Teräsrakenne
2 | 2018

Teräsrakenne
2 | 2018

2

Pääkirjoitus

36 Esisuunnittelu rakensi Bolidenin ajatuksen malliksi

Kesä tuli kuitenkin

38 Nopea detaljisuunnittelu haastavaan paikkaan
40 Palvelut kehittyvät myös aluekeskuksissa

Foorumi
3 Ennustettavuus ja luottamus tärkeät osat 		
		 hyvinvointia

Projektit
44 Vierailukeskus Joki, Turku

Artikkelit

48 Saimaa Stadiumi, Mikkeli

4

Triplasti vetovoimainen uusi keskusta Helsingille

52 Pysäköintitalo P-Pergamentti, Jyväskylä

8

HBT on valtavan rakennustyömaan ytimessä

56 Ford Store Laakkonen, Helsinki

12 Tapahtuma-alueessa ja vanhan tukemisessa 		
		 eniten haasteita
16 Perustat pitää olla kunnossa

Ajankohtaista
60 Tohtori tuli taloon
62 Korroosioestomaalauksen maalauslaitteistot

20 Työssä tarvitaan jatkuvuutta
23 Rakenteet roikkuvat ja menevät sillan alle
26 Triplan asemakortteli on myös mittava teräsrakenne

64 BIM ja automaation kasvu teräsrakentamisessa
Henkilö
66 Jazzista pitävä kuorolaulaja ja arvostettu laskija

29 Kova vastuu asemapaikasta
32 Boliden panostaa ympäristöön Kokkolassa

s. 8

s. 32

s. 40

Kansi: Vierailukeskus Joki, Turku, kuva: Vesa Loikas
Julkaisija ja kustantaja
Teräsrakenneyhdistys ry
Eteläranta 10, 10krs
PL 381, 00131 Helsinki
puh. 09 12 991 (vaihde)
info@terasrakenneyhdistys.fi
www.terasrakenneyhdistys.fi

Toimitus
Päätoimittaja
Janne Tähtikunnas
Teräsrakenneyhdistys ry
Projektitoimitus, ulkoasu
Pekka Vuola
puh. 050 571 0061
info@pekkavuoladesign.fi
www.pekkavuoladesign.fi

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

Toimitusaineisto
Teräsrakenneyhdistys ry
info@terasrakenneyhdistys.fi
Lehden tilaukset
Teräsrakenneyhdistys ry
puh. 09 1299 297
info@terasrakenneyhdistys.fi
irtonumero 15,00 €
1/1 vsk 49 €
4 numeroa/vuosi

Ilmoitukset
Teräsrakenneyhdistys ry
puh. 09 1299 513, 050 5115 688
info@terasrakenneyhdistys.fi
Kirjapaino
PunaMusta Oy, 2018

Lehden painos
13 300 kpl
Aikakauslehtien liiton jäsen
ISSN 0782-0941
41. vuosikerta

Teräsrakenne 2 | 2018

1

Artikkelit

Boliden
panostaa
ympäristöön
Kokkolassa
Kokkolassa investoidaan taas
Bolidenin tehdasalueelle. Nyt
käynnissä oleva jarosiittijätteen
kaksoissuodatuslaitoksen sekä
siihen liittyvien kuljettimien ja
sakkalaarin rakennustyömaa on
puhdas ympäristöinvestointi.
Hanke lisää tuotannosta syntyvän jätteen varastoinnin ympäristöturvallisuutta.
Boliden Kokkola valmistaa mm. teräsrakenteiden kuumasinkityksessä käytettävää sinkkiä. Raaka-aineessa sinkkirikasteessa on noin
kymmenen prosenttia tällä hetkellä jätteeksi
jäävää rautaa. Rautajäte läjitetään tehdasalueen viereiselle läjitysalueelle.
- Pitkällä aikavälillä toiveemme on löytää tekniikka, jossa jarosiittijätteen rautakin saataisiin hyötykäyttöön, kertoo Boliden
Kokkolassa rakennustyön projektipäällikkönä
toimiva Jorma Panula.

Kostea jäte muuttuu kuivaksi
- Investointi ei vaikuta tuotantokapasiteettiimme. Sen avulla parannetaan loppusijoitettavan jätteen patoturvallisuutta meren
rannalla olevalla jätealueella. Kaksoissuodatuksen ansiosta jäte on jatkossa kuivaa. Investointi vaikuttaa myös jätteen käsittelyyn,
kun sen siirto jätealueelle tapahtuu jatkossa
ensin kuljettimin ja sitten auton lavalla, kuvaa työtä Boliden Kokkolan työmaapäällikkö
Jukka Kujala.
Tällä hetkellä jäte pumpataan ensimmäisen suodatusvaiheen ja sulfidoinnin jälkeen
jätealueelle lietettynä putkea pitkin. Jatkossa
kaksoissuodatus siis kuivaa jätteen, joka kuljetetaan lavakuljetuksena läjitykseen. Prosessivedet ohjataan vesienkäsittelyyn ja jätealueelle päätyvän veden määrä lähes nollautuu.
Hanke ei lisää Bolidenin omaa henkilöstöä,
prosessi on pitkälle automatisoitu, mutta
kuljetus tuo uutta työtä, jonka Boliden hankkii ostopalveluna. Itse laitoksessa tehtävä työ
on prosessin valvontaa, siivousta ja kunnossapitoa, johon trukkeja ja laitokseen jo rakentamisen alkuvaiheessa asennettua kymmenen tonnin siltanosturia käytetään.
- Suodatus on kriittinen osa tuotantoa,
se ei saa pätkiä. Siksi hanketta on valmisteltu
ensin esisuunnittelulla, jonka teimme Meri32
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us Oy:n kanssa. Haimme silloin rakennusten
sijainnin ja ratkaisuja, joilla prosessi toimii
varmasti keskeytyksittä. Varsinainen suunnittelu ja YIT Talolta tilattu toteutus pohjautuvat tähän esisuunnittelutyöhön, tosin
tietysti työn edetessä joiltakin osin täsmentyen ja kehittyen. Toteutussuunnittelun teki
meille pääosin Pöyry Finland, sähkön ja automaation osalta Sweco ja LVI-puolelta AXSuunnittelu, Panula sanoo.
- Investointipäätös tuli keväällä 2017 ja
urakkasopimus tehtiin kesäkuun 2017 lopussa. Rakennustekniset työt valmistuvat
kesän aikana. Laiteasennustyöt jatkuvat tämän vuoden loppuun. Tuotantokäyttöön laitos otetaan koekäyttövaiheen jälkeen vuoden
2019 puolella, Panula kertaa työn etenemistä.
- Käytännössä niin laitepuolen kuin rakenteiden ja tekniikankin suunnittelu olivat
jo sangen valmiit esisuunnittelun jälkeen.
Esisuunnitteluun panostaminen nopeutti
varsinaista suunnittelua, jossa haasteellisimmiksi asioiksi osoittautuivat liittymät viereisiin vanhoihin rakenteisiin. Uusi laitos tulee
kahdelta sivulta kiinni olemassa oleviin rakenteisiin, Kujala jatkaa.
- Kun meillä on tapana keksiä aina jotakin uutta, on tässäkin varauduttu rakenteissa
sekä lisäsuodattimeen että mahdollisuuteen
tehdä mahdollisia lisäinvestointeja tämän
jatkeeksi helposti, Kujala toteaa.
- Sinkin kysyntä on hyvää, laitosta ajetaan täydellä kapasiteetilla, ja kun hintakin
on asiallinen, voimme tehdä myös investointeja. Mahdolliseen tuotannon kapasiteetin
kasvuun tässä on varauduttu tekemällä hallin
ylempään laitetasoon valmiiksi tila lisäsuodattimelle.

