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YIT:n urakoima Turun yliopistollisen keskussairaa-
lan laajennuksen toisen vaiheen runkourakka on
tällä hetkellä yksi suurimmista paikallavalukohteis-
ta. Paikallavalettu runko oli käytännössä ainoa
vaihtoehto kiinteistöön, jossa tehohoito ja leikkaus-
salit vaativat paljon aukotuksia ja ripustuksia run-
sasta talo- ja sairaalatekniikkaa varten.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) T-sai-
raalan laajennus on mittava hanke. Vuoteen 2011
kestävä laajennus maksaa laitteineen ja korkoineen
noin 200 miljoonaa euroa, josta rakentamisen
osuus on noin 158 miljoonaa. Kahdessa vaiheessa
toteutettava laajennus nelinkertaistaa vuosina
2001-2003 rakennetun T-sairaalan bruttoneliöt, joi-
ta on laajennusten valmistuttua 80000.

Parhaillaan käynnissä oleva toisen vaiheen run-
kourakka G2 on tällä hetkellä yksi suurimmista pai-
kallavalukohteista.

”Olkiluodon ydinvoimala on varmasti omassa
sarjassaan, mutta Helsingin Musiikkitalon ja Tapio-
lan uuden Espoon toimitalon ohella tämä on kyllä
aivan kärkipäässä”, työmaainsinööri Olli Lehtonen
YIT Rakennus Oy:stä sanoo.

T-sairaalan laajennuksen toisen vaiheen runko-
urakan pääurakoitsijana on YIT Rakennus Oy Lou-
nais-Suomi. Rakennuttaja on Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

”Meidän runkourakan arvo on 16,7 miljoonaa eu-
roa”, työpäällikkö Petri Mäkitalo YIT Rakennus
Oy:stä sanoo.

Laajennuksessa lähes koko runko toteutetaan
paikalla valaen. Betonia valetaan yli 22000 m3 ja
muottitöitä on noin 90000 m2. Elementtirakenteita
on vain noin 6500 m2.

”Ainoastaan osa julkisivuista on elementtejä.
Paikalla muuratut julkisivut rapataan tai päällyste-
tään esimerkiksi metallikaseteilla. Myös kuorilaat-

YIT URAKOI TYKSIN T-SAIRAALAN LAAJENNUSTA
– VAATIVAN HOIDON YKSIKÖISSÄ PAIKALLAVALU PARAS VAIHTOEHTO

Sampsa Heilä, diplomi-insinööri

1, 2
Kesäkuussa YIT rakensi TYKSin T-sairaalan laajennuksen
kellarikerrosta, jonne sijoittuvat huolto- ja tekniset tilat.
Kuvassa 1 edessä Palmbergin rakentama osuus T-sairaa-
lan laajennuksesta.

3
Betonia valetaan yli 22000 m3 ja muottitöitä on noin
90000 m2. Muottiurakoitsijana on Rakennus ja saneeraus
Pura Oy  Forssasta. Kuva on otettu kesäkuussa 2009.
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toja ja ontelolaattoja käytetään jonkin verran, mut-
ta määrät ovat kokonaisuuteen nähden pieniä”, Olli
Lehtonen sanoo.

Kohteen työmaapäällikkönä ja vastaavana mes-
tarina on Keijo Virtanen.

ERITYISHOITO VAATII
RUNGOLTAKIN PALJON
T-sairaalan arkkitehtisuunnittelija on Arkkitehtitoi-
misto Sweco Paatela Architects Oy. Arkkitehti, TkL
Mikael Paatelan mukaan sairaala on aina vaativa
suunnittelukohde, mutta parhaillaan rakennetta-
van T-sairaalan G-osan suunnittelussa vaikeusas-
tetta lisää se että rakennuskokonaisuuteen tulevat
kaikkein vaativinta hoitoa antavat toiminnalliset
yksiköt.

