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AIKA PUHUA SUOMA-
LAISEN TYÖN ARVOSTA
Julkisuudessa on paljon keskusteltu suomalaisen työn korkeasta hinnasta, 
mutta haluaisin pk-yrittäjänä nostaa sen rinnalle toisen käsitteen, työn arvon.

37-vuotias yritykseni osallistuu Suomalaisen Työn Liiton kampanjaan, jolla 
kiinnitetään huomiota kotimaisen työn rooliin jokapäiväisessä elämässämme. 
Kun meitä kysyttiin mukaan, ajattelin ensin, että tulkitaanko kampanja vain 
myynnin edistämiseksi. Myynnissä ei sinänsä ole mitään pahaa, mikään tuote 
ei menesty ilman sitä. Mutta mikä olisi kestävä syy olla mukana?

Oma tuotteemme on teollinen ja ammattilaispiirien ulkopuolella melko 
harvan tuntema. Julkisuus tuskin tuo meille myyntipiikkiä. Suomalaisen työn 
arvo nousee muista asioista.

Suomalainen teollisuustuote tuppaa olemaan valmistettu niistä raaka- 
aineista kuin on luvattu, patentteja tai tekijänoikeuksia rikkomatta. Työnanta-
jana suomalainen on vähän jäyhä, mutta vastaa asioistaan. Hänen jäljiltään ei 
pitäisi löytyä epäselvyyksiä työntekijöiden asemassa tai kohtelussa

Tehtaamme oli perustettaessa pitäjän suuri työllistäjä. Sillä oli ja on edel-
leen suuri vaikutus alueen elinvoimaisuuteen. Työntekijämme ovat uskalta-
neet perustaa elämänsä tänne pääkaupunkiseudun kiireen ulottumattomiin, 
kun voivat luottaa työnantajaansa ja työpaikkansa pysyvyteen. 

Yrityksenä panostamme jatkuvaan tuotekehitykseen, olemme matkan var-
rella luoneet tuhansia ja tuhansia teräsrakentamisen innovaatioita. Me emme 
kilpaile metrihinnalla, vaan laadukkaammalla rakentamisella ja terveellisim-
millä kodeilla ja kiinteistöillä. 

Kun aloin näin miettimään, löysin siis paljon uusia näkökulmia. Vastuulli-
suus, turvallisuus, työllistäminen ja oman maan arvostaminen ovat hyviä syitä 
valita kotimainen tuote tai palvelu. Tämän ajatuspolun jälkeen nostin ylpeänä 
Suomi 100 -lipun salkoon.

Panostamme jatkuvaan  
tuotekehitykseen  
teräsrakentamisen  
innovaatioissa.
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Suomen  
eduskunnan  
painavat  
askeleet

Debel -ArchiCAD GDL -objektit 
suunnittelutyön tueksi.

VAIMENTAA

A lkuperäiset rakennuspiirus- 
tukset ovat kadonneet, tari-
nan mukaan palaneet 40-lu-

vulla. Niinpä vuosien 2015-2017 pe-
ruskorjauksen yhteydessä ei auttanut 
kuin avata lattiat ja katsoa mitä ne 
ovat syöneet.  

– Eduskuntatalon välipohjaraken- 
teet osoittautuivat aikakaudelle tyy-
pillisiksi: alalaattapalkisto, jossa ylä- 
laatta. Vähän vinot, vaatimaton askel- 
ääneneristävyys, puurunkoinen tuen-
ta ja eristeenä purua, listaa projektis-
sa alusta asti mukana ollut Gyprocin 
tuotepäällikkö Arto Hyttinen. 