Kitkapaalut naapuri-		
rakenteiden takia
Tehdasalueella oli tyhjä nurkkaus rautatien
vieressä nykyisten jarosiittijätteen märkäsuodatuslaitoksen, jonka kautta jäte tulee
aikanaan kaksoissuodatukseen, ja tuotantotilojen vieressä. Pöyry sijoitti lopulliset
rakenteet laitevaateiden ympärille. Sijoittelussa oli jo esisuunnitteluvaiheessa otettu
huomioon radan ja laitoksen väliin liikennettä varten tarvittava etäisyys. Tuo 7-8 metrin
väli korkeaan betonisokkeliin helpotti myös
rakentajien toimintaa, muistuttaa YIT Talon
työmaapäällikkö Markus Kaustinen.
- Olemme tehneet työmme puhtaasti
Pöyryn suunnitelmilla. Muuten on tehty kokonaishintaurakkaa, mutta teräsrakenteiden
osalta kaupat tehtiin yksikköhinnalla materiaalilaskelmilla, joissa terästä oli silloin 450
tonnia. Nämä Pektra Oy:ltä tilatut teräskilot
muuttuivat työn edetessä noin 650 tonniin
etenkin sen takia, että sakkalaarin koko kasvoi noin kaksinkertaiseksi alkujaan ajatellusta, ja liityntä vanhaan rakenteeseen vaati
lisätukia vanhan rakenteen puolelle kinoskuorman takia, Kaustinen jatkaa.
- Kyllähän silti urakoitsijan ja suunnittelun yhteistyö oli tärkeä, kun haettiin optimitoteutusta. YIT Talo ja Pektra kommentoivat
esimerkiksi asennusten kannalta asioita paljon ja minusta Pöyry on ollut hyvin tyytyväinen kommentteihin, Kujala lisää.
YIT Talo tekee itse maanrakennus-, betoni-, runko- ja kuorityöt. YIT Talo tilasi 3
metriä korkeat sokkelielementit Klemolan
Betonilta ja laitetasojen kuorilaatat Betonimestareilta. Prosessipuolen laiteasennukset
sekä isot syöttösäiliöt urakoi Caverion. Samaten sähköstä, automaatiosta ja putkistosta
on eri urakat. Metson toimittamiin suodattimiin sekä kuljettimiin, siltanosturiin, put-

kistoihin ja säiliöihin menee myös mittava
määrä terästä
- Kaivantoon on myös lyöty terästä. Asensimme 220 SSAB Europelta hankkimaamme kitkateräspaalua vanhojen
rakennusten viereen Pöyryn tekemän suunnitelman mukaisesti. Teräspaalut syrjäyttävät maata vähemmän kuin betonipaalut, mikä oli tässä tärkeää. Pisimmät paalut on lyöty
25-27 metriin. Viimeiset paalut laiteperustuksille lyötiin hallin sisältä, Kaustinen lisää.
- Olemme tehneet massanvaihtoja noin
kolme metriä alaspäin sekä ponttiseinää kaivannon suojaksi. Tämä on vanhaa merenpohjaa, ja kun pohjavettä saattoi alentaa,
työssä ei ollut mainittavia ongelmia, Markus
Kaustinen esittelee.
- Alueelle on sijoitettu aikoinaan paljon massoja ja vallattu siten aluetta mereltä.
Tehdasalue on siten osin rakennettu täyttömään päälle. Sakkalaari radan toisella puolen
on maanvarainen kuten pääosa alueen muista rakennuksista. Tässäkään suodatuslaitoksen hallin pohja ei sinänsä olisi vaatinut paalutusta, se piti tehdä vieressä olevien syvälle
maanvaraisesti perustettujen rakennusten
takia, Jukka Kujala lisää.

