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Asukkaat muuttivat 
Meriluodon Helmeen 
kuukauden etuajassa

Lipsasen yhtiöille uusi toimitalo

Naarajärven Lipatiellä sijaitsevan element-
titehtaan yhteyteen rakennetussa noin 500 
neliömetrin toimistotalossa on nykyaikaiset 
puitteet niin Lipa-Betoni Oy:lle, Rakennusliike 
U. Lipsanen Oy:lle kuin Moduls Oy:lle.

”Olimme toteuttamassa yritystemme toi-
mistotilojen yhdistämistä jo viiden vuoden 
ajan”, sanoo Lipa-Betonin toimitusjohtaja Satu 
Lipsanen ja kertoo asian lykkäytyneet milloin 
työkiireiden, milloin mestarin puutteen takia. 
Rakennusliikkeen löydettyä keskustan toimiti-
loihinsa vuokralaisen saatettiin käynnistää toi-
mitalon rakentaminen.

Avara, valoisa 
maisemakonttori 

Lipsasen kolmen yrityksen toimistot sulautu-
vat yhdeksi avarassa avokonttorissa. Kahden 
pitkän ja väljän korkeakattoisen käytävän reu-
noille, ikkunoiden äärelle, on ryhmitelty henki-
löstön työpisteet. Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi 
Oy:n suunnitteleman toimistotalon keskellä on 
lasiseinin rajattu toimistohuoneiden saareke, 

josta löytyvät huoneet yhtiöiden toimitusjohta-
jille sekä tila palaverien pitoon.

Yhdistämällä toimintoja konsernissa näh-
dään paljon etuja. Suurimmat hyödyt nähdään 
taloushallinnossa. Myös yritysten välisellä vuo-
rovaikutuksella on katsottu olevan tärkeä mer-
kitys.

Suomen ensimmäiset hiotut 
kuitubetoniseinät

Kun rakennusalan tulevaisuutta paljon pohtivat 
yritykset rakentavat itselleen, voi arvata, että 
tämä kuvastuu myös uudessa toimistotalossa.

Tilat on suunniteltu toimintojen ehdoil-

la, tuleva toiminta huomioiden: nykytekniik-
kaa, automaatiota, liiketunnistimilla toimivia 
valokytkimiä, maalämpöä, aurinkoenergiaa, 
energiataloudellisuutta, Moduls-konehuone, 
harkitusti valitut materiaalit ja värimaailma – 
nämä ja paljon muuta luomassa hyvät olosuh-
teet tehokkaalle työskentelylle. Parkkipaikalla 
latautuu sähköauto. 

Uuden toimistotalon julkisivussa on Suo-
men ensimmäiset hiotut kuitubetoniset seinä-
elementit. Toimiston lattiat on valettu suoraan 
villan päälle.

Tulevaisuuden kohtaaminen vaatii rohkeut-
ta, varsinkin rakennusteollisuudessa. Sitähän 
ei Lipsaselta puutu.

Pieksämäellä As Oy Meriluodon Helmi on val-
mis. Asukkaat muuttivat Rakennusliike U. Lipsa-
nen Oy:n omana urakkana syntyneeseen nyky-
aikaiseen taloon toukokuun 2015 lopussa, kuu-
kautta suunniteltua valmistumisajankohtaa aikai-
semmin.

Vuoden kestäneiden rakennustöiden päät-
teeksi Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy:n 
3D-suunnittelun avulla mallintamaan ja Lipa-
Betoni Oy:n elementein rakennettuun neliker-

roksiseen hissitaloon val-
mistui kaksikymmentäkak-
si hyvin varusteltua asuntoa. 

”Asukkaat saivat vaikut-
taa huoneistojensa varus-
tetasoon ja pintamateriaa-
leihin. Lähes kaikille asuk-
kaille tehtiin pieniä muu-
tostöitä”, kertoo As Oy 
Meriluodon Helmen työ-
maalla vastaavana mesta-
rina toiminut Jarmo Sainio.

”Ihan hyvin meni”, Sainio 
totesi lyhyesti rakennuksen viimeisenä loppusii-
vouspäivänä ja kiitteli kohteen rakennustyömies-
ten kädenjälkeä.

Työmaan koppikylää ja tavaraliikennettä var-

ten Pieksämäen kaupungilta saatiin 
rakentamisen ajaksi vuokrattua pysä-
köintialueena toiminut naapuritontti. 
Tontin kulmassa, tien vieressä kasvoi 
kookas petäjä. Vuokrasopimukseen 
kirjattiin puulle tuhannen euron uhka-
sakko rakennusaikaan mahdollisesti 
syntyvien vaurioiden varalta. Raken-
tamisen äänten vaiettua kilpikaarnai-
nen vanhus seisoo edelleen tukevas-
ti paikallaan langettaen aamuisin var-
jonsa Meriluodon Helmen seinämälle. 

Meriluodon Helmen raken-
nustöissä vastaavana mes-
tarina toimi Haapamäeltä 
kotoisin oleva Jarmo Sai-
nio. Rakennusliike Lipsa-
sen palvelukseen tulles-
saan hänen oli määrä jää-
dä kotikylälleen Haapa-
mäen yhteiskoulun työmaan mestariksi. Toisin 
kävi. Tahko Toursin hirsisen kirkon ja ravintolan 
rakentamisen aikaistuminen vei Sainion vastaa-
vaksi mestariksi 280 kilometrin päähän kodis-
taan. Nyt Meriluodon Helmen luovutuksen jäl-
keen hänen työmatkansa lyheni ja Jarmon koppi 
siirtyi hänen kotinurkilleen Rakennusliike Lipsa-
sen urakoiman Keuruun koulukeskushankkeen 
pihamaalle.

Kaikki Lipsasen konsernin yritykset Piek-
sämäen alueella tekevät nyt työtä saman 
katon alla helmikuussa 2015 valmistu-
neessa uudessa toimistorakennuksessa.
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Merenrantaluksusta 
Helsingin 

kantakaupungissa
Lemminkäisen arvokiinteistöön Lipa-Betonin elementit

paaden niemen kärjessä, Lemminkäinen 
viimeistelee luksusasuntojaan. Kesällä 
2014 käynnistyi rakentaminen Asunto 
Oy Helsingin Kompassissa. Kohde val-
mistuu maaliskuussa 2016, viereen nou-
seva As Oy Saukonpaaden Loisto puoli 
vuotta tämän jälkeen.

Kompassi koostuu kahdesta seitsen-
kerroksisesta talosta. Noin 4100 asuin-
neliön Kompassiin syntyy 51 asuntoa. 
Huoneistojen keskipinta-ala on noin 80 
neliömetriä.

”Tämä on sellainen yhdistelmä mitä 
halutaan”, vakuuttaa Lemminkäisen 
projektipäällikkö Lasse Vanhanen.

”Rauhallinen sijainti niemen kärjes-
sä, korkealaatuiset asunnot, laadukas 
varustelu ja hulppea näköala merelle.” 
Vanhanen tietää ihmisten varanneen 
asuntoja jo ennen hankkeen aloituspää-
töstä. Kesän alussa puolet huoneistoista 
oli myyty. 

Laatu syntyy ammattilaisten otteissa

Kompassia ja Loistoa rakentaa parisen-
kymmentä Lemminkäisen omaa raken-
nusalan ammattilaista. Heidän lisäk-
seen kohteessa työtään tekee saman ver-
ran aliurakoitsijoiden edustajia.

”Valikoimme tarkoin tekijämme”, 
paljastaa työpäällikkö Arto Kemppai-
nen, joka ollut Lemminkäisellä vuodes-
ta 2001 alkaen ja osallistunut yhtiössä 
noin 50 kohteen rakentamiseen.

”Useimmiten hinta ratkaisee, mutta 
sitäkin tärkeämmäksi valintakriteeriksi 
nousevat kokemus ja näytöt.”

Lipa-Betoni Oy on saanut kunnian 
osallistua Lemminkäisen luksustalon 
rakentamiseen. Kompassi on rakennet-
tu Lipa-Betonin runkoelementein, tum-
min tiiliverhotuin vaippaelementein 
sekä sandwich-elementein. Parvekkeiden 
taustat on verhottu puupaneelein. Sisäpi-
han puoli on rapattua Kahi-harkkoseinää.

Lemminkäisen työpäällikkö Arto 
Kemppainen, projektipäällikkö 
Lasse Vanhanen sekä hankintain-
sinööri Erja Tulikanto istuvat ahke-
rassa käytössä olevan työmaa-
toimiston neuvotteluhuoneessa, 
edessään Asunto Oy Helsingin 
Kompassin rakennuspiirustukset.

Arkkitehdin näkemys Jätkäsaares-
ta. Etualalla Lemminkäiselle varat-
tu Saukonpaaden alue. Rantapuis-
ton takana ovat seitsenkerroksi-
set As Oy Saukonpaaden Lois-
ton ja As Oy Helsingin Kompassin 
kerrostalot.
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Suomen vanhimman rakennusliikkeen Lemminkäinen Oyj:n syntyhis-
torian alkulähteenä on vuonna 1910 vedeneristystöihin sekä bitumis-
ten piha- ja katutöiden tekoon erikoistunut erikoisliike. Sadan vuoden 
aikana Lemminkäinen on kasvanut Suomen toiseksi suurimmaksi infra- 
ja talonrakentamisen yritykseksi. Viime vuonna Lemminkäinen-konser-
nin liikevaihto oli kahden miljardin euron tasolla. Yhtiön palveluksessa 
työskentelee noin 5 600 rakentamisen ammattilaista. Laajalti Pohjois-
Euroopassa ja Venäjällä operoiva Lemminkäinen keskittyy korkealaa-
tuisessa asuntorakentamisessaan Helsingin ja Suomen kasvukeskuk-
siin sekä Pietariin.

Kaupunkimaisema muuttuu lyhyessä 
ajassa. Kymmenen vuotta sitten Länsi-
Helsingissä oli vielä Länsisatama. Nyt se 
on kadonnut. Paikalla on Helsingin uusi 
kantakaupungin osa, Jätkäsaari ja sen 
korkeat kerrostalot. Ennen 1900-luvun 
alussa käynnistettyä satamarakentamis-
ta ja merialueen täyttämistä Länsi-Hel-
singin edustalla sijaitsi kolme kallioista 
saarta ja luoto.

Länsisataman muutettua Vuosaareen 
Jätkäsaarta on täytetty uusilla kerrosta-
loilla, pikavauhtia. Lemminkäinen on 
osallistunut uuden kantakaupunkimil-
jöön rakentamiseen omalla aluevalta-
uksellaan, Saukonpaadella. Ensimmäi-
nen alueen rakennuksista sillan kupees-
sa sai asukkaansa vuonna 2010. Nyt on 
valmiina kolme korttelia.

Kun Lemminkäinen saa oman raken-
tamisensa Jätkäsaaressa päätökseen, sen 
kolmensadan miljoonan sijoitus on syn-
nyttänyt Saukonpaaden niemeen vuo-
teen 2018 mennessä noin viisisataa 
asuntoa.

”Alueellamme on kaikkia asumis-
muotoja, omistusasuntojen lisäksi 
Hitas- ja vuokra-asuntoja”, kertoo Lem-
minkäisen hankintainsinööri Erja Tuli-
kanto, joka on ollut yrityksen palveluk-
sessa Jätkäsaaren kohteen käynnistys-
hetkistä alkaen. Erja Tulikanto kertoo, 
että alueen asuntojen laatuun ja viihty-
vyyteen sekä piha-alueisiin on kiinnitet-
ty erityisen paljon huomiota.

Aivan meren tuntumassa, Saukon-
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KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
Antti Herlin saapuu neuvottelusta työ-
pöytänsä ääreen. Muotokuvat Herlinistä 
itsestään sekä hänen isästään ja esi-isis-
tään nojaavat valoisan huoneen kolmel-
la seinustalla.

”Tämän hetken kokemuksen perus-
teella olen erittäin tyytyväinen toteutu-
neeseen remonttiin”, Herlin toteaa.

Hän vertaa Munkkiniemen kartanoa 
vanhaan esineeseen: ”Jos pitäisit kädes-
säsi kaksisataa vuotta vanhaa esinettä, 
kuinka kohtelisit sitä?” 

”Vanha henki saa säilyä”, muistaa 
Herlin ohjeistaneen arkkitehtiä. Tämä 
näkyy esimerkiksi värien käytössä. Ne 
on haettu esille historiallisista kerrok-
sista.

Rakentajat ovat pieteetillä saattaneet 
kartanon uuteen loistoonsa.

Munkkiniemen kartanon peruskorja-
uksen pääurakoitsijaksi valittu Raken-
nus Oy Antti J. Ahola aloitti varsinai-
set rakennustyöt keväällä 2014. Sitä oli 
edeltänyt noin vuoden kestänyt hank-
keen perusteellinen suunnittelu.

