
Naamangan ideoimassa menetelmässä käytetään erilaisia painotekniikoita painamaan pintahidasteaineita sisältävä kuvio erikoiskalvolle,
joka asetetaan valun aikana betonipintaa vasten
Kuitubetonia on Keski-Euroopassa käytetty jo pitkään, mutta
Suomessa sen käyttö on vielä uutta. Esimerkiksi vuonna 2013 Helsingin Arabianrantaan valmistuneen
asuinkerrostalon kuitubetoniset

parvekejulkisivuelementit
tuotiin Itävallasta.
Ensimmäiset Suomessa valmistetut kuitubetonielementit on asennettu Tapiolaan
kauppakeskus Ainoan ja Länsimetron Tapiolan aseman julkisivuihin.
Tapiolaan on asennettu kuitubetonielementtejä yhteensä lähes 500
kappaletta. Pinta-alaltaan määrä on
noin 2500 neliömetriä. Kuitubetonielementit on valmistanut Parma Oy.

Imatran teatterin 17 metriä korkeassa näyttämötornissa ’virtaa’ joki, joka muodostuu
graafisella betonilla toteutetuista 150 pisarasta. Pisarat kiinnitettiin elementteihin
metallitapeilla. Myös elementtien pinta on
pisarakuvioista graafista betonia. Taideteos
on kuvataiteilija Landys Roimolan suunnittelema, elementit on tehnyt Joutsenon Elementti Oy. Kuva Jonna Mielonen-Jumisko

Ainoa kauppakeskuksen julkisivut ovat
kaksoisjulkisivuja. Ulompi osa on kuitubetonia. Parma Oy:n tekemät kuitubetoniset
julkisivut ovat 3,6 metriä pitkiä, 1,8 metriä
leveitä ja 80 millimetriä paksuja. Kuva
Parma Oy
Rei’itetty valkoinen kuitubetoni istuu vanhan Tapiolan henkeen. Reikäkuvioidut, hoikat
elementit ovat kevyitä, mutta betonirakenne antaa niille kuitenkin jämäkkyyttä ja pysyvyyden tuntua. Kuva Sirkka Saarinen
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Vuoden Teräsrakennepalkinnon 2015 sai OP:n uusi toimitalo Helsingin Vallilassa. Maanpäällisten osien rungossa ovat keskeisessä roolissa teräsliittopilari, teräspalkit ja teräsristikot. Lasikatoissa on kantava teräsrunko, joiden rakenne on ollut erittäin haastava valmistaa ja
asentaa. Lisäksi terästä on käytetty mm. sisäjulkisivujen ja lasiseinien rungoissa.

TERÄSRUNKO
noin viidesosassa rakennuksia
Teräsrunkoisia Suomen
kaikista rakennuksista on
noin 20 prosenttia. Myös
julkisivuissa käytetään
teräselementtejä, kuten
sandwich-paneeleja.

T

eräsrakentaminen on kuiva rakennustapa, joka vähentää rakennusaikaista kosteutta ja suojaustarpeita, eikä vuodenaika rajoita
rakentamista. Teräsrakenteen etuja
ovat muunneltavuus ja joustavuus.
Aukotus on helppoa myös kantavassa julkisivussa.
Muuntojoustavuus on usein tärkeimpiä runkomateriaalin valintaperusteita. Teräksen käytöllä mahdollistetaan suuret avoimet tilat ilman
häiritseviä pilareita keskellä. Tyypillisiä teräsrunkokohteita ovat urheiluhallit ja varastot, liikerakennukset

