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Uusi yhteisyritys keskittyy 
betonisten porraselementtien 
valmistukseen

Pieksämäkeläinen betonielementtiteh-
das Lipa-Betoni Oy sekä jyväskyläläi-
nen HB-Betoniteollisuus Oy ovat perus-
taneet betonisten porraselementtien val-
mistukseen keskittyvän yhteisyrityksen. 
HB-Porras Oy:n perustamisasiakirjat 
allekirjoitettiin 1.7.2020.

Yrityksen toimitusjohtajaksi on nimi-
tetty Lipa-Betoni Oy:n toimitusjohtaja 
Satu Lipsanen. 

Porraselementtien valmistus jatkuu 
nykyisissä tuotantotiloissa Jyväskyläs-
sä. Työntekijät uuteen yhtiöön siirtyivät 
vanhoina työntekijöinä.

Satu Lipsanen kertoo, että yhteistyötä 
oli valmisteltu jonkin aikaa. HB-Porras 
Oy:ssä yhdistyvät kummankin perusta-
jayrityksen erityisosaaminen.

Lipa-Betoni Oy, joka perustamises-
taan vuodesta 1976 lähtien on valmis-
tanut Pieksämäen Naarajärvellä sijaitse-
vassa elementtitehtaassaan jännittämät-
tömiä betonielementtejä asuin-, liike- ja 
teollisuusrakennuksiin, tuo uuteen yri-
tykseen kiertomuottilinjalla tehtävien 
betonielementtien valmistamisen osaa-
mista ja tietotaitoa.

Vuonna 1992 perustetulla HB-Beto-

niteollisuus Oy:llä on puolestaan pitkä 
kokemus mm. betoniharkkojen ja -laat-
tojen sekä portaiden valmistuksesta.

Yritys valmistaa erityyppisiä porra-
selementtejä vakiomittaisina sekä asi-
akkaalta saatujen mittojen mukaises-
ti. Valmistusohjelmaan kuuluvat suo-
rat sekä kiertävät porraselementit 
soveltuvat kaikkiin rakennuksiin, niin 
asuinkerrostaloihin, liikekiinteistöi-
hin, julkisiin rakennuksiin kuin rivi- 
ja omakotitaloihin. Myös ulkoportaat 
kuuluvat valmistusohjelmaan. Toimi-
tukset suuntautuvat rakennushankkei-
siin ympäri Suomen.

”Korkea laatu, vuosien kokemus por-
taiden valmistamisesta, sekä joustavat 
toimitukset ovat valttikorttejamme”, 
toteaa Lipsanen. Yritysfuusion myötä 
uudessa yhtiössä on nähty sijaa myös 
kehityshankkeille. ”Panostamme por-
rastehtaalla tällä hetkellä digitaalisuu-
den lisäämiseen ja tuotannon kehittämi-
seen,” Satu Lipsanen täsmentää.

Satu Lipsanen
Toimitusjohtaja
Lipa-Betoni Oy / HB-Porras Oy
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”Tämä on kuin lottovoitto”, kuvailee 
Matti ja Liisa Koti Oy:n toimitusjohta-
ja Liisa Heikkinen vuonna 2013 Pieksä-
mäen kaupungilta ostamansa Nikkarilan 
tilan luonnonkauniita maisemia.

Samaa mieltä on Pasi Lammi, joka vas-
taa Nikkarilassa sijaitsevien Matti ja Lii-
sa Kodin kiinteistöjen hoidosta: ”Hoiva-
alayrityksen omistuksessa Nikkarila on 
tällä keinoin pelastettu.” Pasi Lammi ker-
too alueella sijaitsevan kolmetoista isoa 
rakennusta. Kaikki palveluasuntoina toi-
mivat tilat on remontoitu. Myös uutta on 
rakennettu. ”Tällaisessa yritystoiminnas-
sa on tärkeää, että tilat on kunnossa ja nii-
tä hoidetaan asianmukaisesti.” Nikkarilan 
lisäksi Liisa Heikkisen mielenterveysasi-
akkaille ja vanhuksille hoiva- ja asumis-
palveluja tarjoavalla yrityksellä on usei-
ta yksiköitä Pieksämäellä ja yksi Kuopios-
sa. Palvelut on suunnattu niin itse mak-
saville, palveluasumisen asukkaiden kuin 
myös tehostettua palveluasumista tarvit-
seville. Yritys palvelee yksiköissään noin 
kahtasataa asiakasta.

Toukokuussa 2021 valmistuvaan uuteen 
palveluasumisen yksikköön tulee kolme-

kymmentä huoneistoa: kaksi isoa asuntoa, 
16 kaksiota ja 14 yksiötä. Samassa yhtey-
dessä asukkaiden käyttöä varten rantaan 
rakennetaan hirsinen sauna.

”Kuikanpesässä on kaikki ajateltu ihan 
viimeisen päälle, 
ilmastoinnista läh-
tien,” Lammi tote-
aa ja kertoo, että 
hoivakodin tilo-
ja ja tekniikkaa 
on viety paljon 
pidemmälle, kuin mitä laki ja asetukset 
vaativat. Esimerkiksi potilasjärjestelmät 
ovat sairaalatason luokkaa. ”Samoilla lin-
joilla Liisa haluaa jatkaa”, Lammi vakuut-
taa. ”Uudet tilat ovat hienot. Asioita on 
mietitty niin pitkälle, että kysyntää tulee 
riittämään”, hän uskoo. ”Plus sitten tämä 
paikka. Kaikki ovat tätä kehuneet.” 

Asiakkaista pidetään hyvää huolta
Kuikanpesää rakennetaan vanhusten 
palveluasumista varten. ”Lähtökohtam-
me on tarjota palveluasumista paris-
kunnille niin, että he voivat olla ja elää 
yhdessä mahdollisimman pitkään”, 
sanoo vastaava sairaanhoitaja Maria 
Kuoppala, joka on ollut mukana Matti ja 
Liisa Kodin toiminnassa yli kaksikym-
mentä vuotta, lähes yrityksen perusta-
misesta alkaen ja osallistunut sen jokai-
sen uuden yksikön kehittämiseen.

”Tavoitteemme on, että asukkaat pystyi-
sivät tekemään niitä arkipäivän asioita, joi-

ta he tekisivät kotonakin. Apu-
namme ovat nykyaikaiset tur-
vallisuusjärjestelmät. Toimiva 
ja turvallinen – kuin oma koti”, 
Kuoppala tiivistää. 

”Olemme osallistuneet kaik-
kiin Lipsasen kokouksiin. Niis-

sä käymme paljon läpi palveluasumisen 
laatusuositusten mukaisia asioita.” 

Maria Kuoppala kertoo, että Lipsanen on 
hionut kohteesta tehtyä 3D-mallia hoivayri-
tyksen toiveiden mukaiseksi. Rakennusta 

on päästy tarkastelemaan 
myös 3D-lasien avulla.

Luotettava, tuttu rakentaja
Rakennusliike U. Lipsanen on Liisa Heik-
kiselle tullut tutuksi aikaisemmista hank-
keista. ”Pitää olla kokemusta palvelutalo-
rakentamisesta”, hän perustelee urakoit-
sijavalintaansa. ”En edes kilpailuttanut, 
vaan päätin, että otetaan Lipsaselta.”

Rakentaminen hyvällä mallilla 
Rakennusliike Lipsasen palkkalistoil-
la kolmekymmentä vuotta ollut vastaa-
va työnjohtaja Jukka Simonen muistelee, 
että 80-luvulla rakennustyömaat saivat 
heinäkuussa olla käynnissä ainoastaan 
erikoisluvalla. 

Nyt on eri meininki. Kesällä valettiin 
anturat. Syyskuun alussa saatiin Lipa-
Betonin toimittama elementtirunko väli-
seinäelementteineen pystyyn. Katto val-
mistuu syksyn mittaan, samoin lattiavalut. 
Arkkitehtitoimisto Art Michaelin suunnit-
telema kohde etenee aikataulussaan.

Kahdeksan vuotta Lipsasen tarjouslas-
kennassa palvellut ja nyt omasta toivees-
taan Kuikanpesän työmaalle työmaain-
sinööriksi siirtynyt Anja Kanninen ker-
too, että turvallisuus- ja laatutaso pide-
tään korkealla. Rakennustyöt suoritetaan 
puhtausluokan P1 mukaisesti. ”Ulko-
puolelta ei tullut vaadetta puhtausluo-
kasta, vaan päätimme ottaa sen käyttöön 
itse.”

”Kun tehdään, tehdään kunnolla.”

Pieksämäkeläinen hoiva-alan yritys Matti ja 
Liisa Koti Oy rakennuttaa palvelutalon Piek-
sämäen Kukkarojärven rantaan. Rakennus-
liike U. Lipsanen Oy käynnisti Kuikanpesän 
rakennustyöt kesäkuun puolessa välissä. 
Palvelutalolla on kerrosalaa 1800 neliömet-
riä ja tilavuutta 5000 kuutiometriä. 
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Matti ja Liisa Koti laajentaa
Kuikanpesän pääurakoitsijana Rakennusliike U. Lipsanen Oy

”Sinä päivänä, kun aloitimme Kuikanpesän rakentamisen, 
tuli niin paljon puheluita, että olisin heti voinut täyttää kaik-
ki uuden talon paikat”, muistelee Liisa Heikkinen. Kuvas-
sa Liisa on keskellä. Hänen oikealla puolellaan on Maria 
Kuoppala ja vasemmalla Pasi Lammi.

Hoivayrityksen käsissä entiset metsäoppilaitoksen tilat 
ovat muuntuneet monipuoliseksi Nikkarilan yhteisöksi. Pal-
veluasumisyksiköiden lisäksi alueella on päiväkoti sekä tilo-
ja vuokrattaviksi niin asumiseen kuin juhla-, koulutus- tai vir-
kistyskäyttöön. Kaarihallissa voi pelata beach volleytä. Alu-
eelta löytyy myös moottorisaha- ja metsämuseo, arboretum 
sekä upeat maisemat luontopolkuineen.

Rakennusliike U. Lipsanen rakentaa luonnonkau-
niin Kukkarojärven rannalle Kuikanpesää. Kuvassa 
vastaavan mestarin kesälomia tuuraamaan saapu-
nut Veli-Pekka Hänninen, kirvesmies Pekka Kesä-
nen, työmaainsinööri Anja Kanninen sekä vastaava 
työnjohtaja Jukka Simonen.
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Original Sokos Hotel Vaakunan 
kiinteistö uudistuu 
Kiinteistö Oy Valtakulman peruskorjauksen pääurakoitsijana Rakennus Oy Antti J. Ahola 

”Hankkeen alussa, vuosina 2018 ja 2019 
kiinteistössä tehtiin mittavia valmistele-
via töitä, jotta nyt käynnissä olevat laajat 
peruskorjaustyöt voidaan toteuttaa, niin 
että liiketoiminnalle aiheutuisi mahdol-
lisimman vähän häiriöitä”, toteaa SOK 
Kiinteistöässän rakennuttajapäällikkö 
Raimo Moilanen.

”Valmisteluvaiheessa Sokos-tavarata-
lon liiketoiminta siirtyi pois viidennes-
tä kerroksesta. Vapautuneeseen tilaan 
rakennetaan hotellille uusia hotellihuo-
neita”, Moilanen kertoo. ”Valmistelevi-
en töiden yhteydessä rakennettiin mm. 
viemäröinnit valmiiksi neljännen ker-
roksen kattoon. Tavaratalon liiketoi-
minta on jatkunut koko peruskorjauk-
sen ajan.”

Valtakulman uudistamishankkeen 
urakkakilpailu käy-
tiin keväällä 2019. Rai-
mo Moilanen sanoo, että 
tärkeimpinä valintakri-
teereinä pidettiin ura-
koitsijan referenssejä 
sekä kokemusta keskus-
tan rakennushankkeis-
ta. Projektinjohtourak-
ka käynnistyi hankkeen 
pääurakoitsijaksi vali-
tun Rakennus Oy Antti J. 
Aholan johdolla syksyllä 
2019. Arkkitehtisuunnit-
telusta on vastannut Arkkitehtitoimisto 
HKP Oy. 

Haasteellinen peruskorjaus
Rakennuttajapäällikkö Moilanen muis-
telee, että vuosien saatossa Olympia-
vuonna 1952 valmistunut talo, varsinkin 
sen ravintolakerros, on kokenut ainakin 
kaksi suurempaa remonttia. Nyt toteutet-
tava saneeraus on mittaluokassaan aivan 
toinen. Rakennustöitä tehdään kerrok-
sissa 5–11. Rakennustyömaalla työsken-
telee 180 työntekijää. 

Sokos-tavaratalon viidennen kerrok-

sen lisäksi hotellihuoneiksi muuttu-
vat myös muissa kerroksis-
sa sijainneet vanhat hotellin 
toimistotilat. 

”Suurin uudistus koh-
distuu kiinteistön katolla 
sijaitseviin IV-konehuonei-
siin”, Moilanen mainitsee. 
Hotellihuoneiden ja kym-
menennen kerroksen ravin-
tolatilojen ilmastointi tul-
laan hoitamaan keskitetysti 
katolle rakennettavien uusi-
en IV-konehuoneiden avul-
la. ”Kaikki vanha hotelli-

huonekerroksissa sijainnut IV-tekniik-
ka pääosin puretaan. Tilalle tulee uutta, 
nykyajan vaatimukset täyttävää. Samal-
la uusitaan kaikki vesikattorakenteet. 
Tämä on edellyttänyt sekä massiivi-
sia purkutöitä että runkorakentamista”, 
Moilanen kuvailee.

Uuden talotekniikan myötä majoitus-
kerroksissa aiemmin sijainneet IV-kone-
huoneet poistuvat. Vapautuva tila käy-
tetään majoituskapasiteetin rakentami-
seen. Ennen remonttia hotellissa oli 270 
hotellihuonetta, laajennuksen valmis-
tuttua niitä on 344.

Keskeisellä paikalla Helsinkiä, rautatie-
aseman naapurissa sijaitseva Kiinteistö Oy 
Valtakulma kokee mittavan peruskorjauk-
sen. Yksitoistakerroksisessa rakennukses-
sa toimii Sokos-tavaratalo, Original Sokos 
Hotel Vaakuna sekä kolme HOK Elannon 
ravintolaa. Kiinteistön peruskorjaus painot-
tuu talon ylimpiin kerroksiin, Hotelli Vaaku-
nan tiloihin. Samaan aikaan rakennustöitä 
tehdään eri puolilla kiinteistöä.

