
Teräsrakenne
1 | 2017

Teräsrakenne
1978-2017             40. vuosikerta



1 Teräsrakenne  1 | 2017

 Pääkirjoitus

 2 Terästä vastassa 

 Foorumi

 3 Ministeri Mykkänen kehottaa panostamaan vientiin

 Artikkelit

 4 Uusi toimistotalo Helsingin ydinkeskustaan

 7 Mallikasta rakentamista Helsingin keskustassa 

 8 Arkkitehdille harvinainen tilaisuus

 10 Laivanrakennus työllistää myös teräsrakentajia 

13 Teräsrakenne sopii tuotanto- ja varastorakennuksiin 

16 Autoilevan ihmisen uusi tavaratalo valmistuu   
  Hämeenlinnassa

20 Rakenteissa selkeä työnjako

24 Hyvälle paikalle haettiin hyvät ratkaisut

Julkaisija ja kustantaja
Teräsrakenneyhdistys ry
Unioninkatu 14
PL 381, 00131 Helsinki
puh. 09 12 991 (vaihde)
fax. 09 1299 214
www.terasrakenneyhdistys.fi

Toimitus
Päätoimittaja
Janne Tähtikunnas
Teräsrakenneyhdistys ry

Projektitoimitus, ulkoasu
Pekka Vuola
puh. 050 571 0061
info@pekkavuoladesign.fi
www.pekkavuoladesign.fi

Toimitusaineisto
Teräsrakenneyhdistys ry
info@terasrakenneyhdistys.fi

Lehden tilaukset
Teräsrakenneyhdistys ry
puh. 09 1299 513
info@terasrakenneyhdistys.fi
irtonumero 15,00 €
1/1 vsk 49 €
4 numeroa/vuosi

Ilmoitukset
Teräsrakenneyhdistys ry
puh. 09 1299 513
info@terasrakenneyhdistys.fi

Kirjapaino
Forssa Print, Forssa 2017

Artikkelitoimitus
Arto Rautio
Johanna Paasikangas-Tella
LFC Group
puh. 050 5500 292
info@lfc.fi
www.lfc.fi

Lehden painos
13 300 kpl

Aikakauslehtien liiton jäsen
ISSN 0782-0941

40. vuosikerta

Kansi: Maunula-talo, Helsinki, kuva: Mika Huisman

 Projektit 

32 Maunula-talo, Helsinki 

36 Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST

40 Dentopolis, Oulu 

44 Liikekeskus Kompassi, Kemiönsaari

 Ajankohtaista

 46 Pintakäsittelytarkastajien FROSIO-koulutus

 Viimeinen sana

47 Rakennusvalvonnan kokemuksia   
  opetussuunnitelmasta

Teräsrakenne
1 | 2017

s. 36s. 24s. 4

1978-2017             40. vuosikerta



24     Teräsrakenne  1 | 2017

IKH-ketjun kivijalkana toimii pian 50-vuoti-
as maahantuontiyritys Isojoen Konehalli Oy, 
jolla on laaja kokemus teknisen kaupan alal-
ta. Yritys tuo maahan yli 50.000 nimikkeen 
tuotevalikoimaa käsittäen mm. työkalut, 
tekniset koneet ja laitteet, traktorien ja työ-
koneiden varaosat ja tarvikkeet, suojaimet, 
työvaatteet, kiinnikkeet, kemikaalit, akut, 
maatalousrenkaat ja perävaunut tarvikkei-
neen. Myynti Suomen markkinoille tapahtuu 
pääosin IKH Työkalut ja Varaosat -jälleen-
myyjäverkoston kautta. Myymälöitä on kaik-
kialla Suomessa yhteensä yli 130. Myymälät 
palvelevat laajaa asiakaskuntaa harrastajista 
ammattilaisiin.

Oulussa IKH-ketjun myymälä on nyt 
siirtymässä aikoinaan Karjasillasta Paljetiel-
tä hankitusta kiinteistöstä viitisen kilomet-
riä etelämmäksi Kaakkuriin uusiin isompiin 
tiloihin. Uudisrakennuksessa on bruttotilaa 
kaikkiaan liki 4800 m2, josta reilut 250 m2 
on toisessa kerroksessa. Huoneistoalasta en-
simmäisen kerroksen myymälä- ja taustati-
loja on reilut 3250 m2 ja varastotilaa hieman 
yli 600 m2. Lisäksi kadun varren puolella on 

huoneistoalaa toisessa kerroksessa reilut sa-
ta neliötä. 

