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KKauas ovat jääneet ne ajat, jolloin
talot piirrettiin tupakka-askin kanteen.
Maailmamme on kehittynyt muutaman
sukupolven aikana tielle, jolta tuskin
on paluuta menneeseen. Teollisuuden,
liike-elämän, julkisten palveluiden, kuten
myös jokapäiväisen elämämmekin tar-
peet ja vaatimukset ovat muuttuneet
niin, että yhteiskuntamme tukirankaa
kannattelemaan on noussut taidokkaasti
valmistettuja rakennuksia ja rakennelmia.
Monimutkaistuva maailmankuvamme
ja ympäristömme vaatii sen suunnitteli-
joilta sekä rakentajilta yhä enemmän
tietojen hallintaa, osaamista, ammatti-
taitoa ja kokemusta.

Nykyajan laadukas rakennussuunnit-
telu ja rakentaminen on tiimityötä. Kaik-
kia osapuolia kuullaan jo alusta alkaen.
Uuden rakennuskohteen käynnistyessä
arkkitehdin tehtävänä on sitoa rakennuk-
sen toiminnot sekä käyttäjien toiveet
toimivaksi kokonaisuudeksi sekä pukea
ne suunnitelmissaan ulkonäöltään posi-
tiiviseen, ympäristöömme sopivaan
asuun.

Varsinkin julkisessa rakentamisessa
on tärkeää, että myös rakennuksen lo-
pullisten käyttäjien toiveet kartoitetaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Koko henkilökunnan innostus, motivaa-
tio sekä sitoutuminen rakennushanketta
kohtaan näkyvät onnistuneena ja toimi-
vana rakennuksena.

“Tärkeintä on lopputulos”, toteaa
arkkitehti Ulla Hovi, Arkkitehtitoimisto
Hovi Oy:stä Kotkasta. “Käyttäjien sitou-
tuminen suunnitteluun vähentää virhe-
arviointien tekemistä sekä vähentää va-
litusten määrää. Työntekijät kokevat
näin omakseen rakennuksen, johon heil-
lä on ollut mahdollisuus vaikuttaa.”

Kaikki osapuolet huomioivalla suun-
nittelulla pyritään eliminoimaan myös
turhat muutos- ja korjaustyöt. Raken-
nussuunnitelmiin tehdyt muutokset
hidastavat kohteiden valmistumista,
kiristävät aikatauluja ja lisäävät kustan-
nuksia.

Arkkitehtitoimisto Hovi Oy suun-
nittelee rakennuksia julkiseen ja yritysten
käyttöön. Hovi mainitsee esimerkin,
jossa erään koulun saneerauksen yhtey-
dessä opettajisto osallistui innostuneesti
korjausprojektiin. Opettajat sitoutuivat
suunnitelmiin omin nimikirjoituksin.
Näin he omilla toiveillaan lisäsivät kou-
lun toimivuutta ja käytännöllisyyttä.

Yhteistyöllä hyviä tuloksia
julkisessa rakentamisessa

Arkkitehti Ulla Hovi on Rakennusliike
U.Lipsanen Oy:n hallituksen jäsen.



CCarrols panostaa voimakkaasti
palveluverkkoonsa. Aivan uuden tyylin
Express-ravintoloita alkaa nousta ym-
päri Suomea. Juuri allekirjoitetun sopi-
muksen mukaan Rakennusliike
U.Lipsanen Oy:n sisaryritys, Moduls
Oy ryhtyy rakentamaan uusia Carrols-
pikaruokaloita, jotka sijoittuvat eri-
puolille maatamme. Ensimmäinen ra-
kennusvaihe sisältää kolme uutta pika-
ruokapaikkaa ja jatkoa on luvassa.

Carrolsin Expressiin kätkeytyy aivan
uudenlaista ajattelua. Ravintolat ovat
kuin pieniä “kontteja”, jotka rakenne-
taan Pieksämäellä ja siirretään kokonai-
sina sijoituspaikoilleen valettujen perus-
tusten päälle. Asiakkaiden palvelu voi
alkaa jo viikon päästä pystytyksestä.
Erikoisen Expressistä tekee se, että au-
toravintolat ovat tarpeen mukaan jopa
siirrettävissä perustuksiltaan uusille
myyntipaikoille.