SOK Kiinteistöässän 
rakennuttajapäällikkö  

Raimo Moilanen
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Täydellinen uudistuminen
”Kohennamme kiinteistöä monin tavoin. 
Majoitustilojen lisäksi sisäänkäyn-
nit saavat uuden ilmeen. Investoimme 
myös julkisivuvalaistukseen. Vaihdam-
me alakertaan liukuportaita. HOK Elan-
to remontoi kesän 2020 aikana S-mar-
ketin ja kaksi talossa toimivaa ravinto-
laansa”, rakennuttajapäällikkö Moila-
nen luettelee.

Kiinteistö Oy Valtakulman hankkeessa 
tilaaja ei ole tyytynyt vain paikkaamaan 
vanhaa, vaan on määrätietoisesti pyr-
kinyt valitsemaan toteutettavat ratkai-
sut historiallista arvokiinteistöä kunni-
oittaen. ”Samalla rakennuksen elinkaari 
tulee pitenemään”, uskoo Moilanen.

Yleensä vanhoissa kiinteistöissä pur-
kutyöt tuovat päivänvaloon enemmän 
kuin pinnalta katsoen voi arvailla. Eikä 
Valtakulma ole poikkeus. 

”Purkutöissä on jouduttu etenemään 
tavallista pidemmälle. Alkuperäiset 
aikataulut ovat eläneet ja niitä on tarkas-
teltu tiiviissä yhteistyössä pääurakoitsi-
jan kanssa.”  

Suojeltu rakennus
Valtakulman julkisivu, kaksi ylintä 
majoituskerrosta, hotellin aula sekä tie-
tyt sisäänkäynnit ovat rakennushisto-
riallisesti suojeltuja. Tämä on saneera-
uksessa otettu huomioon. Uudistuksen 
myötä hotelliin on ollut ajatuksena saada 
loihdittua 1950-luvun tunnelmaa, lisät-

tynä modernilla luksuksella. 
”Vanhojen rakennusten peruskorjaa-

misessa haasteeksi muodostuu usein 
riittävien lähtötietojen saatavuus”, Moi-
lanen toteaa. Korvaamattomana apuna 
selvitystyössä on ollut Helsingin kau-
punginmuseo, mistä SOK Kiinteistöäs-
sän rakennuttajapäällikkö on hyvin kii-
tollinen. Kaupunginmuseo on tehnyt 
mm. hissiaulojen väritutkimuksia. Nii-
den avulla on voitu selvittää hotellin 
alkuperäistä värimaailmaa. 

Hankkeeseen mukaan asiantuntijoik-
si on onnistuttu saamaan 
myös historian saatossa 
rakennuksen korjaamiseen 
osallistuneita suunnitteli-
joita.

Olosuhteet hallinnassa
Samaan aikaan kun Valta-
kulman tiloja peruskorja-
taan, on rakennuksen muis-
sa tiloissa normaalia toi-
mintaa. Rakennus Oy Antti 
J. Aholan vastaava työnjoh-
taja Tommi Nick kertoo, että saneeratta-
vien tilojen eristämisen ja alipaineistuk-
sen lisäksi Valtakulmassa on käytössä 
rakentamisenaikainen olosuhteiden seu-
rantaratkaisu. Eri puolille taloa on sijoi-
tettu langattomia sensoreita. Ne lähettä-
vät työnjohtajien portaaliin tietoa mm. 
alipaineistuksen tilasta ja pienhiukkas-
ten määrästä. ”Jos raja-arvot ylittyisivät, 

järjestelmä antaisi välittömästi hälytyk-
sen”, Tommi Nick sanoo. ”Järjestelmä 
on toiminut hyvin. Mittauksista olem-
me nähneet, että tekemämme suojaukset 
ovat olleet tiiviit.”

Tiivistä yhteistyötä
Tommi Nick kertoo, että kohteessa on 
perehdytty tavallista enemmän kiin-
teistön historiaan, rakennustapaan sekä 
rakenteisiin pintaa syvemmältä. ”His-

toriallisen rakennuksen 
peruskorjauksessa saat-
taa tulla eteen tietynlai-
sia sovittamattomia risti-
riitoja, esimerkiksi silloin, 
kun museon esittämä rat-
kaisuehdotus on erilainen 
kuin mitä rakennusvalvon-
taviranomainen edellyt-
tää. Silloin olemme kutsu-
neet viranomaiset työmaal-
le. Avoin keskustelu saman 
pöydän ääressä on helpot-

tanut ratkaisun löytymistä.” 
Valtakulman hankkeessa Rakennus 

Oy Antti J. Aholan työpäällikkönä toimi-
va Juha Jalava on tyytyväinen hankkeen 
edistymiseen. ”Kaikki toimijat ovat hit-
sautuneet hyvin yhteen, kun ottaa huo-
mioon talon haasteet sekä sijainnin kes-
kellä Helsinkiä. Yhteistyö kaikkien osa-
puolten kanssa on toiminut hyvin.”

Kuvassa Valtakulman hankkeessa työskentelevää Raken-
nus Oy Antti J. Aholan henkilökuntaa: Wiljami Seppänen, 
Jennimari Koskikumpu, Vera Huovilainen, Juha Jalava, Esko 
Siikanen, Mikko Kuismanen, Samuli Siivo, Tommi Nick, 
Johnny Heino, Markus Madsen sekä Janne Ala-Ventelä.

Rakennus Oy Antti J. Aholan  
vastaava työnjohtaja  

Tommi Nick

Robotti avustaa purkutöissä Katolla tehdään konehuoneitaRakennustyöt edistyvät huppujen alla

S
eb

as
tia

n 
R

ät
y



Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa Saa-
ristokaupungin Matkusniemeen viisiker-
roksisen kerrostalon. Keilankannan kana-
van tuntumaan nousevassa Asunto Oy 
Kuopion Kipparissa on 33 asuntoa. Suu-
rin asunnoista on 81,5 neliömetrin kol-
mio, pienin 26 neliömetrin yksiö. Lähellä 
ovat monipuoliset palvelut ruokakauppoi-
neen ja päiväkoteineen. Aivan vastapää-
tä sijaitsee Martti Ahtisaaren koulu. Myös 
hienot ulkoilumaastot ovat äärellä.

Rakennustyöt käynnistyivät vuo-
den 2020 tammi-helmikuun vaihteessa 
maanrakennustöillä. Pohjola Rakennus 
Oy Suomen työmaamestari Joona Hei-
nonen kertoo maapohjan olleen rakenta-
miselle suotuisaa, ettei paaluttamiseen 
tai louhintaan tarvinnut turvautua, vaan 
kohteessa pärjättiin valamalla talolle 
hieman normaalia leveämmät anturat.

Laadukasta asuintuotantoa
Pohjola Rakennus Oy Suomi on yksi 
Suomen suurimmista rakennusliikkeis-
tä. Noin 200 henkilöä työllistävä yritys 
on tehnyt kerrostaloja 30 vuoden koke-
muksella. Parhaillaan rakennusliikkeel-
lä on meneillään hankkeita kymmenillä 

paikkakunnilla ympäri Suomea. Vuosit-
tain syntyy yli 2 000 uutta kotia.

Suomen 2020 valmistuvat Kipparin-
kadun asunnot ovat luotettavaa Pohjola 
Rakennus Oy Suomen laatua.

Arkkitehtipalvelu on suunnitel-
lut 2150 kerrosneliömetriä käsittävän 
asuintalon käyttäen ajatonta ja selkeää 
muotokieltä, niin rakennuksen julkisi-
vussa kuin sisätiloissa.

Neliöt on tehokkaasti käytetty ja poh-
jaratkaisut toimivia. Asuntojen varus-
telutaso ja materiaa-
lit ovat laadukkaat. 
Vakiona ovat kaluste-
uuni, keraaminen lie-
sitaso sekä astianpe-
sukone. Lattiamateri-
aaleina on asukkaan 
valinnan mukaan 
joko parketti tai luk-
koponttivinyylin. 

Kerrostalossa on 
huoneistokohtainen 
ilmanvaihto. Latti-
alämmitys on kyl-
pyhuoneissa, patte-
rilämmitys muissa 
tiloissa.

Lähes kaikissa huoneistoissa on lasi-
tetut parvekkeet. Pienimmät asunnot on 
varustettu metallirunkoisilla kevytpar-
vekkeilla.

Rakennusvaiheessa asukkailla on 
ollut tilaisuus vaikuttaa asuntojensa 

materiaaleihin sekä myös seinien paik-
koihin.

”Asukkaiden toivomuksia on kuun-
neltu ja aika paljon myös muutoksia 
tehty”, Joona Heinonen kertoo.

Lipa-Betonilta elementit 
Täyselementtirunkoisen Asunto Oy 
Kuopion Kipparin elementtitoimituk-
sista on vastannut Lipa-Betoni Oy. Toi-
mitukseen ovat sisältyneet sokkeliele-
mentit, sandwich- ja väliseinäelemen-
tit, massiivilaatat sekä parvekkeet ja nii-
den pielet ja pilarit.

”Toimitukset hoituivat niin kuin ne 
oli tilatessa sovittu”, Heinonen kiittelee 
Lipa-Betonin toimintaa. 

Vuodesta 2017 alkaen Pohjola Raken-
nus Oy Suomen palveluksessa työsken-
nellyt työmaamestari Joona Heinonen 
toimi vastaavana myös elementtirun-
gon pystyttämisessä.”

”Pidän tästä työvaiheesta”, Heinonen 
toteaa. ”Tulee olla tiukkana, että kaikki 
sujuu suunnitelmien mukaisesti. Aika-
taulutus on tärkeää, jotta elementtikuor-
mat, valut sekä kaikki runkoon liittyvät 
toimenpiteet hoituvat ajallaan.”

Sokkelit asennettiin maaliskuun lop-
pupuolella. Seinäelementtien asennus 
alkoi huhtikuun puolessa välissä. Yhden 
kerroksen elementtiasentamiseen Kippa-
rinkadulla kului kuusi päivää.

”Kun löytää rytmin, loppu onkin sit-
ten toistoa”, Heinonen sanoo.

Kuopion Kipparin elementtiasennuk-
sista huolehti siilinjärveläinen Asen-
nuskarit Oy.

”Tontti on pieni ja ympäristö raken-
nettu täyteen. Se on tuonut vähän haas-

teita. On pitänyt suunnitella 
huolellisesti paikat nosturille 
sekä elementtien väliaikaiselle 
varastoinnille.”

Turvallisuus on tärkeää 
Heinonen tähdentää, että ele-
menttiasennus- ja turvallisuus-
suunnitelmat tulee tehdä huo-
lella. ”Kun siirrytään varsi-
naisiin asennuksiin, ei tarvit-
se enää miettiä, mitä tehdään.”

”Putoamissuojat ovat ehdot-
tomia. Tr-mittauksista on muo-
dostunut vakiintunut käytän-
tö rakennusalalla”, Joona Hei-
nonen luettelee ja kertoo, ettei 

Pohjola Rakennuksen työmaalla ole 
tapahtunut sairaslomiin johtaneita tapa-
turmia.

”Porukka osaa nykypäivänä noudat-
taa turvallisuusmääräyksiä”, kiittelee 
Heinonen.

Lipa-Betonilta elementit 
Kuopion Saaristokaupunkiin
Pohjolan Rakennus Oy Suomelta upeita koteja Kipparinkadulle

Kuopion eteläpuolisista Kallaveden saaris-
ta koostuvaa Saaristokaupunkia on rakennet-
tu vuodesta 2006, jolloin saarilta toisille kulke-
van kadun rakennustyöt käynnistettiin. Suurelle 
yleisölle asuinalue esiteltiin vuoden 2010 Asun-
tomessuilla. 
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Pohjola Rakennus Oy Suomen 
työmaamestari Joona Heinonen



Seppälän alueesta on muotoutunut veto-
voimainen liikekeskus, osittain siksi, että 
sen kauppaliikkeet ovat helposti saavu-
tettavissa autoillen. Motonetin slogan 
”Autoilevan ihmisen tavaratalo” sopii 
tähän saumaan erinomaisesti ja nyt sen 
parkkipaikat kutsuvat ostoksille vieres-
sä virtaavalta vilkasliikenteiseltä Ahjoka-
dulta, Kauppakeskus Sepän naapurissa. 

Motonetin Jyväskylän tavaratalon 
rakentamisesta on vastannut Rakennus-
liike U. Lipsanen Oy, joka on rakenta-
nut myös yrityksen emoyhtiölle, Broman 
Groupille Hyvinkään logistiikkahallin ja 
toiminut pääurakoitsijana kaikissa sen 
kolmessa laajennushankkeessa.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n vas-
taava työnjohtaja Veli-Pekka Hänninen oli 
juuri saattanut päätökseen rakennustyöt 
Kuokkalan koulun peruskorjaus- ja uudis-
rakennushankkeessa, kun rakennuslupa 
Motonetin uuden tavaratalon rakentami-
selle sai lainvoiman.

”Rakennuslupa tuli marraskuun 2019 
puolivälissä. Käynnistimme rakennustyöt 
kuun lopulla”, vastaavaksi työnjohtajaksi 
Motonetin työmaalle siirtynyt Hänninen 
kertaa tapahtumia. Rakennustyöt etenivät 
ripeässä aikataulussa. Tammikuun lopul-
la Ahjokadulla nostettiin Parok-element-
tejä paikoilleen ja maaliskuun puolivälis-
sä valettiin lattiaa.

Myymäläpinta-alaltaan noin 1900 
neliömetrin suuruinen uudisrakennus 
liitettiin perustuksiaan myöten tontilla 
sijainneeseen autokorjaamokiinteistöön. 
Juhannusviikolla 2020 avautuneeseen 
palvelukokonaisuuteen Motonet-tavara-
talon lisäksi kuuluvat Motonet-korjaamo, 

AD VaraosaMaailma sekä ja uutuutena 
Motovelo polkupyörän huoltopiste.

