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Tampereen asemanseutu kehittyy 
myös pohjoispuolella

Tampereen keskustassa on 
kysyntää moderneille muunto-
joustaville työtiloille. Techno-
polis Oyj laajentaa oman kon-
septinsa mukaisten työtilojen 
tarjontaa alueella rakennut-
tamalla nyt uutta Technopolis 
Asemakeskusta Tampereen 
ratapiha-alueen pohjoisosassa 
sijaitsevalle tontille. Tässäkin 
hankkeessa hyödynnetään te-
räsmiesten osaamista halutun-
laisen rakennuskokonaisuuden 
aikaansaamiseksi.

Uusi Technopoliksen kampus rakennetaan 
Erkkilänkadun, Ratapihankadun, Väinö-
länkadun ja Peltokadun rajaamalle alueelle 
vähän rautatieasemasta pohjoiseen Techno-
poliksen omana projektina. Työ ei siis liity 
mitenkään eteläiseltä osaltaan myös jo työn 
alla olevaan Tampereen kansi -kokonaisuu-
teen. Yritys oli omistanut tontin jo jonkin 
aikaa, kun hankkeen suunnittelu lähti täysillä 
eteenpäin vuoden 2017 alussa.

Technopoliksella on keskustassa ennes-
tään rautatieaseman eteläpuolella sijaitseva 
Yliopistonrinteen kokonaisuus. Kun tuo kam-
pus saatiin kokonaan valmiiksi 2016 tehdyllä 
rakennusvaiheella ja kysyntä Technopolik-
sen toimitilapalvelukonseptille ylitti edelleen 
tarjonnan, käynnistettiin uusi hanke ase-
man pohjoispuolella. Molemmat kampukset 
sijaitsevat muutaman sadan metrin pääs-
sä asemasta. Technopolis Asemakeskuksesta 
kävelee lisäksi pari minuuttia Tammelanto-
rille, eli se on monella tapaa tamperelaisuu-
den ytimessä. Technopolis Asemakeskuk-
seen muuttavat ensimmäiset käyttäjät 2020 
alussa.

- Technopoliksen palvelumalli tarjo-
aa yrityksille yleisimmin tarvittavat tilaan 
liittyvät palvelut. Ideana on, että asiakkaat 
saavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 
Asiakas voi valita laajasta palveluvalikoimas-
ta tarvitsemansa. Tämä Asemakeskus on val-
mistuessaan Technopoliksen uusi lippulai-
vakohde Tampereella ja tarjoaa loistavat olot 
ja joustavuuden tämän päivät työtavoille ja 
tiimeille, toteaa Technopoliksen Tampereen 
yksikön johtaja Henri Rantalainen.

Vahva näkemys ohjaa   
rakentamista

- Technopoliksella on vahva näkemys oman 
palvelukonseptinsa ja asiakaskuntansa vaa-
timista tiloista. Tämä näkemys on raken-
nusvaihetta varten tiivistetty suunnitteluoh-
jeisiin, joita käytetään kaikissa kohteissa. 
Asemakeskus tehdään Yliopistonrinteen ta-
paan korkeiden standardien mukaan, omalla 
tavallaan persoonalliseksi näyttäväksi ja toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, kertoo hankkees-
sa Technopoliksen rakennuttajakonsulttina 
toimiva A-Insinöörien Sami Tomperi.

Artikkelit

1.

2. 3.

