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Kevät on helsinkiläisessä Alfmix Oy:ssä 
kiireistä aikaa. Päivittäistavarakau-
pan heräteostotuotteisiin erikoistuneen 
yhtiön 35 työntekijää ja 32 osa-aikais-
ta menekinedistäjää keskittyvät täysil-
lä edustamiensa tuotteiden markkinoin-
tiin, myyntiin sekä esille laittoon myy-
mälöissä kautta Suomen.

”Pääsiäinen on yrityksemme tärkein 
sesonki”, kertoo Alfmix Oy:n toimitus-
johtaja Vesa Jaatinen, mutta tähdentää 
myös joulumyynnin merkitystä yhtiön 
liikevaihdossa. 

Makeiset sekä suklaatuotteet 
näyttelevän tärkeää osaa yrityksen 
toiminnassa.

Alfmix on Suomen suurin itse-
näinen makeisten jakeluyhtiö. 
Myös paristojen tuoteryhmässä 
Alfmixin edustama tuotemerkki, 
Energizer, on maassamme mark-
kinajohtaja. Makeisten, suklai-
den ja paristojen ohella yrityksen 
tuoterepertoaariin kuuluvat kek-
sit, snacksit, leivonnaiset, juomat 
sekä oliiviöljyt.

Yhtiön edustuksessa on kym-
menittäin niin kansainvälisiä kuin 
kotimaisia tuotemerkkejä, joista 
mm. Tulip, Bertolli, BonBon, Den 
Lilla Nøtte Fabriken, SunRice, Toms, 
GuyLian sekä Annas sulavat suomalais-
ten suissa yhä enenevässä määrin.

Lisäksi Alfmix operoi lisenssituotteiden 
saralla yhdessä yhteistyökumppaneit-
tensa kanssa tekemällä tuotekehitys- ja 
markkinointityötä. Pohjoismaiset Alf-
mixin lisenssituotteet eivät juuri esitte-
lyä kaipaa: Rölli, HeviSaurus, Smurffit, 
My Little Pony, Transformers, jne.

Alfmixin asiakaskuntaan kuuluvat 
kaikki Suomen vähittäismyymälä-, kios-
ki-, huoltamo-, ravintola-, kahvila- ja rau-
takauppaketjut. Lisäksi yritys on vahva 
toimija Itämeren verovapaassa myynnis-

sä sekä Viron vähittäiskaupan ket-
juissa.

Satsaus tulevaisuuteen

Alfmix Oy on toiminut nykyisissä toi-
mitiloissa Helsingin Malmilla perusta-
misestaan, vuodesta 1979 alkaen. Tilois-
sa toteutettiin 2000-luvun alussa laaja-
mittainen remontti ja ne ovat palvelleet 
mainiosti yritystä vielä näihin päiviin 
saakka.

Tilat olivat jäämässä pieniksi ja kas-
vunäkymät osoittivat lisätilantarpeen 
väistämättömäksi. Toimitusjohtaja Vesa 
Jaatinen myöntää, että välillä on toimit-
tu äärirajoilla. Hän kertoo, että jo vuo-
sia on ollut tiedossa, ettei laajentaminen 
Malmin toimipaikassa ole mahdollista, 
ja siksi yritys oli ostanut kehäkolmo-
selta tontin uuden toimisto- ja varasto-
rakennuksen rakentamista varten.

Nyt oli sen hetki. Keskellä kovimpia 
kevätkiireitä Alfmixissä oli käyn-
nistetty sen historian suurin inves-
tointihanke. Aloitettiin toimiti-
lan rakentaminen Kellokukantielle, 
Koivuhakaan, Helsinki-Vantaa len-
tokentän ääreen.

Rakennustyöt käynnistyivät hel-
mikuussa maanrakennustöillä. 
Pääurakoitsijana toimii Rakennus-
liike U. Lipsanen Oy.

Alfmix Oy vastaa kysynnän 
kasvuun rakennuttamalla 
uudet toimitilat

Alfmixin edustamiin tuotemerkkeihin törmää miltei kaikissa suomalaisissa vähittäiskau-
poissa, kioskeissa, huoltamoissa, ravintoloissa, kahviloissa ja rautakaupoissa. Tarkka 
silmä huomaa samoja tuotteita myös Itämeren laivojen ja Viron kauppojen hyllyiltä.



Alfmix Oy:n työmaan vastaavana 
mestarina toimii Pieksämäeltä kotoisin 
oleva Jukka Simonen. Hänet on valittu 
vuoden 2013 mestariksi.

Tätä ennen Simonen oli käynyt töissä 
kotoa käsin. Nyt tuli kutsu pidempään 
matkaan, Vantaalle. Rakennusliike Lip-
sasen työmaalla Simosen kanssa työs-
kentelee myös viiden pieksämäkeläisen 
rakennusammattilaisen ryhmä.

”Ennen vanhaan ei edes unta nähty, 
että lähdettäisiin muualle hommiin”, 
naurahtaa Simonen, joka on toiminut 
Lipsasella vastaavan mestarin tehtävis-
sä vuodesta 1990 alkaen.

”Nyt asioihin suhtaudutaan aivan eri 
tavalla”, hän toteaa. Simosen mieles-
tä rakennusalalla asenteet ovat paran-
tuneet huomattavasti. Hän pitää tärkeä-
nä, että esimerkiksi työturvallisuuteen 
ja työmaiden siisteyteen kiinnitetään 
nyt suurta huomiota. Koneet ja työka-
lut ovat kokeneet huiman kehityksen 
niistä ajoista kun Jukka Simonen aloit-
ti uransa. Telineet, saksilavat ja kuukul-
kijat työmailla ovat nyt arkipäivää ja tär-
keä osa työturvallisuutta.

Kun tietokone tuli työmaalle

Jukka Simonen muistelee aikaa, kun tie-
totekniikka tuli työmaille. Hän tunnus-
taa kuuluneensa niihin, jotka piilotteli-
vat tietokonetta pöydän alla, mutta kat-
soi pian aiheelliseksi hakeutua opiske-
lemaan tietojenkäsittelyä.

”Eikä ole tarvinnut katua.”
”Eivät tietokoneet työmaita paperit-

tomiksi ole tehneet”, sanoo Simonen, 
mutta kokee monen asian käyneen hel-
pommaksi.

Kohde valmistuu

Vastaava mestari Simonen kertoo 
Alfmixin rakennustöiden edenneen suun-
nitelmien mukaisesti. Kokonaisalaltaan 4 
694 neliön ja tilavuudeltaan 41 175 kuu-
tion halli nousee paikalle, joka on entis-
tä merenpohjaa. Savisen maan vakautta-
miseksi rekkapihalle tiheään porattuihin 
reikiin on kaadettu kalkkia sekä sement-
tiä. Rakennuksen pohjaa on puolestaan 
vahvistettu teräsbetonipaaluin.

Helsinki-Vantaan lentokentän lähei-
syys näkyy ja tuntuu Alfmixin työmaal-
la. Koneet kulkeva tiuhaan rakennus-
paikan ylitse. Simonen kertoo, että tar-
vittiin erikoislupa nosturin pystyttämi-
seen, koska nosturi kohoaa 70 metrin 
korkeuteen merenpinnasta. 

Vuoden mestari  
Jukka Simonen:

Työmailla asenteet 
muuttuneet 
paremmiksi
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Toimitilat kymmeniksi 
vuosiksi eteenpäin

”Ei ollut kovin vaikeaa määritellä mitä 
tarvitsemme”, sanoo Vesa Jaatinen.

”Halusimme nykyaikaiset tilat.”
”Olemme suunnitelleet kustannus-

tehokkaan rakennuksen, jossa voimme 
työskennellään kymmeniä vuosia.”

”Malmin tiloissa meillä on noin 4000 
lavapaikkaa. Uuden hallin myötä lava-
paikkojen määrä kasvaa 6000:een”, tote-
aa Jaatinen ja kertoo, että uudessa toi-
mipaikassa on laajennusmahdollisuu-
det jopa kymmenelle tuhannelle lava-
paikalle.

Alfmixille tulee ilmastoidut varastoti-
lat, jossa hyllyt ulottuvat 10 metrin kor-
keuteen. Tasainen noin 18-asteen lämpö 
sopii yrityksen tuotteille: suklaille, jot-
ka ovat herkkiä lämmölle sekä koville 
sokerimakeisille, jotka puolestaan rea-
goivat helposti kosteuden muutoksiin.

Myös uuden toimitalon lastauslaiturit 
on suunniteltu tehokasta toimintaa sil-
mällä pitäen.

Keskeinen paikka

Uusi toimipaikka on Kehäkolmosen var-
rella on logistisesti ihanteellinen.

Alfmixissä käy paljon ulkomaisia vie-
raita, ja siksi lentokentän läheisyydes-
tä on etua. Tosin lentokentän lähellä on 
asettanut rakennukselle omia erityisvaa-
timuksia mm. äänierityksen ja ikkuna-
valintojen suhteen.

Muutto oikeaan aikaan

”Rakentamisen aikataulu on tiukka, 
mutta realistinen”, lohkaisee Vesa Jaa-
tinen ja kertoo rakennuksen luovutuk-
sen tapahtuvan marraskuun 2014 puo-
lessa välissä.

”Se on oikea ajankohta muutolle”, 
uskoo Jaatinen.

”Joulun tuotteet on silloin toimitet-
tu kauppoihin, eikä toimenpiteitä vuo-
den alun ja pääsiäistuotteiden osalta ole 
vielä käynnistetty”, tietää Vesa Jaatinen 
ja sanoo seuraavansa tiiviisti rakentami-
sen edistymistä.

”Olemme rakentamassa itsellemme 
toimitiloja tuleviksi vuosiksi. Tämä on 
meille ainutkertainen hanke. Siksi kiin-
nostaa, kuinka työt edistyvät ja mitä on 
syntymässä”, toteaa Vesa Jaatinen ja ker-
too yhteistyön rakentajien kanssa toimi-
neen erittäin positiivisessa ja avoimes-
sa hengessä.

Mittamies työssään Alfmix 
Oy:n työmaalla.
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Sannäsin Kartano pitää 
yllä imagoaan ja huolehtii 
rakennuksistaan

Kirjavan menneisyyden 
varjossa

Sannäsin kartanoalueella on paljon ker-
rottavanaan. Sen värikäs historia ulot-
tuu aina 1400-luvulle, jolloin aluet-
ta hallitsivat kylä, mylly ja linnoitus. 
Monet alueen tapahtumat kietoutuvat 
läheisesti Suomen historian käänteisiin, 
niin sotiemme pyörteissä kuin rauhan 
aikana.

Sannäsillä on historiansa aikana ollut 
useita omistajia. 

Tilukset vaihtoivat omistajaa useim-
miten myyjän ja ostajan välisellä kau-
poilla, mutta ennen vanhaan saattoi 
käydä toisinkin.

Rakentamisen äänet ovat vaienneet por-
voolaisessa Sannäsin Kartanossa – aina-
kin hetkellisesti.

”Rakentamista miljöössämme riittää”, 
toteaa Sannäsin Kartano Oy:n toimitus-
johtaja Marika Risku ja kertoo maalis-
kuun 2014 puolessa välissä päättyneis-
tä rakennustöistä, jossa kokoushotellin 
C-rakennuksen majoitustilat saatettiin 
uuden veroisiksi. Rakennustöistä vasta-
si Rakennus Oy Antti J. Ahola.

”Meillä on paljon rakennuksia ja kun-
nostusprosessi on jatkuvaa.”