”Haasteista on selvitty”
”Ahjokatu on vilkas ja aamu- ja 
iltapäivisin ruuhkainen. Jouduim-
me tekemään liikennejärjestelyjä, 
koska talon seinä on kiinni aivan 
kadun reunassa. Saimme kaupun-
gin kanssa neuvoteltua kadulta 
tilaa käyttöömme silloin, kun sitä 
tarvitsimme.”

”Myös aikataulu oli haasteelli-
nen”, Veli-Pekka Hänninen sanoo 
ja kertoo, että venymistä vaadit-
tiin kaikilta tekijöiltä. ”Varmistim-
me vauhdissa pysymisen palkkaa-
malla lisää työntekijöitä. Parhaim-
millaan Lipsasen ammattilaisia työmaalla 
oli viisitoista”, Hänninen laskee ja kiittää 
kaikkia hankkeessa mukana olleita onnis-
tuneesta lopputuloksesta. ”Joustavuutta ja 
yhteistyökykyä on löytynyt kaikilta.”

”Aika on mennyt liukkaasti”, Hänni-
nen summaa.

Tilat tehokkaassa käytössä
Motonetin rakennuttamisesta vastaavan 
Broman Yhtiöt Oy:n projektipäällikkö 
Jukka Lampinen kertoo, että suurimmat 
ketjun tavarataloista ovat myymäläpinta-
alaltaan yli 3500 neliömetrin suuruisia. 
Jyväskylän tavaratalo sijoittuu Motonetin 
kategoriassa E-luokkaan. 

”Tavoitteemme on suunnitella tiloja asi-
akkaiden tarpeita ajatellen, jotta saadaan 
mahdollisimman tehokkaat neliöt aikai-
seksi”, Lampinen sanoo. Hän on tyytyväi-
nen Jyväskylän hankkeeseen ”On onnis-
tunut tosi hienosti tiukkaan aikatauluun 
nähden. Yhteistoiminta Rakennusliike 
Lipsasen sekä kaikkien hankkeen toimijoi-
den kesken on pelannut tosi loistavasti.”

”Tilat ovat tehokkaassa käytössä”, Lam-
pinen toteaa ja kertoo koko Motonetin 

tuotevalikoiman olevan saatavilla Seppä-
län toimipisteessä. Hän uskoo jyväskylä-
läisten ottavan hyvin vastaan juuri val-
mistuneen tavaratalon.

Määrätietoista verkoston kehittämistä 
Motonet on osa Broman Group -konsernia, johon 
kuuluvat myös AD VaraosaMaailma, Finntest sekä 
Broman Logistics. Vuonna 1965 perustetulla kon-
sernilla on 70 toimipistettä Suomessa, Baltian 
maissa, USA:ssa sekä Hongkongissa. Konserni 
työllistää liki 2000 henkilöä.

Broman Groupin yhtiöiden toiminta painot-
tuu auto- ja moottoripyörätarvikkeiden, työkalujen, 
veneily- ja kalastustarvikkeiden sekä vapaa-ajan 
tuotteiden myyntiin. Vuonna 2019 konsernin liike-
vaihto kohosi yli 390 miljoonaan euroon. 

Broman Group Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiitola 
kertoo, että konsernin kiinteistöjä hoidetaan nykyi-
sin kiinteistöjen rakennuttamista ja hallintaa varten 
perustetusta Broman Yhtiöt Oy:stä käsin. 

”Voimme keskittyä paremmin kiinteistöjemme 
kehittämiseen oman liiketoimintakonsernimme toi-
mintaa varten. Samalla konsernin muut yhtiöt pää-
sevät vapauttamaan voimavaransa omiin ydinaluei-
siinsa”, Tiitola perustelee yhtiöjärjestelyä.

Broman Yhtiöt hoitaa kiinteistökehityksessä 
koko skaalan aina kohteen etsinnästä rahoituk-
seen, suunnittelijoiden ja rakentajien hankkimiseen 
ja kohteen rakennuttamisen. ”Tavoitteena on löytää 
kiinteistöjen käyttäjien tarpeisiin sopivimmat ratkai-
sut.”

”Yrityksen tuloksellisuus näkyy toimivina tiloina 
käyttäjille ja kasvavina tuottoina sijoittajille.”

Motonetin tavaratalo on palvellut jyväskylä-
läisiä Keljon myymälästään käsin vuodesta 
2009 alkaen. Kesällä 2020 kaupunkiin, sen 
toiselle laidalle Seppälään, rantautui yrityk-
sen toinen Jyväskylän toimipiste. 
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Motonet laajentaa verkostoaan
Rakennusliike U. Lipsanen Oy rakensi Motonetin myymälän Jyväskylän Seppälään

Juhannuksen kynnyksellä Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n vastaa-
va työnjohtaja Veli-Pekka Hänninen ja Broman Yhtiöt Oy:n projek-
tipäällikkö Jukka Lampinen toteavat Jyväskylän Seppälän Motone-
tin olevan avajaisia vaille valmiina.
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Ilmarinen kunnostaa Merkuriuksen talon
Kiinteistö Oy Helsingin Merkuriuksen hankkeessa pääurakoitsijana Rakennus Oy Antti J. Ahola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilma-
rinen on Suomen suurin kiinteistösi-
joittaja. Sen kotimaisten kiinteistösijoi-
tusten arvo on noin 5,4 miljardia euroa. 
Ilmarisen omistamat noin sata kiinteis-
töä sijaitsevat yhtiön pitkäaikaisen stra-
tegian mukaisesti keskeisillä paikoilla 
pääkaupunkiseudulla sekä maan kasvu-
keskuksissa. Moni yhtiön arvokiinteis-
töistä edustaa suomalaista rakennuspe-
rintöä parhaimmillaan.  

Ilmarinen jatkaa määrätietoisesti Hel-
singin ydinkeskustassa omistamansa 
Kämp-korttelin uudistamista. 

Pohjoisesplanadin ja Aleksanterin-
kadun välissä sijaitsevan ns. Antiloo-
pin korttelin viimeisin suuri kehittämis-
hanke, Kiinteistö Oy Helsingin Merku-
riuksen peruskorjaus käynnistyi pääura-
koitsijaksi valitun Rakennus Oy Antti J. 
Aholan johdolla syyskuussa 2019.

Merkuriuksen talo on rakennettu vuon-
na 1890. Se on yksi Helsingin arvoste-
tuimmista toimistokohteista. Kuusi ker-
rosta, ullakkokerroksen sekä pari kel-
larikerrosta käsittävän rakennuksen on 
suunnitellut arkkitehti Selim. A. Lind-
qvist, vain 21 vuoden ikäisenä, apunaan 
rakennusmestari Elia Heikel. 

Kerrosalaa kiinteistöllä on 7904 
neliömetriä. Nykyisessä asemakaavassa 

rakennus on suojeltu merkinnällä sr-1.
Valmistumisensa jälkeen talo on koke-

nut useita sisätiloihin ja julkisivuun 
kohdistuneita muutos- ja rakennustöitä. 
Mittavin niistä toteutettiin 30-luvulla. 
Silloin asuinhuoneistot muutettiin toi-
mistotiloiksi.

Ilmarisessa tiedostettiin Merkuriuk-
sen talossa olevan uudistettavaa. Oli-
han viimeisimmästä suuresta perus-
korjauksesta vierähtänyt aikaa jo kak-
sikymmentä vuotta. Siinä remontissa 
uusittiin rakennuksen talotekniikka.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Han-
nu Keinänen kertoo, että tilaisuus suu-
remmalle saneeraukselle avautui pää-
vuokralaisen muuttaessa pois.

”Ajat muuttuvat ja tekniikka van-
henee. Tavoitteemme on modernisoi-
da rakennus niin, että rakennus vastaa 
tilaratkaisuiltaan nykyaikaa. Haluam-
me myös varmistaa, ettei rakenteisiin 
jää riskipaikkoja”, Keinänen tähden-
tää.

”Urakkakilpailussa haettiin hank-
keeseen urakoitsijaa tavoitehintabud-
jetilla. Arviointikriteereissä laatupis-
teiden paino oli 60 prosenttia, hinta-
pisteillä 40. Arvioitiin yritysten refe-
renssejä tämäntyyppisistä hankkeista”, 
Keinänen kertaa urakoitsijavalintaa. 

”Laatupisteitä annettiin vielä erikseen 
vastaavalle mestarille sekä muulle 
organisaatiolle. Yhtenä kriteerinä huo-
mioitiin myös työturvallisuus ja TR-
mittausten tasot.

Saneerausta vilkkaalla 
liikepaikalla 
Peruskorjauksessa rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 
kiinteistö kokee täyden uudistumisen. 
Vuonna 2020 valmistuvan saneerauk-
sen arkkitehtina on toiminut Jeskanen-
Repo-Teränne Arkkitehdit Oy.

Koristeellinen, paljon yksityiskoh-
tia sisältävä arkkitehtuuri ja sen run-
sas ornamentiikka palautetaan alkupe-
räiseen loistoonsa. Toimistotilat ker-
roksissa 3-6 saneerataan. Mikonkadun 
ja Pohjoisesplanadin kulmauksen kor-
keakattoinen työympäristö muuntuu 
vuokralaisen valinnan mukaan yhtälail-
la huoneista muodostuviksi toimistoiksi 
tai avokonttoreiksi. Rakennuksen talo-
tekniikka uusitaan vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia. Kerrosten läpi raken-
netaan uusia tekniikkahormeja. Ilman-
vaihtokonehuoneeseen ja vesikatol-
le asennetaan uusia IV-laitteita. Myös 
talon julkisivuun tehdään tarvittavat 
korjaukset ja pinnat huoltomaalataan. 
Hankkeen korjausasteen arvioidaan ole-
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van 45 prosentin luokkaa.
”Kohteen haasteellisuus oli tiedossa 

jo tarjousvaiheessa”, toteaa Rakennus Oy 
Antti J. Aholan vastaava työnjohtaja Tom-
mi Oksa. ”Rakennustyömaa keskellä elä-
mää täynnä olevaa kompleksia, johon 
kuuluu luksusmyymälöitä, viiden tähden 
hotelli ja toiminnassa oleva kauppakeskus, 

aiheuttaa ison haas-
teen.” Vieressä vir-
taava Pohjoisespla-
nadi ja yksi maa vilk-
kaimpia kävelykatu-
ja, Mikonkatu tuovat 
rakentamiseen omat 
mausteensa.

”Kun lähdim-
me valmistelemaan 
kohdetta, teimme 
tarkat suunnitelmat 
työmaalogistiikas-
ta ja siitä, kuinka 
saamme työmaam-
me toimimaan par-

haalla mahdollisella tavalla.”
”Liikennöinti Mikonkadulla on kiel-

letty aamulla kello kymmenen jälkeen. 
Tavaratoimitukset on ajoitettu iltayhdek-
sän ja aamukymmenen välille. Samasta 
syystä purkutyöt, jossa käytimme imu-
autoa, tehtiin yöaikaan”, Tommi Oksa 
luettelee ja kertoo, että myös kovaa ään-
tä aiheuttavat työvaiheet on voitu hoitaa 
ympäristöä häiritsemättä.

Mittava saneeraus
”Rakennus purettiin aivan luurangoksi”, 
Tommi Oksa muotoilee. ”Kantavia raken-
teita, suojeltavia pintoja ja julkisivua 
lukuunottamatta.”

”Kaupungin museon toivomuksesta 
vanhojen puuvälipohjien hyväkuntoiset 
hirsipuupalkit on puhdistettu ja jätetty 
paikoilleen. Huonokuntoiset on korvat-
tu kertopuupalkeilla. Palkkien ympä-

rille on rakennettu täysin uusi puuväli-
pohja. 

Purkutöiden jälkeen rakennustyöt 
ovat edenneet suunnitelmien mukaises-
ti. Työmaalla työskentelee työnjohdon 
lisäksi noin 65 rakennusalan ammatti-
laista.

”Olemme valmistaneet talon neljän-
teen kerrokseen kaksi mallihuonetta ja 
yhden malli-wc:n talotekniikkaa myö-
ten lopulliseen valmiuteen. Rakennus-
työt edistyvät niiden mukaisesti”, esit-
telee Tommi ja kertoo tilaajan käyttävän 
mallitiloja myös huoneistojen markki-
noinnissa. ”Kaikki kerrokset ovat pie-
niä nyanssieroja lukuunottamatta hyvin 
samanlaisia toistensa kanssa.”

”Yhdessä tekemisen meininkiä”
”Iso hatunnosto koko organisaatiolle”, 
Tommi Oksa hehkuttaa hankkeen kor-
keaa työmoraalia sekä hyvää työnjälkeä 
ja sanoo peräänkuuluttavansa yhdes-
sä tekemisen meininkiä laaja-alaisesti 
kaikkien rakennushankkeeseen osallis-
tuvien kesken.

”On hienoa tehdä töitä tässä porukas-
sa. Koemme olevamme etuoikeutettuja 
saadessamme toimia Helsingin ykkös-
kiinteistössä.”

Rakentajille lisätöitä
Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Han-
nu Keinänen kertoo, että Merkuriuksen 
talon peruskorjaustöiden edetessä neu-
voteltiin Rakennus Oy Antti J. Aholan 

kanssa muutamista lisäurakoista. ”Tom-
mi otti ne vetääkseen toisen hankkeen 
rinnalla.” 

Kämp Gallerian alakertaan rakennet-
tiin kevään ja kesän aikaan näyttelytilat 
Suomen valokuvataiteen museo K1:lle 
sekä ravintola The Glass. Näiden lisäk-
si Rakennus Oy Antti J. Ahola rakensi 
uudet tilat Marimekolle Merkuriuksen 
talon kulmaliikehuoneistoon. Lisätyönä 
toteutettiin Merkuriuksen talon julkisi-
vun korjaustyöt sekä talon seitsemän-
nen kerroksen asuntojen muuttaminen 
toimitilakäyttöön.

Arvo säilyy
Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Han-
nu Keinänen uskoo, että Merkuriuksen 
talon arvo säilyy kaikissa suhdanteis-
sa. ”Arvo nousee vähintään yhtä paljon 
kuin mitä olemme investoineet.”

”Olemme tyytyväisiä hankkeeseen ja 
yhteistyöhön rakentajien kanssa.”

