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Oodi on vuoden 
teräsrakenne

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin 
suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Pal-
kinnon saa viimeksi kuluneen vuoden aikana 
valmistunut arkkitehtonisesti korkeatasoinen 
sekä terästä että muita metalleja rakenta-
misvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt ra-
kennushanke. Mielenkiintoisia ehdotuksia 
laadukkaista kohteista tuli kisaan tänäkin 
vuonna runsaasti. Palkintolautakunta päätyi 
siihen, että voitto kuuluu hankkeen arkkiteh-
tuurikilpailussa jo 547 kilpailijaa kukista-
neelle Arkkitehtitoimisto ALAn suunnittele-
malle keskustakirjasto Oodille.

Vuoden 2018 Vuoden Teräsrakenne -pal-
kinnon voiton taustalla on niin sanotus-
ti jotain muuta Helsingin ydinkeskustaan 
tarjoava arkkitehtuuri, jossa arkkitehtien 
muotokielen mahdollistavat erittäin oivalta-
vat ja taidokkaat teräsrakenteet. Oodin ark-
kitehtisuunnittelun on siis tehnyt Arkkiteh-
titoimisto ALA ja rakenteet on suunnitellut 
Ramboll Finland. Monumentaalisen reilun 
17.000 bruttoneliön rakennuksen avajaisia 
vietettiin 5.12.2018.

Töölönlahden alueen kehittämisen visio-
na on ollut luoda kaupunkilaisten mittakaa-
vaista tilaa. Kaupunkilaisten yhteiseksi ti-
laksi tehtävän Oodin arkkitehtisuunnittelun 
lähtökohta on ollut tehdä kokonaisuus, joka 
tulee vielä lähemmäksi jokaista kaupunki-
laista kuin ympäröivät rakennukset. Oodia on 
suunniteltu ja rakennettu ihmisten sekä ih-
misten ja tiedon kohtaamisen rakennuksek-
si, joka tarjoaa kirjastotoiminnalle erittäin 
muuntojoustavaa tilaa. Oodi on avoimena 
pysyvää kaupunkilaisten käyttötilaa, jonka 
sisätilat voivat muovautua joustavasti kirjas-
totoiminnan kehitystarpeiden mukaisesti.

Uudessa keskustakirjastossa on kolme 
erilaista kerrosta. Katutaso on kohtaamis-

paikka kaupunkilaisille, keskikerros työs-
kentelyn, palaverien yms. toiminnan tilaa, ja 
ylimmässä kerroksessa hankitaan tietoa ja 
opitaan kirjoista tai muista medioista. Alin 
taso on ikään kuin jatke Kansalaistorille. La-
siseinäinen ylin kerros taas kurottuu ulkona 
parvekkeena tontin rajan yli Mannerheimin-
tien ja eduskuntatalon tasolla. Ylä- ja ala-
tason väliin on tehty vähän yli sata metriä 
pitkä teräksinen siltarakenne, joka kannat-
telee ylintä kerrosta ja täyttää keskikerrok-
sen vinttimäisellä ristikkorakenteella sekä 
vapauttaa maan tason keskiosan kokonaan 
rakenteista.

Oodin tontti oli varattu alkujaan toi-
mistotalokäyttöön. Arkkitehtitoimisto ALAn 
arkkitehtuuri murtautuu kuitenkin selväs-

ti ulos toimistotalon laatikosta ja ottaa vah-
van yhteyden ympäristöönsä. Tilan draama 
syntyy Oodissa rakenteen uskomattomuu-
desta, kun kantavaa rakennetta on näkyvis-
sä vain vähän. Sisä- ja ulkotilojen limityksen 
rakenteellinen uhkarohkeus, johon kuuluu 
esimerkiksi pilariton katos, on yksi tärkeä 
kokonaisuuden elementti.

Kiehtova dynaaminen muoto 
mahdollistuu teräsrakenteilla

Arkkitehtitoimisto ALAn suunnitelman poh-
jalla on kiehtova dynaaminen muoto. Vaikka 
keskustakirjasto aikanaan uutisoitiin puu-
rakennuksena, eivät ALAn arkkitehdit itse 
ole missään vaiheessa puhuneet keskus-

Suomi 100 -juhlavuoden päärakennus-
hankkeena toteutettu Helsingin 
keskustakirjasto Oodi palkittiin 
Vuoden teräsrakenne -palkinnolla. 

Artikkelit
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takirjastosta puurakennuksena. Eikä Oodi 
sellainen olekaan, vaan se on eri materiaale-
ja hyvin ja oivaltavasti yhdistävä hybridira-
kennus. Uuden keskustakirjaston muotokie-
len ja toiminnalliset tavoitteet mahdollistaa 
jykevä teräksinen sivuun päin kaatumaan 
pyrkivä siltarakenne. Oodia on suunniteltu 
Tekla Structures ohjelmaa ja yleisemminkin 
3D-suunnittelua hyödyntäen. Teräsrakenne 
tukeutuu piiloon jäävään betonirakenteeseen. 
Puuta kohteessa on käytetty siellä, missä on 
haluttu. Käytännössä puuta on sisä- ja ul-
kopinnoissa, joissa konstruktiivinen lasi on 
myös keskeinen elementti.

