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Hyvät yhteistyökumppanit!

Kädessänne on asiakaslehtemme, PERIskooppi.  
Kerromme tässä lehdessä mielenkiintoisista ja haasta-
vista rakennuskohteista Suomessa, sekä tuotteistamme, 
joita saksalainen emoyhtiömme PERI GmbH kehittää ja 
valmistaa.

Kulunut vuosi on ollut erittäin mielenkiintoinen ja työn 
täyttämä - johtuen muun muassa tässä numerossa 
 esiteltävistä jättiprojekteista, ja markkinoille tuoduista 
uusista tuotteista ja ratkaisuista.

Lanseerasimme markkinoille uuden, kierrätettävästä 
polymeeristä valmistetun DUO-monikäyttömuotin, jonka
yksi tarkoitus on korvata puutavaran käyttöä. Toistaiseksi 
meillä vain myyntituotteena olleen DUO:n  vuokraustoiminta 
alkaa vuonna 2018.

Tämän lisäksi olemme panostaneet menestyksekkäästi 
MAXIMO-järjestelmämuotin myynti- ja vuokraustoimintaan, 
sekä tähän liitettävään lämmitettävään MXH-elementtiin. 
MXH-elementtien suosion vuoksi olemme päättäneet 
tuplata niiden vuokravarastomme.

Kansikuva
Olympiastadionin peruskorjaus, Helsinki

Näillä uusilla tuotteilla pyrimme PERI:n vision mukaisesti 
olemaan kehityksen kärjessä, edesauttaen ja kehittäen 
paikallavalurakentamisen toteutusta niin Suomessa kuin 
myös maailmalla.

Työmaaprojektien erilaisuus lehdessämme kertoo jo sen, 
että voimme kohdata erilaiset vaatimukset ja tarpeet 
tehokkaalla suunnittelulla ja monipuolisella kalustollamme. 
Näillä keinoin haluamme olla auttamassa projektienne 
onnistumisessa.

Hyviä lukuhetkiä!

Pekka Ylänne
Toimitusjohtaja
PERI Suomi Ltd Oy
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shop.perisuomi.fi 

DUO
Kevyt järjestelmämuotti seiniin, pilareihin ja holveihin

PERI-tarvikkeet netistä
24/7

DUO sopii niin perustuksiin, seiniin 
ja pilareihin, kuin myös holveihin. 
Järjestelmä on todella yksinkertainen 
ja kevyt – kaikki osat painavat alle 
25 kg.

Käytännöllinen
Etenkin perustuksissa

Nopea
Kevyt paino – nosturia ei tarvita

Ei melua 
Osat ovat muovia, mikä ei aiheuta 
meluhaittaa työmaille

DUO:n lähes kaikki toiminnot voidaan 
suorittaa ilman apuvälineitä, ja työvai-
heet on helppo omaksua nopeasti.

2018 MYÖS VUOKRATTUNA!
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Lämmitettävä MXH-järjestelmämuotti 
auttoi talvivaluissa
Antinkankaan monitoimitalo, Raahe

Talvibetonointi yksinkertaisimmil-
laan ei ole temppu eikä mikään. 
Tilanne on aivan toinen, jos valetta-
vana on yli viisi metriä korkea seinä 
ja keli välillä reilustikin pakkasen 
puolella. Raahen Antinkankaan 
koulukeskustyömaalla tällainenkin 
valu hoitui.
 

Raaheen on rakenteilla koulu- 
keskus-monitoimitalo, jonka runkotyöt 
oli aikataulutettava syksyyn ja talveen. 
Runko todettiin jo suunnitteluvaiheessa 
järkeväksi toteuttaa pääosin paikallava-
lurakenteisena, muun muassa rakentei-
den massiivisuuden ja talon tavanomai-
sesta poikkeavien muotojen takia. 
Tiedossa oli, että nykyisillä muottijär-
jestelmillä tällainenkin vaativa talvibeto-

MAXIMO- ja MXH-järjestelmien kanssa sopiva
MXK-työtasojärjestelmä on äärimmäisen 
turvallinen tikas-luukku -järjestelmänsä ansiosta.

Monitoimitalon runkotyöt aloitettiin talven
kynnyksellä, ja talvibetonointiin varauduttiin
huolella hyvissä ajoin.

Valut käynnissä helmikuun 2017 pakkasilla.

nointikohde on mahdollista toteuttaa 
vuodenajasta riippumatta.

Ainoat poikkeukset ontelolaatastosta 
olivat liikuntasalin katon HTT-laattara-
kenteiset pääkannattajat sekä porras-
huoneiden ja väestönsuojan välipohjat. 
Esijännitetyt TT-laatat liitettiin paikalla-
valu- ja elementtiseiniin tavalliseen 
tapaan seinien tartuntaraudoitteiden 
avulla.
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PERI MXH
Lämmitettävä järjestelmämuotti

Tero Mähönen, Betonityönjohtaja
Hartela Pohjois-Suomi Oy:
“Varauduimme hyvissä ajoin siihen,
että talvivalujen aikana tarvittaisiin
lämmitettävää muottijärjestelmää.
PERI:n MXH toimi tässä erinomai-
sesti.”

