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Artikkelit

Olympiastadion harppaa nykyaikaan
vanhaa kunnioittaen
Helsingin historiallisen Olympiastadionin omistava Stadionsäätiö totesi vuonna 2009 tarpeen parantaa useita eri asioita,
jos stadion halutaan säilyttää
toimivana ja kansainväliset olot
tarjoavana urheilupyhättönä.
Aluksi panostettiin kriittisiin
korjauksiin ja nyt käynnissä on
mittava korjaus-, uudisrakennus- ja katsomotyömaa, jonka
valmistumisen jälkeen Helsingissä on historiallisen arvonsa
säilyttänyt modernit vaateet
täyttävä stadionkokonaisuus.
1.

Stadionsäätiö ja Helsingin kaupunki ovat
tehneet yhdessä töitä Olympiastadion tulevaisuuden varmistamisen eteen vuodesta
2009 lähtien, kertoo projektinjohtajana mm.
nyt käynnissä olevan rakennustyön toteutusta vetävä Aulis Toivonen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta. Kun kiireelliset
työt, joihin kuului mm. stadionin tornin korjaaminen, oli tehty, alettiin vuonna 2012 tehdä tarveselvitystä, miten Helsinkiin saataisiin kansainväliset kriteerit täyttävä stadion
säilyttäen samalla suojellun rakennusmassan
olemus ja arvokkuus.
- Tavoite oli saada uudistilaa, joka ei pilaa stadionnäkymää. Se ratkaistiin viemällä
uudistilat maan alle stadionin kohdalla sekä
urheilumuseon edessä. Uudisosaan tulee mm.
liikunta- ja logistiikkatiloja. Kenttälohkossa
on esimerkiksi täysimittainen juoksurata, joka kulkee varsinaisen juoksuradan alapuolella, Toivonen toteaa.
Olympiastadionin ns. A-osa tornista urheilumuseoon päin on korkeimman suojelun aluetta, mikä on luonnollisesti ohjannut
suunnittelua. Esimerkiksi vanhojen katsomorakenteiden vahvistaminen on vaatinut erikoisratkaisuja, että saadaan vuosikymmeniä
kestävät rakenteet säilyttäen vuoden 1952 kisoihin rakentunut ulkoasu. Lisäksi on pitänyt
huolehtia, että esimerkiksi alkuperäisen vuoden 1940 kisoihin tehdyn stadionin ulkoseinä
jää sellaisenaan myös osaksi uutta stadionkokonaisuutta katsomorakenteiden alla.
- Stadionyleisölle merkittävin näkyvä ero
vanhaan ovat teräskatokset sekä vanhan ison
tulostaulun purkaminen jäähallin puoleises4
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ta päädystä. Jatkossa katsomot ovat katosten
alla lukuun ottamatta pääkatsomon katoksen
ja uusien katosten väliin jääviä rakoja. Katoksiin käytetään noin 3000 tonnia teräsrakenteita. Itäkatsomon katos liittyy myös ulkonäöllisesti saumattomasti kaarteiden katoksiin
yläpuolisten korotusterästen avulla, Toivonen kertoo.
Käytännössä Olympiastadionilla on nyt
käynnissä työmaa, jossa tehdään noin 19.500
m2 uutta tilaa ja korjataan vajaat 18.000 m2
vanhaa tilaa. Kun kyseessä on toisaalta suojellun rakennuksen päivitys 2020-luvulle ja
toisaalta merkittävä uudisrakennushanke,
on projekti Toivosen mukaan ainutkertainen
muihin stadionhankkeisiin verrattuna. Hanketta suunnitellessa on nimittäin tutustuttu
lukuisiin eri stadionprojekteihin, mm. Berliinin Olympiastadionin uudistustyöhön, mihin
näkemys perustuu.

Rakentuu toiminnallisesti
viideksi yksiköksi
Aulis Toivonen kertoo uudistetun Olympiastadionin muodostavan aikanaan viisi erillistä toiminnallista yksikköä. Hänen
mukaansa yksiköiden rajoja ei ole vedetty tarkkaan, mutta periaatteessa ajatus on,
että kaari jakautuu neljään osioon. Lisäksi on
oma museo-logistiikka-osio. Ideana on, että
kukin osio on esimerkiksi taloteknisesti irrotettavissa kokonaisuudesta. Ero vanhaan on
merkittävä, sillä ennen koko stadion oli yksi
iso kokonaisuus ja paloalue. Eli jos yhdessä paikassa halusi pistää sähköt päältä, koko
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stadion oli pimeänä. Jatkossa esimerkiksi
huollot ja korjaukset voi tehdä lohko kerrallaan häiritsemättä stadionin muiden lohkojen toimintaa.
- Korjauksessa ideana on nimenomaan
päivittää stadion nykyaikaan entinen ilme
säilyttäen. Eli emme entisöi stadionia, vaan
muutamme esimerkiksi juoksuradan profiilin
nykyisen käytännön mukaiseksi. Saimme lajiliittojen toivoman ja ajaman luvan muuttaa
ratakaarteet niin, että jatkossa stadionilla on
yhden säteen rata kahden säteen radan sijaan. Myös esimerkiksi Fifan ja Uefan turvallisuusvaateet ovat vaikuttaneet korjaamiseen.
Tämän myötä hätäpoistumistiet on mitoitettu uudelleen, mikä on vaikuttanut sitten
suunnitteluun ja toteutukseen ja näkyy lopputuloksessa eli katsomon tukirakenteissa,
kun sitä osaa katsoa, Toivonen esittelee.
Kun uusi stadion otetaan käyttöön, siellä
ei ole enää majoitustoimintaa. Toimisto- ja
neuvottelutilaa on aiempaa enemmän. Näitä
tiloja voi hyödyntää myös esimerkiksi jalkapallo-ottelujen VIP-tiloina. Uudistetulle stadionille tulee 16 aitiota, mutta ne on toteut-

tu arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopivalla
tavalla kenttä- ja taka-aitioina. Urheilumuseon osalta korjaus on sisäpuolella lähinnä
tekninen peruskorjaus, mutta kun museon
viereen tulee mittava lävistys, museoonkin
liittyviä rakenteita joudutaan uusimaan työn
yhteydessä.
- Yleisturvallisuutta on parannettu mm.
lisäämällä uusia poistumisreittejä. Kun nämä
puhkaisut on pitänyt tehdä olemassa olevaan
rakenteeseen, turvallisuusasiat ovat vieneet
tilaa muulta toiminnalta sekä vaikuttaneet
tietysti suunnitteluun. Kun vanhaa tulostaulua ei tarvinnut säilyttää, se tila voidaan nyt
hyödyntää mm. logistiikka-alueen ja katsomoiden osana, Toivonen sanoo.
- Toteutukseen ja kustannuksiin on vaikuttanut myös etenkin Fifan väen vaateista lähtenyt tarve vähentää merkittävästi ns.
nollapaikkojen määrää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että katoksen tukipilareista on
jätetty pois joka toinen. Ja kun tämä päätös
tehtiin, siitä lähti ketjureaktio eli päätös näkyy niin suunnittelussa, rakentamisessa kuin
mantteloinnissakin, Toivonen kertoo.
- Tietysti myös vanhan alle suunnitellut
uudistilat ja katosrakenteet liittyvät toisiinsa. Kun arkkitehdit olivat suunnitelleet tilat,
rakennesuunnittelijat joutuivat pohtimaan,
miten katosten pilareille tulevat alkuperäiseen verrattuna kaksinkertaiset kuormat perustuksiin asti vaikuttavat rakenteisiin. Tämä
on sellainen ketju, jossa muutos rakenteisiin
aiheutti muutoksen arkkitehdin tilaratkaisuun, joka aiheutti muutoksen rakennesuunnitelmiin, joka aiheutti muutoksen tilaratkaisuun, joka… Ja sitten tietysti kaikki heijastui
myös muiden alojen suunnittelijoiden työhön. Mutta lopputulos on hyvä, alkuperäinen
tilaohjelma toteutuu nyt ajateltua järeämpiin
rakenteisiin, Aulis Toivonen kiittää suunnittelijoita.
- Sieltä löytyy myös selitys siihen, miksi kustannusarviota on pitänyt tarkistaa työn
edetessä. Jokaiselle käytetylle eurolle on kyllä
selkeät perusteet, Toivonen tiivistää hankkeen taloudelliset reunaehdot.

Toteutuksessa apuna 		
hankintaklinikka
Ensimmäiset rakennustyöt Olympiastadionilla alkoivat maanrakennustöillä, jotka urakoitsija Lemminkäinen sai valmiiksi vuoden
2017 loppuun mennessä. Siitä vaiheesta jäi
teräksisiä tukirakenteita, jotka poistetaan
Skanskan vetämän varsinaisen rakennusurakan etenemisen niin salliessa. Skanskalla on
projektinjohtourakka kaikista muista rakenteista paitsi katsomoiden istuimista.
- Puiset istuinpenkit hankitaan innovaatiohankintana uuden hankintalain mukaisesti. Tavoitteena on saada istuimista myös
vientituote. Tämä hankinta on vienyt kolme
vuotta, ja sen pohjana on siis innovaatioprosessi eikä perinteinen kilpailutus, Toivonen
korostaa
Istuintoimittajan valinta, joka on tilaajan
viimeinen iso oma hankinta, tapahtui syyskuussa lehden jo mentyä painoon.
- Kaikkineen tämä hanke on valmisteltu erittäin hyvin. Ensin asiaa työstettiin Rakli
ry:n hankintaklinikassa, johon koottiin asi-

3.

antuntijoita tilaajan eli Stadionsäätiön ja rakennuttajan eli Helsingin kaupungin rakennuttajaorganisaation tueksi. Siinä kehitettiin
urakkamuotoja ja ehdotettiin sitten tilaajalle
pakettia, jossa kilpailutuksesta voidaan saada kiinnostumaan useita urakoitsijoita. Tämä
vuoden aikaa vienyt prosessi onnistui minusta hyvin ja oli erittäin kannattava tehdä. Samaa työskentelytapaa käytettiin sitten myös
erillisten sähkö- ja lvia-urakoiden hankintojen pohjana, Toivonen kuvaa valmistelua.
Hankintaprosessin jälkeen rakennusteknisen urakan sai Skanska. Rakennustyön lähtökohtana ovat tilaajan hyvin tarkkaan teettämät suunnitelmat, mutta toki suunnitelmia
on kehitetty hankkeen edetessä yhdessä.
Isossa hankkeessa Helsingin kaupungin rakennuttajaosaajien tukena on myös erillinen
rakennuttajakonsultti Indepro, jonka Pekka
Romppanen hallitsee projektinjohtourakoihin
liittyvät asiat. Helsingin kaupungin organisaatiossa Jukka Lallo on vastannut projektipäällikkönä suunnittelun vetämisestä.
- Rakenneratkaisut ovat sillä lailla selkeät, että uudisosat ovat betonirakenteita ja katokset teräsrakenteita. Tämä jako tuli
luontevasti, Toivonen toteaa.
Skanskalla on työmaalla sangen mittava

noin 50 hengen organisaatio. Tätä artikkelia tehtäessä työmaan kokonaisvahvuus oli
550-600 henkeä tekemässä mittavia uudisrakennus-, korjaus- ja teräsrakenneurakoita. Työntekijöiden määrä tulee Toivosen
mukaan nousemaan tästä vielä, kun työmaa
etenee. -ARa

Kuva 1: Uusittu Olympiastadion on katukuvassa samannäköinen kuin on ollut vuoden 1952 kisoista lähtien.
Kuva 2: Näkymä rakennesuunnittelijan kokonaismallista.
Kuva 3: Projektinjohtaja Aulis Toivonen (vas.) ja
rakennustöiden valvoja Tuomo Kinnunenmialan
rakennuttamisammattilaisten joukkoon, joka vie
Olympiastadion uudistushanketta eteenpäin yhdessä Stadionsäätiön kanssa valmisteltujen linjausten
mukaisesti.
Kuva 4: Tämä kuva on otettu itäkatsomon katoksen
päältä kohti eteläkaarretta. Etualalla on itäkatsomon
korotusrakenteita, taempana pääkatsomon suunnasta itäkatsomon suuntaan nousevaa katosrakennetta.
Valmiina itäkatsomon ja kaarteiden rakenteet ovat
irrallaan toisistaan lukuun ottamatta ne yhdistävää
katerakennetta.
Valokuvat: Arto Rautio, rakennesuunnittelukuvat:
Sweco Rakennetekniikka Oy, arkkitehtikuvat: Työyhteenlliittymä K2S ja NRT

4.
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Artikkelit

TOP5-suojelukohteesta tulee myös
moderni urheilupyhättö

1.

