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Äskettäin DB Schenkerin omistukseen siirty-
neet alkujaan oululaiset Vähälä Yhtiöt, joiden 
emoyhtiö on Vähälä Logistics Oy, ovat laa-
jentuneet vuonna 1937 aloittaneesta yhden 
miehen kuljetusfirmasta valtakunnallisik-
si rahtitavaran reittiliikenteen harjoittajiksi, 
joilla on 240 ajoneuvoa ja noin 500 työnteki-
jää. Vähälällä on logistiikkakeskukset Oulus-
sa ja Jyväskylässä sekä terminaalit Kemis-
sä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Nyt muun 
muassa Ylivieskan uuden kirkon rakentajana 
tunnettu Rave Rakennus Oy tekee Vähäläl-
le Ylivieskaan uusia nykytarpeisiin sopivia 
terminaalitiloja. Wasa Groupin omistukseen 
tulevassa hankkeessa Vähälän terminaalitilat 
Ylivieskassa moninkertaistuvat, kun Vähälä 
muuttaa nykyisestä terminaalista uuteen.

- Hanke oli laskentavaiheessa jo vuon-
na 2019, mutta koronaepidemian takia se 
jäädytettiin. Kun logistiikkatoiminta alkoi 
asiakkaallamme vilkastua kunnolla Keski-
Euroopassa, samoin uskottiin käyvän Suo-
messakin, ja terminaali-investoinnille arvi-
oitiin olevan ajatellun kaltainen tarve. Kun 
tulin Rave Rakennuksen johtoon vuoden 2021 
alussa, Vähälä Logistiikka Terminaali oli en-
simmäisiä hankkeita, jotka pääsin lyömään 
lukkoon. Ajoitus oli hyvä, sillä saimme ajois-
sa sovituksi runkotoimittaja Beam-Netin 
kanssa runkopaketin, ja työ on edennyt sik-
si vauhdilla. Etuajassa edennyt teräsrunko 
aiheutti jopa positiivisia aikatauluongelmia 
betonielementtien kanssa, jotka tulivat aika-
taulussaan, tiivistää hankkeen KVR-urakoit-

sijan näkökulmasta Rave Rakennuksen toi-
mitusjohtaja Mika Kaikkonen.

- Kokonaisuuteen tulee lämmintä ter-
minaalitilaa noin 2 000 m2 ja kylmää lasta-
ustilaa yhteensä noin 1 650 m2 sekä lisäksi 
kaksikerroksinen toimisto-osa. Urakan ark-
kitehti- ja päärakennesuunnittelun ohja-
us on ollut meillä, ja teemme omalla väellä 
osan betonitöistä. Terminaalitilojen runko 
tulee tuoteosakauppana katon profiilipeltiä ja 
nosto-ovien tukia myöten siis Beam-Netiltä, 
jota meihin päin suosivat sekä kilpailukykyi-
nen tarjous että aiemmat hyvät kokemuk-
set. Julkisivut, joissa on betonisten sokke-
lielementtien ohella Ruukin pelti-villa-pelti 
-elementtejä lämpimässä ja profiilipeltiele-
menttejä kylmissä osissa, toimittaa asen-

Vähälän hyvät terminaalitilat
Ylivieskaan ovat valmistumassa uudet nykyaikaiset terminaalitilat Vähälä 
Logistics Oy:n käyttöön. Uusi teräksinen läpivirtausterminaali tehostaa 
yhtiön toimintoja ja parantaa henkilöstön työskentelyoloja.

Kuvat 1-4: Vähälä Logistics pääsee muuttamaan uu-
teen Ylivieskan terminaaliinsa ensi vuonna. Kuvissa 
on näkyvissä Beam-Net Oy:n tuoteosakaupalla toi-
mittamia runkorakenteita, joiden tuoteosakaupan 
suunnittelusta on vastannut SS-Teracon Oy. Termi-
naalin pääurakoitsija on myös Ylivieskan uuden kir-
kon urakoitsijatyöyhteenliittymään kuulunut Rave 
Rakennus Oy.

Kuva 5: Vähälän uuden terminaalin julkisivut on 
verhottu Ruukin julkisivutuotteilla. 

1.

2.

Artikkelit
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nettuina Kalajoen Teollisuuseristys. Kak-
sikerroksisen betonielementeillä tehtävän 
toimisto-osan, joka tulee kylmän pakettiau-
to-osan ja lämpimän varasto-osan kulmauk-
seen, urakoi API Install. Katon villat ja kermit 
puolestaan asentaa Länsikate, Rave Raken-
nuksen vastaava työnjohtaja Juha Tienhaara 
avaa työmaan toteutusta.