Express-pikaruokalan perusmoduli
on kooltaan 50 neliömetriä. Perinteisen
autoonmyynnin lisäksi autoravintola
pitää sisällään 9 asiakaspaikkaa. Perus-
moduli on laajennettavissa 24:n ja 50:n
hengen ravintoloiksi. 50-paikkainen au-
toravintola on kooltaan 126 m

2
. Perus-

moduli käsittää tehokkaan, nykyaikai-
sen keittiön sekä suuren määrän erilaista

ravintolan ylläpidon tarvitsemaa tek-
niikkaa. Rakennuksen rakenteet ja ma-
teriaalit on suunniteltu kestämään kul-
jetuksia ja siksi sille kertyy painoakin
yli kaksikymmentä tonnia. Myös erikois-
tekniikka ja varustelu lisäävät osaltaan
painoa.

Uudet Carrolsit sijoittuvat pääasiassa
suurten liikekeskusten kylkeen, kau-
punkien keskustoihin ja sinne, missä
ihmisetkin kulkevat. Expressin prototyy-
pit palvelevat jo asiakkaitaan Van-taalta
ja Helsingin Itäkeskuksesta. Moduls
Oy:n rakentamat Carrolsit löytynevät
suurten taajamien ostospara-tiiseista.

Express-ravintolan suunnittelulla on
pyritty saavuttamaan monia etuja. Liiku-
teltavuus luo joustavuutta sekä rakenta-
miseen että sijoituspaikan valintaan.
Tämä tekee pikaruokalan elinkaaresta
pidemmän. Luonnollisesti myös asiakas-
palvelun periaatteet painavat paljon tässä
puntarissa.

Carrols Expressin huomiota herät-
tävän pirteä ja helposti tunnistettava
ulkomuoto tulee houkuttelemaan run-
saasti ihmisiä hyvän ruuan pariin.

Carrols ajattelee asiakkaitaan

Suunnittelukokouksessa puidaan
Carrols Expressin yksityiskohtia.



JJyväskylän maalaiskunnan ja Palokan
taajaman asukasluku on kolminkertais-
tunut lyhyessä ajassa. Erityisesti nuorten
lapsiperheiden kasvava määrä on lisännyt
myös julkista rakentamista alueella.

Tämä positiivinen kehitys on johta-
nut myös Palokan kirkon laajentamaan.
Kirkon vieressä sijaitseva 1000 oppilaan
koulu on lisännyt haasteita omalta osal-
taan.

Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n ura-
koimaa kirkkoa on lähdetty rakentamaan
talon oman väen toiveiden ja
oululaisen arkkitehtitoimisto
Jorma Teppo Oy:n voittoisan
kutsukilpailusuunnitelman
pohjalta.

Rakennustyöt käynnistyivät
vuoden 1998 syksyllä. Laajennus
on valmis kesäkuun loppuun
mennessä, jonka jälkeen vii-
meistellään vielä kirkon piha-
alueet. Rakennus otetaan viral-
lisesti käyttöön syyskuun puolessa
välissä 1999 Lapuan hiippakun-
nan piispan vihkiessä kirkon.

Vuonna 1978 rakennetut vanhat tilat
kasvavat kysyntää vastaaviin mittoihin.
Kerrosala lisääntyy laajennuksen myötä
nykyisestä 1235 neliömetristä 2082 ne-
liöön. Tilavuuskin lähes tuplaantuu 8770
kuutiometriin. Laajennuksen yhteydessä
myös vanhat tilat uudistuvat.

Uuden kirkon vaikuttavin osa on

kymmenen metriä korkea, uljas kirkko-
sali. Sitä hallitsee korkeat, vaaleat seinät,
puinen katto sekä luonnon valoa tuovat
suuret ikkunat. Lattia saa lämpimän
punaruskean klinkkeripäällysteen. Uusi
noin 400 hengen kirkkosali liittyy van-
haan osaan huikealla, osittain avautuvalla
lasisiirtoseinällä.

