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Trutec Oy on kumppanisi huolettomaan rakentamiseen suunnittelusta asennukseen.
Vuodesta 2008 toiminut Trutec Oy  työllistää tällä hetkellä yli 10 henkilöä sekä lukuisia alihankinta yrityksiä. 
Toimitamme hallipaketteja ja toimitila rakennuksia, liikuntahalleja ja erilaisia liikuntatiloja, teräsrakenteita ja 
teräsrunko kokonaisuuksia kuorirakenteineen asennettuna, voimalaitosrakennuksia sekä näyttäviä julkisivu
ratkaisuja koko Suomen alueelle. 

Teemme tilaa menestyksellesi

PARASTA PALVELUA

Trutec Oy tarjoaa optimaalisen ja pro
jektin erityisvaatimukset huomioivan 
parhaan palvelun ja ratkaisun, josta 
voimme olla jatkossa ylpeitä.

LUPAAMME

“ Yhteistyö Trutecin  
kanssa sujui hyvin ja 
projekti valmistui sovitun 
aikataulun mukaan. 

“ Projektin aikataulu  
kysyi rautaista osaamista, 
päättäväisyyttä alihankin-
taketjujen ja toimitusten 
hallinnassa sekä  
sitoutumista hyvään  
lopputulokseen. 
Tämäkin yhteistyö osoitti, että 

“ Uutta hallia suunniteltaessa, 
oli selvää, että toinenkin 
halli rakennetaan Trutec 
Oy:n kanssa.
Trutecin kanssa kaikki toimi 
hienosti läpi linjan, asiat 
hoidettiin jämptisti kuntoon ja 
asiallisesti valmiiksi saakka.”
- Jani Mattila, Korimekaanikot Pirkanmaa Oy

PALVELUA SINUN EDUKSESI

Trutec Oy:n asiakkaana saat palvelua, 
joka huomioi liiketoimintasi erityis
tarpeet. Trutec Oy auttaa sinua onnis
tumaan liiketoimintasi tavoitteissa.

LUOTETTAVAN TOIMITTAJAN

Liiketoimintamme perustuu luotet
tavuuteen, täsmällisyyteen ja avoimuu
teen. Mitä sovimme sen pidämme. 
Tilaaja vastuumme on  
kunnossa ja kuulumme Vastuu group 
palveluun.

NOPEAN TOIMITUSAJAN

Trutec Oy:n projektit toimitetaan lyhy
ellä toimitusajalla. Tällä on huomattava 
vaikutus rakennus prosessin oheis
kustannuksiin.  
Rakennuksen käyttöönotto ja siirty
minen tuottavan toimintaan tapahtuu 
aikaisemmin.

ENSILUOKKAISTA LAATUA

Tuotteemme täyttävät kaikki alan vaa
timukset; Trutec Oy:lle on myönnetty 
CEmerkin käyttöoikeus teräsraken
teiden toteutusluo kissa EXC1, EXC2, 
EXC3 ja EXC4. 

Oikeus koskee kantavia hitsattuja 
teräsrakenteita ja tuotejärjestelmiä 
standardin EN10902 mukaisesti.

VIIMEISTELLYN KOKONAISUUDEN

Trutec Oy:n asiakkaana saat avoimen 
ja täsmällisen projektin: Toiminnan
ohjausjärjestelmän avulla pystymme 
kertomaan projektin täsmällisen 
statuksen. Asiakkaamme voi aina luot
taa projektin valmistumiseen ajallaan. 

Olemme lopputulokseen 
erittäin tyytyväisiä.”
- Juhani Pakari, KKOY Jouppilan  rakennutta-
jan edustaja. KKOY Jouppilassa toimii Cycli, 
TM2, Crossfit Seinäjoki ja AktiiviFysioterapia. 

Etelä Pohjanmaalla tehdään mitä lu
vataan.”
- Raimo Sarajärvi, Seinäjoen Stadion Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja
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Trutec-hallimallisto tarjoaa 
valmiit ratkaisut

Mallisto sisältää asiakkaiden kanssa parhaiksi  
todetut ratkaisut erilaisista hallipaketeista.