Tiedottaminen on ollut keskeisessä 
asemassa. Ympärillä oleviin liikkeisiin 
ja hotelliin on pidetty yhteyttä.”

”Alkuvaiheessa suoritettiin äänimit-
tauksia. Testattiin, kuuluuko hotelliin, 
kun talossa porataan. Sovittiin tietty-
jä työaikoja kovaäänisille työvaiheille, 
ettei häiritä hotellin toimintaa. Hotel-
li Kämpistä oli järjestetty suora puhe-
linyhteys työmaalle”, Keinänen ker-
too. ”Toteutus on mennyt häiriöttömäs-
ti ja joustavasti, niin kuin aikanaan oli 
sovittu.”

Rakennus Oy Antti J. Aholan 
vastaava työnjohtaja Tommi Oksa

Kuvassa Rakennus Oy Antti J. Aholan työmaatoimiston henkilö-
kuntaa: työnjohtajat Iiro Honkanen, Miro Eränkö, Juha Luolaka-
ri, vastaava työnjohtaja Tommi Oksa, työnjohtoharjoittelija Tom-
mi Kostamo, työmaasihteeri Iines Saalasti sekä työmaainsinöö-
ri Joonas Jaatinen.
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Excellence Centressä syntyy 
uuden sukupolven pakkauksia 
Metsä Boardin huippuhankkeen pääurakoitsijana Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Uuden toimipisteen läheisyydessä 
sijaitsevat myös Metsä Boardin karton-
kitehdas ja sen arkituslaitos, Pro Nemus 
-vierailukeskus sekä Metsä Springin ja 
Itochu Corporationin tekstiilikuituun 
erikoistunut teollinen koelaitos, joka 
niinikään on Rakennusliike Lipsasen 
rakentama.

Metsä Group on kansainvälisesti merkit-
tävä biotalouden toimija ja uuden kehittä-
jä. Konserni on toiminut kestävän kehityk-

sen suunnannäyttäjänä 
vuosikymmenten ajan. 
Osana vastuunkantoa 
on aktiivinen tutkimus-
työ sekä jatkuva resurs-
sitehokkuuteen tähtää-
vä prosessien ja uusien 
innovaatioiden kehittä-
minen.

Metsäliitto Osuus-
kunnan tytäryhtiö Metsä 
Board valmistaa kevyitä, 

ympäristöystävällisiä ensikuitukartonkeja, 
jotka soveltuvat mm. ruoka-, kosmetiikka-, 
lääke- ja elektroniikkapakkauksiin. Asiak-
kaiden laaja-alaiseen palveluun on perin-

teisesti kuulunut myös pakkausten analy-
sointiin, suunnitteluun sekä tuotekehityk-
seen liittyvät asiantuntijapalvelut. 

Kartonkipakkauksiin liittyvä kehittämi-
nen koettiin yhtiössä hyvin keskeiseksi. 
Käynnistettiin esiselvityshanke, jossa veto-
vastuun saanut Jari Vuori keskittyi asiaan 
myynnin ja palvelujen kehittämisen näkö-
kulmasta. Markku Leskelä puolestaan arvi-
oi hanketta tutkimuksen ja tuotekehityksen 
suunnalta.

”Hyvin varhaisessa vaiheessa oivalsim-
me, että meillä on mahdollisuus yhdistää 
asiakaspalautteen hyödyntäminen, tutki-
mus- ja tuotekehitysosaaminen sekä pak-
kausosaaminen kaikki saman katon alle”, 
Jari Vuori muistelee.

”Arvioimme toiminnan sijoittamista ole-
massa olevaan rakennukseen laajalla perus-
korjauksella, uudisrakentamista tai näiden 
yhdistelmää. Pohdimme, pitäisikö osaa-
miskeskuksen sijaita lähellä asiakkaitam-
me, pääkonttorin yhteydessä vai tuotannol-
lisella paikkakunnalla. Koska halusimme 
ehdottomasti esitellä koko elinkaariosaa-
mistamme, osaamiskeskuksen sijoittami-
nen Äänekosken tuotantolaitosten yhtey-
teen tuntui luontevalta valinnalta.”

”Palaverien lomassa moderni biotuote-
tehdas ympäristöineen tarjosi mahdolli-
suuden viedä asiakkaat aamuksi seuraa-
maan puuntaimien istutusta tai harvennus-
hakkuuta ja päivän päätteeksi tutustumaan 
sellun, kartongin sekä kartonkipakkausten 
valmistukseen”, Vuori muotoilee.

Kriteerit korkealla
Yhtiön johto hyväksyi investointisuun-
nitelman. Hankkeelle asetettiin kolme 
pääkriteeriä: ehdottoman korkea laatu-
taso, tiukka kustannusraami sekä aika-
taulussa pysyminen. Excellence Cent-
ren tuli olemuksellaan ja rakennusmate-
riaaleillaan välittää Metsä Boardin kan-
sainvälisille asiakkaille kokemus yhtiön 
korkeasta osaamisen laadusta sekä erin-
omaisuudesta. 

”Laatu edellä, kustannukset hallinnas-
sa. Tarvittaessa aikataulu voi joustaa”, Vuo-
ri painottaa.

Etsittiin laaduntekijöitä 
Hankesuunnitelman valmistuttua käyn-
nistettiin rakennusurakoitsijoille suun-
nattu tarjouskilpailu. Pohjana käytettiin 
yhdessä käyttäjien kanssa laadittua toi-
minnallista kuvausta sekä tilaohjelmaa 
siitä, mitä rakennuksessa tullaan teke-
mään. 

”Käytössämme olivat hyvänlaatuiset 
suunnitelmat niin tarkalla tasolla, että laa-
dukas tarjouskilpailu pystyttiin järjestä-
mään.”

Metsä Boardin Excellence Centren 
rakennushankkeen pääurakoitsijaksi valit-
tiin Rakennusliike U. Lipsanen Oy. Jari 
Vuori kertoo, että hankkeen toimijat vali-
koituivat tekijöiksi kilpailukykyisten tar-
jousten perusteella. Myös referensseillä oli 
merkitystä. 

Metsä Board on avannut Metsä Groupin 
Äänekosken biotuotetehtaan alueelle kar-
tonkipakkausinnovaatioihin ja tutkimus- ja 
kehitystoimintaan keskittyvän Excellence 
Centre osaamiskeskuksen. Uuden raken-
nuskompleksin rakentamisesta on vastan-
nut Rakennusliike U. Lipsanen Oy.
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Jari Vuori, Vice President,  
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Huipputyylikäs rakennus
Excellence Centre rakennettiin Ääne-
kosken Metsä Boardin kartonkitehtaan 
ja sen toimiston kylkeen. Kerrosalaa 
on 1 474 neliömetriä ja tilavuutta 7 500 
kuutiometriä. 

Osaamiskeskus on luonteeltaan hybridi: 
Uudisrakennuksessa sijaitsevat asiakas-, 
laboratorio- ja toimistotilat sekä modernilla 
teknologialla varustettu pakkausdesignstu-
dio. Kartonkitehtaan toimistorakennukses-
ta eriytettyyn ja saneerattuun osaan on teh-
ty Excellence Centren neuvotteluhuoneet 
sekä henkilöstön tauko- ja sosiaalitiloja. 

Osaamiskeskuksesta on kulkuyhteys kar-
tonkikoneelle asti.

”Uusi rakennus antaa meille mahdol-
lisuuden toimia vielä laadukkaammin ja 
paremmin kuin ennen”, Jari Vuori hehkut-
taa.

”Kun olemme tuoneet osaamiskeskuk-
sen tehdasalueen keskelle, voimme syven-
tää ja laajentaa asiakkaan kokemaa ja näke-
mää”, Jari Vuori esittelee. ”Asiakkaam-
me pääsevät näkemään käynnissä olevat 
koneet ja kartongista tehtävän kotelon tai 
pakkauksen valmistuksen.”

Laboratoriossa asiakkaan nykyinen pak-
kaus voidaan analysoida sen pienintä piir-
toa myöten. Pakkaukselle suoritetaan kes-
keisiin mitattaviin suureisiin liittyvät mit-
taukset. Niiden pohjalta ehdotetaan, kuin-
ka pakkausta voisi parantaa.

Studiossa on fyysiset kaupanhyllyt, joi-
ta muokataan asiakkaan pakkauksilla. 
Katsemittauksilla tutkitaan, minne koe-
asiakkaan katse kiinnittyy. Virtuaalisessa 
kaupassa 3d-lasien avulla voidaan ”kävel-
lä” digitaalisen kaupan käytävillä. ”Voim-
me sijoittaa uudistetun pakkauksen kau-
pan hyllyyn ja verrata, miltä hyllyt näyt-
tävät nykyisen tai uudistetun pakkauksen 
kanssa.”

Kehitystyötä ympäristön tähden
Nykyajan ympäristönäkökulmat sekä 
kuluttajilta tulevat mieltymykset, tot-
tumukset ja vaatimukset luovat Metsä 
Boardin puhtaasta ensikuitukartongis-
ta valmistetuille, biohajoaville ja kom-
postoituville pakkauksille yhä kasvavat 
markkinat.

”Haluamme innovoida ja luoda yhdes-
sä asiakkaittemme kanssa korkealaatui-
sia tulevaisuuden pakkausratkaisuja”, Jari 
Vuori korostaa.

”Meillä on suomalaisen puukuidun ja 
siitä tehdyn kartongin huippuosaaminen. 
Asiakkaamme puolestaan tuntee läpikotai-
sin pakkaukseen sisälle laitettavan tuotteen 
ja oman asiakaskuntansa. Kun nämä yhdis-
tetään, syntyy voittava kombinaatio. Tuote 
ja brändi saa arvoisensa, kes-
tävän ympäristöystävällisen 
pakkauksen”, Vuori muotoi-
lee. ”Uskomme vahvasti, että 
parhaat pakkausinnovaatiot 
syntyvät aina yhteistyössä.

”Uusi rakennus antaa 
meille mahdollisuuden toi-
mia vielä laadukkaammin ja 
paremmin kuin ennen.”

”Olemme projektin aikana 
parantaneet asiakkaan kans-
sa käytävää palvelukonsep-
tia. Rakennukseen sijoittuvat 
henkilöt ovat olleet mukana kehitystyös-
sä jo heti alkuvaiheessa, suunnittelemassa 
omaa toimintaansa rakennuksessa, materi-
aalien ja raaka-aineiden virtoja sekä opti-
moineet töiden kulkua.”

Vuori kertoo, että työturvallisuuteen ja 
ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Kaikki fysiologiset ominaisuudet, 
ilmanvaihto, valaistus, lämmitys, kosteus-
tasapaino jne., ovat olleet keskeisessä osas-
sa rakennuksen suunnittelua, unohtamatta 
automaation ja nykyaikaisen tietotekniikan 
suomia mahdollisuuksia.

Onnistunut lopputulos
”Kaikki Excellence Centren rakentami-
seen osallistuneet ovat toimineet hyväs-
sä yhteisymmärryksessä ja hoitaneet 
omat osuutensa kunnialla. Työmaako-
kousten pöytäkirjat puhuvat sen puo-
lesta, että työmaalla on vallinnut hyvä 
ja reipas tekemisen meininki. Laatutaso 
pystyttiin pitämään ja rakennus valmis-
tui sovitun mukaisesti”, Jari Vuori kom-
mentoi tyytyväisenä.

”Rakennushankkeen matka opettaa teki-
jöitään. Mekin olemme rakennusprojek-
tin varrella nähneet asioita, joita halusim-
me jatkosuunnitella ja muokata”, Jari Vuo-
ri kiittää Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n 
joustavaa suhtautumista muutostöihin.

”Aikataulu piti kevään 2020 toimin-
taympäristön muutoksista huolimatta.”

”Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulok-
seen ja kaikkien mukana olleiden osapuo-
lien tekemiseen.”

”Tilaaja on tiennyt, mitä on ollut 
tilaamassa”
Rakennusliike U. Lipsanen Oy on 
toteuttanut useita rakennuksia Äänekos-
ken biotuotetehtaan alueelle.

”Ennen Excellence Centre osaamiskes-
kuksen rakentamista olimme saaneet val-
miiksi huoltolaitoksen, varaston laajennuk-
sen sekä teollisen koelaitoksen”, luettelee 
hankkeissa vastaavana työnjohtajana toimi-
nut Kari Viitanen.

Excellence Centre poikkeaa aiemmin 
rakennetuista. ”Taso on täs-
sä hankkeessa ollut lähtökoh-
taisesti erittäin vaativa”, Vii-
tanen toteaa. ”Laskentavai-
heessa rakennus oli hieman 
erilainen lopputulokseen ver-
rattuna. Ulkomitat pysyivät 
samana, mutta sisätiloihin teh-
tiin muutoksia projektin aika-
na”, Kari Viitanen kuvailee. 
Viitasen mielestä rakennus-
projektin aikana tehdyt muu-
tokset eivät juurikaan vaiku-
ta rakennusprojektin etenemi-

seen, kun vaan ratkaisuihin otetaan kantaa 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Arkkiteh-
tien Mira Raappanan ja Monika Gardinin 
tekemät 3D-suunnitelmat taipuivat erin-
omaisesti juuri tällaisen kohteen toteutta-
miseen.

Kari Viitanen korostaa, että rakennuksen 
on palveltava tilaajan toiveita. ”On tärkeää, 
että lopputulos vastaa sitä, mitä asiakas on 
halunnut”, hän painottaa ja välittää kiitok-
sensa tilaajaorganisaation kanssa käydystä 
joustavasta vuoropuhelusta rakennuspro-
jektin aikana.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n 
vastaava työnjohtaja  

Kari Viitanen



Kun vuosina 1950-1960 Kuopion Haapa-
niemen pohjoiselle reunalle, sen korkeim-
malle mäelle valmistui viisi korkeaa piste-
taloa, pihat täyttyivät lasten äänistä. Viime 
vuosina Mölymäellä kaikuu jälleen, nyt 
rakentamisen rytmissä.

Alueelle on vahvistettu uusi kaava. Van-
haa rakennuskantaa puretaan ja tilalle syn-
tyy uusia asuntoja. Vuoteen 2035 mennes-
sä arvioidaan Haapaniemelle valmistuvan 
noin 2000 asuntoa lähes 3000 asukkaalle.