Kuva 1: Technopoliksen uusi Tampereen Asema-
keskus -kampus rakennetaan lähelle Tampereen 
rautatieasemaa osaksi kaupungin ydinkeskustaa. 
Erkkilänkadun, Ratapihankadun, Peltokadun ja Väi-
nölänkadun väliin sijoittuva kampus on muutaman 
minuutin kävelymatkan päässä rautatieasemasta ja 
Tammelantorista eli vahvasti tamperelaisuuden yti-
messä. Tontinkäyttö ja rakennusmassojen hahmo 
perustuvat tontille tehtyyn asemakaavaan. Kevytra-
kenteiset julkisivut valmistaa Teräselementti Oy.
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- Lähtökohtana on suunnitella muunto-
joustavia monitilatoimistoja, jollaisia olem-
me olleet suunnittelemassa Technopolik-
selle aiemminkin. Asiakkaina tulee olemaan 
sekä aloittavia ja kasvuhakuisia yrityksiä että 
jo vakiintuneita isot tilat tarvitsevia käyttä-
jiä. Asemakeskuksessa ulkoinen ilme on ra-
kennettu sijaintiin sopivaksi kuten muissakin 
Technopoliksen kohteissa. Omistajan brän-
di näkyy sisällä tila- ja palvelukonseptissa, 
esittelee hankkeen projektiarkkitehtinä toi-
miva Petri Hirvonen Arkkitehtitoimisto He-
lamaa & Heiskanen Oy:stä.

Asemakeskus koostuu kolmesta tornista, 
joista ensimmäinen on 9-kerroksinen, toi-
nen 10-kerroksinen ja kolmas 8-kerroksinen. 
Vuokrattava tila voi olla pienimmillään yk-
si huone, mutta pääosin kerrokset voi jakaa 
enintään neljälle eri käyttäjälle. Kaikkien tor-
nien ylimmät kerrokset sisältävät yrityksen 
oman kattoterassin. Suuret ikkunat tuovat 
paljon valoa jokaiseen toimistoon kaikissa 
kerroksissa.

Kampukselle tulee näyttävä aula, lounge 
ja ravintola. Sisustuksen suunnittelee Vertti 
Kiven luoman konseptin pohjalta Suunnit-
telutoimisto Amerikka pääsuunnittelijanaan 
Arno Puukko. Aulan ja ravintolan yhteydes-
sä on kokoustiloja ja yksi isompi seminaari-
tila, 9. kerroksessa sijaitsevat upeat VIP- ja 
saunatilat ja 2. kerroksessa kaikille yrityksille 
yhteinen kesäterassi.

Uusi Technopolis sulautuu  
ympäröivään keskustaan

Petri Hirvonen kertoo tontinkäytön ja raken-
nusmassojen hahmon perustuvan tontil-
le tehtyyn asemakaavaan. Kokonaisuudessa 
olevasta kolmesta tornista aloitettiin keväällä 
kaksi eli A- ja B-tornit. C-tornin rakennus-
töihin edettiin tänä syksynä.

- Kolmea tornia yhdistyvät toisiinsa ma-
talalla 3-kerroksisella osalla. Kohteeseen tu-
lee yli 33.000 brm2 ja noin 22.000 krsm2. Ul-
koseinissä käytetään keraamista lankkua ja 
alumiinilevyä, joilla saavutetaan keskusta-
alueelle sopiva laadukas ja kestävä julkisi-
vu. P-tilat ovat tontin pohjaolojen takia osin 
maan alla ja osin maan päällä. Asemakaavan 
tavoitteena oli, että pysäköintitilat olisivat 
kolmessa tasossa maan alla, mutta se ei ol-
lut mahdollista pohjaveden korkeuden takia. 
Pääsisäänkäynti tulee Peltokadun puolelle. 
Kulkuyhteys tornien välillä tapahtuu Pelto-
kadun ja 1.kerroksen sisäänkäynnin tasossa. 
Rakennusmassat tulevat käytännössä kiinni 
Erkkilänkadun, Ratapihankadun, Väinölän-
kadun ja Peltolankadun reunaan, Petri Hir-
vonen kuvaa hanketta.

