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Torppari Yhtiöt Oy
BETONIRAKENTAMISEN ERIKOISOSAAJA.

Torppari Yhtiöt Oy perustettiin vuonna 2011 toteutta-
maan vaativia paikallavalu- ja betonielementtikohtei-
ta, joissa tiukat aikataulut eivät ole este vaan haas-
te. Työkohteinamme ovat niin talo- kuin infrapuoli. 
Pyrimme toteuttamaan urakointikohteissa mahdol-
lisimman suuren kokonaisuuden kerrallaan. Asiak-
kainamme 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 tukipila-
ri läpi pitkän, kivisen ja betonisen historiamme.

Tässä uutiskirjeessä esittelemme uusimpia kohtei-
tamme ja käynnissä olevia työmaitamme. Lisää refe-
renssejä ja tietoa löydätte osoitteesta www.torppari.
fi sekä Facebookista ja Instagramista.
Jos etsitte varmaa toimittajaa paikallavalukohteil-
lenne, 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

Soukan aseman RU23 näkyviin 
jäävien paikallavalurakenteiden 
ja elementtiasennusten toteutta-

minen kuului Torppari Yhtiöiden syksyn 
sekä talven agendaan. Urakka toteu-
tettiin yhteistyössä Are Oy:n ja YIT Ra-
kennus Oy:n työyhteenliittymän kanssa. 
Toteutetut työt loivat haasteita niin edel-
lä mainituille osapuolille, kuin betonin-
toimittajalle (Ruskon Betoni Oy). Pitkän 
historiansa aikana Torppari ei ollut to-
teuttanut väribetonivaluja, vaikka perus-
betonitöistä kokemusta on kertynyt kym-
menien 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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Torppari Yhtiöt Oy toteuttaa yhteis-
työssä pitkäaikaisen kumppaninsa 
GRK Infran kanssa Ilmalantorin raitio-

vaunulinjan kääntöpaikan muotti-, raudoi-
tus- ja betonointityöt.

Rakenteet ovat lähes sataprosenttisesti kal-
lionvaraisia ja parhaimmillaan niiden kor-
keudet nousevat 15 metriin anturan pinnas-
ta. Seinämävahvuuksien ollessa yli puolta 
metriä nousevat myös betonimäärät huip-
pulukemiin. Näiden lisäksi talven kylmät 
kuukaudet tuovat omat haasteensa betoni-
rakentamisen erikoisosaajallekin. Vakaan ja 
ammattitaitoiseen pääurakoitsijan johdolla 
homma tullaan hoitamaan maaliin näistä 
haasteista huolimatta.

ILMALANTORIN 
RAITIOTIEYHTEYS
HELSINKI
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RAPASAAREN LAITURI
LAPPEENRANTA

Torppari Yhtiöt löi kaupat lukkoon 
pitkäaikaisen yhteistyökumppa-
ninsa Peab Infran kanssa Rapa-

saaren laiturin muotti-, raudoitus- ja be-
tonointitöistä. 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, luo-
tettavuus ja asiakastyytyväisyys, saatiin 
jälleen toteutettua.
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TOIMIALUEENA KOKO SUOMI
VUODEN 2020 SUURIMMAT TYÖMAAT

4

UUTISKIRJE  | TALVI | 2021



Torppari Yhtiöt Oy

Kivisalmenkatu 6
53920 Lappeenranta
torppari@torppari.fi

Tuomas Rautio

Toimitusjohtaja
tuomas@torppari.fi
045 111 3553

Johannes Arola

Hankinta-/laskentainsinööri
johannes@torppari.fi
050 555 2377

LÖYDÄT MEIDÄT:

http://https://torppari.fi/
tel:+35845 111 3553
tel:+35850 555 2377
http://www.facebook.com/torppari/
https://www.instagram.com/torppariyhtiotosakeyhtio/
https://www.linkedin.com/company/torppari-yhtiot-oy/
http://www.linkedin.com/company/torppari-yhtiot-oy/

