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Artikkelit

Helsingin Olympiastadion on rakennet-
tu alkujaan vuoden 1940 pitämättä jäänei-
tä olympiakisoja varten. Nykyinen kaupun-
kikuvallinen ilme syntyi Helsingin vuoden 
1952 olympiakisojen jälkeen. Stadion kuuluu 
Suomen top5-suojelukohteisiin, mutta sitä ei 
ole haluttu suojella kuoliaaksi. Nyt valmistu-
vassa mittavassa projektissa stadion muun-
tuu moderniksi urheilupyhätöksi, jollaiseen 
kuuluvat tänä päivänä mm. täysin katetut 
katsomot. Ne on toteutettu ilman että stadio-
nin kaupunkikuvallinen ilme on muuttunut. 
Lisäksi on suojeltu tietyt ratkaisut kuten tor-
ni, pääkatsomo katoksineen ja vuoden 1940 
stadionin ulkoseinä, joka on yhä paikallaan 
nykyisen stadionrakenteen sisällä.

Sekä stadionin omistava Stadion-säätiö, 
Museovirasto että Helsingin kaupunki to-
tesivat, että stadion oli elinkaarensa pääs-
sä niin toiminnallisesti kuin teknisestikin, ja 
että paras tapa suojella kohde oli elvyttää se 
nykyaikaiseksi mm. jalkapalloa, yleisurhei-
lua ja erilaisia tilaisuuksia palvelevaksi ko-
konaisuudeksi. Projektia on viety eteenpäin 
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoi-
mialan toimiessa tilaajan puolesta rakennut-
tajana niin, että stadionille saadaan vanhaa 

korjaamalla ja uutta tekemällä jatkuvaa toi-
mintaa ja tulovirtaa.

Mittavassa hankkeessa arkkitehtisuun-
nittelun ovat tehneet yhteistyössä Arkki-
tehtitoimisto K2S ja Arkkitehdit NRT, joka 
tuo hankkeeseen etenkin sen laajassa kor-
jausrakentamisessa vaadittavaa osaamista. 
Teräsrakenne-palkinnon etenkin tuoneissa 
katosrakenteissa ja muissa uudisrakenteissa 
pääsuunnittelija on ollut K2S:n Kimmo Lin-
tula, koko hankkeessa NRT:n Kari Raimo-
ranta.

Myös stadionin itäinen katos, jonka tu-
kirakenteet jäivät nyt osaksi uutta sillä koh-
taa korotettua katosrakennetta, oli K2S:n 
suunnittelema. Uuden katoksen myötä myös 
kaarteissa istujat ovat nyt suojassa sateel-
ta. Uusi rakenne alkaa vanhan suojellun pää-
katsomon katoksen vierestä ja nousee kaar-
teessa ylöspäin kohti takasuoraa laskeakseen 
seuraavassa kaarteessa taas toisessa pääs-
sään takaisin pääkatsomon korkeustasol-
le sen vieressä. Pääkatsomon katos jää vähän 
irti uudesta katoksesta molemmista päistään 
lähinnä arkkitehtonisista syistä. Katoksen 
ohella kaikille näkyvä ero entiseen on poh-
joispäädyssä, jonka massiivisen tulostaulun 

korvaavat mm. liikuntarajoitteisia palvelevat 
katsomotilat ja stadionin uusi pohjoisportti.