- Kun paikka on näin merkittävä, ratkai-
sut on käyty läpi kaupunkikuvatoimikunnan 
kanssa. Keskusteluissa haettiin ratkaisut mm. 
tornien korkeuteen, julkisivujen materiaalei-
hin ja väritykseen sekä pysäköinnin sijain-
tiin. Teimme rakennuslupavaiheessa myös 
ympäristön auringonvalon varjokulmatar-
kastelut, että naapuritalot on saatu positii-
visesti mukaan hankkeeseen. Julkisivujen 
perusajatuksena on keraaminen lankku, joka 
kadunvarsilla on valkoista ja tornien väleissä 
oranssia. Katutasossa ja matalissa osissa tor-
nien välissä on lisäksi tummaa alumiinipeltiä 
ja lasiseiniä. Pysäköintihallin julkisivu Rata-
pihankadulle päin verhoillaan vaihtelevas-
ti kuvioidulla ja taustavalaistulla reikälevyllä, 
Hirvonen kertoo.

- Neuvottelut kaupungin kanssa on käyty 
hyvässä keskustelukykyisessä hengessä, Sa-
mi Tomperi kiittää.

- Tämä yhtä aikaa tehtävä noin 72 mil-
joonan hanke on Technopolikselle isoin ker-
tainvestointi. Omistajan brändi näkyy siis si-
sätiloissa, jonka konseptia toki on uudistettu 
ajan kuluessa. Asemakeskuksessa sisustus-

suunnittelussa on käytetty samoja lähtökoh-
tia kuin Helsingin Ruoholahden kampuksen 
uusimmassa rakennuksessa Ruoholahti 3:ssa, 
toki tietysti massaan sovitettuna, Tompe-
ri toteaa.

- Yleisestä Technopolis-konseptista 
poikkeavaa tässä ovat saunatilat. Tampereel-
le sellaisille on kysyntää, Hirvonen lisää.

Toteutus kokonaisurakkana

Sami Tomperi kertoo Technopoliksen kil-
pailuttaneen hankkeen suunnittelutehtävät 
hankkeen lähtiessä liikkeelle. Vaihtoehtoi-
na olivat siinä vaiheessa joko perinteinen 
kokonaisurakka tai design & build -toteutus. 
Lopulta päädyttiin design & build -ratkai-
suun, jossa kuitenkin arkkitehtisuunnitte-
lu sekä joitain erikoissuunnitteluja tehdään 
Technopolikselle ja tekninen suunnittelu ta-
pahtuu tarjouskilpailun voittaneen Skanskan 
tilaamana. A-Insinöörien rakennuttajaorga-
nisaatio on tietysti Technopoliksen ”palkka-
listoilla”. Hankinnat on tehty yhteistyössä eli 
Technopolis ja A-Insinöörit ovat käyneet läpi 
Skanskan ehdotukset.

- Kaikista suuremmista hankinnoista on 
keskusteltu avoimesti urakoitsijan kanssa ja 
päätökset on tehty hyvässä yhteisymmär-
ryksessä Skanskan kanssa. Valinnat on tehty 
tarkkaa seulaa käyttäen, Sami Tomperi to-
teaa.

Hankkeen toteutuksessa on hyödynnet-
ty mm. Yliopistonrinteen teossa saatuja ko-
kemuksia. Runko on tehty pilari-palkkirun-
kona, jonka teossa on hyödynnetty Peikko 
Finlandin toimittamia matalia Deltabeam-
palkkeja. Julkisivut tehdään kevytrakenteisi-
na. Ne toimittaa Teräselementti Oy pääosin 
valmiina rankarakenteisina elementteinä, 
osin paikalla rakentaen. Rakenteen betonis-
ten sisäjulkisivuelementtien päälle Teräsele-
mentti tekee lopullisen pinnan paikalla ra-

4.

5.

6.

Kuva 2: Technopolis-brändi näkyy Asemakeskuksen 
sisätiloissa sekä toiminnallisuutena että Vertti Kiven 
luoman konseptin mukaisena sisustussuunnitteluna, 
josta vastaa Suunnittelutoimisto Amerikka. Arkkiteh-
tisuunnittelun Asemakeskuksessa on tehnyt Arkki-
tehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy.

