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Äänekosken biotuotetehdas kesällä 2017



3 www.fimpec.fi

Äänekosken biotuotetehdas,
Rakennuttaminen ja valvonta

• Fimpec Oy vastasi hankkeen 
rakennuttamisesta ja valvonnasta osana 
tilaajan projektiorganisaatiota.

• Rakentamisessa oleellista varmistaa 
laiteasennusten alkaminen ajallaan.
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Tehokasta rakentamista

• Toteutustapa: tilaajavetoinen osaurakointi.

• noin 100 rakennusurakkapakettia

• urakat pääosin yksikköhintaurakoita

• Rakennusurakoiden koot pääosin 3–8 milj. €

• Rakentamisen osuus noin 20 % koko hankkeen 
investoinnista.

• Hankintatoimen oikea-aikaisuus tärkeää, jokainen 
sopimus kilpailutettiin.

• Toimitusrajojen hallinta oleellista.

• Suunnittelun ohjaus tärkeää – toteutussuunnittelu 
kulki noin 2–3 viikkoa rakentamisen edellä.

• Rakentajia enimmillään n. 800 henkeä.

• Rakennuksia yli 30 kpl.

• Kerrosala yhteensä 142 000 m2.

• Rakennusten tilavuus yhteensä 1,3 milj. m3

Kesä 2015 Kesä 2016 Kesä 2017
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Rakentamisen projektinjohto-organisaatio

Area manager 

Construction Manager

Surveying team

Purchase Manager

Design Manager 

Project engineer

Claim Mng (all contracts)

Project coordinator

Quantity Survey

Project secretary

Site Manager

Area supervisor 

SITE OFFICE

SITE ORGANIZATION 

Cost control

AREA 1

Wood 
handling, 
fibre line

Area manager 

Area supervisor 

AREA 2

Drying 
machine, 

Office, Water 
treatment

Area manager 

Area supervisor 

AREA 3

Power plant 
(stack, boiler, 
turbine, ESP)

Area manager 

Area supervisor 

AREA 4

Evaporation, 
White liqueur 

plant

Area manager 

Area supervisor 

AREA 5

Raw water 
plant, Effluent 
plant, Bridge, 

Railway

Area manager 

Area supervisor 

AREA 6

Infrastructural 
works, pipe 

bridges, 
Chemical plant

Area manager 

WORK 

SAFETY

Civil works

Contracts app 100 pcs

Fimpec’s staff

DESIGN

Architectural 

design

Layout design / 

Civil guide drawings

SFS 4965

Structural 

engineering

Geotechnical

design



Se on betonista



7 www.fimpec.fi

Betoni päärakennusaineena

Betoni oli hyvä ja luonteva valinta 
päärakennusaineeksi.

• Paloturvallisuus.

• Massiivisuus – äänten ja tärinän hallinta.

• Mahdollisuus toteuttaa laitetoimittajien 
monimutkaisetkin vaatimukset –
taitorakenteet.

• Huoltovapaus.
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Tätä betonista tehtiin

• Paalutukset.

• Perustukset.

• Rakennusten rungot.

• Piippu.

• Laiteperustukset.

• Laitteiden ja säiliöiden jälki- ja juotosvalut.

• Maanlaisia putkia ja kaivot.

• Maantiesilta vesistön yli.

• Sähköradan ratapölkyt.

Turbiini

Piippu

Silta

Massatehdas

Kuorimo

Massatehtaan perustukset
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Betonirakentamisen
numeroita

• Tehdasalueen pinta-ala n. 40 ha.

• Paikallavalu- ja elementtiurakoita yli 40 kpl.

• Paikalle valettua betonia yli 130 000 m3

• Betonielementtejä yli 14 000 kpl.

• Betonipaaluja 190 km, josta lyöntipaaluja 150 km
(Suomen paalutustyömaa 2016).

• Maanalaisia putkia 38 km.

• Ratapölkkyjä yli 10 000 kpl.

