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Artikkelit

Telakalle uusi laiva
palvelemaan laivanrakennusta

1.

Turussa sijaitsevalla Meyerin telakalla teräs muovautuu laivoiksi
jatkuvasti kehittyvällä telakka-alueella. Teräs on luonnollinen valinta materiaaliksi myös laajenevan ja kehittyvän laivanrakennuksen uusia tiloja tehtäessä.
Pernon telakan alueella on rakennettu viime
vuodet kiivaalla tahdilla sekä laivoja että laivanrakennusta tukevia tiloja. Osana Meyerin
mittavaa investointiohjelmaa on tehty useita sekä toiminnan volyymia että tuotantoa
kehittäviä lisärakennuksia, joista kolmea on
esitelty aiemmissa Teräsrakenne-lehden
numeroissa. Uusin lisärakennus valmistui helmikuussa 2020, kun laivojen lohkojen
valmistushalli 10 sai kylkeensä uuden logistiikkakäytävän ja toiseen päähänsä 10 metrin
pidennyksen. Samalla vanhan puolen sisätilat
maalattiin valkoisiksi ja valaistus uusittiin
led-valaisimia hyväksi käyttäen.
Meyerilla on laivalohkojen kokoamista varten iso neljässä eri vaiheessa rakennettu työalue. Siksi valmistusalueen eri osilla on
omat nimensä. Nyt rakennustöitä on tehty
halli 10 -nimellä tunnetun osan sisällä ja vieressä rinta rinnan laivanrakentajien kanssa.
Uusi logistiikkakäytävä on 197 metriä pitkä
ja 16,5 metriä leveä teräsrunkoinen rakenne, jonka räystäskorkeus on IV-konehuoneen
kohdalla 13,5 metriä. Teräsrungon lisäksi rakennuksen seiniin asennetaan noin 1800 m2
Paroc-pelti-villa-pelti -elementtejä sekä
niiden päälle tulevia sinisiä profiilipeltielementtejä.
- Sisäpintojen maalaamisen ja uuden entistä paremman led-valaistuksen ansiosta
lohkojen kokoamisen olot ovat parantuneet
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selvästi. Olemme saaneet siitä väeltämme
jo todella hyvää palautetta. Uusi logistiikkakäytävä, jonka kautta materiaalit menevät laivalohkojen kasaukseen ja lohkot sitten
tuotannossa eteenpäin, tukee toisaalta tuotannon tehostamista ja on toisaalta osaltaan
askel kohti uuden laivadesignin käyttöönottoa. Teemme siis tiloihin parannuksia, jotka
sekä vastaavat tulevaisuuden laivanrakennusprosessin tarpeisiin että niin tehostavat
toimintaa kuin parantavat työntekijöidemme
työoloja, kuvaa hanketta Meyerilla lohkotuotannon kehityshankkeita projektipäällikkönä
vetävä Kimmo Arvisto.
Uusi logistiikkakäytävä luo käytännössä uuden laivan aiemman hallin 10 viereen.
Logistiikkahalli tukeutuu toisesta reunastaan
vanhan hallin 10 entisen ulkoseinän pilareihin. Uusia pilareita on siis vain toisella pitkällä sivulla ja päädyissä. Hallin 10 puolella
uudet kattoristikot tukeutuvat vanhoihin pilareihin hitsattuihin konsoleihin, joihin ristikot on kiinnitetty pulttiliitoksin.
- Logistiikkakäytävää pitkin tuodaan
lohkojen kokoonpanoon isoja osia, jotka hitsataan tällä alueella yhteen. Tästä lohkot
jatkavat sitten varusteluun ja suurlohkojen
valmistukseen. Suurlohkot nostetaan lopuksi laivan osina paikoilleen ja liitetään yhteen
pitkälle valmiiksi varusteltuina, Kimmo Arvisto kuvaa laivanrakennuksen prosessia.

2.

3.

