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Tyylikäs ja toimiva
T2-terminaali
Levyjen perferointi lisää elävyyttä
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Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistettu Terminaali 2 ja uusi yhdyskäytävä juna-asemalta terminaaliin ovat saaneet paljon positiivista palautetta
toimivuudesta ja näyttävyydestä. Cembritin kuitusementtilevyt ovat lentoasemalla tärkeässä roolissa
sekä näkyvinä sisäpintoina että julkisivupinnan alla
seinärakenteita suojaavina tuulensuojalevyinä.
Finavialla on käynnissä Helsinki-Vantaan lentoasemalla historian mittavimmat yhteensä miljardin
euron investoinnit. Viime vuoden lopulla käyttöön
otettu uudistettu T2-terminaali ja uusi yhdyskäytävä juna-asemalta terminaaliin ovat tärkeä osa tätä
mittavaa kehityskokonaisuutta.
Terminaali 2:ssa avautuivat näyttävän sisäänkäynnin
takana upeat lähtö- ja tuloaulat sekä terminaalin
kylkeen valmistunut moderni pysäköintitalo, bussiasema ja taksiasema. Kulku juna-asemalta lentoasemalle lyheni merkittävästi, kun uusi yhdyskäytävä vie
suoraan T2-terminaaliin.
Samalla Helsinki-Vantaan liikennejärjestelyt helpottuivat, kun autolla ja taksilla voi ajaa Terminaali 2:n
pääovien eteen ja jättää matkustajat kyydistä. Kävelymatkat ovat aiempaa lyhyemmät ja joka paikkaan
pääsee sisäkautta. Uutta on myös pyöräparkki.
Terminaali 2:n laajennuksen ja lentoaseman uuden
sisäänkäynnin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto
ALA Oy. Liikennejärjestelyt ja pysäköintitalo P1/
P2:n on suunnitellut Arkkitehtitoimisto HKP Oy.
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Fakta
Tuote:
		
		
Rakennus:
		
Osoite:
		
Arkkitehtitoimisto:
Levyjen asennus:
Pääurakoitsija:
Valmistusvuosi:

