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Hyvät yhteistyökumppanit!

Kädessänne on asiakaslehtemme, PERIskooppi. 
Kerromme tässä lehdessä mielenkiintoisista ja haastavista 
rakennuskohteista Suomessa, sekä tuotteistamme, 
joita saksalainen emoyhtiömme PERI GmbH kehittää ja 
valmistaa markkinoiden kysynnän mukaan.

Kulunut vuosi on ollut ainutlaatuinen ja työn täyttämä, 
mutta myös juhlava: PERI Suomi juhli 25-vuotista taivaltaan 
tänä vuonna. Muutama kuva juhlahumusta löytyy viereiseltä 
sivulta. 

Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä – REDIn Majakka – 
kiipesi 135 metrin korkeuteensa PERI:n RCS-kiipeilyjärjestel-
mällä. RCS oli ensimmäistä kertaa käytössä Suomessa 
tässä kohteessa. Lisää projektista sivulla 12-13.

Lanseerasimme vuonna 2016 markkinoille kierrätettävästä 
polymeeristä valmistetun DUO-monikäyttömuotin, 
jonka yksi tarkoitus on korvata puutavaran käyttöä. DUO 
onkin tämän vuoden aikana herättänyt paljon kiinnostusta, 
yleistynyt työmailla ja kerännyt positiivista palautetta –
 eikä myöskään sen ekologisuus ole jäänyt noteeraamatta. 
Olemme siis kiertotalouskehityksessä mukana.

Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme tarvike- ja 
vanerisektorilla, päässeet mukaan useisiin siltaprojekteihin 
tarjoten kuhunkin sopivan pilarimuotti- ja/tai tuentaratkaisun, 
sekä nyt viimeisimpänä aloittaneet korjausrakentamiseen 
erikoistuneen toiminnan.

shop.perisuomi.fi

Kansikuva
REDIn Majakka, Helsinki

Tämän lisäksi olemme panostaneet menestyksekkäästi 
MAXIMO-järjestelmämuotin myynti- ja vuokraustoimintaan, 
sekä tähän liitettävään lämmitettävään MXH-elementtiin. 
MXH-elementit tulevat olemaan suosiossa myös tämän 
vuoden sesongin ajan.

Pyrimme PERI:n vision mukaisesti olemaan kehityksen 
kärjessä, edesauttaen ja kehittäen paikallavalurakentamisen 
toteutusta niin Suomessa kuin myös maailmalla. Haluamme 
olla auttamassa projektienne onnistumisessa tehokkaalla 
suunnittelulla ja monipuolisella kalustollamme.

Juhlat jatkuvat ensi vuonna: PERI-konserni täyttää 50 
vuotta, ja juhlavuoden sisälle osuu myös maailman suurim-
mat rakennusalan messut Münchenissä - bauma2019. 
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan mitä kaikkea ensi vuosi 
tuo tullessaan! 

Hyviä lukuhetkiä!

Pekka Ylänne
Toimitusjohtaja
PERI Suomi Ltd Oy

PERI-tarvikkeet netistä
24/7

PERI Suomen asiakkaana Sinulla on mahdollisuus tilata 
muottitöihin vaadittavia tarvikkeita suoraan nettikaupastamme – 
juuri silloin kun Sinulle sopii!
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PERI Suomi FinnBuildissa 2018

PERI Suomi oli mukana lokakuussa 2018 Helsingin Messu-
keskuksessa järjestetyillä FinnBuild-messuilla. Erityisesti 
DUO-monikäyttömuotti oli menestys – mutta myös esillä 
olleet uusi PERI UP Easy -julkisivuteline, PERI-tarvikkeet ja 
vanerit herättivät kiinnostusta kävijöiden keskuudessa.

Messuilla oli ensimmäistä kertaa esillä myös DUO-
kärrymme, joka oli helppo bongata Pohjoisen sisään-
käynnin vierestä. 

Tuomme PERI RoadShow:n mielellämme myös 
 työmaille ja erilaisiin tapahtumiin – ole yhteydessä: 
info@perisuomi.fi!

PERI Suomi 25 vuotta
Alla tunnelmia juhlista kesäkuulta
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Lahden ohitustien sillat ovat vaativa valutyö 
Lahden eteläisen kehätien liittopalkkisillat

Kun metsän keskelle kallioiden 
väliin rakennetaan upottavalle 
hetteikölle korkea silta, ammattitai-
don ja kaluston on oltava viimeisen 
päälle. Destian urakan 25-metristen 
siltapilarien valuissa on ollut suuri 
apu PERI:n VARIO-järjestelmällä 
räätälöidyistä ratkaisuista.