MAXIMO-järjestelmämuottiin
asennettava lämmityselementti
■■ Asennus yhdeltä puolelta
■■ Ei välikeputkia

Elementtikoot
Leveys 1,20 m ja 2,40 m
Korkeus 2,80 m
Korotusmuotit 1,20 m / 0,60 m

■■ Paino: 105 kg/m²
■■ 1 ohjauskeskus 3:lle isolle muotille
■■ Turvallinen MXK-työtasojärjestelmä

Pääurakoitsija
Hartela Pohjois-
Suomi Oy
Teksti
Vesa Tompuri

Seinien valumuoteiksi valittiin PERI:n 
lämmitettävät MXH-järjestelmämuotit. 
Sovitun työnjaon mukaisesti muottitoi-
mittaja teki valupainelaskelmat ja 
toimitti ne hankkeesta vastaavalle 
rakennesuunnittelijalle.

“Yhteistyö muottitoimittajan kanssa 
oli tässäkin hankkeessa oleellinen asia. 
Sallitun valupaineen lisäksi PERI antoi 
mietittyjä ehdotuksia paikallavalu- ja 
elementtirakenteiden liitoksiin”, kertoo 
rakennesuunnittelua hankkeessa 
vetävä Jukka Hautajärvi oululaisesta 
Arkins Suunnittelu Oy:stä.

Elokuussa 2016 käynnistynyt työmaa 
valmistuu kesään 2018 mennessä, 
joten aikaa ripeästi edenneiden 
runkotöiden jälkeen jää runsaasti 
taloteknisille ja muille sisätöille.

Työmaa onnistui vaativissa valuissa
Laadukkaiden suunnitelmien ja siinä 
yhteydessä tarkasti mietittyjen 
valuteknisten ratkaisujen perusteella 
oli turvallista aloittaa runkotyöt talven 
kynnyksellä. Pääurakoitsija Hartela 
Pohjois-Suomi Oy:n urakka-ajasta 
ensimmäiset kuukaudet kuluivat 

suhteellisten työläiden pohjarakennus-
töiden merkeissä. Runkotyöt päästiin 
silti aloittamaan jo syyskuun puolivälis-
sä. Oli tiedossa, että ne jatkuvat talven 
yli, joten työmaa varautui hyvissä ajoin 
siihen, että valujen aikana tarvittaisiin 
myös toimivaa lämmitettävää muottijär-
jestelmää.

“Lämmitettävyyden takia päädyimme 
PERI:n MXH-järjestelmään. Valinta 
osui oikeaan, sillä korkeatkin seinävalut 
onnistuivat mainiosti silloinkin, kun 
pakkanen laski -15 °C:een”, kertoo 
työmaan vastaava mestari Kari 
Väisänen.

Väisänen kiittelee koko työmaan 
puolesta muottitoimittajan tarjoamasta 
avusta, jonka ansiosta lämmitys saatiin 
toimivaksi myös ääriolosuhteissa.

“Järjestelmän omat vakiolämmöt 
riittivät pitkälle ja kun tuli oikein kylmää, 
PERI:llä oli ratkaisu siihenkin”, Väisänen 
sanoo.

Seinävalut Antinkankaalla olivat vaativia 
myös suuren valukorkeuden näkökul-
masta. Suurimmillaan yli viiden metrin 
valupaine oli seurausta siitä, että 

paikallavaluseinät aloitettiin yhtenäisinä 
suoraan anturan päältä. 

“Rakennesuunnitelmien mukaan 
betoniseinän tuli jatkua perusmuurista 
yhtenäisenä ilman vaakasaumoja. Tällä 
ratkaisulla me täytimme suunnitelmien 
vaatimukset”, kertoo Hartela Poh-
jois-Suomen betonityönjohtaja Tero 
Mähönen.
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Jättimäinen rakennuskompleksi 
nousee PERI-järjestelmin
Triplan pysäköintilaitos, Pasila, Helsinki

Keski–Pasilaan nouseva jättimäinen 
Tripla-rakennuskompleksi on 
poikkeuksellisen massiivinen myös 
betonirakennuskohteena. Käsityk-
sen työmaan koosta antaa pelkän 
pysäköintilaitoksen paikallavaluhol-
vien lukumäärä: 80. 
 

Pasilan rautatieaseman viereisen 
alueen pitkään suunniteltu rakentami-
nen on täydessä käynnissä. YIT 
Rakennus Oy:n viisi vuotta kestävä 
hanke sisältää Pasilan rautatieaseman 
uudistamisen sekä sillanrakennusta ja 
-korjausta. Suurin siivu miljardihank-

Pysäköintilaitoksen rakenteet on tiheästi raudoitettuja ja 
korkeita suurien pystykuormien vuoksi.Triplan pysäköintilaitoksen työmaa vauhdissa tammikuussa 2017.

keesta liittyy kuitenkin uudisrakentami-
seen, jota viiden jalkapallokentän 
kokoisessa montussa riittää. Pysäköin-
tilaitos rakennetaan ensiksi, jonka 
jälkeen alkaa nousta kauppakeskus, 
toimistorakennuksia sekä hotelli, joiden 
valmistuminen on ajoitettu vuodelle 
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Jonne Melleri, projektipäällikkö ja
Kenneth Dikert, projektijohtaja,
Top Building Oy:
“Muottiasiat on PERI:n osaavissa
käsissä, eikä meidän näin ollen
tarvitse itse stressata valupainelas-
kelmissa ja muilla erikoisosaamis-
alueilla.”

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy
Paikallavalu-urakoitsija
Top Building Oy
Teksti
Vesa Tompuri

MULTIPROP-holvituet jälkituennassa liiketilojen kerroksissa.Pilarien korkeus on enimmillään lähes kymmenen metriä.