Liitoskohta vaati tukevat ansaat
- Meyerilla oli tarve saada pitkä logistiikkakäytävä, jonka vapaa korkeus on vähintään
kuusi metriä ja vapaa leveys 15 metriä, hallin
10 viereen. Jotta tilat toimisivat halutusti, on
hallin 10 vanhaa ulkoseinää purettu kuuteen
metriin asti logistiikkahallin kohdalta. Jotta
hallien välille saatiin riittävän isot kulkuaukot, on vanhan ulkoseinärakenteen viiden
metrin pilarijakoa pitänyt muuttaa ansasrakenteita ja niin anturoiden kuin pilariuumien vahvisteita hyväksi käyttäen. Samaten on
tehty jäykistelinjojen siirtoja, että riittävän
kokoiset logistiikka-aukot on saatu Meyerin
tuotannon ja materiaalilogistiikan kannalta
optimisijainteihin, kuvaa rakennesuunnittelun lähtökohtia A-Insinöörien suunnittelujohtaja Tomi Berg.
- Käytännössä joka kolmas vanhan ulkoseinälinjan pilari poistettiin. Niitä korvaamaan asennettiin yhdeksän ansasta sekä pienempiä teräksisiä tukirakenteita kantamaan
rakennusten sekä lohkojen kokoamisen siltanosturin kuormat. Kun kuormat oli siirretty ansaksille, ylimääräiset pilarit poistettiin.
Nyt hallin 10 toisen sivun pilariväli on oviaukkojen vaatima 9 – 10 metriä. Olennaista
on ollut, että ansaat kantavat rakenteen niin,
ettei rakenne notkahda yhtään. Jos nosturiradan asema olisi muuttunut, se olisi ollut iso vahinko laivanrakennukselle, tiivistää
muutostyön avainasiat hankkeen urakoivan
Lujatalo Oy:n rakennuspäällikkö Rami Rinne.
- Hallin 10 nosturirataa jatkettiin sen pidennykseen, ja hallin pidennyksen puoleiseen päähän lisättiin yksi uusi 15 tonnin nosturi. Halli 10:n kahden 100 tonnin nosturin
yhteisnostojen kuormat ovat tuoneet omat
lisänsä teräsrakenteelle samoin kuin tietysti mm. tehtyihin ansaksiin. Lohkotuotannon
puolella pitkät jännevälit ja nosturikuormat
ovat lisänneet työn vaativuutta. Alapohjan
rakenteeseen huomioitiin toiminnan kannalta tarvittavat suuret hyötykuormat. Lattiat
ovat maanvaraisia siellä, missä on aiemmin
tehty maanvaihtoja. Toisessa päädyssä jouduttiin asentamaan 30-metrisiä porapaaluja,
Tomi Berg lisää.
Vanhan seinän purkaminen ja liitoskohdan vaativat uudet teräsrakenteet ovat olleet
merkittävä osa teräsrakenneurakan voittaneen Beam-Net Oy:n toimituskokonaisuutta.
- Työajastamme noin puolet meni tähän
vanhan seinärakenteen muuttamiseen. Ansaiden lisäksi siihen liittyi mm. jarrupukkien asennusta ja tukirautojen hitsausta. Työ
täytyi tehdä offshore-tarkkuudella. Hallin
10 muotohan ei saanut muuttua yhtään, että
nosturiradat toimivat kunnolla, kuvaa hankkeen asennustöiden jakautumista terästoimittaja Beam-Netin asennuskumppanina
toimineen Temacon Finland Oy:n asennusja laskentapäällikkö Tero Manu.
- Suunnilleen sama jako puolet ja puolet
koski toimittamiamme teräskilojakin, joita
oli yhteensä vajaat 500 tonnia. Purkutyössä,
johon teimme oman erillisen suunnitelman,
poistettiin rakenteesta toistasataa osaa, lisää
Beam-Netin projektimyyntipäällikkö Jussi
Heikkilä.
- Vaikka uudisosan pilari-ristikko -runko on asennettu pulttiliitoksia käyttäen, on

4.

5.

Kuva 1: Lohkojen kokoonpanohallin ulkoseinärakennetta on vahvistettu ja uudelleenaukotettu poistamalla osa pilareista logistiikkakäytävän puoleisella sivulla. Työssä on käytetty jykeviä ansasrakenteita,
joiden valmistus asennus on ollut erittäin vaativaa.
Uudet teräsrakenteet on suunnitellut A-Insinöörit sekä valmistanut ja toimittanut pintakäsiteltyinä Beam-Net. Tarvittavat purkutyöt ja asenukset on
tehnyt Temacon Finland. Hallin 10 vanhojen seinäja tukirakenteiden maalaamisen valkeiksi on tehnyt
Franz Dietrich Protective Coating Oy.
Kuva 2: Teräsrakennetoimittaja Beam-Netille ja sen
asennuskumppani Temaconille tavallisesta poikkeavaa tekemistä olivat lattian teräspalkistot, joita on
asennettu hallin 10 työmaan puoleiseen reunaan
ja jatko-osaan. Laivalohkot hitsataan alaosastaan
kiinni palkistoihin lohkojen kokoamisen ajaksi. Tämä
palkistokin on edellyttänyt millintarkkaa asennustyötä.
Kuva 3: Kymppihallin jatkos on tehty niin, että nosturikiskot ovat erillisten seitsemän tonnia painavien 22,0 X 1,1 X 1,6 metrin I-pilarien päällä, ja niihin