Lahdentien liikenteen pullonkaulat ovat 
tuttuja jokaiselle, joka kerrankin on 
lähtenyt itäiseen Järvi-Suomeen 
kesäviikonloppua viettämään. Vuoden 
2020 loppuun mennessä jonot vähene-
vät, kun noin neljännesmiljardin 
maksava Lahden eteläinen kehätie 
valmistuu. Kolmeen osaurakkaan jaetun 
jättihankkeen vaativimpia taitorakentei-
ta ovat Destian urakkaan sisältyvät 
kaksi liittopalkkisiltaa, joiden valutöissä 
yhtiö päätti tehdä yhteistyötä PERI 
Suomen kanssa.

”Timpurimme pääsivät hyvin äkkiä 
sisään PERI:n muottijärjestelmään. 
Pilarimuotit oli järkevä toteuttaa 
VARIO:lla ja CB 240:lla, koska saimme 
PERI Suomelta valmiit muottisuunnitel-
mat sekä CB 240 työtasot esiasennet-
tuina. Vaihtoehtoinen, mutta hitaampi 
tapa valaa liittopalkkisiltojen pilarit olisi 
ollut liukuvalu”, kertoo taitorakenteiden 
työnjohtaja Antti Korkeaoja Destialta.

Kumpikin Destian urakan liittopalkkisilta 
on kokonaispituudeltaan lähes 
300-metrinen. Suurien kuormitusten ja 
heikon maapohjan takia perustukset 
ovat paalutetut, ja paalut ulottuvat 

syvimmillään jopa 70 metrin syvyy-
teen. Paaluanturoiden varaan peruste-
tut 25-metriset pilarit ovat valutöinä 
erittäin vaativia. Ne valetaan itsetiivisty-
vällä massalla viiden metrin korkeus 
kerrallaan.

”Muotit on mitoitettu tämän lähtökoh-
dan perusteella 125 kN/m2 hydrostaat-
tiselle paineelle. VARIO on tapauskoh-
taisesti räätälöitävä muottijärjestelmä, 
johon muottisuunnitelmien lisäksi 
sisältyy muottien esikasaaminen 
mahdollisimman valmiiksi jo PERI:n 
tiloissa”, kertoo projektipäällikkö Antti 
Repo PERI Suomi Ltd Oy:stä.

Räätälöity ratkaisu
VARIO pilarimuotin puoliskot kiinnitty-
vät toisiinsa liitosraudan avulla. Osat 
puristuvat toisiinsa vasten siipimutterei-
den avulla, jolloin saumasta tulee suora 
ja jäykkä.

VARIO GT 24 -pilarimuotin lisäksi PERI 
toimitti Destialle Lahden kehätietyö-
maalle PERI UP -porrastornit. Niiden 
avulla muottityön turvallisuus saatiin 
työmaalla entistä paremmaksi. 

”Myös meille tämä on ainutlaatuisen 
hieno projekti. Tärkeintä tässä silti on 
asiakkaan näkökulma. Siitä lähtökoh-
dasta oli tärkeää muun muassa se, että 
toimitimme VARIO-muotit työmaan 
haluamalla tavalla toteutettuina, tässä 
tapauksessa esikasattuna”, kertoo 
aluepäällikkö Georg Mestsaninov PERI 
Suomelta.

CB 240 -kiipeämiskonsolit toimivat työtasoina 
pilareiden ympärillä.

PERI UP Flex -porrastornit takasivat turvallisen 
kulun työtasoille.

Pääurakoitsija
Destia Oy
Teksti
Vesa Tompuri

Liittopalkkisiltojen pyöreät pilarit valettiin 
VARIO-järjestelmällä.
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Antti Korkeaoja kertoo arvostavansa 
esikasausta tässä tapauksessa 
erityisesti siksi, että tämä ratkaisu 
säästi työmaan resursseja sellaisiin 
töihin, jotka olivat välttämättömät tehdä 
työmaalla.

”Sitä paitsi olisi ollut lähes mahdotonta 
löytää työmaalta riittävän laaja tasainen 
maastokohta VARIO-muotin kasaamis-
ta varten. Pääsimme PERI:n ansiosta 
mahdollisimman helpolla”, Korkeaoja 
kiittelee.