2020. Triplan läntisimpään kortteliin 
valmistuu asuntoja 2020 ja 2021.

Nyt käynnissä olevalla pysäköintilaitos-
työmaalla jokseenkin kaikki kantavat 
rakenteet tehdään paikallavalubetonis-
ta. Osa alimmasta kerroksesta on 
poikkeuksellisen korkea, koska se liittyy 
suoraan myöhemmin mahdollisesti 
rakennettavan, metroon yhdistyvän 
Pisararadan rakenteisiin.

“Kaikkiaan parkkihallissa on viisi 
kerrosta. Etenemme valutöissä kerros 
kerrokselta monipuolisesti PERI:n 
kalustoa käyttäen”, kertoo projektipääl-
likkö Jonne Melleri kaikista pysäköinti-
laitoksen muottiasennuksista ja 
raudoituksista vastaavasta Top Building 
Oy:stä.

Top Building hoitaa työmaalla pilarien 
ja seinien paikallavalut. Niiden aikataulu 
on Mellerin ja projektijohtaja Kenneth 
Dikertin mukaan epätavallisen tiukka; 
myös viikonloppuja ja iltoja on pitänyt 
uhrata, jotta tahti säilyy sovitun 
mukaisena. Valmista tulee kesällä 
2017, jolloin Top Buildingilla on meneil-
lään jo Triplan kauppakeskuksen 
betonityöurakka.

Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitok-
sen työt etenevät kevään ajan yhtaikai-
sesti. Tämä vaatii tarkkaa työvaiheiden 
suunnittelua, koska kauppakeskus 
rakennetaan pysäköintilaitoksen päälle.

Muottijärjestelmä joka lähtöön 
Triplan pysäköintilaitoksen rakenteet 
on tiheästi raudoitettuja ja korkeita. 
Tiuha raudoitus on luonnollisesti 

seurausta suurista pystysuuntaisista, 
yläpuolisista parkkikerroksista ja koko 
komeuden päältä kertyvästä kauppa-
keskuksen rakenteiden painosta. 
Pilareiden halkaisija esimerkiksi on 
lähes metrin.
 
“Pilarimuotteina meillä on pyöreä 
SRS-pilarimuotti ja MAXIMO-järjestel-
mämuotti, sekä holvimuottina moni-
käyttöinen MULTIFLEX. Korkeiden 
holvien tuentakalustona käytämme 
PERI UP -tukitornia. On olennaista, 
että saamme muottitoimittajalta täyden 
asiantuntijapalvelun muottisuunnitelmi-
neen, valupainelaskelmineen ja muotti-
tarkastuksineen. Fyysinen tuote on 
tietysti oleellinen, eikä sitä kannata 
tilata mistä tahansa. Muottijärjestelmät 
eivät ole mitään rautakauppatavaraa”, 
Kenneth Dikert perustelee.

Logistiikkaa sekä Melleri että Dikert 
pitävät erittäin merkittävänä haasteena; 
ylimääräistä tilaa työmaalla ei yksinker-
taisesti ole. Se on ollut venymisen 
paikka myös PERI Suomen asiantunti-
joille: 60 000 tähänastisen holvineliö-
metrin muotittamiseksi on täytynyt 
ottaa käyttöön kaikki mahdolliset 
resurssit.

“Tässä on kyllä auttanut pitkä ja 
luottamuksellinen yhteistyö. PERI:n 
yhteyshenkilömme tietää puolesta 
sanasta mitä tarvitsemme ja hoitaa 
sen jälkeen ammattitaidolla loput”, 
Jonne Melleri kiittelee.

Vuonna 2003 perustetulle Top 
Building Oy:lle Tripla on niin ikään 
’elämää suurempi’ työmaa. Yhtiön 
noin 70 työntekijästä lähes kaikki 

ovat Tripla-työmaalla. 

”Ei-oota emme silti aio muuallekaan 
myydä. Tarpeen mukaan värväämme 
osaavia tekijöitä lisää”, Jonne Melleri 
sanoo.
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Ratkaisuja PERI UP Flex -järjestelmällä
Suojataso raiteiden päälle ja väliaikainen siirtymäsilta, Pasilan asema

Pasilan vanha, vuonna 1990 valmistunut asema puretaan, 
ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi asemarakennus. Uuteen 
asemakortteliin tulee paljon lisäkerroksia, joita vanhan 
aseman rakenteet eivät olisi kestäneet. 

Pasilan väliaikaisen aseman turvallisia 
jalankulkuyhteyksiä takaamaan 
rakennettiin PERI UP Flex -telineistä ja 

Junaliikenne toimii normaalisti purkutöiden aikana – PERI-järjestelmistä 
koottu taso suojaa ratakiskoja.

Silta yhdistää Opastinsillan ja Pasilan väliaikaisen 
aseman toisiinsa.

Jalankulkijat pääsevät liikkumaan siltaa pitkin 
turvallisesti ja esteettömästi.

Silta rakennettiin Ratapihantielle ajokaistojen väliin.

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy

Suojatasoa kannattelee ratakiskojen välissä olevat MULTIPROP-tukitornit.

Purkamisen avuksi rakennettiin suojataso raiteiden päälle 
PERI UP -, MULTIFLEX- ja LGS-järjestelmiä yhdistelemällä.
Taso suojaa koko urakan ajan normaalisti toimivaa junalii-
kennettä Pasilan aseman purkutöiden ja uudisrakentamisen 
aikana.