Ruukki® sandwich-paneeleja
käytetään julkisivuissa, väliseinissä ja sisäkatoissa. Ruukki
sandwich-paneeli on kustannustehokas rakennuselementti, joka
koostuu kahdesta maalipinnoitetusta teräsohutlevystä ja niiden
välisestä eristekerroksesta. Eristemateriaalina käytetään mineraalivillaa. Yleisimpiä käyttökohteita ovat teollisuus-, logistiikka
ja liikerakennukset, urheiluhallit, sekä voimalaitokset. Paneelit soveltuvat myös elintarviketeollisuuden rakennuskohteisiin. Kuva: Ruukki
ja kauppakeskukset. Myös suuria
kantavuuksia vaativat rakenteet ovat
tyypillisiä teräksen käyttökohteita.
Toimistoissa muuntojoustavuus
on samoin tärkeää, mutta tilojen korkeusvaatimukset eivät yleensä ole
niin merkittäviä kuin esimerkiksi
kauppakeskuksissa. Pääosa toimistorakennuksista tehdään nykyisin
teräs-betoni-liittorakenteena.
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Esivalmistettujen runkoelementtien käyttö nopeuttaa rakentamista
ja tehostaa rakennustyömaan toimintaa. Tyypillisessä monikerroksisessa teräsrunkorakennuksessa
käytetään liittopilareita sekä hitsattuja WQ- ja UWQ-kotelopalkkeja. Järjestelmä on kehitetty pitkiä jännevälejä ja matalia välipohjia ajatellen.
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Kasarminkatu 21 toteutettiin

Peikon runkojärjestelmällä

Tulossa vielä kuva Kasarmikatu 21

Modernin uudisrakennuksen tuli sopia ympäristön vanhoihin kivirakennuksiin. Rakennuksen julkisivuun valittiin hiekansävyinen, ympäristöön sointuva mattapintainen ja kestävä luonnonkivi. Se säilyy tyylikkäänä vuosisatoja.

Entisen Helsingin rakennusviraston paikalle Kasarmintorin laidalle on valmistumassa
moderni seitsemänkerroksinen toimistorakennus. Runkona on Peikko Finlandin
toimittama rakennejärjestelmä.

P

eikko Finland toimittaman runkojärjestelmä sisältää 3,7 kilometriä
Deltapalkkeja sekä noin 150 tonnia
liittopilareita ja muita rungon teräsrakenteita. Projektin toimitukset alkoivat lokakuussa 2016. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan vuoden
2017 loppuun mennessä.
Rakennus käsittää 16 000 m2
tilat seitsemässä kerroksessa muodostaen uudet toimistotilat sekä
parkkihallin pohjoismaalaiselle asianajajatoimisto Rochierille. Rakennuksen omistavat Ahlström Capital,
HGR Property Partners sekä YIT,
joka toimii myös projektin pääurakoitsijana. SBS Betoni Oy, Parma ja
Alistron AS vastaavat projektin be-
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tonielementtien valmistamisesta.
Toimiston arkkitehtuurista vastaa
arkkitehtitoimisto SARC.
”Peikon runkojärjestelmä mahdollistaa nopean rungon asennusprosessin. Tämä on mittava etu
erityisesti tällaisessa projektissa,
joka sijaitsee todella lähellä vilkasta
Helsingin keskustaa. Tämän lisäksi
Deltapalkit tarjoavat muuntojoustavat tilat loppukäyttäjille rakennuksen koko elinkaaren ajalle. ” totesi
Peikko Finlandin toimitusjohtaja
Esa Rusila hankkeen tiedotteessa.
Peikon runkojärjestelmä on joustava, räätälöity ratkaisu, joka sopii
erityisesti monikerroksisiin rakennuksiin, kuten toimistoihin, sairaa-

loihin, kouluihin, hotelleihin, pysäköintitaloihin, ostoskeskuksiin ja
asuinrakennuksiin. Runkojärjestelmä koostuu Deltapalkeista, liittopilareista sekä muista rakennuksen
teräsrakenteista. Runkojärjestelmä
mahdollistaa kustannustehokkaan,
hoikan ja tilaa säästävän rakenneratkaisun. Runkojärjestelmän komponenteilla on CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti ja
palonkestävyys paloluokkaan R180
asti. Peikon runkojärjestelmä räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden
mukaan. Peikon toimitus käsittää
suunnittelun, valmistuksen ja tarvittaessa myös asennuksen.
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Lujabetonilta uusi ontelolaatta
kerrostalorakentamiseen
Lujabetonin ontelolaattatuotevalikoima laajenee erityisesti kerrostalorakentamiseen
kehitetyllä O37-ontelolaatalla.