Munkkiniemen kartanolla 
vivahteikas historia

Munkkiniemen kartanorakennuksen on 
suunnitellut Pehr Granstedt. Herttonie-
men Riilahden, Fiskarsin, Stensbölen 
ja Orisbergin kartanot piirtänyt Gran-
stedt muistetaan kuitenkin ehkä par-
haiten alkujaan Heidenstrauch-suvul-
le suunnittelemastaan kauppiastalosta, 
joka sata vuotta rakennuksen valmistu-
misen jälkeen muuntui Suomen tasaval-
lan presidentin edustusasunnoksi, Pre-
sidentinlinnaksi.

Granstedt suunnitteli Munkkinie-
men kartanon pohjaratkaisultaan suo-
rakulmaiseksi. Rakennus valmistui 
vuonna 1815.

Kartanon valmistumisen aikoihin 
Helsingissä kiersi tieto Carl Ludvig 
Engelin saapumisesta kaupunkiin. Kaik-
ki ne, joilla oli meneillään jokin raken-
nushanke, tahtoivat saada kuulla oppi-
neen arkkitehdin mielipiteen. Munkki-
niemestäkin lähetettiin Engelille kutsu, 
johon hän vastasi myöntävästi.

Engelin tiedetään tehneen paljon 

Munkkiniemen kartano uudistui
Rakennus Oy Antti J. Ahola toteuttajana 
KONE Oyj:n pääkonttorin peruskorjauksessa

On heinäkuun kolmas, kesän 2015 ensimmäi-
nen hellepäivä. Munkkiniemen kartano paistat-
telee auringossa täysin uudistuneena. Vanhan 
talon laajamittainen saneeraus on saatu pää-
tökseen rakennuksen kaksisataa vuotisjuhlan 
kynnyksellä.

Tulee kaksi viikkoa siitä, kun KONE Oyj:n 
pääkonttorin henkilökunta teki paluun karta-
noon Espoon Kone Buildingin suojissa viet-
tämältään, vuoden kestäneeltä evakkoretkel-
tään.

Arki palaa 60-luvulla KONE Oyj:n hankki-
maan ja siitä alkaen sen pääkonttorina toimi-
neeseen rakennukseen. Kartanon sisällä pöy-
dät, tuolit sekä muut kalusteet on aseteltu pai-
koilleen. Konttorin työt ovat käynnistyneet. 
Vain kookkaat öljymaalaukset seinien vierus-
toilla odottavat vielä ripustamistaan.

Lehden haastattelut, tekstit ja taitto: Heikki Luukkonen, HL-Mark
Valokuvat: Heikki Luukkonen, ellei toisin mainita.
Painopaikka: Kirjapaino Pieksänprint Oy 2015
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muutoksia jo lähes valmiiseen raken-
nukseen ja olleen erityisesti 
kiinnostunut uuneista sekä 
lämmitysjärjestelmistä. Ystä-
välleen kirjoittamassa kir-
jeessään Engel kehuu Munk-
kiniemen työmaata mie-
lenkiintoiseksi. Hän kertoo 
tehneensä paljon töitä, mut-
ta harmittelee työstä saa-
tua palkkaa, kahta säkillistä 
sokeria.

Munkkiniemen kartanon peruskorja-
uksen harjannostajaispuheessaan Her-
lin ei voinut vastustaa kiusausta verrata 
Carl Engelin saamaa 200 naulan, eli noin 
80 kilon sokeripalkkiota nykysuunnitte-
lijoille maksettaviin korvauksiin.

”Nykyajan suunnittelijoille ei enää 
pelkkä sokeri riitä. Nyt ne tarvitsevat 
hilloa”, oli Herlin lohkaissut puhujako-
rokkeeltaan.

Kartanolla on arkistoituna useita vanho-
ja piirustuksia, joista käy ilmi kiinteis-
tön laajentamiseksi tehdyn mitä erilai-
simpia ehdotuksia, sisältäen jopa tor-
neja. Nykyisen muotonsa rakennus sai 
1800-luvulla. Todisteena tästä Munkki-
niemen kartanon neuvotteluhuoneessa 
vuodelta 1855 peräisin oleva öljymaa-
laus kuvaa rakennusksen molemmille 
sivuille rakennettujen siipien kanssa.

Vuosisataisen historiansa aikana Hel-

singin vanhimpiin rakennuksiin kuulu-
valla kartanolla on ollut useita omista-
jia. Kartanorakennus valmistui tilusten 
kuuluessa Mattheiszen-suvulle. Vuo-
desta 1837 alkaen Ramsay-suku asutti 
tilaa kolmen sukupolven ajan.

1940-luvulle tultaessa Munkkinie-
men kartanoa piti yllä grynderi Hein-
rich Reincke. Hänen taka-ajatuksenaan 
oli perustaa kartanohotelli. Koska suun-
nitelmat eivät toteutuneet odotetusti, 
Reincke jätti hankkeensa silleen.

Talo alkoi rapistua, jopa niin, että 
rakennukselle myönnettiin jo purku-
lupa. Autioituneen kartanon kerrotaan 
houkutelleen kodittomia sisätiloihin 
sytyttämiensä nuotioiden lämpöön.

Helsingin yliopiston Eteläsuomalai-
nen osakunta sai kuulla Munkkiniemen 
olevan kaupan. Innostuksissaan se ehti 
ostaa kartanon toiveissaan saada siitä 
oivallisen osakuntatalon, mutta joutui 
luopumaan hankkeestaan urakan muo-
dostuttua sille kohtuuttomaksi.

Pääkonttorin sijaintipaikka 
saa sinettinsä

60-luvun alussa KONEen Helsingin teh-
das oli muuttamassa Sörnäisten rantatien 
ja Haapaniemenkadun kulmasta Hyvin-

käälle, jossa jo yhtiön nostu-
ritehdas sijaitsi. Antti Herli-
nin isoisän, Heikki H. Herli-
nin johdolla yhtiössä päätet-
tiin, että vaikka tehdas lähtee 
Hyvinkäälle, pääkonttorin 
täytyy jäädä Helsinkiin. Yri-
tyksessä ryhdyttiin etsimään 
konttorille sijoituspaikkaa.

Vuonna 1965 tuli tietoon, 
että Munkkiniemen kartano oli myynnis-
sä. KONEessa pidettiin paikkaa sopivana 

pääkonttorille ja kaupat solmittiin Hel-
singin Yliopiston kanssa. Myyjän puo-
lelta kauppakirjan allekirjoittajina kans-
lerin ohella olivat mm. nuori professori 
Matti Klinge sekä opiskelijoiden edusta-
jana toiminut Juhani Salonius. Kauppo-
jen synnyttyä kartanolla käynnistettiin 
mittavat korjaustyöt.

Remontin valmistuttua KONE Oyj:n 
pääkonttori muutti Munkkiniemen kar-
tanoon. Siitä alkaen yhtiön omistajuu-
teen ja hallitustyöskentelyyn liittyvät 
päätökset sekä tärkeät tapaamiset on 
tehty kartanolla.

Viisikymmentä vuotta sitten tehdyn 
remontin jälkeen rakennuksessa suori-
tettiin joitain korjaustoimenpiteitä, laa-
jamittaisimmat niistä 80-luvun loppu-
puolella. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana tiedettiin odottaa isoa peruskor-
jausta. Se päätettiin ajoittaa 200-vuotis-
päivän kynnykselle.

Mittava remontti

Vuosi sitten Rakennus Oy Antti J. Aho-
lan johdolla toteutetut kartanon perus-
korjaustyöt lähtivät käyntiin purkutöil-
lä. Oikeastaan vain rakennuksen runko 
jäi pystyyn.

Mittatarkasti malleja käyttäen uudis-
tettiin niin julkisivu, ikkunat, saumakat-
to kuin sisätilatkin.

”Talon ei ole tarkoitus olla tarkka 
kopio menneestä”, oli Herlinin mielipi-
de remontin alussa.

”Suunnittelijoille on ollut suuri haas-
te säilyttää kartanonomainen tunnelma, 
mutta samalla pitää huoli siitä, että talo 
toimii myös modernina toimistotilana”, 
Antti Herlin tähdentää ja sanoo talon ole-
van työpaikka yli kymmenelle pääkontto-
rin sekä sisäisen tarkastuksen ihmisille.

Arkkitehdille 
palkkioksi 

kaksi säkkiä 
sokeria

”Kyllä minun oli vaikea sopeutua mihin-
kään muualle, vaikka Espoossa olikin sinän-
sä hieno konttori. Koko sen ajan, mitä olen 
KONEessa ollut, parinkymmenen vuoden 
ajan, olen aina ollut täällä”, tunnustaa KONE 
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin 
työhuoneessaan. Takana on Munkkiniemen 
kartanon vuoden kestänyt peruskorjaus ja 
evakkoaika Espoossa. 

”Oli hienoa tulla takaisin.”



6

Ennen remonttia kartano oli 
liitettynä kaukolämpöverkkoon 
ja huoneet lämpenivät moni-
mutkaisen ilmalämmityksen 
avulla. Koska lämmitys ei aina 
toiminut toivotusti, peruskorja-
uksessa lämmitysmuoto päätet-
tiin muuttaa maalämmöksi.

Saneerauksessa talon sisätilat 
on saatu pääkonttorin toiminto-
ja paremmin palveleviksi.

60-luvun jäänteenä vajaa-
käytössä olleen talonmiehen 
asunnon tilalle on tullut neu-
votteluhuone sekä toimistoja.

”Bisnesmaailma on muuttunut ja van-
ha saunakulttuuri tuntuu hävinneen lähes 
kokonaan”, selittää Herlin syyksi sille, 
että kartanon vintillä sijainneen saunan 
tilalle rakennettiin iso neuvottelutila.

Talon muutamiin pimeisiin käytäviin 
on lasiovien ja maitolasiseinien avulla 
saatu nyt valoisampi tunnelma. 

Kaakeliuunit löytyivät 
varmasta tallesta

Reincken aikana kartanolta oli purettu 
paljon ja viety tavaraa pois, mm. kaake-
liuuneja. Pari oli niistä jäänyt vielä pai-
koilleen. Ajan hengen mukaisesti viisi-
kymmentä vuotta sitten tehdyn remon-
tin yhteydessä nekin poistettiin. Uunit 
purettiin varovasti. Osat laitettiin tal-
teen puulaatikoihin.

Vuonna 2014 käynnistetyn perus-
korjauksen alkuvaiheessa Antti Her-
lin muisti puulaatikot hänen 
Kirkkonummen kotipaikkan-
sa navetan vintillä. Hyväkun-
toisina löytyneet kaakeliuunit 
saivat Munkkiniemen karta-
nosta arvoisensa paikat.

”Kovasti odotan kylmiä 
syyspäiviä, jolloin saa aloit-
taa aamun sytyttämällä tulen 
uuniin.”

Voiko hissiyhtiön 
pääkonttorissa olla 
hissi?

”Isäni oli sitä mieltä, ettei kar-
tanoon kuulu hissiä laittaa”, 
muistelee Antti Herlin isänsä 
Pekka Herlinin kanssa käytyjä 
keskusteluja.

”Olemme ajatelleet hieman 
eri tavalla ja esteettömyyden 
nimissä olemme nyt sen teh-
neet. Onhan rakennus sentään 
nelikerroksinen.”

Peruskorjauksessa rautaiset 
ammattilaiset

Munkkiniemen kartanon peruskorja-
uksen suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi 
oli valikoitunut kokeneet rakennusalan 
ammattilaiset, joihin KONE Oyj:n halli-
tuksen puheenjohtaja Antti Herlinillä oli 
täysi luottamus.

Hän kertoo rakentamisen aikaan pis-
täytyneet silloin tällöin tontilla erikseen 
siitä ilmoittamatta.

”Täällä tehtiin aina töitä ja työmaa oli 
hyvässä järjestyksessä. Korviini ei kan-
tautunut mitään hälyttävää koko raken-
nusprojektin aikana.”

”Me KONE Oyj:ssä olemme tavallaan 
samalla alalla rakennusliikkeiden kans-
sa, vaikka me teemmekin yhtä pientä 
osaa rakennuksesta eli hissejä. Meillä on 
täysi ymmärrys, minkälainen on toimi-
va työmaa. Täällä työ tapahtui, aikatau-
lut pysyivät ja paikat olivat kunnossa”, 

Herlin kiittää sekä pääurakoitsija Raken-
nus Oy Antti J. Aholaa että muita hank-
keen toteutukseen osallistuneita tahoja.

”
Sääntelyn purkaminen 

laittaisi vauhtia 
talouselämään

”
Munkkiniemen peruskorjaushankkeen 
jälkeen Antti Herlin kunnioittaa entistä 
enemmän rakennusalan osaajia. Samal-
la hän ottaa kantaa liike-elämään koh-
distuvan byrokratian määrään, mikä 
etenkin rakennusalan näkökulmasta 
katsottuna saattaa saada joskus varsin 
kohtuuttomat mittasuhteet.