GT 24 -palkeista väliaikainen siirtymäsil-
ta. Siltaa pitkin jalankulkijat pääsevät 

liikkumaan Opastinsillan ja väliaikaisen 
aseman väliä esteettömästi.
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Keskustakirjasto eteni maan pinnalle
Keskustakirjaston pääurakkavaihe, Helsinki

Helsingin keskustan yksi keskeinen 
uusi maamerkki, Musiikkitalon ja 
päärautatieaseman väliin rakennet-
tava Keskustakirjasto on edennyt 
pääurakkavaiheeseensa. Vuoden 
2018 syyskuussa valmistuvalla 
kirjastotyömaalla riittää rakenne-
teknisiä haasteita, joista ensim-
mäisiin kuuluvat geometrialtaan 
epäsäännölliset paikallavaletut 
kuilut.

Helsingin kaupunki julisti tammikuussa 
2012 avoimen kansainvälisen arkkitehti-
kilpailun uuden pääkirjaston suunnitte-
lusta. Tuomaristo valitsi 544 kilpailueh-
dotuksen joukosta voittajaksi Arkkiteh-
titoimisto Ala Oy:n ehdotuksen 
“Käännös”. Ehdotuksen perusteella 
laadittujen ja nyt toteutettavien 
suunnitelmien mukainen kaupunkiku-
vallinen ydin muodostuu massiivisista 
teräskaarista, joita niin ikään massiivi-
set betonirakenteet tukevat.

Jo perustusurakka, jonka toteuttajaksi 
valittiin E.M. Pekkinen Oy, sisälsi 
vaativia paikallavalurakenteita. Projek-
tinjohtomuotoisena toteutettava 
pääurakka, jota koskevan kilpailun voitti 
YIT Rakennus Oy, käynnistyi marras-
kuussa 2016. YIT valitsi kaikista 
paikallavalurakenteista vastaavaksi 
aliurakoitsijakseen AKR Betoni Oy:n.

PERI UP Flex –telineet toimivat raudoitustelineinä 
Keskustakirjaston työmaalla.

Keskustakirjaston työvaihe ilmasta käsin vuoden 
2017 maaliskuussa. Kuva: YIT Rakennus Oy

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy
Betonityöt
AKR Betoni Oy
Teksti
Vesa Tompuri

AKR Betoni on noussut vajaassa 
kymmenessä vuodessa yhdeksi 
Suomen johtavista betonitöihin 
erikoistuneista PK-rakennusliikkeistä. 
Yhtiö on tehnyt perustamisestaan 
lähtien tiivistä yhteistyötä PERI 
Suomen kanssa. “Saamme PERI:ltä 
valmiit muottisuunnitelmat, mikä on iso 
etu. Kaiken kaikkiaan se, että pääsem-
me tekemään töitämme osaavan 
muottiasiantuntijan kanssa, tehostaa 
omaa työtämme huomattavasti. Lähes 
kaikissa tilanteissa on järkevää käyttää 
nimenomaan muottijärjestelmiä, sillä 
se nopeuttaa töitämme ja tekee niistä 
turvallisempia”, kertoo Keskustakirjas-
ton työmaan betonitöitä vetävä AKR 
Betonin työnjohtaja Andres Nõmmik.

Nõmmik on viime aikoina tottunut 
lähes pelkästään vaativiin työmaihin. 
Keskustakirjaston ohella hänelle ovat 
henkilökohtaisesti tuttuja muun 
muassa Triplan sekä Helsinki–Vantaan 
lentoaseman urakat. Keskustakirjaston 
betoniurakoissa on kaikkiin muihin 
työmaihin verrattuna erikoisuutena 
rakenteiden monimuotoisuus: suorakul-
maisia, poikkileikkaukseltaan muuttu-
mattomia ’kantti kertaa kantti’ -raken-
teita ei siellä juurikaan ole.

Tarkkaa mitoitusta ja logistiikkaa 
Keskustakirjaston pääurakan paikallava-
lutyöt jatkuivat vuoden 2017 kesään. 

Oleellinen osa betoniurakasta muodos-
tui viidestä, mitoiltaan ja muodoltaan 
vaihtelevasta porrashuone- ja hissikui-
lusta. Niiden valu eteni joutuisasti, 
kiitos täsmällisten muotti- ja betonitoi-
mitusten sekä ennen kaikkea osaavan 
työmaatiimin.“Meillä on ollut koko ajan 
lähes 20 ammattimiestä työmaalla. 
Heidän ajankäyttönsä kannalta on ollut 
oleellisen tärkeää, että niin muotit kuin 
betonikin ovat tulleet täsmälleen 
oikeaan aikaan perille. Työmaa on 
logistisesti vaativa, koska varastointiti-
laa on äärimmäisen vähän”, Andres 
Nõmmik kertoo.

PERI Suomi on toimittanut asiakkaal-
leen totuttuun tapaan juuri tälle 
työmaalle räätälöidyn ratkaisun. 
Porrashuone- ja hissikuilujen valut on 
toteutettu MAXIMO-järjestelmällä. 
Kuilurakenteisiin epäsäännöllisyyttä 
tuovat konsolit on valettu MULTI-
PROP-holvitukia hyödyntäen, ja 
raudoitustöitä helpottamaan ja turvaa-
maan on käytetty kaikissa vaiheissa 
PERI UP -raudoitustelineitä. Myös 
BR-siltapalkkitasot ovat olleet ahkeras-
sa käytössä kuilujen ulkopuolella 
työskenneltäessä. “Keskustakirjaston 
työmaalla korostui meidän näkökulmas-
tamme muottisuunnitelmien tarkkuus 
ja laatu. Esimerkiksi kuiluvaluihin tuli 
tehdä jokaista valua varten oma 
muottisuunnitelmansa, koska mitat ja 
muoto muuttuivat”, kertoo PERI 
Suomen Madis Madal. Kuilujen syvyys 
on lähes 20 metriä, mistä johtuen kukin 
kuilu oli valettava kolmessa tai neljässä 
eri vaiheessa. Kuiluseinämien paksuus-
kin vaihteli välillä 300–500 millimetriä. 
“Kaikkein vaativin oli viimeisenä 
valettava viitoskuilu, joka sijaitsee 
rakennuksen rautatieaseman puoleises-
sa päässä”, Andres Nõmmik kertoo.