”Kilpailukykymme ylläpito liittyy 
voimakkaasti kiinteistöihin, niiden 
tiloihin sekä historialliseen miljööseem-
me”, korostaa toimitusjohtaja Risku.

”Matkan varrella alueellamme on teh-
ty useita erilaisia remontteja. Tätä ennen 
kunnostimme kartanorakennustamme 
niin sisältä kuin ulkopuolelta. Nyt suu-
rempi remontin tarve kohdistui vuonna 
1974 valmistuneeseen hotellirakennuk-
seen ja sen 27 hotellihuoneeseen.”

Pilarin tarinat, valokuvat ja lehden taitto:
Heikki Luukkonen, HL-Mark

1400-luvulla paikan omistaja, Paavali 
Skytte lahjoitti kartanon maat Naantalin 
luostarille kiitoksena siitä, että hänen 
tyttärensä oli päässyt luostariin. Kerro-
taan, että luostari palautti myöhemmin 
maat takaisin entiselle omistajalleen.

1700-luvulla puolestaan Sannäsin 
omisti Otto Henrik Saberhjerta. Raha-
vaikeuksiin jouduttuaan Saberhjer-
ta laittoi korttipelissä panokseksi koko 
kartanon ja hävisi sen lopulta vastape-
lurilleen Bureille.

1800-luvulle tultaessa valtioneuvos 
Axel Gustaf Mellin osti kartanon. Hän 
rakennutti nykyisen kolmikerroksi-
sen kartanorakennuksen vuosina 1836–
1837. Arkkitehtina toimi suomalaiseen 

Sannäsin Kartano palveli Suomen 
sotien aikaan yhtenä Marsalkka 
Mannerheimin komentopaikkana.

Sannäsin Kartano Oy:n toimitus-
johtaja Marika Risku päärakennuk-
sen Marskin kabinetissa, joka aika-
naan toimi Marsalkka Mannerheimin 
makuuhuoneena. 



Kartanon seinälle on ripustettu talon 
suunnittelijan, arkkitehti Carl Ludvig 
Engelin rakennuspiirustukset.
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rakennustaiteeseen vahvasti jälkensä 
jättänyt Carl Ludvig Engel. 

Kartanon päärakennuksen ohella 
muistona menneiltä ajoilta meidän päi-
viimme on säilynyt Väentupa, joka on 
peräisin 1700-luvulta. Väen-
tupa palvelee edelleen San-
näsin yhtenä kokoustilana.

Sannäsin nummilta ovat 
innoitustaan ammentaneet 
ja kartanon tiloissa yöpyneet 
useat historiamme merk-
kihenkilöt, kuten marsalk-
ka Mannerheim, Akseli Gal-
lén-Kallela, oopperalaulaja 
Aino Ackté sekä taidemaala-
ri Alvar Cawén.  

Sannäsin Kartanolla 
yhtymäkohtia 
Suomen historiaan

Kerrotaan Sannäsillä olleen 
pieni, mutta tärkeä rooli Suo-
men sisällissodassaassa.

Syksyllä 1917 Saksas-
ta saapui Porvoon edustal-
le räjähdysaineilla lastattu 
sukellusvene jääkärit muka-
naan. Räjähteillä oli tarkoi-
tus katkaista Viipurin ja Pie-
tarin välinen rautatieosuus. 
Sannäsin silloinen kartanon-
rouva Elsa Silfverhjelm osal-
listui yön pimeydessä lastin 
purkamiseen.

Suomea avustaneelle 
sukellusvenemiehistölle lahjoitettiin 
kotiin viemisiksi mm. 200 kg Sannä-
sissä valmistettua juustoa. Sukellusve-
ne ei kuitenkaan koskaan palannut koti-
satamaansa, vaan sen uskotaan ajaneen 
miinaan ja vajonneen miehistöineen ja 
juustoineen Suursaaren syviin vesiin.

Kartanon uusi elämä

1970-luvun alussa Sannäsin Kartano 
muuttui yksityiskodista ympäri vuoden 
toimivaksi koulutuskeskukseksi tarjoten 
mm. suomalaisen liikkeenjohdon kou-
luttamiseen erikoistuneelle Liikkeen-
johdon instituutille, Lifimille koulutus-
tiloja

Sannäsin Kartano Oy siirtyi Aalto-yli-
opiston omistukseen vuonna 2010.

Johtava liikkeenjohdon 
koulutuskeskus

Upeissa kulttuurimaisemissa yli 40 
vuotta kokoushotellina toiminut Sannä-

sin Kartano sijaitsee alle tunnin ajomat-
kan päässä pääkaupunkiseudulta ja len-
tokentältä. Se on edelleen suosittu koko-
uksien, kongressien ja erilaisten tilai-
suuksien pitopaikka.

Kartanolla on runsaasti tiloja 10–120 
hengen kokousten järjestämiseen. Koko-
ustilat sijaitsevat alueen eri rakennuk-
sissa, mikä mahdollistaa tilaisuuksil-
le yksityisyyden ja oman rauhan. Kar-
tanomiljöön rauhoittavassa miljöös-
sä yritysten on hyvä pitää kokouksia, 
suunnittelupalavereja ja koulutustilai-
suuksia, kaukana kiireestä ja arjen vili-
nästä.

Majoituspaikkoja Kartanolla on 174 
hengelle. Alueella on myös urheiluhalli 
ja tunnelmalliset saunatilat uima-allas-
osastoineen.

”Tarjoamme kokous- ja majoituspal-
velua oheispalveluineen ryhmille, yri-
tyksille ja yhteisöille”, sanoo toimitus-
johtaja Risku.

”Meillä on pitkät perinteet ja osaami-
nen. Palvelumme on hiottu tätä sektoria 
ajatellen, viimeisen päälle.”

Sannäsin Kartanolla on järjestetty 
kansainvälisiä kongresseja. Myös eri-

tyistä turvallisuutta vaati-
vat luontuvat, sillä koko alue 
pystytään vaivatta sulkemaan 
kokousten ajaksi.  

”Myös ravintolamme tai-
puu moneen. Kartanossa 
pidetään paljon häitä, merk-
kipäivä- ja yritysjuhlia.”

Risku kertoo Sannäsillä 
olevan paljon vakioasiakkai-
ta, jotka saapuvat aina uudel-
leen.

”Tällainen jatkumo on aina 
hyvä kiitos.”

”Tyytyväinen asiakas on 
hyvä markkinoija”, kiteyttää 
Marika Risku.

”Kilpailu alallamme on 
äärettömän kovaa. Meidän 
täytyy vastata vaativan asi-
akkaan toiveisiin. Tavoittee-
namme on olla johtava liik-
keenjohdon koulutuskeskus 
Suomessa jatkossakin”, lau-
suu Risku.

”Kunnossa olevat tilat ovat 
merkittävä tekijä siinä.”

Luotettavaa 
ja vastuullista 
rakentamista

Rakennustyöt 70-luvun hotelli- ja vas-
taanottorakennuksessa käynnistyivät 
pääurakoitisja Rakennus Oy Antti J. 
Aholan johdolla marraskuun 2013 puo-
lessa välissä. Saneeraus saatiin valmiik-
si maaliskuussa 2014.

Toimitusjohtaja Marika Riskun kas-
voilta kuvastuu vilpitön tyytyväisyys 
siihen, että Sannäsin Kartano tuli valin-
neeksi hotellirakennuksen saneeraus-
urakoitsijaksi Rakennus Oy Antti J. 
Aholan. Ja hän rohkenee myöntää myös 
sen ääneen.

”Urakoitsijan toiminta palautti usko-
ni suomalaiseen rakentamiseen”, Risku 
avautuu.

”Tämä oli positiivinen kokemus.”
Risku, joka joskus aiemmissa raken-

nusprojekteissaan on kokenut suurta 
huolta ja raastavaa epävarmuutta, saat-
toi nyt luottaa täysin rakennusmiesten 
toimintaan.

”Ammattitaitoista ja osaavaa väkeä. 
Luotettavaa ja täsmällistä”, ylistää Risku. >
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”Työt alkoivat kello seitsemän. Ja seit-
semältä oltiin töissä.”

”Kaikki hoidettiin asiallisesti.”
”Rakennustöissä näkyi tietty vastuul-

lisuus. Meillä kaikilla oli selkeä sama 
tavoite.”

”Yhteistyö oli kitkatonta ja hyvin 
sujuvaa. Kun jotain sovittiin, se pidet-
tiin, eikä tarvinnut muistuttaa.”

”Meidät pidettiin myös ajan tasalla 
koko rakentamisen ajan.”

Remontin ajan toiminta 
päällä

Saneerauksen aikana kaksi kolmas osaa 
hotellikapasiteetista oli pois käytöstä. 
Remonttivaihe saatiin läpi suppeam-
malla toiminnalla.

”Joulun ja vuoden vaihde on kokous-
asiakkaiden kohdalla hiljaisempaa”, 
Marika Risku toteaa.

Työmaa-alue saatiin hienosti eristet-
tyä ja asiakkaille aiheutuneet haitat ja 
häiriöt olivat minimaaliset.

”Vaikka rakentamisen edetessä ilmeni 
ennalta arvaamattomia yllätyksiä, kaik-
ki meni hienosti”, iloitsee Risku.

Sannäs palvelee vaativia 
asiakkaita

Sannäsin Kartano on varsin tarkka ima-
gostaan.

”Kun asiakas tietää tulevansa histo-
rialliseen kartanomiljööseen, odotusar-
vo kohoaa.”

”Tarkoituksemme on täyttää vaativan 
kokousasiakkaan toiveet, vieläpä ylit-
tää ne”, toimitusjohtaja Risku kuvailee 
ja kertoo kartanon seuraavan aktiivises-
ti asiakaspalautettaan ja reagoivan nii-
hin aktiivisesti.

>

1.
Sannäsin Kartanon päärakennus kut-
suu historialliseen miljööseen.
2.
Sannäsin Kartanon päärakennuksessa 
on useita eri aikakausien tyylein sisus-
tettuja huoneita, joissa asiakkaat voivat 
ruokailla ja pitää tilaisuuksiaan.
3.
Keväällä 2014 toteutetussa saneera-
uksessa hotellihuoneiden kylpyhuo-
neet saivat valoisan, nykyaikaisen 
ilmeen. Uudistuksessa on suosittu sel-
keitä linjoja ja korkealuokkaisia mate-
riaaleja.
4.
Sannäsin hotellihuoneet kokivat täy-
dellisen uudistuksen. Kartanolle äärim-
mäisen tärkeä kestävä kehitys näkyy 
hotellihuoneessa ajattomina, laaduk-
kaina ja kestävinä materiaali- ja väri-
valintoina.

Kuva: Sannäsin Kartano 1.

3.

2.

4.



Sannäsin Kartanon 

saneeraus 

ammattimiesten 

otteissa 

”Hieno paikka. Linnut laulavat maalais-
maisemassa. Ei tarvitse odotella liiken-
nevaloissa. Ja tästä vielä maksetaan”, 
naurahtaa kartanon saneeraustyömaalla 
vastaava mestarina työskennellyt Bernt 
Madsen, joka vuodesta 2002 alkaen on 
kulkenut enimmäkseen pääkaupunki-
seudulla sijaitsevissa Rakennus Oy Ant-
ti J. Aholan rakennuskohteissa.

Työmaalle valikoitunut Rakennus Oy 
Antti J. Aholan yhteistyökykyinen viiden 
miehen porukka sekä kohteen alihankki-
jat hoitivat hotellikiinteistön rakennus-
työt ammattimiesten asenteella.

Kohde valmistui lähes alkuperäises-
sä aikataulussa, vaikka rakentajia odot-
tikin muutama erikoistoimenpiteitä vaa-
tinut yllätys.