Kokenut liikemies itsekin yllättyi 
sääntelyn määrästä omassa remonttipro-
jektissaan kotiseudullaan.

”Kuulen jatkuvasti millaisia erilaisia 
lupaprosesseja ja koukeroita rakentami-
seen liittyy.”

”Kuinka rakennusalasta, joka on yksi 
talouselämän tärkeitä perusasioita, on 
voitu tehdä Suomessa niin vaikeaa”, 
kysyy Herlin.

”Jopa aivan itsestäänselvyyksistä pys-
tytään tekemään monimutkaista. Lupia 
täytyy saada aivan järjettömiin asioi-
hin”, hän jyrähtää.

”Liike-elämä joutuu toimimaan nii-
den reunaehtojen mukaan, mitkä poliit-
tinen päättäjä meille asettaa. Pitää toi-
voa, että nykyhallitus pystyy tekemään, 
niin kuin se on luvannut, ja aloittaa 
remontin sääntelyn keventämiseksi.”

”Sääntelyn purkamista ei voi miten-
kään aliarvioida. Jos se oikein fiksus-
ti tehdään, se voi olla laittamassa uutta 
hyvää vauhtia Suomen talouselämään”, 
uskoo KONE Oyj:n hallituksen puheen-
johtaja Antti Herlin.
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Talotekniikan 
tehopakkaus

Talotekniikka siistissä paketissa

Moduls on kompakti talotekniikkayk-
sikkö. Sen teräskuoren sisällä on kaikki, 
mitä rakennus talotekniikaltaan tarvit-
see: lämmönjakelun ja lämmöntalteen-
ottojärjestelmän, kylmälaitteiden, auto-
maation ja säätötekniikan sekä sähkön- 
ja vedenjakelun tekniset ratkaisut. Kaik-
ki yhdessä tiiviissä paketissa.

Asiakkaan valintojen mukaan Modul-
siin on lisäksi liitettävissä runsaasti eri-
laisia komponentteja, kuten esimerkiksi 
kulunvalvontaan, turvallisuuteen sekä 
tilojen varaamiseen, huoltoon ja seuran-
taan liittyviä järjestelmiä.

Moduls menee pieneen tilaan. Esimer-
kiksi Modulsin 500 malli on pituudel-
taan 3,4 metriä, noin kaksi metriä leveä 
ja reilut kaksi metriä korkea. Se sovel-
tuu tekniseksi keskukseksi 300 – 750 
neliömetrin kokoisiin marketteihin, toi-
misto- ja teollisuusrakennuksiin. Käte-
vän marketmallin lisäksi Modulsilla on 
tarjota valmiita konehuoneratkaisuja eri 
mittaluokan rakennuksiin.

Moduls muotoutuu asiakkaiden 
tarpeisiin

Moduls mukautetaan aina rakennusta 
palvelevaksi ja koneyksikköön kootaan 
talotekniset komponentit asiakkaan toi-
veiden mukaisesti.

”On tärkeää syventyä talon käyttöön 
ja loppukäyttäjän talotekniikalle asetta-
miin odotuksiin ja vaatimuksiin”, pai-
nottaa Pekka Lipsanen. 

Kun talotekniset toi-
minnot ovat tiedossa, 
voidaan siirtyä suunnit-
telupöydän ääreen.

Modulsin suunnit-
telu tapahtuu 3D-mal-
linnusta käyttäen. Näin 
voidaan varmistua 
komponenttien tilan-
tarpeesta, niiden toimi-
vuudesta ja yhteensopivuudesta.

Konehuoneet valmistetaan Moduls 
Oy:n tehtaalla Pieksämäellä. 3D-mallin 
mukaan tehtävässä kokoonpanotyössä 
käytetään korkealaatuisia komponent-
teja. Moduls koekäytetään, sen kompo-
nentit testataan ja paineastiat koepon-
nistetaan teollisuushallissa.

Helppo asennus

Moduls tuodaan uudisrakennukseen 
täysin toimintavalmiina yhtenä paketti-
na. Konehuone siirretään rakennukseen 
sille suunniteltuun paikkaan. Talos-
sa voivat olla jo valmiiksi asennettuina 
sähköistys, ilmanvaihtokanavat, vesi-
johdot ja viemäriputket sekä lämmitys-
järjestelmän ja kylmäkalusteille johtavat 
putkitukset. Kun Moduls kytketään ver-
kostoihin, talotekniikka on heti valmis 
käyttöön otettavaksi.

Rakentamisen aika-
na perinteiseen raken-
nustapaan verrattuna 
Modulsin konehuone 
lyhentää rakennusaikaa 
sekä tehostaa aikatau-
lujen hallintaa ja rak-
entamisen prosessia.

Uuden sukupolven Moduls 
Pieksämäen Lidlissä

Uusin Moduls hoitaa talotekniikkaa 
keväällä 2015 valmistuneessa Piek-
sämäen Lidlissä. Konehuone on suun-
niteltu 3D-mallinnusta käyttäen. 
Nykyaikainen suunnittelu on mah-
dollistanut 3D-kuvien avulla esivalm-
istetut, mittatilaustyönä putkitoimit-
tajalta tilatut lämmitysjärjestelmien ja 
kylmälaitteiden putket. Näin kokoon-
panovaiheessa on vältytty hitsaamisel-
ta sekä juotoksilta ja varmistettu laadu-
kas lopputulos.

Lidlin konehuoneen sisällä sykkii 
lämmitys- ja vesijärjestelmien lisäk-
si kaksi IV-konetta, vedenjäähdytin ja 
käyttövesivaraaja. Laitteisto on kytketty 
Lidlin omaan etäkäyttönä tapahtuvaan 
seurantaan.

Kuvassa kehitysinsinööri Jörg 
Hansmann poseeraa Pieksämäen 
Lidliin asennetun Modulsin talote-
kniikkayksikön edessä.

Pieksämäen Lidlin talotekniikkakeskus edustaa 
Modulsin uusinta teknologiaa.

Moduls tuo laatua 
ja tehokkuutta

”Mahtuuko se nyt varmasti tähän tilaan?” Moduls Oy:n 
hallintopäällikkö Pekka Lipsanen muistelee asiakkaan 
kyselleen pohtiessaan Modulsin sijoittamista suunnit-
telun alla olevaan liikerakennukseensa. 

”Arkkitehdille oli välitetty tieto, kuinka monta neliö-
metriä Modulsin talotekniikkakeskukselle tulisi vara-
ta. Asiakas halusi silti varmistua tilan riittävyydestä.”

”Taidettiinpa kysyä vieläpä kolmeen eri kertaan”, 
Lipsanen hymyilee. 
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Tamrotalon logistiikkakeskuksen 
peruskorjaushankkeen projektipäällik-
kö Markku Juhola kertoo saneerauksen 
suunnittelun alkaneen keväällä 2014. 
Samassa yhteydessä peruskorjattavaksi 
tulevan rakennusosan toiminnot muut-
tivat pois niille juuri valmistuneisiin 
uusiin tiloihin. Varsinaiset rakennus-
työt käynnistyivät maaliskuussa 2015. 
Urakka saadaan päätökseen syyskuun 
2015 loppuun mennessä.

Markku Juhola oli vuosina 2010 – 
2012 vetämässä Tampereen automaatti-

keskusvaraston rakennushanketta. Se oli 
Tamron suurin investointi kautta aikain. 
Juhola toimi ennen investointia yhtiön 
logistiikkajohtajana. Tampereen logis-
tiikkakeskuksen laajennuksen valmistut-
tua pitkän uran yhtiössä tehnyt Juhola jäi 
eläkkeelle. Vantaan saneerausprojektin 
tullessa ajankohtaiseksi Juhola vastasi 
myöntävästi yhtiön pyyntöön ottaa har-
teilleen myös Vantaan Tamrotalon logis-
tiikkakeskuksen peruskorjaushankkeen 
vetovastuun.

”Puhutaan erityisesti kattorakennepro-

Tamro Oyj 
peruskorjaa Vantaan 
logistiikkakeskusta

Tamro Oyj osti vuonna 1982 Vantaan 
Koivuvaarassa sijaitsevan kiinteistön 
lääkevalmistaja Astralta. 90-luvun alus-
sa toteutettujen laajennusrakentamisten 
myötä syntyi Tamrotalo, joka on palvel-
lut noista ajoista pääkonttorina ja kes-
kusvarastona.

Kiinteistökokonaisuus koostuu eri 
vuosina valmistuneista rakennuk-
sen osista. Tamrotalossa keväällä 2014 
käynnistynyt peruskorjaus kohdistuu 
niihin kiinteistön osiin, joiden valmis-
tuminen ajoittuu 70-luvun alkupuolelle.

Tinkimättömästä tuoteturvallisuudestaan tun-
nettu Tamro Oyj kehittää toimintaansa sekä 
asiakkailleen tarjoamissa palveluissaan että 
myös uudistaen toimintapuitteitaan.

Vastikään 26 miljoonan laajennusinvestoin-
nin Tampereen logistiikkakeskukseen tehnyt 
yhtiö jatkaa rakennustensa nykyaikaistamista. 
Nyt on vuorossa Vantaan toimipiste. Rakennus 
Oy Antti J. Aholan johdolla uudistetaan pää-
konttorin vanhimpia kiinteistön osia.

Rakennus Oy Antti J. Ahola pääurakoitsijana 
Tamrotalon logistiikkakeskuksen 
peruskorjaushankkeessa

Tamro Oyj on Suomen johta-
va lääkkeiden ja terveystuot-
teiden jakelija sekä palvelun-
tarjoaja. Yhtiö kuuluu kansain-
väliseen PHOENIX-konserniin. 
Satakaksikymmentä vuotta sit-
ten neljän apteekkarin perusta-
ma yhtiö toimii Vantaalta, Tam-
pereelta ja Oulusta käsin.

Lääke- ja terveystuoteja-
kelun ohella yhtiön palvelukon-
septiin kuuluvat erilaiset tie-
to-, logistiikka-, markkinointi-, 
myynti- ja rekisteröinnin asian-
tuntijapalvelut. Tamron pääasi-
akasryhmät ovat lääkeyritykset, 
apteekit, sairaalat sekä vähit-
täiskauppa.
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tipäällikkö Juhola ja kiittää rakennus-
hankkeeseen osallistuneiden erinomais-
ta yhteistyökykyä.

”Onnistumisen edellytykset pohjau-
tuvat eri osapuolten väliseen luotta-
mukseen. On tärkeää, että mitä sovitaan, 
myös pitää.”

Työturvallisuudessa 
nollatoleranssi

Tamron rakennustyömaa on monin 
tavoin haasteellinen. Jo peruskorjauk-
sen alkuvaiheessa tiedostettiin työtur-
vallisuuden nousevan korostuneesti 
esille. Suuri osa rakennustöistä tehdään 
katolla yli kymmenen metrin korkeu-
dessa, mikä tekee työstä hyvin vaativan. 
Riskikartoituksessa on pyritty tunnis-
tamaan riskit sekä niiden vaikuttavuus 
ja todennäköisyys. Näiden pohjalta on 
suunniteltu ennaltaehkäisevät toimen-
piteet. Yksi keskeisin tavoite on ollut 
pitää onnettomuuksissa nollatoleranssi. 

Tavoite on pitänyt.
Samaan aikaan kun rakennetaan, on 

talossa toimintaa. Tämä nostaa osaltaan 
henkilöturvallisuuden vaatimustasoa.

Toiminnan turvaaminen 
äärimmäisen tärkeää

Tamrotalon logistiikkakeskuksen perus-
korjauksessa korostuvan henkilöturval-
lisuuden lisäksi on kiinnitetty erityistä 
huomiota yrityksen päivittäisten opera-
tiivisten toimintojen turvaamiseen.

”Tamro on huoltovarmuuskriittinen 
yritys. Meidän täytyy kaikissa olosuh-
teissa pystyä toimimaan kahdenkymme-
nenneljän tunnin sisällä. Lääkkeet pitää 
olla lääketurvallisuus varmistaen saata-
vissa ympäri Suomea”, valottaa Juho-
la ja antaa ymmärtää, että vaikka kaik-
ki Tamron järjestelmät on kahdennettu 
varajärjestelmin, ei rakennusprojektin 
aikana mitään jätetä sattuman varaan.

jektista”, täsmentää Markku Juhola.
”Vaikka vuosien saatossa tiloissa on 

tehty kunnostustöitä, tämä rakennuksen 
osa oli tullut elinkaarensa päähän.”