Suunnittelimme hallimalliston, jonka pohjalta on helppo aloittaa uuden 
 toi mitilan suunnittelu. Hallimallistossamme yhdistyy Trutecin vankka osaami
nen ja kokemus toimitilarakentajana, teräsrakennesuunnitteluosaaminen 
sekä näyttävä arkkitehtisuunnittelu.

Ota yhteyttä meihin jo rakennushankkeen suunnittelun aloitusvaiheessa ja 
hyödynnä suunnittelupalvelumme! Saat kauttamme myös arkkitehdin suun
nittelemat rakennuslupakuvat.

• Tuotanto- ja konepajahallit
• Logistiikka- ja teollisuushallit
• Myymälätilat
• Rekkahallit
• Liikuntatilat, urheiluhallit
• Monitoimihallit

Hallimallisto on ladattavissa myös sivustollamme trutecoy.fi.

TOIMIVAT POHJAT SUURIIN JA KESKISUURIIN HALLITARPEISIIN:

http://trutecoy.fi
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Hallipaketin toimitussisältö

Trutec Oy:n hallipaketin toimitussisältö:

Valittuasi Trutec Oy:n hallipakettitoimituksen saat nopean ja kustannus
tehokkaan kokonaistoimituksen, joka alkaa anturavaluista ja päättyy julki
sivun viimeistely pellitykseen. Huolehdimme puolestasi myös perustuksien 
mitoituksen, teräsrakenteiden suunnittelun sekä konepajakuvat. Saat meidän 
kauttamme tarvittaessa jopa arkkitehdin laatimat rakennuslupakuvat. 

Trutec Oy:n kanssa saat projektisi nopeasti käynnistettyä ja voit keskittyä 
kokonaisuuden hallintaan. Urakkamme työmaalla alkaa siitä kun kohteen 
rakennuslupa on myönnetty ja tontilla on maanrakennustyöt suoritettu. 

• anturat
• sokkelit
• teräsrunko
• seinäelementit
• vesikatto
• sadevesijärjestelmät
• ikkunat
• käynti ja nostoovet
• mahdolliset välipohjan ontelolaatat
• rakennuksen ulkopuoliset listoitukset asennettuna

Mikäli haluat laajentaa toimitussisältöämme voimme  
sopia erikseen myös maanrakennusurakasta, lattiavaluista, 
LVIStöistä sekä sisätilojen rakentamisesta.
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Trutec-Hallimallisto tarjoaa valmiit ratkaisut uuden toimitilan suunnitteluun. 

Rekkahallit

Tuotantohallit

1100

Tehokas tuotantohalli, 1100m², johon yhdistet-
tävissä toimisto tai työn vastaanottotila.  Sivu 6.

600

Kompakti rekkahalli, 600m². Huoltohalli yht-
enäistä tilaa, jossa kolme nosto-ovea.  Sivu 11.

800

Toimiva rekkahalli, 800m². Huoltohallissa läpia-
jettavat lohkot, tilaa siltanosturille.  Sivu 12.

Logistiikkahallit

3 000

Avoin logistiikkahalli, optimaalinen materiaali- 
ja tavarankäsittelyyn, 2000m².   Sivu 16.

13 000

Suuri teräsrunkoinen logistiikkakeskus, vapaa 
sisäkorkeus 20m., 13 000m².  Sivu 17. 

900

Näyttävä rekkahalli, 900m², ratkaisussa myös 
pesuhalli ja toimistotilat.  Sivu 13.

1 200

Suuri rekkahalli, 1200m², huoltohallilla ja toimis-
totilaratkaisulla. Sivu 14.

1 200

Korkea ja avoin tuotantohalli, 1200m². Siltanos-
turin liikerata koko hallin pinta-alalla.  Sivu 7.

2 000

Suuri ja avoin tuotantohalli, mahdollistaa tehok-
kaasti erilaiset tuotannon layoutit.  Sivu 8.

Lisää hallisi näyttävyyttä! 
Katso julkisivumateriaalivaihtoehdot ja 
julkisivutehosteet s. 22

Liikuntahallit

4

Kompakti padel-/urheiluhalli, pelikorkeus jopa 
11m., 1300m².  Sivu 18.