30-luvun loistoa  
nykypäivän ratkaisulla
Eduskunnan lattioiden arvoitusta 
olivat mukana ratkaisemassa myös 

 Suunnittelija J. S. Sirén sovelsi taidonnäytteessään, vuonna 
1931 valmistuneessa eduskuntatalossa, antiikin kreikkalais- 

roomalaisen arkkitehtuurin muotokieltä symbolisoimaan 
vahvaa valtiota, demokraattista kansanvaltaa ja kansan- 
yhteisyyttä. Hän olisi varmaan tyytyväinen kuullessaan, 
että peruskorjauksen jäljiltä nykypäivän valtaa pitävät  

astelevat Debel-lattioilla, jotka vaimentavat kiireisen  
kenkien kopinan arvokkaaksi askellukseksi. 

tekniikka-asennuksiin liittyvät haas-
teet. Kyseessä oli nimenomaan van-
hoille alalaattapalkistoille kehitetty 
uusi Debel-lattiamalli, joka on nolla-
korotusratkaisuna ensimmäinen laa-
tuaan, Seppälä kuvailee.  

 
Alle puhdasta terästä
 Uusi kannatusjärjestelmä toteutettiin 
huonekohtaisesti määrämittaisina te-
räsrakenteina. Debelin säädettävyys 
mahdollisti halutun korkotasoon, jol-
loin eduskunnan oviaukot pysyivät 
samassa tasossa. Helppoa kuin hei-
nän-teko? 

- Projektissa oman mausteensa 

antoivat tiukka aikataulu ja suojelu-
kohteen status. Meillä oli kuitenkin 
erinomainen tekijäporukka mukana, 
suuret kiitokset hyvän urakoitsijan 
lisäksi runkoprofiileista vastanneelle 
ja logistiikan rautaisella otteella hoi-
taneelle Aulis Lundell Oy:lle, Hytti-
nen kiittää.

Nyt uudet lattiat kunnioittavat  
J.S. Sirénin työtä, mutta parantavat 
huomattavasti välipohjan askeläänen- 
eristävyyttä ja paloturvallisuutta. De- 
bel vaikuttaa osaltaan myös turval-
liseen sisäilmaan, sillä rakenteen 
teräs ja kipsi ovat pölyttömiä mate- 
riaaleja. 

Debel on Aulis Lundell Oy:n ja Saint-Gobain 
Finland Oy:öön kuuluvan Gyprocin yhdessä 
kehittämä ratkaisu, joka perustuu kahteen 
pääkohtaan; kerroslattiaan ja talotekniik-
katilaan. 

 Kerroslattia on kantavan betonilaataston 
päälle tehty lattiarakenne, jossa on asen-
nustila huoneiston taloteknisten järjestel-
mien vaakasuuntaisille putkille, kanaville, 
sähköjohdoille yms. 

Talotekniikkatila on porraskäytävään  
avautuvalla huoltoluukulla/-ovella varus-
tettu tila, johon taloteknisten järjestelmien 
pystysuuntaiset putket, kanavat, sähkö- 
johdot yms. on keskitetty.

EDUSKUNNAN DEBEL-LATTIAT  
PÄHKINÄNKUORESSA
•  Kustannustehokas ja nopea rakentaa

• LVIS asentaminen järjestelmän alla 
olevaan ontelotilaan

•  Kerroslattia on kuvarakentamista, ei 
lisäkosteusrasituksia muille rakenteille

• Turvallinen valinta, sillä ei aiheuta  
riskiä sisäilmaan kosteuden  
vaihteluissakaan

• Testattu kokonaisrakenne, joka  
täyttää mm. palo-, ääni ja  
esteettömyysvaatimukset

125 MILJOONAN EURON PERUSKORJAUS
• Eduskunnan sisätiloja ja julkisivua 

kunnostettiin ennenäkemättömässä 
mittakaavassa

• Peruskorjauksen veti Lemminkäinen Oy

• Lattiaurakoitsijana toimi Sisärakennus-
tekniikka, SRT Oy

• Lattian teräsrakenteesta ja logistiikasta 
vastasi Aulis Lundell Oy

NÄIN DEBEL 
-KERROSLATTIA TOIMII

itse Aulis Lundell ja projektin rau-
taisella otteella hoitanut teknisten 
järjestelmien asiantuntija Antti Sep-
pälä. Lundellin miesten ehdotuksesta 
vanhaa pintarakennetta uudistettiin 

Debel-kerroslattiajärjestelmällä noin 
2000 neliömetrin verran. 

