OUTOKUMMUN LAAJENNUSPROJEKTI F3

Tekijät esiin -ilmoitus on yritysten ja Rakennuslehden mediamyynnin yhteistyötä

Rakenne- ja GEO-suunnittelu

R

akenne- ja GEO-suunnittelukokonaisuuteen kuului
sekä sulatto 3:n että sintraamo 3:n rakenteiden suunnittelu. Sulaton alue jakaantuu
kymmeneen ja sintraamon kolmeen eri pääkohteeseen. Kaikkiaan näissä kohteissa käytettiin rakenneterästä noin 12 000
tonnia ja betonia noin 70 000
m3, kertoo osastonjohtaja Timo
Leppänen.
Kohteista vaativin oli sulatto.
Rakennus perustettiin mahdollisten painumien ehkäisemiseksi liittorakenteisille porapaaluille. Rungon yhteenlasketut perustuskuormien ominaisarvot
ovat suuruusluokkaa 1100 MN.
Keijo Röytiö, Turo Jänkälä ja Antti Ryhänen
lähes valmiin työmaan edustalla. Aluetyöt, joista esimerkkinä jalkojen alla oleva tierakenne,
ovat pääosa Napapiirin Kuljetuksen urakoista.

Primäärirungon jäykistysjärjestelmäksi valittiin ristikointi
sekä seinälinjoille että jokaiselle
päätasolle, ja varsinaisena tasorakenteena toimiva kuorilaattarakenne toimii vain tasopalkkien kiepahdustukena. Ratkaisu
mahdollisti jokaisen tason jakamisen useaan eri asennuslohkoon. Rungon pystytystä voitiin
näin ollen jatkaa, vaikka alempi
taso ei ollut vielä täysin valmis.
Suurten kuormien vuoksi
varsinkin ulkoseinien pystyristikon solmupisteisiin syntyi huomattavia rasituksia, jolloin liitosten suunnittelussa oli muutettava tapaa: käytettiin ”maanjäristysalueen” liitostapaa.

Työturvallisuus otettiin korostetusti huomioon: Rakenneosiin suunniteltiin tarvittavat nostopisteet, valjaille löytyi
kiinnityspisteet ja kaiderakenteet oli jo valmiiksi ”integroitu”
osaksi rungon rakenteita.
- Kiitos onnistuneesta työstä kuuluu kaikille hankkeessa
mukana olleille tahoille. Mutkaton yhteistyö, työmaahenkilöstön aktiivinen mukanaolo ja
rakennuttajan oikeanlainen ohjaus on avain onnistumiseen,
kiittelee Leppänen.

www.ains.fi

Aluetöitä ja putkivetoja
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apapiirin Kuljetus Oy oli
varmaankin ensimmäisiä
urakoitsijoita F3-projektin palveluksessa Torniossa, kun työt
kaksi vuotta sitten aloitettiin,
muistelee tekninen johtaja Keijo Röytiö. - Kaikkiaan viisi erillistä urakkaa on hoidettu, yksi
jo luovutettuna ja muutkin viittä
vaille valmiina.
- Työt ovat olleet aluetöitä,
perustusten kaivu- ja täyttötöitä
sekä putkitöitä. Jonkin verran
mukaan on sopinut myös betonitöitä, kertoo projektipäällikkö
Antti Ryhänen. - Ensimmäisenä työnä oli pysäköintialue tehtaan portin ulkopuolella, josta

sitten päästiin siirtymään varsinaiselle F3-alueelle tiestön rakentamiseen. Perustuksia kaivettiin enimmillään seitsemään
metriin.
-Kaivumassojen yhteismääräksi on muodostunut noin
150000 m3. Täyttömassoja alueelle on puolestaan tuotu noin
300000 tonnia. Täyttöihin on
voitu suurelta osin käyttää tehtaan prosessin ylijäämämassoja, mikä on vähentänyt huomattavasti kuljetusten määrää. Putkivetoja on tehty noin kolmen
kilometrin verran.
Työnjohtaja Turo Jänkälä
kertoo työvoiman olleen keski-

