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Artikkelit

Laivanrakennus täydessä
vauhdissa Espoonlahdessa

Espoonlahden sydämessä
rakennetaan kokonaan uutta tämän
päivän tarpeisiin tehtyä urbaania kauppakeskusta. Samaan kokonaisuuteen liittyvät myös uusi
metroasema ja bussiterminaali sekä useita asuinrakennuksia.
Teräsrakenteet ovat luonnollisesti keskeisessä roolissa, kun Espoo
saa uuden kaksi kertaa aiempaa suuremman Lippulaivansa.

1.

Kun kiinteistösijoitusyhtiö Citycon päätti uusia Espoonlahdessa olevan kauppakeskus Lippulaivan, uudisrakennushanke
käynnistettiin tilaajan rakennuttajakonsultti
Indepron kilpailuttamilla suorilla hankinnoilla jo ennen kuin pääurakoitsija Skanska
oli valittu. Hankkeen runkotyöt kilpailutettiin
arkkitehti ja -pääsuunnittelusta vastaavan
Cederqvist & Jäntti arkkitehdit Oy:n sekä rakennesuunnittelusta vastaavan Sweco tekemillä suunnitelmilla.
Kauppakeskuksen runkoratkaisuksi valittiin teräsliittopilareihin sekä WQ-ristikkoihin tai WQ-palkkeihin sekä kuori- tai
ontelolaattoihin perustuva kokonaisuus, joka tukee tilaajan tavoitteisiin vastaavan arkkitehtisuunnittelun toteutumista. Rungon
terästoimittajaksi sekä niin teräs- kuin betonielementtien asennuksesta vastaavaksi
toimittajaksi valittiin JPV-Engineering Oy.

Runkoterästä 6600 tonnia
- Tässä primäärirungon osalta noin 6600
tonnin kokonaistoimituksessa on tehty kaksi
eri sopimusta. Ensimmäisessä, joka koski Dlohkoa, oli noin 2200 tonnin rakenteet, joilla

2.
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työ saatiin nopeasti käyntiin. Tässä kaupassa,
joka tuli meille sopivasti Olympiastadionin
katostyömaan jatkeeksi, yhtenä meitä puoltavana tekijänä on ollut hyvin mennyt myös
Cityconin omistukseen tehty Ison Omenan
laajennustyömaamme. Asiakkaalle olennaista olivat toimittajan riittävä tuotantokapasiteetti, kyky joustaa tarvittaessa sekä toimia
nopeasti ja pysyä sovituissa aikatauluissa
sen lisäksi, että kustannustason piti tietysti
olla kohdallaan. Kun pääurakoitsijaksi, jolle
urakkamme on alistettu, valittiin Skanska, ja
Skanskassa työmaasta vastaavat jo Olympiastadion-työmaalta meille tutut henkilöt,
olemme saaneet tehdä työtä jo hyvin hioutuneissa yhteistyösuhteissa, kertoo JPV-Engineeringin projektipäällikkö Marko Virta.
JPV-Engineeringillä Virta hoitaa etenkin
tuotannon pään asioita, mutta käy työmaallakin kaksi-kolme kertaa viikossa. Työmaalla vastuussa ovat asennuspäällikkö Peter
Lindqvist, työmaainsinööri Lauri Luoma sekä
märkätöistä vastaava Mikko Hara. Helmikuussa työmaalle oli tuotu rakenteita jo yli
150 kuormassa.
- Lippulaivan kaupallisen osan alle tulee
kaksi myös teräsrunkoista pysäköintitasoa.

Siellä isoimmat pilarit ovat halkaisijaltaan
710 mm. Teräsrakenteisiin ovat vaikuttaneet
osin kauppakeskuksen alla olevan metroaseman tuomat vaatimukset sekä osin keskuksen päällä oleviin asuinkerrostaloihin
liittyvät kuormat. Metron kuilujen yhteydessä sekä asuintalon alla on esimerkiksi palonsuojavaade R120, kun muualla vaade on
R60. Tässä JPV-Engineeringin toimittamat
WQ-ristikot ja WQ-palkit sekä jäykistysrakenteet on palonsuojamaalattu. Sen sijaan
kauppakäytävän päälle tulevien lasikattojen
tukirakenteiden osalta on tehty toiminnallinen palomitoitus, kuvaa osastopäällikkö Ville
Tanskanen Swecosta.
Swecossa hankkeen vastaavana rakennesuunnittelijana on toiminut Jarmo Hanninen
ja teräsrakenteiden vastaavana suunnittelijana Timo Pekkinen. Jouni Virtanen on osallistunut vahvasti teräsrakenteiden suunnitteluun projekti-insinöörinä. Ville Tanskanen
puolestaan vastaa hankkeessa konepajasuunnittelusta projektipäällikkönä. Kaikki
suunnittelu on tehty Swecossa luonnollisesti
Teklalla mallinnettuna. Kun JPV-Engineering
on saanut tehdä runkoa sangen rauhassa, ei
mallia ole tarvinnut pyörittää työmaavai-