– Debel-järjestelmä ratkaisi van-
han alustan epätasaisuuteen ja lat-
tiarakenteen alle piilotettaviin talo- 

Debel-kerroslattiajärjestelmä 
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Uudet

ÄÄNENERISTÄVYYS-
MÄÄRÄYKSET voimaan 1.1.2018 – mikä muuttuu?

Ympäristöministeriön asetus ääneneristävyydestä astuu voimaan vuoden 
alusta. Tekniset mittaluvut koskevat asuinrakennusten lisäksi myös julkisia 
rakennuksia kuten kouluja, sairaaloita tai liikuntatiloja.

Steel News kysyi A-insinöörien 
akustiikkasuunnitteluyksikön 
johtajalta Mikko Kylliäiseltä, 

mikä muutoksissa on oleellista.
– Jos puhutaan asuntojen äänen- 

eristävyyden vaatimustasosta, asetus 
ei vaadi enempää kuin nykymääräyk-
set. Sen sijaan teknisinä mittalukuina 
annetut määräykset palautetaan kos-
kemaan myös muita rakennustyyppe-
jä kuin asuinrakennuksia. Edellisessä 
uudistuksessahan vuonna 1998 ne 
pudotettiin näiden osalta pois, Kyl-
liäinen kertoo.

Nyt mittalukuina annetaan jälleen 
määräyksiä muun muassa koulujen, 
toimistojen, sairaaloiden, hotellien ja 
liikuntatilojen akustiikasta. 

Uudet määräykset eivät muuta 
hyvää rakentamistapaa
Uusissa määräyksissä ääneneristä-

vyysvaatimukset eivät tiukkene mitta- 
lukujen puolesta.

– Kipsilevy-teräsrankaseinäraken- 
teen kanssa toimitaan kuten tähänkin 
asti. Vaatimustaso hyvään rakenta-
mistapaan tai järjestöjen ja standar-
dien suosituksiin nähden ei muut eli 
asetus ei niitä kiristä. Kipsilevyranka-
seiniä voidaan käyttää kaikissa niissä 
rakennuksissa, joita uusi asetus kos-
kee, Kylliäinen kertoo.

Ääneneristävyydessä teräsranka 
on edullinen: kipsilevy-teräsranka- 
rakenteinen seinä antaa samalla levy-
määrällä paremman ääneneristävyy-
den kuin puurankaseinä.

Hyviä peukalosääntöjä
– Moni ajattelee, että kun villaa lisä-
tään ääneneristeeksi teräsrankasei-
nään, se pitää asetella tarkasti rangan 
muodon mukaan, kuin piparkakku-
muotilla leikaten. Näin ei ole, vaan 
riittää että villaa siellä välissä suun-
nilleen tasaisesti on, Kylliäinen neu-
voo.

Tilannetta voi verrata siihen, että 
muutossa tyhjennetään asunto ja sitä 
myötä huoneissa alkaa kaikua. Vaikka 
huonekalut eivät täytä tilaa kokonaan, 
ne vaimentavat ääniä tehokkaasti.

– Toisena asiana muistuttaisiin 
siitä, että ääni on kuin nestettä tai 
kaasua: se kulkeutuu tehokkaasti pie-
nistäkin raoista. Siksi kipsilevyraken-
teet pitää tiivistää huolella. Hyvinkin 
pieni rako riittää romahduttamaan 
ääneneristävyyttä merkittävästi. 

Ääneneristävyydessä 
teräsranka on  

edullinen.

Väliseinärangalla hallitaan äänet ja lujuudet.
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Teräs 

TAIPUU
   MONEKSI 

LUNDELL-PROFILE  
VÄLISEINÄRANGAT

Käyttötarkoitus: Teräsranka on helppo 
ja nopea tapa asentaa kiinteistön väli-
seinät. Kun sen levyttää kipsillä, syntyy 
elämätön väliseinärakenne. Teräs- 
kipsi-yhdistelmä on tutkituin, ominai-
suuksiltaan paras ja kokonaishinnal-
taan edullisin rakenne. Vaaditut äänen- 
eristysarvot on mahdollista saavuttaa 
yksinkertaisemmalla rakenteella kuin 
puuta käytettäessä. 