- Hyvä sijainti, hyvät liikenneyhteydet ja 
riittävästi tilaa tontilla sekä IKH-mittakaa-
vassa suurelle noin 48 m X 100 m kokoiselle 
myymälä-varastorakennukselle että asiak-
kaiden pysäköintiin olivat ne tekijät, joiden 
vuoksi IKH kiinnostui tässä Citymarketin 
vieressä Kaakkurinojantie 3:ssa olevasta ton-
tistamme. Asiakas teki kanssamme myymä-
lästä KVR-urakan ja ryhdyimme heti töihin, 
esittelee hankkeen taustoja pääurakoitsija 
Temotek Oy:n toimitusjohtaja Mika Kaikko-
nen.

- Eli IKH etsi uusia tiloja ja löysi kehitys-
kohteisiimme kuuluneen liiketontin. Aloitim-
me neuvottelut elokuun lopulla 2016 ja työt 
tontilla jo marraskuussa. Teemme raken-
nuksen asiakkaalle heidän toiveidensa mu-
kaisena avaimet käteen –periaatteella. Voisi 
sanoa, että he tiesivät, mitä halusivat, ja me 
tiesimme, miten se tehdään, vuonna 1995 
perustettua perheyritystä vetävä Kaikkonen 
toteaa.

- Asiakas esitti viitesuunnitelmien avul-

la omia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Olemme 
siltä pohjalta yhdessä Linja Arkkitehdit Oy:n 
sekä päärakenne- ja perustussuunnittelus-
ta vastanneen Insinööritoimisto Risto Lin-
nakangas Oy:n ja tuoteosakauppojen suun-
nittelijoiden kanssa etsineet kokonaisuuden 
kannalta toimivat ratkaisut, Kaikkonen kuvaa 
roolitusta.

Talvioloissa nopeus tuo  
lisäetuja

Temotek Oy on sopinut tilaajan kanssa, että 
myymälä luovutetaan kesäkuussa 2017. Kun 
urakoitsijalla on kokemusta mm. tammi-
kuusta, jonka aikana satoi 75 cm lunta, jota 
neljä miestä lapioi kuukauden ajan mm. 
kantavilta profiilipelleiltä, päädyttiin tässä 
paljolti tuoteosakaupoilla toteutettuun ja 
hyvin pitkälle esivalmistukseen perustuvaan 
rakennustapaan. Rakennuksessa on PauTec 
Oy:n toimittama teräsrunko, seinissä Ther-
miSolin EPS-eristeinen peltisandwich-ele-
mentti ja katossa SP-kattoelementit, jotka 
kaikki siis ostettiin asennettuina. Kantavan 

Hyvälle paikalle haettiin hyvät ratkaisut
Oulun keskustan eteläpuolella oleva Kaakkuri on kehittynyt viime 
vuosina voimakkaasti kaupallisena keskuksena. Ensi syksynä myös 
Oulun IKH-myymälä siirtyy Kaakkuriin. Siellä IKH:lle on tarjolla 
uudet tilat, hyvä sijainti sekä toimintaa hyvin tukeva tontti. Teräs-
miehillä on tietysti iso rooli onnistuneessa toteutuksessa.

Artikkelit

1.
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laatan teosta ja muiden tuoteosakauppoihin 
kuulumattomista rakenneteknisistä töistä on 
vastannut Temotek itse.

- Keskeiset perusratkaisut haettiin ja so-
vittiin nopeasti tuttujen ja luotettavien toi-
mijoiden kanssa. Runkoratkaisuksi valittiin 
kutakuinkin heti teräspilarit ja –ristikot, jo-
ta täydentää kadun puoleisessa päässä oleva 
kaksikerroksinen toimisto-väestönsuoja-IV-
konehuoneosa, jossa on pilari-WQ-palk-
ki –rakennetta ja betonielementtivälipohjia. 
Samaten sokkelit on tehty betonielementeis-
tä, Mika Kaikkonen toteaa.

- Teräsrunko on tällaisessa hankkees-
sa hyvä. Teräspilarit vievät vähän tilaa, ta-
lotekniikka kulkee ristikoissa, lämmitettä-
viä kuutioita on palkkiratkaisuja vähemmän 
ja työ etenee nopeasti. Kun PauTecin Pauli 
Lähdemäen kanssa on tehty menestyksellä 
yhteistyötä ennenkin ja saimme heiltä hyvän 
tuoteosakauppatarjouksen, oli helppo tilata 
runko PauTecilta, Kaikkonen lisää.

