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Torppari Yhtiöt Oy
BETONIRAKENTAMISEN ERIKOISOSAAJA.

Torppari Yhtiöt Oy perustettiin vuonna 2011 toteuttamaan vaativia 
paikallavalu- ja betonielementtikohteita, joissa tiukat aikataulut ei-
vät ole este vaan haaste. Työkohteinamme ovat niin talo- kuin inf-
rapuoli. Pyrimme toteuttamaan urakointikohteissa mahdollisimman 
suuren kokonaisuuden kerrallaan. Asiakkainamme ovat maan suu-
rimmat rakennusliikkeet ja infra-alan osaajat sekä kansainvälisesti 
menestyneet suurkonsernit.
Motto, 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 käyn-
nissä 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 pidetään-
kin jo kuolevana kansanperinteenä.
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Torppari Yhtiöt Oy:n yhdeksäs tilinpäätös osoittaa Torpparin olevan lukujen sekä luottoluoki-
tuksensa puolesta oikealla tiellä. 7,8 miljoonan liikevaihto ja kahden AA:n luottoluokitus kerto-
vat suunnan olevan oikea. Hienon kasvutarinan tehnyt Torppari Yhtiöt Oy on valettu vahvoille 

perustuksille, eli arvoille, joita ovat toimitusvarmuus, laatu sekä ongelmanratkaisukyky. Kohta kym-
meneen vuoteen yksikään homma ei ole jäänyt hoitamatta. Kaikki on hoidettu sovitusti niin aikatau-
lullisesti kuin laadullisestikin, ja kohteet on luovutettu sulassa sovussa asiakastyytyväisyyden ollessa 
huippuluokkaa. 

Vanha sanonta, halvalla ei saa hyvää, pitää usein paikkansa. Torpparin tarjoama toimitusvarmuus ja 
stressittömämpi rakentaminen on kokeilemisen arvoinen vaihtoehto niille, jotka valitsevat urakoitsi-
jansa pelkän taulukkolaskelman perusteella. Monet asiakkaamme ovatkin valinneet turvallisemman 
tien, jonka myötä maksavat alussa hieman enemmän ja lopussa vähemmän. Toivottavasti pääsemme 
tarjoamaan osaamistamme SINUNKIN YRITYKSELLESI ja todistamaan, mitä osaamme ja mihin pys-
tymme.

Tuomas Rautio
 

Toimitusjohtaja

”Torppari Yhtiöt Oy on 
valettu vahvoille perus-
tuksille, eli arvoille, 
joITA ovat toimitusvar-
muus, laatu sekä ongel-
manratkaisukyky.”



MAHTIPARKKI
Mahtinokan / Mahtiparkin 8000m² laajuiset paikalla-
valuholvit ovat Torppari Yhtiöiden suurin holvimuotti-
työkohde ikinä. Urakka on Torppari Yhtiöiden ensim-
mäinen yhteistyökohde Naulankanta Geo & Building 
Oy:n kanssa. Työnjakona Torppari hoitaa muottityö-
osuuden, Naulankanta raudoituksen ja jännepunos-
työt. Espoon Matinkylässä sijaitseva kohde on myös 
pääurakoitsijansa Pohjola Rakennus Oy:n suurin pro-
jekti tällä hetkellä. Urakan haasteita ovat suuret mää-
rät, tilojen ahtaus, tiukka aikataulu ja myös nostoihin 
sekä siirtoihin liittyvät haasteet. Työt aloitettiin koh-
teessa tammikuussa 2020 ja valmistuminen on aika-
taulutettu kesä-heinäkuun vaihteeseen.
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Pääurakoitsija: Pohjola Rakennus Oy

Yhteistyössä: Naulankanta Geo & Building Oy

Holvimuottityöt: 7000 m²

Pilareita 96 kpl
 - Muottityö: 450m²
 - Betonointi: 60m³

SPEKSIT



MUURAMEN SILTA
UUSI-PITKÄLÄN RAUTATIESILTA, MUURAME

Torppari Yhtiöt Oy on toteuttanut yhteistyössä Des-
tian kanssa tunkattavan rautatiesillan Muurameen. 
Torpparin urakka sisälsi sillan muotti- ja raudoi-
tus-työn. Silta on 100m pitkä, kaksipalkkinen, jän-
nitettävä ratasilta, johon asennettiin suunnitelmien 
mukaan 125 000kg terästä. Tällä työmaalla Torppari 
pääsi näyttämään vahvuuttaan, kun jo valmiiksi ki-
reällä aikataululla oleva kohde päästiin aloittamaan 
kolme viikkoa aikataulusta jäljessä. Resursseja lisät-
tiin siten, että raudoitustyö laitettiin kahteen vuoroon 
ja rautaa sidottiin 12 tunnin vuoroissa yötä päivää. 
Myös kirvesmiesten määrä kaksinkertaistettiin. Näin  
pystyimme toimittamaan asiakkaallemme tilatun 
työn tilatussa aikataulussa ja varmistamaan, että laa-
tu pysyy ensiluokkaisena.
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MUSSALO TANKING TERMINAL, KOTKA
Torppari Yhtiöt Oy toteuttaa yhteistyössä Kreaten 
kanssa Kotkan Mussalossa Tanking Terminal Kotka 
Oy:lle rakennettavan palavan nesteen terminaalialu-
een. Työhön kuuluu säiliöallasalue tukimuureineen ja 
paalulaattoineen, junanlastauspaikka sekä alueen put-
kisiltojen perustukset. Urakka pitää sisällään kohteen 
muotti-, raudoitus- ja pystyrakenteiden betonointityöt. 
Työt aloitettiin kovalla ryminällä, ja lumettoman talven 

sekä ammattitaitoisen pääurakoitsijan ansiosta olem-
me kirineet aikataulua niin, että työt ovat noin 1,5kk 
edellä. Kohteessa seinien ja anturoiden muottityötä on 
n. 3500m², betonitöitä n. 500m³ ja rautaakin on sidot-
tu n. 225 000kg. Työmaalla on työskennellyt Torppa-
rilta 10-15 rakennusalan ammattilaista. Työtapaturmilta  
olemme välttyneet, vaikka haastavat työolosuhteet 
ja työnlaatu asettavatkin välillä alttiiksi riskitekijöille. 
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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