”Toivon, että Olympiastadion tuottaa kävijöille arkkitehdin viivan
muututtua valmiiksi rakennukseksi kokemuksen, johon sisältyy
tuttuutta, turvallisuutta, helppoa liikkuvuutta, lisääntynyttä mukavuutta ja viihtyisyyttä sekä vahva arkkitehtoninen vaikutelma.
Uudistusta suunniteltaessa on haluttu säilyttää historiallisesti ja
ihmisten mielissä maan viiteen tärkeimpään kuuluvan rakennuksen
perinteiset arvot ja luoda samalla toiminnallisesti moderni stadion”, kuvaa arkkitehti Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S:stä.
Arkkitehtitoimisto K2S Oy on nyt mukana jo
toisessa ”once in lifetime” -hankkeessa Helsingin Olympiastadionilla. Toimisto suunnitteli aikanaan vuoden 2005 Teräsrakenteeksi
valitun itäkatsomon katoksen ja vastaa nyt
uudistuvan stadionin katosten, uudisosien
sekä korjausosien arkkitehtisuunnittelusta
yhteistyössä Arkkitehdit NRT Oy:n kanssa.
- Olemme olleet mukana stadioniin liittyvissä pohdinnoissa itäkatoksen valmistu-
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misen jälkeen. Kun nyt tehtävää työtä alettiin
valmistella, totesimme laajan ja monipuolisen hankkeen niin suureksi, että lisäresurssit olivat tarpeen. Työtä tehdään nyt työyhteenliittymänä, jossa Arkkitehdit NRT toi
kokemusta etenkin korjausosan suunnitteluun, jossa heillä on päävastuu. NRT:n Kari Raimoranta on myös nimetty hankkeen
pääsuunnittelijaksi. Meillä on päävastuu uudisrakenteista ja katoksista, joissa minä olen

pääsuunnittelija. Toimimme tässä työssä tiiviisti yhtenä suunnittelutiiminä, Kimmo Lintula kuvaa K2S:n ja NRT:n yhteistyötä.
- Luonnosvaiheessa mukana olivat myös
ruotsalainen White Arkitekter, joka oli silloin
juuri suunnitellut Tukholmaan mm. Djurgården IF:n ja Hammarby IF:n kotikenttänä toimivan Tele2- monitoimiareenan, sekä
hollantilainen Wessel de Jonge architecten,
jolla on monipuolinen kokemus 1920-1960
-luvun arvorakennusten uudelleenkäyttösuunnittelusta. De Jonge on mm. herättänyt
uuteen elämään Rotterdamissa olevan Unescon maailmanperintökohteeksi nimetyn Van
Nellefabriek -tehdasrakennuksen vuodelta
1920. Näin saimme alkuvaiheen suunnitteluun sekä kehittämisen, suojelun että urheilu
edellä tapahtuvan monitoimiareenarakentamisen osaamista, Lintula kuvaa.
- Ennen työmme alkua Stadionsäätiön hallitus oli miettinyt vision ja strategian
tulevaisuutta varten ja siltä pohjalta tehtiin
tarveselvitystä. Sen pohjalta todettiin, että
stadion on toiminnallisesti elinkaarensa lopussa. Laajojen kuntotutkimusten pohjalta
todettiin, että se on myös teknisesti lopussa.
Kun Museovirastossa on ymmärretty erittäin
hyvin, että toiminta on parasta suojelua, voitiin alkaa etsiä Olympiastadionille uutta elämää modernina yleisurheilun ja jalkapallon
kansallisena ja kansainvälisenä pyhättönä,
jossa voi järjestää paljon muutakin jatkuvan
tulovirran varmistamiseksi, Lintula esittelee
prosessia.
- Käytännössä päätettiin suojella kaupunkikuvallinen ilme sekä tietyt ratkaisut.
Sitten ajateltiin, että uusille toiminnoille tehdään uudet tilat maan alle, ettei ilme muutu.
Tästä ja halusta kattaa myös kaarteiden katsomot syntyi se iso kuva, jonka mukaan on
edetty, Lintula lisää.

Yleisölle ja urheilijoille ja
tapahtumajärjestäjille 		
paljon uutta
- Toivon, kun uusi stadion avautuu, että katsojat kokevat uudenlaista käyttömukavuutta.
Olemme avanneet kulkuyhteydet katsomoiden alla niin, että ihmiset voivat liikkua siellä
sivuttain vapaasti ja vaivatta. Aiemmin yhteydet oli estetty eri syistä monessa kohtaa.
Lisäksi kulku katsomoihin on helpottunut
paljon, kun myös turvallisuussyistä on avattu
uusia poistumisteitä ja niihin johtavia portaikkoja katsomon yläosiin. Jatkossa katsojat
pääsevät yläkatsomoihin suoraan, ennen
mentiin ylös alakatsomoiden kautta. Katsomoiden alle on lisätty myös paljon myyntitiloja sekä wc-tiloja, joiden kokonaismäärä nousee selvästi. Asiakkaisiin on satsattu,
jatkossa palvelut ovat paremmat ja sekä helpommin että turvallisemmin saavutettavissa
kuin ennen, Lintula sanoo.
- Tämä kaikki on siis tehty niin, että tapahtumiin tulevat henkilöt eivät välttämättä
huomaa kokonaisuudessa muuta eroa entiseen kuin kaarteiden katokset, Lintula naurahtaa.
Stadionin ammattikäyttäjille - urheilijoille, tapahtumakäyttäjille, toimistotiloja
vuokraaville liikuntajärjestöille, logistiikkaalan ammattilaisille – ero entiseen on Lintulan mukaan selkeä ja näkyvä. Vaikka stadionmalja on entisen oloinen, itse stadion on
uusiutunut todella paljon.
- Uusi stadion on kaikkineen kuitenkin
yhtenäinen ehyt kokonaisuus, jossa vuonna 1938 ja vuonna 1950 valmistuneiden osien
arkkitehtuuri kohtaa tämän päivän arkkitehtuurin ja rakenteet ja muodostaa yhdessä erityisen kokemuksen. Toki on selvää, että uusi stadion on muuttunut paljon vuoden
1938 matalasta funkisstadionista, mutta se ei
ole menettänyt historiallisia arvojaan, Lintula muistuttaa.
- Tilaratkaisut käytiin hankesuunnitteluvaiheessa läpi eri vaihtoehtojen pohjalta.
Olemme käyneet työpajoissa paljon asioita läpi eri käyttäjätahojen kanssa. Stadionilla on erilaisia viiteryhmiä noin 70 ja niillä
vielä omat alaryhmänsä, joten kaikkia tyydyttävän kokonaisuuden hahmottaminen oli
iso – toki myös hyvin antoisa ja kannattava
– työ. Luonnoskierroksia, joita pääkäyttäjät
kommentoivat oli lisäksi useita. Tämän päälle on sitten tehty toteutusvaihetta varten iso
työmäärä hankintaklinikoissa, Lintula kuvaa
vuorovaikutusta ja yhteistyötä hanketta kehitettäessä.
- Työn aikana tehtiin paljon toivottuja
parannuksia mm. sisäisen logiikan ja logistiikan osalta. Tämä kehitti esimerkiksi logistiikkatiloja, joita on uuden pohjoisen sisääntuloportin alla. Saimme idean, että pohjoisen
lähestymissuunnan puolella pitäisi olla oma
sisääntuloaukio eteläisen tapaan, mikä toteutuu nyt. Katoksissa suunnittelua kehitettiin, kun toive oli minimoida sisemmän
pilarikehän pilareiden määrä. Muoto ja geometria haettiin rakenteen toimivuuden kautta. Katosrakenteiden tekoa helpotti, että julkisivujen kunto oli huono ja ne piti uusia joka
tapauksessa. Tästä syntyi ajatus uusia julkisivut niin, että puurakenne nousee pari met-

riä aiempaa ylemmäksi, jolloin toimiva katos
jää ulkoa päin piiloon, Lintula kertoo.
Vaikka iso linja on säilynyt suunnittelussa, moni asia on toki myös kehittynyt suunnittelun edetessä. Yksi työn aikana tehty
ratkaisu oli säilyttää itäkatsomon katoksen
tukirakenteet osana uutta kokonaisuutta. Katoksen alapinnan esivalmistettu puurimoitus,
jota käytettiin 2005 valmistuneessa katoksessa, sen sijaan korvataan paikalla tehdyllä
kivipuurimoituksella, jotta uuden kokonaisuuden paloturvallisuusvaateet täyttyvät ilman tarvetta asentaa kuivasprinkauslaitteistoa katoksiin. Lintulan mukaan kokemukset
laitteistosta itäkatsomon katoksessa ohjasivat toteutusta.

Uudistilat irti vanhoista
Uudella Olympiastadionilla tulee olemaan
mittavat uudisrakenteet, jotka on tehty käytännössä 1-3 metriä irti vanhoista rakenteista. Lintulan mukaan näin on varmistettu
kallion päällä olevissa rakenteissa riittävät
suojaetäisyydet mm. perustuksissa. Toki esimerkiksi uusien maan alla olevien pukutilojen ja vanhojen A-osan pukutilojen välillä on
yhteys. On tehty tarkkaa työtä, että esimerkiksi hissit ja portaat on saatu mahtumaan ja
että vaakayhteydet kentälle ja logistiikkatiloihin on saatu järjestetyksi toimivasti.
- Haasteellisinta oli löytää tilat nykyajan talotekniikalle vanhoista oman aikansa
huippusuunnittelun synnyttämistä hoikista
betonirakenteista, joissa tilat ovat hyödyntäneet maksimaalisesti rakenteiden väliin
jäävät tilat. Olemme etsineet ja ”kenkälusikkaa” käyttäen sijoittaneet talotekniikan tilat korjattaviin osiin. Lisäksi on louhittu mm.
tekniikalle lisätilaa kalliosta stadionin alta.
Myös uudistilat on tehty aika pitkälle stadionin alla olevaa kalliota louhien. Poikkeuksena
ovat C-katsomon alle tehdyt wc-tilat, joiden
kohdalla kalliossa oli saven täyttämä kuoppa,
Kimmo Lintula käy läpi haasteita.
- Länsipuolelle louhimme mm. saadaksemme tilat sisäpalloilua ajatellen täysimittaisen liikuntahallin tekemiseen. Sen voi
jakaa haluttaessa myös kolmeen osaan. Itäpuolelle tulee tiloja, jotka palvelevat yleisöä
tapahtumissa ja voimailulajeja niiden välissä. Kentän 400 metrin juoksutunnelin alle
tehtiin huoltotunnelit, joissa voi harjoitella kahdella radalla juoksua täyden 400 metrin radan muotoa ja mittaa seuraten, Lintula
esittelee tiloja.