Riskit ennakoiva rakennus
Uuden suodatinrakennuksen pohja-ala on
noin 20 X 55 metriä eli noin 1200 m2. Sen
lattiapinta-ala on kaikkiaan noin 2500 m2 ja
tilavuus noin 30.000 m3. Kuljettimet lepäävät
alemmalla välitasolla HEA-palkkien päällä
ja ylemmällä tasolla olevat kuorilaatat sekä
suodattimet kotelopalkkien päällä. Huollon
tarpeisiin Pektra on lisäksi toimittanut ikään
kuin neljänneksi kerrokseksi suodattimien
yläpuolella olevan ritilätason. Noin 600 m2
välitasot ja ritilätaso ulottuvat noin puoliväliin rakennusta. Toinen pää, jossa syöttösäiliöt ovat, on auki koko 22 metrin matkan
harjamallisiin kattopalkkeihin asti lukuun
ottamatta paloteknisistä syistä paikallavalu-
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rakenteena tehtyä sähkötilaa, jossa on välitasoja noin 100 m2.
Työ on kilpailutettu siis Bolidenin teettämillä suunnitelmilla. Tehdasalueella periaatteena on, että sisällä käytetään maalattua
mustaa terästä ja ulkona sinkittyä terästä. Näin Pektra Oy:ltä asennettuina tilatuista teräsrakenteista suodatuslaitoksen runko
on maalattu ja sakkalaarin sinkitty. Lisäksi katon kantava profiilipelti, jonka YIT Talo
hankki Ruukilta ja Pektra asensi, on haponkestävä. Myös Ruukilta ostetut kuorielementit pinnoitetaan sisäpuolelta haponkestävällä

4.

Kuva1: Uusi rakennus on sijoitettu sakeuttimen ja
olemassa olevien rakennusten väliin lähelle teollisuusraiteita.
Kuva 2: Jarosiittijätteen kaksoissuodatuslaitoksen rungon teräsrakenteet on toimittanut Pektra Oy.
Pektra asensi myös YIT Talon hankkiman katon kantavan pellin.
Kuvat 3-5: Uusi rakennus tulee kahdelta sivulta olemassa olevan rakennuksen viereen. Nosturiradat
kuuluivat Pektran toimituksiin.

5.
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pellillä, jotta ko. rakenteet kestävät prosessin
rasitukset. Ulkopuolella on toki myös otettu
elementtejä tilatessa huomioon etenkin teollisuus- ja meri-ilman tuomat rasitteet materiaalille.
Pelti-villa-pelti -elementtiseinässä on
päällekkäin 19 elementtiä, joiden pituus on
5-7 metriä. Pilarien, joihin elementit ruuvattiin, sijainti on määrittynyt tuotannon ehdoilla. Elementtien paksuus on tässä 200 mm
ja katon kaksikerrosbitumikermin alla on
villaa 180 mm. Tämä yksikerrosrakenteeksi luokiteltava halli on ns. puolilämmintä tilaa, jossa eristeen paksuus ei ole olennainen
tekijä energiankäytön näkökulmasta. Säästöt
tehdään sillä puolella ilmanvaihtotekniikalla.
Prosessitilat vaativat tehokasta ilmanvaihtoa,
Jorma Panula tähdentää.
Ulkoseinärakenteena käytämme nykyisin
pääosin näitä peltielementtejä, jotka ovat kevyitä sekä helppoja asentaa ja vaihtaa. Tämä
rakennus on suunniteltu niin, että rungon
pilarien välistä laitteiden haalaus on mahdollista, ja että hallin siltanosturia voi hyödyntää rakentamisvaiheessa laiteasennuksiin. Lisäksi hallin etuseinää tullaan vielä
avaamaan kuljettimia varten. Talvella seinät
ja katto pistettiin nopeasti kiinni, että saatiin
lämmöt päälle ja päästiin tekemään valut.
Näin laiteasennuksiin päästiin huhtikuussa,
Jukka Kujala esittelee.
- Rakennuksessa on 2,5 metriä korkeat sokkelielementit. Näin sokkelit toimivat
todellisina törmäyssuojina lähinnä trukkiliikennettä ajatellen. Rakennuksessa on ovia
sekä trukkeja että ihmisiä varten. Viereisen
vanhan rakennuksen seinässä on myös kaksi
rullaovea, Markus Kaustinen kuvaa toiminnasta lähteviä ratkaisuja.

6.

Turvallisuus ja luotettavuus
mielessä
Boliden Kokkolan urakoitsijavalinta tapahtui
kokonaisarviona eli laskien sekä kustannuksia että kykyä selvitä hankkeesta tuotannon
vaatimalla tavalla. Tähän liittyen rakentamisen aikataulu määriteltiin tiukaksi. YIT
Talon Markus Kaustinen kertoo, että tästä
syystä runkotoimitus piti käytännössä sopia
jo tarjousta laskettaessa. Työhön piti päästä heti, jos tilaus saadaan. Jo aiemmin YIT
Talolle monista töistä tutun ja yhteistyökykynsä osoittaneen Pektran Juha Huusko teki
jo tuossa vaiheessa tarjouksen, joka oli kiinnostava. Tämän pohjalta sovittiin periaatteet,
joiden pohjalta YIT Talo ja Pektra tekivät sopimuksen YIT Talon kaupan varmistuttua.
- Periaatteessa rakennesuunnittelu oli
valmis jo viime syksynä, mutta kuten tällaisissa hankkeissa yleensä käy, on suunnitelmiin tullut prosessiin liittyviä muutoksia vielä kevään aikanakin. Teollisuushankkeessa
joustavuus mahdollistaa osallistumisen. Laitepuoli täsmentyy yleensä vasta suunnittelun
jo alettua eli rakennesuunnittelun lähtötiedot
täsmentyvät työn edetessä, mikä muuttaa
suunnitelmia, Pektran Juha Huusko toteaa.
Rakennuksen rungossa on käytetty hitsattuja pilareita ja palkkeja ja kuorilaattoja
liittorakenteena kahdessa kerroksessa. Pektra
on tehnyt myös ulko- ja sisäpuolelle tulevat
portaat sekä kaiteet ja siltanosturin teräs34
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runkoon kiinnitetyt kiskopalkit ja viereisen rakennuksen vahvistamiseen tarvittavat
teräsrakenteet ja sakkalaarin teräsrakenteet sekä ritilätasot ja katon kantavan pellin
asennukset. Rakennuksen paloluokka on R15,
mutta toisessa päädyssä paloteknisesti samaa osastoa olevan viereisen rakennuksen
puolella vaatimus on R60-R120. Tähän on
päästy osin maalaamalla ja osin koteloimalla kaksi pilaria ja päädyn vinositeet sekä ottamalla vaatimus huomioon sprinklauksen ja
LVI-puolen toteutuksissa.
Uusi halli on harjan kohdalla viitisen
metriä korkeampi kuin viereinen halli, johon uudisrakennus tuli kiinni pitkältä sivultaan. Kun tälle sivulle voi kertyä lumikuormaa, vahvistettiin siis myös vanhemman
rakennuksen rakenteita liitoskohdassa Pektran teräksillä. Rakentamisen loppuvaiheessa
vanhemman puolen katto otettiin auki muutostöitä varten ja samalla asennettiin kattojen vedenpoiston vaatimat kaivot ja putkistot.
Uudesta rakennuksesta vedenpoisto tapahtuu
ulkoisesti.
- Käytännössä rungon kantava primäärirunko, kattopalkit ja riittävät jäykisteet sekä
siltanosturipalkit asennettiin ensin. Kun oli