heessa yhtä tiiviisti kuin monella muulla työmaalla. JPV-Engineering pyrkii luovuttamaan
lohkot ennen kuin esimerkiksi talotekniikkaurakoitsijat tulevat alueelle.
- Meidän kannaltamme suunnittelu on
edennyt hyvin. Saimme helmikuussa viimeisetkin valmistuskuvat. Kun oma osuutemme
päättyy ensi heinäkuussa, on aikaa valmistukseen ja asennukseen mukavasti. Uudet
tuotantotilamme Aurassa, jossa kaikki tämän
kohteen teräsrakenteet tehdään, ovat osaltaan helpottaneet tämän meille erinomaisen
referenssin läpivientiä. Kaikkineen hanke vie
meiltä vähän yli vuoden, sillä ensimmäisten rakenteiden valmistus alkoi kesäkuussa ja
asennus elokuussa 2019. Materiaalit olemme
hankkineet SSAB:lta ja BE Groupilta esivalmistusta mahdollisimman paljon hyödyntäen. Maalauksen ostamme osin KSP Kaarinalta ja osin Terima Steeliltä Aurasta. Ristikot
tulevat meiltä palonsuoja- ja pintamaalattuina, pilarit pohjamaalattuina ja WQ-palkit
ja tukiteräkset palonsuojamaalattuina, Virta
toteaa.

Sama rakenne katolle asti
Uusi Lippulaiva on 1-4 -kerroksinen. Rakenne jatkuu IV-konehuonetilojen kattoon asti
samanlaisena eli teräspilareihin, WQ-risti-

Kuva 1: Lippulaiva ja sen ympärille rakentuva uusi
kokonaisuus ilmasta nähtynä.
Kuva 2: Swecon Tekla-mallissa Lippulaiva näyttää
tällaiselta.
Kuvat 3 ja 4: Detaljeja Lippulaivan teräsrakenteista
ja niiden liitoksista Swecon Tekla-mallista nähtynä.
Kuva 5: Lippulaivan yksi pääsisäänkäynti katutasolta nähtynä.

3.

4.

5.

Urbaani jalankulkijan mittakaavaan istuva kauppakeskus
Uusi kauppakeskus Lippulaiva rakennetaan
laajennettuna aiemmin puretun Kauppakeskus Lippulaivan tilalle. Uusi Lippulaiva tulee
toimimaan Espoonlahden alueen kaupunkirakenteellisena keskuksena, jossa Länsimetron Espoonlahden asema ja bussiterminaali
tulevat olemaan osana kokonaisuutta.
Kauppakeskus Lippulaiva on 1-4 kerroksinen ja se liittyy kolmelta tasoltaan ympäröiviin Espoonlahdenkatuun, Espoonlahdenreittiin sekä pihakannelle, joka on
Espoonlahdentorin jatke. Liikekeskukseen on
yhteensä 8 sisäänkäyntiä eri suunnista ja eri
tasoilta. Metron sisäänkäyntejä, jotka ovat
kauppakeskuksen aukiolosta riippumattomia, on neljä.
Lippulaivan muodostaa hybridirakennuksen, jossa liikekeskus, bussiterminaali ja
niiden päälle rakentuvat piha- ja aukiotilat
sekä kahdeksan asuinrakennusta muodostavat lähes 500 m pitkän kokonaisuuden. Osin
asuinrakennusten alle rakentuvaa liikekeskusta on jäsennöity pienempiin osiin mm.
vaihtelevan korkuisin rakennusmassoin, jotka rytmittävät pitkää rakennusmassaa.
Espoonlahdenkadun urbaania luonnetta korostetaan avaamalla kauppakeskuksen
sisäänkäyntien lisäksi kauppojen sisätiloja
mahdollisimman paljon kadulle päin. Rakennuksen maantasokerrosta käsitellään jalustana, jonka materiaali on tiiltä, lasia ja kuvioperforoitua metallilevyä. Tiilen sävyjä on
neljä ja metallin sävyjä viisi. Ylempien kerrosten julkisivujen ilme on jalustaa kevyempi.
Pääasiallinen materiaali on ikkunoiden rytmittämänä metallikasetti ja kuvioperforoitu
metallilevy.
Ylärinteessä Solmutorin ja Espoonlahdenreitin puolella rakennus on matalampi ja
pienimittakaavaisempi kuin kadun varrella. Jalankulkijan mittakaavaa ja viihtyisyyttä
korostetaan rouheiden materiaalien ja näyteikkunoiden rytmityksellä, sisäänvedoilla, katoksilla ja terasseilla. Kadun puoleisten julkisivumateriaalien lisäksi ylärinteen
puolella käytetään Cor-Ten-teräskasetteja