Laajennus tuo toimivia tiloja myös
kirkon hallinnolle, eri toiminnoille sekä
aktiviiteeteille. Nuorisotyö, diakonia ja
päiväkerho saavat nyt hyvät puitteet
tehdä omaa tärkeää työtään.

“Suomeen on nousemassa paljon
vastaavanlaisia kirkollisia rakennuskoh-
teita kuin Palokan kirkko”, kertoo ra-
kennustyömaan valvoja, rakennusin-
sinööri Veikko Toivakka Jyväskylän
maaseurakunnasta. Hän mainitsee, että
kirkon suunnitelmien lähtökohtana ovat
olleet ensisijaisesti toiminnalliset toiveet
ja odotukset sekä käytännön vaatimuk-
set. Vielä rakennusvaiheessakin on pyritty

kuuntelemaan käyttäjien toiveita.
“Kommentteja sekä parannusehdotuksia
onkin saatu työntekijöiltä ja toiveisiin
vastattu”, lisää rakennusinsinööri Toi-
vakka, joka on työskennellyt Jyväskylän
maaseurakunnassa vuodesta 1984.

“Toimivuuden lisäksi kirkon täytyy
antaa yleisölleen myös emotionaalisia
aistimuksia ja tuntemuksia sekä visuaa-
lisia kokemuksia”, sanoo Toivakka.
Tämäkin näkökulma on huomioitu Pa-
lokan kirkon uudisrakennusosassa.

“Menneen talven kovat pak-
kaset veivät 13 työpäivää, mikä
näkyy lyhyenä viiveenä rakennus-
aikatauluissa”, mainitsee raken-
nusinsinööri Veikko Toivakka.
Myös joidenkin tarvikkeiden
myöhästyneet toimitukset ovat
omalta osaltaan viivästyttäneet ai-
katauluja. Silti hän uskoo, että ra-
kennus valmistuu ajallaan. Ra-
kennuttaja on rakennuskohteen
vaativuuden huomioiden on ha-
lunnut varata myös “pelivaraa”.

Muutama erikoisuuskin mahtuu jou-
koon. Erityisryhmien liikkuvuutta ja
toimintoja helpottamaan rakennetaan
hissi kahden kerroksen välille. Lisäksi
kirkossa satsataan äänentoistoon, tek-
niikkaan ja akustiikkaan.

Pian seurakuntaväkeä kutsutaan
tilaisuuksiin kolmen uuden kirkonkellon
voimin. Ne saadaan soimaan
nykyaikaisen soittojärjestelmän avulla.

Rakennusinsinööri Veikko Toivakka
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Vanhat urut - uusi sointi

Jyväskylän maaseurakunnan kanttori
Heikki Tynkkynen on ollut talon
kirjoilla vuodesta 1975 ja nähnyt
vanhemman rakennusosan
valmistumisen vuonna 1978. Heikki
Tynkkynen muistelee, että edellisen
rakennustyömaan budjetti oli tiukka.
“Miljoona piti saada pois. Tilat jäivät
alun alkaen liian pieniksi”, kertoo
Tynkkynen.

Kirkon uuden osan valmistuttua
kirkkourut pääsevät sille kuuluvalle
paikalleen, alttarin äärelle. Urut ovat
samat kuin ennenkin, mutta nyt niihin
rakennetaan lisää äänikertoja. “Urkujen
sointiin vaikuttaa myös tilan olemus”,
sanoo kanttori Heikki Tynkkynen. Siksi
Palokan kirkon akustiikkaa on tutkittu
erityisen tarkasti ja laskelmia on tehty.
Laskelmien tuloksena kattoon
rakennetaan ääntä ohjaavia pintoja.

Heikki Tynkkynen iloitsee parem-
mista mahdollisuuksista järjestää myös
erilaisia tilaisuuksia, kirkkokonsertteja
ja -näytelmiä. Lisäksi erillinen kirkkotori
flyygeleineen mahdollistaa muunmuassa
kamarikonserttien pitämisen.

Pieksämäkeläinen Ari Nieminen on ollut vuodesta 1991
alkaen Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n palveluksessa. Nyt
hän työskentelee Palokan kirkon työmaalla ja ajaa päivittäin
edestakaisen matkan Pieksämäeltä Palokkaan.