riittävät jäykisteet, siirryttiin kuorilaattojen
asennukseen ja sitten jatkettiin verhouksen
teolla. Yksi tärkeä osa oli varmistaa suunnittelijalta rungon kokonaisjäykistys ja mitä voi
milloinkin asentaa. Tässä talvi toi oman lisänsä, kun 600 m2 valut olivat mahdottomia
tehdä pakkasessa. Kohdesuojaus ei olisi tässä
onnistunut ja betoni olisi jäätynyt. Nyt valut tehtiin siis lämpimässä hallissa, Markus
Kaustinen sanoo.
Kuorilaatat on asennettu pääosin hallin
sisältä Hiabilla. Pääty oli tätä työtä tehtäessä
vielä auki, mutta Hiab todettiin autonosturia
toimivammaksi. Myös Pektra ja esimerkiksi putkistourakoitsija ovat käyttäneet samaa
Hiabia hallin sisällä. Hiabilla on nostettu mm.
Pektran tekemiä täydentäviä rakenneosia.

Tuttua järeää rakennetta
Pektra ja YIT Talo tekivät sopimuksen käytännössä kesä-heinäkuun vaihteessa 2017.
Toimitukset alkoivat lokakuun alussa. Juha
Huusko laskee suodatinlaitoksen perusrunkoon kuluneen terästä noin 400 tonnia. Kun
lasketaan muut toimitukset ja huhtikuussa
valmistukseen mennyt sakkalaarin runko,

nousee kokonaistoimituksen määrä noin 650
tonniin. Sakkalaariin Pektralta tulee HEApilarit, kattoristikot ja IP-orret ristikoiden
päälle kattoa varten kuumasinkittyinä. Laarin
katossa on Ruukin toimittamaa kuumasinkittyä peltiä ja seinissä pinnoitettua peltiä.
Omat sinkityksensä Pektra tilasi Aurajoki
Oy:ltä ja hitsatut profiilit kumppaniltaan Seinäjoelta.
- Sakkalaarin rakenteiden mitat olivat
sellaisia, että ne mahtuivat hyvin Aurajoen
Pirkkalan ja Lievestuoreen laitosten patoihin.
Tässä ei onneksi tarvinnut tehdä sivukoukkausta sinkityksen takia. Pääkaupunkiseudun
toimituksissahan Nummelan sinkityslaitoksen lopettaminen on hankaloittanut logistiikkaa, Juha Huusko arvioi.
- Päätimme kasvattaa sakkalaarirakennuksen koon kaksinkertaiseksi alkuperäisestä ajatuksesta, mikä on tärkein kiloja lisäävä
tekijä, Jukka Kujala toteaa.
- Suodatuslaitokset teräkset on pintakäsitelty 240 μ EPPUR -maalauksella, mikä
kertoo rakenteiden erittäin vaativasta ympäristöstä. Myös itse rakenteille on asetettu
kovat vaateet. Meillä kerrattiin taas normisto
ja tehtiin huolelliset laatusuunnitelmat ennen työn aloitusta, mutta sinänsä tällaisen
järeän runkorakenteen teko on ihan tuttua
työtä kyllä. Pilarit ovat hitsattua I-profiilia ja
kotelopalkit hitsattuja WB-palkkeja. Lisäksi on käytetty tai kuumavalssattuja palkkeja. Tämä yhdessä 25 metrin harjakorkeuden
kanssa kuvaa, että tämä ei ole ihan tavallinen
yksikerroshalli. Harjapalkit on tehty niin, et-

8.

tä harja on metrin korkeammalla kuin palkin
pää, Huusko esittelee Pektran osuutta.
Pilarit ja katon umpiuumapalkit, joiden päällä on IPE-palkit kattopeltejä varten,
Pektra toimitti yksimittaisina ennen laiteasennusten alkua. Rungon jälkeen Pektra on
tehnyt laitepuolelle jälkiasennuksena kuljettimien tukipalkkeja sekä mm. sisäpuolisen
tasoille vievän kulkuportaan ja ulos 27 metriä
korkean portaan. Välitasoille vievä iso sisäporras piti asentaa ennen lattian epoksipinnan tekoa. Ulkoporrasta taas ei voinut asentaa talvella viereisen rataliikenteen takia.
- Kisko on vain Bolidenin käytössä. Rikaste tulee sitä pitkin tehtaalle kerran viikossa dieselveturin vetämänä, joten junaliikenne vaikutti työhön aika vähän, Jorma Panula
sanoo.
Asennuksissa Pektra on käyttänyt osin
Hiabia ja ritilätasojen teossa myös siltanosturia. Yksi haasteellinen asennustyö ovat
noin 10 tonnin tukirakenteet viereiseen rakennukseen, kun rakenteet pitää nostaa uuden hallin yli. Prosessi on koko ajan käynnissä työmaan alapuolella eikä sitä saa häiritä,
mikä tuo omat lisävaateensa asennustyön
tekijöille.
- Jatkuva kanssakäyminen ja vuorovaikutus eri osapuolten välillä on ollut hyvää.
Pöyry on kysynyt meiltä näkemyksiä ja hyödyntänyt niitä myös, vaikka lähtökohtaisesti siis työ on tehty tilaajan suunnitelmilla.
Onneksi nykyisin terässuunnittelu tehdään
käytännössä aina Teklalla. Emme enää käytännössä ota tarjouspyyntöjä vastaan, jos

