
De nieuwe centrale bibliotheek in Helsinki, Oodi, is in aanbouw en zal in december 2018 worden geopend. Alle staalconstructies

zijn al aanwezig. De staalconstructies zijn geproduceerd door Normek Oy en behandeld met Tikkurila  industriële coatings.

De staalconstructies zijn geproduceerd door Normek Oy 
en behandeld met Tikkurila industriële coatings.

Helsinki krijgt een bibliotheek van staal en hout

Oodi biedt een mooie combinatie van staal en hout. De bekleding zal van hout zijn, terwijl delen van de staalconstructie aan de 
binnenkant zichtbaar blijven. De architectuur bestaat uit veel gebogen lijnen en de voorkant van het gebouw heeft een lang balkon. Het 
frame van de bibliotheek is gebaseerd op een brugstructuur welke nog niet eerder in Finland is gebruikt. Het frame wordt ondersteund 
door twee massieve stalen bogen, waardoor een pilaarvrije ruimte van 100 meter ontstaat in de lobby op de begane grond.

Met een overspanning van 105 meter lijkt het geheel op een brug welke 
over een watermassa is gebouwd, maar in feite ondersteunt hij een 
belasting die drie keer zo zwaar is, namelijk de drie verdiepingen van de 
bibliotheek. De overspanningsoplossing ondersteunt de bovenste 
verdiepingen en de dwarsliggende stalen spanten. Het structurele ontwerp 
is gemaakt door Ramboll Oy.

De bouwwerkzaamheden van Oodi gaan ook in de vakantieperiode 
onverminderd door. De installatie, het leggen van buizen, lassen, gieten en 
inspecties worden vakkundig aangepakt. Aan de buitenkant is inmiddels 
een belangrijke mijlpaal bereikt: het balkonframe dat op de stalen spanten 
rust is voltooid. Het openbare balkon ligt op het westen en biedt een mooi 
uitzicht op het centrum van Helsinki.

Het naadlassen van de balkons is afgerond. Eenmaal voltooid, biedt het 
balkon een uitstekend panoramisch uitzicht op het Kiasma Museum of 
Contemporary Art, het parlementsgebouw, het Helsinki Music Centre, de 
Finlandia Hall en de toren van het Nationaal Museum van Finland welke ook 
zichtbaar is aan de horizon.

De bogen die de bibliotheek en alle andere staalconstructies ondersteunen, 
zijn geproduceerd en behandeld met Tikkurila industriële coatings door 
Normek Oy in hun fabriek in Oulu. De ondersteunende staalconstructies 
behoren tot corrosiviteits-categorie C2, met uitzondering van de structuren 
aan de buitenkant, welke in categorie C4 vallen.

De Tikkurila coatings welke voor dit project zijn toegepast, zijn Temacoat 
GPL-S, een 2-componenten epoxyprimer in combinatie met Temadur 50, 
een 2-componenten semi-gloss polyurethaan topcoat.
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