K2S:n arkkitehtien ja Swecon rakenne-
suunnittelijoiden yhtenä haasteena oli löy-
tää ratkaisut, joilla katosta tukevien pilarien 
määrä ja pilareista katsojille tuleva näke-
mähaitta olisi mahdollisimman vähäinen. 
Swecossa katosrakenteiden suunnittelutyö-
tä johtanut osastopäällikkö Juha Kukkonen 
on luonnehtinut tehtävää poikkeuksellisen 
haastavaksi mm. geometriansa takia. Kaik-
kiaan noin 16.000 m2 katsomorakenteet on 
asentanut JPV-Engineering Oy, joka on myös 
valmistanut itäisen katsomon korotuksessa 
käytetyt teräsrakenteet, julkisivun korotettua 
rimoitusta varten tehdyt teräsrakenteet sekä 
katoksen kivipuurimoituksen kiinnittämistä 
varten asennetut Z-profiilit terästukkuri BE 
Groupin palveluita hyödyntäen. Muista te-
räsrakenteista vastaa hankkeen projektinjoh-
tourakoitsija Skanska.

Mittavat teräsrakenteet  
häivytetty näkyvistä

Uusitulla Olympiastadionilla vanha pääkat-
somon katos on käytännössä ennallaan. Kun 

Olympiastadionista Suomen mestari
Vuoden 2019 Teräsrakenne ovat Olympiastadionille nousseet uudet arkkitehtonisesti 
ja rakenneteknisesti mestarilliset katsomokatokset.

1.

2. 3.
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itäkatsomon katoksen muoto ja tukirakenteet 
päätettiin säilyttää ja uuden katoksen päädyt 
viedä vanhan pääkatsomon katoksen tasolle, 
tästä syntyi kokonaisuus, jossa pääkatso-
mon 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 korotusraken-
teet.

Katosrakenne on geometrisesti haasta-
va, mikä tietysti vaikutti teräsrakenteisiin 
ja vaati huolellista ja tarkkaa laskentaa mm. 
tuulikuormien osalta. Uusi katosrakennehan 
käyttäytyy tuulioloissa toisin kuin itäkatso-
mon katos, joka sekin oli aikoinaan suun-
niteltu mm. tuulitunnelikokeita hyödyntä-
en. Siksi tuulitunnelikokeet uusittiin nyt tätä 
työtä varten. Rakenteessa tuskin on kahta 
samanlaista osaa, kun niin katoksen paksuus 
pystysuunnassa kuin korkeusasemakin ja sy-
vyys muuttuu koko ajan.

Uudet Juha Kukkosen johdolla Swecon 
Rakennetekniikan toimialalla tehdyt teräs-
rakenteet on tehty vanhan betonirakenteen 
päälle. Kun kokonaistyössä vanhan korjaa-

4.

5.

6.

Kuvat 1, 5, 6: Uusi katos sulautuu loistavaksi osaksi 
historiallista urheilupyhättöä vieden Olympiastadio-
nin osaltaan samalla nykyaikaan. 

Kuvat 2 ja 3: Ulospäin uusi katos ei näy ollenkaan. 
Julkisivua korotettiin teräsrakenteella, johon julkisi-
vurimoitus kiinnitettiin yläosastaan.

Kuva 4: Uudistettu stadionalue ylhäältä nähtynä. 
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misella ja vahvistamisella on ollut iso rooli, 
on koko hankkeen vastuullisena rakenne-
suunnittelijana toiminut Sweco Asiantunti-
japalvelujen vetäjä Jaakko Yli-Säntti. Uusia 
katoksia varten on mm. vahvistettu mer-
kittävästi alapuolisia rakenteita kaarteiden 
kohdalla sen lisäksi, että katsomoiden al-
la on tehty mittavia töitä liittyen tilankäy-
tön muutoksiin. Käytännössä stadionin alla 
on viety perustukset entistä alemmaksi sekä 
louhittu sinne lisää tilaa. Näiden töiden yh-
teydessä terästä on käytetty myös melkoisia 
määriä. Alapuolisia uusia tiloja on tehty mm. 
Peikon toimittamien Deltabeam-teräspalk-
kien avulla.