Kohde valmistui lähes alkuperäises-
sä aikataulussa, vaikka rakentajia odot-
tikin muutama erikoistoimenpiteitä 
vaatinut yllätys: Rakenteista paljastui 
asbestia. Sitä oli käytetty kylpyhuonei-
den seinärakenteissa sementin sideai-
neena. Lisäksi lattiarakenteisiin imeyty-
neen kosteuden poistoon tarvittiin kui-

vaustoimenpiteitä. Eikä 70-luvun raken-
nuksessa lattioiden suoruuskaan ollut 
tämän päivän toleransseissa, joten koh-
teessa jouduttiin turvautumaan timant-
tihiontaan.

Sannäsin Kartanon rakennustöiden 
päätyttyä Bernt Madsen palasi takaisin 
kivikylän vilinään. Hän asettautui työ-
maamestarin pestiin Helsingin Jätkäsaa-
ren asuinkerrostalon työmaalle, vastaa-
van työjohtajan ja kahden muun mesta-
rin kaveriksi. Berntin vastuualueeseen 
kuuluvat kalusteet, parketit, saunatilat, 
väliovet, listoitukset sekä varusteet.

5.
Rakennus Oy Antti J. Aholan vastaava 
mestari Bernt Madsen.
6.
Rakennus Oy Antti J. Aholan urakoiman 
Helsingin Jätkäsaaren Juutinraumanka-
tu 6:n asuinkerrostalon rakennustyöt ete-
nevät. Kuvassa meneillään julkisivumuu-
raustyöt.
7.
Yleensä rakennustyömaan toimisto sijait-
see aivan rakennustyömaan tuntumassa. 
Jätkäsaaren kohteessa on toisin. Raken-
nusaikaiselle toimistolle on vuokrattu tilat 
Välimerenkadun varrelta. Matkaa työmaal-
le kertyy reilu sata metriä. Paperilla kylläs-
tetyn työmaatoimiston pöydän ääreen ovat 
ryhmittäytyneet Tapio Olsonen Lukitusapu 
Oy:stä Helsingistä sekä joukko Rakennus 
Oy Antti J. Aholan toimihenkilöitä: työmaa-
insinööri Veera Kehtola, työkohde mesta-
rit Bernt Madsen ja Kari Ellonen, vastaava 
työnjohtaja Jarmo Laitinen sekä työkohde 
mestari Heikki Haakana.

6 7

5

7.

6



8 9

Hyvä tietomalli palvelee  
kaikkia rakentamisen osapuolia

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n kehi-
tysinsinööri Jörg Hansmann vertaa 
rakennuksen suunnittelu- ja rakentamis-
prosessia viestijuoksuun. Kisan aikana 
viestikapula siirtyy juoksijalta toiselle ja 
lopulta ankkuri vie sen maaliin. Entäpä, 
jos yksi joukkueesta puuttuu? 

”Paras tulos saavutetaan, kun kaik-
ki ovat mukana ja oikealla hetkellä sekä 
puhaltavat yhteen hiileen”, sanoo Jörg 
Hansmann.

Tietomallit mielletään liian usein 
puhtaasti suunnittelijoiden työvälineik-
si. Näin ei pitäisi olla.

Hansmannin mielestä kaikkien osa-
puolten on hyvä istua saman pöydän 
ääressä projektin käynnistysvaihees-
sa sekä sen edetessä. Suunnittelijoiden, 
tilaajien, rakennuttajien, rakentajien ja 
kiinteistöjen ylläpitäjien ohella myös 
käyttäjät toivotaan mukaan.

”On tärkeää, että suunnittelussa syn-
tyvä tietomalli vastaa mahdollisimman 
tarkasti lopputulosta.”

”Tavoitteena on, ettei työmaalla enää 
tarvitsisi tehdä muutoksia.”

”Täytyy myös osata lukea mallia, ja 
tietää, millaista tietoa siitä on saatavis-
sa”, kertoo Hansmann.

”Asentajan pitää asentaa mallissa 
ilmoitetun mukaisesti.”

Tietomallissa paljon etuja

Jörg Hansmann tietää, että maailmal-
la luotetaan vahvasti mallinnukseen. 
Esimerkiksi Iso-Britanniassa mallinnus 

tulee pakolliseksi maan kaikkiin jul-
kisiin kohteisiin vuonna 2016. Myös 
Suomessa otetaan isoja kehitysaskelei-
ta. Rakennusliike Lipsasella malleja on 
hyödynnetty useissa eri rakennuskoh-
teissa.

Täsmällisesti laadituilla tietomalleil-
la sekä niiden noudattamisella tavoi-
tellaan ennen kaikkea parempaa raken-
tamisen laatua. Virheiden mahdolli-
suus vähenee. Rakennuksen mahdolli-
set ongelmapaikat havaitaan ja korjataan 
jo suunnittelijan pöydällä, eivätkä näin 
siirry itse rakennukseen. 

Mallin avulla pyritään löytämään 
hankkeesta kokonaisymmärrys ennen 
rakentamisen käynnistämistä ja päätök-
set voidaan perustaa oikeaan tietoon. 
Tietomallilla voidaan ohjata rakenta-
mista ja luoda projektin osapuolten 
välille paremmat yhteistyömahdolli-
suudet.

Malli tuottaa käyttäjilleen paljon 
numeerista tietoa ja mitat ovat tarkkoja. 

Koska malleista voidaan tulostaa hel-
posti hahmotettavaa kolmiulotteista 
kuvaa, pääsevät asiaan vihkiytymättö-
mätkin helpommin sisälle suunnittelun 
kiemuroihin.

Jörg Hansmann myöntää, että vielä on 
toki kehitettävää, ja mainitsee eri ohjel-
mistojen yhteensopimattomuuden ole-
van yksi haasteista.

”Rakennusten suunnittelussa mallin-
nus on paras vaihtoehto ja ainut mah-
dollinen”, uskoo Lipsasen kehitysinsi-
nööri Hansmann.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n kehitys-
insinööri Jörg Hansmann esittelee As Oy 
Meriluodon Helmestä tehtyä 3D-mallia.

Meriluodon Helmi syntyi 
3D-suunnittelun avulla

Rakennusliike U. Lipsanen Oy aloit-
ti keväällä 2014 4-kerroksisen asuin-
kerrostalon rakentamisen Pieksämäen 
Keskuskadun varteen. 

As Oy Meriluodon Helmi on suun-
niteltu kokonaan 3D-mallinusta käyt-
täen. 3D-suunnitteluun ovat arkkiteh-
din lisäksi osallistuneet myös koh-
teen rakenne-, LVI- ja sähkösuunnit-
telijat. Kaikkien tekijöiden kuvat on 
koottu yhdeksi tietomalliksi ja siirret-
ty verkkopalvelimelle rakentamiseen 
osallistuvien käytettäväksi.

Koska suunnitelmat elävät raken-
tamisen aikana, myös tietomallia jou-
dutaan ajantasaistamaan. Kun arkki-
tehti tekee piirustuksista uuden päi-
vityksen IFC-tiedostoon, se päivittyy 
verkkoon kaikkien käyttäjien saata-
ville.

Ohjelmistot huomaavat automaatti-
sesti uuden päivityksen ja kaikilla on 
käytettävissä rakennushankkeen vii-
meisin versio.

As Oy Meriluodon Helmen arkki-
tehtisuunnittelusta on vastannut Ark-
kitehtitoimisto Ulla Hovi Oy. Koh-
teen LVI-suunnittelu on Pieksämäen 
LVI-Tiimi Oy:n käsialaa. Talon säh-
kösuunnittelu tulee Elewatt Oy:stä, 
jolla on toimipisteet Pieksämäellä ja 
Hyvinkäällä.

Meriluodon Helmi on valmis huhti-
kuussa 2015.
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Rakennusliike U. Lipsasen työpäällikkö 
Martti Kärnälle FISE-pätevyys

FISE Oy toteaa lakiin ja täydentäviin 
rakentamismääräyksiin perustuvia 
rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan suun-
nittelijoiden ja työnjohdon pätevyyk-
siä sekä ylläpitää pätevyysvaatimukset 
täyttävistä henkilöistä rekisteriä. FISEn 
myöntämä pätevyys osoittaa päteväk-
si todetun henkilön perus- ja lisäkoulu-
tuksen sekä työkokemuksen täyttävän 
niille asetetut yksityiskohtaiset vaati-
mukset. FISE on myöntänyt pätevyyksiä 
5789 henkilölle.

FISEn pätevyys on noin 1600:lla 
uudis- ja korjausrakentamisen työnjoh-
totehtävissä toimivalla henkilöllä. 

Yksi heistä on Martti Kärnä.
Rakennustyömaakokemusta on Kär-

nälle kertynyt kolmisenkymmentä vuot-
ta, joista kahdeksan viimeistä Raken-
nusliike Lipsasen palveluksessa.

Valmistuttuaan ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon rakennusinsi-
nööriksi vuonna 2011 Kärnä jatkoi opis-
keluaan työn ohessa. Työpäällikön päte-
vöitymiskoulutuksen yhteydessä hänel-

Rakennusliike U. Lipsasen työpäällikkö Martti 
Kärnän mielestä rakennustyömaiden henki on 
kolmessa vuosikymmenessä mennyt hyvään 
suuntaan.

”Auktoriteetit ovat poistuneet ja tilalle on tul-
lut yhdessä tekemisen meininki”, toteaa Kärnä 
ja pitää tärkeänä toisen huomioon ottamisen.

”Rakennuskohteissa kaikki työvaiheet ovat 
yhtä tärkeitä, aina laskennasta työsuoritukseen 
ja loppusiivoukseen saakka.”

Korona Keittiöt Rakennusliike Lipsasen 
vuoden 2013 alihankkija

Avainsanoina 
avoimuus ja 
toimitusvarmuus

vanut merkittävästi, ovat omakotitalojen 
ja huviloiden omistajat edelleen tärkeä 
Korona Keittiöiden asiakasryhmä.

”Kuluttajilla on korkeat laatuvaati-
mukset, eikä hinta aina ratkaise. Ihmi-
set osaavat vaatia. Haetaan erikoisuuk-
siakin.”

”Ja sehän sopii meille.”
Kaukonen mainitsee Korona Keittiöi-

den mannekiiniksikin suostuneen Jar-
mo Kekäläisen huvilan kalustamisen 
olleen yksi hänen mieleenpainuvimmis-
ta kalustusprojekteistaan.

”Kun Antti Lipsanen soitti ja ilmoitti, 
että yrityksemme oli valittu Lipsasen 
vuoden alihankkijaksi, menin heti ker-

tomaan uutisen henkilökunnallemme.”
”Kiitos kuuluu koko porukalle”, 

korostaa Kaukonen.
”Yleensä, kun on hiljaista, uskotaan, 

että kaikki on mennyt hyvin. Mutta kun 
erikseen saa arvostusta, luo se itsevar-
muutta terveellä tavoin.”

”Hyvälle saa tuntua.”
”Tämä on merkki siitä, että on tul-

lut tehtyä oikeita asioita”, sanoo Pekka 
Kaukonen.

”Olemme ylpeitä saamastamme mai-
ninnasta”, iloitsee Kaukonen ja tietää, 
että kunnianosoitus on myönnetty avoi-
muudesta ja toimitusvarmuudesta.

”Lipsaselle on oikeasti ollut kiva teh-
dä töitä.”

le myönnettiin FISE-pätevyys. Myös 
Lipsasen vastaavan mestarin tehtävät 
vaihtuivat vuoden 2012 alussa työpääl-
likön pestiksi. 