”Kaikki kattorakenteet uusitaan. Van-
hat liimapuupalkit poistetaan ja tilalle 
tulee teräsrakenteiset palkistot”, Juho-
la kuvailee. Hän korostaa saneerauksen 
olevan hyvin vaativan, sillä rakennuk-
sen katolle on sijoitettu runsaasti talo-
tekniikkaa, jota pyritään säilyttämään 
mahdollisimman paljon.

Peruskorjauksessa puretaan myös tar-
peettomia tilaratkaisuja, jolloin varasto-
tilojen olemassa olevien seinien sisälle 
saadaan lisää kuormalavakapasiteettia 
ja muunneltavuutta. Peruskorjauksen 
myötä energiatehokkuus tulee parantu-
maan merkittävästi.

”Pyrimme kierrättämään purkumate-
riaalista noin 80 prosenttia. Myös liima-
puupalkit menevät uusiokäyttöön”, ker-
too Juhola.

”Hyvin on mennyt”, toteaa projek-

”Tamron rakennuskohteeseen tekijät on 
valittu tarkoin määritellyn kriteeristön 
mukaisesti. Aina hinta ei ole ollut tär-
kein valintaperuste”, paljastaa Markku 
Juhola Tamro Oyj:stä.

”Lähtökohtana on ollut löytää parhaat ja 
luotettavat rakennusalan ammattilaiset.”

ISS Proko Oy on ollut hankkeessa 
mukana projektin suunnitteluvaihees-
ta lähtien.

”Toimimme tässä hankkeessa raken-

nuttajan konsulttina ja valvomme tilaa-
jan etuja”, sanoo ISS Proko Oy:n projek-
tipäällikkö Juha Pesonen ja kertoo ISS 
Prokon osallistuneen niin suunnitte-
luun, urakkakilpailutukseen kuin kus-
tannuslaskentaan.

”Lisäksi koko työmaavalvonta on 
hyppysissämme”, Pesonen mainitsee.

”Täällä talotekniikan osuus korostuu”, 
Juha Pesonen toteaa ja painottaa erityi-
sesti Tamrotalon tekniikan kuuluvan 

oman alansa asiantuntijoille. 
”Yhteistyö on ollut tiivistä.”
ISS Proko Oy:n Juha Pesonen, Tamro 

Oyj:n Markku Juhola sekä 30 vuotta mes-
tarin hommia tehnyt Rakennus Oy Ant-
ti J. Aholan vastaava mestari Lauri Kopo-
nen vannovat kaikki tiiviin yhteistyön 
nimiin.

Rakentaminen osaavissa käsissä Kuvassa Rakennus Oy Antti J. Aholan vastaava mes-
tari Lauri Koponen, ISS Proko Oy:n projektijohta-
ja Juha Pesonen sekä Tamro Oyj:n projektipäällikkö 
Markku Juhola.
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Vastaavan mestarin Mikko Heinon luok-
se Rakennus Oy Antti J. Aholan Kotkan-
katu 9:n työmaatoimistoon ovat saapu-
neet VVO-yhtymä Oyj:n projektipääl-
likkö Anna Ritonummi sekä Lakewood 
Oy:n rakennuspäällikkö Aivar Kolk.

Vuonna 1969 perustettu VVO-yhtymä Oyj on Suomen 
suurin yksityinen vuokranantaja. VVO:lla on noin 
40 paikkakunnalla yli 40 000 vuokra-asuntoa, 
joista noin 27 000 kuuluu vapaarahoitteisen, 
markkinaehtoisen Lumo-brändin piiriin. 
Konsernin liikevaihto vuonna 2014 
oli 356,5 miljoonaa euroa. VVO:n 
palkkalistoilla on noin 340 
henkilöä.

Tasokasta vuokra-asumista 
Helsingin Kotkankadulla
Lakewood Oy rakennuttaa Lumo-asuntoja VVO-yhtymälle

Pääurakoitsijana Rakennus Oy Antti J. Ahola

”Tästä tulee yksi meidän par-
haita kohteita. Sijainti on mitä 
loistavin. Saamme erittäin hyviä 
asuntoja.”

Anna Ritonummi, VVO-yhty-
mä Oyj:n projektipäällikkö on 
vakuuttunut, että Helsingin Kot-
kakatu 9:ään, aivan Linnanmä-
en ja Alppipuiston tuntumaan 
valmistuvat vapaarahoitteiset 
vuokrataloasunnot menevät kuin 
kuumille kiville. 

Lakewood Oy:n rakennut-
tamana Koy Helsingin Kotkan-
pesän rakennuskohde aloittaa 
Rakennus Oy Antti J. Aholan 
urakoimana täysin uuden elä-
män.

Reilu vuosi sitten taloa asut-
ti seitsemän yhdistystä, näiden 
joukossa mm. Luonto-Liitto, 
Suomen Reumaliitto, Suomen 
luonnonsuojeluliitto , Tekstiili-
kaupan liitto, Suomen Eläinsuo-
jeluyhdistysten liitto sekä Suo-
men Kissaliitto.

Lakewood Oy:n idea oli 
muuttaa toimistotalo asuinkäyt-
töön. Suunnittelu ja käyttötar-
koituksen muutosprosessi käyn-
nistettiin kaksi vuotta sitten. 
Samaan aikaan hoidettiin osa-
kekauppoja. Kevään 2014 koit-
taessa talon viimeisetkin osake-
kaupat oli tehty.

Hanke joutui yllättäen vas-
tatuuleen Helsingin kaupun-
gin muuttaessa linjaansa. Vaik-
ka talo kuului kaavamääräyksen 
mukaan asuinkortteliin, kaupun-
ki määräsi rakennuksen raken-
nuskieltoon. Kaupungin mukaan 
työpaikat tulisi säilyttää Helsin-
gissä ja tämän vuoksi se ei sal-
linutkaan muuttaa työpaikkojen 
tiloja asuinnoiksi. Tiiviiden neu-
vottelujen myötä asia ratkesi 
uuden omistajan kannalta myön-
teisesti ja hanke saattoi jatkua.

Syksyyn 2015 mennessä 
kiinteistöön valmistuu VVO-yhty-
mälle 59 Lumo-brändin mukais-
ta laadukasta asuntoa.

Helsingin kaupungin huoli 
työpaikkojen menetyksestä osoit-
tautui lopulta aiheettomaksi, sil-
lä kaikki toimistojaan Kotkankatu 
9:ssä pitäneet säilyttivät uusissa-
kin osoitteissaan toimipisteensä 
Helsingissä.

Perusteellinen muutos 
toimistoista asunnoiksi

”Vain kantavat rakenteet säilyivät. 
Kaikki muu purettiin pois, myös talo-
tekniikka ja hissit”, kuvailee Lake-
wood Oy:n rakennuspäällikkö Aivar 
Kolk rakennustöiden käynnistysvai-
hetta. Hän kertoo kadunpuoleisen 
talon julkisivun säilyvän noin 90-pro-
senttisesti.

Talossa on ullakko mukaan lukien 
seitsemän kerrosta. Alkuperäiset työ-
piirustukset ovat vuodelta 1950. Talo 
valmistui vuonna 1957. Pihan puo-
lella on kolmikerroksinen siipi. Sen 
valmistuminen ajoittuu 1920-luvulle. 
Talon purkuvaiheessa löytyi muistoja 
kiinteistössä toimineesta Kansan Uuti-
sista. Kommunisti-lehtiä oli runsain 
mitoin käytetty eristemateriaalina. 

Peruskorjauksessa entisen toimis-
totalon avarien tilojen paikalle on 
Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit 
Oy loihtinut pitkälle hiotut asunto-
jen pohjaratkaisut. Uusien asuntojen 
materiaalit ja kodinkoneet tulevat ole-
maan keskimääräistä laadukkaampia.

Ullakolle valmistuu kaksi huoneis-
toa sekä saunatilat lasitettuine teras-
seineen. Alakerta on varattu kahdel-
le liikehuoneistolle. Autottoman kon-
septin mukaan valmistuvan rakennuk-
sen kellariin tulee asukkaiden yhteiset 
tilat polkupyörävarastoineen ja -vers-
taineen sekä sähköpyörän latauspis-
teineen.

Laadukasta rakentamista 

”Näin haastavaksi hankkeeksi koh-
de on mennyt todella hyvin aikatau-
lussaan. Yhteistyö on sujunut kaikki-
en osapuolen kanssa hyvin. Tältä työ-
maalta ei ole tullut kauheasti harmai-
ta hiuksia”, naurahtaa 14 vuoden ajan 
Suomen suurimman yksityisen vuok-
ranantajan, VVO-yhtymän palveluk-
sessa ollut Anna Ritonummi. Hänen 
työnkuvaansa kuuluu mm. työnaikai-
nen yhteistyö urakoitsijoiden kans-
sa, takuuaikaiset tehtävät ja urakkaso-
pimusasiat. Omavetoisissa kohteissa 
Ritonummi osallistuu vahvasti suun-
nittelun ohjaamiseen.

Rakennus Oy Antti J. Aholan vas-
taava mestari Mikko Heino kertoo, että 
rakennukseen on tehty tietoista tason 
parantamista. Esimerkiksi pihakansi 
oli tarkoitus aluksi säilyttää sellaise-
na kuin se on ollut. Mutta koska kansi 
olisi tullut muutaman vuoden päästä 
joka tapauksessa korjattavaksi, päätet-
tiin se kunnostaa meneillään olevan 
talon uudistustyön yhteydessä.

”Lumo tarjoaa parasta mahdollista vuokra-
asumista ja asumisen palveluita” 
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”Hyvin menee,” vakuuttavat Messeniuksen työmaalla 
Rakennus Oy Antti J. Aholan vastaava työnjohtaja Kal-
le Rautio (oik.) sekä hänen työparinsa Tommi Rouvinen.

Messeniuksenkatu 1B valmistuu kokonaisuudessaan hupuin suojat-
tuna VVO-yhtymän Lumo-vuokrakodeiksi. Urakoitsijoilta on vaadittu 
poikkeuksellista akrobatiaa niin lähinaapuruston, ympäristönsuojeluvi-
ranomaisten lupaehtojen, läheisen taksiaseman kuin kadulla liikkuvien 
kanssa. Pienelle, hieman naapurinkin puolelta kadulta lohkaistulle pals-
talle on pystytetty kolmikerroksinen rakentajien koppikylä. Luovuutta on 
tarvittu myös tavaravirran ohjaamisessa rakennuspaikalle.

Rakennus Oy Antti J. Aholan työpäällikkö Juha Jalavalla on sata pro-
senttinen luottamus Messeniuksenkadun rakennustyömaahan, sen 
rakenneratkaisuiden kuin työvaiheiden haastavuudesta huolimatta. Jala-
va tietää, että rakennuksella vallitsee hyvä henki tilaajan, valvojien ja 
rakentajien kesken.

”Asiakassuhde on tärkeä”, Jalava korostaakin.
”Kun yhteinen kieli on löytynyt ja luottamus saavutettu, kohde vie 

mukanaan ja yhteistyö soljuu.
Juha Jalavan hoidettavana olevat useat rakennuskohteet Helsin-

gin alueella pitävät hänet kiireisenä. Työpäällikkönä hän toimii Messe-
niuksenkadun lisäksi mm. Kuparitalon, Kone Buildingin, Kuvataideluki-
on sekä Itä-Helsingin musiikkiopiston meneillään olevissa hankkeissa. 
Lisäksi työpäällikköä työllistävät rakennusliikkeelle kotiutettavat uudet 
rakennushankkeet.

Rakennus Oy Antti J. Ahola Oy rakentaa VVO-yhtymä Oyj:lle

Helsingin Taka-Töölöön 
upeita asuntoja

Tasokkaita Lumo-asuntoja

Kävelymatkan päässä Helsingin ydin-
keskustasta sijaitseva Messeniuksenka-
tu 1B uudistuu täysin sisä- ja ulkopuo-
lelta, huoneistojakoa ja talotekniikkaa 
myöten, kunnioittaen sen suojeltua jul-
kisivua. Tilalle valmistuu VVO-yhty-

män Lumo-konseptilla 25 
tasokasta vuokrakotia: yksi-
öitä, kaksioita ja kolmioi-
ta. Huoneistojen pohjarat-
kaisut ovat selkeät, huoneet 
korkeat ja varustelutaso 
hyvä. Suurimmassa osassa 
asuntoja on oma parveke. 
Kahden ullakolle rakennet-
tavan saunallisen kolmion 
lasitetuilta terasseilta avau-
tuu näkymä yli Helsingin, 
merelle saakka.

VVO-Yhtymä Oyj osti pari vuotta sitten Senaat-
ti-kiinteistöltä vuonna 1940 rakennetun seit-
senkerroksisen rakennuksen Helsingin Taka-
Töölöstä, Messeniuksenkatu 1B:n.