niiden teossa ei ole hyödynnetty Teklaa, jota käytetään sitten myös vuorovaikutuksessa. On merkittävä ero, onko suunnittelu tehty
Teklalla vai AutoCadilla. Kun suunnittelu on
tehty Teklalla, valmistus konepajalla sujuu
häiriöttömästi. Lisäksi siitä saa paljon etuja
työmaavaiheessa, Huusko tähdentää. -ARa

Kuva 6: Boliden Kokkolan työmaapäällikkö Jukka
Kujala (vas.), rakennushankkeen projektipäällikkönä toimiva Jorma Panula ja YIT Talon työpäällikkö
Markus Kaustinen kokevat rakennushankkeen sujuneen kuin allianssimallissa, vaikka suunnittelu on
tapahtunut Bolidenin tilaamana ja rakennustyöt on
tehty KVR-urakalla. Työmaalle täytyi tehdasalueella mennä valvomon kautta, jotta tehtaalla tiedetään,
keitä alueella on.
Kuva 7: Suoratintason rakenteet alapuolelta nähtynä. Pektra on asentanut teräsrungon, YIT Talo kuorielementit ja Caverion suodattimet.
Kuva 8: Sisäpuolinen porras, jota pitkin pääsee eri
tasoille, on myös Pektran valmistama.
Kuva 9: Tässä rakenteilla oleva sakkalaari on iso
betonirakenne, jonka suojaksi tulee kylmäksi tilaksi jäävä iso teräsrakenne. Taustalla näkyy jätealue,
jonne sakka kuljetetaan jatkossa kumipyöräkalustolla.
Valokuvat: Arto Rautio
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Esisuunnittelu rakensi Bolidenin
ajatuksen malliksi
1.

Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty, pätee Boliden Kokkolan
jarosiittijätteen kaksoissuodatuslaitoksen tekemiseenkin.
Hanketta valmisteltiin huolellisella esisuunnittelulla Merius
Oy:n kanssa. Tämän ansiosta
varsinaiseen suunnitteluun ja
toteutukseen päästiin nopeasti,
kun hanke alkoi konkretisoitua
investoinniksi.

- Tulimme hankkeeseen mukaan, kun siitä
oli Bolidenissa tehty 2D-layout. Aloitimme
työn Bolidenilla suunnitteluvaihetta vetäneen
Timo Salmisen tilaamina 2016 keskustelemalla asiakkaan kanssa ja tekemällä karkean
laitekaavion, jolla varmistettiin, että ymmärrämme toisiamme asiakkaan kanssa. Sitten
hieroimme prosessikaaviota, kun tiesimme
laitetarpeet ja esimerkiksi kuljettimilta vaadittavat kapasiteetit, kuvaa työn liikkeellelähtöä Merius Oy:ssa työtä vetänyt varatoimitusjohtaja Jouni Heinonen.
- Tämän jälkeen aloimme tutkia, miten prosessi saadaan laitokselle osoitettuun
paikkaan. Ympäristön laserkeilaus oli tässä olennainen apuväline, jolloin saatoimme tehdä virtuaalisen todellisuuden tarkaksi.
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Olemme olleet edelläkävijänä Suomessa tuomassa tätä osaamista suunnitteluun, jatkaa
Meriuksen toimitusjohtaja Hannu Sarja.
Esisuunnitteluvaiheessa oli esillä eri laitetoimittajien tuotteita ja Meriuksen väki
tutki, miten ne sopivat halliin ja mikä hallin
koon pitää olla. Alkujaan mietittiin toteutettua isompaa rakennusta, mutta kun se olisi
kaventanut etäisyyden rataan turhan pieneksi, haettiin viereiseen vanhaan seinälinjaan
istuvaa toteutusta.
- Rakennuspaikka tuli jo olemassa olevan
märkäsuodatuslaitoksen viereen, kun idea on
saada kaksoissuodatuksella jäte kuivemmaksi. Suodattimet ovat ylemmällä kuorilaattatasolla ja kuljettimet niiden alla olevalla tasolla. Kuivattu jäte menee sitten kuljettimilla
raiteiden yli sakkalaariin kumipyöräkalustol-

2.

la eteenpäin vietäväksi. Radan toisella puolen
ja katettu varastoalue ja lastausalue. Jos tämä
olisi satamassa, voisi siltä osin puhua terminaalista, Heinonen esittelee.
- Olemme myös tehneet aluemallin. Havainnollistaminen on yksi vahvuutemme
ja osa työtämme tässäkin. Hahmottelimme prosessin ja lisärakennukset osaksi koko
aluetta. Samoin tarkastelimme lastausaluetta
osana konsepti- ja esisuunnittelua. Ideana on
ollut, että Boliden saa myös mahdollisimman
konkreettista liikkuvaa kuvaa tuekseen. Koen, että suurin tuomamme lisäarvo tällaisissa hankkeissa liittyy juuri tähän konsepti- ja
esisuunnitteluvaiheeseen. Toki teemme monissa hankkeissa myös toteutukseen liittyvää
suunnittelua. Tässä jatkotyön tekivät Pöyry
Finland ja laitetoimittajat, Sarja lisää.

3.

Kuvat 1 ja 4: Uusi kaksoissuodatuslaitos ja sakkalaari on Merius Oy:n tekemässä esisuunnitelmamallinnuksessa sijoitettu paikalleen, kaksoissuodatuslaitos
tässä ilman kuoria kuvattuna. Sakkalaari kasvoi ja
muuttui tästä toteutussuunnitelmavaiheessa tilaaja
Bolidenin ajatuksen kehittyessä.

