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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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Vuonna 2010 pitkäaikaistyötön Teemu Hyppönen istui Torppari Yhtiöt Oy:n työhaastattelussa. 
Kun hän vastasi myöntävästi kysymykseen haastattelussa, joka pidettiin toimitusjohtajan Ladas-
sa matkalla Imatran Road Cafeeseen, tuli hänestä Torppari Yhtiöiden ensimmäinen lautapoika, 

kymmenen euron tuntipalkalla.
Nyt kymmenen vuotta myöhemmin ylioppilas Hyppönen on saanut itselleen vankan aseman yritykses-
sä. Hän on kehittynyt lautapojasta kirvesmieheksi, valittu ylivoimaisella äänimäärällä pääluottamusmie-
heksi ja näin ollen löytänyt paikkansa yhteiskunnassa lainkuuliaisena veronmaksajana. Hyppönen on 
nähnyt Torpparin ylä- ja alamäet, tuulet sekä tuiskut ja yli 400 työkaveria, joista on seuloutunut Torppa-
rin tiivis työyhteisö, joka uhkuu hyvää henkeä.
”Tuomas kysyi minulta Ladassa pidetyssä työhaastattelussa yhden kysymyksen: Pysyykö vasara kädes-
sä? Mie sanoin, että kyllähän se pysyy. Sen jälkeen käteltiin, niin kuin miehillä on tapana, ja sillä tiellä 
ollaan.”
Rakennusliike, oli se erikoistunut mihin rakentamisen osa-alueeseen tahansa, on sata prosenttisesti yhtä 
kuin työntekijänsä. Kun työntekijät voivat hyvin, on sillä suora yhteys työn tehoon ja laatuun sekä yh-
teishenkeen – siihen mitä jo talvisodassakin mainostettiin – siihen kuuluisaan yhteen hiileen puhalta-
miseen.
”Jos Torpparilla jotain sovitaan, se myös pidetään”, sanoo Hyppönen lopuksi.

Teemu Hyppönen
Pääluottamusmies

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PUHE
Teemu Hyppönen

”Tuomas kysyi minulta Ladassa 
pidetyssä työhaastattelussa 
yhden kysymyksen: Pysyykö 
vasara kädessä? Mie sanoin, 
että kyllähän se pysyy. Sen 
jälkeen käteltiin, niin kuin 
miehillä on tapana, ja sillä 
tiellä ollaan.”

Kasvutarina – Työttömuuskortistosta pääluottamusmiehen saappaisiin
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YLLIKKÄLÄ BATTERY STORAGE 
LAPPEENRANTA

Torpparin yhteistyökuviot Destian kanssa saivat 
jatkoa heti Muuramen ratasillan jälkeen Lap-
peenrannan Yllikkälään toteutettavan akkuase-

man perustustöillä. Torpparin osuus oli luonnollisesti 
muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Työn kohteena 
oli 150 kpl kallion- ja maanvaraista pilaria anturoi-
neen sekä muuntamon laatan ja seinien rakentami-
nen. Kohde toteutettiin sovitussa aikataulussa työtur-
vallisuutta ja laatunormeja unohtamatta.
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KOIVUKYLÄN 
VÄYLÄ

Torppari Yhtiöt rakentaa yhteistyös-
sä Terrawisen kanssa Koivukylän 
Väylälle kevyenliikenteen sillan 

ja noin 100 metriä pitkän tukimuurin. 
Torpparin urakkaan kuuluvat myös siir-
tymälaattojen muotti- ja betonointityöt. 
Työmaan haasteena on jatkuva pääkau-
punkiseudun läpi kulkeva liikenne. Torp-
pari on toteuttanut aiemmin Terrawisen 
kanssa Tuusulan messualueen kaksi sil-
taa, joiden myötä molemmilla osapuolilla 
oli jo tiedossa toistensa toimintatavat.