Urakkakilpailun voittanut Rakennus Oy Ant-
ti J. Ahola sai tehtäväkseen toteuttaa raken-
nuksessa täydellisen peruskorjauksen. Koh-
teen rakentaminen alkoi massiivisilla purkutöil-
lä joulukuussa 2014. Talo valmistuu lokakuun 
2015 loppuun mennessä.

”Rakentaminen on edennyt erinomai-
sesti. Ei ole huonoa sanottavaa”, toteaa 
kohteen valvojana toimiva Janne Lah-
dentausta VVO-yhtymä Oyj:stä.

”Tavoitteena on olla ajan hermolla ja 
käydä työmaalla joka toinen päivä.”

”Ennen valvonta oli virheiden osoit-
tamista. Nyt se on jatkuvaa urakoitsijoi-
den kanssa tekemistä”, tähdentää Lah-
dentausta ja kertoo Messeniuksenka-
dun edistyvän esimerkillisen jämäkäs-
sä otteessa.

Purkutyötä ja louhintaa 

Ahdas tontti ja tiukat ympäristönsuojelu-
viranomaisten lupaehdot ovat alusta alka-
en värittäneet Messeniuksenkadun raken-
tajien arkea. Työnteolle asetettujen kel-
lonaikojen lisäksi Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiset ohjeisti-
vat tarkoin rakentajia mm. kuljetuksiin, 
tiedottamiseen, purkujätteen ja aineiden 
käsittelyyn sekä pölyntorjuntaan liittyvis-
sä asioissa. Myös kohteen melutaso oli kir-
jattu lupaehtoihin.

Kahden kuukauden purkutöiden aika-
na ei työmaata ihan huopatossutehtaak-
si voinut kutsua. Hydraulisella iskuvasa-
ralla varustetulla purkurobotilla ja käsi-
konein piikattiin lattioita ja seiniä sekä 
avarrettiin hissikuilua niin ylä- kuin ala-
päästä. Pihamaan kallion louhinta herät-
ti naapurit arvailemaan, oliko viereen 
tulossa parkkiluola vai peräti pommi-
suoja. Liekö ollut pettymys kuulla, että 
usean viikon poraamisella ja kiilaami-
sella syntyykin paikka roskakatokselle.
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Rakennuspetäjä Oy:n Jaakko Sorvisto toimii VVO-
yhtymä Oy:n Leikkikuja 2:n uudisrakennushankkeessa 
vastaavana mestarina.

Tyylikästä graafista betonia on käytetty runsaasti 
rakennusta elävöittämään.

Rakennus Petäjä Oy rakentaa VVO Kodit Oy:lle

Helsingin Kontulaan 
nykyaikainen vuokratalo
Lipa-Betonin elementit Leikkikujan kerrostaloon

menkymmenen toimintavuotensa aika-
na on toteuttanut Uudenmaan alueel-
le noin 3800 kerros- ja pientaloasuntoa.

”Avointa peliä. Voi avoimesti puhua”, 
Sorvisto tiivistää ja pitää tärkeänä, että 
asioista voidaan tehdä päätöksiä myös 
työmaalla.

Leikkikuja 2:n kahdeksankerroksinen 
rakennushanke käynnistyi marraskuus-
sa 2014 tontin puiden kaadolla.

Kellarin ja kiinteistön alimman ker-
roksen paikalla suoritettujen valutöiden 
jälkeen runkoa rakennettiin betoniele-
mentein. Sitä mukaa kun kerroksia nou-
si ylöspäin, pari kerrosta alempana kyt-
kettiin lämpöjä päälle. Pääsiäisenä run-
ko oli harjassaan.

”Saimme rungon pystyyn hyvien säi-
den vallitessa”, viittaa Sorvisto vähälu-
miseen talveen.

Sisätöissä mallina käytettiin talon toi-
seen kerrokseen ensimmäisenä valmis-
tunutta huoneistoa. Materiaali- ja kalus-
tevalinnoissa on kiinnitetty paljon huo-
miota viihtyvyyteen.

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. 
Konehuone talon katolla hoitaa keski-
tetyn ilmanvaihdon kaikkiin huoneis-
toihin, joita rakennuksessa on kaikkiaan 
viisikymmentä.

Leikkikuja 2 valmistuu marraskuun 
2015 loppuun mennessä.

Tyyliä vuokratalossa 

Leikkikujan kerrostalo muuttaa käsityk-
set vuokratalosta. Jo rakennusvaihees-
sa havaitsee, että VVO-yhtymässä halu-
taan sijoittaa asukkaiden viihtyvyyteen. 
Arkkitehtitoimisto Hedman ja Matomä-
ki Oy on ottanut tilaajan toiveen suun-
nitelmissaan hienosti haltuun.

Runkorakennusvaiheessa vielä har-
maa, ohuelti eristeen päälle rapattu jul-
kisivupinta muuttuu lopulta tasaisen 
vaaleaksi viimeistelyrappausvaiheessa. 
Valoisaa harmoniaa elävöittävät sand-
wich-elementit parvekkeiden taustoilla. 

Elementit Helsingin kohteeseen ovat 
tulleet Lipa-Betonin Naarajärven ele-
menttitehtaalta.

Tyylikkyyttä kerrostaloon arkkitehti-
toimiston pääsuunnittelija Mari Mato-
mäki on luonut piirtämillään villiviinin 
lehtikuvioilla. Lipa-Betoni Oy on val-
mistanut kuviot graafisen betonin mene-
telmällä parvekkeiden kaiteisiin. Sama 
graafisen betonin kuvio toistuu rakennuk-
sen sisäänkäyntien kohdilla, talon sisen-
nettyjen osien korkeilla seinustoilla.

”Ihmiset ovat mieltyneet alu-
eeseen”, tietää VVO-yhty-
mä Oyj:n projektipäällikkö 
Anna Ritonummi ja kertoo, 
että VVO:lla on Helsingin 
Kontulassa vuokrakohteena 
pari kerrostaloa. Toinen niis-
tä sijaitsee Leikkikujalla. Nyt 
sen naapuriin yhtymä raken-
nuttaa uutta vuokrataloa.

”Väljästi rakennetulla alueella on monipuo-
liset palvelut sekä hyvät kulkuyhteydet Helsin-
gin keskustaan ja Itäkeskukseen”, luettelee 
Ritonummi Kontulan vahvuuksia.

”Toteutamme tänne pääasiassa asuntoja 
perheille, mutta kerrostaloon tulee myös pie-
niä huoneistoja.” Kohteessa pääurakoitsijana 
toimii Rakennuspetäjä Oy, joka on toteuttanut 
useita kohteita VVO-yhtymälle.

”Pienten organisaatioiden kanssa on help-
po toimia”, projektipäällikkö Ritonummi kiittelee 
joustavaa yhteistyötä rakennusliikkeen ja koh-
teessa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 

”Yhteistyö on pelannut”, myöntää Jaak-
ko Sorvisto. Hän toimii Leikkikuja 2:n 
rakennustyömaalla vastaavana mestari-
na. Sorvisto on työskennellyt 16 vuotta 
Rakennuspetäjä Oy:llä, joka vajaan kol-
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Yksi Lipa-Betonin laatuun luottavista 
on Jatke Oy.

Vuonna 2009 perustetulla Jatke Oy:llä 
on juuret Lemminkäinen Oyj:n tytär-
yhtiö Oka Oy:ssä sekä Turun Pinnoi-
te-Team Oy:ssä. Asuntotuotantoon, toi-
mitilarakentamiseen, saneeraukseen 
ja kiinteistökehitykseen erikoistuneel-
la Jatkeella on toimipisteet Helsingis-
sä, Turussa, Tampereella, Porissa, Lap-
peenrannassa ja Kouvolassa, jossa se 
pitää pääkonttoriaan. Hyvinkäältä käsin 
pääkaupunkiseudun rakennuskohteis-
sa operoiva Jatke Uusimaa Oy on Jatke 
Oy:n sisaryritys. Konsernissa työskente-
lee noin 280 rakennusalan ammattilais-
ta. Kuluvan vuoden liikevaihdon odote-
taan ylittävän 150 miljoonan euron raja-
pyykin.

Laadukkaita vuokrakoteja 
Saunalahteen 

Jatke Uusimaa Oy rakentaa kokonaisurak-
kana Sato-Rakennuttajat Oy:lle Espoon-
lahden läheisyyteen, Saunalahden 
uudehkolle asuntoalueelle vuokrataloa.

As Oy Espoon Magneettikatu 8 käyn-
nistyi joulukuussa 2014 maanrakennus-
töillä ja maaperän stabiloinnilla. Kesällä 
2015 rakennuksessa 
oli Lipa-Betonin jul-
kisivuelementit pai-
koillaan ja sisäval-
mistusvaiheet käyn-
nistetty.

Kuusikerroksis-
ta taloa rakennetaan 
vuonna 2012 valmis-
tuneen Saunalahden 
koulu-, päiväkoti- ja 
kirjastorakennuksen 
naapuriin. Läheisyy-
dessä vajaan 7 000 
ihmisen Saunalah-
den asukkaita palve-
lee päivittäistavara-
kauppa.

Jatke Uusimaa Oy:n 
rakennuspäällikkö Jarmo 
Lahtelin

Lipa-Betoni Oy:n sandwich- ja sisäkuorielementit ovat 
paikallaan Jatke Uusimaa Oy:n rakennuskohteessa 
Espoon Magneettikatu 8:ssa.

Jatke Uusimaa Oy rakentaa Sato-Rakennuttajat Oy:lle vuokrakoteja

Lipa-Betoni Oy:n elementit  
Espoon Magneettikadulle

Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen 
Oy:n suunnittelemaan Magneettikatu 
8:n kiinteistöön valmistuu 32 asuntoa. 

Kerrosalaa raken-
nuksella on 2 478 
neliömetriä ja tila-
vuutta 8160 kuu-
tiometriä. 

Upouudet SATO 
VuokraKodit val-
mistuvat vuoden 
2016 alkupuolella.

Yhteistyö on 
valttia 

”Magneettikadun 
kohde on eden-
nyt hyvin, kaikki-
en suunnitelmien 
mukaisesti”, ker-
too Jatke Uusimaa 

Oy:n rakennuspäällikkö Jarmo Lahte-
lin, joka päätehtävänsä lisäksi osallis-
tuu rakennushankkeiden laskentaan 
sekä hoitaa myös työpäällikön tehtäviä 
muutamassa yhtiön rakennushankkees-
sa pääkaupunkiseudulla.

Työmaan vahvuus Saunalahdessa 
asettuu keskimäärin 25 henkilön paik-
keille. Jatkeella oma miehitys koostuu 
pelkästään toimihenkilöistä. Rakennus-
työt suoriutuvat aliurakoitsijoiden toi-
mesta.

”Hyvä yhteistyökyky ja hyvät kontak-
tit ovat meille tärkeitä”, korostaa Lahte-
lin ja antaa ymmärtää yhtiön palveluk-
seen sekä aliurakoitsijoiksi valikoitu-
neen luotettavia, motivoituneita ja teh-
täviinsä sitoutuneita alan ammattilaisia. 

Pääkaupunkiseutu on vahvaa Lipa-
Betoni Oy:n markkina-aluetta. Ele-
menttitehtaan tuotannosta leijo-
nanosa löytää tiensä Etelä-Suomen 
kerrostaloihin, julkisiin rakennuk-
siin sekä liike- ja teollisuusraken-
nuksiin. Toimituksiin kuuluvat niin 
julkisivu-, väliseinä- ja sokkeliele-
mentit kuin parvekelaatat sekä pila-
rit. Asiakaskuntaa kuuluvat kaikki 
Suomen suuret rakennusliikkeet.
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jennettiin 80-luvulla. Nyt rakennukset 
ovat tulleet elinkaarensa päähän.

Rakennushankkeessa, joka etenee 
useassa eri vaiheessa, puretaan van-
ha alakoulun asuntola sekä 60-luvulla 
rakennettu yläkoulu. Koulurakennus-
ten vanhin rakennusosa, jossa on toimi-
nut alakoulu, peruskorjataan. Sen yhte-
yteen valmistuu täysin uusi laajennus-
osa, johon tulevat sijoittumaan yläkou-
lun, lukion ja erityisopetuksen tilat sekä 
liikuntasali. Koko kohteen bruttopinta-
ala on 5 155 neliömetriä.

Perustana hyvinvoinnin ja 
viihtyvyyden turvaaminen

Konneveden kunta tekee aktiivisesti työ-
tä sen eteen, että väkiluku pysyisi vähin-

täänkin nykyisellään tai hieman kohoaisi.
”Keskeinen strategiatavoite on Kon-

nevedellä pitkään ollut kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden turvaami-
nen”, sanoo Kari Levänen ja näkee kou-
luhankkeen kuuluvan tavoitteen mukai-
siin toimenpiteisiin.