”K

errostalorakentamisen buumin
jatkuessa Suomessa korkealla,
tarjoamme nyt rakentajalle täyskoneellisesti valetun perusvälipohjaratkaisun asuinhuoneistojen välipohjarakentamiseen”, kertoo Lujabetonin
aluemyyntipäällikkö Kari Lohikoski.
Ontelolaattavälipohjan haasteet
asuntorakentamisessa ääneneristyk-

sen ja märkätilojen korkeuksien suhteen hallitaan O37-ontelolaatan riittävän massiivisuuden ja O37K-laatan
kylpyhuonesyvennyksen kautta.
Tuoteuudistuksen yhteydessä Lujabetoni uudistaa kaikkien ontelolaattojen tunnukset elementtisuunnittelu.
fi:n suositusten mukaisiksi. Lujabetoni luopuu tulevaisuudessa L-alkuisis-

ta yrityskohtaisista tunnuksista ja siirtyy suunnittelua ja rakentamista helpottaviin yleisesti käytettyihin tunnuksiin. Elementtitunnusten yhtenäistäminen helpottaa ja edesauttaa myös
elementtikohteiden 3D-mallinnusta.
Uudet ontelolaatat valmistetaan
Lujabetonin Hämeenlinnan tehtaalla.

TTS aloitti saumaustyökorttikoulutukset
Vaikka julkisivujen pinta-alasta on elementtien saumoja vain
noin prosentti, piittaamattomuus saumojen laadusta ja
oikea-aikaisista uusintakorjauksista voi aiheuttaa kosteus- ja
homevaurioita. Julkisivujen saumojen laatu on erittäin tärkeätä
rakennusten ja ihmisten hyvinvoinnille.

E

lementtien saumaus on käsityötä, jossa lopulta vain työntekijän
ammattitaito ja -ylpeys sekä tuntemus saumausaineista voivat taata
sen, ettei vesi pääse saumojen heikoista kohdista rakenteisiin.
Uusien energiamääräysten vuoksi sisäpuolisten saumojen tiiveyden
merkitys korostuu entisestään. Saumaustöissä tarvitaan suurta ammattitaitoa ja saumausaineiden tuntemusta.

Vanhoissa saumoissa
PCB- ja lyijyriski
Elementtirakennusten liitoskohtien
massoissa käytettiin ainakin vuoteen 1976 asti PCB:tä ja vuoteen
1989 asti myös lyijyä. PCB:tä käytettiin lähinnä kaksikomponenttisten

polysulfidimassojen pehmentimenä
ja lyijyä kovettimena. Elementtirakennusten ulko- ja sisäsaumoissa,
saumoja ympäröivissä rakenteissa
ja rakennusten vierustoilla maaperässä voi edelleen olla PCB:tä ja lyijyä. Nämä aineet ovat myrkyllisiä.
Ympäristöministeriön toimenpidesuositukset edellyttävät saumausmassojen PCB-pitoisuuden tutkimista ennen vuotta 1980 valmistuneista
rakennuksista, kun korjataan julkisivuja, parvekerakenteita tai kun tehdään maansiirtotöitä 10 metriä lähempänä rakennusten seinustoja.
PCB-pitoisuudet on selvitettävä,
vaikka saumat olisi uusittu. Ennen
maansiirtotöitä on selvitettävä myös
maaperän PCB-pitoisuus.
Elementtien saumaus on käsityötä.
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Ensimmäiset
saumauskorttikoulutukset
huhtikuussa 2017
TTS Työtehoseuran huhtikuussa
2017 aloittaman saumaustyökorttikoulutuksen tavoitteena on antaa
opiskelijalle valmiudet tehdä saumaustöitä tämän päivän ohjeiden ja
määräysten mukaisesti sekä valmistaa opiskelija suoriutumaan sau-

maustyökortin vaatimusten mukaisista teoriatentistä ja työnäytöstä.
Tentin ja näyttökokeen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa tutkintotodistuksen suorittamastaan talonrakennusalan ammattitutkinnon osasta
Joustavat saumaukset sekä TTS:n
myöntämän Saumaustyökortin.
Saumaustyökortin saanti edellyttää puolentoista vuoden työkokemusta rakennusalalta tai vastaavia

tietoja ja taitoja. Koulutus koostuu
teoriapäivästä ja näyttötyöstä, joka
suoritetaan aidolla työmaalla. Näyttötyö on tehtävä 18 kuukauden sisällä teoriapäivästä. Teoriapäivän
päätteeksi opiskelijan on läpäistävä
kirjallinen koe, jonka TTS Työtehoseura tarkistaa ja arkistoi. Näyttötyön arvioivat työnantajan, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustaja.