10

Suuri ja näyttävä urheiluhalli, jopa 10 
padelkentälle. 2900m².  Sivu 20.

Harjakatolla toteutettu huippukorkea 5-kentän 
padel-/urheiluhalli., 1500m².   Sivu 19.

5

HALLIOPTIOT

Mallistossa yhdistyy Trutecin vankka osaaminen ja kokemus toimitilarakentajana, teräsrakennesuunnitteluosaaminen sekä näyttävä arkkitehtisuunnittelu.   

https://www.trutecoy.fi
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Tehokas tuotantohalli, johon 
 yhdistettävissä toimisto tai esim. 
työn vastaanottotila. 

Avoimeen halliin voidaan sijoittaa  
siltanosturi. 

Hallissa on teräsristikoilla toteu
tettu pulpettikatto ja korotetut 
piiloräystäät luovat modernin 
ulkonäön. 

Julkisivun tehosteeksi on toteutet
tavissa sisäänkäyntikatos, pylonit 
sekä ikkunoi den auringonsuoja
säleiköt.

FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Toimistotilat

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

55 x 20 m

1100 m2

1070 m2

30 m2

6 m 

P3 

Tuotantohalli 1100

1 060 m2  + 24m2

Hallin ulkomitat: 55 x  20 m

Tuotantotila + toimisto:
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FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Toimisto- ja sosiaalitilat 
sekä tekninen tila

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

55 x 21 m

1150 m2

900  m2

250 m2

 
8 m 

P2/P3 

Tuotantohalli  
1200

 922m2 + 132m2 + 112m2 

Hallin ulkomitat: 55 x 21 m

Tuotantohalli + toimisto ja sos. tilat:
Korkea ja avoin tuotantohalli, joka 
mahdollistaa suurten kappaleiden 
käsittelyn. 

Siltanosturin liikerata kattaa koko 
hallin pintaalan. 

Hallin yhteydessä on kaksikerrok
sinen toimistorakennus, johon on 
sijoitettavissa tauko ja sosiaalitilat 
sekä useita toimistohuoneita.
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Suuri ja avoin halli, johon on  helppo 
sijoittaa tuotannon layout. 

Hallin korkeus voidaan optimoida 
toiminnan tarpeisiin sekä siltanostu
reita on mahdollista sijoittaa halliin 
useampia. 

Katto on toteutettu harjaristikoilla ja 
ulkonäköä on parannettu korotetul
la päätyräystäällä. 

Hallin pitkille sivuilla sekä päätyyn 
voi daan sijoittaa useampia nosto 
ovia. 
 

FAKTAT:
Mitat

Kerrosala

Halli

Toimistotilat

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

79 x 25 m

1975 m2

1 975 m2

0 m2

8 m 

P3 

Tuotantohalli 2000

1935 m2 

Hallin ulkomitat 79 x  25,2m

Tuotantotila
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TOTEUTAMME YRITYKSESI TOIMINTAA PARHAITEN PALVELEVAN TILARATKAISUN
Referenssi: Korimekaanikot Pirkanmaa Oy Nokia. Katso kohteen esittely tästä. 

TEEMME TILAA MENESTYKSELLESI!
Referenssi: Rengascenter Nurmes. Katso kohteen esittely tästä. 

NÄYTTÄVIÄ JULKISIVUJA, YRITYKSESI ILMEESEEN SOPIVAT TEHOSTEET
Referenssi: Tavo Oy Seinäjoki. Katso kohteen esittely tästä. 

TEHOKKAAT TILAT YRITYKSESI TARPEISIIN
Referenssi: Jucat Oy Seinäjoki. Katso kohteen esittely tästä. 

Kumppanisi huolettomaan rakentamiseen
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FAKTAT:

Rekkahalli 600
Kompakti ja toimiva rekkahalli,  
pulpettikatolla. Huoltohalli on yhte
näistä tilaa, jossa kolme nostoovea. 

Halliin voidaan sijoittaa siltanosturi, 
jonka liikerata palvelee koko hallia. 

