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Artikkelit

Palvelut kehittyvät myös
aluekeskuksissa

1.

Pieksämäen keskustan kehittyminen jatkuu. Rautatieaseman
lähelle nousee nyt uusi Osuuskauppa Suur-Savon rakennuttama Prisma täydentämään
kaupungin keskustan palveluita
ja tuomaan myös uusia työpaikkoja.
Pieksämäkeläinen Rakennusliike U.Lipsanen
Oy on rakentanut viime vuosina Pieksämäen
aseman kupeelle uuden yritystalon, remontoinut vanhat Veturitallit ja tehnyt sen viereen tapahtumakeskus Veturitorin. Lisäksi
yhtiö on urakoinut läheisen uuden Lidlin.
Nämä kohteet on myös esitelty Teräsrakenne-lehdessä – Veturitallit tosin vain Veturitori-jutun yhteydessä.
Joulumyyntiin valmistuva Prisma on osa
VR:ltä vapautuneiden alueiden kehittämistä.
Veturitorin läpi menevä jalankulkuväylä jatkuu ensin uudisrakennuksessa ja sitten joko
Prisman läpi tai ulkona länsisivulla Prismassa kiinni olevan ulokkeen alla.
Kaupan tilojen rakentaminen Veturitorin
jatkeeksi oli mielessä jo Veturitoria rakennettaessa. Hanke konkretisoitui, kun eteläisen Savon Osuuskauppa Suur-Savo päätti korvata torin vieressä olevan vanhan ja
myös U.Lipsanen Oy:n aikanaan rakentaman
S-Marketin nykyaikaisella Prismalla. Hy40
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permarketin lisäksi uudisrakennukseen tulee S-Pankin ja LähiTapiolan palvelupisteet,
Emotion-myymälä sekä parturi-kampaamo.
Lisäksi Suur-Savo otti hoitoonsa Veturitallien ravintolatoiminnot, jotka täydentävät aikanaan Prisma-keskuksen palveluita.
Suur-Savon hanke osoittaa osaltaan, että liike-elämässä uskotaan yhtä aluekeskusten elinvoimaan. S-ryhmälle hanke on myös
oman kilpailuasetelman vahvistamista Lidliä ja Citymarketiaan parhaillaan uudistavaa
Keskoa vastaan. Tekniikaltaan vanhentuneen
S-Marketin remontoinnin sijaan päädyttiin
parantamaan ja lisäämään palvelutarjontaa 16.000 m2 uudisrakennuksella ja aiempaa
monipuolisemmalla kauppakonseptilla.

Rakenteet haettiin käyttäjän 		
ja kaupungin kanssa
Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy:n suunnittelema Prisma tulee kaupungin omistamista
maista Suur-Savolle lohkotun vuokratontin
rajalle kahdelta sivultaan. Kaavassa määrättyjen kevyen liikenteen kulkuväylien takia
Prisman Veturitallien puoleisen sisäänkäynnin viereen tulee katettu tila, jota pitkin
Veturitorin läpi menevä kulkuyhteys jatkuu
Prisman puolelle. Tästä sisäänkäynnistä
eteenpäin virallinen jalankulkuväylä kulkee
tontin rajalla olevan Prisman ulkoseinän vieressä kohti rakennuksen eteläpäätyä, jossa
Prisman pääsisäänkäynti ja keskuksen pääasialliset pysäköintitilat ovat.
- Teemme Prismaa KVR-urakalla. Art
Michael, rakennesuunnittelusta vastaava Si-