- Olemme miettineet rungon yhdes-
sä tässä kohteessa suunnittelun meille teh-
neen Contria Oy:n kanssa optimoiden ra-
kenteen kokonaisuutena eli myös valmistus 

ja asennus huomioon ottaen. Palotekniset 
asiat olemme käyneet läpi Ramboll Finlan-
din kanssa jo tarjousvaiheessa. Kun asiak-
kaan toimintaan sopi ajatus 6 metrin vä-
lein olevista keskipilareista, on koko halliosa 
tehty kaksilaivaisena niin, että ristikot ovat 
24 metrin pituisia ja pilareita on siis kuuden 
metrin välein sekä reuna- että keskilinjoil-
la. Tuo pilarijako on myös seinä- ja kattoele-
menttien asennuksen kannalta hyvä, kertoo 
PauTec Oy:n toimitusjohtaja Pauli Lähde-
mäki.

- Katon elementit SP Elementit Oy:n 

2.

3.

Kuva 1: Uudessa IKH-myymälässä on vähän WQ-
palkkeihin ja ontelolaattoihin perustuvaa kaksiker-
rosrakennetta Kaakkurinojantien varressa. Toisessa 
kerroksessa on reilut sata neliötä toimistotilaa. IV-
konehuone on myös toisessa kerroksessa.

Kuva 2: Temotek Oy:n toimitusjohtaja Mika Kaikko-
nen (vas.), työmaamestari Juha Tienhaara ja vastaa-
va työnjohtaja Antti Raatikainen tutkailevat Ramboll 
Finlandin paloteknisen suunnittelutyön projekti-
päällikön Juho Ruotasen kanssa hyvin edennyttä 
työmaata.

Kuva 3: Kaksilaivainen PauTec Oy:n teräspilareihin 
ja –ristikoihin perustuva runko, ThermiSolin EPS-
eristeiset pelti-sandwich –elementit julkisivuissa 
ja SP Elementti Oy:n kattoelementit mahdollistivat 
Oulun uuden IKH Työkalut ja Varaosat –myymälän 
nopean ja laadukkaan rakentamisen. Tilaaja Temo-
tek Oy hyödynsi näissä rakenteissa tuoteosakaupan 
tuomia etuja.
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rakennuksessa on vetotankojen varassa ole-
via lippoja. Teräskiloihin sisältyy myös teke-
mämme mainostorni, Lähdemäki kuvaa han-
ketta PauTecin näkökulmasta.

- Toinen tärkeä asia on palotekninen 
suunnittelu ja toiminnallinen palomitoitus, 
jossa kumppaninamme ovat olleen Ramboll 
Finlandin asiantuntijat. Kun kohteessa on 
joka tapauksessa sammutusjärjestelmä, on 
paloteknisellä simuloinnilla voitu osoittaa, 
miten vaadittu 30 minuutin palonkesto saa-
vutetaan erilaisissa todellisissa palotilanteis-
sa. Sitä kautta taas on saatu viisinumeroinen 
määrä euroja rungon hinnasta pois raken-
nusvaiheessa. Lisäksi säästöjä tulee käy-
tön aikana, kun palonsuojamaalia ei tarvitse 
huoltaa, Pauli Lähdemäki kertoo.

- Rungon suojauksessa ihan kunnolla 
näkyvää säästöä saatiin myös siitä, ettei pi-
lareita ole tarvinnut betonoida. Tämä säästö 
tuli sen lisäksi, mitä saatiin itse rungon hin-
nasta pois, täydentää Temotekin Antti Raa-
tikainen.

Ramboll Finlandissa palotekninen suun-
nittelu on yksi kiinteistöt ja rakentami-

asennusryhmä asensi viikossa PauTecin run-
gon päälle. Teräsrungossa oli tietysti katon ja 
julkisivun kiinnitykseen vaaditut osat valmii-
na. Kattoelementissä on aluskermi valmii-
na. Työmaalla SP Elementit Oy:n asentajat 
kiinnittivät noston jälkeen elementit teräs-
ristikoihin, hitsasivat kiinni kattoelement-
tien saumat ja asentavat sitten keväämmällä 
pintakermin paikalleen. RKC Constructionil-
ta asennettuna ostettu julkisivu on samaten 
edennyt nopeasti runko- ja kattoasennustyö-
tä seuraten. Julkisivuun tulee kadun puolelle 
ThermiSolin elementtiin kiinnitettävä tiili-
verhous, jolloin rakennus liittyy ulkonaisesti 
ympäristönsä ilmeeseen, Kaikkonen lisää.