määrin 10 auto/koneyksikköä
sekä muutama rakennusmies,
käytännössä tarpeen mukaan
vaihdellen.
- Kiivaimmillaan työtä on
tehty kahdessa vuorossa. Tiukat aikataulut ja olosuhteiden
vaihtelu ovat värittäneet näitä
kahta vuotta. Hyvin on toimeen
tultu, yhteispeli tilaajan ja muiden tekijöiden kanssa on sujunut hyvin, summaa Röytiö kokemukset F3-projektista.

Ruukki toimitti vaativat teräsrakenteet
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uukki toimitti Outokummun
F3-projektiin asennettuina
sulaton, valuhallin ja nosturiradan teräsrungot, sulaton kantavat kattorakenteet sekä rakeistusaltaiden piiput ja huuvat.
Lisäksi Ruukki toimitti sulaton
porapaalut ja paneelit.
Ruukilla on kokemusta vaativien teollisuuskohteiden toteutuksesta ja aikatauluista. Sulaton runkoasennus alkoi toukokuussa 2011 ja piiput ja huuvat
valmistuvat lokakuussa, kertoo liiketoiminta-alueen päällikkö Vesa Vaihtamo Ruukki
Construction Oy:stä.
- Runko-osat valmistettiin
Ruukin Ylivieskan ja Peräseinä-

joen tehtailla. Työllistävä vaikutus asennukset mukaanlukien
on ollut 60 miestyövuotta. Kaikkiaan terästä on toimitettu 8300
tonnia. Sulaton levyrakenteet
ovat korkealujuusterästä S420.
- Sulaton runko lohkotettiin
ja rytmitettiin laiteasennusten
ja muun rakentamisen ehdoilla.
Isot ja raskaasti kuormitetut rakenteet asettivat liitoksille tiukat
mittatarkkuusvaatimukset. Näiden valmistuksessa onnistuttiin
erinomaisesti. Asennustyö on ollut erittäin vaativa prosessi juuri toleranssivaatimusten vuoksi.
Ruukin kokeneet asentajat ovat
kehittyneet erityis–osaajiksi vastaavan tyyppisissä kohteissa.

Sintraamon
kuorirakenteet
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- F3-projektin betonit ovat
olleet pääsääntöisesti K40- ja
K45-betoneja, rasitusluokat
XF1, XF3 ja XS1 eli rasitukset
jäätymiselle, sulamiselle ja merivedelle.
- BetoPlus-palveluamme
käytettiin lämmön- ja lujuuskehityksen suunnittelussa. Loggereilla mitattiin useista valuista toteutuneita lämpöjä ja
näiden avulla voitiin määritellä
muottien purkuajat. Betoniresepti suunniteltiin sellaiseksi,
että tietyn ajan jälkeen betonista löytyy varmuudella tietty
lujuus. Kokemukset BetoPluspalvelusta ovat olleet erittäin

O

utokummun projekti F3:n
kanssa tehtiin heti työmaan
alussa sopimus, jonka mukaan
Ramirent hoitaa eräät keskeiset
palvelutoimet sekä Tornion tehtaalla että Kemin kaivoksella.
Sopimuksen mukaan Ramirentin vastuulla tuli olemaan, että
työmailla oli riittävät työmaatilat, aina tarvittava määrä henkilönostimia ja telinepalvelua.
- Erityisesti nostimien ja telineiden tarve oli jatkuva ja jopa päivästä toiseen vaihteleva, kertoo aluepäällikkö Timo
Saarela. - Palvelut ovat olleet
tarjolla kaikille työmailla toimiville urakoitsijoille, joiden kanssa palvelusta sovittiin kunkin