25-metriset pilarit työn alla syksyllä 2018. VARIO-muotit esikasattiin PERI Suomen 
Hyvinkään varastolla.
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DUO näytti etunsa ahtaassa ympäristössä
Kymenlaakson keskussairaalan Konesalin laajennus, Kotka

Kymenlaakson keskussairaalan 
Konesali on kuvaava esimerkki 
kohteesta, jossa betonirakenteet on 
muotitettava ja valettava ahtaissa 
tiloissa. Koska nosturia on mahdo-
ton käyttää, kevyt muottikalusto on 
ylivoimainen ratkaisu.

1960-luvulla valmistunut Kymenlaak-
son Keskussairaala laajentaa ja 
peruskorjaa tilojaan käynnissä olevassa 
noin sadan miljoonan euron hankkees-
sa. Erillisenä urakkana vanhan sairaala-
osan kellariin rakennettiin Konesali, jolle 
löytyi tilaa entisen, hankkeen aikana 

DUO toimi tässä projektissa sekä seinä- että holvimuottina.Holvitukina toimivat PEP Ergo -tukitolpat.

puretun terapia-altaan paikalta.

”Meillä oli alun perin aikeena toteuttaa 
seinien muottityö perinteisesti sahata-
varasta työmaalla. Kun keskustelin 
PERI Suomen asiantuntijan kanssa, 
selvisi pian, että muitakin vaihtoehtoja 
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Joni Rantala 
Vastaava mestari, 
Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy:
“Meillä oli alun perin aikeena 
toteuttaa seinien muottityö 
perinteisesti sahatavarasta työmaal-
la. Kun keskustelin PERI Suomen 
asiantuntijan kanssa, selvisi pian, 
että muitakin vaihtoehtoja on."

Pääurakoitsija
Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy

Teksti
Vesa Tompuri

DUO:lla valettua valmista seinäpintaa.

Punainen DUO-tukipalkki toimii jäykisteenä 
ankkuroiden holvimuotin kiinni seinään.

on”, kertoo Konesalin urakoineen 
Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy:n 
vastaava mestari Joni Rantala.

Rantala kertoo saaneensa konesalin 
seinien muotittamisesta hänelle 
uudella DUO-monikäyttömuotilla siinä 

määrin uskottavan ehdotuksen, että se 
oli syytä käydä tarkasti läpi työmaan 
urakkatiimin kanssa.

”Totesimme urakkaporukan nokkamie-
hen kanssa asiaa läpikäytyämme 
DUO:n järkeväksi ratkaisuksi, koska 
perinteisin ratkaisuin muottimateriaalin 
roudaus sairaalan huoltokäytävää pitkin 
työpisteeseen olisi ollut todella 
työlästä”, Rantala toteaa.
 

Sekä seinät että holvit DUO:lla
Synteettisestä polymeeristä valmiste-
tun DUO:n nimenomaisena etuna on 
keveys ja toisaalta monikäyttöisyys. 
Sama muotti soveltuu niin perustuksiin, 
seiniin ja pilareihin kuin myös holveihin. 
DUO:n kaikki toiminnot voi suorittaa 
ilman apuvälineitä ja ne on helppo 
omaksua, vaikka tuote ei olisikaan 
entuudestaan tuttu.

”Meillä toki on työmaillamme kokenei-
ta ammattilaisia, mutta hekin arvosta-
vat vaivattomuutta ja monikäyttöisyyt-
tä. Kokemukset seinärakenteiden 
yhteydessä olivat pelkästään myöntei-
set ja lisäksi oli tiedossa, että sama 
DUO-muotti myös holvimuotiksi”, Joni 
Rantala kertoo.

Alun perin Insinöörilinjan työmaalta oli 
tiedusteltu PERI:ltä järeämpää holvi-
muottikalustoa vuokrattavaksi. Tässä 
tapauksessa kevytrakenteinen 
DUO-muotti oli optimiratkaisu.

”DUO on meillä aika uusi tuote, joten 
sen mahdollisuudet eivät ymmärrettä-
västi ole vielä aivan niin tutut kuin 
muiden muottituotteidemme. Nyt kun 

asiakkaillamme on DUO:sta yhä 
enemmän myönteisiä kokemuksia, 
päätimme tarjota asiakkaillemme 
mahdollisuuden myös vuokrata 
monipuolista DUO:a”, kertoo alue-
myyntipäällikkö Esa Romppanen PERI 
Suomelta.

