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TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ
Torppari Yhtiöt Oy

Betonirakentamisen erikoisosaaja.

Vahva rakennusalan kasvu Suomessa on antanut myös Torpparille myö-
tätuulta saada jalansijaa moniin suuriin rakennusprojekteihin. Tämä on li-
säksi mahdollistanut yhteistyökumppaneiden löytämisen tulevien vuosien 
projekteihin.
Suurimpina projekteina Torpparin vuoden 2019 kalenterissa ovat olleet 
Länsimetron RU27 (GRK INFRA), Luumäki-Imatra kaksoiraide-hanke Lui-
ma RU3 sekä Mansikkakosken siltahanke, joka ylittää Vuoksen. Kahden 
jälkimmäisen projektin pääurakoitsijana toimii NRC Group Finland.

Torppari Yhtiöt Oy:n päättyneen tilikauden liikevaihto oli 6,9 miljoonaa eu-
roa, joka oli yrityksen yhdeksän vuotisen historian suurin. Tilikauden päät-
teeksi Bisnode Finland nosti yrityksen luottoluokkaa ja saimme alimman 
riskiluokan statuksen.

Torppari Yhtiöt Oy työllistää tällä hetkellä 80 rakennusalan ammattilaista 
ja toimialueena on koko Suomi. 



LUIMA RU3
Torppari Yhtiöt Oy toteuttaa Luumäki-Imatra 
ratalinjalla viiden sillan muotti-, raudoitus- 
ja betonointityöt. Luima RU3 on Torpparin 
historian suurin yksittäinen siltakokonaisuus, 
joka työllistää noin kaksikymmentä Torpparin 
rakennusalan ammattilaista. Työt ovat 
edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti, 
jonka ansioista sillat valmistuvat ennen 
vuoden vaihdetta. 
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Pääurakoitsija NRC Group Finland

Muottineliöt n. 3000 m²

Telinekuutiot n. 5500 m²

Betonointi n. 2000 m²

Rautakilot n. 350t kg

SPEKSIT
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Mansikkakosken
ratasilta

Mansikkakosken siltaurakka toteutetaan myös 
NRC Group Finlandin kanssa. Torpparin osuus 
urakasta käsittää kaikkien väli- sekä maatukien 
muotti- ja betonointityöt. Lisäksi Torppari 
urakoi molempien ratojen maanpäällisten 
siltaosuuksien telinetyöt sekä kannen 
muottityöt. Projekti työllistää noin kymmenen 
Torpparin kirvesmiestä. Oman lisänsä urakkaan 
tuo virtaavan veden päällä työskentely, jonka 
ansioista työ kuuluu haastavien projektien 
kategoriaan.  
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Länsimetro RU27

Torppari Yhtiöt toteuttaa 2018–2019 aikana yhteis-
työssä GRK Infran kanssa yrityksen historian suurim-
man paikallavalukohteen RU27, joka sijoittuu maantie-
teellisesti välille Matinkylä–Kivenlahti.

Työkohteiden välimatkat ovat useita kilometrejä ja ne 
on liikuttava maan alla. Torpparin urakkakokonaisuus 
koostuu n. 42 000 muottineliöstä sekä 5 500 kuution 
betonoinneista. Urakan haastavuus on vertaansa vailla 
ja siinä kohdataan aikataulu- sekä logististen ongelmien 
lisäksi erittäin vaativia muottityökohteita ja betonointe-
ja. Lähestulkoon jokainen valu suoritetaan IT-valuina. 
Haasteista huolimatta urakka etenee suunnitellussa 
aikataulussa ja työtapaturmatkin olemme onnistuneet 
välttämään minimiin.

Kohteen paikallavalutyöt ovat työllistäneet Torpparilta 
35–45 miestä kokoaikaisesti. GRK:n kanssa sovittu 
kuilujen elementtiasennusurakka puolestaan työllistää 
kaksi elemettiasennusryhmää sekä työnjohtajan.

Urakka alkaa olla jo loppusuoralla. Viimeiset paikallava-
luseinät valetaan ja elementit asennetaan ennen joulua,  
ja vuoden alusta siirrytään kohti uusia haasteita.

Torppari haluaa kiittää kaikkia mukana olleita mahta-
vasta oppitunnista luolarakentamisen parissa.



HAMINA
”Don’t tell mama”

Torppari Yhtiöt Oy toteuttaa yhteistyössä Kreaten kanssa Haminaan suuren pai-
kallavaluhankkeen. Turvallisuussyistä johtuen emme voi mainita tilaajaorganisaa-

tion nimeä tai pääurakoitsijaa.

Kohde työllistää noin kaksikymmentä betonirakentamisen erikoisosaajaa ja ura-
kan sisältönä on kohteen muotti-, raudoitus- ja betonointityöt.
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Helsinki Outlet
Hki Outletin tukimuurit ovat Torpparin syksyn 
2019 tuotantoa. Yhteistyössä Terrawisen 
kanssa toteutettu tukimuurihanke sisälsi 
Torpparin osalta kohteen muotti- ja betonoin-
tityöt. Työmaa työllisti kiireisimpänä aikana n. 
10 betonirakentamisen erikoisosaajaa.  Noin 
2000 m² tukimuuria muotitettiin ja valettiiin 
suhteellisen kireässä aikataulussa. Lisäksi 
omat haasteensa projektiin toivat tukimuu-
rin muoto sekä pintavaatimukset. Työmaa oli 
kovassa kasvussa olevan Terrawisen kanssa 
toinen laatuaan ja Torppari on saanut olla 
osa yrityksen kasvutarinaa.
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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

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/