Länsimetroon liittyvissä rakennusmassoissa. Osa liikekeskuksen katoista toteutetaan
viherkattoina huomioiden niiden näkyminen
ympäröivistä korkeista asuinrakennuksista
viidentenä julkisivuna.
Rakennukset sijaitsevat jyrkässä rinteessä, ylimmän ja alimman maantason välinen
korkeusero on noin 11 metriä. Pääosa liikekeskuksen tiloista sijoittuu kahteen alimpaan
kerrokseen. Alimmalla Espoonlahdenkadun
tasolla liikekeskuksen palvelut liittyvät luontevasti metron ja bussiterminaalin tiloihin.
Toisella Espoonlahdenreitin tasolla liikekeskuksessa on tavanomaista korkeampi kerroskorkeus joka tekee tiloista avaria ja valoisia.
Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat kirjasto
ja päiväkoti avautuvat sisätilojen lisäksi Espoonlahdentorin pihakannelle. Tällä aukiolla yhdistyvät julkiset ja yksityiset toiminnot.
Asuinrakennusten korkeus vaihtelee neljästä
viiteentoista kauppakeskuksen kattotasolta
laskien. Niiden pihakannet sijaitsevat ylärinteen puolella ja ne jatkavat maaston muotoja
jouhevasti.
Rakennuksen runko on liikekeskuksen
osalta pääosin teräsliittopilarit ja palkkeina
teräsristikot. Lähes kaikki asuinrakennukset sijoittuvat liikekeskuksen päälle ja niiden
kohdalla asuinrakennusten ja liikekeskuksen välissä on betoninen siirtolaattarakenne,
jonka avulla asuinrakennusten rungot jäävät liikekeskuksen yläpuolelle ja alapuolinen
runko on harvempi ja paremmin liikekeskukseen ja terminaalitoimintoihin sopiva.
Autopaikkoja koko korttelin autohallissa on kahdessa tasossa yhteensä n. 1300 kpl.
Julkisia pyöräpaikkoja lippulaivan yhteyteen
rakennetaan myös n.1300 kpl.
Arkkitehti ja -pääsuunnittelusta vastaa
Cederqvist & Jäntti arkkitehdit Oy. Arkkitehtisuunnittelua johtavat vastaava osakas Vesa Jäntti, pääsuunnittelija Arndt Heinzmann
sekä vastaava rakennussuunnittelija Tiina
Tiusanen.
Vesa Jäntti, arkkitehti SAFA
Cederqvist & Jäntti arkkitehdit Oy
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koihin tai WQ-palkkeihin perustuvana. Osassa rakennetta IV-konehuone on kapeampi
kuin muu massa. Hankkeessa käytetään eri
tasoissa tilanteen mukaan joko ontelo- tai
kuorilaattoja. Ylin taso on ns. käännetty katto, jossa laatan päälle asennetaan lämmöneristys ja vedeneriste. Julkisivut perustuvat
pääosin termorankaelementteihin. Teknisissä
tiloissa julkisivut ovat pelti-villa-pelti -elementtejä. Kun pilarivälit ovat siellä osin yli
15 metriä, tarvitaan elementtien tueksi myös
niitä tukevia teräsrakenteita.
- Lippulaivaan haluttiin pitkät jännevälit, mikä on yksi hyvä syy käyttää teräsrakenteita. Kun teräliittopilarien välissä on
WQ-ristikoita, saatiin lisäväljyyttä suunnitteluun ja päästiin nopeasti liikkeelle. Tässä WQ-palkkeja on lähinnä kauppakäytävän
kohdalla ja valoaukkojen reunoilla tuomassa arkkitehtien haluamaa avaruutta. Vaikka
isoimmat palkit ovat korotettuja, on vapaa
korkeus niillä kuitenkin erilainen kuin ristikoilla. Yhteen suuntaan kaatuvien lasikatteiden tukirakenteet tukeutuvat WQ-palkkeihin. Tässä päädyttiin toteuttamaan katteiden
tukien kiinnitys palkkeihin hitsaamalla, kun
katerakenteita ei silloin oltu vielä suunniteltu
loppuun. Näin saadaan varma toimiva lopputulos, Ville Tanskanen esittelee.
- Sisätiloissa pilarit ja kuilut rajoittavat
tilan käyttöä, muuten kevyillä järjestelmäväliseinillä tehty tila joustaa käyttäjien tarpeiden mukaan hyvin. Pilarisijoittelu lähtee
P-tasosta ja on sovitettu pysäköintiruutujen
sekaan. Pilarivälin perusmoduuli on toiseen
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6.