Andres Nõmmik,
Työnjohtaja, AKR Betoni Oy:
”Kaiken kaikkiaan se, että pääsem-
me tekemään töitämme osaavan 
muottiasiantuntijan kanssa, tehos-
taa omaa työtämme huomattavasti."
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Metropolia laajenee tehokkailla muottiratkaisuilla
Metropolian Myllypuron kampus, Helsinki

Pääkaupunkiseudun kuntien omistama 
Metropolia-ammattikorkeakoulu 
keskittää vuoden 2019 elokuussa 
opetuksensa neljään toimipisteeseen. 
Niistä yksi sijaitsee Helsingin Myllypu-
rossa metroradan välittömässä 
läheisyydessä. Vaativat valutyöt 
ahtaalla tontilla alkoivat kuluvan vuoden 
2017 tammikuussa ja jatkuvat vuoden 
2018 puolelle.

Metrojuna viilettää ohi, ja lähellä 
humisee Kehä I:n autoliikenne. Touko-
kuun takatalven yllättämä Metropolian 
työmaa etenee omaa vakaata tahtiaan. 
Vielä tammikuussa tontilla oli neljää 
rakennuslohkoa varten louhittu monttu, 
ja nyt runkotyöt ovat jo pitkällä. Paikalla-
valuista vastaa YIT Rakennus Oy:n 
Infrapalvelut-yksikkö, jolla on mittava 
kokemus järeistä betonitöistä.
 

“Me toteutamme oman valu-urakkam-
me YIT Rakennuksen projektinjohtoura-
kan sisällä. Yleensä toimimme infra-
hankkeissa, mistä tämä talohanke on 
poikkeus”, kertoo betonitöiden 
työnjohtaja Matias Hämäläinen YIT 
Rakennuksen Infrapalveluista.

Hämäläinen pitää tätä jaottelua 
onnistuneena, samoin sitä, että työmaa 

Perustuksissa käytössä oli kevyt
DOMINO-järjestelmämuotti.

Lumikuurot yllättivät vielä toukokuun puolessa
välissä: MAXIMO-järjestelmällä valetut pilarit
odottavat muotin purkua lumisateen keskellä.

Kaarevat seinät saatiin aikaan MAXIMO-järjestel-
mällä puukiiloja apuna käyttäen.



11

saa muottitoimittajalta täsmälliset 
muottisuunnitelmat.
 
“Itsekin hanskaamme muottisuunnitte-
lun perusasiat. Tässä rakennuksessa 
kuitenkin riittää hankalia kulmia ja 
epäsäännöllisiä muotoja, jotka on 
parasta jättää muottiasiantuntijoiden 
ratkaistavaksi. Ja ratkaisut ovat myös 
löytyneet viipymättä”, Hämäläinen 
sanoo.

Räätälöidyt ratkaisut yhdessä
Kuten muissakin hankkeissaan, PERI 
Suomen asiantuntijat suunnittelivat 
myös Metropolian kampuksen työmaal-
le optimiratkaisun kohteen ja asiakkaan 
ehdoilla.
 
“Lähdimme asiakkaan kokonaisedusta 
eli siitä, että kuhunkin rakenteeseen 
löytyy sopivin tuote, joka on käytössä 
vain sen ajan kuin asiakas tarvitsee. 
Pääosa rakenteista hoituu tällä työmaal-
la MAXIMO-järjestelmämuoteilla, 
joskin perustusvaluissa käytettiin 
DOMINO:a”, kertoo PERI Suomen 
projektipäällikkö Antti Repo.
 
DOMINO-järjestelmämuotin etuna on 
keveys, mikä oli tarpeen etenkin 
työmaan alkuvaiheessa, jolloin nostu-
reita ei vielä ollut käytettävissä. 
Perustustyöt etenivät vauhdilla, mihin 
käsipelillä siirreltävillä DOMINO-muo-
teilla oli iso vaikutus.

Ylärakenteiden valut on puolestaan 
muotitettu MAXIMO-järjestelmämuotil-
la, jonka ansiosta säästyy aikaa ja 
euroja.

“Kyse on siitä, ettei työmuotin toisella 
puolella tarvita telineitä. Tämän 
seurauksena säästämme myös 
materiaalikuluissa – turvallisuudesta 
tinkimättä”, Matias Hämäläinen 
perustelee. 

Myllypuron kampusrakennusten 
kallionvaraiset perustukset ja metron 
länsipuolen tukimuuri on varustettava 
polymeeripohjaisella tärinäeristysma-
tolla, joka vaimentaa metroliikenteen 
tärinät. Maton asennus on hieman 
hidastanut kokonaisuuden etenemistä.

“Viive on onneksi ollut pieni, ja sekin 
on kompensoitunut sillä, että muotti-
työt ovat sujuneet todella hyvin”, 
Matias Hämäläinen sanoo.