Cembrit Color Plus,
Cembrit Solid, Cembrit
Windstopper-tuulensuojalevy, Cembrit Luja A
Helsinki-Vantaan
lentoasema, Terminaali 2
Lentoasemantie,
01530 Vantaa
Arkkitehtitoimisto ALA OY
Turun Pelti ja Eristys Oy
SRV Rakennus Oy
2023
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Terminaali 2:n allianssiryhmässä ovat mukana myös
Ramboll Finland ja pääurakoitsijana SRV.
Kaukolentoalueen laajennuksen on suunnitellut
arkkitehtitoimisto PES-Arkkitehdit. Terminaalin
rakennusurakasta vastaa YIT ja asematason rakentamisesta Destia.
Projekti on saanut valtavasti huomiota ja kiitoksia. Se
valittiin Rakennuslehden vuoden työmaaksi, Teräsrakenneyhdistyksen vuoden teräsrakenteeksi ja hanke
sai myös RIL-palkinnon.
Korkeatasoista arkkitehtuuria
Uudistuksilla halutaan vastata tulevaisuuden kasvaviin tarpeisiin, mutta säilyttää lentoaseman
vahvuudet. Sekä suomalaiset että ulkomaiset matkustajat arvostavat esimerkiksi lentoaseman toimivuutta ja lyhyitä vaihtoaikoja. Siksi lentoasemaa on
päädytty laajentamaan niin että kaikki palvelut ja
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jatkoyhteydet toimivat tulevaisuudessakin saman
katon alla.
Lentoaseman tilojen suunnittelussa on otettu huomioon suomalaiset materiaalit ja sisustusratkaisut.
Oleskelutiloihin tuodaan elämyksellisyyttä erilaisilla
ääni- ja valomaisemilla. Terminaali 2:n rakentamisessa ja lentoaseman uudistamisen eri vaiheissa on
käytetty monipuolisesti Cembritin kuitusementtilevyjä sisätilojen pintamateriaaleina ja julkisivussa
tuulensuojalevyinä.
Levyjen asennuksesta on vastannut TPE Turun Pelti
ja Eristys Oy.
”Yrityksemme on ollut mukana lentoaseman urakoissa jo lähes kymmenen vuotta, ja itsekin olen
ollut uudistuksen eri vaiheissa mukana jo yli
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seitsemän vuotta. Vastaamme runkoa täydentävistä
teräsrakenteista sekä Cembrit-levyjen ja muiden
pintaratkaisujen asennuksesta”, projektipäällikkö
Veikko Ojala Turun Pelti ja Eristys Oy:stä sanoo.
Yritys luovutti alkukesästä viimeisen osuutensa Terminaali 2:n urakoista.
”Tämä on todella hieno ja näyttävä kohde. Kaikista
osa-alueista on tehty ensin mallit, jotka arkkitehdit
ovat hyväksyneet. Arkkitehdit ovat olleet tyytyväisiä
pintojen ja asennusten laatuun”, Veikko Ojala sanoo.
Tyylikäs ja kestävä materiaali
Terminaali 2:ssa on käytetty Cembrit Color Plus – ja
Cembrit Solid -julkisivulevyjä sisätilojen seinissä ja
katoissa. Solid-levyt ovat olleet perforoituja.
”Cembritin levyjä näkyy heti juna-asemalta terminaaliin tullessa ja terminaalissa. Kuitusementtilevy
on sekä tyylikäs että kestävä materiaali tällaisiin
tiloihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä”, Ojala sanoo.
Terminaalissa Cembritin julkisivulevyjen laajasta
värivalikoimasta arkkitehtien valitsemat valkoiset
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ja vaaleanharmaat levyt muodostavat tyylikkäitä ja
rauhallisia kokonaisuuksia, jotka rytmittyvät kauniisti suurten lasipintojen ja esimerkiksi elävän muotoisten puupintojen kanssa. Lentoasemalla kaikki
Cembrit-levyt on kiinnitetty ruostumattomilla ruuveilla ja kiinnikkeillä metalliseen tukirankaan.
”Metallinen tukiranka on tukeva ja se pysyy suorana
toisin kuin puu, joka elää lämpötilan ja kosteuden
vaihdellessa.”
Yhteistyö Cembritin kanssa on sujunut Veikko
Ojalan mukaan hyvin ja se on ollut pitkäjänteistä
ja suunnitelmallista. Cembrit on toimittanut myös
kaikki kiinnikkeet ja tarvikkeet.
”Levyjen perforoinnista vastaa Cembritin alihankkija, ja senkin takia aikataulut oli terminaalihankkeessa erityisen tärkeää suunnitella yhdessä huolellisesti. Terminaalityömaalla on toiminut myös valtava
määrä taloteknisiä ja muita erikoisurakoitsijoita,
joiden kanssa työvaiheita ja aikatauluja on pitänyt
sovittaa yhteen. Sekä levyjen takana että päällä
kulkee paljon erilaista tekniikkaa”, Veikko Ojala
sanoo.
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Perforointi parantaa myös akustiikkaa
Myös lentoaseman korkeat turvallisuusvaatimukset
on pitänyt huomioida tarkasti kaikissa työvaiheissa ja
toimituksissa.
Ojalan mukaan Turun Pelti ja Eristys Oy on toteuttanut paljon kohteita, joissa Cembritin ratkaisuja on käytetty julkisivuissa ja myös tuulensuojalevynä näkyvän
julkisivupinnan takana. Uusimpia kohteita ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiö Jätkäsaaressa ja Siuntion
kunnan hyvinvointikeskus.
”Cembritin kuitusementtilevyt kestävät hyvin Suomen
vaihtelevissa sääolosuhteissa”, Ojala sanoo.
Myyntipäällikkö Juho Ala-Uotila Cembritistä kertoo,
että Cembrit on ollut mukana Helsinki-Vantaan terminaalin mittavissa uudistushankkeissa alusta asti.
”Terminaali 2:n osalta kävin Arkkitehtitoimisto ALAn
toimistossa jo kaksi vuotta ennen kuin rakentaminen