kanssa erikseen. Niinpä palveluun sisältyi tarpeen mukaan
muitakin osia, kuten muottikalustoa ja lämmitystä. Kylminä
aikoina, kun lämmitystä tarvittiin esimerkiksi vaativissa muurauskohteissa, palvelu oli kokonaisvaltaista aina päivystystä, mittauksia ja raportointeja
myöten.
-Suuri teollisuuden työmaaprojekti on ollut varsin haasteellinen mm. sen vuoksi, että

kalustomäärä on ollut valtava,
tarpeet ovat vaihdelleet ja samalla on kiinnitetty huomioita
korkeaan työturvallisuustasoon.
- Palvelut on haasteista huolimatta pystytty hyvin hoitamaan. Osaltaan se on työmaan
hyvän ohjauksen ansiota. Tieto on kokousten myötä kulkenut hyvin, joten suunnitelmat on
voitu erilaisista tarpeista tehdä
riittävästi ennakoiden, toteaa
Saarela.
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ulaton betonirakenteet: perustukset, uunin
perustus, hissi/porrastornin liukuvalu, rakeistusaltaat ja tasojen kuorilaattatoimitukset olivat
NCC:n urakkana F3-projektissa.
- Muottitöitä näissä oli yhteensä 9000 m2, raudoitusta tarvittiin 600000 kg ja betonia valettiin
8000 m3. Työt aloitettiin helmikuun puolivälissä
2011, pahimpaan pakkasaikaan (-30°C). Sulaton
rungon ja uunin perustukset olivat valmiit huhtikuun puolivälissä ja hissikuilu toukokuun 20. päivä 2011. Kaikki urakkaan kuuluvat työt olivat valmiit vuoden 2011 lopussa, kertoo työpäällikkö
Mika Sipola. - Työvoimavahvuus töitä aloitettaessa oli 3 työnjohtajaa ja 30 työntekijää.

ymppi-Eristys Oy:n urakkana Outokummun
F3-projektissa on ollut sintraamo 3:n laajennusosan kuoriasennukset, siis ulkoseinät ja
vesikatto. Kaikkiaan Paroc-elementtejä rakennuksen kuoreksi asennettiin 7500-8000 m2,
osa 150 mm ja osa 240 mm paksuisena.
Enimmillään 36 metrin korkuisen rakennuksen ulkokuoren asennus oli haasteellinen tehtävä, työskentely monien urakoitsijoiden joukossa ja joskus vaikeissakin sääolosuhteissa.

Kymppi-Eristys Oy
www.10e.fi

www.nakuoy.fi

Asennuksiin oikea nostokalusto

positiiviset sekä tilaajan että rakentajien puolelta.
- Tällä hetkellä toimitettavilta betoneilta edellytetään kuumuuden- ja tulenkestävyyttä.
Kokonaisbetonimäärä tulee olemaan noin 65000 m3, viimeiset toimitukset hoidetaan lokakuussa 2012. Pitkäaikainen
projekti on sujunut hyvin, toimitukset ovat sujuneet hyvin,
laiterikkoutumisilta on vältytty,
summaa Leppänen projektin
kokemukset.

Työmaatiloja, nostimia ja telineitä

Massiivisia valuja
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Vaativat betonitoimitukset
ymmenen vuoden takainen
kokemus Tornion tehtaan
työmaalta opetti varautumaan:
monta urakoitsijaa kukin oman
aikataulunsa mukaan, ehkä samaan aikaan kysymässä betonia. Massamäärät ovat suuria:
silloin 250000m3, nyt arviolta
80000 m3. Pystytettiin projektia
varten työmaa-asema ja varattiin heti riittävä määrä kuljetusja pumppauskalustoa, kertoo
yksikön päällikkö Taito Leppänen Rudukselta.
- Työt aloitettiin tammikuussa 2011 porapaalujen teolla
lt-betoneilla contraktor-valutyyppisesti.