7.

8.

suuntaan 8,4 ja toiseen suuntaan 15,5 metriä,
Jouni Virtanen täydentää.
Teräsrakenteiden jäykistys on tehty Lippulaivassa kuiluihin. Teräksiset tukisiteet on
tehty kotelopalkeilla.

Märkätyöt top down
- Swecon suunnitelmat ovat hyviä. Jotakin
detaljeja ja valukaukaloihin liittyviä asioita
on hiottu, kun on käyty asioita läpi valmistuksen ja asennuksen näkökulmasta, mutta
pääosin työ on palvellut meitä sellaisenaan.
Villenkin kanssa on tehty työtä aiemmin eri
projekteissa, joten hän tuntee meidät ja toiveemme jo hyvin, Marko Virta lisää.
- Alkuperäinen ajatus on toiminut tässä hyvin. Työn aikana on suunniteltu lähinnä
joitakin jäykistysristikoita. Julkisivut tulevat
tuoteosakaupalla Meteciltä. Kun termorankaelementit kiinnittyvät tasoihin, ne eivät
ole teräsrungon suunnitelmiin vaikuttaneet,
Tanskanen sanoo.
- Meille oli tietysti tärkeää, että suunnittelu oli aloitettaessakin pitkällä ja pääsimme
tilaamaan materiaalit nopeasti. Tässä on niin
paljon terästä, että se on vaatinut BE Groupin hankinnaltakin ison työn. Osa putkista
tulee Isosta Britanniasta, minkä takia brexit
toi tähän omat pienet lisäjännitteensä. Pääosin brexit ei kuitenkaan haitannut meitä,
Virta toteaa.

9.

Rakenteena Lippulaivan teräsrunko on
aika järeää. Yksittäiset WQ-palkit ovat olleet jopa 17 tonnin ja kevyimmätkin ristikot
viiden tonnin painoisia. Valoaukon kohdalla pisimmät palkit ovat 24 metriä pitkiä, ja
osa palkeista jatkuu liikuntasauman yli. Nämä tuovat rakenteen tekoon omat lisähaasteensa.
- Asuinkerrostalon alla on näitä 17 tonnin palkkeja ja myös järeimmät pilarit, Ville
Tanskanen toteaa.
- Bussiterminaali, johon päin kauppakeskus myös jatkuu, ja metroasema eivät
juuri liity urakkaamme. Meiltä menee bussiterminaaliin muutama liittopilari. Metroon
liittyvät vaatimukset näkyvät sen kuilujen
yhteydessä olevissa teräsrakenteissa korotettuna palonkestovaateena sekä rasitusluokkaan C4 tehtyinä pintakäsittelyinä. Teräslaatuna on kaikkialla S355, Marko Virta lisää.
- Meillä on hankkeessa kiinni työmaalla
noin 60 ja konepajalla noin 80 henkeä. Parman toimittamien betonielementtien asennuksessa kumppaninamme toimii Asennuspalvelu Huuhka. Elementtien ontelo- ja
kuorilaattojen valut ja paikallavalut kuuluvat
tässä Skanskalle, jonka kanssa olemme tehneet niistä urakan, Virta lisää.
- Terästen asennus on tehty pohjakerroksessa pulteilla. Välikerroksissa WQ-ristikot on hitsattu ja tukirakenteet tehty pultti-