”Neljännessä kerroksessa on 14 leikkaussalia,
kolmannessa tehostettu hoito, toisessa ensiapupo-
liklinikat ja ensimmäisessä välinehuoltotilat sekä
kellarin 0-kerroksessa huolto- ja tekniset tilat. Kai-
killa yksiköillä ja toiminnoilla on omat vaatimuksen-
sa pohjaratkaisulle ja siten myös kantavalle rungol-
le ja sen modulijaolle”, Mikael Paatela sanoo.

Paatelan mukaan runkoratkaisun valinnassa kes-
keisiä reunaehtoja aiheutui myös siitä, että tiloissa
on paljon painavia sairaalateknisiä laitteita ja sisä-
olosuhteille asetetun korkean vaatimustason takia
runsaasti talotekniikkaa. Tekniset järjestelmät ja
mahdollisuus täydentää niitä tulevaisuudessa jat-
kuvasti kehittyvällä uudella sairaalatekniikalla
edellyttävät paljon aukotuksia.

”Sairaalarakennus on käytössä 50 tai jopa sata
vuotta, mutta sinä aikana uutta tekniikkaa tulee
paljon ja siihen on jo rakennusvaiheessa varau-
duttava.”

”Toiminnalliset vaatimukset yhdistettynä suuriin
kuormiin ja runsaaseen aukotukseen johtivat sii-
hen, että paikallavalettu runko oli G-osassa ainoa
järkevä ratkaisu. Pilarijaossa päädyttiin 7,8 metrin
modulijakoon kumpaankin suuntaan”, Mikael Paa-
tela sanoo.

Vaativan kohteen rakennesuunnittelusta vastaa
Narmaplan Oy Turusta, joka ehdotti arkkitehtisuun-
nittelijalle paikallavalettua runkoa.

”Raskaan hoidon toiminnot vaativat myös paljon
ripustuksia erilaisille talo- ja sairaalateknisille lait-
teille ja järjestelmille. Suurten kuormien ja runsaan
aukotuksen takia paikallavalettu runko oli käytän-
nössä ainoa vaihtoehto tähän sairaalakiinteistöön”,
insinööri Pentti Koponen  Narmaplan Oy:stä sanoo.
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4
Muottikalusto oli sekä kesäkuussa että syyskuussa työ-
maalla esimerkillisessä järjestyksessä.

5
Lähes kymmenen metrin korkuisten pilarien valu onnistui
hyvin.

6
Lähes 70 betoniautollisen toimittaminen työpäivän aika-
na holvin valuun kaikkien muiden tarviketoimitusten lo-
massa on ahtaalla työmaalla myös logistinen haaste.

7
Noin 3000 neliömetrin kokoiset holvit on jaettu kolmeen
tuhannen neliön valuun, jotka toteutetaan pumppaamal-
la. Valmisbetonin toimittaa Marttilan Betonirakennus Oy.

8
Suurten kuormien ja runsaan aukotuksen takia paikalla-
valettu runko oli käytännössä ainoa vaihtoehto tähän sai-
raalakiinteistöön.
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STANDARDIRATKAISUJA
EI VOIDA KÄYTTÄÄ
Koposen mukaan raskaan hoidon aiheuttamat ra-
kenteelliset vaatimukset rajoittivat myös käytettä-
viä työmenetelmiä.

”Esimerkiksi kiipeäviä muotteja ei voitu käyt-
tää niin että ensin valettaisiin kaikki seinät ja sit-
ten vaakarakenteet, koska kohde vaatii runsaan
aukotuksen ja suurten kuormien takia paljon jat-
kuvien laattojen käyttöä pystyrakenteissa”, Ko-
ponen sanoo.