Täysin uusissa katsomorakenteissa on 
mahdollisimman harvassa pyöreitä teräsliit-
topilareita, joiden varassa ristikkorakenteiset 
katokset ovat. Palonsuojavaateet hoidetaan 
toiminnallisen palomitoituksen pohjalta il-
man ristikoiden palonsuojausta palokatkojen 
ja liittopilarien avulla. Käytännössä katos-
rakenteessa on käytetty tukipilareita kuten 
pää- ja itäkatsomoissakin. Katosta ei olisi 
voinut muuten tukea ilman stadionin ilmeen 
muuttumista ulospäin. Nyt katokset jää-
vät stadionin ulkoseinän reunan alapuolelle. 
Reunaa tosin piti nostaa jonkin verran uusit-
tuun betonirakenteeseen kiinnitettyjen JPV-
Engineeringin toimittamien teräsrakenteiden 
ja niihin kiinnitettävän rimoituksen avulla.

Ulompi lyhyistä pilareista tehty pilaririvi 
lähtee katsomon takaosan päältä, eikä siten 
haittaa katsomista mitenkään. Sisemmäs-
sä pilaririvissä väli on harva eli 30-40 met-
riä. Kun pilaririvi on 20-25 metriä katsomon 
kentän puoleisesta reunasta, ja rakenne on 
mietitty tavoitteena mahdollisimman ohuet 
pilarikoot, näkemäesteitä on kokonaisuudes-
sa vähän. Tässä ei voitu vaikuttaa pilarei-
hin teräslaatua vaihtamalla, vaan palotekni-
set tekijät olivat pilarikoon valintaa ohjaava 
lähtötekijä. Katoksissa on käytetty lujempaa 

terästä S460 vain liitosalueilla yksittäisis-
sä levyissä. Kohteen toteutusluokaksi valit-
tiin EXC 3.

Kun alapinnassa on kivipuurimoitus, joka 
valittiin elinkaaren aikaisen ylläpidon hel-
pottamiseksi ja kulujen alentamiseksi sekä 
paloteknisistä syistä puurimoituksen sijasta, 
ja valokuilut, jää katosten teräsrakenne pi-
lareita lukuun ottamatta käytännössä täysin 
piiloon työmaan valmistuessa. Ristikoiden 
päällä on kantavat poimulevyt, joiden päälle 
asennettiin katon tasauskerroksena toimi-
vat mineraalivillat ja liki 16.000 m2 AlkorPlan 
PVC-katetta. Katon teosta on vastannut Suo-
men Teollisuuskatot, joka on käyttänyt vaa-
tivassa työssä katteen kiinnittämiseen SFS 
intecin isoweld 3000 -kiinnitysjärjestelmää.

Mallinnus tärkeä osa työtä

Koko hankkeessa mallinnus on ollut yksi 
tärkeä osa kokonaisuuden läpivientiä. Ra-
kennesuunnittelu on tehty Swecossa Tekla 
Structures -ohjelmaa hyväksi käyttäen, te-
räsrakenteissa konepajakuvia myöten. Eri 

rakenteiden kolmannen osapuolen tarkas-
tuksesta ovat vastanneet A-Insinöörien asi-
antuntijat.

Katosten runko on pilari-ristikkoraken-
teinen ja se on jäykistetty ristikoimalla katos 
ylä- ja alapinnastaan. Katoksen pääpilarit si-
jaitsevat katsomossa ja ne ovat rakenteeltaan 
pyöreitä teräs-betoni-liittopilareita. Pilarei-
den ulkohalkaisija on 610 mm.

Pilarit liittyvät rakennelaakerin välityk-
sellä alapuoliseen vahvistettuun tai uuteen 
teräsbetonipilariin. Erikoisvalmisteisella ra-
kennelaakerilla saatiin toteutettua nive-
lellinen liitos, joka toimii niin veto- kuin 
puristuskuormituksessakin. Nivelellisellä 
liitoksella vältyttiin alapuolista rakennetta 
kasvattavilta suurilta taivutusmomenteilta. 
Pilarin yläpää on myös nivelellisesti käyttäy-
tyvä ja se on aikaansaatu teräsrakenteisen 
laakerin avulla.