Hallin korkeus voidaan toteuttaa 
asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Toimisto, tauko ja sosiaalitilat voi
daan sijoittaa hallin pitkälle sivulle 
tai päätyseinustalle. 

Mitat

Kerrosala

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

30 x 20 m

600 m2

8 m 

P3 

600m2 

Hallin ulkomitat 30 x 20 m

Hallitila 
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Toimiva rekkahalli, jossa nostetut 
pääty räystäät ja näyttävä sisään
käyntikatos. 

Huoltohalli on yhtenäistä tilaa,  
jossa kolme läpiajettavaa lohkoa. 

Halliin voidaan sijoittaa siltanosturi, 
jonka liikerata palvelee jokaista 
lohkoa. 

Toimisto, tauko ja sosiaalitilat sijait
sevat äänieristetyn seinän takana ja 
tilat on suunniteltu  
kahteen kerrokseen. 

Alakerrassa tilaa mahdollisen  
varaston sijoittamiseen.

FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Toimisto, sosiaalitilat ja 
tekninen tila

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

30 x 25 m

803 m2

560 m2

243 m2 

7 m 

P3 

Rekkahalli 800

560m2  + 64m2+ 57m2

Hallin ulkomitat 30 x 25 m

Hallitila + varasto + sos. tilat
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FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Toimisto, sosiaalitilat ja 
tekninen tila

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

33 x 23 m

802 m2

587 m2

215 m2 

6 m 

P3 

Rekkahalli  
900

350m2  + 240m2+ 106m2

Hallin ulkomitat 33x 23 m

Hallitila + sos. tilat

Näyttävä rekkahalli, jossa loiva 
harja katto ja kaksi erillistä sisään
käyntiä katoksineen. 

Huoltohallissa on väliseinällä  
toisistaan erotettu pesuhalli sekä  
korjaamohalli. Korjaamohallissa 
tilaa myös varasto hyllyille. 

Toimisto, tauko ja sosiaalitilat on 
 suunniteltu kahteen kerrokseen. 

Alakerrassa on työntekijöiden 
tauko ja sosiaalitilat. Yläkertaan on 
mahdollista sijoittaa joko avokont
tori tai toimistohuoneita sekä 
neuvottelutila.
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Suuri rekkahalli, jossa julkisivu 
tehosteilla ja lasituksilla luotu  
moderni ulkonäkö. 

Huoltohallissa on väliseinällä 
toisistaan erotettu läpiajettava 
pesuhalli sekä varaosamyynti ja 
hyllytilaa. 

Toimisto, tauko ja sosiaalitilat on 
suunniteltu kahteen kerrokseen. 

Alakerrassa on työntekijöiden 
sosiaalitilat. 

Yläkertaan on mahdollista sijoittaa 
joko toimisto- ja/tai taukotilat. 

FAKTAT:
Mitat

Kerrosala

Halli

Toimisto, sosiaalitilat ja 
tekninen tila

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

44 x 28 m

1 253 m2

1 110 m2

243 m2 

7 m 

P3 

760 m2  + 350m2

Hallin ulkomitat 44 x 28 m

Hallitilat 

Rekkahalli 
1200
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Teräsrungolla toteutettu avoin 
logistiikkahalli, joka soveltuu  
erin omaisesti materiaali ja  
tavarankäsittelyyn. 

Halliin on yhdistettävissä erilaisia 
oviratkaisuja sekä lastauslaiturei den 
imutaskuja. 

Ammattitaitoisten asentajien sekä 
rakenteellisten vakioratkaisujen 
ansiosta Trutec Oy:n hallipaketti
toimitus asentuu nopeasti.

FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Sosiaalitilat

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

63 x 49 m

2995 m2

2980 m2

15 m2

7,5 m 

P2 

Logistiikkahalli 3000

3000 m2  

Hallin ulkomitat 63 x 49 m

Avara hallitila 
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Suuri teräsrunkoinen logistiikka
kes kus, joka on suunniteltu palve
lemaan mittavien materiaalivirtojen 
käsittelyssä. 

Halliin on yhdistettävissä erilaisia 
ovi ratkaisuja sekä lastauslaiturei den 
imutaskuja. 