PERI Suomen Tomi Uutinen tähdentää 
sitä, miten vaivatonta työskentely on 
silloin, kun yhteistyötä tehdään 
todellisten ammattilaisten kanssa.

“Tällaisessa aikataulultaan tiukassa 
kohteessa asia korostuu. Perusasioita 
ei tarvitse selittää juurta jaksain, vaan 
voidaan yhdessä keskittyä kohteen 
erityispiirteisiin ja hakea ratkaisu niihin”, 
Uutinen pohtii.
 

Vaativaa mitoitusta
Metropolian Myllypuron työmaalla 
suurimmat kertavalukorkeudet ovat 
noin yhdeksän metriä. Se ei ole vielä 
lähelläkään MAXIMO-muottijärjestel-
män ylärajaa; jopa 14-metrisiä valuja on 

toteutettu. Kuormitukset ovat kuitenkin 
sitä luokkaa, että jäykisteiden paikat ja 
muut mitoitukselliset yksityiskohdat on 
oltava muottisuunnittelusta vastaavalla 
hallinnassa.

“Tarkkoja laskelmia tarvitaan, siitähän 
meillä on kertynyt kokemusta. Tässä 
kohteessa oli asiakkaan edun mukaista 
ottaa käyttöön myös kiipeävät CB 240 
-työtasojärjestelmät, joiden suunnittelu 
niin ikään vaatii kokemusta. Esimerkiksi 
tuulikuormat on laskettava tarkasti. 
Hyvänä apuvälineenä meillä on 
3D-mallinnus, jonka soveltajina 
muottisuunnittelussa olimme yksi 
ensimmäisistä Suomessa”, Antti Repo 
kertoo.

Muottisuunnittelu on Myllypuron 
kampuksen projektissa oma itsenäinen 
osa-alueensa, jonka yksityiskohtia 
muottitoimittaja ja työmaa käyvät 
yhdessä läpi. Lähtötiedot tulevat 
arkkitehdilta ja rakennesuunnittelijalta, 
jotka eivät kuitenkaan ota yksityiskoh-
taista kantaa muottikysymyksiin.
 
Tässä kohteessa muottisuunnittelussa 
on otettava huomioon myös se, että 
melkein kaikissa kohdin paikallavalura-
kenteilla on liitoskohtia betoni-ja 
teräelementteihin.

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy
Teksti
Vesa Tompuri

Kuiluissa ja seinissä muottijärjestelmänä toimi
myös tällä työmaalla paljon kiitosta saanut
MAXIMO. Yksipuoleinen sidonta nopeutti
muotitusprosesseja huomattavasti.

Kaarevat seinät muotitettiin MAXIMO-järjestel-
mällä puukiiloja apuna käyttäen.

Matias Hämäläinen, betonitöiden
työnjohtaja ja Anna Salomaa,
työmaainsinööri, YIT Rakennus Oy:
“Meillä on hallussa muottisuunnitte-
lun perusasiat. Tässä rakennuksessa
kuitenkin riittää hankalia kulmia ja 
epäsäännöllisiä muotoja, jotka on 
parasta jättää muottiasiantuntijoi-
den ratkaistavaksi. Ratkaisut
ovat löytyneet PERI:ltä viipymättä.”
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Janne Oinas mieltyi MAXIMO-järjestelmään
Tampereen Luminary

Betonirakenne Oinas Oy on koko 
historiansa ajan keskittynyt paikallava-
lettaviin betonirakenteisiin. Erityisen 
hyvin yhtiö tunnetaan vaativista 
perustustöistä, sekä vedenpuhdista-
moista ja muista massiivisista taitora-
kenteista.

“Useimmiten työskentelemme 
ympäröivän maanpinnan alapuolella, 
joskus myös sen yläpuolella. Esimerkik-
si tässä Tampereen Luminary-asuinta-
lokohteessa urakkaamme sisältyvät 
alimpien kerrosten paikallavalutyöt”, 
toimitusjohtaja Janne Oinas kertoo.

Oinas on toisen polven betoni-
ammattilainen. Työskenneltyään isänsä 
valuporukassa hän sai idean perustaa 
oma yritys, joka keskittyy vaativiin 
paikallavalutöihin - pystyen tarjoamaan 
niin raudoitukset ja muottityöt, kuin 
myös valut. Ensimmäinen urakka tuli 
sovituksi, kun nuori yrittäjä astui 
turkulaisen työmaan maarakentajan 
koppiin ja kysyi mahdollisuutta antaa 
tarjous. Asia oli ajankohtainen, ja 
tarjous tärppäsi.
 
“Aluksi olimme mukana pienehköissä 
urakoissa. Kun ne menivät hyvin, 

Alimmat paikallavaluseinät on Luminaryssa jopa 600 mm paksuja, kun 21 kerroksen 
korkeudelta kertyy kuormitusta perustuksiin.

Luminaryn 21-kerroksisen asuintornin paikallava-
lutyöt olivat lopputalvesta 2017 edenneet jo maan
pinnalle.

pääsimme vähitellen mukaan suurem-
piin kohteisiin. Nyt saamme toivomam-
me kyselyt myös suurimmilta raken-
nusliikkeiltä”, Oinas sanoo.

Tampereen ydinkeskustassa käynnissä 
olevan Luminaryn pääurakoitsija on 
Skanska Talonrakennus Oy. Vuoden 
2016 toukokuussa käynnistyneen 
KVR-kohteen aikanaan valmistuessa 
Tampereen kaupunkikuvan hallitsijan 
paikasta kilpailee uusi 21-kerroksinen 

asuintorni ja sen viereen rakentuva 
seitsenkerroksinen lamellitalo. Uusia 
asuntoja kohteeseen, Hotelli Victorian 
entiselle tontille Itsenäisyyskatu 3:een, 
valmistuu 188.