Vanhasta stadionista tuttu vuoden 1952
olympialaisiin tehty tulostaulurakenne sekä
matkailijoita vuosikymmenet palvellut retkeilymaja häviävät työn aikana. Tulostaulu
korvataan katosrakenteissa oleviin kehikkoihin urheilutapahtumien ajaksi kiinnitettävillä tulostauluilla, joita voi hyödyntää myös
liikkuvan lähikuvan välittämiseen esimerkiksi yleisurheilun suorituspaikoilta katsomoihin. Tulostaulun kohdalle tulee uusia mm.
pohjoiskaaren liikuntarajoitteisia ultrafaneja
palvelevia katsomotiloja sekä uusi logistiikan
tarpeisiin tehty pohjoisportti, jota pitkin esimerkiksi konserttien rakentajat saavat viedyksi raskaat kuormansa kenttäalueelle.
- Retkeilymajan idean todettiin olevan
nykyoloihin vanhentuneen. Kun jo 1950-luvulla oli keksitty tehdä stadionille toimistotiloja jatkuvaa tulovirtaa turvaamaan, retkeilymajan tila muuntuu nyt osaksi eri järjestöjen
ja yritysten käytössä olevaa toimistomassaa,
Lintula selventää.
Kimmo Lintula kiittää stadionhankkeen eri osapuolia siitä, että kaikki ovat puhaltaneet samaan hiillokseen kunnon roihun aikaansaamiseksi. Tätä kautta prosessi
ja projekti ovat syttyneet täyteen liekkiin ja
lopputulos ainakin tähän asti tehdyn pohjalta näyttää toteutuvan toivotulla tavalla. Kun
esimerkiksi juoksuratojen sinänsä standardit täyttävät profiilit todettiin palautteen
perusteella nykyjuoksijoiden mielestä epämiellyttäviksi, löytyi lupa saada purkaa osa
vanhoista katsomorakenteista IAAF:n ja nykyurheilijoiden toivoman radan tekemiseksi.
Samaa asennetta on etenkin FIFAn toiveista lähteneessä katoksen pilarien vähentämisessä.
- Kaikkien halu on ollut pitää stadion
kaikkein korkeimman tason urheilutapahtumat mahdollistavana paikkana. Kun kaikille
on kerrottu avoimesti, mitä eri osapuolet toivovat ja odottavat, on löydetty eri osapuolia
tyydyttävä kokonaisuus, Kimmo Lintula kiittelee mielenkiintoisen ja todella haastavan
hankkeen etenemistä. -ARa

Kuvat 1 ja 2: Sisällä uudet katsomokatokset ja uusiutuneet sisätilat luovat kokemuksen, johon sisältyy
tuttuutta, turvallisuutta, helppoa liikkuvuutta, lisääntynyttä mukavuutta ja viihtyisyyttä sekä vahva
arkkitehtoninen vaikutelma.
Kuva 3: Asemapiirros.
Arkkitehtikuvat: Työyhteenlliittymä K2S ja NRT

3.
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Mittavat teräsrakenteet
häivytetään näkyvistä
Kun historiallinen Helsingin
Olympiastadion avautuu uudelleen, se näyttää ulospäin aivan
samanlaiselta kuin vuoden 1952
olympialaisten jälkeen. Sisäpuolella katsojan silmä kiinnittää
varmaan ensimmäisenä huomionsa molemmat kaarteet ja
itäkatsomon peittävään yhtenäiseen katokseen. Katsomokatoksen mahdollistavat mittavat
ja vaativat teräsrakenteet on
stadiontyömaan valmistuessa
häivytetty näkymättömiin niin
sisä- kuin ulkopuoleltakin katsottaessa.
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Kun yhdistetään vanhan suojelua ja täysin
uusin rakentamista, on hankkeessa ratkaistava useita haasteita. Olympiastadiontyömaan rakennesuunnittelussa näitä haasteita
on ratkonut vuodesta 2013 alkaen Sweco.
- Työmaa jakautuu kannaltamme kolmeen eri osaan eli vanhojen rakenteiden korjaussuunnitteluun, uudisrakenteiden suunnitteluun ja katosrakenteiden suunnitteluun,
kertoo teräksisten katosrakenteiden suunnittelusta Swecolla vastaava osastopäällikkö Juha Kukkonen.
Uusiutuneen stadionin katosrakenteet on
suunniteltu sovittaen kokonaisuus sekä suojeltuun vanhaan pääkatsomon katokseen että
vuoden 2005 itäkatsomon katokseen. Vanha
katos on käytännössä ennallaan, ja itäkatsomon katoksen muoto ja tukirakenteet päätettiin säilyttää. Tästä syntyi sitten kokonaisuus, jossa pääkatsomon katoksen viereisten
katosten reunojen ja itäkatsomon päällä olevan katoksen välillä on noin 8 metrin korkeusero. Itäkatsomon kohdalla haluttu kokonaisuus saatiin aikaan tekemällä katsomon
yläpuolelle, päädyissä myös alapuolelle, teräksiset korotusrakenteet.
Kun Juha Kukkonen liittyi Olympiastadionin suunnitteluryhmään vuonna 2014, oli

Kuvat 1-3: Olympiastadionin uusien katsomokatosten teräsrakenteita.
Valokuvat: Arto Rautio

alustava luonnossuunnittelu jo tehty osittain
täysin uuden katososan osalta. Muoto, jännevälit yms. oli tuolloin jo pääosin mietitty,
ja Kukkonen lähti miettimään rakenteita siltä
pohjalta.
- Käytännössä työmaalla on selkeät rajapinnat. Katosrakenteet liittyvät vain alapuoleltaan vanhaan. Uusien katosten tukirakenteet lähtevät korjattavien rakenteiden päältä.
Katoksilla ole juurikaan kosketuspintaa uudisrakenteiden kanssa. Alkuperäisen pääkatoksen ja uusien katosten väliin jää noin 1015 metrin rako, Kukkonen kertoo.
- Rakennustöissä katokset olivat viimeinen suuri kokonaisuus, joka lähti liikkeelle.
Uusien katosten alapinnassa on samanlainen puurimoitus kuin itäkatsomon katoksessa, mutta ylhäältä muoto muuttuu. Itäkatos
on siis muokattu niin, että katoksissa syntyy
jatkumo pääkatsomon toisesta reunasta kentän ympäri pääkatsomon toiseen reunaan,
Kukkonen toteaa.
- Katosrakenne on geometrisesti haastava, mikä tietysti vaikutti teräsrakenteisiin
ja vaati huolellista ja tarkkaa laskentaa mm.
tuulikuormien osalta. Uusi katosrakennehan
käyttäytyy tuulioloissa toisin kuin itäkatsomon katos, joka on aikoinaan suunnitel-

tu mm. tuulitunnelikokeita hyödyntäen. Siksi tuulitunnelikokeet uusittiin nyt tätä työtä
varten. Rakenteessa tuskin on kahta samanlaista osaa, kun niin katoksen paksuus pystysuunnassa kuin korkeusasemakin ja syvyys muuttuu koko ajan. Itäkatsomon osalta
on säilytetty vanha kantava rakenne joiltakin kohdiltaan vahvistettuna, ja tehty sitten
päälle erillinen korotusrakenne, joka välittää kuormat vanhalle rakenteelle, Kukkonen
esittelee.

Terästä piilossa eri paikoissa
Kun uusia teräsrakenteisia katsomorakenteita on tehty vanhan betonirakenteen päälle,
rakenne on vaatinut alapuolisten rakenteiden
vahvistamista melkoisesti kaarteiden kohdalla. Muuten katsomoiden alla on tehty mittavia töitä liittyen tilankäytön muutoksiin.
- Käytännössä stadionin alla on viety
perustukset entistä alemmaksi sekä louhittu sinne lisää tilaa. Näiden töiden yhteydessä
terästä on käytetty myös melkoisia määriä ja
pystytty ratkomaan teräksen avulla järkevästi useita todella haastavia kohtia työn aikaisen tukemisen kannalta. Itse en tosin näitä
rakenteita ole ollut suunnittelemassa vaan
suunnittelusta on vastannut korjaussuunnittelun työryhmä, Juha Kukkonen kertoo.
Täysin uusissa katsomorakenteissa on
mahdollisimman harvassa pyöreitä teräsliittopilareita, joiden varassa ristikkorakenteiset
katokset ovat. Palonsuojavaateet hoidetaan
toiminnallisen palomitoituksen pohjalta ilman ristikoiden palonsuojausta palokatkojen
ja liittopilarien avulla. Tämä ratkaisu rakentui Palotekninen insinööritoimisto Markku
Kauriala Oy:n ja Swecon yhteistyön kautta.
Käytännössä katosrakenteessa on käytetty tukipilareita kuten pää- ja itäkatsomoissakin. Katosta ei olisi voinut muuten tukea ilman stadionin ilmeen muuttumista ulospäin.

2.

Nyt katokset jäävät stadionin ulkoseinän
reunan alapuolelle. Reunaa tosin piti nostaa
jonkin verran uusittuun betonirakenteeseen
kiinnitettyjen teräsrakenteiden ja niihin kiinnitettävän puurimoituksen avulla.
- Ulompi lyhyistä pilareista tehty pilaririvi lähtee katsomon takaosan päältä, eikä
siten haittaa katsomista mitenkään. Sisemmässä pilaririvissä väli on harva eli 30-40
metriä. Kun pilaririvi on myös 20-25 metriä
katsomon reunasta, ja rakenne on mietitty
tavoitteena mahdollisimman ohuet pilarikoot, näkemäesteitä on kokonaisuudessa vähän. Tässä ei voitu vaikuttaa pilareihin teräslaatua vaihtamalla, vaan palotekniset tekijät
olivat pilarikoon valintaa ohjaava lähtötekijä.
Katoksissa on käytetty lujempaa terästä S460
vain liitosalueille yksittäisissä levyissä, Kukkonen sanoo.
Itse katoksissa on pääkannattajaristikot sekä säteittäiset linjaristikot. Lisäksi on
levymäisiä rakenteita isoimpien kuormi-

3.

en kohdissa. Ulkoreunalta ristikot tukeutuvat lyhyihin betonirakenteen päällä oleviin
jalkoihin ja keskeltä pääkannattajaristikoihin. Betoni- ja teräsrakenteen välissä on tätä
työtä varten tehdyt erikoisvalmisteiset rakennelaakerit. Niiden avulla pystyttiin sekä
yhdistämään suojelumääräykset ja uudet rakenteen toteutus toimivasti että hallitsemaan
lämpöliikkeet.
- Voimat voitiin ohjata kohtiin, joissa
vanhoja rakenteita saattoi vahvistaa, ja siten
saada rakenteellisesti ideaalisen nivelen, jolla
on halutut vapausasteet niin veto- kuin puristuskuormituksessa. Tässä rakenteessa tulee kaikille pilareille puristuskuorman lisäksi
vetokuormaa katoksen pitkästä ulokkeesta ja
katosta nostavista tuulikuormituksista johtuen, Kukkonen tiivistää.
Pääristikot menevät keskipilarien päällä
kentän ympäri. Poikittaiset ristikot lähtevät
ulkoreunan pilarien päältä kohti keskipilarien päällä olevaa ristikkoa ja jatkuvat siitä
kohti katsomoiden kentän puoleista reunaa.
Poikittaisristikot ovat säteittäin noudattaen katosten kentän ja katsomon rakenteen
määrittelemää muotoa. Lipan kohdalla on
linjaristikoiden ohella pääristikon suuntaisia
väliristikoita jakamassa kuormia tasaises-

ti. Ristikoiden päällä on kantavat poimulevyt,
joiden päälle asennetaan katon tasauskerroksena toimivat mineraalivillat ja reilut 15.000
m2 PVC-katetta.
- Kun alapinnassa on puurimoitus ja valokuilut, jää katosten teräsrakenne pilareita
lukuun ottamatta käytännössä täysin piiloon
työmaan valmistuessa, Kukkonen vähän harmitteleekin.

Teräs säilyttää myös ilmeen
Katosten pääristikoiden korkeus vaihtelee
2,5 ja 4,5 metrin välillä. Kun katos laskeutuu
kohti pääkatsomoa ja perusideana on ollut
tehdä mahdollisimman ohut katosrakenne,
ovat matalimmat ristikot päissä ja korkeimmat lähestyttäessä itäkatsomoa. Itäkatosta,
jossa pilarit ovat 12 metrin välein, korotetaan
samalla 2,5 metriä, jotta yläpinta on saumaton. Muuten itäkatos ja kaarteet ovat rakenteina erillisiä.
Myös linjaristikoissa on eroja. Kun katoksen syvyys on pääkatsomon vieressä noin
27 metriä, se nousee itäkatsomon kohdalla
40 metriin. Käytännössä lipan ristikoiden pituus on 19-24 metriä ja ulkoreunan ristikoiden pituus 8-15 metriä.
Olympiastadionin työmaalla on yhdistetty fiksusti suojelutavoitteita ja toimivan
stadionin vaatimia muutoksia toimivaksi kokonaisuudeksi. Kun katoksia ei saatu uudessa muodossaan, joka nousee korkeimmillaan
selvästi vanhan itäkatsomon katoksen kattotasoa ylemmäksi, vanhan seinälinjan alapuolelle, asia voitiin hoitaa korottamalla stadionin ulkoseinää noin kaksi metriä entistä
korkeammalle.
- Julkisivuun kiinnitetään siis teräksinen
tukirakenne, joka ei ole miltään osin kiinni
katsomon katosrakenteissa. Tähän tukirakenteeseen kiinnitetään puuverhous, joka on
saman näköinen kuin 1950-luvulla tehty rakenne. Näin julkisivua voidaan nostaa ylöspäin niin, että katokset jäävät sen taakse piiloon, Kukkonen sanoo.
- Kun julkisivu ja katokset käyttäytyvät lämpötilamuutoksissa eri tavoin, niiden
välissä on liikuntasauma, Kukkonen vielä
muistuttaa.
Teräsrakennesuunnittelu on tehty Swecossa Tekla Structures -ohjelmaa hyväksi
käyttäen konepajakuvia myöten. Itäkatsomon
katoksen korotusrakenteet ja julkisivukorotuksen tukirakenteet valmistaa ja asentaa JPV-Engineering Oy, joka vastaa myös
Skanskan erikseen hankkimien kaarrekatosten teräsrakenteiden asennuksesta. Asennuksen suunnittelu on tapahtunut Swecon,
Skanskan ja JPV-Engineeringin yhteistyöllä.
- Asennuksen suunnittelu on tässä ollut iso ja tärkeä työvaihe. Asennusjärjestykseen kantaa ottaminen on ollut keskeinen osa
omaa työtä. Lisäksi jokainen lohko on ollut
asennuksen kannalta erilainen kuin muut. Se
on omalta osaltaan lisännyt tämän katos- ja
julkisivujen korotusrakenteiden osalta noin
3000 tonnin teräsrakenteen poikkeuksellista vaativuutta myös suunnittelijan näkökulmasta, Kukkonen kiteyttää. -ARa
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liikuntasaumoilla itäkatoksesta, lisäksi kaarrekatosten keskivaiheilla on liikuntasaumat.
Kaikki liikuntasaumat on rakennettu katosrakennetilaan, jolloin katsojien näköesteinä
toimivien pilareiden määrä on saatu mahdollisimman pieneksi.
Katosten runko on pilari-ristikkorakenteinen ja se on jäykistetty ristikoimalla katos
ylä- ja alapinnastaan. Katoksen pääpilarit sijaitsevat katsomossa ja ne ovat rakenteeltaan
pyöreitä teräs-betoni-liittopilareita. Pilareiden ulkohalkaisija on 610 mm.
Pilarit liittyvät rakennelaakerin välityksellä alapuoliseen vahvistettuun tai uuteen
teräsbetonipilariin. Erikoisvalmisteisella rakennelaakerilla saatiin toteutettua nivelellinen liitos, joka toimii niin veto- kuin
puristuskuormituksessakin. Nivelellisellä
liitoksella vältyttiin alapuolista rakennetta
kasvattavilta suurilta taivutusmomenteilta.
Pilarin yläpää on myös nivelellisesti käyttäytyvä ja se on aikaansaatu teräsrakenteisen
laakerin avulla.
Katosrakenne on ulkoreunaltaan liitetty linjaristikon osana olevan pyöreän pilarin,