4.

Jatkumo prosessista rakenteisiin
- Olemme siis olleet miettimässä prosesseja,
tehneet kaaviot yhteisen kielen löytämiseksi,
rakentaneet virtuaalitodellisuuden nykytilasta, miettineet toiminnan konseptia sekä
sitten sitä, miten jäte viedään jätealueelle. Olemme voineet hyödyntää tekniikkaa ja
osaamistamme täysimääräisesti niin laitoskuin infrasuunnittelussakin, Hannu Sarja
iloitsee toimeksiannosta.
- Jo esisuunnittelussa määrittyi kokonaisuus, jossa on kolme suodatinta ja varaus
yhdelle lisäsuodattimelle sekä mahdollisuus
tehdä reikä tasoon vielä viidennelle suodattimelle, sekä syntyi rakennesuunnittelussa
tarvittava pohjatieto ja hahmotus, millainen
rakennus tarvitaan. Esisuunnittelussa mää-

Kuva 2: Merius Oy:n varatoimitusjohtaja Jouko Heinonen (vas.) on ollut vetovastuussa Boliden Kokkolan
jarosiittijätteen kaksoissuodatuslaitoksen ja siihen
liittyvän sakkalaarin ja näihin liittyen jätealuetta
koskevassa esisuunnittelussa. Heinonen ja Meriuksen
toimitusjohtaja Hannu Sarja kuvattiin tuoreen Vuoden yrittäjä -palkinnon ääressä. Kuvaan tuli samalla
muutama muukin kunniakirja.

Kuva 3: Kaksoissuodatuksen toimintaprosessi toteutettiin hyvin pitkälle tässä Meriuksen tekemässä
esisuunnitelmamallinnuksessa kuvatun kaltaisena.
Säiliöt, suodattimet, kuljettimet yms ovat samoilla
paikoissa. Samoin rakenteiden perusidea on säilynyt.

riteltiin esimerkiksi se, että jokaisen rakennuksessa poikittain olevan suodattimen alla
on hihnasyöttö kohti seinien vierellä olevia pitkittäissuuntaan meneviä kuljettimia,
joilla jäte viedään kohti sakkalaaria. Silloin
myös tehtiin varasyöttöjärjestelyn idea, jossa
kuljetus suodattimilta voi tapahtua kahteen
suuntaan ja lastaus dumppereihin voi tarvittaessa tapahtua myös uudisrakennuksen
toisesta päädystä. Näin kuljettimien huolto
tai vika ei katkaise prosessia, kun varajärjestelmä toimii. Kun suodatuskapasiteetti on
mitoitettu vielä niin, että yksi voidaan ottaa
pois käytöstä esimerkiksi suodatinkankaan
vaihdon takia, huollot eivät haittaa tuotantoa, Heinonen kuvaa esisuunnittelusta toteutukseen edennyttä toimintaideaa.
- Pidän vahvuutenamme, että hankkeeseen liittyvät ihmiset tuodaan mukaan jo
alussa ja tekniikkaa hyödynnetään sitten hyvän lopputuloksen aikaansaamiseen. Tehtävämme on tehdä varhaisessa vaiheessa asiat
näkyviksi ja havainnollisiksi, ja siten varmistaa, että toteutus menee kerralla oikein. Siinä vaiheessa mietittiin myös mahdollisia rakenteita ja niistäkin syntyi perusajatus. Oma
roolimme oli lähinnä teknistä laskentaa sen
selvittämiseksi, mikä kestää laitteiden, putkistojen, siltanosturin yms. tuomat kuormat.
Nähdäkseni Pöyryn toteutussuunnittelu pohjautuu pitkälle perusajatukseemme, detaljit
ovat tietysti heidän tekemiään, Sarja jatkaa.
- Lattiatason kompressorit, syöttökuljettimet, suodattimet yms. ovat kuten esisuunnitelmassamme. Tietysti matkan varrella
ajatus myös kehittyy, kuten esimerkiksi joistakin kulkureiteistä ja sakkalaarin koosta nä-

kee. Mutta silti hyvä esisuunnittelu helpottaa
paljon detaljisuunnittelua ja vähentää siihen
kuluvia tunteja, Heinonen lisää.
- Varhainen integrointi on tärkeää kustannusten säästössä. Siksi pitää olla tieto
mahdollisista laitetoimittajista jo alussa. Asiakkaan mielipiteet ja kokemukset vaikuttavat myös, minkä takia ihmisten sitominen aikaisin on keskeistä. Esisuunnittelu luo
myös budjetin hankkeelle, jolloin asiakkaalla
on edellytykset tehdä investointipäätös. Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta ja etsiä
heille uskottavia vaihtoehtoja. Tekemämme
budjetti ei saa heittää 10 prosenttia enempää
toteutumasta. Jos niin kävisi, ylityksestä tulee tehdä uusi investointitukihakemus, mistä
tulisi paljon lisätyötä, Sarja täydentää.
- Vuosien kokemus etenkin vientiteollisuuden suunnittelusta näytti tässäkin työssä, että tunnemme asiakkaiden tarpeet hyvin. Ajatuksemme osuivat aika hyvin suoraan
kohdalleen. Työmme päätehtävä on auttaa
asiakkaita menestymään globaalissa kilpailussa. Tällainen ympäristön hyväksi tehtävä työ on yksi arvokas ja tärkeä osa Boliden
Kokkolan toiminnan kehittämistä ja toi sekä
investoinnin että työtä Suomeen. Muutenkin
vientiteollisuudella on nyt hyvä vire. Suunnittelun kannalta työtilanne näyttää jatkuvan
varmasti hyvänä ainakin pari vuotta eteenpäin, Hannu Sarja summaa.
Merius Oy on menestynyt omalla suunnittelualallaan hyvin. Tästä yhtenä osoituksena on Hannu Sarjan ja samalla Merius Oy:n
saama Kokkolan Vuoden 2017 yrittäjä -palkinto. -ARa

Valokuvat: Arto Rautio,
suunnittelukuvat: Merius Oy
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korkeus määrittyi kunnossapidon tarpeista.
Kun ne nousevat 2,5m korkeudelle, voi trukeilla ajaa huolettomammin kuin normaaleja
matalampia sokkeleita käytettäessä, Haaranen toteaa.