Massiivisiin valuihin jämerät muotit
Kun 21 kerroksen korkeudelta kertyy 
kuormitusta perustuksiin, on selvää, 
että se vaikuttaa rakennemittoja ja 
raudoitemääriä kasvattavasti. Alimmat 
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MAXIMO-elementit saadaan tuettua valettuun seinään MX-korkeudensäätöruuvin avulla, 
joka mahdollistaa myös 5 cm korkeussäädön.

Tässä kohteessa käytettiin MAXIMO-järjestelmää
myös perustuksissa.

Pääurakoitsija
Skanska Talonrakennus Oy
Paikallavalu-urakoitsija
Betonirakenne Oinas Oy
Teksti
Vesa Tompuri

Harri Pekkarinen, Nokkamies ja
Janne Oinas, Toimitusjohtaja
Betonirakenne Oinas Oy:
“PERI Suomen erityisvahvuus
on suunnitteluosaaminen. Itsekin
hallitsemme muottisuunnittelun
perusasiat, mutta aina on hankalia
paikkoja, eikä vähiten tällä työmaal-
la. Pilasterien ja rakennemittoja
muuttavien vahvistusten kohdalla
tarvitaan erikoisratkaisuja. Kun 
tällaisista kysyy PERI:n asiantunti-
joilta, vähintään 99-prosenttisella 
todennäköisyydellä tulee vastaus 
heti.”

paikallavaluseinät ovatkin Luminaryssa 
jopa 600 millimetriä paksuja. Sekä 
näihin paksuimpiin että normaalipaksui-
siin rakenteisiin löytyi PERI Suomelta 
optimaalinen muottiratkaisu. ”Käytim-
me MAXIMO:a lähes kaikissa kohdis-
sa. Paksuimmissa seinissä käytimme 
MAXIMO:n lisäksi TRIO-järjestelmää 
Dywidag-sidonnalla”, Janne Oinas 
kertoo.

Betonirakenne Oinas on käyttänyt 
yhtiön alkuhetkestä asti kaikilla 
työmaillaan PERI Suomen muottijärjes-
telmiä. Muutamia vuosia sitten 
markkinoille tullut, yhdeltä puolelta 
sidottava MAXIMO-järjestelmä on 
ollut erityisen laajassa käytössä 
Betonirakenne Oinas Oy:n työmailla.

“Lisäetuna tuotteessa on se, että 
muottiin saa näppärästi kiinni PERI:n 
uuden MXK-työtason, mikä tekee 
telinetyöskentelystä huomattavasti 
turvallisempaa perinteisiin, paikalla 
kyhättyihin telineisiin verrattuna”, 
Oinas kertoo.

Samoilla linjoilla on valuporukan 
nokkamies Harri Pekkarinen, joka 
valamisen lisäksi pystyy Janne Oinaan 
mukaan lähes mihin tahansa muotti-
suunnittelusta mittamiehen hommiin.

“Kaikkein tehokkaimmillaan MXK-työta-
so on pitkillä, suorilla osuuksilla. Jos on 
kovin mutkikkaat rakenteet, kuten täällä 
Luminaryssa, tarvitaan jonkin verran 

myös käsityönä tehtyjä telineitä”, 
Pekkarinen sanoo.

Tavara ja suunnitelmat aina 
ajoissa ja oikein 
Janne Oinas kertoo vaalivansa huolella 
yrityksensä mainetta osaavana 
betoniurakoitsijana. Sitä ovat vahvista-
neet viime aikoina muun muassa Viikin 
jätevedenpuhdistamon ja Tampereen 
yliopistollisen keskussairaalan valutyöt. 
Nyt Skanskalle Luminaryyn tehtävät 
työt alkoivat marraskuussa 2016 ja 
valmistuvat vuoden 2017 kesällä.

“Jotta oma toimintamme sujuu 
sovitusti, yhteistyökumppaniemme 
osaaminen ja luotettavuus ovat 
ratkaisevia. PERI Suomi on tästä hieno 
esimerkki”, Oinas sanoo.

Hänelle luotettavuus on muun muassa 
sitä, että oikea määrä tilattua tuotetta 
saapuu perille täsmälleen työmaan 
toivomana ajanhetkenä. PERI Suomen 
erityisvahvuutena Janne Oinas pitää 
suunnitteluosaamista.

“Itsekin hallitsemme muottisuunnitte-
lun perusasiat, mutta aina on hankalia 
paikkoja, eikä vähiten tällä työmaalla. 
Pilasterien ja rakennemittoja muutta-
vien vahvistusten kohdalla tarvitaan 
erikoisratkaisuja. Kun tällaisista kysyy 
PERI:n asiantuntijoilta, vähintään 
99-prosenttisella todennäköisyydellä 
tulee vastaus heti”, Oinas kiittelee.
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Olympiastadionin perusparannus on myös vaativa telinetyö
Olympiastadionin peruskorjaus, Helsinki

Olympiastadionin perusparannus ja 
uudistaminen muuntaa historialli-
sen vuonna 1938 valmistuneen 
areenan tulevaisuuden toiminnalli-
set vaatimukset täyttäväksi sta-
dionluokan tapahtumakeskukseksi. 
Vanhoja rakenteita korjattaessa ja 
laajennettaessa tarvitaan massiivi-

set työtelineet ja sääsuojat, jotka 
päätoteuttaja Skanska hankki PERI 
Suomelta ja ResMarinelta.