tukeutuu myös uusi vesikatto rakenteineen. Runkopilarien kyljessä ovat yläpuolista avaruusristikkoa kannattavat erilliset päätyseinän ja ison oven
ristikkopilarit, joiden koko on 19,0 X 2,0 X 1,5 metriä
ja paino 5,5, tonnia/pilari. Päätyseinän ristikkopilarit, -palkki ja uusi ovi, jonka leveys on 28 metriä ja
korkeus 18 metriä, on siirrettävissä uuteen paikkaan.
Jatko-osan oviaukon avaruusristikko on kooltaan
31,0 x 3,4 x 2,2 metriä ja painaa 9,3 tonnia.
Kuva 4: Uuden logistiikkakäytävän teräsrakenteet
on valmistanut Beam-Net A-Insinöörien tekemillä
suunnitelmilla ja asentanut Beam-Net Oy:n. IV-konehuoneen kohdalla on tehty palonsuojauksia paloluokkaan R-60. Muuten paloluokka on R-15.
Kuva 5: Temacon Finlandilla on ollut työmaalla parhaillaan 16 henkeä töissä. Vanhan osan rakenteiden muuttaminen ja siihen liittyvät mittaamiset ja
tarkistamiset toivat paljon lisätyötä. Logistiikkakäytävän pilarien, ristikoiden ja katon kantavan profiilipellin asennus oli aika tavanomaista hallimaisen
rakennuksen pystytystä. Pakettiin kuului myös hallin
10 jatkoksen rungon asennus.
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6.

7.

kohteessa jouduttu tekemään myös paljon
hitsausta juuri tähän vanhaan liittymisen
takia. Ristikkoja varten on hitsattu konsolit vanhan osan pilareihin ja vanhoja pilareita
siis vahvistettu hitsaamalla niihin vahvikkeita, Beam-Netin toimitusjohtaja Marko Koivisto täydentää esimerkeillä.
- Hitsisaumaa on syntynyt työmaalla noin 1,5 kilometriä. Hitsaamisissa on myös
vaadittu erityistä tarkkuutta, etteivät esimerkiksi lämmöt vaikuta rakenteen lopputulokseen. Kun on tehty millintarkkaa työtä tarkoilla reunaehdoilla ja tuotannon sujuvuuden
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ollessa etusijalla, on kokonaisuus ollut asennustyönä vaativa, Tero Manu jatkaa.
- Hitsaustöillä oli laajennettu tarkastus,
jonka on suorittanut Nordbull Oy, Koivisto sanoo.
- Todella hyvä ja laadukas tarkastaja,
Tero Manu kehuu.
- Tässä teräsrakennetoimittajalle erikoista olivat myös lattian teräspalkistot, joita
on asennettu hallin 10 työmaan puoleiseen
reunaan ja jatko-osaan. Laivalohkot hitsataan alaosastaan kiinni palkistoihin lohkojen kokoamisen ajaksi. Tämä palkistokin on

edellyttänyt millintarkkaa asennustyötä, AInsinöörien Tomi Berg muistuttaa.
Palkiston asennuksesta vastasi Lujatalo.
Temacon vastasi siihen liittyvästä hitsaustyöstä työmaalla.
- Palkkien hitsauksessa oli pari asentajaa
kiinni pitkän aikaa, Marko Koivisto toteaa.
Lasermittaus ja tarkka etukäteissuunnittelu olivat yhdessä osaavan asennustyön
kanssa keskeinen osa onnistumista vanhan
ja uuden rakenteen rajapinnassa. Lujatalon
Rami Rinne toteaa katsoneensa teräsrakennetoimittajan valinnassa hyvin paljon myös

Kuva 6: Kuvassa valmistetaan Meyerin hallin 10 jatkoksen oviaukon yläpuolista avaruusristikkoa BeamNetin konepajalla Kurikan Miedossa.
Kuva 7: Uuden logistiikkakäytävän ja hallin 10 laajennuksen teon yhteydessä on asennettu uutta Paroc-pelti-villa-pelti seinää noin 1800 m2. Lopullisessa rakenteessa. Suomen Seinät Oy:n asentamat
Parocin elementit näkyvät vain sisäpuolelle. Ulkopuolelle tulee sininen profiilipeltipinnoite, jolla Sigge
Arkkitehdit on liittänyt uudisosan ilmeen osaksi telakka-alueen yleisilmettä.
Kuva 8: Työmaan avainhenkilöistä kuvassa (vasemmalta oikealle) Temacon Finlandin Tero Manu,
A-Insinöörien Tomi Berg, Meyer Turun Kimmo
Arvisto, Beam-Netin Jussi Heikkilä, Lujatalon Rami
Rinne sekä Beam-Netin Marko Koivisto.

8.

sitä, kuka asennustyön tekee. Tarjouksessa
yhdistelmä Beam-Net valmistaa ja Temacon Finland asentaa täytti Lujatalon vaateet
myös laadullisesti, millä oli tärkeä osa kaupan synnyssä.
- Tässä on täytynyt tehdä rakennustöitä
laivanrakennuksen ehdoilla ja tiukasti ennakolta sovitussa aikataulussa pysyen. Se nosti
osaltaan yhteistyökumppaneiden osaamiselle
asetettuja vaateita, Rinne lisää.
Vanhan ulkoseinän muutostöiden ansiosta logistiikkakäytävällä on noin 9 metriä
leveät oviaukot samalla kohtaa sekä hallin 10

puoleisella että ulkoseinällä. Lisäksi on tehty
yksi uusi 28 metriä leveä oviaukko, jonka ansiosta lohkot voi kuljettaa jatkotyöstöön sekä
hallirakenteen päädystä että sen sivusta.