towise ja talotekniikkasuunnitelun hoitava Sweco tekevät töitä meille. Toteutuksessa teimme kaksi isoa tuoteosakauppa. Runko
tulee Ruukki Constructionilta ja puuyläpohjaelementit LapWall Oy:ltä. Betonielementit, joiden asennus on yksi iso osa Ruukin
kokonaistoimitusta ja Ruukin Temacon Finlandilta tilaamaa runkoasennusta, toimittaa Lipa-Betoni lukuun ottamatta Parmalta
tulevia sokkelielementtejä. Pelti-villa-pelti
-elementien materiaali- ja kaaviosuunnittelu
sekä asennus on ostettu Oulun Kuorirakenteelta, elementit tulevat tulevat Paroc Panel
Systemilta. Teräsportaat toimittaa Jeti-Taso
Oy, esittelee osapuolia U.Lipsanen Oy:n projektipäällikkö Tero Turunen.
Paroc Panel System toimitti Prismaan
Paroc AST kivivilla-elementtejä. Julkisivuihin meni noin 3500 m2 240 mm paneeleita ja muualle noin 500 m2 100 mm paneeleita. Kohteessa käytettiin sisällä paneelia EI60
alakatoissa ja paneeleita EI60 - 120 väliseinissä.
- Laskentavaiheessa selvitettiin eri runkovaihtoehdot ja valinnaksi tuli Ruukin toimittama teräsrunko. Rakennuksessa on tuulettuva alapohja ontelolaatoilla toteutettuna
ja jännebetonipalkit alhaalla. Muuten rakenne perustuu teräspilareihin ja -ristikoihin
sekä puuyläpohjaelementteihin. Itäsivulla on
myös talotekniikkatilojen välipohjia, jotka
tehdään WQ-palkeilla ja ontelolaatoilla, Turunen lisää.
Kun U.Lipsanen Oy päätti ostaa rakennuksen rungon tuoteosakauppana Ruukki
Constructionilta, on rungon teräsrakenteiden
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suunnittelusta vastannut Ruukin oma suunnittelu. Ruukin liiketoimintapäällikkö Vesa
Vaihtamo luonnehtii toteutusta normaalista
poikkeavaksi kahdesta syystä.
- Ratkaisut on haettu keskusteluissa Suur-Savon sekä kaupungin kanssa. Kun
käyttäjälle sopi tällaisissa hankkeissa useimmiten käytettyä tiheämpi pilarijako, käytimme sitä. Näin saatiin kokonaisoptimoitu
lopputulos. Kun toisen pitkän seinän vieressä olevat katokset menevät Suur-Savon
kaupungin kanssa sopimalla tavalla naapurin eli kaupungin omistukseen jäävän alueen
puolelle, ne ripustetaan tältä osin kokonaan
Prisman runkorakenteisiin, Vaihtamo esittelee teräsrakenteiden tavallisimmista toteutuksista eroavat ratkaisut.
- Julkisivuihin tulee Parocin elementtien päälle osaan rakennusta tiiliverhous. Museoviraston toiveesta asemalle ja Kangaska-

4.

dulle aukeavat julkisivut on sovitettu osaksi
suojeltujen Veturitallien luomaa kaupunkimaisemaa. Tiiliverhouksen kuorma sidotaan
teräsrunkoon, lisää Lipsasen työmaapäällikkö Sauli Partti.
Rakennus on pääosin yhtä suurta hallia. Taustatilat ja huoltoajoreitit ovat idän eli
junaradan puolella rakennusta ja kevyin väliseinin erotetut erikoisliikkeet lännen eli Veturitallien puolella rakennusta. Veturitoriin
yhdistävä katettu tila, joka ei rakenteellisesti
liittyy naapurirakenteisin kuin katon vedeneristeiden osalta, on pohjoissivulla. Prisman
omat pysäköintitilat tulevat rakennuksen
eteläpuolelle.

Keskipilarit vähentävät ristikoita
Kun hanketta vietiin eteenpäin, keskustelivat
Ruukki, Lipsanen ja Suur-Savo eri vaihtoeh-

Kuva 1: Ruukin runkourakan viimeisiin töihin kuului tontin ulkopuolelle jalankulkuväylän päälle tuleva
ulokekatos, jonka teräksiä Ruukille asennuksen tehneen Temacon Finlandin asennusryhmä tässä kiinnittää hyödyntäen Temacon Finlandin omaa nostokalustoa.

5.

Kuva 2: Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n projektipäällikkö Tero Turunen (vas.) ja työmaapäällikkö Sauli
Partti (oik.) tutkailevat Ruukki Constructionin liiketoimintapäällikkö Vesa Vaihtamon kanssa Pieksämäen uuden Prisman rakenteita taustallaan vanhojen Veturitallien tiiliseinä. Myös uudisrakennukseen
tulee pelti-villa-pelti -elementtien päälle tiiliverhousta, joilla vanhaa ja uutta sovitetaan kaupunkikuvallisesti yhteen.

doista. Ruukki toi tässä esille harvemman ja
tiheämmät pilarivälin vaikutukset toteutukseen ja myös kokonaiskustannuksiin.
- Usein halutaan harvaa pilariväliä, jolloin niskaristikoilla voidaan keskialueella jättää esimerkiksi joka toinen pilari pois. Tässä
ei nähty toiminnallisia esteitä tiheämmälle
pilarivälille, käytimme sitä eikä niskaristikoita tarvittu, Vaihtamo tiivistää.
- Tontti on paalutettu ja alapohja mietitty myös tämän ratkaisun kanssa, Turunen lisää.
- Aluksi ajatus oli 500 mm laatta ja harva kehäjako, lopputulokseksi tuli 400 mm
laatta ja tiheä kehäjako. Valittu pilarijako tuo
kustannustehokkaamman kokonaisuuden ja
hoikemmat rakenteet, vastapainoksi mastopilareita on enemmän. Yksi ratkaisuun vaikuttava asia olivat katon pääosin kolmiaukkoiset puuelementit, joiden kanssa päämitta