Työturvallisuus:

Elementtikuormien purussa
paljon parannettavaa
Elementtikuormien purkutyö oli syyskuun
ensimmäisellä viikolla työsuojeluviranomaisen
tehovalvonnassa. Huomautettavaa löytyi
paljon.

T

ehovalvonnan aikana tarkastettiin 122 rakennustyömaata eri puolella Etelä-Suomea. Tarkastushetkellä
elementtikuorman purkutyö oli käynnissä 36 työmaalla.
Näistä vain 16:ssa oli asianmukaiset putoamissuojaukset. Lopuille annettiin viranomaisohjausta asian korjaamiseksi.
Kolmessa tapauksessa työ jouduttiin keskeyttämään
työntekijöiden välittömän putoamisvaaran vuoksi. Näistä
tapauksista annettiin putoamisvaarallisen työmenetelmän käyttökielto sakon uhalla viidelle työnantajalle: päätoteuttajille, kuljetusliikkeelle ja elementtiasennusyritykselle.
Huolestuttavin havainto oli se, että elementtikuormien
purkutyön turvallisuutta ei ollut suunniteltu millään työmaalla yhtä lukuun ottamatta.

Suuri putoamisriski
Tehovalvontaa tehtiin, koska elementtikuormien purkutyöhön liittyy suuri putoamisriski sekä riski jäädä kaatuvan
elementin alle. Vakavia tapaturmia on sattunut paljon.
”Tehovalvonnan tulokset olivat odotetulla tasolla, eli
varsin huonoja. Elementtikuormien purkutyön valvontaa
on ehdottomasti tarpeen jatkaa”, kertoo ylitarkastaja Jari
Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Valitettavan tyypillinen tilanne elementtikuorman purkutyöstä on sellainen, että työntekijät työskentelevät
kahden, pahimmillaan neljänkin metrin korkeudessa ja
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vielä kaltevalla tasolla ilman minkäänlaisia putoamissuojauksia. Tilanne on lainvastainen ja aiheuttaa työntekijöille välittömän putoamisvaaran.
Joillakin työmailla oli alettu laittaa asiaa kuntoon juuri ennen tehovalvontaa: rakennettu telineitä sekä hankittu työmaalle henkilökohtaisia putoamissuojauksia ja ns.
taivaskoukkuja, joihin turvavaljaat kiinnitetään. Elementtien purkutyössä työntekijän putoaminen tulee estää ensisijaisesti rakenteellisin ratkaisuin kuten telineillä, ja toissijaisesti työntekijöiden käytössä olevilla putoamissuojaimilla eli valjailla.

Liian suuria elementtejä ja puutteita
valjaiden kiinnityspaikoissa
Varastoinnin osalta valvonnassa havaittiin, että seinäelementtitelineissä säilytetään usein liian suuria elementtejä.
Tällöin vaarana on, että elementit kaatuvat pahimmillaan
työntekijän päälle. Osa elementeistä oli kiinnitetty puutteellisesti telineisiin.
”Elementit ovat aiempaa suurempia ja usein erikoisen
muotoisia, jolloin niiden turvallinen varastointi ja käsittely on vaikeaa. Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia,
että arkkitehtonisissa ratkaisuissa ja elementtisuunnittelussa otetaan myös työturvallisuusseikat huomioon”, Nykänen toteaa.
Positiivinen muutos aiempaan oli se, että elementtitelineille oli usein järjestetty asianmukainen kulkutie.
Tarkastuksilla valvottiin myös elementtiasennuksen
turvallisuutta. Siinä havaittiin, että valjaiden kiinnityspisteitä ei usein ollut suunniteltu.
”Käytännössä tilanne on usein se, että elementtiasennuskohteessa työntekijällä on valjaat, mutta hänelle ei
kerrota, mihin ne tulee kiinnittää. Väärin kiinnitetyt valjaat
auttavat putoamistilanteessa suunnilleen yhtä paljon
kuin selkäreppu”, Nykänen kertoo.
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Kuva Ruukki, Timo Heikkala