Materiaalit oli jo valittu
Kun Pöyry aloitti toteutussuunnittelun, ei
rakennemateriaaleista enää käyty keskustelua. Jo esisuunnittelua tehtäessä oli päädytty
teräsrunkoihin, suodatuslaitoksen pelti-villa-pelti elementteihin ja sakkalaarin peltiverhoukseen. Helppo asennettavuus ja hyvä
saatavuus tukivat valintoja. Etenkin julkisivuissa käytetyillä sandwich-elementeillä,
tässä Ruukin, saa asennuksen tehdyksi nopeasti. Lisäksi etuna on mahdollisuus tarvittaessa irrottaa elementit helposti ja vaikka
vaihtaa ne, jos jokin vaikka vaurioittaa elementtiä.
- Paalutuksissa teräs myös näytti etunsa. Tässä paalutus on pääosin tehty vanhojen perustusten takia, mutta lisäksi niillä on

1.

Nopea detaljisuunnittelu
haastavaan paikkaan
Uusi laitos kiinni kahteen olemassa olevaan rakennukseen sekä
käytössä olevien junaraiteiden viereen ja tehtaan sakeuttimen
kainaloon on suunnittelulle haaste, etenkin kun rakentamaan piti
päästä jo muutaman kuukauden päästä. Boliden antoi toteutussuunnittelun tehtäväksi Pöyry Finlandille.

2.

4.

- Pöyryn vastuulla on ollut layout, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, putkiston ja
spriklerilaitteiston suunnittelu sekä suunnittelupäällikkötehtävät eli arkkitehti-, rakenne-, lvisa- ja laitesuunnittelun koordinointi
ja yhteensovitus. Laitepuolella suodattimien
suunnittelusta vastasi Metso ja kuljettimien
suunnittelu oli oma työnsä. Meillä suunnittelupäällikkönä toimi Timo Salmi ja minä
toimin sekä projektipäällikkönä että rakennesuunnittelusta vastaavana suunnittelijana,
kertoo Jarkko Haaranen Pöyryltä.
- Saimme Bolidenilta tässä ison vastuun
keväällä 2017. Tuolloin tiedossa oli, että rakentamaan halutaan päästä jo kesällä. Meitä
auttoi, että oli tiedossa jo aika pitkälle, mitä rakennetaan. Kun detaljisuunnittelu lähti
liikkeelle maalis-huhtikuun vaihteessa, pääsimme vauhdilla matkaan esisuunnittelun
38
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pohjalta. Toki matkan varrella on tullut sitten
muutoksia joiltakin osin, mutta peruslinjat
olivat selvillä, Haaranen jatkaa.
Haarasen mukaan suunnittelulle haastavaa oli miettiä liittymät olemassa oleviin
rakenteisiin. Uudisrakennus liittyy kahteen
rakennusmassaan ja nousi sakeuttimen kainaloon. Toteutuksessa piti ottaa huomioon
sekä erilaiset maan sisällä risteilevät putkistot ja kaapelistot että vieressä kulkevat ratakiskot. Oma lisähaasteensa tuli siitä, että
tehtiin korkea rakennus viereisten rakennusten maanvaraisten perustusten viereen.
- Mitään ns. tavanomaisia ratkaisuja ei
voinut soveltaa siinä paikassa. Meren läheisyys ja teollisuusympäristö toivat omat lisänsä sekä sisä- että ulkopuolen kestävyysvaateille. Meri-ilman lisäksi meren rannalla
on sisämaata suurempi tuulisuus. Sokkelien

myös kannatettu uudisrakennusta. Tässä
siis lyötiin SSAB Europen toimittamia kitkapaaluja eli rakenteet ovat kitkan varassa. Testasimme ensin kantokyvyn riittävyyden lyömällä paaluja suunniteltuun pintaan
ja koekuormittamalla niitä. Osoittautui, että
koepisteissä saatiin kapasiteetti jopa vähemmällä materiaalimäärällä kuin oli oletettu.
Kitkapaaluilla selvittiin lyhyemmillä paaluilla
ja vähemmällä materiaalilla kuin olisi käynyt lyötäessä kallioon asti, Jarkko Haaranen
kertoo.
- Varsinainen teräsrunko lähtee perustuksista ja välitasot ovat siis kuorilaattoja,
joiden päällä on pintavalu. Näin tasot ovat
pestäviä. Putkiprofiileja on käytetty pilarien vaakajäykisteissä ja vinositeinä sekä katon jäykisteinä. Hitsatut pilarit ja kotelopalkit tulivat haluttujen jännevälien ja kuormien

myötä, valssatulla profiililla ei olisi päästy
yhtä matalaan lopputulokseen. Silti laitetasojen tukena olevat palkit ovat 60-senttisiä, Haaranen jatkaa.
Katossa pääkannattajat ovat levytavarasta hitsattuja harjapalkkeja, joiden pituus
on 20 metriä. Olemassa olevan rakennuksen
puoleisella pitkällä sivulla pilareissa on kiinni
julkisivun tuentaan ja kiinnitykseen tarvittavia teräksiä. Uusi rakennus on tuotannon
vaatiman tilantarpeen takia räystään kohdalta noin 3,5 metriä korkeampi kuin viereinen.
Liitoskohdassa on lisätty matalamman rakennuksen rakenteisiin orsia, jotta peltikatto kestää mahdolliset kinoskuormat. Samalla
katon reuna nostettiin teräsrakenteilla jonkin verran uudisrakennuksen seinälle. Näin
saatiin vesi valumaan molemmista suunnista
hallitusti kattokaivoille.
- Kun teimme myös maanrakennussuunnittelun, tiesimme, että tässä veden
poisto voidaan järjestää ensin kattokaivojen kautta rakenteiden sisäpuolisesti uuden
rakennuksen anturoiden alle ja sieltä sitten
viemäriin. Muuten perusidea on ulkopuolinen
vedenpoisto, Jarkko Haaranen sanoo.
- Ruukin elementit menevät samaan linjaan vanhemman rakennuksen seinän kanssa. Olemassa olevan rakennuksen kattoa on
avattu vahvistuksen ja vedenohjauksen takia, uusi seinä alkaa alempaa kuin ulkoa päin
näyttää tehdyn vastakallistuksen takia, hän
lisää.