Luottamus yksi tärkeä tekijä
Teollisuusrakentamisessa lähtökohdaksi asettuu usein aikataulu, jolloin uudet tilat
pitää saada käyttöön. Näin oli Turun telakan
uuden logistiikkakäytävän teossakin. Luottamus tekijöihin nousee kumppanivalinnassa tärkeäksi sekä lopputuloksen laadun että

aikataulun pitävyyden takia.
- Käytännössä valitsimme ensin rakennuttajakonsultin, arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan. Pääsuunnittelijana toimii
Antti Korpi Sigge Arkkitehdit Oy:stä. A-Insinöörit, joka on tehnyt meille paljon työtä
aiemminkin, valikoitui sekä rakennuttamisen että rakennesuunnittelun kumppaniksi. Urakan taas sai Lujatalo Oy, jonka tästä
hankkeesta vastaavat henkilöt ovat aiemmin
osoittaneet pystyvänsä viemään suunnitellusti läpi vastaavat hankkeet, Meyerin Kimmo Arvisto toteaa.

Teräsrakenne-, betonielementti- ja kuorirakenneasennukset sekä asennusvalvonta.
Osaamiseemme kuuluvat myös erilaiset
hitsaustyöt rakennuksilla sekä teollisuudessa
ja laiteasennukset sekä muut huoltotyöt.
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- Meillä käytännön toteutuksessa ja työn
etenemisessä keskeisissä rooleissa ovat olleet
vastaava mestari Heikki Luukka ja projekti-insinööri Anna Valberg. Lisäksi on tietysti
tärkeää osata valita pystyvät kumppanit kuten runkotoimittaja Beam-Net ja sen käyttämä asennusurakoitsija Temacon sekä julkisivuelementit toimittanut Paroc Panel System
ja ne asentanut Suomen Seinät Oy, Lujatalon
Rinne lisää.
- Kyllä työmaan johto ja koordinointi ovat avainasemassa ja Luukan panos siinä ensiarvoisen tärkeä. Mutta tärkeintä tässä
tietysti on ollut, että työtä on tehty tiiminä
yhdessä niin suunnittelijoiden kuin muiden
tekijöiden kanssa, Temaconin Manu korostaa.
A-Insinööreissä on suunniteltu kaikki
Beam-Netin rakenteet valmistuskuvia myöten Teklan ohjelmistoja ja mallinnusta hyväksi käyttäen pääosin RFEMillä tehtyyn mitoitukseen perustuen. Ennen suunnittelua
vanhoille rakenteille tehtiin kuntokartoitus
ja turvallisuuden tarkastelu jatkoa ajatellen.
Aikataulu oli yksi syy siihen, että suunnittelu
oli tehty pitkälle jo ennen kilpailutusta.
Marko Koivisto ja Tero Manu korostavat
mallista olleen ehdoton apu myös asennuksen suunnittelulle ja toteutukselle. BeamNetillä Jussi Heikkilä laski huolella hitsaukset, mikä osaltaan auttoi työssä, ja Tero
Manu oli Beam-Netin tukena jo tarjousvaiheessa. Nämä eri tekijät yhdessä toivat lopputuloksen, joka saa toteutuksestaan paljon
kiitosta niin Meyerin Arvistolta kuin Lujatalon Rinteeltä.
- Temaconilta on ollut työmaalla parhaillaan 16 henkeä töissä. Tässä vanhan osan
rakenteiden muuttaminen ja siihen liittyvät mittaamiset ja tarkistamiset toivat paljon lisätyötä. Logistiikkakäytävän pilarien,
ristikoiden ja katon kantavan profiilipellin
asennus oli aika tavanomaista hallimaisen
rakennuksen pystytystä. Käytimme työssä omaa kalustoamme, jonka pidämme koko
ajan priimakunnossa osana laatuajattelua,
Tero Manu täydentää.
- Laatu ja aikataulujen pitäminen ovat
meillä työn teon avainsanoja. Tietysti työmaan sujuvuudelle on tärkeää, että teräsrakenteet tulivat mahdollisimman pitkälle
esivalmistettuina ja pintakäsiteltyinä. Pintakäsittelyssä käytimme Tikkurilan epoksi-

9.

10.

11.

maaleja. Meidän osuudestamme katolle tulleeseen IV-konehuoneeseen, jonka kohdalla
rakennuksen paloluokka on R60, liittyvät palonsuojamaalaukset tehtiin työmaalla. Ne on
tehnyt meille Sherwin-Williams:n tuotteilla
Palonsuojamaalarit Suomessa. Pääosa tiloista on tehty paloluokkaan R15, Marko Koivisto jatkaa.
- Hankkeessa on myös mietitty rakenteen muuntojoustavuutta. Kymppihallin jatkos on tehty niin, että nosturikiskot ovat
erillisten runkopilarien päällä, ja niihin tukeutuu myös uusi vesikatto rakenteineen.
Runkopilarien kyljessä ovat yläpuolista avaruusristikkoa kannattavat erilliset päätyseinän ja ison oven ristikkopilarit. Päätyseinän ristikkopilarit, -palkki ja uusi ovi, jonka
leveys on 28 metriä ja korkeus 18 metriä,
ovat siirrettävissä uuteen paikkaan. Näin rakennusta on yksinkertaisempaa pidentää,
jos hallia halutaan myöhemmin jatkaa lisää
vaikkapa 50 metriä, Tomi Berg kertoo.
- Tässä hallin 10 jatko-osassa pilarit ovat