1.

2.

Olympiastadionin uusien
katsomokatosten teräsrakenteet
Teräsrakenteiden suunnittelusta
Yleistä
Olympiastadionin perusparannuksen ja laajennuksen yhteydessä kaarteiden katsomot
myös katetaan. Katsomokatosten rakennesuunnittelu on poikkeuksellisen haastava osa-alue tässä muiltakin osa-alueiltaan
haastavassa hankkeessa. Kohde on luonnollisesti ainutlaatuinen ja suunnittelutehtävä
on ollut myös ammatillisesti äärimmäisen
mielenkiintoinen.
Kohteen suunnittelu vaatii onnistuakseen
luonnollisesti erittäin hyvän ja monipuolisesti kokemusta osaavan työryhmän, jonka
vastuuhenkilönä olen saanut kunnian olla
mukana suunnittelemassa hanketta. Hank-
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keen kokonaistoteutus vaatii myös kaikkien
muiden osapuolien osaamista ja ammattitaitoa, jotta lopputulos olisi onnistunut.

Katosten teräsrunko
Uusien katsomokatosten teräsrunko rajautuu vuonna 2005 valmistuneen itäkatsomon katoksen ja alkuperäisen pääkatsomon
katoksen väliselle alueelle. Pääkatsomon ja
kaarrekatosten väliin on jätetty kattamaton
alue lähinnä arkkitehtonisista syistä johtuen.
Pohjoiskaarteen katospinta ala on hieman
suurempi kuin eteläkaarteessa. Teräsrakenteisten katosten pinta-ala on yhteensä n.
16 000 m2. Kaarteiden katokset on erotettu

Kuva 1: Olympiastadionin uusien katsomokatosten
teräsrakenteita.
Kuva 2: Swecon Juha Kukkonen on vastuussa Olympiastadionin katosten teräsrakenteiden suunnittelusta. Katosrakenne on geometrisesti haastava, mikä
tietysti vaikutti teräsrakenteisiin ja vaati huolellista
ja tarkkaa laskentaa mm. tuulikuormien osalta, Kukkonen toteaa.
Kuva 3: Stadion katosten mittasuhteita.
Kuva 4: Kaarteen uuden katoksen runkoa Swecon
Tekla-mallista nähtynä.
Kuva 5: Leikkauskuva stadionin katoksesta.
Kuva 6: Kuva Olympiastadionin katsomon teräsrakenteen kokoonpanosta.
Valokuvat: Arto Rautio, rakennesuunnittelukuvat:
Sweco Rakennetekniikka Oy

jonka ulkohalkaisija on 324 mm, välityksellä uusiin teräsbetonipilareihin, jotka jatkuvat
vahvistettujen vanhojen teräsbetonikehien
linjassa ylöspäin. Näissäkin liitoksissa käytettiin erikoisvalmisteisia rakennelaakereita
liitoksen nivelellisen toiminnan ja haluttujen
vapausasteiden saavuttamiseksi. Osa rakennelaakereista sallii kaiken liikkeen vaakasuunnassa ja osa vain yhdessä pääsuunnassa.
Tähän ratkaisuun päädyttiin sen takia, että toiminnallisista ja rakennussuojelullisista
syistä alapuolisia rakenteita pystyttiin vahvistamaan valinnaisissa paikoissa, jolloin katoksesta tulevat vaakavoimat saatiin ohjattua
haluttuihin paikkoihin. Rakennelaakereiden käyttö oli myös ratkaisu lämpöliikkeiden
hallitsemiseksi. Pilareiden lisäksi rakennelaakereita on käytetty myös katoksen sisällä
liikuntasaumoissa.
Katsomopilareiden yläpuolella sijaitsevat katoksen pääristikot, jotka ovat katoksen
matalimmissa rakennekorkeuksissa avaruusristikoita ja muualla kaartuvia tasoristikoita.
Pääristikko on jatkuva rakenne aina liikuntasaumojen välillä. Pääristikoihin tukeutuvat
säteittäisesti linjaristikot, jotka muodostavat katoksen ulokerakenteen ja tasapainottavan takaosan. Linjaristikot ovat takaosastaan
kiinni ulkoreunan betonirakenteessa rakennelaakerin välityksellä. Ristikoiden paarteet
koostuvat kaarevaan muotoon taivutetuista I-profiileista, jotka ovat joko valssaamalla
tai hitsaamalla valmistettuja. Paarteiden taivuttamisen osalta yhtenä haasteena on ollut,
että taivutuksen kaarevuussäde ei ole vakio.
Pääristikot on tehty murtoviivaisena kaarevaan muotoon. Ulokeosalla linjaristikoiden
välissä on käytetty poikittaisia väliristikoita
jakamaan rakenteen rasituksia tasaisemmin.
Ristikoiden uumasauvat ja jäykistyssiteet
ovat joko rakenneputkea, hitsattua koteloprofiilia tai I-profiilia. Ristikoissa on myös levyrakenteisia osia, erityisesti niiden kärki- ja
takaosassa sekä kohdissa joissa kuormitukset ovat paikallisesti suuria ja rakennekorkeudet matalia. Katosulokkeen otsapinta on
suurimmassa osassa katosta hyvin matala, n.

250 mm pintarakenteineen arkkitehtonisista syistä johtuen ja tämä onnistuttiin toteuttamaan erityisellä kärkielementtirakenteella, jossa linjaristikkoihin hieman taaempana
kiinnitettyyn poikittaiseen kotelopalkkiin
hitsattiin levyrakenteiset ulokepalkit. Erityisesti päätyulokkeen alue oli kokonaisuutena katosrakenteen suurimpia rakenteellisia
haasteita, jotta rakenteen jäykkyys käyttörajatilatarkasteluiden perusteella saatiin riittäväksi.
Teräsrakenteisiin on tehty myös aukkoja ja putkituksia talotekniikan läpivientien
mahdollistamiseksi kohdissa, joissa rakennekorkeus on pieni tai tilaa muuten vähän.
Rakenteissa on käytetty pääsääntöisesti
lujuusluokan S355 terästä, koska katosrakenteen jäykkyyden ollessa määräävässä asemassa käyttörajatilamitoituksen (siirtymät,
värähtely) kriteerien vuoksi korkeamman
lujuusluokan teräksellä ei olisi saavutettu
oleellista hyötyä. Kohteen toteutusluokaksi
valittiin EXC 3.

Olympiastadionin tuulikuormat määritettiin 30 asteen välein suunnittain, jolloin
muodostui 12 erilaista kuormitussuuntaa ja
laskentamalliin suuri määrä kuormitusyhdistelmiä, kun otetaan huomioon jokaisella
suunnalla paine- ja imutapaus.
Katoksen poikkileikkaus muistuttaa lentokoneen siipeä ja se on rakenteeltaan varsin
hoikka. Tämä altistaa katosrakenteen värähtelylle tuulikuormituksessa ja tämä otettiin
myös huomioon tuulikuormien määrittämisessä. Katoksen värähtely taas puolestaan aiheuttaa rakenteille dynaamisen kuormituksen, joka otettiin huomioon teräsrakenteiden
suunnittelussa, erityisesti liitosten osalta.
Liitosten detaljit tutkittiin tarkasti laskennallisesti ja varmennettiin muotoiluilla tarvittavilta osin siten, että väsymisestä ei ole
rakenteelle haittaa. Tavanomaisissa talorakenteissa tuulesta ei yleensä aiheudu sellaista dynaamista kuormitusta, joka täytyisi ottaa huomioon.

Liitokset

Tuulikuormat
Tuulikuormat määritettiin tuulitunnelikokeiden kautta kuten aikanaan itäkatoksen osalla,
tämän osalta onneksi itäkatoksen tarkasteluja varten tehty pienoismalli oli laboratoriossa
vielä tallella. Tuulitunnelikokeet suoritettiin
Otaniemen tuulilaboratoriossa tässä asiassa
alikonsulttina toimineen WSP Finland Oy:n
toimesta. Tuulikuormiin liittyvissä tarkasteluissa hyödynnettiin myös virtauslaskentaa (CFD), joka suoritettiin Swecon omana
työnä. Kaarrekatosten kattaminen muuttaa
Olympiastadionin tuuliolosuhteita, joten aikaisemman tuulitunnelikokeen tulokset eivät
olleet hyödynnettävissä. Esimerkiksi itäkatokseen muodostui kokeiden perusteella suurempia nostavia rasituksia kuin aikaisemmin
ja ankkurointeja tämän johdosta vahvistettiin. Tuulikuormista aiheutuva noste voi olla
jopa niin suuri, että huolimatta katosrakenteen suuresta omasta painosta myös pääpilarit ankkuroitiin nostavia voimia vastaan.

Työmaalla tehtävät teräsrakenteiden liitokset
ovat pääsääntöisesti ruuviliitoksia. Kaarrekatoksissa käytetyt liitokset ovat kitkaliitoksia (eurokoodin ruuviliitosten luokat B ja C),
jolloin liitosten ruuvit ovat esijännitettyjä ja
vastaavasti liitospinnat käsitelty kitkapinnan
luokkiin A ja B tietyn kitkakertoimen saavuttamiseksi. Lisäksi on käytetty luokan E (esijännitetty, vedetty) ruuviliitoksia. Ruuveina
käytettiin pääsääntöisesti HV-järjestelmän
ruuvikokoonpanoja, joiden lujuusluokka on
10.9 ja suurin käytetty ruuvikoko on M36.
Pääristikoiden jatkoksissa käytetään työmaalla tehtäviä hitsausliitoksia, koska kuljetuspituuksien ja -painojen takia ristikot
jaettiin osiin ja toisaalta yhtenäisen jatkuvan
ristikon nostaminen ei olisi ollut mahdollista.
Hitsausliitosten luokka on B.
Liitosten mitoituksessa on ollut tarvetta
käyttää varsin poikkeuksellisessa laajuudessa monipuolisesti erilaisia FEM-ohjelmistoja,
koska liitosten mitoitusta ei ole voinut täy-

4.

3.

5.

6.

Teräsrakenne 3 | 2018

11

Artikkelit
sin perinteisin laskentamenetelmin todentaa
monimutkaisissa liitosgeometrioissa.

Kuva 1: Olympiastadionin uusien katsomokatosten teräsrakenteita.