kiinnityksin. WQ-palkit on nostettu pilareissa
olleisiin konsoleihin. Asennusvaiheessa on
käytetty lukituslattoja, jotka poistetaan valujen kuivumisen jälkeen. Asennus on edennyt
likipitäen täysin alun perin suunnitellussa
järjestyksessä, Virta jatkaa.
- Märkätyöt tehdään top down -peliaatteella. Alimman P-tason lattia valetaan
kussakin lohkossa vasta rungon teon jälkeen
rungon suojassa. Näin runkotöitä aloitettaessa ei ole tarvinnut odottaa betonin kuivumista, Ville Tanskanen täydentää.
Lippulaiva rakenteille ei ole vaadittu kolmannen osapuolen tarkastusta. Poikkeuksena
ovat metroon liittyvät rakenteet, joihin Länsimetro on antanut lähtötiedot, ja jotka se on
tarkistanut ja hyväksynyt. -ARa

Kuva 6: Swecon Jouni Virtanen (vas.), JPV-Engineeringin Marko Virta ja Swecon Ville Tanskanen ovat
tekemässä Lippulaivan teräskiloiltaan noin 6600
tonnin runkorakenteita.
Kuva 7: JPV-Engineeringin valmistamia WQ-ristikoita saapumassa Lippulaivan työmaalle asennettaviksi.
Kuvat 8 ja 9: Lippulaivan runkorakenteita helmikuussa 2020 kuvattuna.
Valokuvat: Arto Rautio, arkkitehtikuvat Cederqvist &
Jäntti arkkitehdit Oy, suunnittelukuvat Sweco

www.jpv-engineering.fi
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Artikkelit

1.

Iso urakka
on vaatinut
venymistä
Kun lähdetään tekemään reilun
6000 terästonnin työmaata,
materiaalien hankinnan ja rakenteiden tekoon liittyvän esivalmistuksen rooli on tärkeässä
osassa onnistumista.

- Olemme Lippulaiva-hankkeessa mukana toimittamalla leikkeet WQ-ristikoihin
ja -palkkeihin, putkipalkit ristikoihin sekä
liittopilarien materiaalit. Levymateriaalit on leikattu valmiiksi JPV-Engineeringin
kokoonpanoa varten niin, että konepajalla ei
lähtökohtaisesti ole tarvinnut tehdä jatkoksia. Tukkurin hankinta ja esivalmistus ovat
tietysti ensiksi hakeneet hukan minimointia.
Esivalmistuksella on saatu konepajalle ajan ja
rahan säästöä siis myös siinä, että jatkohitsauksia ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä eikä
tarkistaa, kertoo myyntipäällikkö Timo Takala BE Group Oy:stä.
- Saimme ensimmäiset yhteydenotot
hankkeesta jo syksyllä 2018. Kun JPV-Engineering oli saanut massalistat tilaajalta,
ne toimitettiin myös meille tarjouslaskentaamme varten. Yhdessä teknisen asiakaspalvelumme ja hankintamme kanssa teimme
myynnissä siltä pohjalta sitten tarjouksen
JPV-Engineeringille. Kun he saivat kaupan,
tarjous konkretisoitui tilaukseksi iloksemme myös meille huhtikuussa 2019. Toimituksemme alkoivat toukokuussa 2019 ja jatkuvat
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2.

Kuva 1: Kun pisimmät Lippulaivaan menevät WQpalkit ovat 24 metriä pitkiä, on levyjen työstö BE
Groupissa ollut ns. normaalia vaativampi operaatio.
Levymateriaalit on leikattu valmiiksi JPV-Engineeringin kokoonpanoa varten niin, että konepajalla ei
lähtökohtaisesti ole tarvinnut tehdä jatkoksia.
Kuva 2: Myyntipäällikkö Timo Takala (vas.) ja teräs- ja tuotantopalvelumyyjä Tomi Jokinen, joka toimii vastuumyyjänä JPV-Engineering Oy:n suuntaan,
ovat tyytyväisiä BE Groupin hankinnan, teknisen
asiakaspalvelun sekä Lippulaiva-hankkeessä pääosan esivalmistuksesta tehneen Turun teräspalvelukeskuksen tuotantotiimin työhön. Yli 6000 tonnin
terästoimitus on BE Groupin suurimpia Suomessa tähän mennessä.