Katosrakenne on ulkoreunaltaan liitet-
ty linjaristikon osana olevan pyöreän pilarin, 
jonka ulkohalkaisija on 324 mm, välityksel-
lä uusiin teräsbetonipilareihin, jotka jatkuvat 

7.

8.
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vahvistettujen vanhojen teräsbetonikehien 
linjassa ylöspäin. Näissäkin liitoksissa käy-
tettiin erikoisvalmisteisia rakennelaakereita 
liitoksen nivelellisen toiminnan ja haluttujen 
vapausasteiden saavuttamiseksi. Osa raken-
nelaakereista sallii kaiken liikkeen vaaka-
suunnassa ja osa vain yhdessä pääsuunnassa. 
Tähän ratkaisuun päädyttiin sen takia, et-
tä toiminnallisista ja rakennussuojelullisista 
syistä alapuolisia rakenteita pystyttiin vah-
vistamaan valinnaisissa paikoissa, jolloin ka-
toksesta tulevat vaakavoimat saatiin ohjattua 
haluttuihin paikkoihin. Rakennelaakerei-
den käyttö oli myös ratkaisu lämpöliikkeiden 
hallitsemiseksi. Pilareiden lisäksi rakenne-
laakereita on käytetty myös katoksen sisällä 
liikuntasaumoissa.

Katsomopilareiden yläpuolella sijaitse-
vat katoksen pääristikot, jotka ovat katoksen 
matalimmissa rakennekorkeuksissa avaruus-
ristikoita ja muualla kaartuvia tasoristikoita. 
Pääristikko on jatkuva rakenne aina liikun-
tasaumojen välillä. Pääristikoihin tukeutuvat 
säteittäisesti linjaristikot, jotka muodosta-
vat katoksen ulokerakenteen ja tasapainotta-
van takaosan. Linjaristikot ovat takaosastaan 
kiinni ulkoreunan betonirakenteessa raken-
nelaakerin välityksellä. Ristikoiden paarteet 
koostuvat kaarevaan muotoon taivutetuis-
ta I-profiileista, jotka ovat joko valssaamalla 
tai hitsaamalla valmistettuja. Paarteiden tai-
vuttamisen osalta yhtenä haasteena on ollut, 
että taivutuksen kaarevuussäde ei ole vakio. 
Pääristikot on tehty murtoviivaisena kaare-
vaan muotoon. Ulokeosalla linjaristikoiden 
välissä on käytetty poikittaisia väliristikoita 

jakamaan rakenteen rasituksia tasaisemmin.
Ristikoiden uumasauvat ja jäykistyssiteet 

ovat joko rakenneputkea, hitsattua kotelop-
rofiilia tai I-profiilia. Ristikoissa on myös le-
vyrakenteisia osia, erityisesti niiden kärki- ja 
takaosassa sekä kohdissa, joissa kuormituk-
set ovat paikallisesti suuria ja rakennekor-
keudet matalia. Katosulokkeen otsapinta on 
suurimmassa osassa katosta hyvin matala, 
noin 250 mm pintarakenteineen arkkiteh-
tonisista syistä johtuen. Tämä onnistuttiin 
toteuttamaan erityisellä kärkielementti-
rakenteella, jossa linjaristikkoihin hieman 
taaempana kiinnitettyyn poikittaiseen ko-
telopalkkiin hitsattiin levyrakenteiset ulo-
kepalkit. Erityisesti päätyulokkeen alue oli 
kokonaisuutena katosrakenteen suurimpia 
rakenteellisia haasteita, jotta rakenteen jäyk-
kyys käyttörajatilatarkasteluiden perusteella 
saatiin riittäväksi.