Korkea esivalmistusaste lyhentää asennusaikaa työmaalla, nopea sillan valmistuminen vähentää liikennehaittoja, pienentää rakentamiseen liittyviä riskejä ja
lyhentää hankkeen takaisinmaksuaikaa.
Esivalmistetut komponentit ovat turvallisesti asennettavissa. Ruukin Ylivieskan
tehtaalla valmistetut CE-hyväksytyt teräsrakennetuotteet vastaavat eurooppalaisia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

Elementtityyppisillat ovat

HYVÄ IDEA
Liikennevirasto jakoi vuoden 2016 Sillanrakentamisen
Hyvä idea -tunnustuksen kolmelle yritykselle, jotka
ovat kehittäneet elementeistä koottuja tyyppisiltoja.
Palkitut yritykset ovat Parma Oy, Ruukki Construction Oy
ja Versowood Oy. Voittajan valitsee Liikenneviraston ja
ELY-keskusten siltainsinööriverkko.

L

iikenneväylien rakentamisessa ja
korjaamisessa on painetta liikennehaittojen pienentämiseen. Samanaikaisesti työn laadun täytyy pysyä
hyvänä tai parantua. Yksi keino näiden tavoitteiden saavuttamiseen on
eri materiaaleista rakennettujen tyyppisiltojen eteen tehty kehitystyö.
”Palkitut yritykset ovat tuoneet
tienpidon markkinoille uusia nykyaikaisia tyyppisiltoja, joiden esivalmistusaste on hyvä ja ne voidaan asentaa nopeasti”, totesi Liikenneviraston kehittämispäällikkö Antti Rytkönen palkintojen jakotilaisuudessa.

Kestäviä ideoita, jotka
säästävät aikaa ja rahaa
Palkitut yritykset hyödyntävät erilaisia innovaatioita silloissaan. Parman
tyyppisilta on jännitetty betoninen
elementtisilta, jossa palkkielementtien päälle valetaan kansilaatta.
Ruukin tyyppisilta on elementeistä
rakennettava betonikantinen liittopalkkisilta. Versowoodin tyyppisilta
on liimapuinen elementtisilta.
Kaikki tunnustuksen saaneet
tyyppisillat on mitoitettu kestämään
Suomen tieliikenteessä vuodesta
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2013 lähtien sallittua 76 tonnin ajoneuvokalustoa. Muihin Euroopan
maihin verrattuna Suomessa saa
nykyään ajaa varsin raskaalla kalustolla. Tämä tarkoittaa, että myös siltojen tulee olla kestävää tekoa. Uusilla tyyppisilloilla on toteutettu jo lukuisia kohteita. Kilpailun tuomaristo
olettaa, että näiden tyyppisiltojen
käyttö liikennehankkeissa kasvaa.

Versowoodin poikkijännitetty
liimapuupalkkisilta
Versowood Oy:n Liikenneviraston
tyyppihyväksynnän saanut ja eurokoodin täyttävä silta on poikkijännitetty liimapuupalkkisilta, jonka leveys on 4 - 9 metriä ja pituus kuudesta 32 metriin oleva jännemitta kahden metrin jaolla. Sillat on suunniteltu eurokoodien mukaisesti poikittaisjännitettyinä.
Versowoodin tyyppihyväksytyillä
silloilla on käyttölupa yleisillä teillä ja
valtionapua saavilla yksityisteillä liikenneviraston töissä.
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Sillat on suunniteltu eurokoodien
mukaisesti kestämään 50 vuoden
käyttöikään. Puistosiltojen pituus on
yleensä 10 - 20 metriä ja ne soveltuvat kevyen liikenteen käyttöön.
Sillat toimitetaan paikoilleen asennusvalmiina, useimmiten kaiteetkin
kiinnitettyinä.