Asennusjärjestys

Kuva 2: JPV-Engineeringin toimitusjohtaja Petri Väisänen (vas.) ja projektipäällikkö
Marko Virta ovat tässä yhden Olympiastadionin maassa nostoa varten kasattavan nis-

Olympiastadionin perusparannuksen ja laajennuksen monet muut työvaiheet ovat samanaikaisesti meneillään katosrakenteiden
asennuksen kanssa, mikä vaikuttaa omalta
osaltaan myös teräsrakenteiden asennuksen järjestelyihin. Asennus ajoittuu myös
vuodenaikojen puolesta kesähelteistä talvipakkasiin, jolla on myös oma vaikutuksensa
rakenteiden asentamiseen.
Asennusjärjestys on hankkeessa suunniteltu rakennesuunnittelijan toimesta normaalia kohdetta tarkemmin erityisesti katosrakenteen todella vaativan asennusaikaisen
stabiliteetin vuoksi. Asennusjärjestyksen
suunnittelu on tehty yhteistyössä Swecon,
Skanskan ja JPV-Engineering Oy:n kanssa.
Nivelelliset ja erilaisin liikevapauksin varustetut pilareiden laakeriliitokset, rakenteiden jatkuvuuden toiminnan varmistaminen,
ristikoiden työmaajatkokset ja ristikoiden
taipumien rajoittaminen pysyvistä kuormista ovat lisäksi edellyttäneet asennusaikaisia
tuentoja.
Kaarevan, tasomaisen pääristikon asennusaikaisen stabiliteetin varmistaminen on
ollut yksi keskeisimpiä haasteita, kun otetaan ristikon mittasuhteet ja katoksen takaosan linjaristikoiden laakeriliitosten erilaiset vapausasteet huomioon. Pääristikkoa on
kannatettu noston jälkeen asennusaikaisesti
nostureilla, kunnes riittävä määrä takaosan
tukevia rakenteita on saatu asennettua paikalleen.
Asentamisessa on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan myös useampien ristikoiden yhdistämistä lohkoiksi, erityisesti kentän
puoleisilla linjaristikoilla.
Vaikka asennusjärjestyksen periaate on
samantyyppinen pilariväleittäin, on jokainen lohko juuri edellä mainittujen muuttuvien seikkojen johdosta erilainen ja asennusjärjestys suunniteltava stabiliteetin kannalta
lohkoittain erikseen.

1.

Katosrakenteiden asennuksessa
Olympiastadionin katosten ja
julkisivurakenteiden kaikkineen
noin 3000 tonnin teräsrakenteiden asennus on vaativimmilta osiltaan millintarkkaa
työtä, kertovat projektipäällikkö
Marko Virta ja toimitusjohtaja
Petri Väisänen JPV-Engineering
Oy:stä.

Rakennesuunnitelmien
ulkopuolinen tarkastus
Johtuen kohteen luonteesta, oli kaikille osapuolille alusta lähtien selvää, että rakennesuunnitelmille laaditaan kolmannen osapuolen tarkastus. Rakennesuunnitelmien
ulkopuolisena tarkastajana toimii A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Heillä oli myös aikaisempaa kokemusta toimimisesta itäkatoksen
teräsrakenteiden suunnittelijana.
Rakennesuunnitelmien tarkastusprosessi käynnistettiin jo suunnittelun alkuvaiheissa, jolloin käytiin erityisesti suunnitteluperusteet ja rakenteiden perusratkaisut läpi.
Tarkastus on edennyt suunnittelun kanssa
samanaikaisesti, jolloin asiat on voitu käydä
läpi oikea-aikaisesti, mikä on koko hankkeen
etenemisen kannalta tärkeää.
Juha Kukkonen, osastopäällikkö
Sweco Rakennetekniikka Oy
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Olympiastadionin uudet katos- ja julkisivurakenteet ja niihin liittyvät asennustyöt
tulivat JPV-Engineeringille laajalti tutuiksi
jo vuoden 2016 keväällä ennakkotarjousvaiheessa. Kun pääurakoitsija Skanska pienensi
hankintapaketteja, JPV-Engineering sai koko
katsomon teräsrakenteita ja katon profiilipeltejä koskevan asennuksen sekä itäkatsomon ja julkisivujen teräksisten korotusrakenteiden valmistuksen ja asennuksen.
- Eli valmistamme Aurassa konepajallamme ja asennamme vuonna 2005 valmistuneen itäsivun katsomonosan sekä julkisivun yläosien teräksiset korotusrakenteet
kaarteisiin ja itäsivulle. Lisäksi asennamme
kaarteiden katosten runkorakenteet ja ristikoiden päälle tulevat kantavat profiilipellit,
Petri Väisänen selventää.
- Aloitimme asennukset huhtikuussa 2018 itäsivun korotusosista. Sen jälkeen
olemme asentaneet eteläkaarteen rakentei-

ta ja julkisivun korotusteräksiä. Pohjoiskaarre on vuorossa viimeisenä ja ehkä haasteellisimpana työvaiheena, Marko Virta lisää.
- Tuohon aloitusvaiheeseen kuului myös
itäkatsomon kattorakenteiden purkua ennen
uusien rakenteiden asennusta. Kun vanha
rakenne oli purettu, täytyi tietysti korotusrakenteet saada täsmälleen niitä varten ajateltuun kohtiin. Huolellinen suunnittelu ja
valmistus varmisti tässäkin työmaavaiheen
onnistumisen, Väisänen jatkaa.

Laakerien oltava täsmälleen
Virta ja Väisänen kertovat asennustyön olleen
alusta pitäen haastavaa. Uusien katosrakenteiden laakerien kanssa puhutaan millintarkasta mittamaailmasta. Toleranssit laakerien ja niiden päälle asennettujen ristikoiden
kanssa ovat minimaaliset, että rakenne
toimii suunnitellusti. Asennus on myös ollut
hyvin tarkkaan suunniteltua ja työ on edennyt tiukasti Swecon määrittelemän asennusjärjestyksen mukaisesti.
Pilarit ovat putkirakenteisia. Asennuksessa asennetaan ensin laakerit ja pilarit.
Ristikoiden nosto on alkanut sen jälkeen jopa
90 tonnin niskaristikoista, jotka on kasattu
työmaalla osista ennen nostoa. Kun niskaristikko on paikallaan, nostetaan linjaristikoita ulkoreunalle ja tuetaan niskaristikko niillä
paikalleen.
- Käytännössä B-kaarella on viisi ja EFkaarella kuusi pitempää pilaria, Marko Virta
selittää syytä pääristikoiden isoon kokoon.
- Rakenne on ylöspäin nouseva ellipsi.
Kun alkuperäinen katos on suora, uusi katos lähtee sen vierestä myös suorana seura-

karistikon edessä. Osien liittäminen tapahtuu
molemmissa reunoissa näkyvien suojausten
sisällä. Ristikon takana näkyy jo korjattua betonirakennetta.
Kuva 3: JPV-Engineeringin asennusryhmä nostaa tässä juuri avaruusniskaristikkoa

stadionin ulkopuolelta sisäpuolelle
asennettavaksi eteläkaarteen uuteen
katokseen.
Valokuvat: Arto Rautio

3.

Epäilyksettä osaksi 		
ainutlaatuista hanketta

paljon millintarkkaa työtä

2.

ten vuoden 2005 lipan muotokieltä, ja nousee sitten itäsivun katosta kohti niskaristikon
kohdalta 1,5 metriä, Petri Väisänen toteaa.
Uusien katosrakenteiden asennuksessa JPV-Engineering on voinut käyttää eteläpäässä sekä stadionin ulko- että sisäpuolisia
tiloja nostokaluston sijoittelussa. Kun mennään pohjoispäähän, asennuksen vaikeuskerros kasvaa, kun stadion laajenee maan
alla katosten ulkopuolelle. Uudisrakenteiden
päältä ei voi tehdä nostoja.
- Mietimme nyt Swecon kanssa, miten
saamme mm. logistiikkaväylää hyödyntäen viedyksi rakenteet ja tehdyksi sen lohkon
asennukset, Marko Virta kertoo.

Julkisivun osalta kyse on katsomoita selvästi kevyemmistä rakenteista, jotka hitsataan betonissa oleviin SBKL-kiinnityslevyihin. Kun julkisivun puurimat olivat
aiemmassa julkisivussa kiinni betonissa, ne
kiinnitetään nyt siis teräsputkesta Aurassa
hitsattuun runkoon.
- Vaikka se on ns. perustyötä, on tämäkin työvaihe hyvin haasteellinen julkisivun
porrasteisen rakenteen takia. Julkisivu ei ole
ylhäältä katsottuna tasaisen soikea, vaan se
menee koko ajan vuoroin ulommaksi ja vuoroin sisemmäksi askellettuna rakenteena,
jossa kukin askellus on muutaman metrin pituinen, Marko Virta toteaa.

JPV-Engineering on siirtänyt valmistuksensa
Aurassa äskettäin uusiin aiempaa väljempiin
ja toimivampiin tiloihin. Yhtiön on voinut
sovittaa stadiontyömaahan liittyvät omat
valmistuksensa sujuvasti osaksi normaalia
työkuormaa. Myös alkujaan keskustelussa ollut koko rungon valmistus ja myös kattorakenteet sisältänyt asennus olisi kiinnostanut.
- Tietysti halusimme olla mukana näin
ainutlaatuisessa ja kansallisesti merkittävässä sekä näkyvässä hankkeessa. Kun meillä oli mahdollista irrottaa tähän työmaahan
asennuskapasiteettia halutussa laajuudessa,
olimme kiinnostuneet myös siitä vaihtoehdosta. Tästä tuli kokonaisuutena meille ihan
mukava paketti, sillä mittavan asennustyön
ohella saimme myös merkittävästi työtä konepajallemme. Tämäkin hanke on viety läpi
valmistuksen materiaalihankintojen osalta
hyvässä yhteistyössä terästukkuri BE Groupin kanssa. Tässä työssä sahaukset olemme
tehneet itse ja taivutukset on tilattu omalta alihankkijalta, Petri Väisänen kuvaa työn
lähtökohtia.
- Itse valmistamamme rakenteet tulivat
työmaalle pääosin asennusvalmiina. Kaarteiden katosten ristikoita on kuljetusteknisistä syistä jouduttu kokoamaan työmaalla 2-3
osasta ennen nostoa. Työmaalla on katsomorakenteissa käytetty pääosin pulttiliitoksia,
mutta hitsauksiakin on tehty lähinnä rakenteiden kokoonpanovaiheessa. Liitokset ovat
kitkaliitoksia tarkoilla momenteilla. Kyllähän
tässä pääsee testaamaan ja osoittamaan ammattitaitoaan mm. asennuksen ja logistiikan
osalta. Voi rehellisesti sanoa, että on kiva olla
osa tätä työmaata, Marko Virta täydentää.
- Julkisivun teräsrungossa on kolme elementtiä, jotka kootaan hitsaamalla ja kiinnitetään SBKL-levyihin. Nostot olemme tehneet sekä katoksiin että julkisivuun omalla
kalustolla, Petri Väisänen täydentää.
- Työhön kuuluu myös hitsaussaumojen ulkopuolinen tarkistus. Kiinnitykset ja
maalaukset on dokumentoitu ja maalauksista
tehty kalvomittaukset, Marko Virta lisää esimerkkejä hankkeen laadunseurannasta. -ARa
Teräsrakenne 3 | 2018

13

Artikkelit

Stadionin katot
kestävät kovatkin
tuulet
suuria tuulikuormia, suunnitelmissa vaaditaan kestävyyttä

Kuva 1: Itäkatsomon katoksen uusi kate oli elokuussa
jo paikallaan. Suomen Teollisuuskatot urakoi katon
JPV-Engineeringin asentamasta kantavasta profiilipellistä ylöspäin hyödyntäen kiinnityksessä SFS intecin isoweld 3000 – kiinnitysmenetelmää, joka sallii
katteen kiinnityksen vapaasti tarvittavilta kohdilta ja
siten leveämmän katerullan käytön kuin vain saumasta kiinnitettäessä. Oikealla näkyy JPV-Engineeringin valmistamaa ja asentamaa teräsrakennetta,
johon julkisivun puurimoitus kiinnitetään. Katokset
jäävät rimoituksen ansiosta piiloon stadionin ulkopuolelta katsottaessa.

jopa 4,6 kN/m2 voimille, ovat vaateet myös katon kantavan

Kuva 2: Julkisivun teräsrakenteita.

profiilipellin päälle tulevien villojen ja katteen kiinnittämi-

Kuva 3: Itäkatsomon katos uusitussa ilmeessään sivulta päin katsottuna.

Uusitulle Olympiastadionille tulee katoksiin uutta kattoa
yhteensä 15.365 neliömetriä. Kun rakenteeseen kohdistuu

selle suuret.