- Kun Mika Kaikkonen otti yhteyttä, 
pyysimme SS-Teraconin kumppaniksemme 
tekemään tarjousta. Saimme sieltä materi-
aaliluettelon ja teimme kilpailukykyiseksi 
osoittautuneen ehdotuksen, Beam-Netin toi-
mitusjohtaja Marko Koivisto täydentää toi-
mijakenttää.

Yhdessä terminaalissa   
neljä eri rakennetta

Vähälälle tehdään Ylivieskaan ns. läpivirtaus-
terminaalia. Uuden terminaalin toisessa pää-
dyssä on kylmä osa, jossa kuorma-autot voi-
vat ajaa terminaalin läpi lastin purkaukseen 
ja lastaukseen. Toisessa päädyssä ovat toinen 
kylmä osa lähijakelua tekeviä pakettiautoja 
varten, sekä kulman hallin leveydestä vievä 
kaksikerroksinen toimisto-osa. Keskelle jää 
sitten lämmin varasto-osa, jonka kohdalla 
seinät on aukotettu tehokkaasti nosto-ovi-
aukoilla.

- Tässä piti miettiä rakenne sellaisek-
si, että mihinkään ei tule kylmäsiltoja. Se 
ratkottiin SS-Teraconin kanssa tekemäl-
lä tuplarakenne rajapintoihin. Toimisto-osa 
on vielä oma erillinen osa, joka ei kuulu siis 
urakkaamme, Marko Koivisto sanoo.

- Kaikki suunnittelemamme osat on kyt-

ketty toisiinsa, mutta käytännössä raken-
ne on kuitenkin ikään kuin siinä olisi kolme 
vierekkäistä teräshallia. Rekkahallissa runko 
toimii rakennuksen pitkittäissuunnassa ke-
härakenteena, jossa on kattositeillä pienen-
netty vaakasiirtymää. Päädyt on jäykistetty 
kattositeillä ja kuormat on viety seinäsiteillä 
perustuksille. Lämpimässä osassa rakenne on 
muuten samanlainen, mutta kehärakenne on 
poikkisuunnassa. Sen päädyissä kuormat vie-
dään viereisen ”rakennuksen” seinäsiteillä 
perustuksiin kattositeiden kautta. Pakettiau-
tohallissa on sekä katto että seinät jäykistetty 
siteillä. Näin kylmäsillat on voitu minimoida, 
rakennetta kuvaa sen suunnittelua SS-Tera-
conilla vetänyt Jouni Strömblad.

Uuden terminaalirakennuksen katto on 

harjamallinen. Ristikoiden, joista pisimmät 
ovat 30 metriä pitkiä ja 3250 mm korkeita, 
alle jäävä vapaa korkeus on kylmässä tilassa 
7250 ja lämpimässä 6000 mm. Lämpimäs-
sä osassa ristikot ovat 20-metrisiä ja pri-
määrit 12-metrisiä. Pilarit ovat putkiprofii-
leja, suurimmat 250X250, pituudeltaan noin 
kymmenmetrisiä. Ristikoissa ja pilareissa on 
hyödynnetty rakenteen optimoimiseksi te-
räslaatua S420MH. Rungon palokestovaati-
mus on R15, mikä on saavutettu ylimitoituk-
sella ilman erillistä palosuojausta.

- Tällä rakenteella saatoimme tehdä pi-
larit ja ristikot valmiiksi ja pintakäsitellä ne 
Mietaan tehtaallamme. Tämä optimoi kulje-
tuksia ja työmaatyötä, joka sujuikin vauhdil-
la sekä erinomaisessa yhteistyössä Rave Ra-

3.

4.

5.
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kennuksen työmaapäällikön Tapio Heikkilän 
ja vastaavan työnjohtajan Juha Tienhaaran 
kanssa. Rave Rakennus oli järjestänyt meille 
erinomaiset työmestat, mikä osaltaan hel-
potti työtä. Kun piirustukset tulivat SS-Tera-
conilta nopealla tahdilla, pysyimme kevyesti 
rungolle varatussa viiden viikon aikataulussa, 
toteaa Beam-Netin projektimyyntipäällikkö 
Jussi Heikkilä.

- Peruspultit olivat poikkeuksellisen hy-
vin kohdillaan, mistä oli tietysti myös hyö-
tyä, Marko Koivisto lisää.

- Runkoasennukselle saatiin sillä lailla 
helppo työympäristö, että Beam-Netin po-
rukan lisäksi töissä oli vain maanrakennus-
urakoitsijan väkeä. Rekkahallin sokkeli- ja 
julkisivuelementit asennettiin, kun runko-
asennuksessa oli tauko, Rave Rakennuksen 
Tapio Heikkilä kertoo.