FISE-pätevyydellä on merkitystä

”Firmalle FISE-pätevyys on iso asia”, 
sanoo Kärnä.

Rakennusliike, jolla on pätevää henki-
lökuntaa, voi osallistua hyvinkin haasta-
viin hankkeisiin. Monet rakennuskohteet 
saattavat sisältää työvaiheita, joita ilman 
FISEn pätevyyttä ei ole lupa edes suorit-
taa. Tilaajat saattavat jo tarjouspyyntövai-
heessa edellyttää yritykseltä FISE-todis-
tusta.

Martti Kärnä näkee pätevyydellä ole-
van merkitystä niissäkin rakennuskoh-
teissa, joissa FISEn pätevyyttä ei erityi-
sesti vaadita.

”Asiakkaat voivat olla vakuuttuneita 
rakennusliikkeen luotettavuudesta, työn-
laadusta sekä esimerkiksi aikataulujen 
pitävyydestä.”

”Muutama vuosi sitten Antti Lipsanen 
tiedusteli kykyämme toimittaa keittiö-
kalusteet erääseen Lipsasen kohteeseen. 
Paiskasimme kättä, vaikka emme olleet 
vielä puhuneet rahasta”, muistelee Lip-
sasen kanssa alkanutta yhteistyötä Pek-
kä Kaukonen, Korona Keittiöiden toi-
mitusjohtaja. Luottamus oli syntynyt. 
Yhdessä hetkessä.

Siitä lähtien Korona Keittiöitä on 
asennettu lukuisiin Rakennusliike Lip-
sasen urakoimiin kiinteistöihin, mm. 
Haapamäen yhtenäiskouluun, Tahko 
Toursiin, Laukaan kirkonkylän kouluun 
ja keskuspäiväkotiin, Pieksämäen yri-
tystaloon sekä moniin Lipsasen kerros-
talohankkeisiin.

”Vahvuutemme ovat laminaatti- ja 
melamiinipintaiset kalusteet. Ne sopi-
vat konekantaamme, Kaukonen toteaa.

”Kuuntelemme kenttää – mitä halu-
taan ja millä lisukkeilla. Niillä eväillä 
on lähdetty kehittämään omaa tuotet-
tamme.”

Vaikka rakennusliikkeiden osuus yri-
tyksen myynnistä on viime aikoina kas-
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Rakennus Oy Antti J. Ahola 
saneeraa Eteläranta 8:ssa 
Kirkkohallitus muuttaa  
uusiin toimitiloihin

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirk-
kohallitus on toiminut Helsingin Kataja-
nokalla vuodesta 1985 alkaen – samois-
sa Satamakadun rakennuksissa, joissa 
1800-luvun lopulla sijaitsi Helsingin Dia-
konissalaitoksen sairaala, ja joissa Oy Gus-
tav Paulig Ab piti 1900-luvun alusta alka-
en pääkonttoriaan sekä Pohjoismaiden 
ensimmäistä kahvipaahtimoaan.

Kirkkohallituksessa, jossa hoidettiin 
koko kirkon yhteistä hallintoa, taloutta 
ja toimintaa kolmesta erillisestä talosta 
käsin, oli jo jonkun aikaa pohdittu kuin-
ka toimintaa saataisiin tehokkaammaksi. 
Myös rakennusten talotekniikka osoit-
tautui olevan pikaisen uudistuksen tar-
peessa. Vuonna 2011 valmistauduttiin-
kin Satamakadun kiinteistöissä mitta-

vaan LVIS- ja tilamuutossaneeraukseen.
Selvitystöiden yhteydessä Satamaka-

dun tilojen nykyaikaistamisen todettiin 
kuitenkin sen verran haastavaksi, että 
kirkkohallituksessa päätettiin selvittää 
vielä muita mahdollisuuksia toimivam-
pien tilojen löytämiseksi, esimerkiksi 
valmiin kiinteistön tai sopivan tontin 
etsimistä uudelle toimitalolle.

Kirkkohallituksen konsulttitoimisto-
na tuolloin toimineen Saraco D&M Oy:n 
esittelemistä vaihtoehdoista parhaak-
si ratkaisuksi erottautui Eteläranta 8:ssa 
sijaitseva kiinteistöosakeyhtiö. Etelä-
ranta 8 siirtyi Kirkkohallituksen omis-
tukseen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 
kanssa solmitulla 37,7 miljoonan euron 
kaupalla elokuussa 2012.

Mittava saneeraus

Ennen muuttoa uusiin toimitiloihin 
Eteläranta 8 kiinteistöä odotti mitta-
va remontti. Muutos- ja korjaustöi-
den suunnittelu aloitettiin helmikuus-
sa 2013 ja loka-marraskuussa pidetyn 
urakkakilpailun päätteeksi kohteen ura-
koitsijat saatiin selville.

Saneeraustyöt käynnistettiin tammi-
kuun toisena päivänä 2014 pääurakoit-
sijaksi valitun Rakennus Oy Antti J. 
Aholan johdolla.

Uusi toimitalo luo pohjan 
tiiviille yhteistyölle

”Kirkon talo tulee olemaan kirkkohalli-
tuksen työntekijöiden työpaikka. Uudel-
ta toimitalolta olemme toivoneet, että se 
toisi mahdollisuuksia uudenlaiseen toi-
mintakulttuuriin”, kertoo Kirkkohalli-
tuksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.

”Jatkossa kirkkohallituksen osasto-
jen työntekijät sijoittuvat toisiaan lähel-
le, samoihin kerroksiin. Sen toivomme 
lisäävän yhteisöllisyyttä ja kommunika-
tiivisuutta. Saamme myös avoimempia 
tiimityötiloja,” kansliapäällikkö Keski-
talo tähdentää.

Kuoren alla kuhisee. Ohikulkija ei juuri huomaa, 
että harmaassa rakennuksessa Palacen vieressä 
on menossa mittavat rakennustyöt.
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”Kirkkohallituksen työyhteisölle ja vie-
raillemme on myös merkittävää, että 
saamme ensimmäiseen kerrokseen pie-
nen kappelin. Se tekee tilaa hengellisel-
le elämälle.”

”Myös taloudelliset tekijät ovat vai-
kuttaneet muuttoon. Siirrymme lähes 
puolta pienempiin tiloihin kuin vanhat 
tilat ovat olleet”, sanoo Keskitalo ja ker-
too tämä tuovan kirkolle säästöjä.

”Toiminta tulee olemaan suurelta 
osin hallintotyötä. Kirkkohallituksen 
tehtäviin kuuluu myös kirkon yhteis-
kuntasuhteiden hoitaminen, joten talos-
sa käy myös runsaasti kokousvieraita”, 
toteaa Kirkkohallituksen kansliapäällik-
kö Jukka Keskitalo.

Tilat uudistuvat

Kymmenkerroksinen, 8 757 neliömet-
riä käsittävä Eteläranta 8 kokee täydel-
lisen remontin. Vain ylin kerros, joka on 
vuokrattu ulkopuoliselle, jää tällä erää 
koskematta.

Ensimmäiseen kerrokseen rakenne-
taan kappeli, koulutustila, ruokala sekä 
valmistuskeittiö. Talon muut kerrokset 
saneerataan toimistotiloiksi. Rakennuk-

sen viidenteen ja yhdeksänteen kerrok-
seen valmistuu avotilaa, pääasiassa 6–8 
hengen tiimitiloja.

Kiinteistön nykyinen talotekniikka 
todettiin edelleen toimintakykyiseksi. 
Se oli uudistettu vuoden 2009 tienoilla 
toteutettujen korjaus- ja muutostöiden 
yhteydessä. Ainoastaan kulunvalvon-
taa, joka talossa oli jo valmiina, päätet-
tiin laajentaa työajan seurantapäätteel-
lä sekä kamera- ja rikosvalvontalaitteis-
tolla.

Noin 260 henkilöä työllistävän Kirk-
kohallituksen lisäksi taloon asettuvat 
Kirkon ulkomaanapu, Suomen Eku-
meeninen Neuvosto, Sijoitusyhtiö 
Inventure Oy sekä Northern Oy.

Aikaa kiinteistön korjaus- ja muutos-
rakentamiselle on varattu puolisen vuot-
ta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
kohteen on määrä valmistua kesäkuun 
2014 loppuun mennessä.

”Rakentamisen aikataulu sopeutettiin 
toimintaamme”, kertoo Kirkkohallituk-
sen kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen.

”Elokuussa talon käyttöönotto on 
kannaltamme paras mahdollinen. Kesä-
lomat ovat takana ja syksyn toiminta 
voi käynnistyä uusissa tiloissa”, toteaa 

kiinteistöpäällikkö 
Kääriäinen ja sanoo 
kalentereiden täyt-
tyvän hyvää vauh-
tia uusissa toimiti-
loissa pidettävistä 
kokouksista, tapaa-
misista ja tilaisuuk-
sista.

Yllätykset näkyvä 
aikatauluissa

”Aikataulu on tiukka”, myöntää kiin-
teistöpäällikkö Kääriäinen.

”Lisä- ja muutostöiltä emme kohtees-
samme ole voineet välttyä”, Kääriäinen 
tunnustaa ja kertoo yllätyksiä tuotta-
neen ennen kaikkea talon käytettävissä 
olevien asiakirjojen epätäsmällisyydet.

Talossa on aiemmin toiminut mm. 
asianajotoimisto, pankki ja suurlähetys-
tö, joiden tietosuojatun toiminnan takia 
rakennuksen kaikkiin tiloihin ei päästy 
tutustumaan suunnittelun käynnistämi-
sen kannalta riittävän varhaisessa vai-
heessa.

Myös rakennuspiirustukset olivat ver-
rattain vanhoja. Kaikkia vuosien mit-
taan toteutettuja muutostöitä ei oltu kir-
jattu talon dokumentteihin. 

Kääriäinen mainitsee talon uumenista 
löytyneen mm. kassaholvin, jota raken-
nuspiirustusten mukaan ei olisi pitänyt 
siellä olla. Joistain seinärakenteista puo-
lestaan paljastui paksuja teräslevyjä – 
niinikään ilman merkintää asiakirjoissa.

Yllätyksistä arvioitiin aiheutuvan aika-
tauluihin parin viikon viivästyminen.

”Aikatauluviiveestä huolimatta 
pidämme muuttoviikostamme kiinni”, 
vakuuttaa Juha Kääriäinen.

”Urakoitsija on suhtautunut jousta-
vasti toiveisiimme.”

Lisätyöt ovat aiheuttaneet sen verran 
painetta, että esimerkiksi työ- ja kokous-
huoneiden kalustaminen joudutaan 
osittain muuttoviikon päälle.

Kappelissa historia ja 
nykyaika rinnatusten

Uutta toimitaloa suunniteltaessa koet-
tiin tärkeäksi saada Kirkkohallituksen 
omille kirkollisille tilaisuuksille pyhi-
tetty paikka. Kun Katajanokalla kirkolli-
set toimitukset hoidettiin enimmäkseen 
tilapäisjärjestelyin, Etelärannassa Kirk-
kohallituksen tilaisuudet tullaan järjes-
tämään omassa kappelissa.

Kappeli huokuu samalla nykyai-
kaa ja historiaa. Huone on varustuksel-
taan nykyaikainen Barrisol-kattoineen. 
Historiallista syvyyttä edustaa kappe-
liin esille laitettava, luovutetun Karja-
lan alueelta pelastettu Pälkjärven kirkon 
rautakrusifiksi. Karjalan kunnailta on 
kotoisin myös Kurkijoen puinen karit-
sa, joka sijoitetaan kuudennessa ker-
roksessa sijaitsevan istuntosalin alttari-
kaappiin.