t

Laa

Kuva 9: Halli 10 ja uusi logistiikkakäytävät A-Insinöörien Tekla-rakennemallista nähtynä.
Kuva 10: Ansas ja ansaan liitosdetaljiikkaa A-Insinöörin Tekla-rakennemallista kuvattuna.
Kuva 11: Hallin 10 pidennys on suunniteltu niin, että
sen päädyn avaruusristikko ja oviaukko voidaan siirtää, mikä hallia halutaan jatkaa edelleen. Päädyn ja
28 metriä leveän oviaukon rakenteet näyttävät AInsinöörien Tekla-mallista katsottuina tällaisilta.
Valokuvat: 1-4,7,8 Arto Rautio, 5 Temacon Finland
Oy, 6 Beam-Net Oy,
suunnittelukuvat: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

hitsauksen ha
ll
ua

aan
int

Ihmisiä, joiden kanssa
rakennat rohkeasti
parempaa

19,0 x 2,0 x 1,5 metrin ristikkopilareita, jotka painavat 5,5 tonnia per pilari. Jatko-osan
oviaukon avaruusristikko on kooltaan 31,0 x
3,4 x 2,2 metriä ja painaa 9,3 tonnia. Ratapalkkia kannattelevat pilarit ovat hitsattuja
I-pilareita, kooltaan 22,0 x 1,1 x 1,6 metriä ja
painavat seitsemän tonnia kukin, Marko Koivisto esittelee asennettuja rakenneosia.

NDT - palvelut . hitsausten koordinointi . laatujärjestelmät

ains.fi

12

Teräsrakenne 1 | 2020

0400 495 267 - timo.ronkainen @ nordbull.com
040 834 1053 - matti.jukarainen @ nordbull.com

Artikkelit

Rakenteet myös tunnettuja
A-Insinöörien suunnittelemat ja Beam-Netin
valmistamat rakenteet ovat hallimaisessa
teollisuusrakentamisessa hyviksi havaittuja.
Runko on pilari-ristikko -rakenne, jossa ristikoiden päällä on Beam-Netin toimitukseen
myös kuuluneet kantavat profiilipellit sekä
erillisen kattourakoitsijan tekemät lämmönja vedeneristeet. Pellit on toimittanut Ruukki.
Seinissä on käytetty betonisten sokkelielementtien yläpuolella Parocin pelti-villapelti -elementtejä, joiden päälle tulee ulkopuolelle arkkitehdin alueen värimaailmaan ja
ilmeeseen soveltuvaksi määrittämä profiilipeltipinnoite, jonka on asentanut Suomen
Ohutlevyasennus Oy. Uuden osan runkorakenteet ja sisäpuoliset elementtipinnoitteet
ovat vaaleat. Näin logistiikkakäytävällä on
samantyylistä vaaleapintaista hyvin valaistua
työtilaa kuin saatiin hallin 10 ns. kasvojenkohotuksessa, jonka maalausurakan hoiti Franz
Dietrich Protective Coating Oy Tikkurilan
pintakäsittelytuotteilla.
- Uudella puolella on kaksi liikuntasaumalohkoa, jotka on jäykistetty omina kokonaisuuksinaan. Poikkisuuntaan on mastorakenne, joka tukeutuu vanhaan halliin, Tomi
Berg kertoo.
- Kun suunnitelmat ovat hyvät ja BeamNetin konepajatyö tarkkaa, on kyllä ollut hyvä lähteä asentamaan niin vanhan osan kuin
uudisosankin osin todella vaativia rakenteita,
Tero Manu kiittää.
Kimmo Arvisto antaa kiitosta tekijöille työn laadusta ja etenemisestä aikataulussa
ja A-Insinöörien rakennuttamisammattilaisille hyvästä tuesta kilpailutusvaiheessa. Rami Rinne puolestaan kiittää Kimmo Arvistoa
projektipäällikkönä ja Meyerin omia rakentamisen ammattilaisia siitä, että tilaaja on keskittynyt olennaisiin asioihin ja halunnut etsiä yhdessä urakoitsijan ja suunnittelijoiden
kanssa onnistumisen edellytyksiä. Arviston
rooli on ollut tuoda nimenomaan laivanrakennuksen tarpeet hankkeeseen, ja niihin on
löydetty hyvin ratkaisut.
Kun rakenteessa on päästy suhteellisen hyvin toistamaan samoja perusasioita,
on esimerkiksi ensimmäisen ansasrakenteen
asentamisen jälkeen saatu se työvaihe rullaamaan hyvin toistuvana ja sujuvana, mikä osaltaan tietysti edesauttoi aikataulussa
pysymistä. Tässä työssä etenemistä helpotti
myös se, että kappaleet pysyivät kuljetuksen
kannalta sopivina eikä niitä sen takia tarvinnut muutella.
- Kyllähän sitä aina ihmettelen, että esimerkiksi kymmenen metrin palkit ja pitkät
ristikot saadaan jatkuvasti täsmälleen oikeaan asemaan niin, että pultinreiät ovat täysin
oikeilla kohdillaan, kun ristikoita ja vinositeitä kiinnitetään niihin, Rami Rinne kehuu
teräsrakentajia.
- Tämä työmaa tukee varmaan yrityksemme tavoitteita kasvaa ja saada lisää ja
entistäkin vaativampia urakoita, Beam-Netin
Marko Koivisto arvioi. -ARa
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Pinnat uusiksi vesiohenteisilla maaleilla
Meyer Turun lohkojen kokoonpanotiloihin tehtiin uuden logistiikkakäytävän ohella ”kasvojenkohotus”, johon kuului valaistuksen uusiminen sekä sisätilan valoisuutta lisäävä pintojen maalaus valkoiseksi
Tikkurilan vesiohenteisilla maaleilla. Tilaajan suunnitelmien mukaisen maalaustyön urakoi Franz Dietrich Protective Coating Oy.
- Olemme tulleet Suomeen alkujaan vuonna
2007 tekemään Olkiluoto 3:een mm. teräsja betonirakenteiden pintakäsittelyjä niin
Arevalle kuin sen noin 30 aliurakoitsijalle.
Suomessa toimii kantayhtiö Franz Dietrich
Gmbh:sta erillinen osakeyhtiö Franz Dietrich Protective Coating Oy, joka tavoittelee
erilaisia korroosiosuojaus-, rakenteidensuojaus- ja teollisuusmaalaustöitä Pohjoismaista sekä ydinvoimateollisuuden pintakäsittelytöitä ympäri maailman. Kantayrityksen
toiminnan lähtökohtana oli sähköpylväiden
korroosionsuojaus, jota Franz Dietrich alkoi
tehdä seitsemän hengen työporukan kanssa Saksassa reilut 70 vuotta sitten. Nyt sekä
kantayrityksellä että meillä on toimintaa
laajalti erikokoisissa hankkeissa mm. teräsja betonipintojen korroosionsuojauksessa ja
pintakäsittelyssä sekä lattiapinnoitetöissä,
kertoo maalausurakan suorittajan taustoista