Kuva 3: Otos Tampereen Technopolis Asemakeskuk-
sen työmaalta. Lokakuussa näitä kuvia kuvatessa 
tornit A ja B olivat nousseet jo hyvän matkaa, mut-
ta kevytjulkisivujen asennusta ei ollut vielä aloitettu. 
Kohteen runko on tehty betonipilareista, Peikon liit-
topalkeista ja laatoista. Niissä julkisivun osissa, joissa 
on sisäkuorielementit, kevytjulkisivu tehdään paikan 

päällä, muuten Teräselementti tekee julkisivuele-
mentit valmiiksi tehtaallaan.

Kuvat 4 ja 5: Asemakeskus kokonaisuutena ja pila-
ri-palkki-ontelolaattadetalji A-Insinöörien Tekla-
mallista nähtynä. Palkkitoimittajana hankkeessa on 
Peikko Finland.

Kuva 6: Peikon Valtteri Aspinen (vas.), Arkkitehti-
toimisto Helamaa & Heiskasen Petri Hirvonen ja A-
Insinöörien Oskari Salminen tutkailivat lokakuun lo-
pulla taustalla näkyvää Technopolis Asemakeskuksen 
työmaata Erkkilänkadun sillalta.
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kentaen. Rungon ratkaisuihin vaikutti tilan 
muunneltavuustarve ja korkeatasoisen ta-
lotekniikan tarvitsema tila. Julkisivussa pai-
non lisäksi aukotukset sekä pääjulkisivujen 
ja alaosan P-tilojen julkisivujen keskinäiset 
suhteet ohjasivat kevyeen vaihtoehtoon myös 
mietittyjen betonisandwichien sijasta.

- Saimme tämän puhtaana kilpailu-
urakkana, jossa toteutussuunnittelu tosiaan 
on vastuullamme. Olemme tuoneet omaa tie-
tämystämme rakennesuunnitteluun etenkin 
ratkaisujen osalta. Hormien putoamissuoja-
ritilät on väännetty hankkeeseen vähän vä-
kisinkin mukaan, että työturvallisuus saa-
daan huipputasolle. Myös kaideratkaisua 
on muutettu niin, että Deltabeam-palkkien 
kaideholkit on modifioitu yleisesti käytetys-
tä ratkaisusta tähän sopivaksi. Tämä muutos, 
jossa holkit eivät ole ulkoreunassa, on tehty 
helpottamaan raudoitusta ja kevytelement-
tien asennusta ja siihen liittyvää työturval-
lisuutta. Tästä tulee pieni lisätyö, kun holkit 
katkaistaan lopuksi, mutta kokonaishyöty on 
lisätyötä suurempi. Tässä on myös asennettu 
Peikon tehtaalla palkkeihin valmiiksi muotti-
pellit ja kosteuden ja pakkasen hallintaa var-
ten lämmityslangat, kertoo Skanskan vastaa-
va työnjohtaja Olli Vartiala.

Rakenneratkaisut mahdollistavat 
Technopoliksen konseptin

Rakennusten kerroskorkeus on 1. kerroksessa 
5,0 ja muissa kerroksissa 3,6 metriä. Kerrok-
sessa 1 olevissa ravintola- ja kokoustilois-
sa alakaton alle jää vapaata tilaa 3,5 metriä. 
Peruskerroksissa alakatot ovat 2,5 metrin 
korkeudessa, johon 3,6 metrin kerroskorkeu-
della juuri päästään. Petri Hirvonen luonneh-
tii ravintola- ja keittiötiloja suunnittelun ja 
toteutuksen kannalta haastaviksi, koska nii-
hin liittyy paljon talotekniikkaa ja useiden eri 
suunnittelualojen yhteensovitusta.

- Ratkaisuissa kustannusohjaus ja aiem-
mat kokemukset johtivat betonipilareihin ja 
matalaleukapalkkiin perustuvaan runkoon, 
kohteen rakennesuunnittelusta vastaavan A-
Insinöörien projektipäällikkö Oskari Salmi-
nen toteaa.