- Alussa oli muutama yhteensovitus-
palaveri. Niiden jälkeen on edetty hyvässä 
yhteishengessä jopa edellä aikataulua. Se-
kä työmaata että aikanaan terminaalin toi-
mintaa helpottaa, että käytössä on iso tontti. 
Teimme sille hyvät pohjat valmiiksi ennen 
töiden alkamista. Asvaltoinnit tehdään käyt-
täjän toiveesta vasta vuonna 2022, kun tontti 
on saanut painua yhden talven, Mika Kaik-
konen lisää.

Käytännössä runkotyö oli luonteva teh-
dä kolmessa lohkossa. Kun teräsrakenteiden 
valmistus ja pakkaus tapahtui asennusjärjes-
tyksen mukaisesti, ei työmaalla ole tarvinnut 
korjata vaurioitakaan, joita säilömisestä ja 
siirtelystä työmaalla olisi voinut tulla.

- Myös paalutus ja maanrakennustyöt oli 
rytmitetty lohkojaon mukaan, Tapio Heikki-
lä toteaa.

Aikatauluissa oli sovittelemista

Yhtäkkiä vilkastunut rakentaminen ja etenkin 
materiaalien kysyntä on vaikuttanut Rave 
Rakennuksen työmaahan ja pistänyt vähän 
muuttamaan työjärjestystäkin. Teräsraken-
teiden osalta kaikki siis sujui erinomaisesti.

- Tämän kohteen hankintojen jälkeen 
hinnat ja materiaalin saatavuuskin ovat 
muuttuneet. Esimerkiksi tähän Ruukilta tul-
leiden katon profiilipeltien hintakäyrä on ol-
lut sittemmin kovasti nousujohteinen, Marko 
Koivisto toteaa.

- Saimme onneksi rekkahallin sokke-
lielementit niin, että ne voitiin asentaa aja-

tellusti, mikä helpotti rakentamista. Läm-
pimän hallin ja pakettiautohallin väliin 
menneet elementit tulivat myöhemmin kuin 
olisi toivottu. Siksi ne piti taiteilla kahden 
hallirungon väliin, mutta saatiin toki paikal-
leen, vaikkakin siis vähän vaikeamman kaut-
ta, Tapio Heikkilä kertoo.

- Teräsrakenteiden osalta kaikki meni 
nosto-ovien pieliä myöten hyvin kohdalleen. 
Työmaalla ei ole tarvinnut säätää mitään 
ja nosto-ovet menivät hienosti paikoilleen. 
Tässä sokkelielementin korkeus on kaksi 
metriä ja lastauslaituri on 1,2 metrin korkeu-
della maan pinnasta katsottuna, Juha Tien-
haara täydentää.

- Terminaalissa on suoranosto-ovet, 
joita varten on seinätukia myös varsinaisen 
oviaukon yläpuolella. Ovien tuet alkavat sok-
kelista ja tuetaan teräspilareihin vaakasitein. 
Suunnittelussa nosto-ovet tarkoittavat, ettei 
seinäsiteitä saa sinne, missä on ovia. Se on 
syynä siihen, että veimme lämpimän hallin 
kuormat viereisten rakennuslohkojen kaut-
ta perustuksille. Poikkeuksena on toimiston 
kohta, jossa seinäsiteet saatiin mahtumaan. 
Betonista toimisto-osaa ei ole rakenteellises-
ti kytketty muuhun rakennusmassaan, vaikka 

se jää saman vesikaton alle, Jouni Strömblad 
selventää.

- Olemme laskeneet hanketta Robotilla ja 
mallintaneet sen Teklalla Beam-Netin kone-
pajakuvia myöten. Mielestäni kohteeseen on 
tehty tällaiseen terminaalikäyttöön koeteltu 
ja varma teräsrakenne, Strömblad jatkaa.

- Näitä olemme tehneet moneen paik-
kaan ja mielellämme teemme jatkossakin. 
SS-Teracon oli hankkeeseen luonteva kump-
pani, kun he osaavat näitä laskea ja suunni-
tella. Etenkin se, että ristikot ovat enintään 
30 metriä pitkiä ja alle 3,5 metriä korkeita, 
tekee teräsrakenteista hyvin toimivan vaih-
toehdon kaikin puolin. Varsinkin sillä on 
merkitystä kuljetusten kannalta, että ristikon 
korkeus pysyy näissä rajoissa, Marko Koivis-
to myhäilee tyytyväisenä.