Teräsrakenteisiin on tehty myös aukko-
ja ja putkituksia talotekniikan läpivientien 
mahdollistamiseksi kohdissa, joissa rakenne-
korkeus on pieni tai tilaa muuten vähän. 
Työmaalla tehtävät teräsrakenteiden liitok-
set ovat olleet pääsääntöisesti ruuviliitoksia. 
Kaarrekatoksissa on kitkaliitoksia (eurokoo-
din ruuviliitosten luokat B ja C), jolloin liitos-
ten ruuvit ovat esijännitettyjä ja vastaavas-
ti liitospinnat käsitelty kitkapinnan luokkiin 
A ja B tietyn kitkakertoimen saavuttamisek-
si. Lisäksi on käytetty luokan E (esijännitetty, 
vedetty) ruuviliitoksia. Ruuveina käytettiin 
pääsääntöisesti HV-järjestelmän ruuviko-
koonpanoja, joiden lujuusluokka on 10.9 ja 
suurin käytetty ruuvikoko on M36.

Pääristikoiden jatkoksissa käytetään työ-
maalla tehtäviä hitsausliitoksia, koska kul-
jetuspituuksien 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 laajuudes-
sa monipuolisesti erilaisia FEM-ohjelmistoja, 
koska liitosten mitoitusta ei ole voinut täy-
sin perinteisin laskentamenetelmin todentaa 
monimutkaisissa liitosgeometrioissa.

Lisätietoja saa Teräsrakenne-lehdestä 
3/2018, jossa Olympiastadion-hanketta on 
esitelty laajalti. -ARa

9.

10.

11.

Kuvat 7 (s. 6), 9, 11, 12: Katoksen teräsrakenteita.

Kuvat 8 (s. 6) ja 10: Katosrakenteet Swecon Tekla-
mallista nähtynä.

Valokuvat: 1-3,5-7,9,11,12 Arto Rautio,
havainnekuva: 4 Arkkitehtitoimisto K2S Oy,
rakennekuvat: 8, 10 Sweco Rakennetekniikka
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Rakentamassa parempaa 
yhteiskuntaa

Vuoden Teräsrakenteen tekijä

www.jpv-engineering.fi

12.
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Arkkitehtien pitäisi paneutua 
elämänlaatuun ja  elinkaareen

Antti Nousjoki oli puheenjohtaja palkinto-
lautakunnassa, joka valitsi Vuoden 2019 Te-
räsrakenne -palkinnon voittajan. Nousjoki 
edustaa lautakunnassa vuonna 2018 Vuoden 
teräsrakenne -palkinnolla palkitun Oodin 
arkkitehtisuunnitteluryhmää. Palkinnon pe-
rinteisiin liittyy, että yksi edellisen palkin-
non voittajakohteen arkkitehdeista toimii 
puheenjohtajana seuraavaa palkittavaa va-
littaessa.

Vuoden 2019 Teräsrakenne-päivässä pu-
huttiin vahvasti ilmasto-, elinkaari- ja ym-
päristöasioista. Tämä teema vaikutti myös 

”Arkkitehdit eivät ole onnistu-
neet parhaalla tavalla osallistu-
maan ilmastonmuutoskeskus-
teluun. Esille on nostettu mm. 
puritaaninen rakennustapa, 
mitä en itse ymmärrä. Arkkiteh-
tien pitäisi miettiä, mihin käy-
tetään eri materiaaleja ja mikä 
parantaa sekä käyttäjien elä-
mänlaatua että elinkaariedulli-
suutta. Arkkitehtien paneutumi-
sella voitaisiin tuottaa järkevää 
tietoa, mitä kannattaa tehdä ja 
mitä ei”, arkkitehti SAFA Antti 
Nousjoki arvioi Oodin tiloissa 
pidetyssä vuoden 2019 Teräsra-
kenne-päivässä.