Valokuvat: Arto Rautio

1.

Olympiastadionin katosten kattourakoitsijaksi Skanska valitsi Suomen Teollisuuskatot
Oy:n, joka toteuttaa kohteen maahan tuomallaan AlkorPlan PVC -katteella. Katteiden
kiinnityksessä Teollisuuskatot hyödyntää SFS
intecin kehittämää isoweld-kiinnitysjärjestelmää.
- Käytännössä tällaisessa kohteessa
pelkkä perinteinen kiinnitysmenetelmä, jossa
kate kiinnitetään saumojen kohdalta, vaatisi
normaalia kapeampien katteiden käyttöä. Jos
esimerkiksi kaksi metriä leveää katetta haluttaisiin kiinnittää näillä vaatimuksilla vain
sauman kohdalta, nousi kiinnikkeiden määrä
käytännössä liian suureksi. Meidän kehittämällämme isoweld 3000 -menetelmällä kate induktoidaan kiinni vapaasti rakenteen
vaatimista kohdista eli siis myös saumojen
välistä. Tämän ansiosta voidaan käyttää leveämpiä katerullia kuin muuten, jolloin työ
on nopeampaa ja tulee vähemmän saumoja ja
niihin liittyviä vuotoriskejä, kertoo myyntipäällikkö Kenneth Lindgren kiinnikkeet toimittaneesta SFS intecistä.
- Olympiastadionin katokset ovat tuulikuormiltaan poikkeuksellisen vaativat. Tätä
kymmenisen vuotta sitten kehittämäämme
järjestelmää on käytetty hyvällä menetyksellä jo mm. etelämpänä Euroopassa sekä tuulioloiltaan Suomea selvästi vaativamman Norjan erilaisissa kohteissa. PVC-katehan sopii
hyvin käytettäväksi mm. hallityyppisissä rakennuksissa, Lindgren toteaa.
Käytännössä isoweld 3000 -järjestelmässä asennetaan erikoisaluslevyjä suunnittelun
määrittämiin kohtiin. Aluslevyt kiinnitetään
vesikatteen alusvillan läpi katon profiilipeltiin. Aluslevyt pitävät Olympiastadionilla paikallaan sekä vedeneristeen alla olevat
60 mm kovat Paroc-kivivillalevyt että niiden
päällä olevan PVC-katteen. Katetta lämmitetään aluslevyjen kohdalta SFS intecin vuokraamalla laitteella induktiotekniikalla niin,
että kate kiinnittyy tiukasti alapuoliseen rakenteeseen. Tämän jälkeen tuulet eivät katetta heiluttele.
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- Toki kohteessa on myös perinteisiä saumakiinnityksiä, joissa käytetään niihin tarkoitettuja kiinnikkeitä. Kokonaisuus
on siis yhdistelmä, jossa on haettu toimiva kokonaisuus eri tuotteitamme yhdistäen.
Kohteeseen menee rakenteen kulloisestakin tuulikuormasta riippuen 2-5 kiinnikettä
per neliö. Jos kiinnitys olisi tapahtunut vain
saumojen kohdalta, olisi katerullan leveyttä pitänyt kaventaa merkittävästi siihen verrattuna, mitä nyt voidaan käyttää, Lindgren
selventää kokonaistoteutuksen ajatusta.

Suomessa vielä vähän käytetty
Vaikka isoweld 3000 on järjestelmänä jo
monissa kohteissa koeteltu, on sitä Kenneth
Lindgrenin mukaan käytetty Suomessa aiemmin vielä aika vähän.
- Ehkä meillä ei ole vielä opittu hyödyntämään tämän kiinnityksen tuomia etuja.
Onhan tämä järkevämpi tapa tehdä kattoa
vaativissa oloissa, kun voi käyttää leveämpää
katerullaleveyttä ja saumoja pitää tehdä vähemmän kuin vain saumoista kiinnitettäessä.
Kun urakoitsija voi vuokrata meiltä isoweld
3000 -järjestelmässä kiinnitykseen käytettävät laitteet, asennus sujuu ilman investointia
uuteen kalustoon.

2.

Olympiastadion katosten kattojen teossa on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota arkkitehtien suunnittelemiin muotoihin ja
niiden pysyvyyteen. Kaikki kaarevat pinnat
täytyy tehdä oikeasti kaarevina, ei murtoviivalla. Tämä vaati jo etukäteen melkoisesti
suunnittelua ja ideointia, jotta työ pystytään
tekemään nopeasti ja tehokkaasti näin suuressa mittakaavassa. Kun urakan tilaaja oli
teettänyt rakennusmallilla tuulitunnelitestit,
joiden tulokset voitiin Teollisuuskatot Oy:ssä
yhdistää normaaleihin tuulikuormalaskelmiin, saatiin hyvin tehdyksi pyöreyden huomioivat kiinnikelaskelmat.
Käytännössä Olympiastadionin katosten
katon asennus siis tapahtuu kantavan poimulevyn päälle. Vesikaton eristeenä on 60
mm Parocin kovaa kivivillaa ja katteena vaaleanharmaa 1,5 mm paksu Clearcoat-pinnoitettu AlkorPlan PVC -kate. Katon isot vesikourut on tehty muotoon leikattuina AlkorPlan
PVC -katteella vesieristettyinä kertopuulevyrakenteina. Teollisuuskatot suunnitteli ja
mietti stadionin katon koururakenteet valmiiksi jo urakan tarjousvaiheessa ja toteutus
tapahtui tätä ajatusta noudattaen. -ARa

3.

Olympiatason

Teemme elämän töissä
turvallisemmaksi

Teollisuuskatot on suomalainen vesikatto-

SFS intec tekee jatkuvaa tuotekehitystä
valmistaakseen innovatiivisia tuotteita
kestävään tulevaisuuteen

kattoratkaisuja
ratkaisujen erikoisosaaja, jonka käyttämä
AlkorPlan PVC -kate mahdollistaa vaativien
rakenteiden ja hyvinkin vapaiden muotojen
toteuttamisen. Teollisuuskattojen 20 vuoden

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita
tarvittavilla hyväksynnöillä kaikkiin ympäristörasitusluokkiin. Ratkaisumme rakentamiseen voidaan
myös räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

kokemus, vahva projektiosaaminen sekä
TopRoof-konsepti puolestaan takaavat,
että hommat sujuvat ja aikataulut pitävät.
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1.

Uudistilat ja korjaukset
tärkeä osa stadionhanketta

töyhtiöille. Tämä osaaminen synnytti Olympiastadion-hankkeesta luontevasti projektin,
jossa korjaamisen liittyvissä osissa päävastuu on Jaakko Yli-Säntin vetämällä organisaatiolla ja niin katoksiin kuin uudisosiinkin
liittyvissä osissa Ismo Tawastin vetämällä
rakennetekniikka-toimialalla. Käytännössä
suunnittelu on edennyt kahden toimialan tiiviillä yhteistyöllä jakautuen aika tasan korjausrakenne-, katosten teräsrakenne- ja uudisosan pääosin betonirakennesuunnitteluun.
- Uudet teräskatokset tulevat vanhojen betonirakenteiden päälle ja muodostavat
niiden kanssa kokonaisuuden. Lähtötietoja katosten perustuksiin ja betonirakenteisiin
kohdistuvista kuormista on saatu mm. tuulitunnelikokeista. Rakenteen pitää olla jäykkä,
jotta lippa pysyy paikallaan kaikissa oloissa.
Tämän takia jäykistäviä rakenteita on lisätty.
Hankkeessa on tehty valtava määrä perustustöitä, perustusrakenteita, jäykistäviä rakenteita ja lisäksi vahvistettu vanhoja kehärakenteita, että koko uusi mahdollisimman
vähillä sisäkehän pilareilla tehty katosrakenne saadaan jäykistetyksi. Tässä on pantu
merkittävästi panoksia vanhan vahvistamiseen, että stadion näyttää vanhalta myös uusien rakenteiden valmistuttua, Yli-Säntti kuvaa työkenttää.
Swecolla korjauspuolen suunnittelua on
vetänyt Harri Makkonen, jonka tiimin työ on
tietysti edellyttänyt oikeiden lähtötietojen
saamista riittävän aikaisin. Sekä suunnittelua että rakentamista varten on käyty asioita läpi Big Room -työskentelyn avulla koko
ajan. Työn aikana on myös mm. pidetty paljon suunnittelukokouksia ja toteutuksen aikana Makkosen työajasta on yli puolet ollut
suunnittelijavalvontana työmaalla. Tämä on
todettu korjaushankkeessa erittäin myönteiseksi kokonaisuudeksi.
- Korjaushankkeissa uutta tietoa tulee
koko ajan, kun rakenteita avataan ja suunnittelu etenee. Haasteet ovat sekä teknisiä että
liittyvät yhteensovitukseen. Esimerkiksi uuden talotekniikan sijoitus on ollut merkittävä yhdessä ratkottava kysymys. Mutta työ on
edennyt hyvässä hengessä ja yhteistyössä,
minkä ansiosta eri osapuolet ovat pystyneet
tekemään ajoissa toteutuskelpoisia suunnitelmia, Yli-Säntti toteaa.

Olympiastadionin uudistaminen sisältää katsomokatosten ohella paljon korjaus- ja uudisrakennustyötä. Uudet teräskatokset ja
vanhat vahvistetut betonirakenteet muodostavat jatkossa rakenteellisesti kokonaisuuden. Stadionille tulee kentän alle ja stadionin
viereen maan alle paljon täysin uutta tilaa.

- Hankkeessa on paljon erikoisprosesseja,
kun sitä verrataan ns. normaaliin rakentamiseen mm. teräsrakenteen ja korjaamisen
osalta. Olemme hakeneet arkkitehtien kanssa
heidän tavoitteitaan tukevia mahdollisimman
kevyitä rakenteita tuulikuormat, värähtelyt,
dynamiikka ja kestävyys huomioon otettuina,
tiivistää kokonaisuutta rakennesuunnittelun
näkökulmasta hankkeen vastuullisena raken-

16

Teräsrakenne 3 | 2018

nesuunnittelijana toimiva Jaakko Yli-Säntti
Swecolta.
Yli-Säntti vetää Swecolla korjausrakentamiseen ja asiantuntijapalveluihin painottuvaa Sweco Asiantuntijapalvelut-toimialaa,
jonka oman rakennesuunnittelun painopiste on korjausrakentamisessa. Lisäksi toimiala
tekee mm. sisäilmatutkimuksia ja korjausten
selvityksiä ja konsultointia talo- ja kiinteis-

2.

Kehien vahvistaminen 		
iso kysymys
Vaikka Olympiastadionin olemassa olevat
rakenteet on pyritty säilyttämään mahdollisimman hyvin ennallaan, on niihinkin väkisin jouduttu tekemään muutoksia. Yksi osa
tätä on julkisivun korottaminen noin kahdella metrillä uusia puurimoitusta varten tehtyjä teräsrunkoja hyödyntäen. Tätäkin selvästi
haasteellisempi asia on osa jäykistävien
kehien vahvistaminen perinteinen arkkitehtoninen ilme kuitenkin samalla säilyttäen.
Uusien katosten rakennekuormat on voitu
silti viedä perustuksiin vanhoja rakenteita
vahvistamalla.
- Käytännössä stadionilla oli vuoden
1940 kisoja varten tehdyn rakenteen kehä ja
vuoden 1952 kisoja varten tehdyn rakenteen
kehä. Ne on nyt mantteloitu yhdeksi isoksi kehäksi, joka vie jäykistäviä voimia kallioon asti. Tätä piti miettiä paljon. Sanoisin,
että suojelu on näkynyt tässä kohtaa eniten
työssämme. Jäykistävät rakenteet sovitettiin
sinne, missä ne häiritsevät vähiten arkkitehtuurin kokonaisuutta ja ihmisten liikkumista stadionilla. Nämä kaikki eri haasteet ovat
tehneet hankkeesta itselleni aika ainutlaatuisen, Jaakko Yli-Säntti esittelee.
- Käytännössä katosten teräsrakenteelle on sovittu tukipisteet sinne, missä ne
voivat tukeutua vanhaan betonirakenteeseen, muuten katoksien suunnittelu on ollut
luonteeltaan enemmänkin uudisrakentamista. Kehärakenteita tuettiin sitten tukipisteiden kohdalta raudoituksella ja mantteloinnilla. Näissä kohdissa voi erottaa katsomon
alla paksumman betonirakenteen kuin siellä,
missä ei ole katosten tukia, hän jatkaa.
- Stadionin alla on menty ensin alaspäin
vanhasta perustustasosta, minkä jälkeen on
tehty tukitorni porapaalujen päälle ennen
jatkotyötä. Työssä on käytetty mittava määrä väliaikaisia tukiteräksiä, joita on poistettu ja poistetaan lopullisten perustusten ja
maanalaisten rakenteiden valmistuttua. Uudisrakennusosa on tällä työmaalla pääosin
betonirakentamista, jossa on tehty mm. paikallavalaen pitkiäkin jännevälejä. Isoimmat
jälkijännitetyt betonipalkit ovat jopa kaksi
metriä korkeita. Niiden pitää kantaa yläpuo-