Logistiikan kannalta työmaa oli
ahdas ja paljon yhteensovittamista vaativa kokonaisuus, viikottaiset yhteistoimintapalaverit toimivat työkaluna sujuvalle toiminnalle, kertoo projektipäällikkö Taisto
Kaartinen.
Vaihtamo ja Kaartinen kiteyttävät projektin: henkilöresurssit
ovat olleet avainasemassa työn
menestykselliseen suoritukseen,
samoin hyvä ja tiivis yhteistyö tilaajan, muiden urakoitsijoiden ja
suunnittelijoiden kanssa.
www.ruukki.fi
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utokumpu F3 työmaata
suunniteltaessa olimme jo
alkuvaiheessa mukana ja näin
jo vuosia jatkunut hyvä asiakassuhde tuotti hedelmää.
Pystyimme tarjoamaan työmaalle torninostureita, joilla
saatiin nostonopeutta ja tehokkuutta erittäin vaativan ja
korkean teräsrungon asennuksessa, kertoo osastonjohtaja Veli-Pekka Virtanen.
- Painavimmat taakat, jotka torninostureilla nostettiin, olivat lähes 24 tonnia.
Nosturit olivat sulatolla 2 kpl
Yongmao STT 553 24 tonnia,

LVI-työt Vanhatalolta

T

yöpäällikkö Janne Vanhatalo kertoo LVIVanhatalon olevan varsin monessa mukana Outokummun projekti F3:ssa: sintraamon
ilmanvaihtourakka, vesienkäsittelylaitoksen ja
annosteluaseman kokonaisurakka, paineenkorotusaseman kokonaisurakka ja vielä Kemin
kaivoksella murskaamon LVI-työt.
- Työmaa on ollut vaativa monellakin tavalla: käynnissä ollut tehdasprosessi ja monet rinnakkaiset urakat ovat tuoneet sovittamisen tarvetta. Hyvin työt ovat kuitenkin sujuneet.
LVI-Vanhatalo Oy on Torniossa toimiva perheyritys, perustettu vuonna 1982. Toimialuettamme on koko Pohjois-Suomi ja lähialueet
Ruotsin puolella.

huippukorkeudet noin 88 m
ja 94 m ja sintraamolla yksi
Yongmao STT 553 24 tonnia,
huippukorkeus 53 m. Kaikkiin
nostureihin asennettiin 60 m
puomi, jolloin nostoarvo puomin päästä oli noin 9 tonnia.
Urakkaan sisältyi myös yksi
Potain IGO 36 hydraulilinkku.
- Torninostureiden asennus ja purkuajat minimoitiin
ja näin työmaalle aiheutuva
häiriö jäi mahdollisimman pie-

neksi. Nosturinkuljettajat kuuluivat sopimukseen ja se loikin oman haasteen kuljettajien ammattitaidolle ja koneiden
luotettavuudelle, koska sääolosuhteet syyssateiden ja talvipakkasten vuoksi eivät olleet
helpot.
- Tilaajana Outokumpu on
aikaisempien projektien myötä
oppinut käyttämään torninostureita ja tuntee niiden tehokkuuden nostotyössä.

Kuorirakenteita RKC:lta

RKC

Constructionin toimitukset Outokumpu
Cromen F3-projektiin koskivat sulattoa, vesienkäsittelylaitosta, annostelurakennusta
ja valuhallia. Ulko- ja väliseiniä on tehty yhteensä
lähes 25000 m2 ja vesikattoja 7700 m2, kertoo
Petri Mahanen RKC:lta.
- Osana kuorirakenteita toimitettiin myös näiden rakennusten käynti- ja nosto-ovet sekä elementti-ikkunat. Kaikki mainitut toimitukset sisälsivät rakenteet paikalleen asennettuina.
- Asennustyöt aloitettiin syyskuun alusta 2011
tiukoista aikatauluista ja haastavista olosuhteista
huolimatta asennustyöt ovat edenneet aikataulun
mukaisesti.

www.rovakate.fi