Artikkelit

palkintolautakunnan työhön. Antti Nousjoen 
mukaan Vuoden 2019 Teräsrakenne – Olym-
piastadionin uusiminen ja etenkin sen uu-
det katosrakenteet – on hyvä esimerkki sii-
tä, miten voi tehdä järkevästi historiallisesti 
merkittävien rakenteiden säilyttämistä ja ko-
konaisuuden uudistamista. Tämän projek-
tin ansiosta kaupunkirakenteessa oivallises-
sa paikassa oleva ainutlaatuinen kokonaisuus 
säilyy maamme keskeisenä urheilun ja eri-
laisten tilaisuuksien pyhättönä.

- Olympiastadionin kunnostaminen ja 
uudistaminen tukee rohkeasti Helsingin kes-

1.

2.
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kustan elinvoimaa samaan tapaan kuin esi-
merkiksi Oodi, Nousjoki muistutti.

Antti Nousjoki näkee stadionhankkeen 
tapaisten hankkeiden tukevan myös laajem-
pia ilmastotavoitteita, mikä oli yksi teki-
jä Vuoden Teräsrakennetta valittaessa. Pal-
kintoperusteita ja ehdokkaita esitellessään 
Nousjoki piti myös esimerkiksi ECHAn Te-
lakkarantaan tehtyä uutta toimitaloa ja sen 
ympäröivän alueen rakentamista samalla ta-
valla järkevänä kuin Olympiastadionin uudis-
tamista. Erityisen huolestuttavana Nousjo-
ki piti sitä, että maassamme on vastikäänkin 
valmistunut hankkeita, joiden vaikutusta hän 
pitää näivettävänä etenkin olemassa oleville 
kaupunkikeskustoille.

- Arkkitehtien eivät ole parhaalla taval-
la onnistuneet osallistumaan hiilipäästö- ja 
ilmastokeskusteluun. En ymmärrä, että pu-
ritaanista rakennustapaa on nostettu esille 
vastauksena haasteisiin. Kyllä arkkitehtien 
pitäisi osata miettiä, mihin eri materiaale-
ja on hyvä käyttää järkevästi, mikä parantaa 
elämänlaatua ja millä oikeasti saavutetaan 
elinkaarietuja, Nousjoki haastoi ammatti-
kuntaansa.

- Olympiastadionilla uusi teräsrunkoinen 
katosrakenne tuo merkityksellisesti ja toi-
minnallisesti uuden kerroksen historialliseen 
rakennukseen ja on osaltaan päivittämäs-
sä stadionia uusiin käyttötarkoituksiin. Nyt 
valmistumassa oleva hanke on visionäärinen 
ratkaisu toiminnan jatkamiseksi. Vaikka sta-
dionin kehitys ei ehkä lopu ikinä, uusi katos 
säilynee sisäpuolisena pysyvänä rakenteena. 
Etenkin paikalla päällä ymmärtää sen hie-
nouden, Nousjoki kiitti tämän vuoden voit-
tajaa ja etenkin katoksen arkkitehtisuunnit-
telusta vastannutta Arkkitehtitoimisto K2S:n 
tiimiä.

Kierrätettävyys ja uudelleen- 
käytettävyys laskelmiin

Teräsrakenne-päivä 2019 käsitteli laajalti 
rakentamisen ilmasto- ja ympäristöasioi-3.

4.

5.

6.

Kuva 1: Vuoden Teräsrakenne -palkintopokaalin 
nosti joukkueen kapteeni - Olympiastadionin katok-
sen ja muiden uudisosien pääsuunnittelija Kimmo 
Lintula K2S:stä. Voittaneessa joukkueessa pelasivat 
tilaaja Stadion-säätiö, rakennuttaja Helsingin kau-
punkiympäristön toimiala, Arkkitehtitoimisto K2S, 
rakennesuunnittelija Sweco, projektinjohtourakoit-
sija Skanska sekä teräsrakenneurakoitsija JPV-En-
gineering. 

Kuva 2: Erinomaisista opinnäytetöistä palkituista 
paikalle pääsivät Timo Ketola (vas.), Henna Hietik-
ko-Kaukola sekä Lukas Ede.