- Esimerkiksi P-tiloissa tilan korkeus-
vaade 2,3 metriä ja autopaikan leveys 2,7 
metriä olivat kriittinen osa suunnittelua ja 
rakentamista. Siellä pilarit on sijoitettu au-
topaikkojen vaatiman tilan mukaan. Ylhäällä 
huonejako ei tule suoraan P-ruudun levey-

den mukaan. Alimmat kerrokset ovat paikalla 
valettuja. Tasolla -1 on maanpaine- ja vä-
liseiniä, ulkokehä on paikallavalettu 2. ker-
rokseen asti. Nämä työt on tehnyt Helsingin 
Laudoitus Oy, Vartiala kertoo.

Kevyet rankarakenteiset julkisivut ovat 
suunnittelun ja toteutuksen kannalta sallivia, 
kehuvat Petri Hirvonen ja Sami Tomperi. Jos 
takana ei ole pilaria, voi aukotusten paikkaa 
muuttaa joustavasti ilmeen rikastuttamisek-
si. Toinen etu saadaan siitä, että elementin 
voi pinnoittaa hyvin monenlaisilla materiaa-
leilla. Myös väliseinät ovat metallirunkoisia 
moduuliajatteluun perustuvissa sisätiloissa. 
Järjestelmäväliseiniä käytetään muualla pait-
si wc-tiloissa ja taukokeittiöissä, joissa ne on 
muurattu. Hissikuilut ovat betonista, hormit 
muurattuja.

Tänä päivänä toimistotila-asiakas haluaa 
tosi tehokasta tilaa. Asemakeskuksessa ajatus 
on 10 m2/henkilö, kun Yliopistonrinteellä se 
vielä on 15 m2/henkilö. Tämä heijastuu tie-
tysti talotekniikkaan, eniten ilmanvaihtoon ja 
jäähdytykseen. Tässä kohteessa jäähdytyksen 
ympäristökuormaa vähennetään hyödyn-
tämällä kaukokylmää. Kohde tehdään LEED 
GOLD -ympäristöluokituksen mukaisena.

- Julkisivussa ideana ovat korkeat pysty-
ikkunat, joissa on kolme perusleveyttä. Tällä 
on saatu halutunlaista elävyyttä, Hirvonen 
sanoo.

Rakennus on jäykistetty teräsbetoni-
silla paikallavalu- ja elementtiseinillä sekä 
porras- ja hissikuiluilla. Kantava runko on 
pääosin pilari-palkkirakennetta, pilarit ovat 
teräsbetonielementtejä ja palkit siis Peikon 
Deltabeam-palkkeja, joita on käytetty aiem-
minkin Technopoliksen Tampereen kampuk-
sia rakennettaessa. Väli- ja yläpohjat ovat 
pääosin ontelolaattoja. Laatasto toimii vaa-
kasuunnassa jäykistävänä levynä. Julkisivut 
kiinnitetään tasoihin.

Kampuksella on terasseja ja vesikattoja 
monessa eri korossa pilari-palkkirakenteiden 
päällä. Pilarien pituudet ovat pyritty opti-
moimaan eri osien korkeuksien mukaan, mi-
kä on johtanut pääasiassa kahden ja kolmen 
kerroksen pilareihin.

Rakennetaan vauhdikkaasti

Skanska pääsi aloittamaan Asemakeskuksen 
rakentamisen maaliskuussa 2018. Toteu-
tussuunnittelua ja itse toteutusta on tämän 
jälkeen tehnyt vauhdikkaasti. Skanska on 

jakanut toimituksia niin, että betonipilarit ja 
-elementit toimittaa Ansion Sementtivalimo, 
ontelolaatat Betset, matalaleukapalkit Peikko 
Finland ja julkisivut asennukset sisältävänä 
tuoteosakauppana Teräselementti.