Ruukin Easy Bridge

Tampereen Rantatien ylittävä puurakenteinen silta.

aukkoinen teräsbetonikantinen liittosilta, joka voidaan toteuttaa niin
liikuntasaumattomana kuin liikuntasaumallisena. Uudiskohteissa suositellaan liikuntasaumattoman sillan
käyttöä, jolloin saadaan kokonaistaloudellisesti edullisempi sekä hoidon ja ylläpidon kannalta yksinkertaisempi rakenne.
Sillan suunniteltu käyttöikä on
100 vuotta. Rakenteet pintakäsitellään tehdasolosuhteissa, mikä varmistaa maalipinnan toimivuuden ja
pitkäaikaiskestävyyden. Teräsrakenteet voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti säänkestävästä teräksestä
valmistettuna.

Eurakoskelle ensimmäinen
Parman jännepalkkisilta
Ensimmäinen Parman ja Sito Oy:n
yhdessä kehittämään tyyppiratkaisuun perustuva elementtisilta valmistui joulukuussa 2016 Satakuntaan
Kiukaisille. Siellä vuonna 1938 rakennettu silta uusittiin betonielementtisillaksi. Sillan urakoi Destia Oy.
Uusi silta on kahdeksan metriä
leveä ja 24 metriä pitkä.

Eurakosken sillan toteutuksessa
elementtisillan oletetut ja toivotut
edut toteutuivat myös käytännössä.
Varsinaiset siltaelementit asennettiin
päivässä, ja elementtiratkaisun tuoma säästö koko hankkeessa oli noin
kolme viikkoa. Töiden nopeutuminen säästi sekä työmaan kustannuksia että pienensi liikennehaittoja.
Urakoitsija korostaa myös parempaa työturvallisuutta: elementtiratkaisussa ei tarvitse rakentaa työtasoja ja tukirakenteita uoman päällä työskentelyä varten. Myös säälle
alttiit ja liikenteen seassa tehtävät
työvaiheet vähenevät.
Elementtisillan suunnittelussa on
varmistettu myös tarkastustoiminnan mahdollistamiseen. Sillan alapuolelle ei jää hankalasti saavutettavia rakenteita. Jos siltakannen vedeneristeeseen tulee vuoto, se on
helposti paikannettavissa ja korjattavissa.
Parmassa jännepalkkien mitoitukset on tutkittu 15 – 30 pituuksilla.
Reunapalkkien valuun on kehitetty
elementtirakenteinen vaihtoehto, joka sujuvoittaa työmaavaihetta entisestään.

Tyyppiratkaisussa elementtirungon nopea asentaminen yhdistyy
paikalla valettavan kansilaatan saumattomaan ja vedenpitävään
pintarakenteeseen. Eurakosken sillan elementit asennettiin paikalleen päivässä.
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Kuva Parma

Kuva Parma

Ruukki Easy Bridge® tyyppisilta
koostuu teräspalkistosta, betonisesta kansilaatasta sekä teräksisestä tai betonisesta päätyrakenteesta.
Kaikki rakenneosat voivat olla esivalmistettuja tai betonirakenteiden
osalta myös paikallavalettuja. Teräspalkit ja teräsbetoninen kansilaatta
toimivat vaarnapulttien välityksellä
liittorakenteena hyötykuormalle sekä betonikannen asennuksen ja valun jälkeisille pysyville kuormille.
Silta asennetaan uusien tai vanhojen perustusten varaan, joina voivat
toimia esimerkiksi suurpaalut tai betoniset tukirakenteet. Perustoimitus
sisältää sillan konepajapiirustukset
sekä teräsrakenteet asennettuina.
Ruukki Easy Bridge® on yksi-

Kuva Versowood

Kuva Versowood

Versowoodin toimittama Kirkkolaakson kevyen liikenteen puusilta
Kirkkonummella.