”Tämä on suuri ja harvinaisen kokonaisvaltainen
paikallavalukohde, jossa valetaan seiniä, holvia,
pilareita, palkkeja ja jopa silta. Rakenneratkaisut
ovat muotti- ja työteknisesti erityisen vaativia, kos-
ka sairaalassa varaudutaan erilaisiin toiminnalli-
siin muutoksiin ja järjestelmien lisäyksiin myös tu-
levaisuudessa ja aukotuksia on paljon”, projekti-
päällikkö Matti Tarvainen Peri Suomi Oy:stä sanoo.

”Sairaalassa ei voi käyttää laajasti standardirat-
kaisuja, koska runko on monimuotoinen ja momen-
tit ovat aukoissa ja kuilujen reunoilla suuria. Muot-
tijärjestelmät toimivat kuitenkin lähes koko paikal-
lavalualueella”, Tarvainen sanoo.

”Paikallavalurakenteisiin on helpompi tehdä
esimerkiksi leikkaussalitoimintojen vaatimia auko-
tuksia kuin elementtirakenteisiin, Petri Mäkitalo
toteaa.

”Rakenteet on mitoitettu ja raudoitettu niin tuke-
viksi, että niihin voidaan tehdä joustavasti erilaisia
ripustuksia”, Olli Lehtonen sanoo.
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9
T-sairaala on suuri ja harvinaisen kokonaisvaltainen pai-
kallavalukohde, jossa valetaan seiniä, holvia, pilareita,
palkkeja ja jopa silta.

10
Hankkeeseen sisältyy myös sillan rakentaminen, josta
pääosa toteutetaan ensi vuonna.
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ALUMIINIKASETTIMUOTIT
KEVYITÄ JA NOPEITA
Kohteen seinissä, kuiluissa ja pilareissa käytetään
pääasiassa Perin Trio-muottijärjestelmää ja hol-
veissa Skydec-alumiinikasettimuottijärjestelmää.

”Minulla on Skydecistä hyviä kokemuksia yhdek-
sästä kohteesta jotka ovat olleet pääasiassa asun-
totuotantoa. Tämä kohde sopii Skydecille erittäin
hyvin. Alumiinimuottikalusto on kevyt ja nopea,
eikä Suomessa ole muita vastaavia järjestelmiä”,
Tarvainen sanoo.

Alumiinisen Skydeck-holvikasettimuotin etuja
ovat myös se, että pikapudotuspäällä purkaminen
voidaan ajoittaa jo valua seuraavaan päivään laa-
tan paksuudesta ja betonin lujuudesta riippuen. It-
sepuhdistuvat reunat minimoivat puhdistustyöt,
mikä nopeuttaa osaltaan muottitöitä. Töiden suju-
vuutta vauhdittaa myös se, että Skydeck-järjestel-
mään kuuluva peruspalkki vähentää tarvittavaa
tolppamäärää ja helpottaa työskentelyä ja materi-
aalisiirtoja holvimuotin alla.

”Muottityöt ovat haasteellisia. Esimerkiksi pilarit
ovat 9,8 metriä korkeita ja niitä on paljon. Pilarei-
den valu on onnistunut hienosti”, Tarvainen jatkaa.

”Alimpien kerrosten pilareissa käytetään kor-
kealujuuksista K50 -lujuusluokan betonia ja ne ovat
I-luokan betonirakenteita”, rakennesuunnittelija
Pentti Koponen kertoo.

11
Kohteen seinissä, kuiluissa ja pilareissa käytetään pää-
asiassa Perin Trio-muottijärjestelmää ja holveissa Sky-
dec-alumiinikasettimuottijärjestelmää.
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Holveissa käytettyyn Skydeck-alumiinimuottijärjestel-
mään kuuluva peruspalkki vähentää tarvittavaa tolppa-
määrää ja helpottaa työskentelyä ja materiaalisiirtoja
holvimuotin alla.

