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Vähälä Logistics Oy:ssä 
on tekemisen meininki

Vähälä-yhtiöissä on toimintaan 
laitettu menovaihde päälle. Yri-
tyksessä, joka vastaa mm. Pohjois- 
ja Keski-Suomen Kiitolinja-liiken-
teestä, on juuri toteutettu totaa-
linen omistuspohjan nuorennus-
leikkaus. 

Samassa yhteydessä yritys sai 
uuden, nuorekkaan toimitusjohta-
jan. Myös yhtiön liiketoimintaa on 
tarkasteltu uudesta näkökulmasta.

Uudet tuulet ja tuoreet ideat 
tarvitsevat luonnollisesti uusien 
linjausten mukaiset toimitilat ja 
siksi Vähälä-yhtiöissä on käynnis-
tetty uusien logistiikkakeskusten 
rakennushankkeet Jyväskylässä 
ja Ylivieskassa.

Kuljetus- ja logistiikka-alan palveluihin 
erikoistuneelle Vähälä Logistics Oy:lle 
valmistuu ensi kesäksi Jyväskylän Vaa-
jakoskelle uusi, lähes 13000 neliön lii-
kenneterminaali. Tilavuutta hulppealle 
rakennukselle kertyy 118000 kuution 
verran. 

Terminaali sijoittuu vuonna 2008 
silloiselta Jyväskylän maalaiskunnal-
ta hankitulle noin 11 hehtaarin tontil-
le Kanavuoren kupeessa. Läheisyydessä 
virtaavat valtatiet 4, 9, 13 ja 23.

- Paikka on toimintamme kannal-
ta ihanteellinen, tunnustaa yhtiön toi-
mitusjohtaja Ville Vähälä, ja korostaa 
samalla Nelostien osuutta kuljetusten 
pääväylänä. 

Ville Vähälä kertoo, että uuden 
logistiikkakeskuksen valmistuttua Vä -
hälä Logistics keskittää liikenteellisen 
keskuspaikkansa toiminnot Vaajakos-
kelle. Pitkään palvelleesta 7000 neliön 
terminaalista Seppälänkankaalla tullaan 
luopumaan.

Yrityksellä on terminaalit myös Oulus-
sa, Ylivieskassa, Rovaniemellä ja Kemis-
sä. Oulun ja Jyväskylän terminaalit ovat 
toiminnassa yötä päivää. Yrityksen pää-
konttori sijaitsee Oulussa. 

Asiakkaitten kappaletavaraa ja elin-
tarvikkeita kuljetaan ympäri Suomea 
noin sadan oman ajoneuvon, 200 jal-
kalavan sekä 200 perävaunun kyyditse-
mänä. Lisäksi noin sata sopimusliiken-
nöitsijöiden autoa kiidättää maanteillä 
tavaraa Vähälän väreissä. Yrityksen pal-
veluksessa työskentelee noin 350 hen-
kilöä.

Uudet tilat luovat uusia 
mahdollisuuksia

Ville Vähälä katsoo tulevaisuuteen 
luottavaisesti.

- Uusi logistiikkakeskus avaa meille 
mahdollisuuksia toimintamme kehittä-
miseen sekä varmistaa kasvun varaa pit-
källe tulevaisuuteen, kertoo toimitus-
johtaja Vähälä.

Mittava terminaali Jyväskylän Vaajakoskelle
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- Pääsemme nyt tarjoamaan asiak-
kaillemme myös niitä täyden palve-
lun logistisia hankkeitamme, joita van-
hoissa tiloissa emme tilojen ahtauden 
ja epäkäytännöllisyyden takia voineet 
toteuttaa, Vähälä mainitsee.

Uuteen terminaaliin valmistuu rei-
lusti avaraa tilaa niin kappaletavaroiden 
kuin lämpimien elintarvikkeiden käsit-
telyyn ja lajitteluun. Eri säilytyslämpö-
tiloja vaativia elintarvikkeita varten hal-
liin tulee temperoituja tiloja yhteensä 
noin 3000 neliötä. Omat osastonsa saa-
vat niin + 2°C - ja + 6°C -asteessa säily-
tettävät tuotteet kuin pakasteetkin.