Logistiikkakeskuksen vapaa sisä
korkeus on 20 metriä, jonka ansios
ta varastointitilavuus on hulppeat 
250.000     ............m3 .

FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Sosiaalitilat 

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

121x109 m

13200 m2

12600 m2

600 m2

20 m 

P0 

Logistiikkahalli 13 000

12 000m2 + 500m2 + 1100m2+ 600m2

Hallin ulkomitat  121 x 109 m

Hallitila +  toimistotilat + varastot + tekniset ja sos.tilat
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TRUTEC OY ON KUMPPANISI HUOLETTOMAAN RAKENTAMISEEN. 

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA ERITYISVAATIMUKSET TÄYTTÄVÄT URHEILUTILAT

Referenssi: BilleBeino -padelhalli, Rakennusliike Pohjonen Oy, Kuopio.

Referenssi: ProPadel Oy, Mustasaari

TEEMME TILAA MENESTYKSELLESI!
Referenssi: YIT Oy / Wärtsilä Smart Technology Hub Logistiikkakeskus, Vaasa

https://www.trutecoy.fi
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Kompakti padel- / urheiluhalli, jossa 
pelikorkeus jopa 10m. Teräksestä 
valmistetut kattoristikot on sijoitettu 
pelikenttien väliin. 

Julkisivuiltaan halli on moderni ja 
sisäänkäyntiä on korostettu katok
sella. Ikkunapintaala on minimoitu 
sisäpelejä varten. Halliin on sijoitettu 
pukutilat sekä avoin oleskelutila. 

Tekninen tila, IVkonehuone ja 
siivous komero on helposti sijoi
tettavissa yhtenäiseksi koko
naisuudeksi.

FAKTAT:

Mitat:

Kerrosala

Halli

Sosiaali-, tauko- sekä 
tekninen tila

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

48 x 27 m

1300 m2

1156 m2

144 m2

 
8m/10m 

P0 

Liikuntahalli  4

1 130m2 + 35m2 + 54m2

Hallin ulkomitat 48  x  27m

Liikuntatila +   varastotilat + sos. tilat
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Harjakatolla toteutettu huippu 
korkea 5kentän padelhalli. 

Teräsristikot on suunniteltu harjal le 
nouseviksi, jolloin vapaata pelitilaa 
jopa 11metriin asti. 

Sosiaali ja varastotilat on toteutettu 
toimivaksi kokonaisuudeksi, joiden 
yläpuolelle on sijoitettu parvi. 

Oleskelutilana toimivalta parvelta on 
näköala koko halliin.

FAKTAT:

Mitat:

Kerrosala

Halli

Sosiaali-, tauko- sekä 
tekninen tila

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

60 x 25 m

1497 m2

1421 m2

76 m2

 
8m/11m 

P0 

Liikuntahalli 5

1 400m2 + 29m2 + 38m2

Hallin ulkomitat 60 x  25m

Liikuntatila +   varastotilat + sos. tilat
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Suuri ja näyttävä urheiluhalli, jonka 
avoi meen tilaan sovitettavissa jopa 
kymmenen padelkenttää. 

Vapaa sisäkorkeus 11 metriä, joten 
halli soveltuu kilpatason padeltur
nauksiin. 

Oleskelutilaa on kahdessa eri ker
roksessa sekä lisäksi kokous ja  
saunatilat. 

Talotekniikalle on varattu runsaasti 
tilaa, joten halliin on helposti toteu
tettavissa esimerkiksi maalämmitys 
sekä viilennys patterit.

FAKTAT:

Mitat

Kerrosala

Halli

Sosiaali-, tauko- ja 
kokous tilat sekä  
tekniikka

Hallin vapaakorkeus

Paloluokka

61 x 48 m

2900 m2

2450 m2

450 m2 
 
 
 
11 m 

P0 

Liikuntahalli 10

2 670m2 + 99m2 + 117m2

Hallin ulkomitat 61x 48m

Liikuntatila +   varastotilat + sos. tilat
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Korosta hallisi näyttävyyttä 
julkisivumateriaaleilla ja julkisivun tehosteillaHALLIOPTIOT

Moderni ja huoltovapaa kolmiulotteinen metalli-
kasettiverhous.