PauTec tilasi runkoasennuksen sekä it-
selleen että Temotekille tutulta Nosturiliike 
Sulkala Oy:ltä, joka on erillisellä sopimuksel-
la vastannut myös SP Elementit Oy:n katto-
elementtien nostoista. Työt ovat myös pysy-
neet hyvin tiukassa aikataulussa. Temotekin 
Mika Kaikkonen ja vastaava työnjohtaja Antti 
Raatikainen ovat erittäin tyytyväisiä valittui-
hin toimittajiin ja rakennustapaan.

Hyvin suunniteltu pärjää

Teräsrungon suunnittelun pohjana olivat 
arkkitehtiluonnokset, jotka Mika Kaikkonen 
lähetti tarjouspyynnön mukana. Pauli Läh-
demäki kiittää urakoitsijaa, että PauTec ja 
Contria ovat päässeet varhain mukaan hank-
keeseen. Tällöin runkotoimittajalla on ollut 
oikeasti mahdollisuus etsiä järkeviä ratkaisu-
ja ja siten tuoda etuja kokonaisprojektiin itse 
rungon teon ohella mm. sokkelielementtien 
asennusvaiheessa. Kun myös vuorovaikutuk-
seen tilaajan kanssa oli aikaa, voitiin niska-
ristikoista luopua ja siten vähentää koko-
naiskuluja.

- Ensimmäisen kerran rungosta puhut-
tiin syyskuussa 2016 ja kauppa sovittiin loka-
kuussa. Kun rakennuslupa jätettiin kaupun-
gille marraskuussa, suunnittelu eteni meillä 
jo vauhdilla. Valmistus alkoi joulukuussa ja 
asennus oli valmis tammikuun lopussa. Kaik-
kiaan tämä noin 120 tonnin teräsrunko on 
kyllä aika optimaalinen tähän kohteeseen. Se 
on esimerkiksi vähän lisännyt massaa, että 

4.

5.

6.
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nen toimialan kasvava palvelukokonaisuus. 
Ramboll tarjoaa paloteknistä suunnittelua 
Espoossa, Oulussa, Kuopiossa ja Lappeen-
rannassa, joista Oulun aluetoimistolla työs-
kentelee tällä hetkellä kolme paloteknistä 
asiantuntijaa. Espoon toimistossa työsken-
televä Jyri Outinen on johtava asiantuntija 
ja vastaa kaikista Rambollin teräsrakentei-
den palo-optimoinneista. Simuloinnit tekevä 
asiantuntija on Marko Hämäläinen. Alue-
toimistolla, Oulun IKH:n tapauksessa pro-
jektipäällikkö Juho Ruotasella, on vastuu 
myynnistä ja asioiden koordinoinnista ja yh-
teydenpidosta paikalliseen loppuasiakkaa-
seen ja tarvittaessa paikallisiin viranomaisiin.  

- Maantieteellisesti kattava edustus aut-
taa palvelemaan paremmin paikallisia toimi-
joita ja yhteistyö hankkeissa helpottuu, Ruo-
tanen kehaisee Rambollin palvelupakettia.

- Rambollin roolihan on tässä parantaa 
teräsrungon kilpailukykyä. Tarjoamme siis 

omana palvelunaan toiminnallista palomi-
toitusta ja simulointia. Joissakin kohteissa 
selvitään ilman rakenteiden palonsuojausta, 
joissakin esimerkiksi palonsuojamaalikerrok-
sen paksuutta voi vähentää. Jos palonsuoja-
maalin kalvo on ohuempi, se kestää parem-
min ja vaatii huoltokäsittelyn harvemmin. Jos 
osoittautuu että palonsuojakerrosta ei tarvita 
ollenkaan, ei tietysti ole sen huoltokäsittely-
jäkään, Ruotanen toteaa.

- Tässä kohteessa palonkestovaatimus 
ja tieto siitä, että kohteessa on vesisammu-
tusjärjestelmä, antoivat vahvan viitteen siitä, 
että kannattaa tutkia rakenteiden palonkes-
tävyys toiminnallisesti. Käytännössä asiaa 
on käsitelty erilaisissa palotilanteissa ottaen 
huomioon ainoastaan sammutusjärjestelmän 
paloa pysäyttävä vaikutus ja todettu, että te-
räsrakenteet kestävät selvästi yli minimiajan, 
Juho Ruotanen lisää.