Rungon asentaa NRT-Rakennus ja be-
tonointityöt tekee Turun Betonisaumaus. 
Deltabeam-palkit on asennettu Peikon PCs-
piilokonsolien ja laatat Peikon liittopalkkien 
varaan. Ikkunat Skanska on hankkinut itse, 
mutta ne on toimitettu Teräselementin teh-
taalle Lempäälään, jossa ikkunat on asennet-
tu julkisivuelementteihin valmiiksi. Lisäksi 
julkisivussa on lasilippoja sekä pääsisään-
käynnin kohdalla Ipe-Teräs Oy:n toimittama 
teräsrakenteinen katos. Skanskan oma väki 
tekee työnmaajohdon ohella erilaisia yleis-
järjestelytöitä ja eri aliurakoitsijoita palvele-
via tehtäviä.

- Tähän hankkeeseen meiltä tulee Del-
tabeam-palkkeja yhteensä 773 kappaletta ja 
4,3 kilometriä, kun C-osakin lasketaan mu-
kaan. Kohteeseen toimitetaan meiltä myös 
merkittävä määrä työsaumaraudoitteita, lii-
kuntasaumaraudoitteita, pilariperustusten 
pultit, seinäelementtien liitospultit sekä li-
säksi muita liitososia perustusten paikallava-
luihin. Elementtitehtaalle meiltä menee myös 
pilarikenkiä ja seinäkenkiä koko hankkee-
seen, summaa Peikon toimitukset projekti-
insinööri Valtteri Aspinen. 
- Peikolle kohde on käytettyjen palkkien ja 
liitososien osalta luonteeltaan tyypillinen, 
määrältään tosin keskimääräistä suurempi, 
Aspinen arvioi.

- Kun kahta tornia A ja B on tehty yh-

7. 8.

9.
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tä aikaa, on elementtiasennuksissa, juotok-
sissa yms. yhtä aikaa kaksi ryhmää. Nostoja 
on tehty kahdella nosturilla rinnakkain. Kun 
vieressä on asuintaloja, aikataulu on tiukka ja 
nosturikapasiteetti on rajallinen, joudumme 
tekemään työtä kahdessa vuorossa, koko ajan 
naapureiden rauhaa huomioon ottaen ja työn 
etenemisestä heille säännöllisesti tiedotta-
en. Runkotöitä tehdään nyt käytännössä kello 
6 - 14.30 ja julkisivuasennuksia kello 14.30 - 
24, Olli Vartiala kuvaa haasteita.

C-osan anturatyöt alkoivat viikolla 48 ja 
sen runko ja julkisivu tehdään siis käytän-
nössä talvitöinä samalla perusidealla kuin A- 
ja B-osankin. C-osan aloitus lisäsi haastei-
ta ahtaalla tontilla, kun työmaa ulottuu nyt 
ihan Erkkilänkadun reunaan asti. Kuljetuksia 
tehdään sekä Peltokadun, Ratapihankadun 
että Väinölänkadun suunnasta. Logistiikka-
kalenteri on tarkka ja täsmällinen.

Työmaa on liikenteen ja asutuksen kes-
kellä. Rautatien ja Ratapihankadun ylittä-
vän Erkkilänkadun sillan toisella puolella on 
Johanneksen koulutalo, jonka oppilaat ovat 
alakoululaisia. Työmaata ympäröivien vilk-
kaiden katujen käyttäjien turvallisuus onkin 
työmaaturvallisuuden ohella tärkeä asia. Tä-
mä on otettu huomioon liikenteen ohjauk-
sessa.

Työmaan isoimmat logistiikkahaasteet 
liittyvät isojen ja raskaiden betonirakentei-
den toimitukseen ja asennukseen. Esimerkik-
si liittopalkit, tiilet ja talotekniikan tarvikkeet 
nostetaan ensin tasoille ja asennetaan niiltä.

- Julkisivuissa suurin työ tehdään teh-

taalla. Itse työmaavaihe sujuu nopeasti. Siksi 
nostimme runkoa jo aika pitkälle ennen kuin 
Teräselementin kerroksen korkuisten ele-
menttien asennukset alkoivat, Vartiala lisää.