Franz Dietrich Protective Coating Oy:n toimitusjohtaja Benjamin Heft.
- Meyer Turun urakan saimme tarjouspyynnön kautta. Toimintamme perusidea on
mennä kalustomme kanssa kohteeseen teke-

Kuva 1: Franz Dietrich Protective Coating Oy teki Lujatalolle Meyer Turun halli 10:n pintakäsittelytyöt.
Kohteen ilmastorasitusluokka on C3 ja Meyer Turku
halusi, että jo olemassa olevan järjestelmän päälle tehtävässä valoisuutta lisäävässä pintakäsittelyssä
käytetään vesiohenteisia tuotteita. Urakoitsija päätyi
käyttämään työssä Tikkurilan tuotteita. Pohjamaalina on ollut Rostex Super ja pintamaalina Panssari
Akva RR20. Tilan seiniin, teräsrakenteisiin ja katon
alapintaan tuli uusi pinta. Beam-Net Oy:n hallin 10
ja logistiikkakäytävän väliseen seinään toimittamat
uudet tukirakenteet tulivat työmaalle pintakäsiteltyinä. Ne oli suojattu Franz Dietrich Protective Coating
Oy:n tehdessä omaa osuuttaan korkeapaineruiskuilla.
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mään työt kuten tässä tapahtui. Toki voimme
myös mennä konepajalle maalaamaan vaikkapa sillan osia ennen kuljetusta rakennuspaikalle. Ja pystymme järjestämään myös
maalaukset maalaamossa, jos on tarvetta,
lisää yrityksen avainasiakaspäällikkö Irina
Thornagel.
- Tässä työssä maalausjärjestelmä oli
ennalta määrätty. Kohteen ilmastorasitusluokka on C3 ja asiakas halusi, että jo olemassa olevan järjestelmän päälle tehtävässä valoisuutta lisäävässä pintakäsittelyssä
käytetään vesiohenteisia tuotteita. Maalien hankinta kuului meille, ja kyselimme eri
toimittajilta tarjouksia kohteeseen sopivista tuotteista. Tässä tilauksen sai Tikkurila.
Pohjamaalina on ollut Rostex Super ja pintamaalina Panssari Akva RR20. Tilan seiniin,
teräsrakenteisiin ja katon alapintaan tuli siis
valkea pinta. Ennen maalausta, joka tehtiin
korkeapaineruiskuilla, vanhat pinnat puhdistettiin, pestiin rasvanpoistoaineella ja karhennettiin, kuvaa työprosessia sitä työnjohtajana vetänyt Jarkko Peltonen.
- Tässähän tehtiin maalaustyötä käynnissä olevan tuotannon keskellä hallin sisällä, joten se tietysti vaikutti siihen, miten ja
millä tuotteilla työ tehdään. Useinhan saneerauskohteissa puhalletaan pinta ensin puhtaaksi ja aletaan sitten tehdä pintakäsittelyä.
Esimerkiksi Ruotsissa Yaran tehtaalla poistimme tietyiltä alueilta vanhan pinnoitteen
käsityönä, kun puhallus ei siinä ollut mahdollista. Parvekekaiteiden uudelleenmaalaus
on esimerkiksi myös kohde, jossa joudutaan
turvautumaan usein käsityöhön vanhan pinnoitteen poistamiseksi. Joissakin kohteissa
on käytetty myös korkeapainepesua vanhan
maalin irrottamiseen. Yksi pohjatyöhön vaikuttava tekijä on, mikä on lopputuloksen ajateltu elinkaari, Irina Thornagel jatkaa.
- Työhömme kuului myös olemassa olevien pilarien vahvistusten maalaus sen jälkeen, kun ne oli hitsattu pilarien uumiin. Ne
maalaukset tehtiin mustalle raudalle ensin
pohjustaen ja sitten pinnoittaen. Muuten olemassa olevat pilarit pinnoitettiin edellä kuvatulla tavalla. Uudet teräsrakenteet tulivat
työmaalle konepajan maalaamina. Teemme
myös palonsuojamaalauksia, mutta tässä niitä ei kuulunut urakkaamme, Peltonen lisää.