Vuokra-aika jäi Kymen keskussairaalan 
Konesalin työmaalla hyvin kohtuullisek-
si; valmista tuli alle kahdessa kuukau-
dessa sen jälkeen, kun louhintojen ja 
vanhan altaan purkamisen jälkeen 
päästiin betonirakennetöihin. Erillisurak-
kana tehdyt louhinnatkin sujuivat hyvin, 
vaikka niiden aikana oli noudatettava 
erityistä varovaisuutta, koska yläpuoli-
sissa sairaalatiloissa toimivien herkkien 
laitteiden toimintaa ei saanut vaarantaa.

"Valmistusmateriaalista johtuva DUO:n 
keveys ja joustavuus osoittautuivat 
merkittäviksi eduiksi. Muottiratkaisu oli 
poikkeuksellinen: alhaalla raudoitus-
muottina toimi kalliota vasten asennet-
tu lämmöneristelevy ja ylhäällä sen 
päälle asennettu DUO”, Rantala 
perustelee.

Harmaa terästuen pää DFH kiinnitetään ilman työkaluja PEP Ergo -holvitu-
keen, ja tuki sijoitetaan holvielementtien nurkkiin.
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PERI-järjestelmät käytössä laajasti Jyväskylässä
As Oy Jyväskylän Holvi

Jyväskylään ydinkeskustaan 
nousee vuonna 2019 kaksi seitsen-
kerroksista asuintaloa. SRV hyö-
dyntää ahtaalla tontilla tehtävissä, 
tiukasti aikataulutetuissa runko-
töissään parasta muottitekniikkaa.

SRV rakentaa parhaillaan kahta 
seitsenkerroksista asuintaloa, joihin 
valmistuvien asuntojen kokonaismäärä 
on 111. Toisessa taloista SRV toimii 
myös rakennuttajana, toisessa pääura-
koitsijana. 

”Päädyimme paikallavalettuun kellari-
kerrokseen, ja yläpuolisesta rungosta-
kin pilarit, arinalaatat ja maanpainesei-
nät valoimme paikalla. 
DUO-muottijärjestelmä on osoittautu-
nut näissä rakenteissa erityisen 
monikäyttöiseksi”, kertoo työmaan 
vastaava mestari Juha Piirainen 
SRV:ltä.

DUO toimi myös pilarimuottina maaliskuun 2018 
lumipyryn keskellä.

MXH-lämmitettävä järjestelmämuotti toimi 
seinien valuissa.

SB-tukipukit tukemassa MAXIMO-seinämuottia.

Pääurakoitsija
SRV Rakennus Oy

Teksti
Vesa Tompuri

Paikallavaluseinien muottiratkaisuna 
tässä kohteessa on puolestaan ollut 
MAXIMO, ja holvit on muotitettu 
MULTIFLEX:illa. Lisäksi PERI:n 
toimitukseen sisältyi muottivanereita ja 
erilaisia muottitarvikkeita.

Juha Piirainen kertoo arvostavansa 
tehokkuutta myös muotituksessa. 
Tässä tapauksessa viiveettömyyden 
merkitys eri työvaiheissa korostuu, 
koska tontilla ei sen ahtauden takia voi 
varastoida mitään. On siis saatava 
kukin työvaihe käyntiin sitä mukaa kun 
tarvikkeet ja materiaalit saapuvat 
työmaalle.

”Tämä pätee myös jätteen määrään: 
jätelavoja ei työmaalle mahdu. 
DUO-järjestelmää käytettäessä jätettä 
ei juuri synny. Se on arvokasta sekä 
työmaalogistiikan huolettomuuden 
näkökulmasta että puhtaasti ekologisis-
ta syistä”, Juha Piirainen perustelee.

Jätteen määrän minimointi on SRV:llä 
kirjattuna myös tärkeäksi strategiseksi 
tavoitteeksi. Kukin työmaa pyrkii siksi 
minimoimaan kertyvän rakennusjätteen 
määrän. 

”Kyllähän tämä on jokaiselle vastuulli-
selle, ympäristöstä välittävälle rakenta-
jalle henkilökohtaisellakin tasolla tärkeä 
asia”, Juha Piirainen toteaa.