- Sekä me että pääurakoitsija olimme 

muuten yhteydessä Rambolliin paloteknisis-
tä asioista. On tietysti hyvä lähtökohta, että 
molemmat tuntevat paloteknisen mitoituk-
sen ja uskovat siihen. Samaten kaupungin 
puolelta tämä on hyväksytty hyvin käyttö-
kelpoiseksi menetelmäksi, Pauli Lähdemä-
ki jatkaa.

- Itse asiassa paloviranomaisten mieles-
tä simulointi on taulukkomitoitusta turvalli-
sempi mitoitustapa, Mika Kaikkonen kertoo 
palautteesta.

- Tässä kohde on tutkittu kolmea erilais-
ta mahdollista paloa simuloimalla todellisil-
la palokuormilla. Liiketilan puolella on haettu 
kaksi erilaista mahdollista palotilannetta ja 
varaston puolella yksi. Simulaatiot osoittivat 
että palotilanteessa kohteen teräsrakenteiden 
lämpötilat jäävät merkittävästi kriittisten 
lämpötilojen alapuolelle, joten rakenteiden 
palonkestävyys on reilusti riittävä, Ruota-
nen kuvaa.

7. 8.

9.

Kuvat 4,5: Oulun Kaakkurissa on PauTec Oy:n toi-
mittama teräsrunko ja SP Elementit Oy:n toimittama 
katto. Katto asennettiin teräsrungon päälle kuudessa 
päivässä 24 ja 18 metriä pitkinä elementteinä. Katon 
alapinta oli asennettaessa valmis, ulkopinnassa oli 
aluskermi. Pintakermi asennetaan paikan päällä.

Kuvat 6,7: PauTec Oy:n toimittamia Oulun uuden 
IKH-myymälän teräsrunkorakenteita asennettiin 
joulu-tammikuussa.

Kuva 8: ThermiSolin julkisivuelementit ovat koh-
teessa yhden pilarivälin pituisia. Niiden nousukor-
keus on 1200 mm. Nämä elementit on asennettu 
lämpimän myymäläosan ja puolilämpimän lastaus-
laituri/varasto-osan väliseinään.

Kuva 9: Helmikuussa julkisivu oli jo pitkällä. Tässä 
näkyvälle Kaakkurinojantien puoleiselle julkisivulle 
tulee vielä ThermiSolin elementtiin kiinnitettävä tii-
liverhous, jolloin rakennus liittyy ulkonaisesti ympä-
ristönsä ilmeeseen.
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Sandwich-elementit on kiinnitetty suo-
raan teräsrunkoon porakärkiruuveilla.

- Elementtikiinnikkeiden tulee olla tuo-
tehyväksyttyjä, tarkoitukseen soveltuvia eri-
koiskiinnikkeitä, Sakari Väänänen muistut-
taa.

- Saimme toimituksen kilpailutuksen jäl-
keen, mikä osoittaa meidän olevan markki-
noilla kilpailukykyisen. Asiaa varmaan aut-
toivat myös aikaisemmat hyvät kokemukset 
yhteistyöstä Temotekin kanssa. Lisäksi us-
kon, että tällä hetkellä vaakakupissa on pai-
noarvoa myös sillä, että ThermiSolilla on 
kotimaisena elementtivalmistajana kaikki 
Suomessa vaadittavat tuotehyväksynnät mu-
kaan lukien SFS 7030-standardin mukaiset 
sertifikaatit sekä VTT:ltä että Teräsraken-
neyhdistykseltä. Lisäksi ThermiSolilla on mm 
liikerakennuksissa tarvittava murtosuojaluo-
kitus, Sakari Väänänen toteaa.

- EPS-eristeen etuna on sen lämmön-
eristysominaisuus, joka on pysyvää laatua ja 
vain paranee lämpötilan laskiessa. Ulkovai-
passa myös eristeen kosteustekniset ominai-
suudet ovat erinomaiset. Työmaavaiheessa 
asennettavuus on helppoa elementin kevey-
den ansiosta. Lisäksi elementin runko- ja 
sokkeliliittymissä käytetään vakioituja lis-
ta-, kiinnitys- ja tiivistystarvikkeita. Tarvik-
keet sisältyvät useimmiten tehtaan element-
titoimitukseen, mutta tässä kohteessa RKC 
Construction hankki tarvikkeet itse, toki oh-
jeitamme ja rakennedetaljejamme soveltaen. 
ThermiSolin routaeristeen, jollaisia on myös 

- Contria haki ohjauksessamme oikeat 
rakenneratkaisut, joista yksi osa olivat nuo 
kriittiset lämpötilat. Tietysti lähtökohtana oli 
tehdä hyvä runkorakenne kuten aina, Pauli 
Lähdemäki lisää.