11

12

Pe
ri 

Su
om

i O
y

Pe
ri 

Su
om

i O
y

BET0903 s22-28 Turun Sairaala 26.10.2009, 21:0527



3  20092828

CAST-IN-SITU BEST ALTERNATIVE
FOR HIGH-INTENSITY CARE UNITS

The frame contract of the second stage in the extension
project of the University Hospital of Turku, the T hospital,
is one of the largest cast-in-situ projects in Finland at pre-
sent. A frame cast in place was in practice the only alter-
native for a building, in which a lot of openings and sus-
pensions were needed for the abundance of building engi-
neering and hospital systems required in intensive care
units and operating theatres. The openings needed for
theatre operations, for example, are easier to implement
in cast-in-situ structures than in precast structures.

The total cost estimate of the extension project, which
is scheduled for completion in 2011, is about 200 million
Euros, including equipment and interest. The construction
project accounts for some 158 million Euros.  The exten-
sion is to be built in two stages and will increase the
gross area of the T hospital, built in 2001-2003, to 8000
square-metres.

The frame of the extension is to be implemented al-
most completely as a cast-in-situ project. The total vol-
ume of concrete will be more than 22000 m3 and form-
work totals ca. 90000 m2. Only some façade parts will be
built of precast panels. The cladding chosen for the
façades cast in place includes e.g. metal cassettes. Thin
shell slabs and hollow-core slabs will also be used to
some extent.

The structural requirements associated with high-in-
tensity care also restrict the work methods that can be
used. Climbing forms, for example, could not be used to
pour all the walls first followed by the horizontal struc-
tures, as the large number of openings and heavy loads
make it necessary to use plenty of continuous slabs in ver-
tical structures.

Standard solutions cannot be widely used in a hospital
environment, because of the multiformity of the frame
and the high moments on openings and sides of shafts.
However, shuttering systems are applicable in almost the
entire cast-in-situ area.

The vaults, which are ca. 3000 square-metres in size,
are divided into three concrete pumping areas, each ca.
1000 square-metres.

Kolmannesta kerroksesta lähtien pilarit valetaan
K40-lujuusluokan betonista, ja muutoin rungossa
käytetään pääasiassa K30-luokan betonia.

Osa kohteen monimuotoisuutta on se, että sai-
raalan laajennukseen liittyy myös sillan valaminen
maatukineen.

”Pilarien lisäksi 1-luokan rakenteita ovat rungos-
sa lähinnä jotkut seinämäiset palkit. Silta on myös
oma rakenteellisesti vaativa kokonaisuutensa, joka
tehdään pääosin ensi vuonna”, runkotöistä vastaa-
va työmaamestari Jarmo Ruohonen sanoo.

YHDESSÄ VALUSSA JOPA
70 BETONIAUTOLLISTA
Noin 3000 neliömetrin kokoiset holvit on jaettu kol-
meen tuhannen neliön valuun, jotka toteutetaan
pumppaamalla.

”Yläkerroksia varten tarvitaan kiinteä pumppu-
linja, koska pumppuauton teho ei sinne riitä”, Olli
Lehtonen sanoo.

Valmisbetonin toimittaa Marttilan Betonira-
kennus Oy Liedosta. Yhtiön toimitusjohtaja Rami
Lahden mukaan letkulinjat ovat työmaalla helpos-
ti 50 metrin pituisia ja pumppuja on välillä kaksi-
kin yhtä aikaa käytössä. Ylempiä kerroksia varten
rakennetaan kiinteä teräslinja, jotta pumppaus on
mahdollista ja betonin ominaisuudet säilyvät var-
masti haluttuina.

”Haasteellisinta tällä työmaalla on se, että va-
lettavat määrät ovat suuria. Esimerkiksi holvia va-
letaan yhtenä päivänä 400 m3, ja lähes 70 beto-
niautollisen toimittaminen työpäivän aikana kaikki-
en muiden tarviketoimitusten lomassa on ahtaalla
työmaalla myös logistinen haaste. YIT on onnistu-
nut työmaan järjestelyissä hyvin, vaikka olosuhteet
eivät ole helpot”, Rami Lahti sanoo.