Kuvat 3 ja 4: Ruukki Constructionin oma suunnitteluosasto on vastannut Pieksämäen Prisman
tuoteosakaupalla toimitettujen teräsrakenteiden
suunnittelusta Sitowisen toimiessa hankkeessa päärakennesuunnittelijana. Pilarijako on mietitty asiakkaan esille tuomista tarpeista ja sen ansiosta niskaristikoita ei tarvittu tässä työssä. Itäreunoilla on myös
jonkin verran kaksikerrosrakennetta teräspilaripalkki-ontelolaatta -rakenteella.
Kuva 5: Ruukin teräsrakenteiden teossa on otettu
huomioon puukattoelementtien tuomat reunaehdot. Elementit on voitu kiinnittää teräsrakenteisiin
ylhäältä päin.
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6,4 X 16,8 metriä toimii hyvin. Tyypillinen
ristikon pituus on siis 16,8 metriä. Rakenteet
ovat kevyempiä kuin olisivat olleet tyypillisillä 24 metrin ristikoilla. Logistisesti rakenne oli myös kätevä. Vapaa korkeus on 4,2
metriä ja sisäkorkeus vesikaton alapintaan
6,0 – 6,2 metriä, Vesa Vaihtamo käy läpi
vaihtoehtojen eroja.
- Rakenteissa on käytetty double grade
-terästä eli laatua S420, jota käyttämämme
SSAB Europen valmistamat putket pääosin
ovat. Pilareissa putken halkaisija on pääosin 250 mm. Tässä ei nähty syytä hyödyntää
S550 terästä. Teräsrakenteet on toimitettu
työmaalle valmiiksi maalattuina. Pintakäsittelyssä on käytetty Tikkurilan tuotteita,
Vaihtamo lisää.
Rakenne on mitoitettu kehä- ja mastorakenteena. Päämassassa on 6,4 metrin ristikot
reunoilla ja keskellä viisi 16,8 metrin ristikkoa rinnakkain. Rakenne on tietysti tuettu
sitein pitkittäissuuntaan. Julkisivut on tehty pitkillä sivuilla 6,4 ja päädyissä 8,4 metrin pilarivälein ilman tuulipilareita. Puuyläpohjaelementit, joiden leveys on 2400 mm,
toimivat tässä rakenteessa ristikoiden nurjahdustukena. Elementtejä on rakennuksen
reunoilla pilarien välissä kolme ja keskilohkoilla kuusi. Ristikot ovat pulpettimallisia ja
varusteltu niin, että puuelementit saa näppärästi kiinni niihin noston jälkeen yläpuolelta.
Veden ohjaus katolta tapahtuu sisäpuolisesti vastakkaisesti kaatuvien pulpettiristikoiden välissä.
- Toteutus on vaatinut tiivistä yhteistyötä Sitowisen, LapWallin ja Ruukin suunnitte-

Asennus- ja huoltopalveluitamme
Voimalaitosrakennukset
Kauppakeskukset ja julkiset
rakennukset
Tuotanto- ja toimitilat
Teollisuuden huoltotyöt

lun välillä. Olemme katsoneet yhdessä, että
voimasuureet menevät liitosten läpi oikeaoppisesti. Tämähän on rakenteena sinänsä ihan
tuttu. Teräs ja puuelementit toimivat hyvin
yhdessä, kun on osaava porukka tekemässä,
Vaihtamo arvioi.
- Teräsrungon, puuyläpohjaelementtien
ja pelti-villa-pelti -julkisivujen kanssa saimme nopeasti sääsuojatun rakenteen ja pääsimme tekemään sisäpuolisia töitä hyvissä
oloissa, Tero Turunen korostaa.
Vaativa betonisten sokkeli-, jännebetoni- ja ontelolaattaelementtien asennus oli
Turusen mukaan luonteva liittää teräsrungon asennukseen. Tällöin runkotyön rytmitys
ja kaluston käyttö oli helppo koordinoida ja
sovittaa LapWallin vastuulla olleen kattoelementtien asennuksen kanssa. Turunen ja
Vaihtamo kiittävät Temacon Finlandin ja sen
asentajien osaamista. Työ on sujunut suunnitellusti. Temacon Finland on käyttänyt
nostoissa omaa autokalustoaan, johon yhtiö
on viime aikoina panostanut parantaakseen
palvelukykyään, henkilönostimien ja vuokratun pienemmän kaluston kanssa.