- Suunnitelmissa on myös käynnis-
tää uusia palveluita, paljastaa Vähälä. 

- Yksi näistä on varastointipalvelut, 
joita Seppälänkankaalla ei juurikaan 
voitu asiakkaillemme järjestää, hän ker-
too.

Uusi terminaali tuo tullessaan suju-
vuutta materiaalien käsittelyyn. Tämä 
tulee näkymään myös rahtien aikatau-
luissa. Uusia työntekijöitäkin tullaan 
tarvitsemaan, kun Vaajakosken toimi-
piste aloittaa toimintansa.

Tekniikkaa ja turvallisuutta

Ajoneuvojen kyydissä kulkee muutakin 
kuin tavaraa ja kuljettaja.

Nykypäivän rekat ovat täynnä tek-
niikkaa. Puhelimilla, gps-paikantimilla 

ja ajoneuvopäätteillä hoidetaan yhtey-
denpidon lisäksi mm. ajotapaseurantaa, 
navigointia sekä tavaralähetysten seu-
rantaa. Myös turvallisuuteen on kiinni-
tetty suurta huomiota.

Meneillään olevien uudistusten 
myötä Vähälä Logistics kasvattaa enti-
sestään turvallisuustasoa niin ajoneu-
voissa kuin logistiikkakeskuksissaan. 
Alueet aidataan ja turvallisuuskoulu-
tukseen sekä vartiointiin panostetaan. 

- Rakennamme rahtiturvallisuut-
tamme kansainvälisen ns. TAPA-stan-
dardin vaatimusten mukaisiksi, kertoo 
Ville Vähälä. 

- Tavoitteemme on saavuttaa TAPA 
(Transported Asset Protection Associa-
tion) -standardin auditointi sen kor-
keimmassa luokassaan, toimitusjohtaja 
Vähälä valottaa.

Kuljetuksia jo kolmen 
sukupolven ajan

Vähälä-yhtiöiden juuret ulottuvat 
vuoteen 1937, jolloin yhtiön perus-
taja, Ville Vähälän isoisä Lauri hank-
ki ensimmäisen kuorma-autonsa puu-
tavarakuljetuksia varten. Eri vaiheiden 
kautta yritys siirtyi kappaletavaroiden 
kuljettamiseen ja laajensi toimintaan-
sa. 50-luvulla autokanta käsitti jo kym-
menen ajoneuvoa. Kiitolinja-ryhmitty-
mään liityttiin vuonna 1956.

Vuonna 1975 Lauri Vähälältä yritys 
siirtyi hänen neljälle pojalleen, kunnes 
vuonna 2009 yrityksessä toteutettiin 
yhtiön toinen sukupolvenvaihdos. Sii-
nä Jukka Vähälän lapset Ville, Janne ja 
Tiina Salonen ostivat yhdessä Vähälä-
yhtiöiden liiketoiminnan ja perustivat 
konsernille uuden emoyhtiön, Vähä-
lä Logistics Oy:n. Samassa yhteydessä 
koko pienen ikänsä autojen parissa viet-
tänyt Ville Vähälä aloitti yhtiön toimi-
tusjohtajana.

Rakentaminen 
aikataulussaan

Logistiikkakeskuksen rakentamisen 
kokonaisvastuu on Rakennusliike 
U.Lipsanen Oy:llä. Kokonaiskustan-
nuksiltaan noin 15 miljoonaa euron 
hanketta viedään eteenpäin KVR-
urakkana, johon rakentamisen lisäk-
si kuuluu myös suunnittelu. 

Terminaalialueen mittavat lou-
hinta- ja maanrakennustyöt käyn-
nistyivät vuonna 2009. Varsinaiset 
rakennustyöt aloitettiin kesällä 2010. 
Rakennus luovutetaan tilaajalle kesä-
kuussa 2011. 

- Aikataulussa ollaan, vakuuttaa 
Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n vas-
taava mestari Hannu Kujala.