Teräsrakenteinen siltamainen runko si-
sältää kaksi kaarta sekä kannattaa lipan, 
jonka kärjestä on matkaa ulompaan teräs-
kaareen liki 15 metriä. Rakennuksen Man-
nerheimintien puoleisen lasiseinän kohdalla 
oleva ulompi kaari painaa noin 600 tonnia ja 
rakennuksen keskellä noin kymmenen met-
rin päässä ulommasta oleva kaari noin 400 
tonnia. Kaarien välissä on teräsristikkora-
kenne, joka jatkuu myös ulomman kaaren 
yli. Koko rakennuksen päärunko on terästä, 
jota on kulunut rungon valmistamiseen noin 
2500 tonnia.

Oodin arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
siis Arkkitehtitoimisto ALA, jossa pääsuun-
nittelijana on toiminut Niklas Mahlberg, ja 
rakennesuunnittelusta Ramboll Finland vas-
taavana rakennesuunnittelijana Tapio Aho. 
Arkkitehtitoimisto ALA ja Ramboll Finland 
palkittiin 20.11.2018 Helsingissä Teräsraken-
ne-päivä 2018 tilaisuuden yhteydessä Vuo-
den Teräsrakenteesta yhdessä tilaajan eli 
Helsingin kaupungin, projektinjohtourakoit-
sija YIT Rakennus Oy:n ja rakennuksen vaati-
van teräsrungon valmistaneen Normek Oy:n 
kanssa. Suomi 100 -juhlavuoden hankkeena 

Kuvat 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10: Oodia liki valmiina ja sen 
runkoa rakennusvaiheessa heinäkkuussa 2017.

Kuva 2: Vuoden Teräsrakenne -palkinto myönnet-
tiin 2018 Oodille. Palkintoa olivat vastaanottamas-
sa vasemmalta oikealle YIT Rakennuksen vastaava 
työnjohtaja Tero Seppänen ja projektipäällikkö Jor-
ma Kontturi, Helsingin kaupunkiympäristötoimialan 
yksikön päällikkö Jouko Snellman, Arkkitehtitoimisto 
ALAn arkkitehdit Jussi Vuori, Juho Grönholm, Samuli 
Woolston ja Niklas Mahlberg (kohteen pääsuunnit-
telija), Ramboll Finlandin vastaava rakennesuun-
nittelija Tapio Aho, Normek Oy:n toimitusjohtaja ja 
Normekilla kohteen projektipäällikkönä toiminut 
Pasi Parkkinen sekä Ramboll Finlandin teräsraken-
nesuunnittelija Simon De Neumann.

Kuvat 4 ja 7: Oodin rakenteita Tekla-mallista sekä 
kerrosten toiminnallinen ajatus.

Kuvat: 1, 3, 5, 8, 9, 10: Tuomas Uusheimo, 2 Sanna 
Liimatainen/LFC Group, 6 Arto Rautio, 3 Ramboll 
Finland, 7 Arkkitehtitoimisto ALA.

tehty Oodi on vahva osoitus suomalaisesta 
suunnittelu- ja rakentamisosaamisesta. Pää-
rakenteista vain julkisivun puuelementit ja 
lasirakenteet eivät ole tulleet Suomesta.

Tarkkaan tehtyä ja tarkastettua 
teräsrunkoa

Normek, jonka projektipäälikkönä on toi-
minut Pasi Parkkinen, valikoitui runkotoi-
mittajaksi YIT Rakennuksen kilpailuttaessa 

tekijöitä. Normek on käyttänyt valmistuk-
sessa mm. SSAB:n toimittamaa terästä, josta 
on tehty esimerkiksi Oodin sata metriä pitkät 
teräspalkit, sekä terästukkuri BE Groupin 
palveluita ja Tikkurilan pintakäsittelytuot-
teita. Normek vastasi valmistuksen lisäksi te-
räsrungon ja Parman toimittamien ontelo-
laattojen asennuksesta.

Teräsrunko on erityisen haasteellinen, 
sillä se joutuu kannattelemaan lukuisia hy-
vin painavia rakenteita. Kantokyvyn täytyy 

3.

4.
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olla erinomainen ja hitsaussaumojen hyvin 
kestäviä. Ensimmäiseksi pystytettiin teräk-
sestä valmistetut pystypalkit, joiden varaan 
poikittaispalkit asennettiin. Teräskaaret hit-
sattiin lukuisin toistoin – yhden sauman hit-
saamisessa meni jopa kahden työmiehen 2 
viikon täysipäiväinen työpanos. Jokaisen lii-
toksen kohdalle asennettiin oma tukiraken-
ne kiinni pysyvyyden varmistamiseksi. Myös 
betonilaatat tukevat osaltaan teräskaaria si-
vuttaissuunnassa. Kokonaisuuden ristikkora-
kennelmat ovat kiinni kaarissa.