Pääasiassa hänen toimenkuvaansa kuuluvat erilaiset
putsityöt. Työtehtävät ovat sisältäneet monentyyppisiä töitä,
kuten esimerkiksi seinien paikkausta, erilaisia lattiatöitä sekä
telineiden rakentamista.

Ari Niemisen mielestä kirkon rakentaminen ei juurikaan
eroa muista rakennuskohteista. Työt koostuvat pitkälti
samanlaisista työvaiheista. Suurimpina eroina muuhun
rakentamiseen ovat suuret pinnat sekä korkeat paikat. Jotkut
osa-alueet sisältävät tarkkuutta vaativaa työskentelyä.

Tässä Ari Nieminen viimeistelee Palokan kirkon keittiön
lattiaa. Lattioihin on asennettu uudet vesi-, viemäri- ja
sähköputket.

Palokan kirkon vaikuttava, korkea kirkkosali tuo
haasteita myös rakennusmiehille.



RRakennusliike U.Lipsanen Oy tekee
työtä tulevaisuutensa eteen. Yksi meneil-
lään olevista toiminnoista on teknolo-
giastrategian laatiminen.

“Yrityksillä on yleensä paljon erilaisia
kehittämistarpeita, mutta niukat resurs-
sit eivät riitä kaikkien hankkeiden to-
teuttamiseen”, kertoo VTT:n erikoistut-
kija Antti Lakka. VTT:n teknologiastra-
tegian konsultoinnilla autetaan yritystä
kohdistamaan rajalliset resurssinsa tär-
keimpiin seikkoihin ja kytkemään kehit-
tämistoiminnot osaksi liiketoimintaa.

“Yksi lähtökohta teknologiastrategian
suunnittelussa on toimintaympäristön
arvioiminen”, toteaa VTT:n rakennus-
markkinoihin perehtynyt tutkija Tommi
Alanen. “VTT:n arvio rakennusmarkki-
noista on, että lähivuosina on odotetta-
vissa varsin tasainen jakso rakenta-
misessa. Vastaavaa vuoristorataa kuin
90-luvun taitteen jyrkkä nousu ja sitä
seurannut hurja pudotus, ei ole odotet-
tavissa. Rakentaminen painottuu harvoi-
hin kasvukeskuksiin, joista yksi on Jy-
väskylä.” VTT:n tutkija Tommi Alanen
arvioi, että Rakennusliike U.Lipsanen

Oy:n markkina-alueella rakentaminen
ei enää tästä kasva, mutta ei tosin vähe-
nekään. Vain vuosittaisia heilahte-luja
eri paikkakunnilla on odotettavissa.

Teknologiastrategiaa laadittaessa mää-
ritetään yrityksen kehitystoiminnan
suuntaviivat. Seuraavaksi valitaan ne
hankkeet, joista yritykselle on eniten
hyötyä. Valittujen hankkeiden pohjalta
yritykselle asetetaan tavoitteet hank-
keiden eteenpäin viemiseksi, määritellään
keinot ja menetelmät sekä laaditaan
kehitysohjelma. Kehitysohjelma sisältää
aikataulutettuja, konkreettisia tehtäviä,
joilla on omat vastuuhenkilönsä.

“Tärkeää olisikin, että koko yrityksen
henkilökunta sitoutuu asetettuihin ta-
voitteisiin ja kohdistaa henkiset voima-
varansa yhteisen edun nimissä”, painot-
taa Antti Lakka VTT:stä. Yksi klinikan
tavoitteista on se, että kehitysohjelma
jää elämään yrityksessä ja viitoittaa jat-
kossakin yrityksen toimintaa. Ohjelma
on hyvä tarkistaa ja päivittää kerran
vuodessa esimerkiksi syksyisin vuosi-
suunnittelua tehtäessä.

Teknologiastrategia on luotu erityi-
sesti rakennusteollisuutta sekä rakennus-
tarvikkeita valmistavia yrityksiä varten.
Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavat pääasiassa VTT Rakennustek-
niikka, Teknologian kehittämiskeskus
TEKES sekä Finntech.

Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n
osalta teknologiastrategia on edennyt
tavoitteiden asettamisen tasolle. Yrityk-
sen avainhenkilöt on haastateltu ja yksi
seminaari on pidetty. Tehdyn työn poh-
jalta on noussut esiin muutamia alueita,
jotka ansaitsevat tarkempaa kehitystyötä.

VTT:n erikoistutkija Antti Lakka
kertoo, että Rakennusliike Lipsasella
koko prosessi on otettu innostuneesti
vastaan. Näyttää siltä, että henkilökunta
pitää kehitysohjelmaa tärkeänä yrityksen
tulevaisuuden kannalta ja on sitoutunut
tekemään töitä sen eteen.

VTT:n tutkijat Antti Lakka ja Tommi Alanen:

Teknologiastrategia
- satsaus tulevaisuuteen

Antti Lakka ja Tommi Alanen



JJyväskylän maalaiskuntaan, Palokan
taajamaan kohoaa Ritoniityn päiväkoti.
Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n urakoi-
ma uudisrakennus nousee ripeästi. Maa-
liskuussa aloitettu kohde valmistuu kesä-
kuun loppuun mennessä, jonka jälkeen
talo viimeistellään kalusteilla ja pihatöillä.
Viitisen kymmentä pientä käyttäjää astuu
upouuteen päiväkotiin koulujen alkaessa
elokuussa.

Rakennusaikataulun tiivistämiseksi
päiväkotiin on tehty pieniä rakenteellisia
muutoksia suunnitelmiin nähden. Muun
muassa osa tiiliseinistä on muutettu
betonielementeiksi. Myös talon sokkeli
on korvattu perinteisen muurauksen
sijaan betonielementeillä.

Ritoniityn päiväkodin valvoja, Jyväs-
kylän maalaiskunnan rakennusinsinööri
Raimo Lehti kertoo, että päiväkotia
rakennettaessa käyttäjien näkökulma on
otettu huomioon alusta asti. Lähtökoh-
tana on ollut pienten lasten maailma.
Käytännössä tämä tarkoittaa selkeää
pohjaratkaisua, onnistuneita materiaali-
valintoja sekä oikein mitoitettuja, toimi-
via ja kestäviä kalusteita.

Lähitulevaisuuskin on huomioitu.
Lähiaikoina päiväkodin läheisyyteen
rakennetaan vanhusten palvelutalo. Päi-
väkodin ja palvelutalon välille tulee
yhteisiä toimintoja helpottava käytävä.
Päiväkodin lapset sekä palvelutalon van-

hukset saavat ateriansa yhteisestä keit-
tiöstä.

Rakennusinsinööri Raimo Lehti mai-
nitsee valmiin päiväkodin julkivun ole-
van hyvin edustavan näköinen. Ritonii-
tyn päiväkodin ulkoilmeessä yhdistyvät
näyttävästi puupaneeli, lohkoharkko,
vaneeri sekä 3-kerrosrappaus. Useiden
tekniikoiden ja materiaalien yhdistely
tuo rakennukseen monimuotoisuutta
ja persoonallista ilmettä, mutta samalla
se lisää vaativuutta ja tarkuutta rakenta-
miseen.

Raimo Lehti tietää, että päiväkotien
rakentamista on tutkittu paljon. Hänen
mukaansa työmenekki on lähes kaksin-

kertainen muuhun rakentamiseen ver-
rattuna. Päiväkoti on erikoiskohde, joka
vaatii viimeisteltyä laatua, kestäviä ma-
teriaaleja, piharakentamista sekä erikois-
kalusteita.

Raimo Lehden mielestä Rakennus-
liike U.Lipsanen Oy ansaitsee kiitettävät
paperit päiväkodin rakennustyömaan
urakoinnissa. Erityisesti hän on pannut
merkille työmaan vastaavan mestarin,
Pertti Häkkisen työpanoksen.

Valmistuttuaan rakennusinsinööriksi
vuonna 1969 Raimo Lehti on tutustu-
nut käytännön tasolla kaikkiin raken-
nusalan työtehtäviin työmailta kustan-
nuslaskentaan. Jyväskylän maalais-
kunnan rakennusvalvojan tehtävissä
hän on toiminut kolmisen vuotta.

Ritoniityn päiväkoti valmistuu
vauhdilla
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