Käyttökohteet: Kaikki uudis- ja  
korjaus-rakentaminen. Admareksen 
merellisten luksusrakennusten 
väliseinien ylellinen ääneneristävyys 
perustuu teräsrankoihimme.

TIESITKÖ

VALMISTAMME TERÄS- 
RANGAT KUUMASINKITYSTÄ 
TERÄSOHUTLEVYSTÄ RULLA-
MUOVAUSTEKNOLOGIALLA 

KESKIMÄÄRIN 70 METRIN 
MINUUTTIVAUHDILLA.

M iksi teräsmies oli juuri teräs-
mies, eikä esimerkiksi be- 
toni- tai puumies?

Suuri lujuus ja muovattavuus erot-
tavat teräksen muista rakennusmate-
riaaleista. Teräksen uskomattomat 
ominaisuudet ovat ruokkineet yrityk-
semme luovuutta jo 37 vuoden ajan. 

Teräs tuo vahvat rakenteet, kuivan raken-
tamisen eli nopeimman valmistumisajan 
ja M1 -luokitellut materiaalit. Teräs antaa 
mahdollisuuden joustavaan ja esteettiseen 
muotoiluun.

Tuossa ajassa olemme kehittäneet tu-
hansia ja tuhansia teräsrakentamisen 
innovaatioita. Esittelemme nyt viisi 
esimerkkiä teräksen loppumattomis-
ta käyttömahdollisuuksista. 

Aulis Lundell kehitti  
teräsrankakoon 66 mm  
soveltumaan 92 mm karmeihin. 
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KOOLARI 

Käyttötarkoitus: KOOLARI hattuprofiilit 
muodostavat lujan ja mittatarkan run-
gon kaikille julkisivu- ja katemateriaa-
leille. Asennettavuus on huippuhelppo, 
ja elinkaarilaatu täyttä terästä. 

Käyttötarkoitus: Runkorakenteet vai-
kuttavat merkittävästi seinärakenteen 
lämmönläpäisyyn ja rakenteen lämpö-
tiloihin. Uusi moderni termorankamme 
pitää rakenteessa lämmön tallessa.  
Se on lujempi ja nimensä mukaisesti 
lämpöarvoltaan aiempaa parempi. 

TIESITKÖ

RANGAN ERITYINEN REI’ITYS  
VÄHENTÄÄ LÄMMÖN- 

JOHTAVUUTTA, JA HARAKAT 
JOUTUVAT HAKEMAAN  

LÄMPÖNSÄ NAAPURISTA.

TIESITKÖ

SUUNNITTELIJOIDEN TYÖTÄ 
HELPOTTAAKSEMME OLEMME 
LAATINEET LUJUUSTAULUKOT 

KAIKILLE STANDARIHATTU- 
LISTOILLEMME.

Termorakenteet soveltuu 
asuin- ja liiketilojen sekä
julkisten tilojen runko- 
materiaaliksi.

Käyttökohteet: Nyt nousussa ovat erityi-
sesti kerrostalojen julkisivu- ja katto- 
remontit. KOOLARI mahdollisti myös 
OP:n Vallilan-korttelin huomiota herät- 
tävät muoodot.

Käyttökohteet: Teräsrakenteeseen  
perustuvat ulkovaipat. Näyttävä esi-
merkki on uusi Espoon sairaala, jonka 
julkisivu rakennettiin pre cut -menetel-
mällä termorangoista. 

Teräs soveltuu kaikkiin 
ilmasto-olosuhteisiin. 
KOOLARI  -tuoteperhe 
on paras ratkaisu julki- 
sivun rakenteisiin.

LUNDELL-PROFILE TERMORANGAT

STEEL NEWS  2 / 201710 11



PROFAL LATTIAT 

Käyttötarkoitus: ProfAL-korotuslattia on 
kantaviin välipohjiin integroitu valmis 
rakennejärjestelmä, jonka ääneneristä-
vyys on hallittu. 