- Vaikka betonipuolen aikataulujen kans-
sa onkin ollut haasteita, työmaa valmistuu 
silti hyvin aikataulussaan. Rave Rakennuksen 
osalta työt valmistuvat viimeistään helmi-
kuun loppuun mennessä lukuun ottamatta 
pihan lopputasausta ja päällystystä. Luovutus 
on sovittu tapahtuvaksi kesäkuun loppuun 
mennessä, Tapio Heikkilä esittelee.

- Tämä on ollut rutinoituneen poru-

6.

7.

Teollisuus- ja liikerakentaminen
Suunnittelemme ja urakoimme tilat 
asiakkaiden toiveiden mukaisesti

teollisuuden toimitilat,
kaupan liiketilat, varastot

Hallitie 4, 84100 Ylivieska   040 145 9903   www.raverakennus. 
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kan perusvarma suoritus, jossa aikataulu-
amme on nopeuttanut se, että viivästykset, 
joihin oli varauduttu, eivät pääosin toteutu-
neet. Erityisesti on kiitettävä runkotoimittaja 
Beam-Netin ja sen teräsrakennesuunnittelija 
SS-Teraconin toimintaa, kun he saivat osuu-
tensa tehdyksi etuajassa. Se on yksi syy sii-
hen, että koko terminaalirakennuksen osal-
ta työmaa valmistuu neljä tai ehkä jopa viisi 
kuukautta etuajassa, Mika Kaikkonen sum-
maa työmaan.

Rave Rakennus on alkujaan ylivieska-
lainen rakennusliike, jolla on työmaita tällä 
hetkellä Ylivieskan seudulta Muonioon asti. 
Mika Kaikkosen mukaan urakoita on viime 
ajat ollut eniten Oulun seutukunnalla. Yhtiö 
työllistää 85 henkeä ja toimitilarakentaminen 
on yksi sen painopistealueista.

- Vähälän terminaalityömaallakin käy-
tössä ollut oma suunnittelun ohjaus kuuluu 
liikeideaamme. Tässä reunaehdot oli lyöty 

monilta osin kiinni jo vuoden 2019 aikana, 
mutta saatoimme kuitenkin hakea joka vai-
heeseen sopivimmat ratkaisut, Kaikkonen 
lisää.

- Pilarien lähtökorkoja esimerkiksi sää-
dettiin suunnittelun edetessä. Muutaman 
suunnittelupalaverin jälkeen voitiin ede-
tä selvien sävelten mukaisesti, Beam-Netin 
Jussi Heikkilä kiittelee.

- Päärakennesuunnittelijan kanssa teim-
me jonkin verran yhteensovitusta, mutta 
saimme valmistuksen ja asennuksen näkö-
kulmat hyvin mukaan, SS-Teraconin Jou-
ni Strömblad ja Beam-Netin Marko Koivisto 
täydentävät.

- Kun on muuttuvia kustannustekijöi-
tä, kaikkineen on tärkeää, että työmaa etenee 
sujuvasti. Se on yksi osa kannattavuuspai-
neiden hallintaa, Mika Kaikkonen tähden-
tää. -ARa

Kuvat 6 ja 7: Terminaalirakennuksen omistaja on 
Wasa Group ja KVR-urakoitsija Rave Rakennus Oy. 
Runkotoimittaja on Beam-Net Oy. Julkisivut, joissa 
on Ruukin elementit, asentaa Kalajoen Teollisuus-
eristys ja katon villat ja kermit Länsikate.

Kuvat 8 ja 9: Beam-Netin toimittamat ja SS-Tera-
conin suunnittelemat teräsrunkoiset osat on kytketty 
toisiinsa, mutta käytännössä rakenne on ikään kuin 
siinä olisi kolme vierekkäistä teräshallia. Rekkahal-
lissa runko toimii rakennuksen pitkittäissuunnas-
sa kehärakenteena, jossa on kattositeillä pienennetty 
vaakasiirtymää. Päädyt on jäykistetty kattositeillä ja 
kuormat on viety seinäsiteillä perustuksille. Läm-
pimässä osassa rakenne on muuten samanlainen, 
mutta kehärakenne on poikkisuunnassa. Sen pää-
dyissä kuormat viedään viereisen ”rakennuksen” 
seinäsiteillä perustuksiin kattositeiden kautta. Paket-
tiautohallissa on sekä katto että seinät jäykistetty si-
teillä. Näin kylmäsillat on voitu minimoida.

Valokuvat: 1-4 Beam-Net Oy, 5-7 Rave Rakennus 
Oy, suunnittelukuvat: 8,9 SS-Teracon Oy

8. 9.
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