- Kohde on edennyt suunnitelmi-
en mukaisesti. Seinät on asennettu ja 
katto pään päällä. Hallin lattiavaluja 
viimeistellään, luettelee Kujala.

- Vielä ennen talven lumia on 
tarkoituksemme asfaltoida pihamaa. 
Päällystettävää onkin ruhtinaalliset 
65000 neliötä, kertoo Hannu Kujala.
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Broman Group 
keskittää logistiikkansa 
Hyvinkäälle

Hyvin monelle autoileval-
le ihmiselle Motonet ja AD 
VaraosaMaailma ovat tuttuja 
autovaraosien ja -tarvikkei-
den, työkalujen sekä vapaa-
ajan tuotteiden ostopaikkoja. 

Motonet-ketjulla on 18 
tavarataloa ympäri Suomea. 
AD-ketjuun, joka on yksi Suo-
men suurimmista vapaan 
autonvaraosakaupan toi-
mijoista, kuuluu puolestaan 
noin 30 liikettä, joiden kaik-
kien yhteydessä toimii AD-
autokorjaamo.

Sekä Motonetin että AD VaraosaMaa-
ilman takaa löytyy joensuulainen Bro-
man Group, joka on perustamisvuo-
destaan 1965 alkaen kasvanut lähes 
600 henkilöä työllistäväksi konserniksi. 
Broman tekee nykyään noin 150 mil-
joonan euron vuosittaisen liikevaihdon.

Näihin päiviin saakka konsernil-
la on ollut käytössään neljä erillistä 
varastoa, joihin tavaraa tuodaan ympä-
ri maailmaa. Yhtiön maahantuontiva-
rastot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla 
sekä Turussa, jossa varastotoiminnot on 
vielä hajautettu kahteen eri toimipistee-
seen.

- Kaikki neljä varastoamme ovat 
kattoa myöten täynnä, kuvailee yhtiön 
toimitusjohtaja Harri Broman. 

- Usean toisistaan erillään olevan 
varaston ylläpitäminen on logistisesti ja 
kustannustenkin kannalta epäkäytän-
nöllistä. Yrityksessämme onkin jo pit-
kään haettu toimivaa ratkaisua maa-
hantuontivaraston ja logistiikan kes-
kittämistä yhden katon alle, Broman 
valottaa.

- Rakentamisen kannalta nyt oli 
hyvä sauma käynnistää projektimme. 
Itse asiassa aikaistimme kohteemme 
aloitusta vuodella, Broman tunnustaa. 

- Ilmassa on jo merkkejä rakentami-
sen kustannusten kohoamisesta.

Aktiivisen etsinnän tuloksena Broman 
Groupin uuden logistiikkakeskuksen 
sijoituspaikaksi tarjoutui useita mah-
dollisuuksia. Näiden joukosta Hyvin-
kään, Mäntsälän, Riihimäen ja Keravan 
esille tuomat ratkaisut erottuivat var-
teenotettaviksi. 

Lopulta konserni päätyi Hyvinkään 
Kallionopon alueella sijaitsevaan noin 
8 hehtaarin tonttiin. Alueella risteä-
vät Helsinki-Tampere moottoritie sekä 
valtatie 25, jota pitkin on suora yhteys 
Hankoon sekä Mäntsälän kautta Por-
vooseen. Kauppakirjat tontista Hyvin-
kään kaupungin kanssa allekirjoitettiin 
vuonna 2009. 

- Tärkeimpiä valintaamme vaikut-
taneita kriteereitä olivat tontin pohja-
ratkaisu, sen koko ja hinnoittelu. Myös 
keskeinen sijainti sekä laajentamismah-
dollisuus painoivat vaakakupissa, luet-
telee toimitusjohtaja Broman.

- Ratkaisevasti valintaamme vai-
kutti Hyvinkään kaupungin johdon ja 
teknisen henkilökunnan tekemä, vii-
meistelty valmistelutyö sekä kaupungin 
ihmisten positiivinen ote asiaan, Harri 
Broman kertoo. 