VANTAA
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LEPPÄKORVEN KOULU

Torppari Yhtiöt Oy toteuttaa yhteis-
työssä Consti Oy:n kanssa Vantaan 
Leppäkorvessa sijaitsevan koulu-
rakennuksen perustusten muotti-, 

raudoitus- ja betonointityöt sekä perus-
tusten päälle nousevan elementtirungon 
asennuksen saumavaluineen. Lisäksi 
Torpparin urakkaan kuuluvat ulkoalueilla 
paikallavalettavien melumuurien valutyöt. 
Kohde on Torpparin ja Constin ensimmäi-
nen yhteishanke, jossa punnitaan koh-
taavatko yritysten toimintatavat ja arvot 
toisensa. Tähän mennessä työt ovat eden-
neet sovitulla tavalla, ja molemmat osa-
puolet ovat olleet tyytyväisiä toistensa toi-
mintaan. Koulun kokonais-runkourakka on 
Torpparin historian suurin talopuolen pe-
rustus- ja runkokokonaisuus, jossa paikal-
lavalutyöt ja elementtiasennus yhdistyvät.

VANTAA
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KUMLAN SILTA

Sipoon Nikkilään valmistuvan Kumlan 
sillan pääurakoitsijaksi valittu Harpa 
Oy solmi kaupat lukkoon Torpparin 

kanssa sillan ja paalulaatan muotti-, raudoi-
tus- ja betonointitöistä. 
Harpan toimitusjohtajan Harri Hassisen 
kokemus sillanrakentamisesta ja nopea 
ongelmanratkaisukyky ovat toimineet 
vankkana pohjana töiden etenemiselle 
vastoinkäymisistä huolimatta. Haastetta 
koko urakkaan on tuonut tavaroiden vai-
kea saanti vallitsevan tilanteen takia. Tästä 
huolimatta muotti- ja raudoitustyöt etene-
vät suunnitellussa aikataulussa. 
Sipoonjoen ylittävä silta on niin sanottu 

kaksipalkkinen silta, jonka pituus on 34 
metriä ja leveys 14 metriä. Sen muottine-
liöt ovat 800m² ja raudoitekiloja menee 
100 000 kg. Muotti- ja raudoitustöiden jäl-
keisen betonointivaiheen laskennallinen 
betonin määrä on 550 m³, paalulaatta mu-
kaan huomioiden. 
Työmaalla työskentelee Torpparilta 8 - 12 
rakennusalan ammattilaista. Silta on mää-
riltään pienehkö, mutta hyvä kohde mit-
taamaan Harpan ja Torpparin yhteisten 
tanssiaskeleiden sujuvuutta. Se onkin en-
simmäinen laatuaan kahden pienen, itära-
jan tuntumassa ponnistavan yrityksen vä-
lillä.

SIPOO
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FERTILOG M10 / MUSSALO

Torppari Yhtiöt toteuttaa yhteistyössä 
Kreaten kanssa Kotkan Mussalossa 
Fertilog M10 teollisuusrakennuksen 

muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Suu-
rimmat määrät Fertilogin kohteessa koos-
tuvat 240 metriä pitkästä anturasta ja sitä 
kiertävästä, yli viisi metrisestä tukimuurista 
siipiseinineen. Urakassa on myös meren-
pinnan tasalla toteutettava junanpurku-

paikka sekä kuljetinlinjan ja lastauslaitu-
rin paikallavalutyöt. Kohteen suurimpina 
haasteina ovat sataman suurien koneiden 
väistely, rajut tuulenpuuskat ja erittäin 
tiukka aikataulu. Kohteessa työskentelee 
Torpparilta 10-15 rakennusalan ammattilais-
ta, jotka painavat pitkiä päiviä kolmen au-
tonosturin voimin saavuttaakseen urakan 
aikataulun. 

Pääurakoitsija: Kreate Oy

Muottineliöt: 6000m²

Betonointi: n. 2200m³

Raudoitus: 300 000kg

SPEKSIT

KOTKA
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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/