Kuva 1: Vanha A-katsomon eli pääkatsomon katos
ja katsomoon liittyvät tilat korjataan osana mittavaa
työmaata. Stadionin torni on korjattu jo muutama
vuosi sitten eikä siellä tehdä nyt rakennustöitä.
Kuva 2: Sweco Asiantuntijapalvelut -toimiala on
ollut vahvasti mukana Olympiastadion-hankkeessa korjausrakentamisen erityisen hyvin tuntevana
osaajana. Toimialan vetäjä Jaakko Yli-Säntti toimii
hankkeessa vastuullisena rakennesuunnittelijana.
Uudisosien ja katosten suunnittelusta on vastannut
Swecon Rakennetekniikka -toimiala.
Kuva 3: Vuonna 1938 valmistuneen alkuperäisen
Olympiastadionin ulkoseinä on edelleen jäljellä (kuvassa keskellä). Kun aiemmin vuoden 1938 rakenne
ja Stadionia laajentanut vuoden 1950 rakenne olivat
erillisiä kehiä, on nyt valmistuvassa rakenteessa vain
yksi kehä kantamassa päällä olevia rakenteita. Tämä
kaikki on pitänyt suunnitella ja tehdä mm. niin, että
vuoden 1938 seinän kevyt funkisjulkisivu säilyy ja
että stadionilla kävijä ei juuri huomaisi, että esimerkiksi betonipilareita on vahvistettu.
Valokuvat: 1,3 Arto Rautio, 2Sweco
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liset rakenteet sekä esimerkiksi stadionin sisälle ajavien rekkojen tuomat lisäkuormat,
Yli-Säntti kertoo.
Uusi liikuntatila, jossa voi pelata täysimittaisella kentällä sisäpalloilulajeja, kuuluu myös isoihin vaikuttaviin rakenteisiin. Se
sijoittuu kohtaan, jonka päälle voidaan ajaa
esimerkiksi linja-autoilla tuomaan ihmisiä
stadionille. Itse tila jää palkkien ja piharakenteiden alle.
- Myös korjaus- ja uudisosassa on hyödynnetty terästä. Uudispuolella on jonkin
verran Peikon Deltabeam-liittopalkkeja sekä teräkseen perustuvia IV-konehuoneita
ja välitasoja. Alkuperäisen katoksen taivutus- ja leikkauskapasiteettia on vahvistettu
hiilikuitunauhalla vesikaton sisäpuolella. Itse
vesikatto uusitaan vanhan mallin mukaisesti. Kun vanhat katsomorakenteet on elementoitu jo aiemmissa korjauksissa, nyt ne vain
pinnoitetaan uudelleen uretaanielastomeerilla. Tällä kohtaa isoin työ on penkkien kiinnikkeiden ja uusien penkkien asennus, YliSäntti listaa työn eri osia.

Korjataan huomaamattomasti
Myös Olympiastadionin vanhojen rakenteiden korjaustöiden lopputulokset jäävät pääosin piiloon etenkin eri tilaisuuksiin yleisönä
tulevilta. Vanhan näyttötaulun tilalle tuleva
tunneli luetaan osaksi uudisrakentamista,
muuten katsomoholveja ja välitasoja on vain
vahvistettu ja kunnostettu mahdollisimman huomaamattomasti. Jos katsomoiden
alla katsoo tarkkaan, huomaa, että alas asti
menevissä pilareissa osa on vahvistettuina
muita isompia. Näitä pilareita on noin viiden
metrin välein. Rakennelaakerit ovat olleet
tärkeä osa kokonaisuuden toteutusta, niiden
avulla on vähennetty merkittävästi betonirakenteiden vahvistamistarvetta, ja pysytty
sallituissa rakennevahvuuksissa.
- Uudet porrashuoneet ja niihin liittyvät poistumistiet ovat myös näkyvä muutos, kentän puolelle tehdyt vahvistukset tai
seinien osittainen muuttaminen jäykistäviksi
rakenteiksi valamalla ne paksummiksi eivät
ehkä niinkään. Juoksuradan muodon muutos
on myös vaikuttanut katsomorakenteisiin,
kun vanhaa on pitänyt osin purkaakin tämän
takia, Yli-Säntti toteaa.
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Artikkelit
Alkuperäisen vuonna 1938 valmistuneen
stadionin alkujaan riippuvana tehty betoninen ulkoseinä on jätetty rakenteen sisälle, kun stadionia laajennettiin vuoden 1952
kisoihin. Alkuperäinen seinä on suojeltu ja
pitänyt ottaa huomioon yhdistettäessä kaksi eri kehää yhdeksi ja vietäessä kuormia katosrakenteesta vuonna 1950 valmistuneessa
laajennustyössä rajapintaan tehtyjen pilarien
kautta.
- Käytännössä hankkeen iso kuva on
meidän rakennesuunnittelijoiden kannalta pysynyt samana vuodesta 2015 lähtien.
Toki detaljit ovat kehittyneet paljon ja niin
projektinjohto-organisaatio kuin suunnittelukin etsivät koko ajan asioita, joissa tilaaja voi saavuttaa järkeviä säästöjä. Jokin
pieni muutos konepajakuvissa valmistuksen
tai asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi voi esimerkiksi vaikuttaa paljon,
kun puhutaan isoista volyymeistä, Yli-Säntti
muistuttaa.
Ulospäin stadion säilyy siis pääosin entisen oloisena. Stadionin torniin ei tässä työssä kosketa ollenkaan ja A-katsomo sekä sen
yhteydessä olevat tilat korjataan säilyttäen.
Myös korotetun puujulkisivun geometria ja
ulkonäky säilyvät, vaikka sen yläreuna onkin aiempaa korkeammalla. Jaakko Yli-Säntti
kertoo ulkokehän pitämisen ennallaan olleen
yhden oman lisähaasteensa, joka on pitänyt
sovittaa yhteen pilarien aiempien manttelointien purun kautta saatujen mittatietojen
kanssa.
- Oikeastaan vasta työtä näin kerratessa
huomaa, miten paljon suojelu itse asiassa on
vaikuttanut kokonaistyöhömme. Suojelun aste erottaa tämän hankkeen selvästi esimerkiksi Berliinin Olympiastadionin työmaasta,
jossa säilytettiin uuden vanhaa mukailevan
rakenteen seassa vain vähän alkuperäisiä
museoituja rakenteita, Yli-Säntti summaa.
Myös uudistilat, joissa on merkittävästi
uutta huonealaa liikunta- ja logistiikkakäyttöön, ovat siis pääosin piilossa. Ne on tehty
pitkälti vanhan rakenteen ulkopuolelle. Toki
on tehty kulkuyhteydet vanhan rakenteen läpi esimerkiksi kentälle niin maanalaisista tiloista kuin pohjoispäästäkin. Stadionin sisällä
on uusi tekniikka-, huolto- ja harjoitustunneli juoksuradan alla. Vanhassa rakenteessa
kenttätason alla oli vain teknistä ja kulkutilaa.
- Stadionin sisäpuolella uudistustyö näkyy katsomoiden sisällä. Sinne tulee paljon
uutta yleisöä palvelevaa tilaa sekä toimistoja neuvottelutilaa. Isoin näkyvin ero lienee
kuitenkin poistumisteiden määrän lisääntyminen. Nyt puhkaistaan uusia portaikkoja sekä tehdään uudet wc- ja myyntitilat. Uudella stadionilla on selvästi enemmän
wc-pisteitä kuin aiemmin, Jaakko Yli-Säntti
tietää. -ARa
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Uudisosassa hyödynnetty
toimittajan osaamista
Olympiastadion uudisosat ovat pääosin betonirakenteita. Uuden
liikuntatilan teossa apuna ovat olleet teräspalkit. Lisäksi rakentamisessa on käytetty paljon muun muassa työtä nopeuttavia ja
helpottavia teräksisiä liitososia.
Stadionhankkeen pääosin vanhan stadionrakenteen ulkopuolelle ja kenttä- ja pihatason
alapuolelle tehtävät uudistilat on ollut luontevaa tehdä paljolti paikallavalurakenteina.
Uusi liikuntatila on kuitenkin liittorakenne,
johon Peikko Finland on toimittanut Deltabeam-palkkeja. Tilassa voidaan pelata mm.
salibandya sekä käsi-, lento- ja koripalloa
täysimittaisilla kentillä. Lisäksi se voidaan
jakaa haluttaessa kolmeen osaan.
- Liikuntatilan ja sen viereisen käytävän rakenteisiin oli alustavasti jo valittu
Deltabeam tarjouskyselyn tullessa minulle vuonna 2017. Tehtäväni oli vakuuttaa tilaaja eli Skanska siitä, että tuotteemme on
tässä myös edullisin ja toimivin vaihtoehto.

Kun liitosmaailma oli vielä mietinnässä siinä vaiheessa, Matti Vinberg Peikon teknisestä tuesta tuli hankkeeseen mukaan. Pystyimme tarjoamaan vaihtoehdon, jossa palkit ovat
pitemmät, mutta rakenteen vaatimuksista ei
ole tingitty, toteaa projektiasiantuntija Elina
Hietanen Peikko Finlandilta.
- Käytännössä tarjosimme saman juoksumetrimäärän palkkeja vähemmillä liitoksilla. Palkkien jännevälit pitenivät, asennustyö nopeutui ja lisäksi jäykkä liitos ja sen
avulla tehty jäykkä palkkilinjarakenne optimoivat mahdollisen onnettomuustilanteen
riskinhallinnan. Oman suunnittelumme ansiosta saatoimme kehittää ja optimoida ratkaisua asiakkaan eduksi yksinkertaistamalla

rakennetta, Hietanen summaa.
Suunnittelunsa Peikko on tehnyt Teklalla, johon yhtiö päätti panostaa vahvasti pari
vuotta sitten suunnitteluyhteistyön helpottamiseksi. Tässä Peikko on tehnyt suunnittelua
Swecon toimittamassa natiivimallissa.
- On mukavaa, että saatoimme antaa asiakkaalle lisäetua tässäkin hankkeessa
omalla suunnittelullamme. Mieluiten tulemme mukaan vaiheessa, jossa rakennetta voi
kehittää yhdessä juuri mm. liitosmaailman
osalta. Oma panoksemme voi helpottaa sekä
suunnittelua että työmaan työtä kuten tässä,
Elina Hietanen korostaa.
Peikon valmistamat palkit tukeutuvat
päistään paljolti PCs-konsoleihin, pitkät palkit osin myös liittopilareihin.

Kokonaispaketti pääosin
vakiotuotteista
Olympiastadionin uusiin betonirakenteisiin menee paljon myös teräksisiä liitososia.
Peikko Finland sai niihin liittyen mittavan
toimituksen.
- Keskusteluissa Skanskan hankinnan
kanssa lopputuloksena oli kokonaisvaltainen toimituksemme. Tämän jälkeen suunnittelussa on pystytty hyödyntämään suurelta
osin Peikon hyllystä löytyviä vakiotuotteita
ja niiden hyviä ominaisuuksia, toteaa liitostuotteiden mm. PK-seudun alueesta vastaava
myyntipäällikkö Sampsa Taitto.
Käytännössä Peikko on toimittanut tuotteita peruspulteista lähtien tuoteryhmä kerrallaan rakentamisen etenemisen mukaan.