- Toimitilan rakentamisella pyrim-
me varmistamaan tulevaisuuden kilpai-
lukykymme ja kustannustehokkuutem-
me, painottaa toimitusjohtaja Broman.
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Uuden logistiikkakeskuksen maanra-
kennustyöt Hyvinkäällä käynnistyi-
vät helmikuussa 2010. Varsinaiset hal-
lin rakennustyöt kohteen pääurakoitsija 
Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n aloitti 
huhtikuun lopussa 2010. 

- Ensimmäisiä tavaroita alkaa vir-
rata varastoomme joulukuun aika-
na ja toiminta käynnistyy tammikuus-
sa 2011. Täydessä toiminnassaan logis-
tiikkakeskuksemme on keväällä 2011, 
luettelee Harri Broman.

- Uuden logistiikkakeskuksen käyn-
nistyttyä yhtiön kaikki logistiikka kes-
kitetään Hyvinkäälle. Omistamallem-
me toimitilalle Helsingissä tulemme 
etsimään vuokralaisen. Toinen Turun 
varastoista jatkaa nettikauppamme 
varastona, mutta toisesta luovutaan. 
Myös Vantaan varaston toiminnot aje-
taan alas, luettelee Broman.

Hyvinkäälle valmistuva rakennus 
on Broman-konsernin suurin. Pinta-
alaltaan talo on noin 14000 neliötä. 
Tilavuutta hallille kertyy peräti 130100 
kuutiota. Hankkeen kokonaiskustan-
nus kalusteineen kohoaa noin 10 mil-
joonaan euroon.

Logistiikkakeskus täyttyy tavara-
hyllyistä lähes koko sen korkeudeltaan. 

Hyllyihin tulee mahtumaan myytä-
vää tavaraa peräti 15000 lavan verran. 
Tämän lisäksi pientavaroille on tulee 
hyllytilaa noin 15 kilometriä. Palavil-
le nesteille lohkaistaan oma varastoti-
lansa.

Logistiikkatoimintoja varten perus-
tettiin oma yhtiö, BG Varasto Oy. Yri-
tys tulee Hyvinkäällä työllistämään 
alkuvaiheessa reilut 20 henkilöä.

- Rakentaminen on edennyt aika-
taulussaan ja suunnitelmien mukaises-
ti, vaikka menneen kesän ennätyshel-
teet pitikin ottaa huomioon lattiava-

lujen aikaan, toteaa työmaan vastaa-
va mestari Martti Kärnä Rakennusliike 
Lipsaselta. 

Myös Broman konsernin toimitus-
johtaja on myös tyytyväinen rakennus-
hankkeen onnistumiseen.

- Rakennuskohde on edennyt esi-
merkillisesti, ylistää Harri Broman ja 
osoittaa kiitoksensa rakentajille. Hänel-
lä onkin vertailukohtaa, sillä onhan 
hänen yhtiössään lyhyessä ajassa raken-
nettu kymmeniä suuren luokan kaup-
papaikkoja eri puolille Suomea.

Lokakuun lopussa hallilla vietettiin harjannostajaisia. Tilaisuuden avasi puheellaan Broman-konsernin 
perustaja kauppaneuvos Väinö Broman. Omat puheensa pitivät myös toimitusjohtaja Harri Broman, Raken-
nusliike U.Lipsanen Oy:n toimitusjohtaja Antti Lipsanen sekä Lipsasen vastaava mestari Martti Kärnä. 
Lisäksi yleisölle tarjoiltiin hernekeittoa, kahvit sekä tunnelmaan sopivaa musiikkia.

Rakentaminen hyvällä mallilla

Toimitusjohtaja Harri Broman seuraamassa 
logistiikkakeskuksen hyllyasennusten edistymistä.
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Savonlinnan ensimmäisestä 
K-supermarketista tulee 
K-ympäristökauppa

Savonlinnan Mertalan kaupunginosaan 
kesäksi 2011 valmistuva market on 
kokonaisalaltaan 2050 neliötä ja omas-
sa kokoluokassaan kaupungin ensim-
mäinen. Ennestään Savonlinnassa Ruo-
kakeskon palveluverkostoon kuuluu 
yksi K-citymarket sekä kolme K-mar-
kettia.