Ensimmäiset teräsrunkojen tarkastukset 
tehtiin jo Normekin tiloissa. Fyysinen mitta-
tarkastus eli osien kontrollimittaus varmistaa 
teräspalkkien yhteensopivuuden. Jo pieni-
kin heitto tai mittausvirhe olisi tehnyt hal-
laa asennuksen yhteydessä.  Hitsaussaumo-
jen laatu varmistettiin ultraäänimittauksen 
avulla. Teräsrakenteiden hitsausten NDT-
Testauksista vastasi Suomen Testauspalve-
lu Oy niin konepajoilla kuin työmaallakin. 
Testausmenetelminä käytettiin ultraääni-, ja 
magneettijauhetekniikoita.

Kaaren osien painaessa kappaleeltaan yli 
85.000 kiloa tarvittiin järeä 350-tonninen 
ristikkopuominosturi nostamaan massiiviset 
elementit paikalleen. Logistiikka tuotti myös 
osaltaan haasteita jo kuljetusten koon ja pai-
non takia. Hidas eteneminen ja erikoisvaro-
vaisuus kääntymisen kanssa vaativat logis-
tiikan työntekijöiltä teräksistä ammattitaitoa. 
Osat kuljetettiin Oulun tehtaalta Helsingin 
keskustaan niin, että kuormat pääsivät työ-
maalle vain yöaikaan. Nosto-, asennus- ja 

turvallisuussuunnitelmiin täytyi kiinnittää 
erikoishuomiota elementtien valtavan pai-
non takia.

Runkorakenteiden lisäksi terästä on käy-
tetty eri puolilla rakennusta täydentävissä 
rakenneosissa, joita on mm. elokuvateatte-
ri Orionin katsomorakenteissa ja jykevis-
sä kaarevissa ja valmistuksessa suurta taitoa 
vaatineissa Kaaritaivutus Oy:n toimittamissa 
teräsportaissa.

Valinnan Vuoden Teräsrakenne -palkin-
non voittajasta tekee vuosittain riippumaton 
palkintolautakunta. Tänä vuonna palkinto-
lautakunnan puheenjohtajana on toiminut 
Vuoden Teräsrakenne -palkinnon vuonna 
2017 voittaneen Helsingin Länsiterminaa-
li 2:n pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Tuo-
mas Silvennoinen PES-Arkkitehdit Oy:stä. 
Oodi sai jo myös kunniamaininnan Trimblen 
Tekla Awards -kilpailussa, jossa se oli ylei-
sön suosikki.

Teräsrakenne-lehti on esitellyt keskus-
takirjastohanketta laajalti jo hankkeen al-
kuvaiheessa. Lisätietoja arkkitehtien ja ra-
kennesuunnittelijoiden työstä voi lukea 
Teräsrakenneyhdistyksen nettisivuilla ole-
vasta näköispdf-tiedostosta, jossa olevaa 
juttua varten haastateltiin aikoinaan Arkki-
tehtitoimisto ALAn Juho Grönholm ja Antti 
Nousjoki sekä Ramboll Finlandin Tapio Aho 
ja tuolloin projektipäällikkönä hankkeessa 
toiminut Johan Rosqvist. -ARa

8.
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Täältä pesee! Oodin lisäksi vuoteemme 2018  kuuluivat  
mm. Amos Rex, Uusi lastensairaala, Aalto-yliopisto/Väre,  

Niemi Campus, Monikon koulukeskus ja lukuisat  
muut vaativan akustisen suunnittelun kohteet.

Melu-, tärinä-, äänieristys- tai 
huoneakustiikkahaasteita?

 020 7118 590   helimaki.fi    info@helimaki.fi  aboutacoustics
Kuultavan maailman suunnittelutoimisto

Miksi tyytyisit vähempään
Tarkastustoiminnan vahva ammattilainen.

Mukana myös Keskustakirjasto Oodissa.

tarmo.tuomela@suomentestauspalvelu.fi
puh. 040 515 1171

9.

10.

Teräksen kylmätaivutus on intohimomme. 
Hae 3D-suunnittelijaksi kasvavaan tiimiimme.

+358 50 3448695 |myynti@kaaritaivutus.fi

Suomen järeimmät kaaret.
Onnea 
Oodi!
Vuoden  

Teräsrakenne 
2018

Valmistimme Oodi-kirjaston 80 tonnia painavan 
kaksoiskierteelle kaartuvan pääportaan teräsrakenteen 
tehtaallamme Seinäjoella arkkitehdin suunnitelmaa 
kunnioittaen. Onnistuneen konepaja  valmistuksen 
mahdollisti tehtaan oma 3D-suunnittelu. Asennustyömaalla 
vaikutimme merkittävästi asennuksen onnistumiseen.

Kiitos.
Tässä työssä saamme näyttää osaamistamme 

järeän kaarevan teräksen valmistuksessa.

OODIN PORRAS
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