”Rakennuskantamme on muutoin 
hyvässä kunnossa. Hallintorakennuk-
semme on hyvä ja meillä on aika uusi 
terveyskeskus. Nyt on koulun vuoro.”

”Kunnan vetovoima kasvaa uuden 
koulun rakentamisen myötä huomat-
tavasti”, uskoo Kari Levänen ja kertoo 
tästä elävän esimerkin: Eräs lapsiperhe 
harkitsi talon ostoa. Yhtenä vaihtoeh-
tona oli muuttaa Konnevedelle. Kuul-
lessaan kunnassa käynnistyvästä kou-
luhankkeesta, perhe päätti asettua asu-
maan Konnevedelle.

”Vaikka työ on vasta ihan alussa, vai-
kutukset olivat jo heti näkyvissä”, Levä-
nen hymyilee. Hän tietää, että myös 
kuntalaisten toivomuksena on saada 
kerralla kunnollinen rakennus. 

Edessä positiiviset näkymät

Konnevedellä katsotaan tulevaisuuteen 
luottavaisesti.

Levänen uskoo, että Suomen metsäte-
ollisuuden historian suurin investointi, 
35 kilometrin päähän valmistuva Ääne-
kosken biotuotetehdas, tulee heijastu-
maan vahvasti Konnevedelle tuoden 
kuntaan paljon yrittäjyyttä.

Luontomatkailu on toinen vahva veto-
voimatekijä Konnevedellä, jonka pinta-
alasta vesistöt lohkaisevat neljäsosan. 

Konnevedellä kunnan 
historian suurin 
rakennusinvestointi

Keski-Suomessa, Äänekoskelta Suo-
nenjoelle vievän kantatie 69:n puolessa 
välissä sijaitsevassa noin 2800 asukkaan 
Konneveden kunnassa vallitsee poik-
keuksellinen yksituumaisuus ja positii-
vinen mieliala.

”Se on Konnevesi-henki”, sanoo kun-
nanjohtaja Kari Levänen.

Viimeisin osoitus Konneveden yhteis-
hengestä on kunnan valtuustossa tehty 
yksimielinen päätös käynnistää kunnan 
historian mittavin rakennushanke. Kus-
tannusarvioltaan runsaan 12 miljoonan 
euron Lapunmäen koulun peruskorja-
us- ja laajennushankkeen rakentaminen 
alkoi maaliskuussa 2015. Kohteen pää-
urakoitsijana toimii Rakennusliike U. 
Lipsanen Oy.

Mittava hanke

Ihmiset muistavat, että Lapunmäellä on 
ollut aina koulu. Paikalle rakennettiin 
50-luvulla alakoulu. 60-luvun koittaes-
sa sen viereen kohosi yläkoulu. Sitä laa-

Rakennusliike U. Lipsanen Oy pääurakoitsijana Lapunmäen 
koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeessa

Kari Levänen, yksi ”Konnevesi-hengen” yllä-
pitäjistä, on vuodesta 1990 alkaen toiminut 
Konnevedellä kunnanjohtajana. Pitkän työ-
uransa päätteeksi kesän 2015 kynnyksel-
lä Levänen siirtyi viettämään eläkepäiviään ja 
luovutti paikkansa nuoremmalleen, Juha Joki-
talolle. Tässä Kari Levänen istuu vielä työ-
pöytänsä ääressä.

Jyväskyläläisen Arkkitehtipalvelu Oy:n suunnit-
telema Lapunmäen koulun laajennus- ja perus-
korjaushanke on käynnistynyt pääurakoitsija 
Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n johdolla.
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”Uusi koulu kuvastaa 
kunnan statusta”

”Tavoitteena on toimia viivyttelemättä”, 
kuvailee Konneveden kunnan tekninen 
johtaja Markus Tiihanoff tuntemuksiaan 
perustustentekovai-
heessa olevalta raken-
nustyömaalta.

”Ensivaikutelmani 
on hyvä.” 25 vuotta 
Konneveden kunnas-
sa, viisi niistä teknise-
nä johtajana työsken-
nellyt Tiihanoff tie-
tää, että tiukkojen kel-
poisuusehtojen takia 
Terve Talo -kriteeris-
tön mukaisesti etene-
vä kouluprojekti on 
hyvissä käsissä.

”Jo tarjouspyynnös-
sä pyrittiin räätälöi-
mään ehdot sellaisiksi, että tilaajan tur-
va säilyy. Ne, jotka tulevat tekemään, 
tulevat riittävän suurilla hartioilla”, 
muotoilee Tiihanoff, joka osallistuu pro-
jektin johtotehtäviin yhdessä rakennut-
tajakonsultiksi valitun PTS-Kiinteistö-

tekniikka Oy:n Juhani Koposen kanssa.
Kohteen suunnittelu ja päätökset syn-

tyivät hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Sama henki on rakentamisessakin.

”Olemme aikataulussa. Tähän men-
nessä kaikki on mennyt hyvin.”

”Kun pitäjään 
rakennetaan uusi 
koulu, kuvastaa se 
kunnan statusta ja 
tahtotilaa”, lausuu 
Tiihanoff ja lupaa 
muuntojoustavuut-
ta sisältävälle syksyl-
lä 2017 valmistuval-
le koulurakennuksel-
le myös kuntalaisten 
iltakäyttöä. Tämän 
mahdollistavat tek-
nisen työn, tekstiili- 
ja kotitalouden ope-
tuksen nykyaikai-
set tilat sekä normien 

mukaista hieman suurempi liikuntasali 
kuntosaleineen.

”Pitkä hinta unohtuu, mutta huo-
no työ ei”, lohkaisee Markus Tiihanoff. 
Samaan hengen vetoon hän sanoo luot-
tavansa laadukkaaseen lopputulokseen.

Vuosi sitten Konneveden ja Rautalam-
min alueelle perustettuun Etelä-Konne-
veden kansallispuistoon kohdistuneet 
odotukset ovat käymässä toteen. Lyhy-
essä ajassa on syntynyt uutta yrittäjyyt-
tä ja palvelutarjontaa: eräopaspalveluja, 
venekuljetus- ja risteily-yrityksiä, ruoka-
palveluyrityksiä, jne.

Tämän lisäksi, ennen kansallispuis-
topäätöstä Konneveden kunta oli hank-
kinut omistukseensa alueen seitsemän 
koskea tarkoituksenaan kehittää luonto-
matkailua. Koskiostos villin järvitaime-
nen luontaisella lisääntymisalueella on 
noteerattu laajalti niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin. 

Luontomatkailun kehittämistyö sekä 
lähialueelle investointihankkeet yhdes-
sä Konneveden kehittyvien palvelu-
jen kanssa luovat edellytykset valoisal-
le tulevaisuudelle. Tuore koulupäätös 
tulee hyvään saumaan.

”Asiat, joihin on toivottu korjaus-
ta, saadaan nyt kerralla kuntoon. Kun-
talaisilla on positiiviset näkymät edes-
sään, vaikka talous hieman arveluttaa-
kin. Pohjana kunnalla on kuitenkin hyvä 
taloustilanne ja kunnossa oleva tase”, 
Kari Levänen toteaa.

Senja pitää huolen senioreistaan
Lipa-Betoni Oy:n elementit NCC Rakennus Oy:n Jyväskylän suurhankkeeseen

Korttelin kaavan ja rakennukset on suunni-
tellut Arkkitehtuuritoimisto AT. Rakentamises-
ta on vastannut NCC Rakennus Oy Jyväsky-
lä. Kahdessa kerrostaloista on omistusasun-
toja, yhdessä asumisoikeusasuntoja. Kolmes-
sa talossa asutaan vuokralla.

Noin 200 asuntoa sisältävän korttelin asuk-
kailla on käytettävissään runsaasti yhteis- ja 
kerhotiloja sekä mm. ravintolan ja palveluohjaa-
jan palvelut. Korttelissa on tarjolla myös yhteis-
tä toimintaa sekä terveys- ja hoivapalveluja.

NCC Rakennus Oy Jyväskylän työpäällik-
kö Ilkka Kujala kertoo rakentamisen sujuneen 
ennakkosuunnitelmien mukaisesti ja alkupe-

räisten aikataulujen puitteissa.
”Yhteistoiminta työmaalla on ollut sau-

matonta”, Kujala antaa kiitoksensa kohteen 
rakentajiksi valikoituneille toimijoille.

Yksi NCC Rakennus Oy:n pitkäaikaisista 
vakiotoimittajista on Lipa-Betoni Oy, joka on 
toimittanut elementtejä useaan NCC:n koh-
teeseen Keski-Suomessa. Myös Senja-kortte-
lin kolme taloa on pystytetty Lipan elementeillä.

”Olemme olleet tyytyväisiä Lipa-Betonin 
laatuun ja toimintatapaan”, Kujala kertoo.

”Kivet ovat olleet sovitusti työmaalla ja 
yhteispeli on toiminut.”

Jyväskylän Kortepohjassa kokonaisen korttelin 
käsittävässä asumis- ja palvelukokonaisuudes-
sa, Senja-korttelissa, on täysi toiminta pääl-
lä. Jyväskylän kaupungin vuonna 2009 käyn-
nistämässä seniorikorttelihankkeessa viisi ker-
rostaloa on valmiina. Huoneistot on asutettu ja 
korttelin palvelut on otettu käyttöön.

NCC Rakennus Oy:n, TA-yhtiöiden, Jyväs-
kylän Nuoriso- ja Palveluasuntojen sekä 
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen yhteis-
hankkeen varsinaiset rakennustyöt starttasivat 
keväällä 2013. Viides taloista valmistui kesällä 
2015. Viimeisin alueen rakennusvaiheista läh-
tee käyntiin elo-syyskuun vaihteessa.

NCC Rakennus 
Oy Jyväskylän työ-
päällikkö Ilkka Kuja-
lan haasteet jatku-
vat. Senja-kortte-
lin lisäksi hän ope-
roi mm. Jyväskylän 
koulutuskuntayhty-
män Harjun kam-
puksen peruskor-
jaus- ja laajennus-
hankkeessa.
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Jyväskylässä Savelan kaupunginosassa usean 
rakennuttajan ja rakennusliikkeen voimin kohoaa 
kovaa vauhtia uusi asuinalue, Palokunnanmäki.

Kaikki sai alkunsa, kun Jyväskylän kaupun-
ki teki päätöksen poistaa käytöstä Vesangan-
tien ja Palokunnankadun risteyksessä sijain-
neen vuodesta 1962 asti keskuspaloasemana 
palvelleen rakennuksen ja rakentaa pelastus-
laitokselle uudet toimitilat. Alue vapautui uudel-
le käytölle. Vuonna 2010 Jyväskylän kaupun-
gin aloitteesta laitettiin vireille reilun kahden 
hehtaarin alueen asemakaavamuutos. 

Pelastuslaitos sai vuonna 2011 täysin 
uudenaikaisen keskuspaloaseman kaupun-
gin eteläpuolelle Ristonmaalle, 9-tien lähei-
syyteen. Vuosi sen jälkeen Palokunnanmäen 

uusi kaava sai lain voiman ja yhdeksästä ker-
rostalosta koostuvan korttelialueen rakenta-
minen saattoi käynnistyä. Asemakaava sisäl-
tää rakennusoikeutta noin 23 000 kerrosala-
neliömetriä. Kumppanuuskaavan toimijoiksi 
Jyväskylän kaupungin valitsemat NCC Raken-
nus Oy, Lemminkäinen Talo Oy ja Jyväskylän 
Vuokra-asunnot Oy toteuttavat kaupungin kes-
kustan palveluiden ja työpaikkojen läheisyyteen 
uusia asuntoja peräti neljällesadalle asukkaalle.

Lintuperspektiivistä katsoen Palokunnan-
mäen korttelin kattorakentein toisiinsa liittyvät 
rakennukset muodostavat kolmion. Sen keski-
öön muotoutuu korttelin viherpiha-alue oleske-
lu- ja leikkipaikkoineen. Pihan alle sijoittuu alu-
een asukkaita palveleva pysäköintilaitos.

Palopäällikkö katsoo 
korkeuksista

Palokunnanmäen korttelin kaksi-, kol-
mi- ja seitsenkerroksisten talojen jou-
kosta kaksi tulee nousemaan ylitse mui-
den, kahdentoista kerroksen korkeuteen. 
Ensimmäisen Letkutielle sijoittuvan 
tornitalon rakennustyöt käynnistyivät 
kesäkuussa 2014. Hankkeen rakennutta-
jana toimii Jyväskylän Vuokra-asunnot 
Oy ja sen pääurakoitsijana jyväskyläläi-
nen Rakennusliike Porrassalmi Oy. Koh-
de on nimetty Palopäälliköksi.