Hyvälle liikepaikalle itäises-
sä Savonlinnassa, aivan valtatie 14 ja 
Kyrönsalmen siltojen tuntumaan nou-
sevan K-supermarket Mertalan raken-
nustyöt käynnistyivät elokuun alussa 
maanrakennustöillä. 

Kokonaisinvestoinniltaan noin 4 
miljoonan euron hanke etenee suun-
nitelmien mukaisesti kohteen pääura-
koitsijan, Rakennusliike U.Lipsanen 
Oy:n johdolla. Myymälärakennuksen 

on määrä olla valmis huhtikuussa 2011, 
jonka jälkeen edessä on vielä marketin 
myymäläkalusteiden asennus- ja vii-
meistelytyöt.

Paikoitustilaa ruokakaupan yhtey-
teen valmistuu noin sadalle ajoneuvolle.

Ruokakeskon rakennuspäällikkö 
Olli Petäjä kertoo, että nykyaikaisella 
kauppapaikkarakentamisellaan Kesko 
ottaa osaa maailmanlaajuisiin energia-
talkoisiin. Kaikkien muiden K-super-
markettien tavoin myös Mertalaan val-
mistuvasta myymälästä tulee K-ympä-
ristökauppa. 

Kansainvälistä tunnustustakin osak-
seen saanut ja Bureau Veritaksen sertifi-
oima K-ympäristökauppa on ympäris-
töasioihin keskittyvä hallintajärjestelmä 
ja toimintamalli, jolla kaupat pyrkivät 
pienentämään ympäristökuormitus-
taan. Samalla ne tukevat asiakkaitaan 
vastuullisuuteen ostopäätöksissä, kulu-
tustottumuksissa sekä kierrätyksessä. 

Kaupan ympäristövastuullisuus 
alkaa jo rakennusvaiheessa. Energiate-
hokkuus, tiiviit rakenteet, oikeat mate-
riaalivalinnat sekä rakennuksen elin-
kaaren hallinta ovat keskeisessä ase-
massa, kun puhutaan laadukkaasta ja 
vastuuntuntoisesta myymälärakentami-
sesta. 

Niin ikään uuden myymälän talo-
teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa sekä 
kylmälaitteita ja lämmöntalteenottojär-
jestelmiä valittaessa päätökset tehdään 
ympäristökriteerit huomioon ottaen.

Keskolla on meneillään voimakas 
uusien K-ruokakauppojen raken-
nusbuumi. Kesän ja syksyn mit-
taan ympäri Suomea on käyn-
nistetty useita rakennushank-
keita. Äänekoskelle nousee uusi 
K-citymarket. Uusi K-supermar-
ket kohoaa Kirkkonummen Veik-
kolan, Mäntyharjun, Sodankylän 
ja Pietarsaaren lisäksi nyt myös 
Savonlinnaan. Ja uusia hankkeita 
on luvassa.

- Projektiimme on valikoitunut rakentamisen 
vahvoja ammattilaisia, joiden kanssa on hyvä 
viedä hanketta eteenpäin, toteaa Ruokakeskon 
rakennuspäällikkö Olli Petäjä (vas.) luottavaises-
ti. Hänen vierellään Mertalan kohdetta tarkas-
telee aluepäällikkö Pekka Kurki Pöyry CM Oy:n 
Lappeenrannan toimistosta.
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Lipsaselta 
konehuone 
Morehousen 
valmistamaan 
prikaatin 
keittiöön

Rakennusliike U.Lipsanen Oy:ssä 
kehitettiin siirrettävä tekninen tila 
lähinnä nopeatempoisen marketra-
kentamisen tarpeisiin. Perusideana 
on se, että konehuoneen rakentami-
nen voidaan aloittaa heti rakennus-
kohteen käynnistyttyä. Konehuone 
valmistuu Lipsasen hallissa, josta se 
kuljetaan ja asennetaan yhtenä kap-
paleena talossa sille varattuun paik-
kaan sekä kytketään LVIS-verkkoon.