Joustavuus ja resurssit
lähtökohtana
Benjamin Heft ja Irina Thornagel korostavat noin 40 miljoonan euron vuosiliikevaihdon Franz Dietrich Gmbh:n, jonka johdossa
ja pääomistaja on perustajan tyttärenpoika
Phillipp Suppan, kuuluvan Saksan mittakaavassa pk-yrityksiin. Siihen liittyy heidän
mukaansa kyky toimia joustavasti asiakkaan
tarpeiden mukaan. Toisaalta koko on kuitenkin niin iso, että resurssit riittävät mittaviinkin työmaihin.
- Phillipp Suppan on myös suomalaisosakeyhtiön omistaja. Pääsääntöisesti toimimme omalla markkina-alueellamme ja
Franz Dietrich Gmbh omallaan, mutta poikkeuksiakin voi olla. Saimme juuri nimenomaan meille osoitetun tarjouskyselyn kautta
työmaan Saksaan, Irina Thornagel kertoo.
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- Lyhimmät urakat ovat valmistuneet
noin viikossa, pisimmät kestävät vuosia. Olkiluodon työmaalla meillä on ollut töissä
parhaimmillaan 220 henkeä itse pintakäsittelyissä ja siihen päälle vielä toimistoväki.
Suomessa ja Pohjoismaissa toimimme suomalaisyhtiön voimavaroin, mutta toki tukenamme on emoyhtiön tietämys ja kokemus
ja tarvittaessa resurssitkin. Saksassa yhtiö
on tehnyt paljon mm. sillankorjausta – esimerkkinä suojeltu Keisari Wilhelmin kääntösilta Wilhelmshavenissa ja monet autobahn-sillat kuten St. Kilian silta valtatiellä
73. Kun ennusteet ilmastonmuutoksesta viittaavat siihen, että Suomen olot alkavat lähetä
Keski-Euroopan oloja, voi tässä esimerkiksi olla asia, jossa kantayrityksen tiedot ovat
hyödyksi mietittäessä korjauksia Suomessa,
Thornagel toteaa.
- Tulemme kohteisiin mielellämme mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja hoidamme
koko prosessin aina loppudokumentointiin
asti. Esimerkiksi Olkiluodossa ja Meyerilla
oli määrätty, mitä järjestelmiä käytetään, ja
toimimme sen mukaan. Valmiit sävelet ovat
toisaalta työtä helpottavia, mutta saattavat hidastaa sitten eteenpäinmenoa, jos toteutuksessa todetaan kehittämistarpeita. Jos
lähtökohtana ovat vain tietyt vaatimukset
lopputulokselle, voimme siihen pääsemisessä
tuoda omaa kokemustamme osaksi lopputuloksen onnistumista. Koskaan emme lähde
hankkeisiin jokin tuote edellä, vaan haemme
eri valmistajilta kohteisiin sopivia tuotteita,
Jarkko Peltonen kuvaa toiminta-ajatusta.
- Meyerin tapauksessa myimme työmaalle työnjohdon, pintojen puhdistuksen

