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Torppari Yhtiöt Oy
BETONIRAKENTAMISEN ERIKOISOSAAJA.
Torppari Yhtiöt Oy perustettiin vuonna 2011 toteuttamaan vaativia paikallavalu- ja betonielementtikohteita, joissa tiukat aikataulut eivät ole este vaan haaste. Työkohteinamme ovat niin talo- kuin infrapuoli.
Pyrimme toteuttamaan urakointikohteissa mahdollisimman suuren kokonaisuuden kerrallaan. Asiakkainamme ovat maan suurimmat rakennusliikkeet ja
infra-alan osaajat sekä kansainvälisesti menestyneet
suurkonsernit.
Mottomme, Sovitaan mitä tehdään ja tehdään niin
kuin on sovittu, on ollut yrityksemme tärkein tukipilari läpi pitkän, kivisen ja betonisen historiamme.
Tässä uutiskirjeessä esittelemme uusimpia kohteitamme ja käynnissä olevia työmaitamme. Lisää referenssejä ja tietoa löydätte osoitteesta www.torppari.
fi sekä Facebookista ja Instagramista.
Jos etsitte varmaa toimittajaa paikallavalukohteillenne, toivomme, että pääsemme tarjoamaan sitä ja
näyttämään, mihin suomalainen ammattiosaaminen
pystyy – vaikka sitä joissain piireissä pidetäänkin jo
kuolevana kansanperinteenä.
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SOUKAN METROASEMA
ESPOO

S

oukan aseman RU23 näkyviin
jäävien paikallavalurakenteiden
ja elementtiasennusten toteuttaminen kuului Torppari Yhtiöiden syksyn
sekä talven agendaan. Urakka toteutettiin yhteistyössä Are Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n työyhteenliittymän kanssa.
Toteutetut työt loivat haasteita niin edellä mainituille osapuolille, kuin betonintoimittajalle (Ruskon Betoni Oy). Pitkän
historiansa aikana Torppari ei ollut toteuttanut väribetonivaluja, vaikka perusbetonitöistä kokemusta on kertynyt kymmenien tuhansien kuutioiden verran. Nyt
Torppari valoi sinisellä betonilla Soukan
aseman penkit, pöydän, tukimuurin ja
kaksi betonielementtiä. Olemme hyvin
ylpeitä työn lopputuloksesta.
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ILMALANTORIN
RAITIOTIEYHTEYS
HELSINKI

T

orppari Yhtiöt Oy toteuttaa yhteistyössä pitkäaikaisen kumppaninsa
GRK Infran kanssa Ilmalantorin raitiovaunulinjan kääntöpaikan muotti-, raudoitus- ja betonointityöt.
Rakenteet ovat lähes sataprosenttisesti kallionvaraisia ja parhaimmillaan niiden korkeudet nousevat 15 metriin anturan pinnasta. Seinämävahvuuksien ollessa yli puolta
metriä nousevat myös betonimäärät huippulukemiin. Näiden lisäksi talven kylmät
kuukaudet tuovat omat haasteensa betonirakentamisen erikoisosaajallekin. Vakaan ja
ammattitaitoiseen pääurakoitsijan johdolla
homma tullaan hoitamaan maaliin näistä
haasteista huolimatta.
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RAPASAAREN LAITURI
LAPPEENRANTA

T

orppari Yhtiöt löi kaupat lukkoon
pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Peab Infran kanssa Rapasaaren laiturin muotti-, raudoitus- ja betonointitöistä. Urakka oli alusta loppuun
saakka Saimaan vedenpinnan armoilla.
Ilman sukellustöitä ei tältä työmaalta
päästy poistumaan, vaikka uskoimme
aikaisempien urakoiden jo opettaneen,
kuinka niiltä vältytään. Työmaa saatiin
kuitenkin valmiiksi aikataulun puitteissa,
ja tilaaja oli tyytyväinen lopputulokseen.
Torpparin tärkeimmät kulmakivet, luotettavuus ja asiakastyytyväisyys, saatiin
jälleen toteutettua.
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TOIMIALUEENA KOKO SUOMI
VUODEN 2020 SUURIMMAT TYÖMAAT
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