Runko valmis keväällä,
kauppa auki marraskuussa
Runkoasennuksen viimeisiä töitä tehtiin
huhtikuussa. Suoraan Ruukin runkoon kiinnitettyjen kattoelementit ja Paroc-elementtien asennus eteni tiiviisti runkotyön perässä. Ruukin rakenteista viimeksi asennettiin
ulokkeina naapuritontin puolelle tulleita
katoksia. Ne saattoi asentaa vasta julkisivun
Parocien jälkeen.

Erikoisosaamistamme
Teräsrakenneasennukset
Betonielementtiasennukset
Kuorielementtiasennukset
Hitsaustyöt
Laitteiden paikalleen asennukset

Temacon Finland Oy, Pajantie 9, 60100 Seinäjoki, +358 50 5325195
tero.manu@temacon.eu, www.temacon.eu

42

Teräsrakenne 2 | 2018

- Tontilla katoksissa on tukena pilarit, länsisivulla niitä ei sallittu. Suunnittelulle tämä toi lisänsä mm. kinoskuorman takia.
Rakenteita ei haluttu liian järeiksi. Teimme suunnittelun, johon ei tullut lisävaateita tuulikuormista, 3D-mitoituksella ja Teklan
suunnitteluohjelmilla Peräseinäjoella. Temacon hyödyntää työssään myös Teklaa, Vaihtamo sanoo.
- Paloturvallisuusasioissa on hyödynnetty palosuojaratkaisuamme, jolle VTT on
myöntänyt sertifikaatin, kun rakennuksessa
on sprinklaus. Sertifikaattimme osoittaa, että
rakenne ei menetä palotilanteessa vaadittua
kantavuutta, Vaihtamo kertoo.
- Rakennus on paloteknisesti tavallista
haastavampi, kun se liittyy sekä Veturitalleihin että Veturitoriin. Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala on tehnyt meille
tarkastelut, joissa piti ottaa siis huomioon
myös liitynnät naapurirakennuksiin ja lisäksi
puuyläpohja ja se, mitä paloturvallisuusvaateet edellyttävät yläpohjalta, Tero Turunen ja
Sauli Partti lisäävät.
Tero Turunen kertoo tyytyväisenä, että sovittu luovutuspäivä ja avajaispäivä toteutuvat, vaikka alkuvaiheessa työ viivästyi
tontin lisäpuhdistusten takia kuukaudella.
Viivästys toi toisaalta lisäaikaa suunnitteluun. Aikataulu kurotaan kiinni viimeistään
kesällä. -ARa
Kuvat 6 ja 7: Prisman julkisivussa ja sisärakenteissa on hyödynnetty Paroc Panel Systemin Paroc AST
-elementtejä. Katokset kuuluivat Ruukin urakkaan.
Valokuvat: Arto Rautio

www.ruukki.fi

TEHDÄÄN YHDESSÄ
TULEVAISUUDEN
RAKENNUKSIA
Tehtävämme on auttaa rakennusalan ammattilaisia haastamaan itsensä niin liiketoiminnan kuin teknologian ja
rakennemääräysten muutoksissa – nyt ja tulevaisuudessa.
Tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakentamisen ammattilaiset voivat toteuttaa unelmiaan. Toimintamme perustuu vuosien saatossa toimiviksi todettuihin
toimintatapoihin sekä tiiviiseen yhteistyöhön alan ammattilaisten kanssa.
Ruukin ratkaisuilla voimme varmistaa rakennuksellesi
parhaan mahdollisen arvon koko sen elinkaaren ajaksi.
Lue lisää ratkaisuistamme: www.ruukki.fi

Paroc Panel System toimitti Pieksämäen Prismaan yli 4´000m2 korkealuokkaisia
kivivillaelementtejä.
Olemme ainoa pelkästään suomalaista kivivillaa käyttävä sandwichelementtivalmistaja.
Kaikki pääraaka-aineemme toimitetaan tehtaallemme alle 200km etäisyydeltä.

CO2

Kivivillaelementit poikkeavat muista mineraalivillaelementeistä merkittävästi edukseen mm. palo- ja
kosteusteknisesti. Kivivilla ei ime kapillaarisesti kosteutta itseensä. Paroc Panel Systemin tuotteet
täyttävät myös uusimmat EXAP -standardin palovaatimukset.
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Pekka Paakkunainen
Länsi-Suomi
puh. 040 591 5757

Jarno Saurento
Keski- ja Pohjois-Suomi
puh. 040 922 2700
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