Perforoidut Cembrit Solid -levyt
parantavat lentokentän akustiikkaa.
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lähti käyntiin. Ratkaisut lähtivät suunnittelijoiden pöydältä ja kävimme yhdessä läpi erilaisia tuotteita, värisävyjä ja kiinnitystapoja eri alueille. Hankkeessa selvitettiin myös piilokiinnitystä, mutta päädyttiin käyttämään
ruostumattomia ruuveja, joilla levyt on kiinnitetty
teräsrankaan”, Ala-Uotila sanoo.
Cembritin ratkaisut ovat hyvin edustettuina niin Terminaali 2:ssa kuin pysäköintihallissa ja juna-aseman
yhdyskäytävässä. Terminaalissa Cembritin levyjä on
esimerkiksi pääsisäänkäynnin edessä ja aulatilassa.
”Työt käynnistyivät heti runkovaiheen jälkeen. Lentoasemalla on käytetty julkisivuissa Cembrit Windstopper -tuulensuojalevyä muun muassa alumiinisten
julkisivukasettien alla ja sisäpinnoissa Cembritin julkisivulevyjä. T2-terminaalin yhdyskäytävän levyt tehtiin
mittoihin räätälöityinä ja perforoitiin meidän alihankkijalla, jolloin levyt toimivat myös tilojen akustoinnissa
yhdessä levyjen alla olevan eristeen kanssa”, Juho
Ala-Uotila sanoo.
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Työmaan aikaisissa järjestelyissä käytettiin Cembrit Luja A -levyistä
rakennettuja suojaseinämiä ohjaamaan ihmisiä lentokentällä halutuille
kulkureiteille ja estämään pääsyn työmaalle.

Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Terminaali 2 osoittaa hyvin Cembritin ratkaisujen
monipuolisuuden. Cembrit Color Plus- ja Cembrit
Solid -julkisivulevyt toimivat erinomaisesti myös sisätiloissa sekä esteettisesti että teknisesti, ja perforointi tuo laajan väripaletin rinnalle lisää vaihtoehtoja.
Terminaalissa on käytetty lähinnä valkoisen ja
harmaan eri sävyjä. Pysäköintihallissa on haluttu korostaa eri kerroksia käyttämällä erivärisiä maalattuja
Color Plus -levyjä.
”Kirkkaat värit tuovat pysäköintihallin eri kerroksiin
tunnistettavuutta ja iloista ilmettä”, Juho Ala-Uotila
sanoo.
”Terminaali 2 on valtava hanke, jossa on onnistuttu
saamaan vaativissa olosuhteissa ja kovassa paineessa hieno lopputulos. Hyvän urakoitsijan ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa on helppo toimia”,

Ala-Uotila tiivistää kokemuksensa lentoaseman uusimmasta hankkeesta.
Lentoaseman korkeiden turvallisuusvaatimusten
vuoksi toimitusten piti olla hyvin tarkkoja. Levyt kuljetettiin työmaalle tunnelin kautta, josta logistiikka
oli ympäri vuorokauden toimivan lentoaseman yhteydessä luontevinta järjestää.
Työmaan aikaisissa järjestelyissä on käytetty myös
Cembrit Luja A -levyistä rakennettuja suojaseinämiä
ohjaamaan ihmisiä lentokentällä halutuille kulkureiteille ja estämään pääsyn työmaalle. Ratkaisulla
saatiin hyvän näköiset ja kestävät väliaikaiset seinät.
Terminaali 2:n muutostyöt eivät ole vielä täysin
valmiit, vaan työt jatkuvat vielä vuoteen 2023.
Vuonna 2023 avataan keskitetty matkatavaranluovutushalli, ja silloin valmistuvat myös Schengen-porttialueen muutostyöt.
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Kirkkaat värit tuovat pysäköintihallin eri
kerroksiin tunnistettavuutta ja iloista ilmettä.
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Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit Oy kuuluu Cembrit Holding -konserniin, joka on Euroopan johtavia rakennustuotteiden valmistajia. Konsernin päätuotteita ovat
kuitusementtipohjaiset julkisivu- ja kattomateriaalit. Jotta Cembritin tuotteiden käytettävyys olisi aina erinomaisella tasolla, on niiden tueksi
kehitetty täydelliset kiinnikesarjat ja työkalut. Käytettävyys joka tilanteessa mahdollistaa arkkitehtonisten ratkaisujen löytämisen mihin tahansa
julkisivu- tai kattorakentamisen kohteeseen – olipa rakennus tarkoitettu julkiseen, yksityiseen, teolliseen tai maataloudelliseen käyttöön.
Cembritin tuotteiden valmistus on sekä teknisesti edistynyttä että ammattitaitoisesti johdettua. Tuotteiden jakelu on järjestetty alueellisten
tytäryhtiöiden ja laatukriteerit täyttävien jälleenmyyjäverkostojen kautta. Asiantuntemus ja omistautuminen ovat aina osa Cembritin ratkaisuja,
niin tuotteissa, tuotetuessa kuin kumppanuuksissa.