Helsingin Olympiastadion on rakenne-
tekniikaltaan ja arkkitehtuuriltaan 
aikakautensa funktionalistisen tyyli-
suunnan puhdasverinen edustaja. 

Arkkitehtien Yrjö Lindegrenin ja Toivo 
Jäntti suunnittelema, maailman 
kauneimmaksi rankattu stadion on ollut 
vuodesta 2006 lähtien Museoviraston 
suojelema. Suojelustatuksella on 
merkittävä vaikutus myös teknisiin 
ratkaisuihin.

Pääkatsomon katon kunnostusta varten kasattu 
PERI UP -telinetaso on suuri kokonaisuus.

VGK-reunapalkkikonsolit toimivat tasoina pääkatsomon ulkopuolisille
telineille, jotka kannattelevat sääsuojaa.
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“Tekniikka ja suojeluarvot ovat yhtä ja 
samaa kokonaisuutta. Kohteen arvo on 
meille rakentajille itsestäänselvä 
lähtökohta. Suojelu edellä mennään, ja 
sovitetaan rakenneratkaisut yhteistoi-
minnan hengessä sen mukaan”, toteaa 
rakennuspäällikkö Jussi Malmelin 
Skanska Talonrakennus Oy:stä.

Betonirakenteet ovat stadionin ikään 
nähden kohtuullisen hyvässä kun-
nossa, mutta nyt tehdäänkin perusteel-
linen korjaus tavoitteena reilu pidennys 
kansallispyhätön tekniseen elinkaareen. 

Samalla stadionin talotekniikka ajanmu-
kaistetaan, jonka lisäksi yleisön, 
henkilökunnan ja stadionilla urheilevien 
ja esiintyvien palveluja parannetaan.

Sääsuoja lähes valmis, telinetyöt 
hyvässä vauhdissa 
Meneillään olevaa viisivuotista suurpro-
jektia edelsi rakenteiden kuntotutkimus 
vuonna 2009, minkä jälkeen rakennut-
tajana toimiva Stadionsäätiö päätti 
käynnistää hankkeen. Rahoituksesta 
vastaavat puoliksi Helsingin kaupunki ja 
Suomen valtio.

Ensimmäinen, Lemminkäisen toteutta-
ma urakka koostui pääosin louhinnois-
ta, joita tehtiin myös katsomon 
alapuolella. Näin saatiin kipeästi 
tarvittavia lisätiloja stadionin käyttäjille. 
Urakan aikana vahvistettiin alaosistaan 
yhteensä 40 pilaria. Nyt käynnissä 
oleva Skanskan projektinjohtourakka 
sisältää valtavan määrän hankintasopi-
muksia, joista PERI Suomen telinetoi-
mitus on yksi.

Sääsuojat, jotka Skanskalle puolestaan 
toimitti PERI Suomen yhteistyökump-
pani ResMarine Oy, ovat tässä hank-
keessa vaativia rakenteita. ResMarine 
on merkittävässä roolissa sekä telinei-
den että sääsuojien työmaa-asennuksissa.

“Meidän näkökulmastamme tämä on 
aivan poikkeuksellinen kohde. Onhan 
siinä erityistä hohtoa, että saamme olla 
mukana tällaisessa kansallisessa pro-
jektissa”, sanoo ResMarinen projekti-
päällikkö Timo Kallio. Kallio kertoo 
sääsuojista olevan lokakuun 2017 
puolivälissä paikalleen asennettuina jo 
70 prosenttia. Katsomorakenteiden 
mantteloinnissa ja muissa rakennetek-
nisissä töissä tarvittavien telineiden 
pystytysaste oli samaan ajankohtaan 
mennessä noin 25 prosenttia.

Telinetyöt alkoivat Eteläkaarteen jul-
kisivutelineiden pystytyksellä. Haastet-
ta on riittänyt sekä telineiden järeyden 
että niiden kaarevan ja kahteen 
suuntaan kaltevan geometrian takia. 
”Meille telinetoimittajana tämä on 
paitsi hieno referenssi myös hankeko-
koluokkaansa päänavaus korjausraken-
tamismarkkinoilla”, toteaa PERI Suomi 
Ltd Oy:n tuotepäällikkö Janne Suntio.

Sekä Suntio että Kallio korostavat 
suojelukohteen erityisvaatimuksia, 
jotka vaikuttavat myös teline- ja 
sääsuojatöiden reunaehtoihin. Esimer-
kiksi telineiden ankkurointipisteet on 
valittava huolellisesti - päärakennesuun-
nittelijan ja museoammattilaisten 
kanssa yhteistyössä.

Pääkatsomon katto kunnostetaan massiiviselta telinetasolta käsin.

Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennustyö-
maan sääsuoja- ja telinetyöt olivat edenneet 
lokakuuhun 2017 mennessä jo pitkälle. Sekä 
teline- että sääsuojarakenteet ovat tässä 
hankkeessa poikkeuksellisen vaativia. Haasteista 
on selvitty PERI Suomen, ResMarinen, 
pääurakoitsija Skanskan ja rakennesuunnittelija
Swecon hyvällä yhteistyöllä.

Rakennuttaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialan
rakennuttaminen
Päätoteuttaja
Skanska Talonrakennus Oy
Toteutusmuoto
Projektinjohtourakka
Toteutusaikataulu
2016 - 2019
Telineet
PERI Suomi Ltd Oy
Sääsuojat
Resmarine Oy
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