Juha Kääriäinen on 
toiminut Kirkkohallituk-
sen kiinteistöpäällik-
könä vuodesta 2006. 
Helsinkiin hän saa-
pui Hyvinkään seura-
kunnasta vastaavista 
tehtävistä. Nyt hänen 
vastuualueeseensa 
kuuluvat kaikki kirk-
kohallituksen omista-
mat kiinteistöt, joita on 
yhdeksällä eri hiippa-
kunnan alueella.

”Eteläranta on tämä 
vuoden ykköshank-
keemme”, painottaa 
Juha Kääriäinen.

”Maakunnissa men-
nään nyt hieman kevy-
emmin.”



Eteläranta 8:n työmaatoi-
miston seinälle on levitet-
ty kuvat talon yhdeksäs-
tä kerroksesta. Rakennus 
Oy Antti J. Aholan vastaa-
va mestari Mikko Heino 
ja työpäällikkö Raimo Rai-
lio pysähtyvät tuon tuosta 
rakennuspiirustusten tar-
kasteluun.
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Harvoin on työmaatoimistoon järjesty-
nyt merinäköalat. Mikko Heinolle on. 

Aikaa ei Eteläsataman laivojen tark-
kailuun liikene. Sen verran Etelärannan 
kiinteistö pitää yllä kiirettä.

”Päiviä on pidennetty”, sanoo Raken-
nus Oy Antti J. Aholan vastaava mes-
tari Mikko Heino ja antaa ymmärtää, 
että talosta löytyneet yllätykset ja lisä-
työt ovat nostaneet paineita rakentajil-
le. Myös talotekniikan piuhojen selvit-
tely asiakirjojen puutteen takia on vie-
nyt oman aikansa.

”Luovutuksesta tilaajan kanssa on 
sovittu joustavasti”, huokaisee Heino.

”Aikataulua on kuitenkin onnistut-
tu kuromaan kiinni”, Heino vahvistaa ja 
uskoo, että osuutta asiaan on kohteessa 
työskentelevällä ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla.

Mikko Heino vihjaa, että rakennus-
työmailla on nykyisin vähemmän tar-
vetta motivointiin.

”Täällä on tosi hyvä porukka. Omatoi-
misia kavereita, joihin voi luottaa. Luot-
toporukkaa.”

Työmaalla työskentelee keskimäärin 

noin 30 henkilöä. Rakentamisen perus-
työt suoritetaan Rakennus Oy Antti J. 
Aholan omien ammattilaisten voimin. 
Erikoistöistä vastaavat alihankkijat.

Omat mausteensa rakentamiseen tuo 
Helsingin keskustassa piinaavat ruuh-
kat. Niitä yritetään vältellä aloittamal-
la työt normaalia aikaisemmin. Myös 
materiaalitoimitukset pyritään hoita-
maan hetkinä, jolloin liikennettä on 
vähemmän.

Väheneekö työmaalla 
paperin määrä?

Rakennustyömaiden toimistojen sei-
nät on näihin päiviin saakka tapetoitu 
rakennuspiirustuksilla.

”Paperikuvista asiat voi hahmottaa 
kertakatseella”, myöntää vastaava mes-
tari Mikko Heino.

Maailma menee eteenpäin.
Eteläranta 8:n työmaalla Mikko Hei-

no on ottanut käyttöön tabletin. Kuvat 
kulkevat mukana talon kerroksissa ja 
niitä on helppo zuumailla tabletin ruu-
dulta. Laitteella voi tarvittaessa näpätä 
kuvan dokumentointia ja myöhempää 
tarkastelua varten. Tabletti on osoittau-
tunut näppäräksi apuvälineeksi. Suu-
ren mittaluokan rakennuskohteessa lait-
teen käyttö on vähentänyt merkittävästi 
paperitulosteiden tarvetta.

Hyvä yhteishenki

Rakennus Oy Antti J. Aholan työpäällik-
kö Raimo Railio kehuu tilaajan ja raken-
tajien välistä yhteishenkeä. Hän uskoo 
tällä olevan vaikutusta myös talossa val-
litsevaan hyvään työmoraaliin.

Railion mielestä on tärkeää, että kaikil-
la osapuolilla kunnioitus rakennukseen 
on korkealla.

”Rakennustyöt on tehty ammattitaidol-
la ja työmaata on johdet-
tu äärimmäisen hyvin”, 
korostaa Railio osoittaen 
kiitokset Mikko Heinol-
le ja hänen työparilleen 
Tuomas Vitikaiselle.

Etelärannassa kiritään aikatauluja 
kiinni hyvässä hengessä

Maisema muuttuu

Vain viikko ennen tämän kuvan otta-
mista, maailmapyörän kohdalla oli vie-
lä vapaata tilaa. Keskellä kuvassa har-
maa rakennus on Kirkkohallituksen 
uusi koti. Jännityksellä odotetaan, mil-
laisia viivoja Guggenheimin taidemuse-
on arkkitehtuurikilpailu piirtää Eteläsa-
taman siluettiin ja lisätäänkö ne Helsin-
gin karttaan ja kaupunkimaisemaan.
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Maailmanpylväs 
houkuttelee 
korkeuksiin
Lipa-Betonin elementit 
Asuntomessujen vetonaulaan

”Kesällä on kapasiteetit kovilla”, sutkauttaa 
Jyrki Pohjosaho, YIT Rakennus Oy:n vastaa-
va mestari Jyväskylän asuntomessualueelle 
kohoavan 13-kerroksisen tornitalon rakennus-
työmaalta. 

”Talossa on yksi hissi kahdeksalle henkilölle 
tai viidelle rakennusmiehelle”, vitsailee Pohjos-
aho. ”Rakennusmiehen lahkeissa on aina beto-
nia, ja painaa ne työliivitkin.”

Jyväsjärven rannalla Maailmanpylvääk-
si nimetyn talon ainut hissi saa todellisen tuli-
kasteensa. Messujen yleisötavoite on sadanvii-
denkymmenentuhannen paikkeilla, joista kuu-
kauden aikana arviolta 45 000 vieraan odote-
taan nousevan ihastelemaan Asuntomessujen 
ehdottoman vetonaulan kolmea YIT:n valmiik-
si sisustamaa huoneistoa. 

Ruuhka-aikaan sisustussuunnittelija Milla 
Alftanin loihtimiin messukoteihin pääsee tutus-
tumaan kohoamalla korkeuksiin myös raken-
nushissiä pitkin.

Ei kahta samanlaista elementtiä
Maailmanpylvääseen julkisivuelemen-
tit tulivat Lipa-Betonilta. Suurelta osin 
talon kuoren peittää valkobetoni. Val-
koisen ohella takapihan puolella julkisi-
vussa käytetty mustaa hienopestyä beto-
nipintaa.

”Lähes kaikki elementit ovat erilaisia. 
Uritusten paikat elementtien pinnoissa 
vaihtelevat”, kuvailee vastaava mestari 
Pohjosaho.

”Elementit asennettiin omalla poru-
kalla.”

”Aika pienellä säätämisellä selvittiin. 
Jyväsjärvellä tulee usein, mutta kokenut 
porukka osasi hommat.”

Nosturikuski oli joukon konkari ja 

Arkkitehdin suunnittelemat ja Lipa-Betonin valmistamat jul-
kisivuelementit ovat lähes kaikki muodoltaan ja uritukseltaan 
erilaiset.

Kuvassa YIT:n vastaava mestari Jyrki Pohjosaho, joka on 
pitänyt rakennuskohteensa hyvin kuosissaan. Ison ja korkean 
talon voisi kuvitella olevan herkempi tapaturmille.

”Vain pari puukon nirhaisua, siinä kaikki”, kuittaa Pohjo-
saho. 

Mutta Murphyn laki tekee tepposiaan ajasta ja paikas-
ta riippumatta. Kotiremontin yhteydessä tarkkana ja vastuun-
tuntoisena tunnetun rakennusmiehen kontrolli herpaantui rat-
kaisevalla hetkellä. Huolimaton koneen käsittely aiheutui koh-
taloksi irrottaen mestarilta peukalon. Kiitos kehittyneelle lää-
ketieteelle, sillä työrukkasen kaikki lokerot voi täyttää jälleen 
ehjillä sormilla.

varmaan kylmähermoisin. Hän jäi ele-
menttien noston jälkeen eläkkeelle, 
mutta palasi pian takaisin nosturikop-
piin Maailmanpylvään vieressä käyn-
nistyneelle työmaalle, jonne kohoaa 
YIT:n rakennuttamana ns. kohtuullisen 
asumisen talo.

”Lipa-Betoni hoiti oman osansa mal-
likkaasti”, kiittelee Pohjosaho hyvin hit-
sautunutta yhteistyötä elementtitehtaan 
kanssa.

Maailmanpylvään järven 
puoleinen sivu on yhtä lasi-
seinää. Asuntojen olohuo-
neista avautuu kokonaisen 
seinän mittainen järvimaise-
ma. Liukuoven kautta pää-
see kookkaalle parvekkeel-
le, jossa pystytolpattomat kai-
de-elementit ovat myös lasia. 
Tämä mahdollistaa kotisoh-
valta käsin esteettömän, upe-
an näköalan. Olohuoneiden 
lasiseinät on ratkaistu yhte-
näisenä lasi- ja liukuoviele-
mentteinä, jotka nostettiin 
paikoilleen betonielement-
tien asennusten yhteydessä.

Ei kahta samanlaista ele-
menttiä
”Asunnot ovat hyvällä mallilla”, toteaa 
11 vuotta mestarin pestissä YIT:tä pal-
vellut Jyrki Pohjosaho.

Talo on noussut suunniteltujen aika-
taulujen puitteissa. Toukokuuhun men-
nessä Maailmanpylväässä oltiin edetty 
viimeistelyvaiheeseen. Osa asunnoista 
oli hyvissä ajoin muuttovalmiita.

Kohteen erikoisuuden tähden Pohjos-
aho kertoo usein joutuneensa toimitta-
jien tentattavaksi. Yleisin kysymys on 
ollut: ”Onko tämä haasteellinen?”

Vastaavalla mestarilla on vastaus val-
miina: ”Etuna on, että talo on iso. Poruk-
ka hioutuu ylöspäin mentäessä. Kuu-
dennen kerroksen kohdalla on jo hyvä 
vauhti päällä”, kehuu kohteessa työs-
kenteleviä ”A-luokan” rakennusalan 
ammattilaisia.
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Tulevaisuuden rakennustuote: 
Kuitubetonisandwich-elementti

kuljetus- ja nostokustannukset ovat nor-
maalielementtiä edullisemmat.

Laajat käyttömahdollisuudet

Käyttökohteittensa suhteen ksw-ele-
mentit eivät poikkea perinteisestä sand-
wich-elementtiä. Ne toimivat niin kan-
tavina kuin ei-kantavina ulkoseininä 
rakennuksissa, joiden runkojärjestelmä-
nä on kantavat seinät ja laatat tai pila-
ri-palkki-järjestelmä. Myös useimmat 
pintakäsittelyt soveltuvat käytettäviksi 
ksw-elementeissä.

Näyttävyyttä julkisivuihin

Lipa-Betoni Oy:n toimitusjohtaja Satu 
Lipsanen uskoo ksw-elementtien yleis-
tyvän, kunhan suunnittelijat ja raken-
nuttajat oivaltavat laajemmassa mitas-
sa niiden monipuoliset mahdollisuudet.

Varsin usein rakennusteollisuudessa 
tehdään asioita niin kuin aina on teh-
ty, ja betonirakentamisesta tulee helpos-
ti ”harmaata hurmaa”.