Bruttoalaltaan 3 600 neliömetriä ja 
tilavuudeltaan 12 730 kuutiometriä 
käsittävään Arkkitehtuuritoimisto Maa-
rit ja Aarni Holttisen suunnittelemaan 
rakennukseen valmistuu 59 vuokra-
asuntoa.

Rakentaminen 
ammattilaisten käsissä

”Huisketta on pitänyt kiitettävästi”, 
toteaa tornitalotyömaalla työskentelevä 
vuonna 1985 Rakennusliike Porrassal-
men palkkalistoille tullut vastaava mes-
tari Pekka Puumalainen ja kertoo koh-
teen rakentamisen edenneen suunnitel-
tujen aikataulujen puitteissa.

Rakennustyöt käynnistyivät vuosi sit-
ten kellarin ja ensimmäisen kerroksen 
paikalla toteutetuilla valutöillä. Seuraa-
vat kerrokset nousivat Lipa-Betoni Oy:n 
betonielementtejä käyttäen. Tornitalon 
julkisivuissa on käytetty sekä valmiiksi 
elementtitehtaalla tummilla tiilillä laa-
toitettuja että tehtaan valmistuslinjal-
la kevyesti pintarapattuja elementtejä. 
”Limupintaiset” elementit viimeistel-
lään valkoisella rappauksella. Parveke-
seinät saavat työmaalla puuverhouksen.

”Vaikka tontti on kohtalaisen ahdas, 
elementtiasennukset onnistuivat hyvin.”

”Elementit purettiin rekasta ensin 
vakkiin, josta sitten nostettiin ylös asen-
nuspaikalle”, muotoilee Puumalainen.

”Kaikki sujui joustavasti.”
”Työmaan keskivahvuus on pysytellyt 

kahdenkymmenen työmiehen paikkeil-
la, mutta kohteen valmistumisen lop-
pumetreillä rakennustyömaalla työsken-
televien lukumäärä jonkin verran kas-
vaa”, kertoo Keski-Suomessa ja Jyväsky-
län lähialueella toimivan vuonna 1948 
perustetun Rakennusliike Porrassalmi 
Oy:n vastaava mestari ja myös työpäälli-
kön tehtäviä hoitava Puumalainen.

Pekka Puumalainen kertoo kohteen 
rakentamisen edenneen suunniteltujen 
aikataulujen puitteissa. Kohde valmis-
tuu elo-syyskuun vaihteessa 2015. 

Palokunnanmäki valmistuu vauhdilla
Lipa-Betonin elementit Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n 
rakennuttamaan ja Rakennusliike Porrassalmi Oy:n urakoimaan 
12-kerroksiseen tornitalohankkeeseen

Jyväskylään uusi asuinkortteli:



17

Joonas on työmatkalla Helsingissä 
rakennustyömaan toimistolla. Äly-
puhelimeen tulee viesti: ”Tavataan-
ko Pieksämäellä, Veturitallien kaup-
pakeskuksella? Asiakas tulee myös. 
Viiden minuutin päästä.”

”Onnistuu”, tekstittää Joonas 
viestin lähettäneelle Jörgille.

Joonas avaa salkkunsa. Hän 
nostaa sieltä esille virtuaalilasit, aset-
telee ne silmilleen ja avaa kannetta-
valla tietokoneellaan Internet-yhtey-
den.

Jörg tekee samoin kolmensa-
dan kilometrin päässä Pieksämäellä, 
Rakennusliike Lipsasen toimistolla.

Pieksämäen kauppakeskuksen 
liiketilasta kiinnostunut asiakas on 
liikematkalla Shanghaissa ja halu-
aa työpäivänsä päätteeksi tutustua 
arkkitehdin viimeisimpiin ratkaisui-
hin. Hänkin asettaa virtuaalilasit sil-
milleen ja avaa yhteyden rakennus-
liikkeen palvelimelle.

Miehet tapaavat toisensa kaup-
pakeskuksen oven edessä suuren 
valomainoksen alla virtuaalisesti.

Silmien edessä optiikka taivut-
taa kauppakeskuksesta tehdyn 
3D-mallinnuksen todentuntuiseksi 
näkymäksi. Aurinko paistaa ja pui-
den varjot lankeavat liikerakennuk-
sen seinälle. 

”Mennään sisään”, Jörg sanoo.
Tietokoneittensa ohjaimilla hen-

kilöt liikkuvat sulavasti ovien läpi ja 
siirtyvät liikekeskuksen korkeaan 
aulaan. Miehet kääntelevät päätään 
ja katselevat ympärilleen samal-
la kun Jörg johdattelee seurueen 
asiakkaan liiketilaan. Maisema on 
aidontuntuinen valoineen, varjoi-
neen, väreineen ja materiaaleineen.

”Hyvältä näyttää”, kommentoi 
asiakas liiketilaansa.

”Entäpä jos tuo tiski olisikin gra-
niitin harmaa?” hän tuumii osoittaen 
asiakaspalvelupöytää.

Helsingin työmaatoimistossa 
Joonas valitsee tietokoneruudultaan 
hiirellä pöydän ja vetää auki materi-
aalien valikon. Klikkaus ja kalusteen 
pinnoite vaihtuu hetkessä.

”Onko näin hyvä?”
”Se on siinä. Tehdään näin”, asi-

akas kuittaa tyytyväisenä.

Tarina on kuvitteellinen, mutta täy-
sin Lipsasella toteutettavissa. Jo 
nyt rakennusliikkeen asiakkaat ovat 
tutustuneet kauppakeskushankkee-
seen virtuaalilasien välityksellä.

Rakennusliike U. Lipsanen on koko his-
toriansa ajan ollut kiinnostunut uusista, 
rakentamisprosesseja edistävistä, raken-
nusten laatutasoa kohottavista ja asiakas-
palvelua parantavista innovaatioista ja tart-
tunut ennakkoluulottomasti uusiin mah-
dollisuuksiin. 

Tietotekniikka on luonut uusia ulot-
tuvuuksia. 3D-mallit, simulaatio, lisätty 
todellisuus (augmented reality) sekä pelil-
lisyys ovat Lipsasella jo tätä päivää. Tie-
tokonepeleistä tuttu virtuaalitodellisuus 
herättää 3D-mallinnetut rakennukset eloon 
todentuntuisina käyttäjien silmien edes-
sä. Uudet sovellukset ovat avaamassa väy-
liä rakennuskuviin perehtymättömällekin 
ymmärtää suunnittelijoiden ajatuksia. 

”Nämä tekevät koko prosessista jousta-
vamman”, kertovat Rakennusliike U. Lipsa-
nen Oy:n ohjelmistoasiantuntija Joonas Kiis-
kinen ja kehitysinsinööri Jörg Hansmann.

”Joskus toivotaan muutoksia liian myö-
hään, jolloin niiden toteuttaminen voi olla 
vaikeaa tai jopa mahdotonta.”

”Olisi tärkeää, että asioista voidaan var-
mistua jo suunnitteluvaiheessa.”

Kysymys voi olla vaikkapa valaisinten, 
kytkimien, kalusteiden ja ovien sijoittelus-
ta tai värien ja pintamateriaalien valinnois-
ta. Elävien mallien avulla myös esteellisyy-
den arviointi on helpompaa.

”Tällä voidaan pienentää virhearvioiden 
mahdollisuutta”, Jörg Hansmann tiivistää.

”Kun saa näytettyä lopputuloksen, myös 
päätöksenteko nopeutuu.”

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n ohjelmistoasiantuntija Joonas 
Kiiskinen ja kehitysinsinööri Jörg Hansmann käyvät vuoropuhe-
lua rakennusprosessien kehittämiseksi.

”Tietokonemaailmassa rakennus voidaan 
laittaa keinotekoisesti erilaisille tilanteille alt-
tiiksi. Saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuin-
ka rakennus toimii erilaisissa hätätilanteissa”, 
Hansmann sanoo. 

Lisätty todellisuus apuna 
rakentamisessa

Hansmann ja Kiiskinen uskovat erilaisten 
rakennusprosesseja helpottavien tietoteknis-
ten sovellusten rantautuvan suunnittelutyön 
lisäksi myös itse rakennuspaikalle. Jo monel-
la teollisuudenalalla ja viihdeteollisuudessa 
käytössä oleva ns. lisätty todellisuus, on var-
masti yksi rakentamisen avuksi tuleva apu-
keino lähitulevaisuudessa. Siinä todellisuu-
teen yhdistetään virtuaalista informaatiota 
näyttöteknologiaa käyttäen.

Rakennusalan tulevaisuus on jo täällä
Innovaatiot elävät Rakennusliike Lipsasella

3D-tulostus on kovaa vauhtia tulossa myös 
rakennusteollisuuteen. 3D-tulostinta on 
Rakennusliike U. Lipsanen Oy:ssä käytetty 
mm. mallien printtaukseen.
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”Suomen 
betoniteollisuus 

turvallisin 
maailmassa”

”Erään tehtaan elementtilinjan purkupaikalla työmies 

nousi jumiutuneen muotin päälle. Kangella työntä-

en hän yritti saada elementtiä irtoamaan. Yht’äkkiä 

elementti vapautui muotista. Samalla mies menetti 

tasapainonsa ja hän kaatui puolen metrin korkeudes-

ta pää edellä lattialle.”

”Eräässä ontelolaattatehtaassa purettiin muotteja. 

Yksi kiiloista ei tahtonut irrota. Mies löi voimalla. Kiila 

vapautui ja sai vauhtia jännittyneestä vaijerista iskey-

tyen suoraan työmiehen otsaan.”

Molemmissa tositapauksissa henkilöt olivat suojan-

neet päänsä kypärällä. Ontelolaattatehtaassa kiilan 

isku sai kypärään reiän. Molemmat miehet jatkavat 

edelleen työelämässä.

Kokeneella työsuojelun ja tapaturmien 
torjunnan ammattilaisella Juha Merjamal-
la on kerrottavanaan monta tarinaa, joista 
kaikki eivät pääty kovin onnekkaasti.

”Suurin osa työtapaturmista on seura-
usta kaatumisesta, hyppäämisestä, liu-
kastumisesta tai putoamisesta”, Merja-
ma listaa. ”Kun kaadutaan matalalta, 
reagointiin ei juuri jää aikaa. Kädet ja 
pää ovat vaarassa.” 

”Pää on ihmisen heikoin lenkki.”
”Kolhun jälkeen elämänlaatu voi olla 

kovin erilainen, eikä pelkästään uhrilla, 
vaan myös läheisillä.”

Kypärä on pelastanut elämiä”, Mer-
jama tiivistää korostaen elämänlaadun 
merkitystä. Hän harmittelee Suomes-
sa syntyvien ohimenevien sekä pysy-
vien aivovammojen kohtuuttoman 
suurta lukumäärää. ”Kaikkea ei tarvit-

se itse kantapään kautta oppia. 
Kuolintapaukset kyllä ylittävät 
uutiskynnyksen, mutta lähel-
tä piti -tilanteet jäävät helposti 
noteeraamatta”, sanoo Merjama. 
Samalla hän toivoo, että turvalli-
suusajattelu siirtyisi työpaikoilta 
myös koteihin.

”Työturvallisuustyö perus-
tuu riskien arviointiin sekä nii-
den torjuntaan. Täytyy löytää 
vaarapaikat ja poistaa ne. Jos se 
ei onnistu, viimeiseksi keinoksi 
jää suojainten käyttö. Myös puut-
teellinen riskien arviointi johtaa tilan-
teeseen, jossa suojautuminen muodos-
tuu riittämättömäksi tai jopa mahdotto-
maksi.”

Tapaturma Oy:n toimitusjohtaja Juha 
Merjama lähtee työturvallisuuskoulu-
tuksissaan siitä, että yritysten oma väki 
itse arvioisi omat riskinsä. Tällöin tieto-
us toiminnan vaarapaikoista kasvaa eikä 
tieto valu yritysten ulkopuolelle.

”Työturvallisuus korreloi työn teke-
misen laatuun”, painottaa vuodesta 
1998 alkaen työturvallisuustyön parissa 
viihtynyt Merjama. ”Tehdessään työtä 
työturvallisuuden eteen yritys investoi 
samalla myös työhyvinvointiin ja tuot-
tavuuteen.” 

Kohti turvallista 
betoniteollisuutta

Betoniteollisuus ry asetti noin vuosi-
kymmen sitten tavoitteen, jossa Suomen 
betoniteollisuudesta tehtäisiin vuo-

teen 2015 mennessä maailman turvalli-
sin. Keinoiksi tavoitteen saavuttamisek-
si päätettiin julistaa vuosittainen työtur-
vallisuuskilpailu sekä asiaan liittyvän 
tiedon ja koulutusmateriaalin jakami-
nen sekä koulutusten järjestäminen.

Määräaika on umpeutumassa. Jää 
nähtäväksi, saavutetaanko asetetut 
tavoitteet.