Eurakosken silta valmistui joulukuussa 2016. Tehtaalla valmistettujen jännebetonipalkkien päälle asennettiin paikalla valettu siltakansi.
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Teollista esivalmistusta hyödyntävä

KORJAUSKONSEPTI
linjasaneeraukseen, julkisivuihin
ja lisärakentamiseen
U
Seitsemän suomalaisen rakennusalan

yrityksen vuonna 2014 yhdessä kehittämä

Flowall-linjasaneerausmalli on laajentunut
kattamaan koko kerrostalokorjaamisen kentän
putkiremonteista julkisivuremontteihin ja
lisäkerroksiin sekä hissien jälkiasennuksiin.
Kuvat Uponor

usi kiinteistön arvon kasvattamiseen tähtäävä Flowsolution-malli pyrkii tuomaan korjausrakentamiseen
nopeutta ja laatua teollista esivalmistusta hyödyntämällä sekä ohjaamaan hankkeet hallitusti tavoitteisiin hyvin
johdetulla toimintamallilla.
Flowsolutionin muodostava yritysryhmä on toteuttanut lukuisia modulaarisia korjausrakentamisen hankkeita, joiden nopeutta ja sujuvuutta on seurattu myös tutkimuksin. Ryhmä kehitti yhdessä 10 % tavanomaisia tapoja nopeamman tavan tehdä linjasaneerauksia vastauksena erityisesti Suomen 60-70 -lukujen kerrostalokannan massiiviseen putkiremonttitarpeeseen.
Nyt yhteistyö on laajentunut kerrostalojen julkisivukorjauksiin sekä kiinteistön arvoa kasvattavaan lisärakentamiseen, kuten lisäkerroksiin ja hisseihin. Flowsolution-ryhmän muodostavat Uponor, Sto Haaslahti, Cons-

Esimerkki tehdasvalmisteisesta moduuliratkaisusta linjasaneeraukseen: Uponor Reno Port -talotekniikkakasetti sisältää käyttövesiputket, pystyviemärin ja seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen asennettavaa pesuallasta varten. Lämpöjohto- ja sähkönousut
voidaan toteuttaa erillisellä lisämoduulilla.
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Nopean putkiremontin haastaja
Teollisiin esivalmisteisiin perustuvat
menetelmät tarjoavat kustannustehokkaan ja nopean tavan toteuttaa
korjauksia.
”Emme keskity lyhentämään
pelkästään remontin kestoa tai laskemaan hintaa, vaan haemme kaikki tavoitteet parhaiten täyttävän kokonaisratkaisun. Mallissa määritetään ja toteutetaan kiinteistölle sopivimmat toimenpiteet yhteistyössä
asiakkaan kanssa”, kehitysjohtaja
Juha Salminen Constilta toteaa.
Luottamuksesta lopputuloksen
laatuun kertoo myös Flowsolutionhankkeille annettava kolmen vuoden takuu.
”Kehitystyötä on tehty jo vuodesta 2010 asti, joten tätä konseptia on ehditty koestaa kunnolla käytännössä. Ratkaisut ovat luotettaviksi todettuja ja taustalla ovat isot
toimijat, idean alullepanija”, rakennuttajakonsultti Juuso Hämäläinen
Valvontakonsulteista sanoo.

Kerrostalon
nousuputkisto
valmishormiin
Rudus Oy:n Elpo-hormielementin
perusidea on koota kerrostalon
nousuputkisto yhteen nippuun ja
asentaa koko betonirunkoon valettu
paketti kerroksittain kerralla paikoilleen. Elpo-hormiin voi sijoittaa kaikki asuinhuoneistoissa tarvittavat vesijohdot, lämpöjohdot, viemärit, ilmanvaihtokanavat sekä putkitukset
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita
varten.
Valmishormin käytön etuja ovat
muun muassa rakentamisen nopeus
ja pienempi tilantarve. Viimeistelyvalmis elementtipinta vähentää
rikkoa”, Juha Salminen sanoo.
Lisäksi yritysryhmä tarjoaa korjausrakentamisen markkinatilanteessa varteenotettavan tavan löytää hankkeelle laadukkaat tekijät
suhteellisen pienellä vaivalla.
”Erilaiset yhteistyömallit muuttavat rakennusalaa, ja palveluntuottajien yhteistyön tiivistyminen tarkoit-

taa talo- ja kiinteistöyhtiöille paremmin tarpeita palvelevia korjaushankkeita tehokkaammin, nopeammin ja
laadukkaammalla lopputuloksella.
Koko ketju ensimmäisistä neuvotteluista viimeisen ruuvin asennukseen
toimii sujuvasti yhdessä”, Juuso
Hämäläinen toteaa.