Käyttökohteet: Standardirakenteet 
soveltuvat asuin-, majoitus- ja toimisto- 
käyttöön. Suomessa ProfAL-lattiaa on 
käytössä yli 70 000 neliömetrin verran.  
Myös eduskuntatalon lattiat saivat  
peruskorjauksen yhteydessä alleen 
terästä n. 2000 m2.  

TIESITKÖ

 UUDEN LATTIAMALLIMME 
ANSIOSTA ALALAATTAPALKIS-

TOILLE ON MAHDOLLISTA  
TOTEUTTAA MYÖS NOLLA  

KORON RAKENNE.

TIESITKÖ

 5 VAIHETTA, 15 MINUUTTIA. 
LIUNE-LIUKUOVEN ASENTAMI-
NEN KÄY KÄDEN KÄÄNTEESSÄ,

SILLÄ TOIMITAMME LIUNEN 
VALMIIKSI KOOTTUNA  

ELEMENTTINÄ. 

Käyttökohteet: Teräsrunkoinen Liune 
on mitoitettu suomalaisen standardin 
mukaan, ja kaikki kodin väliovet on 
mahdollista toteuttaa Liunella. Kala- 
satamassa parhaillaan nousevaan 
REDIn ensimmäiseen asuintorniin  
on tulossa >600  Liune-liukuovea. 

Liune sopii myös parioviin. 
Pariovet avaamalla saa helposti 
suuren yhtenäisen tilan.

LIUKUOVELLA TILA KÄYTTÖÖN
Liunella saat ahtaat tilat kuriin ja 

se mahdollistaa neliöiden suurem-
man käyttökapasiteetin. Se säästää 
rakentamiskustannuksissa ja antaa 

vapauden sisustukselle. Liunen 
integroidut sisäväliovet sopivat kodin 

kaikkiin tiloihin.

SUUNNITTELE HYVIN
Tila ei yleensä yhdisty luontevasti viereiseen 

huoneeseen, kun kääntyvä ovi hallitsee 
kulkuväyliä. Suunnittelun alkuvaiheessa on 

helppoa lisätä liukuvia sisäovia tilojen välille. 
Kodin pohjakuvaan voi suunnitella myös  

yhdistettyjä ratkaisuja saranaovien ja  
liukuvien ovien välillä.

ProfAL-lattia on kantaviin 
välipohjiin integroitu  
täydellinen äänitekninen  
kokonaisuus.

Ota kodin kalliit neliöt itsellesi, 
älä anna niitä kääntyvälle ovelle.

LIUNE DOOR

Käyttötarkoitus: Seinän sisään liukuva 
Liune-väliovi korvaa kääntyvän oven tai 
pintaliukuoven ja tuo lisätilaa asiakkaan 
kotiin 1-3 neliömetriä per ovi. Liune on 
enemmän kuin ovi: se on tilaratkaisu, 
joka pitäisi vaatia vakioksi kaikkiin 
koteihin. 
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Parempaa sisäilmaa 

TERÄSPROFIILEILLA 
M1-LUOKITUS
Terästuotteet luokitellaan ja rinnas-
tetaan rakennustuotteiden vähäpääs-
töiseen ja parhaaseen M1-luokkaan, 
niiden päästöttömyyden ansiosta. Pa-
rempi sisäilma on entistä tärkeämpi 
osa rakennusten laatua ja vähäpääs-
töiset materiaalit takaavat turvallisen 
lopputuloksen sekä paremman sisä- 
ilman.

RAKENNUSVAIHEEN  
PÖLYTTÖMYYS
Mitallistetut profiilit vähentävät työ-
maalla tehtävää katkaisua ja nopeut-
tavat aikatauluja. Tarvittavista kat-
kaisuista ja muokkauksista ei synny 
työmaalla haitallista pölyä, mikä osal-
taan vähentää siivouksen tarvetta. 
Tuotteidemme pinnasta ei myöskään 
irtoa pölyä. Pölyttömyys parantaa 
myös työoloja ja vähentää ilman puh-
distukseen käytettyjä resursseja.