Elementtirakentamisella  
nopeasti sääsuoja

Kaakkuriin nouseva uusi IKH on noussut 
tontilleen vauhdilla elementtirakentamista 
hyödyntäen. PauTecin teräsrungon asen-
nukset alkoivat vuoden 2016 lopulla ja olivat 
käytännössä valmiit tammikuun puolivälis-
sä. SP Elementit Oy:n asensi kattoelementit 
kuudessa päivässä. RKC Construction asensi 
ThermiSolin pelti-sandwich –elementit hie-
man runko- ja kattotyön perässä suunnilleen 
samaa vauhtia kuin runkotyö kesti.

- Kohteeseen meni elementtejä, joiden 
eristevahvuus on 200 mm. Tällaisen elemen-
tin U-arvo on 0,17 W/m2K. Elementin pituus 
on yhden pilarivälin mittainen ja leveys eli 
vaaka-asennuksessa nousukorkeus 1200 mm. 
Elementin värit ovat arkkitehdin määritte-
lemiä. Värivalikoima on monipuolinen ja va-
kioväreistä voi poiketa suhteellisen vapaas-
ti, riippuen toki tietysti toimitusmääristäkin. 
Elementtien ulkopuolen pinnoite on pää-
osin Hiarc ja sisäpuoli polyesteri. Pellit ovat 
SSAB:n tuotteita, joita ThermiSol on käyt-
tänyt ensisijaisesti jo parikymmentä vuotta. 
Tiiliverhouksen ja erillisen profiiliverhouksen 
kohdalla elementin pintapelti on samaa ra-
kenneteräsohutlevyä kuin muuallakin. Näil-
lä kohdilla elementin pintaan kiinnitetään 
erillinen vahvikelista verhouskiinnikkeille, 
esittelee toimitusta ThermiSolin aluemyynti-
päällikkö Sakari Väänänen.

käytetty kohteessa, etuina ovat muun muas-
sa painumattomuus ja jäädytys-sulatustesti-
luokituksessa paras mahdollinen tulos FTCI1, 
Sakari Väänänen arvioi syitä, miksi Thermi-
Solin tuotteet ovat pärjänneet.

SP Elementit Oy toimitti Kaakkurin tule-
vaan IKH-myymälään siis puukattoelemen-
tit sekä vesikattoalueen täydentävät raken-
teet pintakermitöineen. Toimitusjohtaja Pasi 
Salminen uskoo, että SP Elementit Oy:n ja 
Temotekin useat aiemmat yhteistyöprojektit 
ovat helpottaneet kauppojen syntymistä.

Ouluun toimitetut kattoelementit olivat 
joko 24 tai 18 metriä pitkiä eli osin neljä ja 
osin kolmeaukkoisia. Elementtien primääri-
rakenne on kertopuuta. 

- Elementti on tyypiltään tuulettuva, 
mikä tunnetaan tuotenimellä SPE Ecoroof.  
Tuulettuva elementtityyppi tarkoittaa, et-
tä ilma virtaa alaräystäältä ylös yläräystääl-
le elementin tuuletustilassa ja vie mahdolli-
sen kosteuden rakenteista pois, SP Elementit 
Oy:n Salminen esittelee.

- Elementit ovat noin 2,5 metriä leveitä. 
Niiden lisäksi tulee kapeampia sovite-ele-
menttejä, joilla lappeen elementtiladonta ta-
sataan. Elementin kokonaiskorkeus on noin 
650 mm. Elementtien vesikatteen alustana 
on OSB-puulevy ja vedeneristeenä alus- ja 
pintakermiyhdistelmä. Elementin sisällä ovat 
mineraalivillaeristekerrokset ristiin ladot-
tuina ja eristekerroksen päällä lisäksi vielä 
tuulensuojakalvo. Sisäpinnassa on valkoinen 
kipsilevy, joka on samalla lopullinen pinta. 