Stadionille on mennyt esimerkiksi paljon
työsaumaraudoitteita, kiinnityslevyjä, korkealujuuspultteja, täyskapasiteettijatkoksia ja
lattiavalujen liikuntasaumaraudoitteita.
- Ainahan toki menee myös jonkin verran erikoistuotteita, mutta Sweco on kyllä osannut käyttää vakiotuotevalikoimaamme eli pystynyt speksaamaan suunnitelmat
ja työvaiheet erittäin hyvin meiltä valmiina
löytyviin tuotteisiin. Niitä on sitten toimitettu työmaalle sen tarvitsemaan tahtiin tarvittaessa. Voimme toimittaa tänään tilatut
vakiotuotteet työmaalle huomiseksi, Taitto
toteaa.
Toimitetuista tuotteista täyskapasiteettijatkokset helpottavat paikallavalurakenteen tekoa, kun rakennetta voi niiden muhviliitosten avulla jatkaa eteenpäin muottia
rikkomatta. Lattiavalun liikuntasaumat taas
sallivat laatan vaaka- ja pituussuuntaisen
liikkeen sen eliniän aikana. Näin laattaan ei
synny pakkovoimia, jotka pyrkisivät halkaisemaan laatan.
- Hinnan ohella toimitusvarmuus, standardisoitujen tuotteiden laatu ja luotettavuus painoivat varmaan Skanskan valintaan.
Urakoitsijallehan on olennaista, että työ etenee sujuvasti koko ajan. Yhteistyö on sujunut
hyvin ja työmaan kanssa on ollut paljon yhteydenpitoa eri vaiheissa. Haasteellisen rakennushankkeen kanssa korostuu toimintamme yksi peruskivi, eli että voimme antaa
työmaalle tarvittavaa ja riittävää tukea hankkeen eri vaiheissa, Sampsa Taitto kiteyttää
hankkeen omalta osaltaan. -ARa
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Kuva 1: Vanha tulostaulu ja vanhat istuimet on purettu tässä pois pohjoiskaarteesta, mutta uusia katoksia ei ole vielä alettu asentaa. Tähän tulee mm.
logistiikkaa palveleva uusi pohjoisportti.
Kuvat 2,3 sekä sivun 20 kuvat 2 ja 3: Olympiastadionilla on käytetty paljon terästä tukemaan rakenteita
työn aikana. Perustuksia ja uudistiloja varten on louhittu kalliota ja rakenteet on pitänyt tukea, kunnes
lopulliset rakenteet valmistuvat. Tukirakenteet poistetaan, kun työ etenee. Lisäksi terästä menee paljon
mm. pilarien vahvistusten ja manttelointien raudotteiksi. Betoniraudoitteet jäävät valmiiden rakenteiden sisään.
Kuva 4: Peikko Finland on toimittanut sekä liittopalkkeja että liitososia stadionin uudisosien rakentamiseen. Projektiasiantuntija Elina Hietasen vastuulla
ovat olleet Deltabeam-toimitukset ja myyntipäällikkö Sampsa Taiton liitososatoimitukset. Hietanen ja
Taitto tutkailevat tässä työmaalle menossa olevia liitososia Lahdessa.
Valokuvat: Arto Rautio
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Artikkelit

Ulkopuolinen tarkastus
varmistaa turvallisuuden

alkaen. Työ sisältää toki paljon laskentaa ja
niin suunnitelmien kuin työmaavaiheen toteutuksen tarkastamistakin, mutta meillä
tällainen hyvin hoidettu ulkopuolinen tarkastus on myös suunnittelun lisävoimavara,
Raiski tiivistää.

Tarkastustyö tuottaa helposti
hyödynnettävää informaatiota
Tarkastusta tehdään pienempinä osakokonaisuuksina ihan samalla tavalla kuin suunnittelu ja toteutus tapahtuvat eri vaiheissa ja
eri lohkoina. A-Insinöörit on antanut omat
lausuntonsa esimerkiksi itäkatsomon rakenteista, kaarrekatosten rakenteista, katsomoiden betonirakenteista sekä pohja- ja kalliorakentamisesta.
- Tarkastus tosiaan kattaa ensiksi suunnittelun kaikki vaiheet ja sitten päälle työmaalla tehdään vielä työvaihetarkastukset,
joissa käydään läpi muun muassa teräspalkkien dimensiot ja liitokset, betonirakenteiden
raudoitteet ennen valua sekä betonipilareiden mantteloinnit. Työvaihetarkastuksessa
varmennetaan, että itse työ tapahtuu tarkastettujen suunnitelmien mukaisesti. Jos vaik1.

Helsingin Olympiastadionin
uusiminen on suunnittelu- ja
rakennustyönä itsestään selvästi
kohde, johon määrätään teetettäväksi suunnittelun ja työvaiheiden kolmannen osapuolen
tarkastus. Tarkastus etenee
suunnittelun rinnalla koko ajan
hyvässä vuorovaikutuksessa
suunnittelutiimin kanssa.

2.
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Olympiastadionin rakennesuunnitelmien tarkastustyö on käytännössä alkanut yhtä aikaa
rakenteiden suunnittelun kanssa. Rakennesuunnittelun tekee hankkeessa Sweco ja kolmannen osapuolen tarkastukset A-Insinöörit.
- Tämä on ollut meillekin iso työ, kun
tehtävät tarkastukset ovat alkaneet heti suunnittelun alkaessa jo 2012. Me tarkastamme rakennesuunnittelun lisäksi mm. kallio- ja geosuunnittelun ja tuotekelpoisuudet..
Viime ajat keskiössä ovat olleet teräs- ja betonirakenteisiin liittyvät tarkastukset, kertoo
A-Insinöörien korjaus- ja asiantuntijapalveluita vetävä johtaja Seppo Raiski.
- Oman lisäasiantuntemuksen tähän työhön on tuonut Launo Laatikainen, joka on
tehnyt meillä teräsrakenteisiin liittyvää tarkastustyötä. Launohan oli suunnitellut vuonna 2005 valmistuneen katsomon kattorakenteet eli tuntee kohteen erittäin hyvin sitä
kautta, Raiski toteaa.
- Tarkastuksen ideana on, että katsomme suunnitelmia läpi yhdessä vuorovaikutteisesti. Vertaamme niiden pohjalla olevat
laskelmat omiin rinnakkaislaskelmiimme.
Sillä varmistetaan, että meillä ja suunnittelijoilla on sama käsitys rakenteen toimivuudesta. Lisäksi pohdimme käytettyjä ratkaisuja. Ajatuksena on löytää tilaajalle paras
kokonaisuus. Kun eri suunnittelutoimistoilla
on usein vähän eri näkemyksiä asioista, syntyy se paras kokonaisuus käytännössä yhdistäen eri ajatuksia toisiinsa hyvän yhteistyön
hengessä, lisää Olympiastadionin betonirakenteiden tarkastuksesta vastaava suunnittelujohtaja Jari-Tapio Aalto.
- Työ ei ole siis saksalaistyyppistä enemmän valmiiden suunnitelmien läpikäymistä,
vaan hyvää yhteistyötä kohteen suunnittelijoiden kanssa heti lähtötietojen määrittämisestä ja yhteisistä bigroom-kokouksista
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kapa vanhan betonipilarin manttelointi, joka
on hyvin vaativa työvaihe, menee pieleen, ei
kokonaisuuden toteutuskaan onnistu enää
suunnitellusti. Pilareita on viitisenkymmentä
ja jokaisessa pitää porausten, raudoitusten,
pinnanpuhdistusten, muotitusten ja valujen
onnistua täsmälleen eikä sinne päin, Aalto
esittelee työkenttää.
- Tarkastuksesta raportoidaan hyvin
monipuolisesti, toki samalla myös tiiviisti ja
selkeästi, että raportti on hyödynnettävissä järkevästi osana työprosessia. Raportteja pitää olla riittävän paljon, mutta samalla niiden sisältö pitää osata sanoa riittävän
napakasti. Jotta tarkastus on hyödyllinen osa
prosessia, pitää sen tekijällä olla sekä riittävä
asiantuntemus että resurssit tehdä työ kunnolla, Seppo Raiski tähdentää.
Aalto ja Raiski arvioivat hyvin tehtyjen
tarkastusten näkyvän jokaisen kohteen toteutuksessa. Ainakin heidän tekemissään tarkastuksissa on aina löytynyt jotakin korjattavaa tai syntynyt kehitysideoita. Suunnitelmat
ovat täydentyneet ja myös laajentuneet yh-

teistyön myötä hankkeen edetessä.
- Aina nämä kehitysideatkin, joihin
olemme kiinnittäneet huomiota, on saatu
sovituksi kiireestä huolimatta. Kun suunnittelu ja tarkastus etenevät rinnakkain, myös
uudet ajatukset on voitu sovittaa osaksi projektia hankkeen viivästymättä. Mahdolliset
korjaustarpeethan on syytäkin löytää ennen
kuin esimerkiksi teräsrakenteet menevät valmistukseen ja asennukseen, Jari-Tapio Aalto tietää.
- Olympiastadionilla suojelukysymykset
on ratkottu jo arkkitehtisuunnittelun yhteydessä, eivätkä ne suoranaisesti vaikuta työhömme. Tietysti suojelu vaikuttaa rakennesuunnittelijan työhön, jossa ei voi käyttää
välttämättä optimaalisimpia valintoja, mutta niin rakennesuunnittelu kuin tarkastuskin menevät tietysti annettujen reunaehtojen puitteissa. Meillä on eri vastuuhenkilöt
erilaisille rakenteille, itse olen päävastuussa
betonirakenteista, sekä laskennalle. Tekninen
johtaja Olli Saarisella on vastuu tekemästämme tarkastuskokonaisuudesta ja työn koordinoinnista, Aalto jatkaa.
A-Insinöörien tarkastustoiminta kuuluu
Seppo Raiskin johtamalle yksikölle. Yksikön
henkilöstöstä pääosa on mukana myös käytännön asiakashankkeissa, osa on painottunut pelkästään tai pääosin tarkastustoimintaan. Yksikön tukena on myös muiden
yksiköiden väkeä tarpeen mukaan, jotta tarkastuksissa on kulloiseenkin tarpeeseen paras asiantuntemus.
- A-Insinööreissä on noin 730 osaajaa,
joista rakennesuunnittelussa on noin 380.

Talosta löytyy kyllä tukea tarkastuksiin, jos
sellaiseen on tarvetta, Raiski vakuuttaa.

Hyvät suunnitelmat 			
on hyvä tarkastaa
Kun hankkeissa tehdään tiloja isoille ihmismäärille ja pitkiä jännevälejä käyttäen,
tarkastukset tulevat automaattisesti osaksi
työkokonaisuutta. Seppo Raiskin mukaan
tarkastus ei lisää suunnittelijoiden eikä toteuttajien kokonaistyötä yhtään, jos työt
tehdään alusta pitäen oikein kuten Olympiastadionilla on tehty. Prosessi etenee aikataulussaan, kun suunnitelmat tulevat ajallaan
jämptisti ja ne on dokumentoitu hyvin.
- Kun on hyvät suunnitelmat, ne on hy-

Kuva 1: Ulkopuolinen
tarkastus on olennainen
osa Olympiastadionin
uudistamistyötä. Tästä työstä on vastannut
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n korjaus- ja
asiantuntijapalvelut,
jota johtaa Seppo Raiski (vas.). Suunnittelujohtaja Juha-Tapio
Aalto (oik.) on vastannut betonirakenteisiin
liittyvästä tarkastuksesta. Teräsrakenteissa
tarkastusvastuu on ollut
kesällä tapahtuneeseen
eläkkeelle siirtymiseen
asti Launo Laatikaisella.

vä tarkastaa. Jos tarkastaja ei ymmärrä, mitä
suunnittelija ajaa takaa, hanke ei etene. Toteutuksessa tarkastuksen etuna siis on, että
ei tarvitse pelätä suunnitteluun jääneen virheitä, joita jouduttaisiin korjaamaan jälkikäteen ehkä kovinkin kalliilla. Lisäksi sellaista
kohdetta ei tarvitse katsastaa valmiina, jossa
on käytetty jo rakennusvaiheessa ulkopuolista tarkastusta. Kun olemme näitä valmiiden
hallien tarkastuksia tehneet, on pakko sanoa,
että hyvin monessa kohteessa suunnittelun
ja työvaiheiden kolmannen osapuolen tarkastus olisi ollut omistajalle merkittävä hyöty, Seppo Raiski korostaa. -ARa

Tarkastettu ja
sopivaksi todettu
www.ains.fi

Valokuva: Arto Rautio

Uusi hitsauksen SFS-käsikirja 66-1
Hitsauksen eri osa-alueiden tärkeimpiä standardeja on koottu
SFS-käsikirjoihin.
Tässä uusittu osa 1, ja loput löytyvät SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi.
SFS-käsikirja 66-1 Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta

15. painos, 2018. A4-koko. 649 sivua (fi/en). Hinta 287 € (+ alv 10 %)
Korvaa edellisen 14. painoksen 2017.

Huom! Saatavana myös DRM-suojattuna pdf-käsikirjana hintaan
287 € (+ alv 24 %).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
www.sfs.fi, sales@sfs.fi
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