Vanhaa kunnioittaen
Kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Nii-
ralan Kulma Oy on käynnistänyt pisteta-
lojensa peruskorjauksen. Talojen saneera-
us toteutetaan historiaa kunnioittaen. Sii-
tä huolehditaan Kuopion kult-
tuurihistoriallisen museon, 
Kuopion kaupungin ja tilaajan 
yhteistuumin. 

Niiralan Kulma on merkit-
tävä toimija Kuopiossa. Vuon-
na 1949 perustetulla yhtiöl-
lä on yli 6000 asuntoa. Niissä 
asuu yli 10 000 kuopiolaista. 

Niiralan Kulmalle asukas-
tyytyväisyys ja kiinteistöjen 
laatu ovat tärkeää. Siksi yhti-
ön kiinteistönhoito ja isännöinti on halut-
tu pitää yhtiön omissa käsissä. 

Rakennusliike Kuoma Oy rakentaa Nii-
ralan Kulman omistamaa Raviradantie 8:n 
pistetaloa. Projekti käynnistyi huhtikuussa 
2019 vanhan 60-luvulla valmistuneen kivi-
talon purkamisella. Julkisivultaan entisen 
kaltainen talo nousee puretun tilalle. Täy-
sin uuden, 3070 kerrosneliömetriä käsittä-
vän kerrostalon rakentaminen käynnistyi 
maanrakennustöillä elokuussa 2019. Koh-
de luovutetaan tilaajalle lokakuun puoleen 
väliin 2020 mennessä.

Hankkeeseen on sisältynyt runsaasti 
mallikatselmuksia. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty julkisivuun ja sen rappaukseen, 
josta tehtiin useita malleja ennen toteutus-
ta. Hyväksytty malli vastaa alkuperäistä, 
mutta on tämän päivän tekniikalla tehty.

Raviradantien kiinteistö on 
kymmenkerroksinen, käsittä-
en kahdeksan asuinkerrosta, 
kellarin sekä ullakkokerrok-
sen. Jokaisessa kerroksessa on 
kuusi huoneistoa, suurin niis-
tä on neljä huonetta ja keittiö, 
kooltaan 86,5 neliömetriä , 
pienin 28,5 neliömetrin yksiö.

Elementit Lipa-Betonilta
QVIM Arkkitehdit Oy:n suun-

nittelema kiinteistö on elementtirunkoi-
nen. Sen ulkoseinäelementit sekä parve-

kelaatat ja -kaiteet ovat Lipa-Betoni Oy:n 
käsialaa. Julkisiin ja vuokrataloyhtiöiden 
kiinteistöihin erikoistunut vuonna 1993 
perustettu Rakennusliike Kuoma Oy suo-
ritti elementtiasennukset sekä sisäseinien 
ja holvien valutyöt omalla työvoimallaan. 

”Lipa-Betonin kanssa yhteistyö on ollut 
hyvin avointa”, Kuoman työmaa kommentoi. 

”Ensimmäistäkään kuormaa ei ole tar-
vinnut odottaa eikä elementeissä ole ollut 
lapsuksia. Toimitukset onnistuttiin järjes-
telemään liukkaampienkin kelien aikaan. 
Tarpeen tullen pojat ajoivat yöaikaan ele-
menttejä fakkiin odottamaan aamun nosto-
ja. Varsinkin pistetalon rakentamisessa on 
ehdotonta, että kuormat tulevat ajallaan. 

” Homma onnistuu, kun on 
sitoutunut työporukka”

Rakennusliike Kuoma Oy:n vastaava työn-
johtaja Lari Hiltunen myöntää, että raken-
tamisen aikataulu on ollut tiukka. Hän kiit-
tää kohteen rakentamiseen osallistunei-
ta hyvästä yhteishengestä: ”Aikataulu on 
pitänyt”.

”Kun on sitoutunut työporukka ja halu 
tehdä asioita, silloin homma onnistuu”, 
Kuoman työmaatoimistolta vakuutetaan.

”Pistemallin talo oli talvirakentamisena 
haasteellinen. Jokainen aikataulutettu päi-
vä oli saatava menemään läpi.” 

Jokaisen yksittäisen kerroksen element-
tiasennuksiin ja valuihin käytettiin aikaa 
kymmenen vuorokautta. Tarvittaessa jat-
kettiin päivää. Talvella runkovaiheessa 
otettiin käyttöön viikonloppuja.

”Pakkaspäiviä ei tälle talvelle tullut, 
mutta tuulien yltyessä koviksi runkotyöt 
jouduttiin pysäyttämään”, työmaalta ker-
rotaan.

Työturvallisuuteen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota, varsinkin kun ollaan kor-
kealla mäellä ja nostetaan pinta-alallises-
ti isoja kuormia ja samaan aikaan asen-
nusalueella tehdään useita eri työvaiheita, 
mm. holvin tekoa, seinä- ja parveke-ele-
menttien asennusta ja paikallavaluseinien 
valmistusta. 

Niiralan kulman rakennuttaja Mat-
ti Räisänen on tyytyväinen lopputulok-
seen. ”Rakentaminen on edennyt aika 
mukavasti ja laatu on kohdillaan. Kos-
teudenhallinta on onnistunut erikoisen 
hyvin ja kaikki työt on hoidettu esimer-
killisesti.”

Räisänen kertoo, että Raviradantie 8:n 
valmistuttua Mölymäellä remontit jatku-
vat. Viereisessä talossa käynnistyy purka-
va peruskorjaus saman kaavan mukaises-
ti. Vanha rakennus puretaan. Tilalle raken-
netaan ulkoiselta olemukseltaan samanlai-
nen A-energialuokan talo.

Kuopion Mölymäellä 
kaikuu jälleen
Lipa-Betonin elementit Niiralan Kulman ja Rakennusliike 
Kuoman Raviradantie 8:n rakennushankkeeseen
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Rakennusliike Kuoma Oy:n 
vastaava työnjohtaja  

Lari Hiltunen



YIT on yksi Vermonniityn rakentajis-
ta. Parhaillaan yritys rakentaa alueel-
le kahta kerrostaloa yhtä aikaa. Asunto 
Oy Espoon Proosa ja Asunto Oy Espoon 
Loru valmistuvat Kaarlo Sarkian kadun 
varteen. Rakennukset ovat rungoiltaan 
ja asuntotyypeiltään lähes identtiset.

Proosassa on 86 asuntoa, Lorussa 92. 
Pienimmät huoneistoista on 27,5 neliö-
metrin yksiöitä, suurimmat neljä huo-
netta ja keittiön käsittäviä, kooltaan 
85,5 neliömetriä. Arkkitehtitoimisto Pet 
Michael Oy on suunnitellut rakennuk-
set niin, että niissä on kerroksia osittain 
kahdeksan, osittain seitsemän.

Lipa-Betonin elementit
”Lipalle iso kiitos siitä, kuinka hienos-
ti Lipa-Betonin tiilipintaiset sandwich-
elementit ovat onnistuneet”, työnjohta-
ja Aki Kokki toteaa.

”Kivi on herkkä rikkoutumaan, var-
sinkin sandwich”, tietää Kokki, joka on 
ollut YIT:n palkkalistoilla 30 vuotta ja 
osallistunut yli sadankahdenkymmenen 
kerrostalorungon pystyttämiseen.

”Tiililaattaelementti on tuotava väli-
varastoon tosi varovasti. Se otetaan pois 
fakista ja asennetaan paikalleen samaa 
varovaisuutta noudattaen.”

”Elementti on autossa valmistajan ja 
kuljetusliikkeen vastuulla. Selvä juridi-
nen raja on siinä, kun elementti on vii-
si senttiä irti autosta, sen jälkeen se on 
meillä”, Proosan runkomestarina toimi-

nut Aki Kokki sanoo. ”Sen jälkeen syn-
tyvät kolhut korjataan täällä. Nyt on men-
nyt tosi hyvin. Kun sandwich-elementti 
laitetaan paikoilleen, se jää lopulliseksi 
pinnaksi.”

”Parvekelinjat pitää olla samassa linjas-
sa”, täydentää Toni Lukka, As Oy Espoon 
Lorun työnjohtaja ja runkomestari.

”Mitä kevyempi kivi, sitä vaikeampi 
se on asentaa, ja vaarallisempi,” tietävät 
Kokki ja Lukka. 

”Välivarastoon laitettaessa 700 kilon 
kivi voi olla tosi vaarallinen, jos sitä ei 
käsittele oikein. Kymppitonnin 
kiveä tulee kunnioittaneeksi eri 
tavalla, ja se on stabiili. Pieni 
voi tehdä äkkiliikkeitä.”

”Nostot pyrimme tekemään 
torninosturilla. Hydrauliseen 
koneeseen verrattuna se on 
nopeampi ja turvallisempi. Kus-
ki näkee koko ajan mitä tapah-
tuu, eikä siksi nosta pimeään”, 
kertoilee Aki Kokki, joka oli 
aikanaan Suomen korkeimman 
sandwichtalon rungon pysty-
tyksessä Vuosaaren Cirrukses-
sa. ”Pelkkä kymppitonnin kiven 
nostaminen 26. kerrokseen kesti 
3 minuuttia 45 sekuntia.” 

Mestarit painottavat sääolosuhteiden 
huomioonottamista nostoja suoritettaes-
sa. ”Muutaman kerran on täällä tuulen 
takia jouduttu keskeyttämään nostot.”

Rakennustyöt YIT:n Vermonniityn 
Proosassa alkoivat lokakuussa 2019. 
Runkotöihin päästiin tammikuun alus-
sa. ”Yhteen kerrokseen menee noin 80 - 
100 elementtiä”, laskee Aki Kokki. ”Vii-
si kuukautta tehtiin Proosan runkoa, sen 
jälkeen runkotyöt jatkuivat Lorussa.”

Turvallisuus alkaa elementtitehtaalta
”Rungon pystyttäminen on oma taiteen 
lajinsa”, toteavat työnjohtajat Aki Kokki 
ja Toni Lukka. ”Koko juttu perustuu enna-
kointiin. Kaksi viikkoa etukäteen pitää 
tietää tunnilleen mitä tapahtuu. Kaikki 
lähtee turvallisuusajattelusta. Sitä edelly-
tetään kaikilta.”

”Lipa-Betonin elementtitehtaalla ote-
taan turvallisuus huomioon. Siellä lai-
tetaan väliaikaiset kaiteet oviaukkoi-
hin. Esivalmistellaan niin, että rakenta-
minen on mahdollisimman turvallista.”

Toni Lukka haluaa nostaa esille Lipa-
Betonin joustavan palvelun: ”Toimituk-
set ovat onnistuneet, kun niitä olem-
me toivoneet.” Hän kertaa rakentamisen 
alkuvaiheita, jossa ennakkosuunnitel-
mista poiketen YIT halusi tehdä poh-
jat Loruun ja kaarevaan neljäkymmentä-
metriseen ulkorakennukseen samoihin 
aikoihin Proosan pohjien kanssa.

”Hyvin saatiin kivet ja sokkelit. Myös 
Lipan kuljetuspuoli on toiminut hyvin. 
Olemme saaneet ystävällistä palvelua.”

Vermonniitty on uusi Espoon Leppävaaran ja 
Vermon välimaastoon rakennettava asuin-
alue. Valmistuessaan alueelle arvioidaan 
muuttavan noin 6000 asukasta. Ensimmäi-
sissä uusissa kerrostaloissa jo asutaan.
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YIT Koteja Vermonniittylle 
Lipa-Betonin elementit As Oy Espoon Proosaan ja As Oy Espoon Loruun

YIT:n Kaarlo Sarkian kadun kahdessa rakennuksessa on Lipa-
Betonin tiililaatoin päällystetyt sandwich-elementit. Osassa asun-
noista on lasitetut parvekkeet, osassa ranskalaiset parvekkeet. 

YIT:n työnjohtajat Toni Lukka ja Aki Kokki rakentavat Vermonniitys-
sä. Taustalla näkyvässä Asunto Oy Espoon Proosassa työt ovat 
edenneet sisävalmistusvaiheeseen. Asunto Oy Espoon Lorussa 
on runkotöitä jäljellä vielä parin kerroksen verran.



Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulais-
poliisipäällikkö Kari Hemminki pitää 
Äänekosken uutta poliisitaloa onnistu-
neena ratkaisuna. ”Uusi toimitalo pal-
velee toiminnallisia tavoitteitamme. 
Poliisiaseman tarkoituksena on luo-
da sekä Äänekosken että sitä ympäröi-
vän alueen asukkaille turvallisuutta ja 
turvallisuuden tunnetta. Sitä varten 
me täällä olemme,” Hemminki sanoo. 
”Uuden rakennuksen myötä saamme 
toimivat, turvalliset ja tarkoituksenmu-
kaiset tilat joustavaa ja tehokasta käyt-
töä varten.”

Äänekosken poliisiasema on monen 
vuoden ajan toiminut väistötilois-
sa. Väliaikaiset toimipisteet sijaitse-
vat kahdessa liikekiinteistössä Ääne-

kosken keskustassa. Toimintoja on siir-
retty myös Saarijärven poliisiaseman 
tiloihin. Osa henkilöstöstä työskente-
lee väliaikaisesti Jyväskylän poliisiase-
malla. 

Tilanteeseen jouduttiin, kun Torika-
dun valtion virastotalossa, jossa poliisi 
aiemmin toimi, todettiin sisäolosuhtei-
siin liittyviä ongelmia.

Tilaratkaisuja etsimässä
”Meillä on itsekäs tavoite ennalta estää 
häiriöitä ja rikoksia viestinnän avul-
la”, toteaa Kari Hemminki. ”Tiedotam-
me avoimesti tulevista tapahtumista ja 
käynnissä olevista operaatioista. Ide-
aamme kuuluu myös se, että poliisipar-
tio on jo valmiiksi, siellä missä tapah-
tuu.”

”Silti joku kotipaikka pitää olla”, 
Hemminki painottaa. ”Sillä on suuri 
merkitys operatiiviseen toimintaan.”

”Teollisuuden keskuspaikkana Ääne-
koski on kasvamassa ja seutu liikenteel-
lisesti vilkastunut. Myös toimintaym-
päristössä on tapahtunut viime aikoi-

na muutoksia”, Hemminki perustelee 
Äänekoskelle rakennettavan poliisiase-
man tärkeyttä.