”Työ ei kuitenkaan lopu”, työturvalli-
suuskouluttaja Merjama vakuuttaa.

”Hyvään suuntaan olemme menossa.”
”Niin kauan kun on ihminen muka-

na, on aina tarvetta työturvallisuuteen.”
”Ei ole olemassa mitään temppuja. 

Aina ei edes haarniska auta.”

”Joskus minut leimataan ilonpilaajaksi. Sanovat, että puutu-
taan lillukan varsiin”, naurahtaa Juha Merjama, joka tunne-
taan Suomessa työsuojelun ja tapaturmien torjunnan koke-
neena kouluttajana ja turvallisemman työympäristön puoles-
ta puhujana. Itse hän pitää turvakenkiä ruohoa leikatessaan 
ja kuulosuojaimia tampatessaan mattoja.

”Moni valittaa suojainten hankalaa käyttöä. Turhaan”, 
muistuttaa Merjama ja muistaa tapauksen, jossa hiomakivi 
oli paukahtanut ilman suojalaseja smirgeliä käyttäneen mie-
hen silmille. Hoitolaitoksessa mies oli huokaissut: ”Tämän 
valkoisen kepin käyttö se vasta hankalaa onkin.”

Lipa-Betonilla oli tehty töitä pitkään ilman 
onnettomuuksia. Kun vuokratyöntekijä sai työ-
tapaturmassa kallonmurtuman, tehtaalla havah-
duttiin. Näin voi käydä, vaikka yritys paneutuu 
vakavissaan turvallisuusseikkoihin. Tapaus ei 
johtanut pysyviin vammoihin, mutta oli selvää, 
että työturvallisuus sai entistäkin suuremman 
merkityksen työprosesseissa.  

Lipa-Betoni on osallistunut työturvallisuus-
kisaan jo vuodesta 2012 alkaen ja tehnyt sitä 
ennen tehtaan työolosuhteita turvallisiksi. Tapa-

uksen vauhdittamana elementtitehtaassa siir-
ryttiin kypärän ja leukahihnan käyttöpakkoon. 
Myös silmä- ja hengityssuojaimet ovat käytössä.

”Tehtaalla tehdään riskikartoituksia tiuhaan 
ja pyritään selvittämään ennakolta, kuinka työ-
vaiheista saadaan turvallisia”, kertoo Lipa-Beto-
nin työsuojeluvaltuutettu, raudoittajan tehtävis-
sä työskentelevä Toni Lintu. Hän mainitsee teh-
taan työntekijöiden kokevan turvallisuusasiat tär-
keinä, ja että ohjeita noudatetaan tunnollisesti.

Työturvallisuuskilpailuissa Toni Lintu näkee 
sen hyvän puolen, että asioita katsotaan ulko-
puolisin silmin.

”Turvallisuus on jokaisen asia. Aina pystyy 
parantamaan.”

” Tapaturma 
säikäyttää”
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Vuoden toimihenkilö Jukka Tarvainen: ”Pitkästä pinnasta on apua”
Rakennusliike U. Lipsanen Oy:lla on pitkä 
perinne myöntää tunnustus vuosittain työs-
sään hyvin menestyneelle vastaavalle mestaril-
le. Muistaminen on koettu kaikin puolin hyväk-
si. Nyt yritys on halunnut uudistua laajenta-
malla käytäntöä ja perinteisen ”Vuoden mes-
tari” -tittelin sijaan Lipsasella on nyt ryhdytty 
muistamaan työssään ansioitunutta työnteki-
jää toimenkuvasta riippumatta.

Uuden käytännön mukainen ensimmäinen 
tunnustus ”Vuoden toimihenkilö” -titteli myön-
nettiin toimistoinsinööri Jukka Tarvaiselle.

Kiireisessä tehtäväkentässään rauhalli-
sen täsmällisesti työhönsä paneutuva Jukka 
suhtautuu saamaansa kunnianosoitukseenkin 
nöyrällä asenteella.

Jukka Tarvainen aloitti työt Rakennusliike Lip-
sasella seitsemän vuotta sitten.

Toimistoinsinöörin työpäivä täyttyy erilaisis-
ta rakennustyömaiden tukitoiminnoista. 

Tarvainen näkee, että työmaiden sujuminen 
on kaiken a ja o. Toimiston tehtävänä on keven-
tää mestareiden taakkaa paperihommissa. Jos-
kus kerätään rakennussuunnitelmia ja toimitetaan 
niitä tarvitseville. Joskus annetaan laskenta-apua 
tai neuvontaa. Lisä- ja muutostyöt vievät suuren 
osan työajasta. Työn kuvaan kuuluu myös raken-

nusten loppudokumenttien sekä niiden huolto- ja 
käyttöohjeiden kokoamista ja laadintaa.

”Silloin pitää kiirettä, kun useampi rakennus-
työmaa valmistuu yhtä aikaa”, Tarvainen toteaa 
kokemuksen äänenpainolla. Sähköposti, pika-
viestimet ja puhelin ovat ahkerassa käytössä.

”Silloin tarvitaan pitkää pinnaa”, sanoo vuoden 
toimihenkilö.

”Tässä työssä täytyy olla aktiivinen ja tulla 
kaikkien kanssa toimeen.”

Vuoden alihankkija Metrama Oy:n Pertti Hämäläinen:
Valttikorttina joustava palvelu
Metrama Oy valmistaa tilauksesta eri teolli-
suudenalojen asiakkailleen erilaisia metallialan 
tuotteita sekä suorittaa alihankintatöitä ja pin-
takäsittelyä. Tilauskonepaja toimii pääsääntöi-
sesti Uudenmaan alueella.

Vuonna 1974 perustettu yritys palvelee 
asiakkaitaan parinkymmenen työntekijän voi-
min Nurmijärven Kuusimäen teollisuusalueella 
sijaitsevasta toimipisteestään käsin.

Metrama Oy tunnetaan hyvin myös pää-
kaupunkiseudulla toimivien rakennusliikkeiden 
keskuudessa. 

Yksi pitkäaikaisista Metrama Oy:n vakio-
asiakkaista on Rakennusliike U. Lipsanen Oy. 
Konepaja on toimittanut tuotteitaan mm. Lip-
sasen rakentamien Alfmix Oy:n Vantaan logis-
tiikkahallin, Helsingin S-Market Konalan sekä 
Hyvinkäällä sijaitsevien Onninen Oyj:n ja Bro-
man Oy:n logistiikkahallien rakennuskohteisiin.

Tunnustuksena hyvästä yhteistyöstä 
Rakennusliike Lipsanen on valinnut Metrama 
Oy:n vuoden 2014 alihankkijakseen.

”Pyrimme täyttämään mahdollisimman pal-
jon asiakkaittemme toiveita”, kuvailee Metrama 
Oy:n toimitusjohtaja Pertti Hämäläinen yrityk-
sensä toiminta-ajatusta.

”On hyvä olla tietoisuus siitä, kuinka raken-

tajia pitää palvella”, sanoo Hämäläinen.
Rakennusala onkin varsin tuttua Met-

ramalle, sillä historiansa alkuaikoina sillä oli 
myös omaa rakennusurakointia. Yhtiö raken-
si aikanaan ympäri Suomea mm. huolto-
asemia. 2000-luvulle tultaessa konepaja kes-
kittyi rakennusteollisuuden täydentäviin teräs-
rakenteisiin. Samalla rakennusliikkeistä kasvoi 
sen tärkein asiakasryhmä. Yhdeksi mieleen-
painuvimmista Metraman referensseistä Pertti 
Hämäläinen mainitsee Pikkuparlamentin, jos-
sa on käytetty runsaasti yhtiön valmistamia täy-
dentäviä teräsrakenteita.

”Aikataulut ovat tänä päivänä se vaati-
vin haaste. Pyrimmekin ymmärtämään asiak-
kaitten tarpeet ja käyttämään rakentamises-
sa myös omaa innovaatiotamme hyväksi. Pal-
jon myös mietimme rakenteellisia ratkaisuja 
yhdessä työmaiden kanssa.”

”Monesti työmaan edistyminen saattaa olla 
aivan pienestä palikasta kiinni.”

”Kun asiakkailla on kiire, silloin meilläkin on 
kiire”, kiteyttää toimitusjohtaja Hämäläinen.

”Ja, kun vielä joku antaa positiivisen lausu-
man, se on harvinaista herkkua”, sanoo Pert-
ti Hämäläinen osoittaen kiitoksensa Lipsaselle 
saamastaan kunniasta.
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Paljon uppoaa rautaa väestönsuojan valui-
hin, yli kaksikymmentä tonnia”, laskeskele-
vat Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n työmaa-
insinööri Ossi Teittinen sekä vastaava mesta-
ri Sauli Partti väestönsuojan perusmuurin rau-
doitustyön äärellä.

Noin 5 700 asukkaan eteläsavolaisessa 
kunnassa, Kangasniemellä, rakennetaan uut-
ta koulua.

70-luvulla valmistunut Kankaisten kou-
lu ei ole Suomenmaassa ainut, joka on 
vuosia kieriskellyt sisäilmansa kanssa. 
Laajojen opinahjon ja kirjaston mikro-
biongelmien takia Kangasniemen kun-
nanhallitus joutui joulukuussa 2012 
langettamaan kiinteistölle purkutuo-
mion, mutta vasta vuosi sen jälkeen saa-
tu lupaus reilun viiden miljoonan val-
tionavusta antoi vauhtia hankkeeseen.

Kesäkuun 2015 alussa Rakennusliike 
U. Lipsanen Oy:n miehet olivat jo van-
han koulun naapuritontilla maaraken-
nustöissä. Heinäkuussa kerrosalaltaan 
5095 neliömetriä käsittävän uuden ylä-
koulu- ja kirjasrakennuksen perustukset 
olivat jo näkyvissä.

”Rakentaminen on hyvällä mallilla”, 
todistelevat kohteen rakentamista ohjaa-
vat Ossi Teittinen ja Sauli Partti.

”Elokuun puolivälissä alkaa rungon 
pystyttäminen. Lokakuussa on sääsuojat 
päällä ja olemme sisätöissä.”

Uusi kiinteistö valmistuu lokakuun 
2016 loppuun mennessä. Koulutoimin-
tojen siirryttyä uuteen kouluun vuoden 
vaihteessa 2017 vanha koulu puretaan, 
pihat tasataan ja tilalle rakennetaan pal-
lokenttä sekä pysäköintipaikka. Kaik-
ki on valmista kesäkuun loppuun 2017 
mennessä.

Terve Talo -kriteeristö laadun 
varmistajana

Ossi Teittinen korostaa, että talonraken-
tamisessa tähdätään aina laadukkaaseen 
lopputulokseen. Terve Talo -kriteeristöl-
lä, jota noudattaen myös Kangasniemen 
koulukin syntyy, täydennetään raken-
nusprosessin yleisiä laatuvaatimuksia. 
Toimenpiteet ulottuvat kaikkiin raken-
tamisen vaiheisiin aina hankesuunnit-
telusta ja rakentamisesta valmiin raken-

Kangasniemellä rakennetaan 
uutta yläkoulua ja kirjastoa
Pääurakoitsijana Rakennusliike U. Lipsanen Oy

nuksen käyttöön. Kriteereiden toteutu-
minen varmennetaan työmaalla valvoji-
en sekä asiantuntijoiden toimesta.

Suojausten sekä kosteuden- ja pölyn-
hallinnan lisäksi rakennustyömaalla 
korostuu oikea-aikaisuus. Näin mene-
tellään esimerkiksi tilattujen materiaali-
en osalta. Työmaalle saapuvat rakennus-
tuotteet tulevat heti otettavaksi käyttöön.

”Suositaan paikkakuntalaisia” 

”Työllistämme aina mahdollisuuksi-
en mukaan paikallisia rakennusalan 
ammattilaisia”, Sauli Partti kuvaa Lip-
sasen toimintatapaa eri paikkakunnilla 
sijaitsevilla työmaillaan.

”Kangasniemen kohteessa oman ydin-
porukkamme lisäksi työskentelee paik-
kakuntalaisia maanrakentajia. Muutama 
kangasniemeläinen rakennusmies on jo 
Lipsasen kirjoilla ja lisää tulemme palk-
kaamaan”, lupaa vuodesta 2010 alka-
en Rakennusliike Lipsasen vastaavana 
mestarina toiminut Partti. Hän itsekin 
asuu Kangasniemellä, parin kilometrin 
päässä rakennuskohteesta.

”Lipsasen työmailla on hyvä hen-
ki. Ja nopeastihan se tuntuu tarttuvan 
myös uusiin työntekijöihimme”, kiitte-
lee Partti yhteistyön sujumista koulun 
rakennustyömaalla.

Kangasniemen koulurakennuksen perustus-
työt meneillään. Taustalla Kankaisten koulu, 
joka tulee purettavaksi uuden valmistuttua.