- Näytti siltä, etteivät teknisen tilan lait-
teistot tulisi mahtumaan edes kahden 
kontin sisälle.

- Rakennusliike Lipsasen insinööri 
Jörg Hansmannin johdolla toteutetun 
suunnittelutyön tuloksena kenttäkeitti-
ön konehuone saatiin tiivistettyä yhden 
merikontin mittaiseksi. Teknisten lait-
teiden paljouden keskelle saatiin mah-
dutettua vielä huoltotilaakin, ihmette-
lee Pekka Tuomela.

- Olen erittäin tyytyväinen Lipsasen 
taitavaan suunnittelutyöhön, hän tun-
nustaa.

Konttiratkaisuja maailmalle

Parikymmentä henkilöä työllistävä Oy 
Morehouse Ltd on valmistanut kulje-
tettavia konttiratkaisuja Rautalammil-
la vuodesta 1994 alkaen. 

Standardimittaisten merikonttien 
sisälle Morehouse suunnittelee, raken-
taa ja sisustaa tilaajan toiveitten mukai-
sia ratkaisuja, mm. asuintiloja, toimis-
toja, keittiöitä, pesuloita, huolto- ja 
työtiloja, sairaala- ja terveydenhuolto-
tiloja, laboratorioita, tutkimusasemia, 
sosiaali- ja saniteettitiloja – saunaakaan 
unohtamatta. Yritykseltä löytyy kont-
tiratkaisuja vaikka pienen kaupungin 
pystyttämiseksi.

Pitkäjänteisen tuotekehityksen tulok-
sena syntyneitä Morehouse-kontteja 
on toimitettu ympäri maailmaa usei-
siin kansainvälisiin projekteihin, aina 
Etelämannerta myöten, mikä viestii sii-
tä, että kontit toimivat moitteettomasti 
myös ääriolosuhteissa.

Nerokkaat Morehousen kontit 
siirtyvät maailman ääriin niin rekan, 
junan, laivan kuin helikopterinkin kyy-
dissä. Konttiratkaisut voidaan koo-
ta käsityökaluja käyttäen. Kontit ovat 
nopeasti käyttöön otettavissa sekä hel-
posti kasattavissa uuteen paikkaan siir-
tämistä varten. Sijoituspaikassaan käyt-
tövalmiit ja testatut kontit kytketään 
paikalliseen sähkö-, vesi- ja viemäri-
verkkoon.

Konttiratkaisujen suunnittelun, 
valmistuksen ja kuljetuksen lisäk-
si Morehouse huoltaa valmistamansa 
kontit. Yrityksen oma asennusporukka 
huolehtii pääosin konttien siirtoon liit-
tyvät toimenpiteet asiakkaan puolesta.

- Morehousen kontit tunnetaan 
hyvin maailmalla, kertoo Tuomela.

- Ovatpa ryhtyneet kutsumaan ihan 
tavallistakin konttiakin moreksi, nau-
rahtaa Morehousen toimitusjohtaja 
Pekka Tuomela.

Nyt Lipsasen konehuone on löytänyt 
tiensä Oy Morehouse Ltd:n Suomen 
puolustusvoimille toimittamaan siir-
rettävään prikaatin keittiöön. Syksyl-
lä 2010 toimitettu kokonaisuus sisäl-
si Morehouse Oy:n valmistamat keit-
tiön ja varastotilat sekä Lipsasen kone-
huoneen.

Kuljetusasennossaan keittiökoko-
naisuus mahtuu koneineen ja tarvik-
keineen kuuteen erilliseen merikont-
tiin. Yksittäisen standardimittaisen 
merikontin pituus on noin 6 metriä. 
Leveyttä sillä on noin 2,5 metriä ja kor-
keutta 2,5 metrin verran.

Toimintakunnossaan keittiöratkai-
su kasvaa 200 neliön suuruiseksi ja se 
kykenee ruokkimaan 1200 henkilöä. 