Toimiminen sairaalaympäristössä asettaa Lah-
den mukaan omia aika- ja muita rajoituksiaan be-
tonitoimituksille ja pumppaukselle.

Eniten käytettävän K30-lujuusluokan betonin
maksimi raekoko on T-sairaalassa 32 mm.

Muottiurakoitsijana kohteessa on Rakennus ja
saneeraus Pura Oy Forssasta.

VALMIIT TUKIPUKKIELEMENTIT
NOPEUTTAVAT RAUDOITUSTA
Raudoitukset toimittaa Celsa Steel Service Oy
Åminneforsin tehtaaltaan. Raudoitukset asentaa
Celsa Steel Service Oy:n aliurakoitsijana toimiva
Raudoitus Reipo Oy Keravalta.

”Tällaisessa monimuotoisessa suuressa paikal-
lavalukohteessa raudoitussuunnitelmat eivät ole
samalla tavalla valmiina kuin esimerkiksi silta-
hankkeissa, joissa saamme raudoitusluettelot etu-
käteen. Raudoitussuunnittelu etenee vaiheittain, ja
kunkin suunnitelman valmistuttua on yleensä nope-
asti saatava raudoitteet tuotantoon ja työmaalle”,
Celsa Steel Service Oy:n aluemyyntipäällikkö
Markku Vasarainen sanoo.

”Raudoitustöiden nopeuttamiseksi työmaalla
käytetään muovisia väliketankoja alapinnan rau-
doitteiden saamiseksi oikealle korkeudelle sekä
tehtaallamme valmiiksi hitsattuja pukkielementtejä
yläpinnan raudoitteiden tukemiseksi”, Vasarainen
jatkaa.

Töiden sujuvuuden varmistamiseksi pilarirau-
doitteita kootaan työmaalla valmiiksi silloin kun
muilta töiltä jää aikaa.

Nosturikalusto on työmaan logistiikassa keskei-
sessä roolissa pumppukaluston ohella.

”Meillä on työmaalla kaksi omaa torninosturia
sekä 200:n ja sadan tonnin autonosturit aliurakoit-
sijana toimivalla P.H. Nosto Oy:llä”, Jarmo Ruoho-
nen sanoo.

Työmaan vahvuus oli kesän alussa noin 45 henki-
löä. Suurimmillaan määrä nousee noin 70 henkeen,
kun kahteen vaiheeseen jaetun urakan molemmat
vaiheet ovat osittain samaan aikaan käynnissä.

TURUN SEUDULLA PALJON
PAIKALLAVALUN TAITAJIA
”Turun alueella on jo pitkään käytetty paljon paikal-
lavalurakenteita. Täältä on helppo löytää osaavia
tekijöitä”, Petri Mäkitalo kertoo.

”Asuntotuotantomme on täällä  YIT:n Lounais-
Suomen yksikössä tehty jo kymmenen vuoden ajan
pääasiassa paikalla valaen”, Olli Lehtonen sanoo.

Myös rakennesuunnittelija Pentti Koponen pitää
paikallavalua hyvin monikäyttöisenä ja joustavana.

”Elementtirunko soveltuu paremmin rakenta-

13
Työpäällikkö Petri Mäkitalo ja työmaainsinööri Olli Lehto-
nen YIT Rakennus Oy:stä, projektipäällikkö Matti Tarvai-
nen Peri Suomi Oy:stä ja työmaapäällikkö Keijo Virtanen
YIT:stä TYKSin T-sairaalan laajennuksen työmaalla, joka
on yksi suurimmista käynnissä olevista paikallavalukoh-
teista.

miseen, jossa vaaditaan pitkiä jännevälejä. Pai-
kallavalu on oikeastaan kaikissa muissa kohteis-
sa hyvin kilpailukykyinen ja se tarjoaa paljon etu-
ja”, Koponen sanoo.
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