Viime vuoden helmikuussa käynnisty-
nyt As Oy Jyväskylän Holvi muuttaa 
Yliopiston kadun vartta nykyaikaisem-
maksi. Koska kyseessä on ydinkeskus-
ta-alue, on erityisen tärkeää, että uudet 
rakennukset istuvat hyvin ympäristöön-
sä. ”Naapuruston kuuleminen on ollut 
alusta lähtien keskeinen asia. Kun uutta 
rakennetaan, se on tehtävä hyvässä 
hengessä alueella jo asuvien ihmisten 
ja siellä toimivien yrittäjien kanssa”, 
Piirainen muistuttaa.
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Lue lisää!Uutta Suomen telinemarkkinoilla!

Kevyt
Turvallinen
Kustannustehokas

PERI UP Easy
-julkisivuteline
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Uusi ja vanha integroitiin yhteen - lisätilaa toimistolle
PERI Suomen pääkonttorin laajennus, Hyvinkää

PERI Suomen tontilla Hyvinkään 
Hakakalliossa tehtiin kesästä 2017 
lähtien lujasti myös työmaatöitä. 
Yhtiön vanha toimisto varaston 
yhteydessä oli jo joitakin vuosia 
kaivannut kipeästi laajennusta, joka 
nyt toteutui.

”Orgaaninen kasvumme on ollut sitä 
luokkaa, että vuoden sisällä olemme 

palkanneet yli 20 uutta toimihenkilöä, 
eikä rekrytointitarve näytä laantuvan 
vieläkään”, kertoo PERI Suomen 
toimitusjohtaja Pekka Ylänne.

Hän viittaa voimakkaaseen talonraken-
nusbuumiin alkusysäyksenä PERI 
Suomen hurjaan tämänhetkiseen 
vauhtiin. Toinen, paikallavalun suhteelli-
sen suosion kasvutrendi on ollut 
pidempiaikainen muotitustarvetta 
tasaisesti lisäävä tekijä.

Omaan rakennushankkeeseen ryhdyt-
täessä PERI Suomessa oli luonnollises-
ti varsin selvää, että runko toteutetaan 
paikallavalurakenteisena. Toukokuussa 
valmistunut toimistolaajennus on 
betonirakenteena vaativa muun muassa 
siksi, että osa valmiista betonipinnasta 
jää sellaisenaan näkyviin.

PROKIT-järjestelmä toimi suojakaiteena holvin 
avoimilla reunoilla. Holvituentaa MULTIFLEX-järjestelmällä.

PERI Suomen pääkonttori sijaitsee Hyvinkään 
Hakakallion teollisuusalueella, aivan 25-tien 
vieressä
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”Teimme pölynsidontakäsittelyn 
näkyviin jääville pinnoille. Erityispiirtee-
nä näissä pinnoissa on vielä se, että 
pulttireiät on täytetty rakennuttajan 
tuotteistoon kuuluvilla sisustustulpilla. 
Näin näkyviin jäävät betonipinnat 
saadaan erittäin siisteiksi koko alal-
taan”, perustelee toimistolaajennuksen 
kokonaisurakkana toteuttavan Proppa 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 
rakennusinsinööri Hannu Kontiainen.

Kontiainen, joka aikanaan aloitti 
Teollisuusviitosten ensimmäisenä 
työntekijänä, perusti Propan puolisonsa 
rakennusmestari Marja-Leena Ekin 
kanssa vuonna 1991. Sen jälkeen 
Proppa Oy on urakoinut valikoidusti 
mitä erilaisimmissa vaativissa raken-
nushankkeissa. Mukaan mahtuu 
palkitun, muista asemista poiketen 
etuajassa valmistuneen Koivusaaren 
metroaseman mutkikkaat puukattotyöt 
ja yli kymmenen vuotta teollisuusraken-
tamista Kirkniemen paperitehtaan 
vaihtelevissa urakoissa.

”Kaikki on voitettu tiukasti kilpaillen. 
Ehkä kokemus sekä omalla uralla että 
muutamissa tapauksissa pitkään 
samassa kiinteistössä toimien on 
auttanut pärjäämään”, Kontiainen 
pohtii.

Vaativia holveja ja väliseiniä PERI 
Suomelle
Proppaa voisi kutsua ”yleisrakentami-
sen erikoisurakoitsijaksi”; yhtiö hallitsee 
kaikki perusmateriaalit ja urakkamuodot 
sekä ison kirjon erilaisia työmenetel-
miä. Kontiainen ja Ek tähdentävät 
pätevien, yhtiön omien työmaa-ammat-
tilaisten keskeistä osuutta hyvän 
lopputuloksen saavuttamisessa.