Kuva 3: SSAB:n Harri Leppänen kertoi, miten yhtiön 
terästuotanto muutetaan fossiilivapaaksi.

Kuva 5: Antti Nousjoki (oik.) esitteli OodiaTeräsra-
kenne-päivän osanottajille.

Kuva 6: Simon de Neumann (kesk.) täydensi Antti 
Nousjokea kertomalla Oodin rakenteista.
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ta. VTT:n tutkija Petr Hradil esitteli etenkin 
teräsrakenteiden uudelleenkäyttöön liittyviä 
esimerkkejä ja mahdollisuuksia, Rakennus-
teollisuuden Pekka Vuorinen rakentamisen 
ympäristövaikutuksia ja rakennusalan jo 
päätettyjä ja suunnittelemia askelmerkkejä 
kohti hiilineutraaliutta. Heitä täydensivät Te-
räsrakenneyhdistyksen toimitusjohtaja Janne 
Tähtikunnaksen rakennusten hiilijalanjälkeä 
kuvaava puheenvuoro sekä SSAB:n ympä-
ristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppäsen 
esittely keinoista, joilla SSAB etenee kohti 
fossiilivapaata terästuotantoa. Mielenkiin-
toinen oli myös Oulun yliopiston professori 
Jukka Kömin teräksen tulevaisuutta koskeva 
puheenvuoro, jossa hän kuvasi tällä hetkellä 
jo mm. ajoneuvoissa ja logistiikassa lujem-
milla ja kevyemmillä teräksillä saavutettuja 
ilmastopäästövähennyksiä.

Petr Hradil avasi hyvin, miten raken-
teiden ja jopa rakennusten uudelleenkäy-
tettävyys muuttaa olennaisesti teräksen 

hiilijalanjälkeä. Hän esitteli mm. alkujaan 
1950-luvun lopulla valmistunutta lentokone-
hangaaria, joka on nyt käytössä kolmannes-
sa sijaintipaikassaan. Urjalassa on S-market, 
jonka teossa on käytetty Tampereella liian 
pieneksi jääneen ja siksi uudisrakennuksella 
korvatun marketin runkoteräksiä. 

Pekka Vuorinen hämmästeli, miksi sen 
enempää tätä uudelleenkäytettävyyttä kuin 
teräksen kierrätettävyyttä materiaalina ei 
oleta huomioon nykyisissä ympäristölaskel-
missa, vaikka samalla korostetaan kiertota-
louden merkitystä. Samaten jätetään esimer-
kiksi noteeraamatta, että puuta voi purun 
jälkeen hyödyntää lähinnä vain polttamalla, 
Vuorinen huomautti. Janne Tähtikunnas täy-
densi kokonaisuutta muistuttamalla, että ra-
kennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä pää-
osa liittyy käyttövaiheeseen ja purkamiseen. 
Siksi myös laskenta pitäisi tehdä koko elin-
kaaresta eikä rakennusvaiheen päästökik-
kaetuja hakien, Tähtikunnas totesi.

Jukka Kömi muistutti teräksen olevan sa-
taprosenttisesti kierrätettävää. Toistaisek-
si maailmassa ei kuitenkaan riitä kierrätys-
terästä väkiluvun kasvua seuraavan teräksen 
kysynnän kasvun kattamiseksi. Siksi on pak-
ko tehdä myös uutta terästä koko ajan. Uusi-
en aiempaa lujempien teräslaatujen kehittä-
minen ja aiempaa kevyempien rakenteiden 
teko niiden avulla on yksi tapa vähentää hii-

lijalanjälkeä. Esimerkiksi tavarakuljetuksissa 
tällä saavutetaan näkyviä tuloksia, kun perä-
vaunujen painot vähenevät ja hyötykuormat 
kasvavat, Kömi esitteli saatuja tuloksia. Kun 
siihen lisätään Leppäsen esittelemät toimet 
fossiilivapaan terästuotannon parissa, voi-
daan teräksen todeta vastaavan monin tavoin 
ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin.