”Yleensä, kun toimipisteen sijoitus-
paikkaa suunnitellaan, ensin etsitään 
olemassa olevia tiloja, jonne toiminnot 
voi keskittää.”

Niin meneteltiin myös Äänekos-
kella. Eri syistä kaupungissa vapaa-
na olleet tilat eivät soveltuneet polii-
siasemakäyttöön. ”Vuosi väistötiloi-
hin siirtymisen jälkeen, vuonna 2014, 
kävimme keskusteluja Äänekosken 
kaupungin kanssa uuden poliisiase-
man rakentamisesta. Tarjolla oli usei-
ta eri ratkaisumalleja”, muistelee apu-
laispoliisipäällikkö Hemminki. Hän 
kertoo, että moni suunnittelupöydäl-
läkin varsin pitkälle edennyt hanke jäi 
toteuttamatta. Näin kävi ehdotuksil-
le rakentaa toimitilat vanhan paloase-
man viereiselle tontille tai vanhan ter-
veyskeskuksen paikalle. Myös Hirvas-
kankaan kauppakeskuksen yhteyteen 
suunniteltu toimipiste jouduttiin hyl-
käämään.

Äänekoskelle uuden konseptin 
mukainen poliisitalo
Pilottihankkeen pääurakoitsijana Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Äänekoskel-
le poliisitalon, jollaista Suomessa ei ole vie-
lä nähty. Uuden konseptin mukaisen toimita-
lon rakennustyöt käynnistettiin pääurakoitsi-
jaksi valitun Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n 
johdolla syksyllä 2019. Uudet tilat on määrä 
ottaa käyttöön tammikuussa 2021.
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Uusi malli tulevaisuuden 
rakennuksille
Samoihin aikoihin kun Äänekoskel-
la etsittiin vastauksia poliisin tilakysy-
myksiin, Poliisihallituksessa oli käyn-
nistynyt poliisiasemien toimitiloja mää-
rittelevän poliisitalokonseptin uudista-
minen. 

Senaatti-kiinteistöjen aluepäällik-
kö Marko Jalkanen kertoo, että kevääl-
lä 2018 heräsi ajatus muuntojoustavas-
ta toimitilasta. ”Haluttiin koeponnis-
taa ajatusta, voisiko pienempien paikka-
kuntien poliisiasemarakennuksia tehdä 
muullakin tavalla kuin perinteisen kaa-
van mukaisesti.”

Konseptia pohtineen työryhmän 
tavoitteena oli löytää valtion ja poliisin 
toimitilastrategian linjausten mukainen 
ratkaisu, joka olisi perinteistä virastota-
loa joustavampi toteuttaa ja kustannuk-
siltaan edullisempi.

”Veimme ideaa eteenpäin työpaja-
menetelmällä”, Marko Jalkanen ker-
taa tapahtumia. ”Kehitystyöhön osallis-
tui muun muassa Senaatti-kiinteistöjen 
puitesopimussuunnittelijoita, joilla oli 
vahvaa kokemusta poliisikohteista sekä 
turvakriittisistä hankkeista.”

”Kesään mennessä olimme saaneet 
valmiiksi suunnitteluohjeet modulaari-
selle poliisitalolle.” 

Kantavina teemoina ohjeistukses-
sa ovat muuntojoustavuus, laajennetta-
vuus sekä monistettavuus. ”Ratkaisum-
me antaa mahdollisuuksia tilasuhteiden 
muokkaamiselle varsin väljästi”, Jalka-
nen muotoilee. Ohjeistuksia käyttäen ja 
sen erilaisia suunnitelmallisia element-
tejä lisäämällä, vähentämällä tai muok-
kaamalla voidaan rakentaa eri kokoisia 
toimitiloja eri paikkakuntien yksilöl-
listen tarpeiden mukaan. Malli taipuu 
poliisiasemille, joissa työskentelee noin 
30 – 100 henkilöä. 

Äänekoskelle pilottihanke
Uudistuksia pohtineessa työryhmäs-
sä mukana olleen Sisä-Suomen poliisi-
laitoksen apulaispoliisipäällikkö Kari 
Hemmingin ehdotuksesta Äänekoskelle 
rakennettavasta poliisiasemasta päätet-
tiin tehdä pilottihanke, jossa poliisitalo-
konseptin mukaisia ratkaisuja tultaisiin 
ensimmäisenä toteuttamaan.

Poliisihallitukselta ja kuntapäättäjil-
tä heltisivät luvat uudisrakennukselle. 
Sijoituspaikkakin löytyi Äänekoskelle 
juuri valmistuneen uuden paloaseman 
naapurista, Akselinkadulta.

”Tämä oli hankkeelle suuri harppa-
us”, apulaispoliisipäällikkö Hemminki 
toteaa ja kertoo Äänekosken poliisin eri 
toimipisteissä hajasijoitettuina työsken-
televien työntekijöiden ottaneen huo-
jentuneina vastaan uutisen uudesta toi-
mitalosta.

Rakentaminen käynnistyi
Hankkeen rakennuttajana toimii Suo-
men suurin kiinteistöjen omistaja, val-
tion toimitiloista ja niiden kehittämises-
tä vastaava Senaatti-kiinteistöt. 

”Senaatti-kiinteistöt on tänä päivänä 
monipuolinen valtionhallinnon yhteis-
työkumppani”, kuvailee Äänekosken 
hankkeen rakennuttamisesta vastaa-
va Senaatti-kiinteistöjen aluepäällikkö 
Marko Jalkanen.

”Meillä löytyy työympäristön kehit-
tämiseen liittyviä palveluja. Suunnit-
telemme nykyisin todella paljon tule-
vaisuuden toimitiloja yhteistyössä asi-
akkaitten kanssa. Kun saamme työym-
päristöt tehokkaiksi, turvallisiksi ja 
paremmin toimiviksi, tuo se mukanaan 
myös säästöjä. Samalla on myös ympä-
ristökysymys”, Jalkanen vakuuttaa.

Äänekosken poliisiasemaprojek-
ti oli myötätuulessa ja eteni urakkakil-
pailuun. Hankkeen toteutusmuodoksi 
valittiin projektinjohtourakka. 

”Pääurakoitsijaksi valittavalta raken-
nusliikkeeltä ja sen henkilöstöltä edel-
lytettiin kokemusta tämän kokoluokan 
projektinjohtourakasta. Referensseissä 
täytyi olla volyymiltään vastaavia toi-
mitilakohteita”, avaa urakkakilpailun 
kriteeristöä rakennuttamisesta vastaa-
va Senaatti-kiinteistöjen aluepäällikkö 
Marko Jalkanen.

Urakkakilpailun voittanut Rakennus-
liike U. Lipsanen Oy käynnisti pilot-
tihankkeen varsinaiset rakennustyöt 
lokakuussa 2019. Peruskiven muurausta 
juhlistettiin maaliskuussa 2020.

Äänekoskelle valmistuu täyden pal-
velun poliisiasema, johon sijoittuvat 
valvonta- ja hälytystoiminta, rikostut-
kinta, lupapalvelut sekä poliisivankila. 
Kooltaan asema on noin 2160 neliömet-
rin suuruinen. Pohjoisen Keski-Suomen 
päätoimipaikkana toimiva poliisitalo 
tulee työllistämään noin 40 henkilöä.

Pilottihankkeen luonteeseen kuuluu, 
että yksityiskohtia hiotaan ja suunnit-
telua jatketaan vielä myös rakentamisen 
edetessä. Kari Hemminki kertoo, että 
kehitystyössä käytetään apuna Raken-
nusliike U. Lipsasen Oy:n, aliurakoit-
sijoiden sekä suunnittelijoiden ammat-
tiosaamista. Myös käyttäjät ovat osallis-

tuneet poliisitalokonseptin kehittämi-
seen.

Äänekoskella kaikki modulaarisen 
rakennuksen peruselementit ovat pysy-
neet muuttumattomina hankkeen käyn-
nistymisestä alkaen, mutta joitain muu-
toksia on silti jouduttu tekemään. Muun 
muassa asiakaspalvelutilojen paikkoja 
on vaihdettu ja poliisipihaa suurennettu.

Sen lisäksi, että Äänekosken uudisra-
kennus ja sen toimisto-osuus on suun-
nittelultaan modulaarinen, tulee kiin-
teistöön myös rakenteellisia moduuleja. 
Äänekoskella aseman kylkeen liitetään 
Senaatti-kiinteistöjen Moduuliputka-
hankkeessa kehitettyjä tilaelementtejä, 
moduuliputkia.

”Äänekosken malli” koko 
Suomeen
Apulaispoliisipäällikkö Kari Hemmin-
ki kertoo, että kun työn alla oleva Ääne-
kosken pilottihanke valmistuu ja uusi 
poliisiasema otetaan käyttöön, Ääne-
kosken malli siirtyy työkaluksi valta-
kunnan poliisiasemaverkoston kehittä-
misessä. 

Pilottivaiheen aikana rakentamisesta 
kertynyttä tietoa hyödyntämään suun-
nitteluohjeiden tarkentamisessa ja saa-
tuja kokemuksia uusien poliisiasemien 
rakentamisessa.

Kari Hemminki on tyytyväinen hank-
keen etenemiseen ja tiiviiseen yhteis-
työhön sekä Rakennusliike U. Lipsasen 
Oy:n että kaikkien muiden rakentamises-
sa mukana olevien toimijoiden kesken. 

”Hyvä yhteistyö on hyvän 
laadun edellytys”
”Rakentaminen on edennyt hyvin”, 
sanoo Senaatti-kiinteistöjen aluepäällik-
kö Marko Jalkanen ja pitää sekä Ääne-
kosken pilottihanketta että uutta poliisi-
talokonseptia onnistuneina.

”Tulevaisuudessa hankkeiden läpi-
menoaika lyhenee”, hän uskoo. ”Jokai-
nen hanke sitoo resursseja. Suurin aika-
säästö saadaan suunnittelun puolelta. 
Valmiilla konseptilla suunnitteluvai-
heesta pääsemme lyhyellä aikajänteel-
lä rakentamiseen. Selkeät ohjeistuk-
set vapauttavat myös Poliisihallituksen 
resursseja.”

”Hyvä yhteistyö on kaikissa hank-
keissa on tärkeää. Se on myös edellytys 
myös hyvälle laadulle. Yhteistyö on toi-
minut Lipsasen kanssa hyvin,” Jalkanen 
toteaa ja kiittää samalla kaikkia hank-
keeseen osallistuneita.
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”Hotellia on kaikki nämä vuodet hoidet-
tu hyvin ja hotellihuoneet olivat hyväs-
sä kunnossa”, sanoo kiinteistönomis-
tajan edustaja kiinteistöpäällikkö Pasi 
Halonen. Hän kertoo, että hotellin ope-
raattorin vaihtumisen yhteydessä kiin-
teistössä suoritettiin tekninen tutkimus. 
Sweco PM Oy:n tekemä selvitys osoit-
ti saneeraustarpeita. Hotellihuoneiden 
märkätilojen todettiin kaipaavan perus-
korjausta. Myös ikkunoiden vaihto näh-
tiin tarpeelliseksi. Halonen sanoo, että 
kiinteistönomistajan, suunnittelijoiden 
sekä hotelliyrittäjän yhteinen näkemys 
luontevimmasta peruskorjauksen ajan-
kohdasta oli heti hotellin vetovastuun 
vaihduttua.

Mittava peruskorjaus 
Rakennus Oy Antti J. Ahola voitti urak-
kakilpailun. ”Meille hinta-laatusuhde on 
tärkeintä”, Pasi Halonen perustelee ura-
koitsijavalintaa. ”Kokonaisuus ratkaisee. 
Hanke on sen verran suuri, että olemme 
edellyttäneet rakentajilta riittäviä resurs-
seja hankkeen eteenpäin viemiseksi.”

Peruskorjauksen kohteena on kuu-
sikerroksinen rakennus, jossa on 146 
hotellihuonetta. 

”Hankkeessa suurin työ kohdistuu 
märkätiloihin”, kuvailee hankkeen pro-
jektipäällikkönä toimiva Sweco PM 
Oy:n Ville Vehkalahti. Kylpyhuoneet 
saneerataan täydellisesti kalusteita ja 
laatoituksia myöten. ”Samalla käyttö-
veden runkolinjat uusitaan. Hotellihuo-
neiden ikkunat ja niiden pellit vaihde-
taan. Vesikatolle tulee uusi huopa. Jul-
kisivun porrasnousut sekä tukimuu-
ri kunnostetaan. Julkisivusaumaukset 
uusitaan ja julkisivu pestään”, Vehka-
lahti luettelee.

Yhteistyössä Lahden kaupungin 
rakennusvalvonnan kanssa päätettiin 
kohentaa myös rakennuksen paloturval-
lisuutta. ”Paloseinien paloluokkaa ja ker-
rososastointeja on parannettu. Lisättiin 
uusia palokatkoja sekä palopeltejä tulo- 
ja poistoilmaan”, Vehkalahti kertoo.

”Myös ilmanvaihtoon on tehty paran-
nuksia ja äänieristeitä vaihdettu nykyai-
kaisiin materiaaleihin.”

Suunnitelmat uusiksi
Saneeraus käynnistyi purkutöillä maa-
liskuun 2020 puolessa välissä. 

Suunnitelmissa oli saneerata hotelli 
kerros kerrallaan ja samaan aikaan pitää 
hotelli muilta osin toiminnassa.

Pandemia muutti suunnitelmat. 
GreenStar Hotelsin toimitusjohtaja 
Kristian Ikonen muistaa päivän eläväs-
ti: ”Istuimme palaverissa, kun puhe-
lin alkoi soida yhtäjaksoisesti. Ihmiset 
peruivat majoitusvarauksiaan. Ja sitä 
kesti koko päivän pitkälle iltaan.”

”Harva yrittäjä laittaa hotellia koko-
naan kiinni remontin ajaksi,” Ikonen 
sanoo. ”Päätimme kuitenkin muut-
taa koko hotellin rakennustyömaak-
si. Melua aiheuttavat työt voitiin tehdä 
ketään häiritsemättä.”