Kuitubetonielementit antavat raken-
nusten suunnittelijoille mahdollisuuk-
sia luoda näyttävyyttä nyt myös beto-
nirakennuksiin, eikä kustannuksetkaan 
välttämättä kohoa pilviin.

Lipa-Betoni Oy:ssä on otettu val-
mistuslinjalle Betoniteollisuus ry:n 
kehittämät kuitubetonisandwich-
elementit. Ensimmäiset uuden tyy-
pin sandwich- ulkoseinäelementit, 
ns. ksw-elementit asennetaan Lip-
sasen konsernin pian rakennetta-
vaan toimitaloon Naarajärvelle.

Tulevaisuuden tuote

Kuitubetonia on Keski-Euroopassa 
menestyksellisesti käytetty jo vuosia 
rakennusten rakenteissa. Suomessa beto-
nia, johon on lisätty kuituja, on käytetty 
lähinnä lattioissa sekä ruiskubetonointi-
kohteissa. Usein muovikuidut ovat beto-
nissa enemmänkin lisävarmistuksena. 

Suomessa on haluttu varmistaa tuot-
teiden toimivuus ja tekniset ominai-
suudet ennen niiden laajempaa käyt-
töä. Betoniteollisuus yhdessä muuta-
man aktiivisen elementtitehtaan kanssa 
on tehnyt kuitubetonin eteen uranuurta-
vaa työtä. Tampereen teknillisessä yli-
opistosta on tehty laajasti kuitubetoni-
elementtien tutkimustyötä. On tutkittu 
mm. ulkokuoren kiinnittymistä lamel-
livuorivillaan, pistokasansaiden tartun-
talujuutta ulkokuoreen, elementin toi-
mintaa sekä palonkestävyyttä. Aiheesta 
Kai Jyrkiäinen on tehnyt diplomityön, 

joka on muotoutunut suunnitteluoh-
jeeksi asti.

Ksw-elementeillä on tehty vuosina 
2009–2011 kaksi pientaloa. Rakennus-
ten käytön aikana ksw-elementeissä ei 
ole havaittu ongelmia tai vaurioita.

Ksw-elementistä povataan tulevai-
suuden rakennustuotetta.

Patentoitu tuote

Ksw-elementin ulkokuori on muovikui-
tubetonia, paksuudeltaan 40 millimet-
riä. Lämmöneristeenä käytetään lamel-
livuorivillaa.

Tuote ja menetelmä on patentoi-
tu Suomen lisäksi yhdeksässä Euroo-
pan maassa. Myös Venäjälle on jätetty 
patenttihakemus. Tuotteen valmistusoi-
keudet ovat RTT:n Betoniteollisuus ry:n 
jäsenyrityksillä, joihin myös Lipa-Beto-
ni Oy kuuluu.

KSW-elementti on perinteiseen sand-
wich-elementtiin verrattuna 30–40 mil-
limetriä ohuempi sekä 13-19 prosent-
tia kevyempi. Ulkokuoren raudoitus 
jää pois. Sen korvaavat muovikuidut. 
Myöskään normaalia ansastusta ei tar-
vita. KSW-elementin valmistuskustan-
nukset jäävät noin 15 prosenttia pie-
nemmiksi perinteisiin sandwich-ele-
menttiin verrattuna. KSW-elementin 
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YIT Rakennus Oy vahvasti Lahden kaupunkikuvan rakentamisessa

Lipa-Betonilta elementit As Oy Lahden Pehtooriin

YIT – vahva rakentaja Lahden seudulla 
YIT Rakennus Oy on vahvasti mukana 
Lahden kaupunkikuvan muokkaukses-
sa. Sillä on merkittävä markkinaosuus 
Lahden alueen rakennushankkeista.

Kivenheiton päässä ydinkeskustas-
ta YIT on useiden vuosien ajan raken-
tanut kokonaista korttelia Vesijärven-

kadun ja Kulmakadun kulmauksessa. 
Alueella, jonka YIT hankki omistuk-
seensa vuonna 2004, on aikanaan sijain-
nut Raute Oyj:n tehdaslaitoksia ja siel-
lä on valmistettu mm. rautasänkyjä ja 
koneita sotakorvauksina Neuvostoliit-
toon. Rauten pääkonttori siirtyi Nasto-
laan 1990-luvulla. YIT:n rakennuksiin 
on säilytetty muistoja menneiltä ajoilta, 
kuten Rauten tehtaan portti sekä tehdas-
miljöön tiilipintaisia seiniä.

Kortteliin on kohonnut yrityksen 
rakennuttamana neljä vapaarahoitteis-
ta asuntoyhtiötä, 204 asuntoa käsittä-
vä palvelutalo sekä kaksi vuokrataloa. 
Asuintalojen lisäksi YIT on rakenta-
nut korttelissa 2000-luvun alussa noin 
18000 neliöisen Kauppakeskus Sykkeen 
ja 2 vuotta sitten saneerannut sen uusil-
le toimijoille. 

Korttelin rakentamisessa on menos-
sa viimeisin vaihe. Syksyllä 2013 käyn-
nistyneet alueen viidennen asuntoyhti-
ön, As Oy Lahden Pehtoorin rakennus-
työt ovat käynnissä. 7-kerroksisessan 

talossa on 42 asuntoa 
ja yksi liiketila. Koh-
teen valmistuttua syys-
kuussa 2014 korttelis-
sa on noin 389 asuntoa 
ja siellä asuu noin 600 
asukasta.

Haastavaa elementtien asennusta
As Oy Lahden Pehtoorin ensimmäisen 
kerroksen graafisesta betonista valmiste-
tut elementit sekä Sandwich-ulkoseinä-
elementit tulivat Lipa-Betoni Oy:n Naa-
rajärven tehtailta.

Rakennustöitä luotsanneet, yli kym-
menen vuoden ajan YIT:n palvelukses-
sa toimineet vastaava mestari Timo Sol-
lo sekä työpäällikkö Mike Tuunainen, 
kertovat elementtiasennusten haasta-
vuudesta.

”Kivet nostettiin suoraan autosta”, 
sanoo Sollo. Tontin ahtauden ja vilkas-
liikenteisen kadun takia elementtiasen-
nuksissa rakennuksen äärelle voitiin 
ottaa vain yksi kerrallaan. 

”Seuraavat elementtilastissa olevat 
rekat odottivat parkissa hieman kauem-
pana ja saapuivat vuoronperään paikal-
le kutsusta”, kertoo Mike Tuunainen ja 
sanoo rungon nousseen pystyyn aika-
taulun mukaisesti.

Toimivaa logistiikkaa ja yhteistyötä
90-luvun alusta YIT:llä työskennel-
lyt YIT Rakennus Oy:n Talonrakennus 
Kaakkois-Suomen alueen aluejohtaja 
Jukka Pohjola toteaa yhteistyön toimi-
neen niin Lipa-Betonin kuin kaikkien 
muidenkin osapuolten kanssa moitteetta 
ja korostaa pitkäaikaisten asiakassuhtei-
den merkitystä yhtenä laadun tekijänä.

”Käytämme hyväksi koettuja ratkaisu-
ja”, sanoo Jukka Pohjola.

”Ja laadusta ei tingitä.”

Kuvassa YIT Rakennus Oy:n 
Talonrakennus Kaakkois-
Suomen vastaava mestari 
Timo Sollo, aluejohtaja Jukka 
Pohjola ja työpäällikkö Mike 
Tuunainen.

Tummanruskealla tiilipinnal-
la verhottu As Oy Lahden Peh-
toori on viimeistelyä vaille val-
mis. Ensimmäisessä kerrokses-
sa on käytetty graafista beto-
nia. Ulokeparvekkeisiin tulee 
asennettavaksi lasit, joissa tois-
tuu sama kuvio kuin graafises-
sa betonissakin.

Reilun sadantuhannen asukkaan Lahden kau-
punki uudistuu kehittämällä kaupunkikuvaansa. 
2000-luvun alkupuolelta jatkunut noin 500 asuk-
kaan vuosittainen kaupungin väestönlisäys on mah-
dollistanut tasaisen kasvuvauhdin rakentamiselle ja 
hankkeita on meneillään useissa kaupunginosissa. 
Myös vuosikymmeniä ideointiasteella uinunut Lah-
den keskusta on herännyt myllerrysten näyttämöksi. 
Tori on ollut rakennustyömaana toukokuusta 2013 
lähtien. Toriparkki valmistuu kesäksi 2015. Keskus-
tan kehittäminen ja rakentaminen jatkuu, sillä Lahti 
on keväällä 2014 käynnistänyt keskustan yleissuun-
nittelun, jolla haetaan korkealaatuista ja kaupunki-
kuvallisesti omaleimaista suunnitelmaratkaisua sekä 
elinvoimaista kävely- ja joukkoliikennepainotteinen 
kaupunkikeskustaa.



Atso Vilokkinen tuli Kaatron kouluun luokanopettajaksi 
vuonna 1989. Viimeiset 21 vuotta hän on palvellut kou-
luaan rehtorin ammatissa. Syyslukukauden 2014 käyn-
nistyessä liikuntaa ja urheilua harrastava Vilokkinen saa 
hoitaakseen Suonenjoen yhtenäiskoulun rehtorin viran. 
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Suonenjoella syntyy koulukeskus

Kaatron koululle 
uusi rakennus
että se on fyysisesti kiinni Lintharjun ylä-
koulussa”, Atso Vilokkinen kertoo.

”Nyt meille syntyy pitkän kaaren kou-
lukeskus, johon kuuluvat alakoulu, ylä-
koulu sekä Suonenjoen lukio”, luette-
lee Vilokkinen, joka koulujen hallinto-
uudistuksen myötä hoitaa sekä ala- että 
yläkoulun rehtorin tehtäviä. Koulura-
kennuksen jatkoksi valmistuu Suonen-
joelle myös uudet nuorisotilat sekä las-
ten iltapäiväkerhotilat.

Virallisesti Suonenjoen yhtenäis-
koulu aloittaa toimintansa syysluku-
kauden 2014 alkuun, jolloin yhtenäis-
koulun oppilasmäärä asettuu 450–500 
tietämille. Lukiossa on noin sata oppi-
lasta. Henkilökuntaa talossa työskente-
lee noin 60–70 henkilön verran.

Uusi koulurakennus

Rakennusliike U. Lipsanen Oy aloit-
ti rakennustyöt lokakuussa 2013. Koko-
naiskustannuksiltaan reilun kuuden 
miljoonan kouluhanke nousee Lintahar-
jun koulun vieressä olevan hiekkaken-
tän ja parkkipaikan päälle ja kiinnittyy 
olemassa olevaan rakennukseen ruoka-
lan kohdalta.

”Saamme uuden koulun avaimet 28. 
marraskuuta 2014”, vihjaisee Vilokki-
nen.

Moderni opetusympäristö

”Olemme lähteneet suunnittelemaan 
viihtyisää ja ennen kaikkea turvallis-
ta koulua sekä nykyajan vaatimukset 

täyttävää, modernia opetusympäristöä”, 
kuvailee rehtori Vilokkinen.

Perinteisten luokkatilojen lisäksi 
taloon tulee erityisopetustiloja. Musiik-
kiluokkatilat on varustettu mm. äänen-
toisto- ja valojärjestelmillä ja musiikin 
äänittämisen mahdollisuuksilla. Siir-
toseinää käyttämällä musiikkiluokka 
integroituu ruokalaan muuntuen esitys-
tilaksi ja näyttämöksi musiikkiesityksiä 
ja tilaisuuksia varten.