”Meille on kunnia-asia pystyä työllistä-
mään tasaisesti työntekijöitämme. 
Meillä on johtotähtenä työllistää omaa 
henkilökuntaa, joka pääosin on suoma-
laista. Äidinkielinen kommunikointi 
työmaalla ehkäisee viestien väärinym-
märtämistä ja sitä kautta edistää 

korkealaatuista lopputulosta”, Ek pohtii.

Propan työmaahenkilöstö on saanut 
tehdä parastaan PERI Suomen toimis-
tolaajennuksen holvien ja kantavien 
väliseinien valuissa, jotka saatiin 
päätökseen tammikuussa 2018. 
L-muotoisessa uudessa toimistosiives-
sä ei ole lainkaan pilareita; kantavat, 
huoneita jakavat väliseinät korvaavat 
niiden rungon pystykuormituksia 
ylhäältä alas siirtävän tehtävän.

Jännevälit tässä pitkänomaisessa, 
kymmenen metriä leveässä laajennus-
osassa vaihtelevat viiden ja seitsemän 
metrin välillä. 

”Kyllä betonityöt ja valmiit betoniraken-
teet ovat kaiken kaikkiaan tämän 
projektin suola. Muotit toimittaneelle 
rakennuttajalle kohde on samalla 
näytön paikka ja jopa näyteikkuna sille, 
mihin kaikkeen muottitekniikka taipuu”, 
kertoo Marja-Leena Ek. 

Pääurakoitsija
Proppa Oy

Teksti
Vesa Tompuri

Laajennuksen seinät toteutettiin paikallavalura-
kenteisina MAXIMO-järjestelmällä.

Tilaa työmaalla ei ole ollut yhtään ylimääräistä. 
Samalla kun PERI Suomen työntekijöile täytyi 
järjestää turvallinen kulku parkkipaikalta 
toimistolle, oli nostureille, betoniautoille ja muille 
kuormille raivattava tilaa ahtaalta tontilta. Holvin muotitusta tammikuussa 2018.

Projektin tilanne joulukuussa 2017: 
ensimmäinen holvi muotituksen alla - 
järjestelmänä MULTIFLEX.
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Suojaseinät peittävät kerrallaan 
rakennuksen 3 ylintä kerrosta.
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Majakka kohoaa Kalasataman korkeuksiin
REDIn Majakka, Kalasatama, Helsinki

Kalasataman rakentaminen etenee 
vauhdilla vuoden 2018 kesällä. Kauppa-
keskus REDI on jo lähes valmis ja 
tornitaloista ensimmäinen, Majakka, 
erottuu korkeudellaan jo selvästi. 
Majakka ja seitsemän muuta tornitaloa 
tulevat toimimaan maamerkkeinä koko 
kaupunginosalle.

Korkeiden, yli 15-kerroksisten kerrosta-
lojen tietotaito on Suomessa vielä 
nuorta. Kokemusta on haettu kaikin 
mahdollisin tavoin, muun muassa 
tutustumalla muualla Euroopassa 
toteutettuihin ratkaisuihin.

”Yksi haetuista opeista oli tutustumi-
nen tornitalotyömaahan Puolassa. 
Siellä näin ensi kertaa käytössä 
kiipeävän muottijärjestelmän, jollainen 
meilläkin Majakassa päätyi sittemmin 
käyttöön. Tehokkuusedut näkyvät sitä 
paremmin, mitä korkeampaa taloa 
rakennetaan. Tähän asti kertyneen 
kokemuksen nojalla sanoisin, että aina 
kun mennään 15 ja sitä suurempaan 
kerrosmäärään, kiipeävä ratkaisu on 
taloudellisestikin mielekäs”, arvioi 
Majakan työmaapäällikkö Juha Leivo-
nen SRV Rakennus Oy:ltä.

Samalla kun kuilun muotit nousevat 
kiipeävän RCS-järjestelmän avulla, 
suojaa kiipeävät suojaseinät rakennuk-
sen ympärillä rakennusta tuulelta. Tämä 
etu korostuu Kalasataman kaltaisissa 
merenrantapaikoissa, joissa tuulisuus 
aina nousee työmaan isoksi riskitekijäk-
si.