SINKKI
Teräsprofiileissa käytetty sinkkiker-
ros suojaa terästä korroosiolta ja ha-
pettuu teräksen ruostumisen sijaan. 
Sinkki pinnoite jopa korjaa itsestään 
siihen tulleet pienet vauriot. Sink-
ki normaaleina pitoisuuksina ei ole 
myrkyllistä ihmiselle. Pieninä määri-
nä sitä käytetään myös hivenaineina.
 
RISKITTÖMYYS
Sinkityt teräsprofiilit eivät vaurioidu 
kastuessaan lyhytaikaisesti ja niitä 
voidaan varastoida myös ulkona työ-
maalla. Teräs ei sisällä eloperäisiä 
ainesosia. Terästuotteiden pinta ei 
muodosta otollista alustaa homeille. 
Profiilien likaantumista kannattaa 
välttää ja tarvittaessa ne tulisi puh-
distaa ennen asennusta, jottei lika 
aiheuta riskiä jatkossa.  Rakennus-
tuotteina terästuotteet ovat turval-
lisia esim. vesivahingon sattuessa, 

eikä niitä tarvitse vaihtaa kastumisen 
takia vauriokorjauksessa. Terästuot-
teet ovat palamattomia, eivät aiheuta 
palokuormaa tai osallistu paloon. Ne 
eivät myöskään ylläpidä paloa.

ERGONOMIA

VÄHEMMÄN RASITUSTA
Kevytrakentamisen etuna on käytet-
tyjen profiilien helppo käsittely ja 
asennettavuus. Kehitämme jatkuvasti 
tuotteitamme kevyempään ja tehok-
kaampaan suuntaan. Osa valmista-
mistamme tuotteista muovataan Ult-
raSteel® menetelmän avulla, jolloin 
profiileissa voidaan käyttää ohuempaa 
ainevahvuutta lujuuden ja jäykkyyden 
parantuessa. Kevyemmät tuotteet pa-
rantavat työergonomiaa ja vähentävät 
työssä esiintyviä rasituksia. 

KESTÄVÄ KEHITYS

KIERRÄTETTÄVYYS
Teräs voidaan kierrättää ja uudelleen 
käyttää täysin. Kolme neljäsosaa val-
mistetuista teräksistä on yhä käytös-
sä. Terästä voidaan kierrättää ilman, 
että sen ominaisuudet heikkenevät. 
Teräs on maailman kierrätetyin ma-
teriaali. Aulis Lundell Oy kierrättää 
kaikki tuotannossa syntyvät ylijää-
mät. Monesta muusta rakennusma-
teriaalista poiketen terästuotteet voi-
daan uusiokäyttää tai kierrättää jopa 
rakennusten elinkaaren loputtua. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Teräksen valmistajat ja yhteistyö-
kumppanimme huolehtivat hankinta-
ketjun vastuullisuudesta ja kehittävät 
jatkuvasti toimintaa tehokkaampaan 
ja ympäristöystävällisempään suun-

taan. Ympäristövaikutuksia mini-
moidaan sitoutumalla jatkuvaan ke-
hitykseen ja pienempiin päästöihin. 
Tuotannossamme ja toimitiloissam-
me energiankulutusta vähennetään 
tehostamalla toimintaa, uusimalla 
laitteistoja ja sopimalla käytännön 
järjestelyistä energiansäästöä edistä-
vään suuntaan.

TUOTTEIDEN KESTÄVYYS
Terästuotteiden pitkäaikaiskestävyys 
vähentää osaltaan luonnonresurssi-
en tarvetta. Tuotteet valitaan oikealla 
suojauksella käyttötarkoituksen mu-
kaisesti ja huolellisella suunnittelulla 
varmistetaan rakenteiden toimivuus 
rakennusten elinkaaren eri vaiheissa.
 