Yhteistyöllä se sujuu
Kun tehdään tuotantotilaa, rakenteet joustavat tuotannon tarpeiden mukaan. Pilarien pääjako on 7 metriä, mutta elää etenkin
suodattimien sijoittelun ohjaamana. Toinen
pilarisijoitteluun vaikuttanut asia ovat julkisivun puhkovat kaksi isoa rullaovea. Jarkko
Haaranen kertoo alussa pohditun viereisen
rakennuksen pilarijakoa, joka olisi helpottanut tulevaa muunneltavuutta, mutta lopullinen toteutus tehtiin laitteiden ja ovien
ehdoilla.
- Rakennesuunnittelu oli periaatteessa
valmis jo rakentamisen alkaessa, mutta kun
kaikkia tuotantolaitteistoja ei ollut hankittu silloin vielä, jouduimme tekemään kokemukseen perustuvia oletuksia eri tarpeista.
On ollut mukava havaita, että osasimme aika
hyvin ennakoida siltä puolen tulevat tarpeet,
Haaranen toteaa.
- Isoimmat muutokset tulivat tilaajan
puolelta sakkalaariin. Laari kasvoi noin kaksinkertaiseksi alkujaan ajatellusta. Käytännössä itse laari on iso paikallavalurakenne,
jonka päällä on iso teräksinen kylmä sääsuoja. Ajoneuvot ajavat läpi päistään auki olevan
teräsrakenteen, jossa on peltikatto ja kahdella sivulla peltiseinät, ja ne lastataan sääsuojassa. Laarissa on harjaterästen lisäksi
kulutusteräkset laarin pohjalla suojaamassa betonia kaivimen raapimiselta. Sakkalaarissa on valssatusta teräksestä tehdyt pilarit,
kattoristikot putkiprofiilista ja kattopellin tukiteräkset. Nämä on siis sinkitty, Haaranen
jatkaa.

- Yksi ongelma oli metrin leveä pasuton
syöttökaapelimatto, joka jäi heti sakkalaarin 30 metriä pitkän paikallavaluanturan alle. Tämä antura toimii sekä teräsrakenteiden
perustuksena että törmäyssuojana. Kaapeleita ei voinut siirtää ja riskinä oli, että anturat
painaisivat kaapelit poikki. Ratkaisimme tämän asentamalla betonipalkit kaapelimaton
molemmille puolen ja kantavan profiilipellin
kaapeleiden päälle ennen anturan valua. Näin
antura ei tuo kaapeleille lisäkuormaa, Haaranen esittelee.
- Teimme koko rakennesuunnittelun,
konepaja- ja elementtikuvat ja törmäystarkastelut Teklalla. Muutenkin hanke on tietomallinnettu. Asiakas sai kerran viikossa
päivitetyn yhdistelmämallin, jossa näkyvät
siis kaikki perustuksista katon harjalle ja rakenteista talotekniikkaan ja laitepuoleen asti.
Virheiden määrä minimoituu Teklan ja mallintamisen ansiosta, Haaranen kiittää.
Jarkko Haaranen sanoo, että työtä on
tehty hyvässä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.
- Tämä on ollut mukava projekti, kun
kaikki ovat puhaltaneet yhteen hiileen asiakaslähtöisesti. Rakenteita esimerkiksi mietittiin asiakkaan kanssa, että ne varmasti
kestävät toiminnasta tulevat rasitukset. Asiakas loi hyvän ilmapiirin, jossa yhteistyö toimi kaikkien osapuolten välillä erinomaisesti.
Kun olen tällaisia hankkeita tehnyt kymmenkunta vuotta, aina hankkeet ovat onnistuneet
parhaiten, kun yhteistyö pelaa. Tästä hankkeesta minulla on edelleenkin todella hyvä
fiilis, Jarkko Haaranen iloitsee. -ARa

Laadukasta
suunnittelua
jo 60 vuotta!

5.

Kuva 1: Suodatinlaitos on määritelty yksikerrosrakenteeksi. Teräsrungon osat ja siihen kohdistuvat kuormat
ovat kuitenkin selvästi suurempia kuin
ns. perushallissa, näyttää rakenteiden
suunnittelusta vastannut Pöyryn Jarkko Haaranen.
Kuva 2: Uudet rakennukset ja kaksoissuodatuslaitoksen alle asennetut kitkapaalut Pöyryn Tekla-mallista
otettuna.
Kuva 3: Lopullisen prosessin malli
Pöyryn tekemästä toteutussuunnitelmasta otettuna.

Kuva 4: Pöyryn Teklalla mallista otettu
detaljikuva teräsrakenteista.
Kuva 5: Pöyry Finlandin Jarkko Haaranen on vastannut taustalla näkyvän
Boliden Kokkolan kaksoissuodatuslaitoksen ja siihen liittyvän sakkalaarin
suunnittelusta sekä projektipäällikkönä että rakennesuunnittelusta vastaavana suunnittelijana.
Valokuvat ja suunnittelukuvat: Pöyry
Finland Oy

Pöyry on globaali suunnittelu- ja konsultointiyritys.
Suomessa olemme energia-, teollisuuus- ja infra-alan
johtavia suunnittelijoita.
Palvelumme kattavat projektien koko elinkaaren alun
selvityksistä suunnitteluun ja toteutukseen.

www.poyry.fi
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