Kuvat 10-12: Pääosin vaaleat julkisivut, jotka on 
tehty ThermiSolin sandwich-elementeillä ja tum-
manharmaat mainosteline/katosrakenteet istuvat 
rauhallisesti Oulun Kaakkurin maisemaan.

10.

11.

12.
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- teräsrungon suunnittelu 
- teräsrungon toimitus asennettuna

Teräksen lujaa osaamista

PauTec Oy
Insinööriväylä 1, 60100 Seinäjoki 
Puh. 045 3414455 
pauli.lahdemaki@pautec.fi 
www.pautec.fi

Hitsaustyö Kalliosaari Oy
Leväntie 221, 61710 Pentinmäki
Puh. 040 7001887 Mika Kalliosaari
hitsaustyo@hitsaustyokalliosaari.fi
www.hitsaustyokalliosaari.fi

Esimerkki toimituksistamme, IKH Kaakkuri, Oulu 
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Elementtisaumat saumavaahdotetaan tiivey-
den saavuttamiseksi.

Elementtien pituussuuntaiset vedeneris-
tesaumat kiinnitetään kääntämällä elemen-
tissä oleva kermilieve sauman yli ja hitsaa-
malla lieve viereisen elementin aluskermiin. 
Jatkosaumoihin hitsataan erillinen sauma-
kermikaistale siten että se ylittää ns. pää-
tysauma-alueen reilusti molemmin puolin. 
Tällä hetkellä kohteessa on vasta aluskermi, 
pintakermityöt tehdään keväämmällä ilmo-
jen lämmittyä.

- Elementtien kiinnittämiseen on kehi-
tetty ns. vakiodetaljit, jotka tarkistetaan koh-
dekohtaisesti. Elementtien kiinnitystä varten 
teräristikoiden/palkkien päälle kiinnitetään 
elementtijaon mukaisesti tartuntalevy, johon 
kattoelementti kiinnitetään yläpuolelta, Pasi 
Salminen toteaa.

- Tässä valintaamme vaikutti varmas-
ti myös talvinen asennusajankohta, jolloin 
puukattoelementti on hyvä valinta kun ha-
lutaan varmistaa yläpohjarakenteen raken-
tamisaikainen laatu sekä projektin aikatau-
lun pitävyys. Yhteistyö teräsrunkotoimittajan 
kanssa sujui myös mainiosti vanhasta koke-
muksesta, jota olemme hankkineet mm. Jy-
väskylän Buugin harjoitusjäähallityömaalla, 
Salminen lisää.

- Noin yleisesti sanoisin, että puukat-
toelementtirakentamisella on useita etuja. 
Ensiksi on aikataulutus eli nopea asenta-
misvaihe pitää projektin aikataulussa. Toi-
seksi saadaan ns. kuivarakentamisen edut, 
kun elementit tehdään hallituissa sisäoloissa 
tehtaalla ja asennetaan työmaalla nopeas-
ti. Kolmanneksi esimerkiksi tällaisessa lii-
kerakentamisessa talotekniikan alapuoliset 
ripustukset sekä läpiviennit on helppo ottaa 
huomioon meidän valmistuksessamme. Kun 
elementeillämme on korkea valmiusaste, tä-
mä vähentää työmaalla tehtäviä töitä. Puu-
kattoelementtimme sopii hyvin teräsrungon 
kumppaniksi ja mahdollistaa teräsrungol-
le pitkät jännevälit ja harvemman pilarijaon. 
Jäykistysasiat ovat myös huomioitavissa yh-
teistyössä kanssamme, Salminen listaa seik-
koja, jotka puoltavat puukattoelementtejä.

- Tiivistettynä teräsrunko ja puukatto-
elementti on toimiva ja kustannustehokas 
kokonaisuus, Pasi Salminen vakuuttaa.

Monikäyttötilaa nyt yhdelle

Mika Kaikkonen kertoo Temotekin ajatelleen 
liikerakennusta alkujaan kahden käyttäjän 
tilaksi. Siksi siihen piti alkujaan tulla myös 
kaksi palo-osastoa. Kun selvisi, että IKH ot-
taa koko rakennuksen ja että myymälälayout 
sallii keskipilarit kuuden metrin välein, teh-
tiin toteutus sen pohjalta. Ideana on edelleen, 
että tila on muuntojoustavaa eli soveltuu tar-
vittaessa muuhunkin kuin IKH:n käyttöön. 