Yhteensä betonia käytettiin yli 170.000 m3

JunaradatPutket

Kuljetintunneli

Turbiini - paalutus

Massatehdas

Kuivaamo

Kaustisoinnin säiliöalue
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Kolme kiinnostavaa betonikohdetta

Soodakattilan perustukset

• Suurin yksittäinen paikallavalu.

• Betonia 5 000 m3, pinta-ala
2 500 m2, valun kesto 2 vrk.

Piippu

• Liukuvalunopeus 4–5m/vrk, 
korkeus 120 m, halkaisija 13 m.

• Rakennettiin ensimmäisenä 
suojaetäisyyden takia.

Jätevesilaitos

• Jännitettyjä betonirakenteita.

• Vastaa n. 200 000 asukkaan 
kaupungin puhdistamoa,
kapasiteetti 65 000 m3/vrk.
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Soodakattilan perustukset

Lokakuu 2015 Kesäkuu 2017Heinäkuu 
2015

Kattilarakennuksen sisällä oleva soodakattila vastaa kooltaan Tampereen Torni-hotellin uudisosaa.
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Piippu

Heinäkuu 2015 Elokuu 2015 Elokuu 2017
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Jätevesilaitos



Näin se tehtiin
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Betonirakentamisen toteutus

• Urakat yksikköhintaurakoita.

• Paikallavalu-urakat jakaantuivat kuuden 
rakennusliikkeen kesken.

• Kolme valmisbetonitoimittajaa.

• Kolme elementtitoimittajaa, joiden urakat 
sisälsivät asennuksen.

• Elementtisuunnittelu tilaajalla.
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Haasteet/riskit ja niiden ratkaisut

• Rakentamisen laajuus nopeassa aikataulussa 
sekä resurssien riittävyys

• Suunnittelun edistyminen riittävän nopeasti.

• Työntekijöiden suuri määrä ja rakentamisen sekä 
asentamisen tekeminen kohteissa samanaikaisesti, 
vaarana häiriöt sekä keskeytykset ja 
mestanvaihdot.

• Betonin laatu, josta nousi kohu projektin aikana.

→Hankintasuunnitelma ja tarkat urakkarajat. Mukaan 
saatiin osaavimmat betoniurakoitsijat ja -
toimittajat.

→Tietojen kulku laitetoimittajalta rakenne-
suunnittelijalle aikataulutettiin ja sitä seurattiin.

→Kokousrutiinit ja tiedonkulun varmistaminen. 
Tiimien muodostaminen rakennus- ja 
asennusdisipliinen välille. Ongelmiin puututtiin 
välittömästi ja haettiin ratkaisut.

→Betonin laatua varmistettiin myös työmaalla 
tehtävin koekuutioin.
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Miten onnistuimme?

• Aikataulu piti.

• Budjetti piti.

• Työsuojelu hyvällä tasolla. Ei 
yhtään vakavaa tapaturmaa. 
Tapaturmataajuus 14, yli 8 
miljoonaa työtuntia.
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Yhteenveto – opetuksia

• Projekti koulutti osaavia ammattilaisia 
tämäntyyppisiin hankkeisiin. Edellisen sellutehtaan 
rakentamisesta Suomeen ehti kulua 20 vuotta.

• Jatkuva tiedottaminen työmaan tapahtumista 
eri toimialojen välillä erittäin tärkeää.

• Tietomallin käyttöönottoa jatkettiin erityisesti 
betonielementtituotannon seurannassa. 
Paikallavalusuunnittelussa runsaasti kehittämisen 
varaa.

• Betonielementtitoimitusten hallinta hyvällä tasolla.

• Betonin laadunvarmistusta kehitettävä. Onko 
laadunvarmistus betoniasemalla riittävä vai tulisiko 
palata takaisin työmaalla tehtävään 
laaduntarkkailuun?
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Hankkeiden johtaminen
on taitolaji.

Me osaamme sen.
Marko Mäkimartti

marko.makimartti@fimpec.fi
040 512 1525
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