- Vaikka aikataulu olikin hyvin 
tiukka, suoriuduimme tehtävästämme 
ansiokkaasti tilaajan toivomassa aika-
taulussa, kertoo Morehousen toimitus-
johtaja Pekka Tuomela.

- Tarkoituksemme oli puristaa kone-
huone yhdeksi kontiksi, mutta työmme 
alkuvaiheessa se vaikutti mahdottomal-
ta tehtävältä, muistelee Tuomela.
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Lipsasen Jyväskylän toimistossa 1-vuotissynttärit

Rakennusliike U.Lipsanen Oy 
on parin vuosikymmennen ajan 
urakoinut julkisten rakennus-
ten hankkeissa Jyvässeudul-
la. Siksi aika ajoin yrityksessä on 
ollut luontevaa puntaroida sivu-
toimiston perustamista lähel-
le keskisuomalaisia työmaita. 
Lokakuussa 2009 tämä pitkään 
muhinut ajatus sitten päätettiin 
toteuttaa. Nyt 1-vuotissynttäreitä 
vietetään työn merkeissä.

Lipsasen toimitilat sijaitsevat Jyväsky-
län liikemaailman maamerkiksi muo-
dostuneessa, Technopoliksen 15-ker-
roksisessa Innovassa, keskustan tuntu-
massa lähellä matkakeskusta.

Jyväskylän toimiston avaamisen 
yhteydessä työnsä aloitti myös kustan-
nuslaskija Sari Ilomäki. Ennen Lipsa-
selle siirtymistään talonrakennusinsi-
nööriksi kouluttautunut Sari oli ehti-
nyt hankkia reilun kymmenen vuoden 
kokemuksen valtakunnallisten raken-
nusliikkeiden kustannuslaskentaan liit-
tyvissä tehtävissä. Viimeiset neljä vuotta 
hän suoritti puhtaasti hinnoittelutyötä.

Sari Ilomäen kädenjälki näkyy 
mm. Lipsasen urakoimaksi päätyneissä 
Vähälän logistiikkakeskuksen, Savon-
linnan K-supermarketin ja Jyväsky-
län aikuisopiston auditorion rakennus-
hankkeissa. 

Yksi uusimpiin Sarin laskemiin 
kohteisiin kuuluu myös juuri käynnis-
tynyt Vaajakosken kouluhanke.

- Monasti urakkakilpailut ovat aika 
tiukkoja, kertoo kustannuslaskija Ilo-
mäki. 

- Esimerkiksi Vaajakosken noin 6 
miljoonan euron kohteessa kahden par-
haan hintatarjouksen erotus oli vain 
promillen luokkaa, hän sanoo. 

- Ja aikaa tarjouksen laatimiseen 
on kohteiden mittasuhteisiin nähden 
hyvin niukalti.

Rakennushankkeissa tarjoukset 
tulee jättää yleensä noin 3-4 viikon 
kuluessa. Puolet käytettävissä olevasta 
ajasta hupenee määrälaskentaan, mikä 
ostetaan poikkeuksetta siihen erikoistu-
neilta toimistoilta. 

Lisäksi ennen varsinaista hinnoit-
telua kustannuslaskijaa työllistää mm. 
rakennustarvikkeiden toimittajille ja 
alihankkijoille osoitettavat ennakkotar-
jouspyynnöt. Niillä päivitetään kalus-
teiden, laitteiden, rakenteiden ja tarvik-
keiden hintataso, toimitusajat sekä saa-
tavuus. 

Tarjouslaskennassa syntyy samalla 
myös rakennuskohteelle alustava aika-
taulu. Kun tarjous on jätetty ja kilpai-
lu voitettu, käynnistyvät rakennutta-
jan ja rakennusliikkeen väliset urakka-
neuvottelut. Samalla hintatarjouksesta 
muodostuu rakennustyömaan käyttöön 
euromääräinen tavoitearvio.

Rakennusliike Lipsasen kustannus-
laskija Sari Ilomäki viihtyy hyvin itse-
näisessä, mutta haastavassa ja tarkkuut-
ta vaativassa työssään.