Kunniaa osaajille

Päivän teknisessä osiossa Tampereen yli-
opiston Marsel Garifullin esitteli väitöskir-
jatyötään, jossa hän oli tutkinut korkealu-
juusteräksestä tehtyjen T-liitosrakenteiden 
kestävyyttä erilaisissa rasitustilanteissa. 
Samalla hän kävi läpi K- ja TK-liitoksiin 

liittyviä vastaavia pohdintoja. Swecon Sami 
Typpö ja Peikon Juuso Salonen puolestaan 
esittelivät, miten BIM voi hyödyntää raken-
nesuunnittelijoiden ja konepajan yhteistyötä. 
Rambollin Simon de Neumann esitteli Oodin 
rakenteita ennen kuin ALA Arkkitehtien ja 
Rambollin edustajat kierrättivät päivän osan-
ottajia Oodissa.

Kunnianosoitus-osiossa Teräsraken-
neyhdistyksen väistyvä puheenjohtaja Aki 
Vuolio totesi osiota avatessaan, että hänen 
kahdeksan vuottaan ensin yhdistyksen hal-
lituksen jäsenenä ja sitten puheenjohtaja-
na ovat sujuneet nopeasti. Vuolio oli iloinen, 
että tilaisuus pidettiin tänä vuonna euroop-

7.

8.

9.

Kuvat 4, 7, 8 ja 9: Tuokiokuvia vuoden 2019 Te-
räsrakenne-päivästä, joka pidettiin keskustakirjas-
to Oodissa.

Valokuvat: Sanna Liimatainen/LFC Group

palaisen teräsrakennekilpailun pääpalkinnon 
voittaneessa Oodissa, jonka suunnittelus-
sa alusta pitäen tärkeitä asioita olivat päivän 
teemaan myös sopivat energiatehokkuus ja 
elinkaariedullisuus. Oodi osoittaa, että kor-
kealaatuinen arkkitehtisuunnittelu voidaan 
yhdistää hyvin myös tänä päivänä keskeisiin 
arvoihin. Samalla Oodi todistaa, miten teräs 
voi luoda pitkäaikaisen kestävän alustan laa-
dukkaalle arkkitehtuurille, Vuolio muistutti.

Päivän ohjelmassa jaettiin kolmenlaisia 
kunnianosoituksia. Ensiksi palkittiin vuoden 
aikana tehtyjä diplomi- ja opinnäytetöitä. 
Niistä palkittiin Tampereen yliopiston Timo 
Ketola, joka myös esitteli tilaisuuden osan-
ottajille työnsä päätuloksia. Hänen aiheenaan 
oli ollut teräsristikoiden algoritmiavusteinen 
suunnittelu ja optimointi. Insinööritöistä sti-
pendin saivat Henna Hietikko-Kaukola Vaa-
san AMK, Lukas Ede Yskeshögskolan Novia 
sekä Mikael Puotunen Turun AMK. Hietikko-
Kaukolan työn otsikko oli Teräskuitubeto-
nisen liittopilarin lämpötilasimulointi stan-
dardipalossa, Eden Montagetida stabilitet, 
aspekter att ta i beaktande ja Puotusen Te-
rästyyppiliitosten suunnittelu.

Teräsrakenne-päivässä julkistettiin myös 
Teräsrakenneyhdistyksen uusi kunniajä-
sen. Kunniajäseneksi n:o 14 kutsuttiin mm. 
yhdistyksen puheenjohtajana 2000-luvul-
la toiminut Marko Moisio, josta enemmän 
kunniajäsenen haastattelussa. Päivän kol-
mas kunnianosoitus oli Vuoden Teräsrakenne 
-palkinnon voittajan julkistaminen. -ARa
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