sekä pohja- ja pintamaalauksen olemassa
olevan lohkotuotantohallin puolella oleville pinnoille ja teräsrakenteille. Tällainenkin työkokonaisuus on meille hyvin mieluisa, tehtiinpä työ ruiskulla tai telalla. Teemme
aina työnsuunnittelun huolella ja resurssoimme työmaan sen mukaisesti. Tässäkin työn
sujuminen aikataulussa on ollut yksi tärkeä
osa urakkaa, Peltonen lisää.
- Yksi osa Meyer-urakkaa oli, että teimme ensin referenssipinnat. Kun Meyerin ja
Lujatalon edustajat olivat hyväksyneet ne,
kävimme töihin. Seurasimme työn tulosta ja
laatua itse päivittäin. Osassa kohteita työhön
liittyy myös ulkopuolinen laadunvalvonta
maalaukselle ja ehkä myös hitsaukselle. Tässä siis riitti, että tarkkailimme mm. oloja ja
dokumentoimme työn tarkasti ja luovutimme dokumentit sitten asiakkaalle, Thornagel
täydentää.
- Minulla on tarvittavat pätevyydet tarkastustoimintaa myöten. Työn lähtökohtana on laatujärjestelmä ja normien mukainen valvonta ja dokumentointi. Usein siis
mennään materiaalinvalmistajan vaatimusten mukaan, mutta monessa kohteessa kuten Väyläviraston sillanrakennuskohteissa
vaatimukset ja kontrolli ovat tiukkoja ja mukaan tulee usein myös ulkopuolinen valvonta.
Hankkeissa toimitaan tietysti kuten asiakas
vaatii, Peltonen täydentää laatutyön kuvausta.
- Kun meidän työmme piti sovittaa yhteen tuotannon ja rakentajien kanssa, emme voineet edetä ihan lohko lohkolta hallin
päästä toiseen. Siirryimme välillä varsinkin laivan lohkojen rakennuksen mutta myös

lattiavalujen tieltä pois, ja teimme sen aikaa
muualla. Joustoista huolimatta ja työ valmistui aikataulussa, Peltonen toteaa tyytyväisenä.

Polyurea yksi tapa 		
tehdä kestävää
- Franz Dietrich Protective Coating Oy tarjoaa kantayritys Franz Dietrich Gmbh:n tapaan
laajalti palveluja erilaisten teräs- ja betonirakenteiden sekä lattiapintojen korroosionestoon ja/tai pintakäsittelyyn. Lattiapuolella
kokemusta on mm. teollisuuden, kauppakeskusten ja pysäköintitalojen kestävien lattiapinnoitteiden teosta. Mutta yhtä lailla yhtiö
tekee esimerkiksi parvekelattioiden vedeneristyskäsittelyitä. Töidemme painopiste
näkyy kuitenkin olevan enemmän vaativissa
kohteissa, Benjamin Heft toteaa.
- Yksi asia, johon Saksan yrityksessä on
paneuduttu paljon, ja jota tarjoamme Suomessakin, ovat polyureapinnoitukset, joihin saa tuotteita mm. Teknokselta. Polyurea
sopii esimerkiksi teräsrakenteiden, siltojen,
kompostialtaiden, pysäköintitilojen, kattojen
ja dumpperilavojen pinnoitteeksi. Meillä on
myös laitteet, jolla voi leikata kohteissa pinnan auki tarkistusta varten, ja pistää sitten
pinnan uudelleen kiinni. Polyureatuotteita on
eri venyvyyksillä ja ne ovat nopeasti kuivuvia
ja kestäviä, mutta vaativat oman laitteistonsa
ja erikoiskoulutuksensa. Mielestäni tuote olisi säiliöiden, kattojen ja muiden tavanomaisempien kohteiden lisäksi hyvä mm. sillan-
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kansien pinnoituksessa. Toivommekin, että
entistä useampi valmistaja hakisi tuotteilleen
Silko-sertifioinnin, Jarkko Peltonen tuumii.
- Kun taustamme on Saksassa, on ollut
mielenkiintoista havaita, miten samantyylinen toimintakulttuuri Suomessa ja Saksassa on. Molemmissa työt suunnitellaan hyvin
ja ollaan työssä järjestelmällisiä. Meidän on
siten ollut hyvä solahtaa mukaan Suomen
markkinoille. Ja niinhän se on, että kun työ
suunnitellaan tarkkaan ja pysytään aikataulussa, voi luvata asiakkaalle myös taloudellisesti hyvän lopputuloksen, Irina Thornagel
summa yrityksen kokemukset. -ARa

Kuva 2: Meyer Turun tuotantohalli 10:n seinät ja
katto on maalattu vaaleiksi. Yhdessä uuden led-valaistuksen kanssa työympäristö parani merkittävästi. Harmaat teräsosat ovat uusien oviaukkojen takia
asennettuja uusia tukirakenteita, jotka tulivat työmaalle maalattuina.
Kuva 3: Hyvin mennyt maalausurakka saa hymyn
huulille Franz Dietrich Protective Coating Oy:n kohteen työnjohtajalle Jarkko Peltoselle (vas.), avainasiakaspäällikkö Irina Thornagelille sekä toimitusjohtaja Benjamin Heft. Kohteen suunnitelmat ovat tässä
vaiheessa enää muistin tukena.
Valokuvat: 1 Franz Dietrich Protective Coating Oy,
2, 3 Arto Rautio
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