Kiipeävä RCS-suojaseinäjärjestelmä tasoineen Majakan hissikuilussa.
Majakka 10 kerroksen tietämillä loka-marraskuun 
vaihteessa 2017.

Pääurakoitsija
SRV Rakennus Oy

Teksti
Vesa Tompuri

Juha Leivonen 
Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy:
“RCS-järjestelmän tehokkuusedut 
näkyvät sitä paremmin, mitä 
korkeampaa taloa rakennetaan. 
Tähän asti kertyneen kokemuksen 
nojalla sanoisin, että aina kun 
mennään 15 ja sitä suurempaan 
kerrosmäärään, kiipeävä ratkaisu on 
taloudellisestikin mielekäs.”

”Kokonaisaikataulu on laadittu toki niin, 
että joskus ei päästä tuulen takia töihin. 
Rajana on 10 metriä sekunnissa, josta 
voidaan hieman joustaa turvallisuutta 
vaarantamatta. Ajoittain tuuli on yltynyt 
jopa 25 metriin sekunnissa. Silloin on 
selvää, että on pidettävä taukoa. Yhtä 
selvää on, että vähätuulisempien 
jaksojen aikana on oltava tehokas, ja 
tätä tavoitetta PERI:n kiipeävä RCS-jär-
jestelmä on Majakan työmaalla 
edistänyt merkittävästi”, Leivonen 
sanoo.

Majakka ja muut seitsemän tornitaloa 
ovat REDI-kauppakeskuksen ohella 
toinen merkittävä ja teknisesti haas-
teellinen osakokonaisuus pitkälle 
2020-luvun puolelle ulottuvassa 
miljardihankkeessa. Koska nämä 
tornitalot muovaavat merkittävästi 
kaupunkikuvaa, niiden arkkitehtuuriin ja 
rakenteisiin on käytetty paljon aikaa ja 
luovuutta.

Yksikään tornitaloista ei ole muodol-
taan ’kantti kertaa kantti’. Kaikissa 
kahdeksassa talossa rungon jäykistys 
hoituu rakennuksen keskelle sijoitetun 
hissikuilun avulla.

”Majakassa on 21. kerroksen kohdalla 
erikoisuutena kuuden metrin uloke, jota 
me kutsumme työmaakielellä ’nitkau-
tukseksi’. Tällaisissa erikoispaikoissa 
korostuu myös muottitoimittajan 
tekninen osaaminen ja palvelukyky. 
Olemme saaneet PERI Suomelta tarkat 
suunnitelmat ja kaiken tarvittavan 

teknisen avun niin näissä erikoiskohdis-
sa kuin muissakin teknisissä kysymyk-
sissä”, sanoo betonityönjohtaja Reijo 
Uronen.

Uronen jos kuka tietää mistä puhuu ja 
mille antaa arvoa. Hän on työskennellyt 
vaativissa betonirakennekohteissa jo 40 
vuoden ajan. Majakka uusine tekniikoi-
neen on silti hänellekin tuore kokemus.

”Kiipeävä muottijärjestelmä muistuttaa 
hiukan perinteistä liukuvalua. Uutta 
siinä on kuitenkin esimerkiksi se, että 
samalla kiipeilyperiaatteella voidaan 
suojata rakennettava talo kauttaaltaan 
ympäri”, Uronen toteaa.
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Massiivinen telinetuenta Tampereen raitiotiesillalla
Koivusenojan ratasilta, Tampere

Tampereen raitiotiehankkeen 
työmaavaihe käynnistyi maalis-
kuussa 2017. Ensimmäinen, Pyyni-
kintorilta Hervantaan ulottuva 
vaihe valmistuu toukokuussa 2021, 
jolloin myös ratikkaliikenne alkaa. 
Raitiotien kokonaispituus on noin 

15 kilometriä, jonka matkalle 
mahtuu paljon haastava rakenta-
mista - muun muassa ratasiltoja. 
Yksi niistä, sata metriä pitkä 
jännitetty betonisilta, valmistuu jo 
tänä vuonna Koivusenojan alueelle 
Hervantaan.

Aikataulu Koivusenojan ratasillan 
rakentamiseksi on poikkeuksellisen 
tiukka, koska rakentaminen päästiin 
aloittamaan vasta helmikuussa 
kaavoituspäätöksen viivyttyä odotettua 
pidempään. Kun työt sitten alkoivat, 
ilmeni pian, ettei silta valmistuisi tänä 

Koivusenojan ratasillan 14 m korkeat pilarit muotitettiin 
MAXIMO-järjestelmällä.