Sisällä vapaa korkeus on 4,5 metriä ja 
ristikoiden välissä lattiasta kattoelementin 
alapintaan on noin kahdeksan metriä. Latti-
oiden ja talotekniikan, jossa LVI- ja sprinkle-
rasennukset on tehnyt Pohjanmaan Talo-
tekniikka Oy ja sähkötyöt Sähkö-Arktia Oy, 
mitoitus on tehty myymäläkäyttöä ajatellen. 
Rungossa ripustuskuormat ovat 0,3 kilonew-
tonia per neliö, mikä on Pauli Lähdemäen 
mukaan tällaisessa kohteessa tavanomaista..

- Julkisivun sandwich-elementtien kan-
nalta kuuden metrin pilariväli on optimoi-
tu. Samaten katon kannalta, olisipa se tehty 
kantavalla profiilipellillä ja sen päälle tulevil-
la eristeillä ja kermillä tai tällä SP-kattoele-
mentillä, tuo kuusi metriä on sopiva väli, Te-
motekin Antti Raatikainen muistuttaa.

- Rakenne on mahdollistanut osittain 
teräsosien tekemistä sarjatyönä. Teräsaihi-
ot ovat samanlaisia mahdollisimman paljon. 
Lopulliselle toteutukselle oli tietysti tärkeää 
tietää, tuleeko katto kantavalla profiilipellil-
lä vai puuelementeillä, koska ne vaativat eri-
laiset ratkaisut meiltä. Samaten oli rakenteen 
kannalta tärkeä tieto, että ne ovat kolme- tai 
neljäaukkoisia. Kun on yhdessä mietitty asi-
oita, rungon valmistukseen ei ole tullut tur-
hia lisäkuluja valitun katon takia. Ristikon 
diagonaalin solmujako on myös asia, jossa eri 
tuotteiden täytyy olla keskenään sopusoin-
nussa, Pauli Lähdemäki tuumii.

Runko on suunniteltu Tekla Structures 
-ohjelmistolla. Mika Kaikkonen kiittelee ny-

kyohjelmistojen asennukseen tuomaa hyötyä. 
Asennustyönjohtaja on tässäkin voinut kat-
soa BIM-mallista etukäteen asioita asennus-
työn pohjaksi. Rungon ja katon asennusjär-
jestystä on myös katsottu kokonaisuutena. 
Näin jokin ristikko jäi odottamaan kattoele-
menttien nostoa joksikin aikaa.

Teräsrunko toimitettiin pintakäsitelty-
nä ja asennettiin pulttiliitoksin. Pilarit ovat 
tässä reunoilla 300 X 200 X 8 mm ja keskel-
lä 300 X 300 X 8 mm. Rakenne on kehäjäy-
kistetty ristikon suuntaan ja vinositeillä toi-
seen suuntaan. Värimaailma on arkkitehdin 
määrittelemän vaalea. Pilarien alaosassa on 
otettu pintakäsittelyssä huomioon, että ne on 
upotettu. –ARa

Kuva 13: Tässä tehdään töitä Oulun Kaakkurin uu-
den IKH-myymälän takaosassa. Vaaleaksi maalattu 
runko on myymälän puolella ja tummaksi maalat-
tu lastauslaituri-kylmävarasto -osassa. Mainostorni 
näkyy taustalla.

Kuva 14: Tässä tammikuisessa kuvassa on menos-
sa kattoelementtien asennus. Runko oli silloin yhtä 
kattoelementtien nostojen takia odottavaa ristikkoa 
vaille valmis ja julkisivua tehtiin jo toisella puolella 
kovaa vauhtia. Taustalla näkyy lähiseudun tiilipin-
taisia asuintaloja. Rakennuksen kadun varren julki-
sivussa on tiiliverhoilu, joka nivoo uudisrakennuksen 
ja ympäristön rakennusten ilmeitä toisiinsa.

Valokuvat: 1-5,8,13,14 Arto Rautio, 6,7 Pauli Lähde-
mäki, 9-12 Sakari Väänänen

13.

14.
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Sinä tiedät,  
mitä tarvitset  

– me tiedämme  
miten se tehdään!

facebook.com/temotek www.temotek.fi

RAKENNESUUNNITTELU

Rauhankatu 17 | 65100 Vaasa        
Kampusranta 9 | 60320 Seinäjoki 
Puh. +358 (0)29 000 1032

CONTRIA.FI

Olemme toimittaneet Oulun IKH-myymälän

sekä kymmenien muiden
liikerakennusten
kattoelementit
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