Puhtaasti kuvantekemiseen ja askarte-
luun suunnitellut kuvataideluokat tule-
vat lähelle teknisen käsityön ja tekstii-
likäsityön luokkia muodostaen näin tai-
to- ja taideaineiden opetuskeskuksen. 
Tekstiilikäsityön luokasta voi tarvittaes-
sa avata oven kuvataideluokkaan. Tämä 
mahdollistaa tilojen monipuolisen käy-
tön.

Yhteisen ponnistelun tulos

Rehtori Atso Vilokkinen on erittäin tyy-
tyväinen siihen, mitä on tulossa. Henki-
lökunta on osallistunut erittäin aktiivi-
sesti koulutilojen ideariihiin. 

”Olemme tehneet vierailuja eri oppi-
laitoksiin, hakeneet vaikutteita ja poimi-
neet hyviä ideoita, mutta myös innovoi-
tu itse.”

Myös opiskelijoilla ja heidän van-
hemmillaan on ollut mahdollisuus esit-
tää toivomuksiaan.

”Kaikki on yhteisen ponnistelun 
tulosta”, kiteyttää Atso Vilokkinen.

Kaatron koulu on toiminut Suonenjoen 
keskustassa Koulukadun varrella vuo-
desta 1978.

70-luvun tasakatto sekä monet muut 
tuon ajan rakennustekniset ratkaisut oli-
vat ajan saatossa johtaneet talon kun-
nossapidollisiin ongelmiin.

”Talo oli ehtinyt sen verran huonoon 
kuntoon, että jotain oli tehtävä”, kertaa 
tapahtumia Kaatron koulun rehtori Atso 
Vilokkinen.

Vuonna 2009 Suonenjoella käynnistet-
tiin prosessi, jossa hyvin tarkkaan pun-
nittiin keinoja koulun pelastamiseksi.

Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi nousi 
kiinteistön korjausrakentaminen.

”Ennen kuin korjaustoimintaan läh-
dettiin, tilattiin konsulttitoimistolta 
rakennuksen kuntoarvio”, rehtori Vilok-
kinen muistelee. Vuonna 2012 valmistu-
neessa kuntoarvioinnissa rakennuksen 
saneeraus nykyaikaiseen ja turvalliseen 
kuntoon osoittautui huomattavan hin-
nakkaaksi. Samalla talosta löytyi sisäil-
maongelmia.

”Lähdimme tutkimaan toistakin vaih-
toehtoa, kokonaan uuden kiinteistön 
rakentamista. Tämä loksahtikin paikoil-
leen, sillä samaan aikaan Kaatron ala-
koulu ja Lintharjun yläkoulu neuvotte-
livat koulujen yhdistämisestä.”

”Oli erittäin hyvä sauma lähteä suun-
nittelemaan uutta Kaatron alakoulua niin, 
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Tiedotteet tekevät tehtävänsä

”Yhtenä päivänä äidinkielen opettaja 
tuli luokseni tivaten rakennustyömaan 
mestarin nimeä”, tarinoi Atso Vilokki-
nen.

”Onko joku ongelma?” oli Atso kysy-
nyt opettajalta.

”Ei, ei”, oli opettaja vastannut. ”Mes-
tarin laatimat tiedotteet ovat niin vir-
heetöntä suomenkieltä, että haluaisim-
me palkita hänet.”

Ystävänpäivän koittaessa opettajat 
ojensivat suklaarasian Sauli Harmasel-
le, Kaatron koulutyömaan vastaavalle 
mestarille.

ratkaisuihin, ja kertoo, että esimerkik-
si Kaatron koulussa Lipsasella oli omia 
ehdotuksia mm. vesikattoon liittyvien 
ratkaisujen osalta.

Rakentaminen on yhteistyötä

”Työt sujuvat aikataulussaan”, toteaa Pöy-
ry CM Oy:n aluepäällikkö Kari Nuutinen.

Pöyryn Kuopion toimistossa pääasias-
sa kiinteistöprojektien johtotehtävissä ja 
omien sanojensa mukaan ”töiden haali-
misesta” vastaava aluepäällikkö Nuuti-
nen käy Suonenjoella Kaatron koulun 
työmaalla tuon tuosta, valvojan roolissa.

”Kohde etenee rakentavassa henges-
sä”, Nuutinen kuvailee Rakennusliike 
U. Lipsasen urakoimaa kohdetta.

”Jokaisessa kohteessa on ne omat 
kommervenkkinsä”, kommentoi Pöyryn 

aluepäällikkö ja antaa ymmärtää arkki-
tehtoniseen kohteeseen liittyvän aina 
haasteen paikkoja.

”Rakennusalan ammattilaisenkin on 
välillä hyvä asettua käyttäjäkunnan ase-
maan”, painottaa Nuutinen ja korostaa 
kykyä nähdä ennalta ratkaisujen toimi-
vuus.

”Käymme työmaan aikana keskuste-
luja rakentajien kanssa”, Nuutinen muo-
toilee ja sanoo, että rakentamiseen osal-
listuvat vievät kohdetta hyvässä yhteis-
työssä eteenpäin.

Hän pitää tärkeänä, että rakennus-
liikkeessä otetaan kantaa rakentamisen 

Kari Nuutinen Kaatron koulun työmaan toimistossa. 
Pöydällä on levitettynä koulun rakennuspiirustukset.

Kari Nuutinen toimii aluepäällikkönä Pöyry CM 
Oy:n Kuopion toimistossa, joka lyhyessä ajassa 
on kasvanut kahden miehen konttorista 13 henki-
löä työllistäväksi konsulttitoimistoksi, joka palvelee 
rakennuttamis-, työmaavalvonta- ja projektinjohto-
tehtävissä kiinteistöalalla.

Rambollin ja Pöyryn välisen yrityskaupan myötä 
CM:n toiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan Ram-
bollille kesäkuun alusta alkaen ja kaikki CM:n työn-
tekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Ramboll CM 
Oy:n palvelukseen.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n vastaava 
mestari Sauli Harmanen

Tontin maa-aineisten erilaisuuden takia 
yksikerroksiseen koulurakennukseen 
on käytetty kolmea erityyppistä perus-
tustapaa. Normaaliperustusten lisäk-
si osa rakennuksesta makaa maanvarai-
silla perustuksilla. Hiekkakentän päälle 
kohoavan rakennuksen osa on kitkapaa-
lujen varassa. Maahan on upotettu yli 
kilometrin verran teräspaaluja.

Moni-ilmeisen Kaatron koulun on 
suunnitellut pieksämäkeläinen Arkki-
tehtitoimisto Art Michael Oy.

”Kohteeseen on suunniteltu oikea-
oppinen sekarunko,” selittää koulutyö-
maata urakoivan Rakennusliike U. Lip-
sanen Oy:n vastaava mestari Sauli Har-
manen. Kantavissa rakenteissa on käy-

tetty niin kantavia betonirakenteita, 
teräspilareita kuin liimapuutakin.

Kokonaisalaltaan 3018 neliömetriä 
ja tilavuudeltaan 14480 kuutiota käsit-
tävään rakennukseen piti tulla paljon 
rakennuspaikalla tehtäviä valuja, mutta 
talviolosuhteiden takia niitä päädyttiin 
korvaamaan elementeillä.

”Muuraustöitä on paljon”, kertoo Har-
manen.

Julkisivun tiilimuurauksen lisäk-
si myös osa ei-kantavista väliseinistä 
toteutetaan muuraamalla.

Rakennustöitä viedään eteenpäin 
kahden työmaamestarin ja reilun kym-
menen pieksämäkeläisrakentajan voi-
min.

Monimuotoinen koulurakennus valmistuu ammattilaisten käsissä 
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Senioreille suunnattu 
asuinalue kohoaa 
yhteishengessä
Lipa-Betoni mukana hankkeessa 
elementtitoimituksillaan

Hanke lähti käyntiin vuonna 2009 
Jyväskylän kaupungin järjestämällä kil-
pailutuksella. Seniorikorttelin toteutta-
jiksi valikoitui NCC Rakennus Oy, TA-
yhtiöt, Jyväskylän Nuoriso- ja Palvelu-
asunnot sekä Jyväskylän Hoivapalvelu-
yhdistys.

Varsinaiset rakennustyöt starttasi-
vat keväällä 2013 TA-yhtiöiden vuok-
ra- ja asumisoikeustalojen rakennus-

töillä. Keväällä 2014 aloitettiin Jyväsky-
län hoivapalveluyhdistyksen ja Jyväs-
kylän nuoriso- ja palveluasuntojen 
vuokra-asuntokohteiden rakentaminen. 
Senja-korttelin rakennustöistä vastaa 
NCC Rakennus Oy.

Kesän 2013 aikana NCC Rakennus Oy 
käynnisti oman viisikerroksisen ja 31 
omistusasuntoa käsittävän kerrostalon-
sa rakentamisen. Asunto Oy Kortepoh-
jan Pehtori valmistuu elokuussa 2014. 
Seniorikortteli on kokonaisuudessaan 
valmis vuoteen 2015 mennessä.

Asiakaslähtöisyys tärkeää

”Uskomme, ettei tulevaisuuden asumis-
kulttuurissa enää tarjota kaikkea kai-
kille”, sanoo Samuli Heino, joka toi-
mii hankintapäällikkö NCC Rakennus 
Oy:llä Jyväskylässä.

”Erikoistuminen tulee lisääntymään. 
Tullaan tekemään entistä enemmän eri-
laisille ryhmille suunnattuja asuntoja. 

Opiskelijat viihtyvät keskustan yksiöis-
sä, vanhemmat puolestaan hakeutuvat 
palveluiden äärelle.”

”Myös omistusmuodot ja rahoitus-
mallit ovat murroksessa”, uskoo Samu-
li Heino. 

”Teemme paljon asioita asiakaslähtöi-
syyden eteen”, vakuuttaa Heino. Korte-
pohjan Senja-kortteli on tästä hyvä esi-
merkki. Seniorikortteli edustaa NCC:ssä 
pitkälle jalostettua elinkaariajattelua ja 
aluerakentamista.

Asuminen Senjassa on hyvin lähel-
lä palvelukotiasumista. Alueella elää 
samaan ikäluokkaan kuuluvia asukkai-
ta. Turvallisiksi ja esteettömiksi suun-
niteltuihin taloihin on varattu yhteis-
tä oleskelutilaa, jonka käyttöön asuk-
kaat voivat vaikuttaa. Myös palvelut 
ovat aivan äärellään. Alueen asukkai-
den avuksi Senjaan tulee palveluohjaaja 
sekä ulkopuolisia eri alojen yrittäjiä pal-
veluiden tarjoajiksi. Senjan omasta keit-
tiöstä voi tilata ruuan vaikkapa oman 
asuntonsa ovelle.

”Teemme sen, minkä 
lupaamme”

”Rakentamisessa ei tarvita superlatiive-
ja. Riittää kun tekee, mitä on luvannut. 
On riittänyt tilaajallekin”, toteaa Samu-
li Heino ja kertoo rakennustöiden eden-
neen suunnitelmien mukaisesti.

Seniorikorttelin kaltaiseen alueraken-
tamiseen liittyy paljon etuja. Kun työt 
eri taloissa käynnistyvät ja etenevät vai-
heittain, voi esimerkiksi omaa runko-
porukkaa työllistää pidemmän aikaa. 
Työnjohto on lähellä. Kohteen edetes-
sä myös laatu hioutuu. Lisäksi tutut, 
hyväksi todetut toimijat ovat pitkäjän-
teisemmin mukana projekteissa.

NCC luottaa pitkäaikaisiin yhteistyö-
kumppaneihin. Lipa-Betoni Oy on yksi 
niistä.