Kestävä ja näyttävä kolmiulotteinen pystysuuntai-
sesti asennettu metalliverhous. 

PILARI SHAKKI

Huomiota herättävä ja moderni kolmiulotteinen 
metallikasettiverhous.

TETRIS

Uniikki, brändiäsi vahvistava julkisivuverhous.

VISIO

Persoonallinen, rei’itetty sekä pulverimaalattu 
metalliverhous.

Parantaa työviihtyvyyttä sekä ehkäisee kiinteistöön 
kohdistuvaa lämpösäteilyä.

AURINGONSUOJA

Huomiota herättävä ja yrityksesi brändiä vahvistava  
mainostaulu.  

PYLONI

Korostaa ja selkeyttää kiinteistön sisäänkäyntiä. 

KEHYS

Pääsisäänkäynnin sadesuoja mahdollistaa  
automaattiovet sekä lämmitetyn laatoituksen.

KATOS

Korostaa ja tuo kiinteistölle näyttävyyttä sekä  
suojaa sisäänkäyntiä sadevedeltä. 

LIPPA
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TRUTEC OY - HALLIPAKETIT

MITÄ HALLIS
I 

MAKSAA?
KLIKKAA TÄ

STÄ 

TARJOUSPYYNTÖÖN

Yritys:

Yhteyshenkilö:

Hallin sijainti:

Sähköposti:

Puhelin:

Alustava aikataulu:

ASIAKKAAN 
YHTEYSTIEDOT

KÄYTTÖTARKOITUS:
(Mitä hallissa tehdään?)

HALLIN KOKO:
(Leveys x pituus x korkeus)

OVET JA IKKUNAT:
(Nostoovien koko ja sijainti, käyntiovien määrä ja sijainti, ikkunatarpeet)

TOIMISTO JA SOSIAALITILAT:
(m2 tarve, yhteen vai kahteen tasoon)

TARJOUSPYYNNÖN LÄHTÖTIEDOT

https://www.trutecoy.fi/hallipaketit-tarjouspyynto?utm_source=Trutec+Hallimallisto&utm_medium=pdf&utm_campaign=Hallimallisto_tarjouspyynto&utm_id=Hallimallisto+tarjouspyynto


Teemme tilaa menestyksellesi. 
Ota yhteyttä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja hyödynnä suunnittelu-
palvelumme. Saat kauttamme myös arkkitehdin suunnittelemat rakennus
lupakuvat. 

Olemme kumppanisi huolettomaan rakentamiseen. Käytämme suunnittelussa optimoituja 
vakioratkaisuja, joiden ansiosta pystymme antamaan erittäin kilpailukykyisen tarjouksen. 

Kiinteän hinnan ja asiakaskohtaisesti sovittavan toimitussisällön ansiosta projektin kustan
nukset pysyvät kurissa. 

Lupaamme, että rakennus on käyttöönotettavissa sovittuna ajankohtana.

Jukka Kapela 
Tj, myynti ja  
projektinjohto
050 506 6757

Tero Pellinen
Myynti hallipaketit, 
teräsrakenteet
040 594 0426

Joonas Kleimola
Myynti ja projektinjohto 
julkisivut, hallipaketit
040 533 8851

Tuomas Anttila
Myynti julkisivut ja 
hallipaketit
050 400 9057

Markus Nokua
Myynti ja projektin  
johto teräsrakenteet
050 526 2452

Trutec Oy

Runkotie 18 B
60100 Seinäjoki

Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki

etunimi.sukunimi@trutecoy.fi

tarjoukset@trutecoy.fi
trutecoy.fi

Ota yhteyttä, palvelemme sinua koko Suomen alueella!

MITÄ HALLIS
I 

MAKSAA?
KLIKKAA TÄ

STÄ 

TARJOUSPYYNTÖÖN

https://www.trutecoy.fi/hallipaketit-tarjouspyynto?utm_source=Trutec+Hallimallisto&utm_medium=pdf&utm_campaign=Hallimallisto_tarjouspyynto&utm_id=Hallimallisto+tarjouspyynto