3.

ensi kesään asti. Lippulaiva on BE Groupin
tähän asti isoimpia toimituksia Suomessa ja
siten merkittävä referenssi myös meille, Takala jatkaa.
- Tiivistettynä toimitamme lähtökohtaisesti määrämittaisia osia sovitusti esivalmistettuina ja varusteluosat mukana. Leikkeissä on esimerkiksi tarvittavat reiät valmiina

Kuva 3: Esivalmistuksella helpotetaan ja nopeutetaan konepajalla tapahtuvaa työtä. BE Group toimittaa JPV-Engineeringille Lippulaiva-hankkeeseen
lähtökohtaisesti määrämittaisia osia sovitusti esivalmistettuina ja varusteluosat mukana. Leikkeissä on
esimerkiksi tarvittavat reiät valmiina mahdollisimman pitkälle.
Kuva 4: BE Group on Lippulaiva-hankkeessa mukana toimittamalla leikkeet WQ-ristikoihin ja -palkkeihin, putkipalkit ristikoihin sekä liittopilarien materiaalit. Putkipalkit ja pilarit tilataan tai sahataan
määrämittoihin.
Valokuvat: BE Group Oy/Sometehdas Oy

mahdollisimman pitkälle. Pakkaamme ja toimitamme rakenteiden komponentit asiakkaan toiveiden mukaan Auraan varsinaisten
rakenteiden kokoonpanoon. Oma tuotantomme, joka tässä hankkeessa tehdään pääosin
Turun teräspalvelukeskuksessamme, on aikataulutettu työmaan aikataulujen mukaan.
Kun väkemme on siellä ottanut hankkeen
niin sanotusti antaumuksella omakseen, on
urakasta selvitty hyvin, Takala lisää.

Suuri komponenttimäärä
työllisti paljon
Materiaalien hankinta on vaatinut BE Groupilla suuren määrän työtunteja. Hankinnassa
on arvioitu ensin materiaalit massalistoista
ja tilattu siltä pohjalta sitten tietyt mitat eri
levyvahvuuksia sekä haettu mm. sopivat suorasaumahitsattujen teräsputkien toimittajat.
- Isot linjat on voitu ennakoida hyvin ja
ne ovat pitäneet suunnittelun edetessä. Aina
toki tulee pieniä muutoksia, mutta niillä ei
tämän hankkeen ns. isossa kuvassa ole merkitystä. Hankkeen kokoa kuvaa, että teknisen
asiakaspalvelumme tekemässä tilauslistassa
on yli 9000 riviä, ja että yksittäisiä kappaleita toimitetaan JPV-Engineeringille kymmeniä tuhansia. Tuotannon lisäksi täytyy kiittää
teknistä asiakaspalveluamme, sillä nuo heidän kokoamansa tiedot ovat olleet kutakuinkin virheettömät. Niiden koostamiseen on
myös mennyt paljon aikaa, Takala esittelee
BE Groupin osuutta.
- Kun pisimmät WQ-palkit ovat 24 met-

4.

riä pitkiä, levyjen työstö tuotannossamme
on ollut ns. normaalia vaativampi operaatio.
Sitäkin isompi haaste ovat isot pyöreät suorasaumahitsatut pilarit, koska niiden putkien toimittajien määrä on rajallinen. Etenkin
pituuksien optimointi on niiden hankinnassa vaikeaa. Siksi tilaukset joutuu monesti tekemään aikataulu edellä, että putket tulevat
ajoissa. Tässä hankkeessa lisähaastetta tuli
siitä, että alkuvaiheessa tarkka tieto oli vain
pituuksista. Hankintamme ratkoi tämänkin asian kuitenkin hienosti, Takala kertoo

hankkeesta.
- Olemme kovin iloisia siitä, että tässäkin
hankkeessa JPV-Engineering valitsi meidät
pääkumppanikseen näiden teräsrakenteiden
teossa. Teräsrakenteiden lisäksi työmaalle menee suuri määrä valmiiksi väännettyjä harjateräksiä sen puolen toimijoilta, joten
kaikkineen pelkkiin rungon teräsrakenteisiin
menevän teräksen määrä on reilusti suurempi kuin tuo meidän kauttamme JPV-Engineeringille kulkeva reilut 6000 tonnia. -ARa
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