Rakennus Oy Antti J. Aholan vas-
taava työnjohtaja Kari Järvinen ker-
too, että hotellin sulkeminen remon-
tin ajaksi helpotti rakentamista monin 
tavoin. Silti töitä tahdistettiin alku-
peräisen aikataulutuksen mukaisesti. 
”Aloitettiin tiloista, jotka ovat ensisi-

Suomen ensimmäinen hiilineutraali 
hotelliketju laajenee Lahteen
GreenStar Hotels Lahden peruskorjauksen pääurakoitsijana Rakennus Oy Antti J. Ahola 
Keskeisellä paikalla Lahdessa, rautatiease-
man tuntumassa on toiminut hotelli vuodes-
ta 1990 alkaen. Elokuussa 2019 GreenStar 
Hotels Oy hankki omistukseensa Scandic 
Lahden liiketoiminnan ja solmi kiinteistöstä 
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Keväällä 
2020 hotellikiinteistössä käynnistettiin mit-
tava peruskorjaus pääurakoitsijaksi valitun 
Rakennus Oy Antti J. Aholan johdolla. Ark-
kitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkiteh-
titoimisto Arkviiri Oy.

Peruskorjaustyöt edistyvät hotellin käytävillä
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jaisesti hotellin käytössä ja lähdettiin 
tulemaan ylimmästä kerroksesta alas-
päin. Kesän päättyessä kaikki kovaää-
niset työt oli tehty. Syyskuun puolessa 
välissä rakennus on jo asiakaskäytössä 
noin 65-prosenttisesti.”

”Haasteellista ja viihteellistä”
GreenStar Hotelsin vesikatolle vaihdet-
tiin kattohuopa.

”Se olikin sitten haasteellisin ja viih-
teellisin vaihe”, vitsailee Kari Järvi-
nen, tarkoittaen katolla pesivää kahta 
harmaalokkipariskuntaa. ”Jos ne olisi-
vat olleet naurulokkeja, työ katolla oli-

si keskeytynyt heinäkuun puoleenväliin 
asti pesinnän ajaksi”, hän tietää.

Kari Järvinen kertoo, että lokeille 
rakennettiin omat osastot missä pesiä 
ja liikkua. Rakentajat tekivät töitä omal-
la puolellaan. ”Olin lapsenvahtina lokin 
poikasille. Se oli oma projektinsa.”

”Kukaan katolla työskennellyt ei kiis-
tänyt kypärän käyttöä”, Järvinen nau-
rahtaa. ”Olivat tosi ärhäköitä.”

Vesikatto saatiin päätökseen kesän 

kuluessa. Katon kuumista olosuhteista 
huolimatta lokkipesue saatettiin onnel-
lisesti siivilleen ja maailmalle.

Suuri muutos, suuria odotuksia
Lahti on vuonna 2021 European Green 
Capital. Ensimmäistä kertaa Euroopan 
komission Ympäristöpääkaupunkina 
isännöi suomalainen kaupunki, ensim-
mäistä kertaa jokin muu kuin valtion 
pääkaupunki.

Hotelliyrittäjä Kristian Ikonen odot-
taa delegaatioita ja matkailuvirtaa niin 
EU-maista kuin muualtakin maailmasta 
tutustumaan kaupungin esimerkillisiin 
ympäristötekoihin. 

”Tästä tulikin luonteva aikataulu mit-
tavalle saneerauksellemme”, Ikonen 
sanoo ja kertoo hotellin olevan valmis 
vastaanottamaan vieraansa vuoden alus-
ta täysin uudistuneena.

GreenStar Hotelsin brändi sopii kuin 
nakutettu ympäristökaupungin tee-
maan.

GreenStar Hotels, jolla on hotellit 
Lahden lisäksi Joensuussa, Jyväskyläs-
sä ja Vaasassa, nojautuu toiminnassaan 
ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, 
energiatehokkuuteen sekä asukasmuka-
vuuteen. Energian- ja vedenkulutus ovat 
alhaisemmalla tasolla kuin hotelleissa 
keskimäärin. Myös huonehinnat pide-
tään asukasystävällisinä. Vastuullisilla 
teoilla hotelliketju on onnistunut mitä-
töimään tuottamansa kasvihuonekaa-
supäästöt. Swecon laskelmien mukaan 

GreenStar on Suomen ensimmäinen täy-
sin hiilineutraali hotelliketju.

Yrityksen muiden hotellien tavoin 
myös Lahden hotellin katolle tulee 
aurinkovoimala ja pysäköintipaikoille 
latauspisteitä. 

Ikonen kertoo, että tavoitteena on laa-
jentua noin kymmenen hotellin valta-
kunnalliseksi ketjuksi.

Valmis etuajassa
Rakennus Oy Antti J. Aholan työpääl-
likkö Markku Saarelainen on tyytyväi-
nen hankkeen parissa työskentelevien 
saumattomaan yhteistyöhön. ”Alkupe-
räisen aikataulun mukaan hotellin oli 
tarkoitus valmistua vuoden 2020 lop-
puun. Vaikka matkan varrella on tullut 
muutoksia ja lisätöitä, työmaainsinöö-
rimme Minna Rosenlund lupasi kaiken 
valmiiksi jo ennen joulua”, Saarelai-
nen toteaa. Myös Kari Järvinen hehkut-
taa Minnan työpanosta: ”Minna on se 
henkilö, joka on ollut yhteydessä kaik-
kiin osapuoliin. Me ollaan tässä sellaisia 
vanhoja jääriä, mutta Minna on tehnyt 
ihan älyttömän hyvää duunia. Tilaaja- 
ja valvontapuolella ihmiset ovat olleet 
oikeasti tietoisia koko ajan siitä, missä 
mennään. Se on tullut reaaliajassa.”

Ville Vehkalahti komppaa: ”Jos jokin 
ongelma on tullut eteen, se on voitu 
heti ottaa käsittelyyn. Tässä hankkeessa 
yhteistyö on tosi hyvin toiminut.” Eikä 
Pasi Halonenkaan jää kylmäksi: Raken-
nuspuolen toiminta on viivästyksistä ja 
lisätöistä huolimatta ollut todella jous-
tavaa. Ei olla jääty paikoilleen, vaan 
on tehty ratkaisuja ja menty eteenpäin. 
Todella tyytyväisiä ollaan. Hotelliyrittä-
jä pääsee starttaamaan toiminnan Lah-
delle tärkeään vuoteen.”

GreenStar Hotelsin katolle yhteispotrettiin ovat ryhmit-
täytyneet vasemmalla Sweco PM Oy:n Ville Vehkalahti 
ja hänen vierelleen Rakennus Oy Antti J. Aholan henki-
lökuntaa: työmaainsinööri Minna Rosenlund, työpäällik-
kö Markku Saarelainen ja vastaava työnjohtaja Kari Järvi-
nen, heidän vierellään kiinteistöpäällikkö Pasi Halonen ja 
GreenStar Hotelsin toimitusjohtaja Kristian Ikonen.

GreenStar hotellin ikkunoiden ääneneristävyys on huippuluokkaa. Myös 
kahden ikkunan väliin jäävän tilan ääneneristykseen löytyi hyvä ratkaisu. 
Lopputulosta ovat arvioimassa hotellin toimitusjohtaja Kristian Ikonen, 
Sweco PM Oy:n Ville Vehkalahti sekä kiinteistöpäällikkö Pasi Halonen. 

Kaikki GreenStar Hotelsin kylpyhuoneet ovat peruskorja-
uksessa saaneet uudet kalusteet ja pinnat



Muutama vuosi sitten, tuolloin vie-
lä Tampereen keskustassa asuva Noo-
ra Pajari oli lomamatkallaan ystäviensä 
kanssa pysähtynyt hetkeksi Multialle, 
Sinervä-järven rannalle. Noora ihastui 
välittömästi paikkaan. Hieman myö-
hemmin hän huomasi Multialla avautu-
neen kunnanjohtajan viran. Pajari laittoi 
paperit vetämään ja tuli valituksi.

Syyskuussa 2018 Multian uuden 
kunnanjohtajan ensimmäiset työpäivät 
käynnistyivät haasteellisissa merkeissä.

Noora Pajarin toinen työpäivä toi 
hänen pöydälleen kunnanhallituksen 
valtuustoesityksen uuden koulukes-
kuksen rakentamisesta. Oli päätettävä, 
kuinka 1600 asukkaan pieni keskisuo-
malainen kunta voisi 13 miljoonan vuo-
sibudjetillaan toteuttaa neljän miljoo-
nan kouluhankkeen. Pajarin oli pereh-
dyttävä asiaan pikavauhdilla. 

Multialla on käyty koulua kahdessa 
kiinteistössä: vuonna 1952 rakennetussa 
kivikoulussa sekä vuonna 1969 valmis-
tuneessa yläkoulussa. Usean suomalai-
sen oppilaitoksen tavoin sisäilman aihe-
uttamat oireilut tulivat todeksi myös 
Multialla. Se herätti keskustelun uuden 
koulun rakentamisesta. Perustettiin kou-
lutyöryhmä. Mukaan kutsuttiin kaik-
ki tulosalueen johtajat, toimialajohtajat 
sekä edustajat jokaisesta lautakunnasta, 
kunnanhallituksesta ja opettajistosta. 

”Kunnan talous on ollut hyvällä 
mallilla. Ei ole paljon velkaa, mutta ei 
myöskään puskuria”, kunnanjohtaja 
Pajari tiivistää. ”Kädestä suuhun elämi-
sessä on omat haasteensa.”

”Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että 

hanke on kannattava ja meille tärkeä. 
Tämä on viimeinen yritys tuoda elinvoi-
maa kuntaan”, Pajari sanoo. Hän uskoo, 
että osana kunnan laadukasta palvelu-
tarjontaa uudella koulukiinteistöllä on 
suuri merkitys kunnan asukasluvun 
kehityssuuntaan. ”Uusi koulu toimii 
houkuttimena saada uusia kuntalaisia.”

Koulutyöryhmän tekemän työn poh-
jalta laadittu hanke hyväksyttiin Mul-
tian kunnanvaltuustossa yksimielisesti 
syksyllä 2018. 

Tuumasta toimeen
Multia kunnan tekninen johtaja Tiina 
Löytömäki kertoo, että Keski-Suomen 
pienet kunnat, Multia, Keuruu, Uurai-
nen ja Petäjävesi, tekevät paljon yhteis-
työtä. Kunnilla on yhteinen kuntapal-
velin ja yhtenevät rakennusjärjestyk-
set, jolloin kuntien rakennustarkastajat 
voivat tarvittaessa hoitaa naapurikun-
nan rakennuslupa-asioita. Multian kou-
luhankkeessa yhteistyötä on tehty Keu-
ruun rakennusvalvonnan kanssa.

”Kun saimme uuden koulumme kus-
tannusarvion valmiiksi, näytti siltä, että 
tiukalle mennään”, muotoilee kahdek-
san vuotta Multian teknisenä johtajana 
ja myös kunnan rakennustarkastajana 
toiminut Tiina Löytömäki.

”Urakkakilpailun toteutimme ns. 
ranskalaisella mallilla, jossa kattohin-
naksi asetettiin 3,7 miljoonaa euroa. 
Euronkin ylitys oli hylkäysperuste.”

”Alkuun neuvotteluja käytiin neljän 
rakennusliikkeen kanssa. Saimme kol-
me tarjousta. Yksi vetäytyi pois kilvasta. 
Toinen ylitti kattohinnan. Ainoa hyväk-

sytty tarjous tuli Rakennusliike U. Lip-
sanen Oy:ltä.”

”Lipsasen tarjouksessa oli suuntaa-
antava pohjakuva, jota lähdettiin yhdes-
sä jumppaamaan. Suunnittelukokouksia 
oli lukuisia. Esitimme omia ehdotuksi-
amme”, Löytömäki kertaa tapahtumia.

Hankkeeseen liittyvien asioiden val-
mistelusta ja hoidosta vastaa nelihenki-
nen projektiryhmä, johon kuuluvat tek-
ninen johtaja ja rakennustarkastaja Tiina 
Löytömäki, rehtori Reima Viitala, tekni-
sen viraston työnjohtaja Seppo Lampinen 
sekä sivistystoimenjohtaja Päivi Salonen. 

”Yhteistyön taso korkealla”
Sinervän koulun rehtori Reima Viitala 
muistelee, että rakennuslupa olisi pitä-
nyt jättää toukokuun alkuun mennes-
sä. ”Viime tinkaan se meni, huhtikuun 
viimeisenä päivänä”, hän naurahtaa. 
”Rakennuslupa olisi voitu jättää aikai-
semminkin, mutta rakentajat halusivat 
kuunnella meitä ihan viimeiseen asti”, 
Viitala arvelee.

Kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja 
rehtori ovat silmin nähden tyytyväisiä 
rakennushankkeessa yhteistyön korke-
aan tasoon. ”Kilvan on kehuttu Lipsas-
ta. Yhteistyö on ollut niin toimivaa. Eikä 
tämä ole maksettu mainos”, Noora, Tii-
na ja Reima ratkeavat nauruun. ”Olem-
me oikeasti saaneet vaikuttaa rakennus-
projektin aikana moniin asioihin, kes-
kustelemalla ja sopimalla.”
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 Multian kunnanjohtaja Noora Pajari:

”Uusi koulu tuo elinvoimaa kuntaan” 
 Sinervän koulukeskushankkeen kvr-pääurakoitsijana Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Multian kunnanjohtaja Noora Pajari, tekninen johtaja ja rakennus-
tarkastaja Tiina Löytömäki sekä rehtori Reima Viitala iloitsevat Mul-
tian luonnonkauniiseen järvimaisemaan valmistuvasta uudesta 
Sinervän koulukeskuksesta.



”Pääsimme varhaisessa vaiheessa kat-
somaan 3d-laseilla, miltä koulun sisällä 
näyttää. Kysyimme, olisiko mahdollista 
päästä uudestaan koulun sisälle lasien 
kanssa, kun materiaalivalinnat on tehty 
ja väreistä päätetty.” Lipsaselta tuli heti 
kuittaus: ”Tottakai. Järjestyy.”