korjaamisessa hyödyntävä palvelu ja toimintamalli.
Flowsolution-mallissa Sweco toimii suunnittelutoimistona, Valvontakonsultit rakennuttajatoimistona ja rakennusurakasta vastaa Consti. Uponor toimittaa linjasaneerauksen talotekniikkaratkaisun, Sto julkisivusaneerauksen ratkaisut, Haaslahti lisärakenteet kuten hissitornit ja lisäkerrokset ja Puustelli kalusteratkaisut.

Moduuliajattelun hyödyntäminen
kerrostalokorjaamisessa vaikuttaa
kiinteistön ylläpitoon positiivisesti
myös pitkällä aikajänteellä.
”Tämä voi olla viimeinen iso putkiremontti, joka talossa pitää tehdä.
Teollisesti esivalmistetut ratkaisut
perustuvat uudelleen avattavuuteen,
jolloin tulevaisuuden remontit ovat
halvempia, kun rakenteita ei tarvitse

•
•
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myös putkistomelua. Työmaalle ei
kerry hukkapaloja eikä muuta työmaajätettä.
Elpo-elementtejä on valmistettu
Suomessa yli 30 vuotta. Kotkan tehtaalta elementtejä toimitetaan kaikkialle Suomeen. Keväällä 2016 Rudus käynnisti Elpo-talotekniikkaelementtien tuotannon myös Viipurissa. Siellä tehdyt tuotteet on pääosin
käytetty Venäjällä, mutta osa tuodaan myös Suomeen.

Flowsolution on modulaarisuutta kerrostalojen

Flowsolution perustuu

teema

Elpo-elementtejä asennetaan Skanska Talonrakennus Oy:n työmaalla Helsingin
Lauttasaaressa.

Mikä Flowsolution?

Viimeinen putkiremontti

hrmy

Kuva Rudus Oy

ti, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit, Sweco ja Puustelli.
Uponorin talotekniikan suunnittelun ja asentamisen asiantuntemus
sekä Uponor Cefo -modulaarinen
linjasaneerausjärjestelmä ovat olleet
keskeisessä osassa Flowall-linjasaneerausratkaisun kehittämisessä.
”Talotekniikan teollisesta esivalmistuksesta on saatu hyviä kokemuksia Flowall-hankkeissa, joissa
kerrostalon ilmanvaihto-, käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriverkoston
uusivassa linjasaneerauksessa talotekniikkaelementtien asentaminen
vie vain noin 1-3 tuntia per asunto
määrästä ja mallista riippuen”, sanoo Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors.

•
•

korjaustarpeen tunnistamiseen ja siihen vastaavan ratkaisun valintaan
tavoiteohjattuun toimintamalliin, joka ohjaa hanketta kohti valittua
maalia
teollisesti esivalmistettuihin ratkaisuihin, jotka nopeuttavat ja tehostavat rakentamista, lyhentävät remonttien läpimenoaikoja ja asukkaille koituvaa haittaa sekä parantavat rakentamisen laatua
lopputulokseen, joka kasvattaa kiinteistöjen arvoa ja vuokrakiinteistöjen tuottoa, parantaa asumiskokemusta sekä helpottaa tulevien
remonttien tekoa ja säästää elinkaarikustannuksia.
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Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
• Yhdistys on perustettu vuonna 1906. Varsinaisia jäseniä ja oppilasjäseniä on nyt yhteensä
noin 1700. Yhdistys on valtakunnallisen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin
jäsenyhdistys.
• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.
• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella
sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseniään myös liikkumaan ja kulttuurielämyksiin tarjoamalla heidän käyttöönsä liikunta- ja kulttuuriseteliedun.
• Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 51–53 A,
00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, sähköposti info@hrmy.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi
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