Tuentatelineiden käyttö silloissa puun sijaan nopeuttaa prosesseja 
huomattavasti.



15

vuonna ilman aikataulua nopeuttavia, 
totutusta poikkeavia ratkaisuja.

”Maasto rakennuspaikalla on lisäksi 
epätasaisuutensa takia vaativa. 
Olemme laskeneet, että säästimme 
aikataulussa noin kuukauden, kun 
oivalsimme käyttää sahatavarasta 
tehtyjen telineiden asemesta PERI UP 
-tuentatelineitä”, kertoo Raitiotieallians-
sin työmaapäällikkö Jani Kiili. Raitio-
tieallianssin muodostavat YIT, joka on
Jani Kiilin työnantaja, sekä VR Track,

Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen 
kaupunki ja Pöyry-yhtiöt. Toteutusmuo-
don ollessa allianssi tiimin jäsenet 
tekevät yhdessä päätökset käytettävis-
tä ratkaisuista.

Suunnittelu ja asennus mukana 
toimituksessa
Talonrakennukseen verrattuna muotti-
järjestelmien käyttö siltakohteissa on 
ollut pitkään vähäistä, koska aikataulut 
infrarakentamisessa ovat olleet 
tyypillisesti väljemmät. PERI on 
kehittänyt PERI UP Flex -telinejärjestel-
mänsä muun muassa siksi, että 
muottitöitä ja koko rakentamisprosessia 
saataisiin nopeutetuksi. Toinen etu on 
ympäristöystävällisyys, koska teräsra-
kenteiset telineet ovat kierrätettävissä 
työmaalta toiselle ja näin uudelleen 
käytettävissä.

”Tässä tapauksessa tarvittiin todella 
järeitä telineitä, koska silta valmistuu 14 
metrin korkeudelle maanpinnasta. 
Nopea rakentamisaikataulu taas oli 
korostuneen tärkeää, koska silta ylittää 
aktiivisella käytöllä olevan kuntopolun”, 
Jani Kiili kertoo.

Kiili pitää olennaisen tärkeänä, että 
tuentatelinetoimittajalla on kykyä ja 
halua laatia myös suunnitelmat 
tuotteistaan sekä myös asentaa ja 

purkaa telineet. PERI:llä nämä palvelut 
ovat aina saatavissa, kun asiakas 
sellaisia tarvitsee.

”Kunnon suunnitelmat yhdistettyinä 
nopeaan asennukseen olivat houkutte-
leva tarjous. Vertasimme PERI:n 
vaihtoehtoa sahatavarasta tehtyjen 
telineiden asennukseen ja totesimme 
PERI:n järjestelmän edut”, Kiili toteaa.

Tällä työmaalla tuentatelinetyön toteutti 
ResMarine Oy, Rauman telakalla neljä 
vuotta sitten perustettu telineasennuk-
siin erikoistunut yritys. ResMarinen 
toimitusjohtaja Timo Kallio kiittelee 
PERI:n toiminnan laatua, sekä projek-
tinhoidon että suunnittelun näkökul-
masta.

”Oli oleellista, että myös suunnittelu-
ratkaisuja tehtiin paikan päällä. Sitä 
mukaa kun lähtötiedot tarkentuivat, 
täsmennykset suunnitelmiin tulivat 
todella nopeasti”, Kallio sanoo.

Koivusenojan ratasiltatyömaa on sillan 
suuren pituuden ja korkeuden vuoksi 
vaativa sekä teknisesti että turvallisuu-
den näkökulmasta. Teräksisellä 
telinejärjestelmällä nämä haasteet ovat 
melko helposti voitettavissa.

Tämä kohde vaati järeitä telineratkaisuja, sillä silta valmistuu 14 metrin 
korkeudelle maanpinnasta

PERI toimitti kaluston lisäksi tarkat 
suunnitelmat, sekä asennuksen 
yhteistyössä ResMarine Oy:n 
kanssa.

Pääurakoitsija:
Raitiotieallianssi -
YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut
VR Track
Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen kaupunki
Pöyry-yhtiöt

Teksti:
Vesa Tompuri

Sillan massiivinen valu käynnissä loppukesästä 2018.
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