Asunto Oy Kortepohjan Pehtoriin 
Lipa-Betoni teki kokonaistoimituksen 
johon kuului mm. ”suojalimutettuja” 
sandwich-elementtejä, kantavia raken-
teita, väliseinäelementtejä sekä portaik-
kojen ja parvekkeiden elementtejä.

Hankintapäällikkö Samuli Heino 
on vuodesta 2010 alkaen 
vastannut NCC Rakennus Oy:n 
Jyväskylän alueella toteutettavien 
rakennusprojektien hankinnoista. 

NCC Rakennus Oy yhdessä kol-
men muun toimijan kanssa on 
käynnistänyt Jyväskylän Kortepoh-
jassa varttuneille ihmisille suunna-
tun kokonaisen korttelin käsittävän 
hankkeen. Laajavuorentien varteen 
nousevaan asumis- ja palvelukoko-
naisuuteen odotetaan pääosin yli 
55-vuotiaita senioriasukkaita. Sen-
jaksi nimettyyn kortteliin valmistuu 
kuusi asuin- ja palvelurakennusta, 
joihin tulee yhteensä 200 asuntoa 
noin 350 ihmiselle.
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NCC rakentaa Lahden 
Jalkarantaan monitoimitalon
Lipa-Betonilta elementit

Lahdessa Jalkarannan kaupunginosassa 
on jo muutaman vuoden esitetty kään-
teitä täynnä olevaa koulunäytelmää, 
joka näyttää lopulta päättyvän onnelli-
sesti. 

Pari vuotta sitten Jalkarannan koulun 
oppilaiden vanhemmat nousivat barri-
kadeille saadakseen lapsensa pois kou-
lusta pitkään kestäneiden sisäilmaon-
gelmien takia. Sisäilmatutkimukset 
osoittautuivat odotettua puhtaimmik-
si. Materiaalinäytteet puolestaan viitta-
sivat talossa piileviin rakennevaurioi-
hin. Ilmanpuhdistimet toivat vain het-
kellisen helpotuksen ja siksi koulutyölle 
sekä samassa rakennuksessa sijaitseval-
le päivähoidolle päätettiin järjestää väli-
aikaiset tilat parakkeihin.

Samassa yhteydessä väläyteltiin 
uuden varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen sekä kirjaston yhdistävän moni-
toimitilan rakentamista. Hanke sai tuul-
ta alleen, kun selvisi, ettei korjausraken-
tamisella saataisi rakennusta enää enti-
sekseen. 

Lahden kaupunki järjesti arkkiteh-
ti- ja urakkakilpailun, jonka voitti NCC 
Rakennus Oy.

Hanke pysähtyi muutamiksi kuukau-
siksi yhden urakkakilpailuun osallistu-
neen yrityksen tehtyä valituksen Mark-
kinaoikeuteen. 

Kaupungin tilakeskus, koulun rehtori 
sekä asiassaan aktiivinen vanhempain-
yhdistys vetosivat töiden aloittamisen 

puolesta Markkinaoikeuteen, joka päät-
ti antaa monitoimitalon suunnittelulle 
ja rakentamiselle täytäntöönpanoluvan 
valituksesta huolimatta. 

Alueen asukkaiden olohuone

NCC Rakennus Oy pääsi aloittamaan 
uuden monitoimitalon rakentamisen 
tontilta puretun vanhan koulun paikal-
le joulukuun 2013 alussa.

Uuteen Jalkarannan monitoimitaloon 
sijoittuvat Jalkarannan koulu, päiväko-
ti, alle kouluikäisten kerhotoiminta, kir-
jasto, oppilas- ja kouluterveydenhuolto-
palvelut sekä Lahden Aterian palvelu-
keittiö. 

Osittain kaksikerroksinen rakennus 
palvelee perusopetuksen luokkia 1–6, 
joissa on yhteensä noin 250 oppilasta 
sekä kuutta erityisopetuksen luokkaa, 
joiden oppilasluku on noin 60. Päiväko-
dissa on paikkoja 147 lapselle.

Rakennuksen suunnittelussa, johon 
myös kaupunkilaiset ovat aktiivisesti 
osallistuneet, on otettu huomion tilojen 
monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus. 
Koulun paja-alueet ja kokous- ja musiik-
kitilat taipuvat alueen asukkaiden har-
raste- ja iltakäyttöä varten. Myös liikun-
tatilat on mitoitettu koulun ja päiväkodin 
lisäksi palvelemaan myös alueen ja kau-
pungin asukkaiden käyttöä. Jalkarannan 
monitoimitalosta onkin kehkeytymässä 
todellinen alueen asukkaiden olohuone.

Näyttävä rakennus

NCC Rakennus Oy:n rakennuspäällik-
kö Jarmo Saviranta kertoo, että Jalka-
rannan monitoimitalosta tulee näyttä-
vän näköinen kokonaisuus. Pilaripalk-
kirunkoinen ja kantavin julkisivuin 
rakentuva uudisrakennus on kerrosalal-
taan 8309 neliömetriä ja tilavuudeltaan 
42890 kuutiometriä. Julkisivuun on tii-
len ohella käytetty paljon myös suuria 
lasipintoja.

Sokkelit ja julkisivuelementit tulivat 
kohteeseen Lipa-Betoni Oy:n Naarajär-
ven tehtailta. Julkisivuelementit ovat yli 
neljä metriä korkeat ja kuusi metriä pit-
kät. Suuren kokonsa takia elementit kul-
jetettiin kohteeseen erikoisajoneuvoin.

”Monitoimitalon vesikatto- ja muu-
raustyöt ovat massiiviset”, Saviranta 
toteaa.

Taloon tulee huopakatto. Sisäkuori-
elementit villoitetaan rakennuspaikal-
la, jonka jälkeen julkisivu saa paikalla 
muurattavan tummanruskean tiiliver-
houksen.

Saviranta kiittelee kohteessa työsken-
televiä kumppaneita hyvästä yhteistyös-
tä. Lipa-Betoni on hoitanut toimituksen-
sa joustavasti. Erityisesti yhteistyö Lah-
den kaupungin tilakeskuksen kanssa saa 
Savirannalta korkeat pisteet.

Rakentaminen on sujunut mallikkaas-
ti. Jalkarannan monitoimitalo valmistuu 
elokuussa 2015. 

NCC Rakennus Oy:n rakennuspäällik-
kö Jarmo Saviranta sekä vastaava mes-
tari Juha Saarinen ottavat Jalkarannan 
monitoimitalon rakennustyöt kylmän 
rauhallisesti, rakennuskohteen kirjavista 
vaiheista huolimatta.

Vuonna 1995 Skanskalla aloittanut ja 
ennen NCC:lle tuloaan Hartelalla työs-
kennellyt Saviranta on toiminut NCC 
Rakennus Oy:llä rakennuspäällikkönä 
vuodesta 2012.

Juha Saarinen tuli NCC:lle heti opin-
tojensa päätyttyä vuonna 2006 ja on 
työskennellyt vastaavan mestarin tehtä-
vissä vuodesta 2010 alkaen.



Lipatie 1, 76850 Naarajärvi
Puh. 0403 000 530
www.lipa-betoni.fi

Uudenmaankatu 2, 05800 Hyvinkää
Puh. 019-4759 200
www.rakennusajahola.fi

Myllykatu 14, 76100 Pieksämäki
Puh. 0403 000 500, fax 015-487 890
www.lipsanen.com

Myllykatu 14, 76100 Pieksämäki
Puh.+358 403 000 505
www.moduls.fi

Rakennusliike Lipsasen tuoteinnovaa-
tio, siirrettävä esivalmisteinen kone-
huone on edennyt valmiiksi tuotteeksi. 
Moduls sai maailman ensi-iltansa kau-
pan alan suurimmilla messuilla Düs-
seldorfissa 16.–20. helmikuuta 2014. 
Euroshop-messuilla 118 000 messuvie-
raan edessä esittäydyttiin täysin toi-
mivan Moduls 500 konehuoneyksikön 
kanssa. 

Kun pitkään matkaan lähdettiin, 
tavoitteet olivat korkealle.

”Kiinnostus tuotettamme kohtaan 
ylitti odotuksemme”, kertoo konehuo-
neinnovaation ympärille vuonna 2013 
perustetun yrityksen Moduls Oy:n edus-
taja hallintopäällikkö Pekka Lipsanen.

”Kotiin palattuamme meillä oli muka-
namme noin 60 potentiaalia kontaktia. 
Yksi niistä on johtanut suoriin jatkoneu-
votteluihin”, paljastaa Lipsanen.

Moduls helpottaa rakentamista

Moduls soveltuu tekniseksi keskuksek-
si pieniin ja isoihin kiinteistöihin mm. 
marketteihin, toimisto- ja teollisuusra-
kennuksiin. Esimerkiksi Moduls 500 
soveltuu erinomaisesti tekniseksi kes-
kukseksi 300 - 750 neliömetrin kokoi-
siin kauppakiinteistöihin. Yritys tarjo-
aa myös suurempien rakennusten vaa-
timukset täyttäviä Moduls-sovelluksia, 
jotka räätälöidään tarvittaessa asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti.

Modulsin teräskehikon sisään on 
sijoitettu kaikki kiinteistön talotekniset 

laitteet. Lämmönjakelu- ja talteenotto-
järjestelmä, kylmälaitteet, automaatio- 
ja säätötekniikka sekä sähkön- ja veden-
jakelun tekniset ratkaisut ovat yhdessä 
tiiviissä paketissa, kaikki mahdutettuna 
3,4 metriä pitkään, noin 2 metriä leve-
ään ja 2,2 metriä korkeaan konttiin.

Modulsin valmistus tapahtuu tehdas-
olosuhteissa. Kun rakennuskohde on 
valmis vastaanottamaan tekniikkakes-
kuksensa, Moduls siirretään sille varat-
tuun paikkaan rakennuksessa. Kytken-
töjen jälkeen Moduls on käyttövalmis.

”Vastaavanlaisia tuotteita ei ole mark-
kinoilla”, tietää Modulsin myyntipääl-
likkö Jorma Veijalainen.

”Perinteinen rakentamistapa on 
pahin kilpailijamme”, toteaa Veijalai-
nen ja kertoo Modulsilla saavutettavan 
paljon etuja.

Kun konehuone rakennetaan raken-
nustyömaasta erillään ja tuodaan val-
miina rakennuskohteeseen, talonra-
kentaminen helpottuu ja rakennusaika 
lyhenee.

Talon teknisten tilojen toteutuksessa 
normaalikäytäntö on varata oma huolto-
tila jokaiselle komponentille. Modulsia 
käytettäessä tilatarve vähenee, joissain 
tapauksissa jopa yli puoleen tavanomai-
siin ratkaisuihin verrattuna.

Kompaktin koon ja talorakentamisessa 
saavutettavien hyötyjen lisäksi Modul-
sin kehitystyössä on kiinnitetty huomio-
ta myös huollettavuuteen, energian sääs-
töön ja tuotteen korkeaan laatuun.

Moduls tarjoaa ratkaisuja 
tehokkaampaan 
kiinteistörakentamiseen

1.

3.

2.

1. 
Moduls Oy:n hallintopäällikkö Pekka Lip-
sanen, kehitysinsinööri Jörg Hansmann ja 
myyntipäällikkö Jorma Veijalainen.

2, 3. 
Moduls 500 sai paljon huomiota osakseen 
maailman suurimmilla kaupanalan messuil-
la, helmikuussa 2014 Düsseldorfissa jär-
jestetyillä Euroshop 2014 -messuilla.