”Kysyimme talon arkkitehtisuunnitte-
lusta vastanneelta Art Michaelilta, voi-
siko hän liittyä Teams-kokoukseemme, 
jakaa näytön ja tehdä meille vaihtoehtoja 
talon julkisivun värityksestä”, Tiina Löy-
tömäki muistelee. ”Onnistuneen koko-
uksen päätteeksi arkkitehtikin oli innois-
saan: näinhän tämä pitäisikin tehdä, jotta 
löytyy kaikkia miellyttävä ratkaisu.”

”Kaikkien koulu”
Noin 170 hengelle mitoitettu Sinervän 
koulukeskus valmistuu luonnonkau-
niille paikalle, Sinervä-järven rannal-
le. Kokonaiskerrosala on yhteensä 1693 
neliömetriä.

”Lähtökohtana oli rakentaa jousta-
vat opetustilat. Yläkoulun puolella aja-
tuksesta piti luopua, mutta alakoululta 
ne löytyvät”, rehtori Viitala täsmentää. 
”Tilat joustavat tarpeen mukaan ja voim-
me muodostaa erilaisia opetusryhmiä.”

Koulussa on kaksi isoa solutilaa, jotka 
toimivat avoimina oppimisympäristöi-
nä kahdelle oppilasryhmälle kerrallaan. 
Alakoululaisille on omat tilansa. Ylä-
koulu koostuu erillisistä luokkatilois-
ta. Ne ovat monitoimitiloja ja soveltuvat 
kunkin luokan pääaineen lisäksi myös 
muiden aineiden opetukseen.

Talon keskiössä on upea sydäntila. 
Sen huonekorkeus on yli 4 metriä. Suu-
ret ikkunat avautuvat Sinervälle. Sydän-
tilasta pääsee terassille, joka toimii 
keväisin ja syksyisin myös opetustilana. 
Sydäntilaan sijoittuvat opinportaat, jot-
ka toimivat katsomona vastapäätä ole-
valle kerhotilalle ja sen näyttämölle. 
Kerhohuone muuntuu myös ruokailuti-
laksi ja tarvittaessa opetuskäyttöön. 

Kuvataiteen, puu- ja metallialan opin-
toja varten on oma yhdistetty luokka-
huone. Talosta löytyvät luokat kotita-
louden, musiikin ja luonnontieteiden 
opiskeluun, tilat erityisopetukseen, 
opettajanhuone, jakelukeittiö, henki-
lökunnan sosiaalitilat sekä varastoja ja 
teknisiä tiloja.

Tilojen käyttöaste on korkeaksi suun-
niteltu. Ajatuksena on ollut myös, että 
rakennuksesta tulee myös kunnan yhtei-
nen kylätalo. Sydäntilassa on voi jär-
jestää juhlia. Se on myös yhteistyö-
kumppaneiden, mm. kansalaisopiston, 
musiikkiopiston sekä eri järjestöjen käy-
tettävissä.

Rakentaminen hyvällä mallilla
Sinervän koulukeskuksen rakennus-
työt käynnistyivät P1 Terve Talo -hank-
keena toukokuun 18. päivänä 2020 pää-
urakoitsijan Rakennusliike U.Lipsanen 
Oy:n johdolla.

Ennen varsinaisia rakennustöitä jär-
venrantatontilta purettiin vanha kou-
lurakennus. Vanhat perustukset olivat 
syvemmällä kuin mitä uusi koulu tar-

vitsee. ”Jotta pääsimme 
perustusten tekoon, tarvit-
tiin täyttömaata sekä maa-
pohjan syvästabilointia 
noin kahden viikon ajan”, 
kuvailee Rakennusliike U. 
Lipsanen Oy:n vastaava 
työnjohtaja Kari Viitanen.

Multian kouluraken-
nus valmistuu kvr-hank-
keena, johon toteutuksen 
lisäksi sisältyy myös mm. 
suunnittelu. ”Kvr-hank-
keessa rakentajatkin pys-
tyvät vaikuttamaan omil-

la mielipiteillään niin lop-
putulokseen kuin kustannuksiin. Riit-
tävän ajoissa kokemuksen kautta tulleet 
hyvät ideat ovat aina tervetulleita”, Vii-
tanen toteaa.

Rakennustyöt ovat edenneet joutui-
sasti. Elokuussa puuelementtirakennuk-
sen lattiat on valettu ja seinä - ja katto-
elementit paikoillaan. Talon on määrä 
olla valmis tammi-helmikuun vaihtees-
sa 2021. Koulutyö alkaa syksyllä 2021.

Yhteistyö pelaa
Sinervän koulukeskuksen rakentami-
seen on valikoitunut alansa ammattilai-
set. Työmaan vahvuus 
on kymmenen henki-
lön paikkeilla.

Rakennuttamisesta 
ja työmaavalvonnas-
ta vastaa Sitowise Oy, 
joka on yksi Suomen 
suurimmista raken-
nusalan suunnittelu- ja 
konsulttitoimistoista. 
Suomessa 21 paikka-
kunnalla sekä Ruotsis-
sa, Virossa ja Latviassa 
toimivassa yrityksessä 
työskentelee noin 1 700 henkilöä.

Multian hanketta hoidetaan Sitowisen 
Jyväskylän toimistosta käsin, jossa ope-
roidaan 60 työntekijän voimin. Kohtees-
sa yrityksen vastuuhenkilöinä ovat alue-
johtaja Petri Seppänen sekä projektipääl-
likkö Petri Hakanpää.

”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin”, 
aluejohtaja Petri Seppänen kiittää Mul-
tian kohteen toimijoita. ”Rakennusliike 
Lipsanen on monesta hankkeesta ennes-
tään tuttu, samoin monet Lipsasen valit-
semat suunnittelijat.”

”Tilaajan ja käyttäjien puolella henki-
löt osaavat ilmaista hyvin, mitä raken-
nukseltaan haluavat. Sen takia on help-
poa päästä toivottuihin ratkaisuihin.”

”Puurakenteinen koulu sopii mai-
niosti Multian imagoon”, Seppänen 
toteaa. Hän kehuu koulun veistosmaista 
sisäänkäyntiä, johon nousee kahdesta-
toista Multian metsistä kerätystä puun-
rungosta koostuva pylväikkö.

”Rakentaminen menee maaliin hyväs-
sä hengessä. Tämä on pienen kunnan 
näkökulmasta ainutkertainen, iso han-
ke. Tulee hyvä lopputulos ja kunnalle 
hyvä koulu.”

Odotukset korkealla
”Kuntalaisilta ei ole tullut lainkaan kri-
tiikkiä uuden koulun rakentamises-
ta”, tietää Multian kunnanjohtaja Noora 
Pajari. ”Odotukset ovat korkealla. Sehän 
tässä vähän jännittääkin.”

”Parhaamme olemme tehneet.”
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Sinervän koulukeskuksella tehdään perustuksia. Rakennusliike U. Lipsanen 
Oy:n työmaalla vastaava työnjohtajana toimii Kari Viitanen ja mittamiehenä yli 
kymmenen vuoden ajan Lipsasen palveluksessa työskennellyt Jussi Kujala.

Sitowise Oy:n aluejohtaja 
Petri Seppänen

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy



Rakennusliike U. Lipsanen Oy on toiminut inno-
vatiivisesti koko historiansa ajan. Kehitystyö-
tä on tehty yrityksen oman henkilöstön voimin 
sekä yhdessä asiakkaiden kanssa. On kehitet-
ty työmenetelmiä, etsitty ratkaisuja prosessei-
hin, vastattu asiakkaan toiveisiin sekä luotu uut-
ta. Lipsanen on ollut mukana erilaisissa hank-
keissa sekä tehnyt yhteistyötä kumppaneiden 
ja asiakkaiden kanssa. On osallistuttu seminaa-
reihin, mutta myös järjestetty niitä. 

Yritys on ollut ennakkoluuloton uusia käytän-
töjä ja työkaluja kohtaan. Rakennusliike Lipsa-
nen oli Suomessa ensimmäisten rakennusliik-
keiden joukossa tuomassa tietokoneita työmail-
le. Digitalisaatio on ollut läsnä jo parin vuosikym-
menen ajan. Digiloikka on kestänyt näihin päiviin 
ja se jatkuu.

Asiakaslähtöistä kehittämistä
”Asiakas antaa raamit sille, mitä rakennuksel-
taan haluaa”, korostaa Lipsasen vuoden 2019 
toimihenkilöksi valittu kehityspäällikkö Jörg 
Hansmann.

Jörg pitää asiakkaan, suunnittelijoiden ja 
rakentajien välistä vuoropuhelua keskeisenä 
hankkeen onnistumisen kannalta. Kommunikaa-
tiovälineiksi rakennusliikkeellä on tarjota nykyai-
kaisia työkaluja tiiviin yhteistyön saavuttamiseksi.

”Parasta olisi, kun asiakas hyppäisi virtuaali-
maailmaan”, Jörg ehdottaa.

”Kun virtuaalimalli otetaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa käyttöön, asiakas pää-
see näkemään 3D-lasien läpi, mistä puhutaan. 
Voimme näyttää asiakkaalle, mitä ajattelem-
me. Saamme keskustelun sellaiseksi, että kaik-
ki osapuolet tietävät koko ajan, missä olemme ja 

mihin olemme menossa.”
Kuudentoista vuoden ajan Lipsasen palkkalis-

toilla ollut Jörg Hansmann tuo esille kvr-hankkei-
den tuomat mahdollisuudet. ”Arkkitehti voi teh-
dä oman työnsä määrättyyn pisteeseen. Sen jäl-
keen kvr-urakoitsija voi omien suunnittelijoidensa 
kanssa tarkentaa tietomallia asiakkaan toivo-
maan suuntaan.” Rakennusliike hyödyntää synty-
nyttä tietomallia monin eri tavoin, mm. tuotannon 
suunnittelussa, määrälaskennassa, hankinnois-
sa, aikataulujen laadinnassa, rakenteiden sijainti-
tietojen määrittelyssä sekä itse rakentamisessa.

Kehitystyötä työmaalla
16-vuotiaana Volkswagenin tehtailla oppisopi-
muskoulutusta suorittaessaan Jörg Hansmann 
sai huomata, mikä merkitys on sillä, kun työnte-
kijöille annetaan mahdollisuus osallistua proses-
sien kehitykseen. Moni tuotantoa kehittävä askel 
saattoi syntyä aktiivisen työntekijän ideasta. 

Lipsasella yhteistyö on ollut aina kunniassa 
ja työmailla tämä on oivallettu. ”Hyvä työilmapiiri 
lisää tuottavuutta”, uskoo Hansmann. 

”Meidän asiakastyytyväisyytemme on korke-
alla tasolla. Kun me puhumme kehityksestä, se 
tarkoittaa sitä, että tehdään hyvästä vielä parem-
pi. Pohdimme, kuinka tekemisestämme voisim-
me saada vielä enemmän irti.”

Moduls Oy valmistaa talotekniikan esivalmis-
teita: siirrettäviä konehuoneita ja taloteknisiä 
putkistoelementtejä sijoitettavaksi rakennusten 
käytäville sekä kerrosten välille. Konehuoneita 
yritys on toimittanut jo reilun kymmenen vuo-
den ajan. Ensimmäiset talotekniikkaa sisältävät 
putkistoelementit asennettiin vuonna 2018 kah-
den jyväskyläläisen toimistorakennuksen käy-
tävien alakatoille. Sen jälkeen Modulsin vaa-
kaan ja pystyyn asennettavia putkistoratkaisuja 
on mennyt tasaiseen tahtiin eri puolilla Suomea 
sijaitseviin rakennuskohteisiin. Kysyntää on.

4 kilometriä kanavaa
Viimeisin Modulsin mittavista toimituksista on 
kuusikerroksisen Turun Yliopiston ja Åbo Aca-
demin Aurum-rakennuksen kerrosten välisiin 
pystykuiluihin asennetut talotekniset putkisto-
ratkaisut. Rakennustyöt Turun Yliopistonmä-
ellä jatkuvat kevääseen 2021, mutta Moduls 

vei oman osuutensa päätökseen tammikuus-
sa 2020. Moduls Oy:n talotekniikkapäällikkö 
Auvo Kapanen laskee, että elementien sisällä 
on asennettu noin 4 km kanavaa, sen lisäksi on 
asennettu jäähdytys ja lämmitysputkistot sekä 
käyttövedet samoihin elementteihin, myös työ-
maanaikasten sähköjen kaapaloinnit on elment-
tien sisällä.

”Työmaa saa täyden hyödyn”
Talotekniset putkistoratkaisut suunnitellaan asia-
kaslähtöisesti 3D-mallinnusta käyttäen. Elemen-
tit valmistetaan tehdasoloissa P1-puhtausluok-
kaa noudattaen. Ennen asennuskohteeseen siir-
tämistä elementtien sisällä kulkeva talotekniikka 
testataan. Useimmiten elementit pyritään asen-
tamaan rakennukseen jo runkovaiheessa.

”Kaikki ne työvaiheet, jotka voidaan tehdä 
tehtaassa, vähentävät rakennustyömailla tehtä-
vää työtä”, Kapanen painottaa. Esimerkkinä hän 

kertoo, että kahden tai kolmen kerroksen välille 
pystykuiluun tehtävät putkistoelementtien asen-
nukset saattavat kestää tunnin pari. ”Työmaa 
saa tästä täyden hyödyn.”

Säästöjä ja työturvallisuutta
Modulsin putkistoratkaisuja käyttämällä raken-
tamisen prosessit suoraviivaistuvat ja rakenta-
minen tehostuu. Syntyy aikataulu- ja kustannus-
säästöjä.

Kun iso osa talotekniikkaan liittyvistä työvai-
heista suoritetaan tehtaassa ja putkistot saa-
daan koottua suuremmiksi kokonaisuuksiksi, 
merkitsee se rakennustyömaalle työturvallisuus-
olosuhteiden merkittävää parantumista. 

Suunnittelun ja toteutuksen sisältävät modu-
laariset ratkaisut vähentävät työmailla tehtävi-
en työvaiheiden ja asennusten määrän minimiin 
sekä varmistavat korkean laadun ja prosessien 
sujuvuuden. 

Vuoden 2019 toimihenkilö Jörg Hansmann:

”Hyvä työilmapiiri lisää tuottavuutta”

Putkistoratkaisuilla kova kysyntä
Aurum-rakennuksen putkistoratkaisut odottavat asentamistaan Putkistot kuilussa paikoillaan Liitostyöt on tehty
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