VASTUULLISUUS JA  
TURVALLISUUS
Tuotantomme noudattaa ISO 9001 : 
2015 laatujärjestelmää, jolla varmis-
tetaan kehittyminen ja oikeanlainen 
toiminta.  Käyttämämme materiaa-
lin ja tuotteiden laatua tarkkaillaan 
jatkuvasti. Kuulumme Tilaajavas-
tuu-rekisteriin, joka varmistaa tilaa-
javastuulain ja veronumerolain nou-
dattamisen. Aulis Lundell Oy on 
ansainnut Suomen vahvimmat-sertifi-
kaatin Platina-tason, jolloin yrityksen 
tunnusluvut, luottoluokitus ja tausta-
tiedot ovat olleet kunnossa pitkään.  
Yrityksemme työterveyshuolto on 
työntekijöiden terveyden ja työolojen 
kehittämiseen tähtäävää toimintaa.  
Työturvallisuusparannukset kuuluvat 
yrityksemme jatkuvaan kehitykseen.
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TALOUDELLINEN
Runkomateriaali teräs on kevyt ja  
luja  materiaali. Teräs on luotettavasti 
ja  helposti yhteenliitettävä muiden 
materiaalien kanssa. Lyhyt ja hallit-
tu rakennusaika pienentää riskejä 
ja kiinteistöön investoitava pääoma 
tuottaa nopeammin.

LYHYT RAKENNUSAIKA
Teräsrungon pystytys on nopeaa. Ke-
vyet ja mittatarkat komponentit ovat 
helposti ja nopeasti yhteenliitettävis-
sä. Lyhyt rakennusaika säästää myös 
kustannuksia.

TERÄSRAKENTEILLA ELINKAARI- 
LAATUA RAKENNUKSIIN

KESTÄVÄ
Teräsrakenteiden pitkäaikaiskestä-
vyys on tutkitusti markkinoiden pa-
ras. Teräs ei pala, eikä lahoa ja se so-
veltuu kaikkiin ilmasto-olosuhteisiin. 
Huoltotarve on hyvin pieni, mikä pie-
nentää elinkaarikustannuksia.

KEVYT
Teräs on kevyt materiaali, ranka pai-
naa vain kolmasosan puurangan pai-
nosta. Komponenttien asentaminen 
on helppoa.

JOUSTAVA
Rakenteiden ja tilojen muunnelta-
vuus on hyvä sekä suunnittelu-, että 
käyttövaiheessa.  Teräksen luja omi-
naisuus mahdollistaa monipuoliset 
tilat; terästä voidaan tarvittaessa työs-
tää vielä työmaallakin.

MONIPUOLINEN
Teräs soveltuu tilaohjelmaltaan ja jul-
kisivultaan asuin- ja liiketilojen sekä 
julkisten tilojen runkomateriaaliksi. 
Teräs tarjoaa monia mahdollisuuksia 
rakennuksen arkkitehtuurille.

Aulis Lundell Oy
Puh 020 7341 400
etunimi.sukunimi@aulislundell.fi
myynti@aulislundell.fi

EKOLOGINEN
Rakennusmateriaalien valinnalla voidaan vaikuttaa yhteiseen ympäristöömme. On tärkeää että 
rakennuksista tehdään pitkäikäisiä ja vähän energiaa kuluttavia tai (0) nolla energiataloja. Teräs 
on ekologisesti edullinen materiaali. Pientalon runkokomponenttien valmistamiseksi riittää (4) 
neljä autonromua. Elementin valmistuksessa esivalmistetuista komponenteista ei synny jätettä. 
Tarvittaessa jokainen komponentti voidaan irrottaa ja käyttää uudestaan. Teräsrunko voidaan 
kierrättää rakennuksen käyttöajan päätyttyäkin toisin kuin muut materiaalit. Terästeollisuuden 
energiatehokkuus tuotettua terästonnia kohti on kehittynyt merkittävästi kuluneiden vuosien 
aikana. Samalla CO2-päästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Teräs on moderni ja tämän päivän 
rakennusmateriaali. 
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