Mallikkaasti yhdessä

Tietomallien hyödyntäminen on tärkeä osa 
tämän kohteen rakentamista. Tietomallien 
yhteensovituksesta vastaa Arkkitehtitoimisto 
Helamaa & Heiskanen. A-Insinöörit ja Peikko 
ovat suunnitelleen rakenteet Teklan Model 
Sharing mallissa. Tämän lisäksi työmaa on 
samassa mallissa. Tästä johtuen kaikki näke-
vät reaaliajassa toisten suunnittelutilanteen, 
ja muutoksien tekeminen on joustavampaa 
sekä nopeampaa. Tämä toimintatapa asettaa 
tietomallin sisällölle ja tarkkuudelle suuret 
vaatimukset.

- Yhdessä on mietitty esimerkik-
si rei’itystä, haettu ratkaisuja työmaavai-
heen valujen helpottamiseksi sekä muutettu 
siis kaideholkkiratkaisua Skanskan toiveiden 
mukaisesti, Aspinen lisää.

- Seuraamme työmaan etenemistä ja ti-
laamme toimitukset mallia hyödyntäen, Olli 
Vartiala toteaa.

Urakoitsija on miettinyt työn suunnit-
telussa toteutuksen ja aikataulun yhteen-
sovittamista ja sieltä esimerkiksi kosteuden 
hallintaa. Tässä betonipilareihin ja liittopalk-
keihin perustuvassa rakenteessa palkeissa 
olevat lämmityslangat toimivat osana työ-
maan kosteudenhallintaa.

- Rakentajan kannalta aika toteutuspää-

töksestä rakennustöiden alkamiseen on usein 
kovin lyhyt, jolloin hankevaiheen ajatuksille 
ei aina voi miettiä vaihtoehtoja. Jos toteutus-
suunnittelua ja toteutusta ei tarvitsisi tehdä 
niin yhtä aikaa, urakoitsija voisi tuoda suun-
nitteluun ohjaukseen enemmän eväitä ja ha-
kea vaihtoehtoja sekä kustannusten että to-
teutuksen eduksi, Vartiala vinkkaa tilaajien 
suuntaan.

- Olemme Skanskassa kiitollisia, että 
saimme etenkin Tampereen mittakaavassa 
näin ison ja merkittävän hankkeen. Muka-
vaa, että osaamiseemme luotetaan, Vartia-
la iloitsee.

Kohteessa on Vartialan mukaan liitto-
palkkien lisäksi myös muuta kiinnostavaa 
teräsrakennetta, josta hän nostaa esille esi-
merkkinä IV-konehuoneiden teräksiset vä-
lipohjat. Paalutusta kohteessa ei ole tarvit-
tu. C-osan kohdalla pohjan alaa pitää louhia, 
muuten perusta on maanvaraista. Kun poh-
javeden pinta on lähellä lattian tasoa, se pi-
detään halutussa tasossa pumppaamalla. 

- Keskustatontilla harvinaisen hyvä poh-
ja kuitenkin, Vartiala sanoo. -ARa

Kuvat 7 ja 8: Skanska panostaa erittäin paljon työ-
maaturvallisuuteen. Hormien putoamissuojari-
tilät ovat yksi tätä edistävä asia, jotka Skanska toi 
hankkeeseen tultuaan valituksi päätoteuttajaksi. 
Deltabeam-palkkien kaideholkit on modifioitu tässä 
Skanskan toivomuksesta raudoitus- ja julkisivutöi-
den näkökulmasta oikeille paikoille.

Kuva 9: Liikuntasauman kohdassa rakenteessa on 
kaksi vierekkäistä Peikon Deltabeam-liittopalkkia.

Kuva 10: Deltabeam-palkit asennetaan Peikon toi-
mittamiin piilokonsoleihin, jotka on valettu valmiiksi 
betonipilareihin elementtitehtaalla.

Arkkitehtikuva ulkoa: Arkkitehtitoimisto Helamaa & 
Heiskanen Oy, suunnittelukuva sisätiloista: Suun-
nittelutoimisto Amerikka Oy, rakennesuunnittelu-
kuvat:  A-Insinöörit, valokuvat: Arto Rautio
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