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TYÖNTEKIJÖITÄ: 23-44
KOTIPAIKKA: KLAUKKALA

RIPATTI OY JA VIIME VUODET
Rakennusliike Ripatti Oy on perustamisestaan vuodesta 1978
lähtien erikoistunut metallipohjaiseen julkisivurakentamiseen.
Yrityksen elämässä koitti uusi vaihe, kun yritys lisäsi huomattavasti
panoksiaan tuotekehittelyyn ja lanseerasi markkinoille sittemmin
tunnetuiksi tulleet RIPRAP-räystäät ja turvakaiteet, joille saatiin
myös tuotesuoja EU:n markkinoilla. RIPRAP-rakenteet ovat korvaamassa hyvää vauhtia suomalaisessa uudis- ja korjausrakentamisessa paljon työaikaa vievän puurakentamisen.
Ensimmäinen Rakennusliike Ripatti Oy:n räystäsasennus tehtiin
Vantaan Ikean laajennusosaan vuonna 2010. Menestyksekkäät korkean
profiilin kohteet ovat tuoneet nostetta tuotteelle ja nyt – kuusi vuotta
myöhemmin – kohteita on toteutettu jo 200. Tämän vuoden tavoite oli
40 kohdetta, mutta tähän loppukesään mennessä olemme työstäneet
RIPRAP-räystäitä peräti 80 kohteeseen (9/2016).
Vaikka viime vuodet ovat olleet yrityksen elämässä sangen tulokselliset, silti jalat ovat pysyneet tukevasti maan pinnalla ja yritys on jatkanut uusien rakentamisen laatua kehittävien tuotteiden suunnittelua.
Menestyäkseen yritysmaailmassa tuotteiden ja palvelujen kehitystyötä
ei voi hetkeksikään lyödä laimin. Siitä ohjenuorasta pidetään vastaisuudessakin lujasti kiinni. Yrityksen etenemisestä kovasti kilpaillussa
rakentamisen maailmassa kertoo sekin, että olemme ottaneet ensimmäisen ison askeleen osallistumisesta Suomen rajojen ulkopuolella
tapahtuvaan suureen rakennusprojektiin.
Menestystarinan viimeinen vaihe on ollut sopimus Skanskan kanssa
toimituksista Etelä-Ruotsiin Lundiin rakennettavaan ESS:n (European
Spallation Source) tutkimuslaitokseen, joka on puolestaan osa mittavaa yhteiseurooppalaista hiukkaskiihdytinprojektia. ESS on lähivuosina Ruotsin suurimpia rakennusprojekteja. Skanska puolestaan on yksi
maailman suurimmista rakennusliikkeistä.

”Tehdään hyvin tai ei tehdä ollenkaan”
Veikko Ripatti, Toimitusjohtaja (eläk.), Rakennusliike Ripatti Oy

CASE

JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENTAMINEN

RAKENNUTTAJA: ESPOON KAUPUNKI
URAKOITSIJA: LUJATALO OY
KUSTANNUSARVIO: 150 MILJ. EUROA

Yrityksen viimeisin suurprojekti oli osallistuminen
Jorvin sairaalaan lisärakentamiseen. Espoon kaupunki
rakennutti vuosina 2013-2016 kaupungin perusterveydenhuollon käyttöön uuden Espoon sairaalan.
Espoon uusi sairaala luovutettiin 30.6.2016 rakennuttajalle,
jona toimi Espoon kaupungin omistama Kiinteistö Oy ja
urakoitsijana Lujatalo Oy.
Rakennusliike Ripatti Oy vastasi lähes kaikista metallisista
sisä- ja ulkopintojen verhouksista.

RKL Ripatti Oy vastasi lähes kaikista
metallisista sisä- ja ulkopintojen verhouksista.

RIPRAP EDELLÄ
Sairaalan urakkahinta oli 123 milj. euroa.
Urakkahinnan perusteella hanke pysyy Espoon valtuuston
päättämässä kokonaiskustannusarviossa 150 milj. euroa, mikä
tarkoittaa sitä, että projekti on pysynyt niin aikataulussaan kuin
kustannusarviossaan.
Ei niin tavallista tämän päivän suurissa rakennusprojekteissa.

Olimme varmasti osa näissä raameissa pysymisestä. RKL Ripatti Oy:n
osuus kokonaiskustannusarviosta oli 2 miljoonan euron luokkaa, mikä
on huomattava osuus silloin, kun puhutaan metallisen ulkopintojen
rakentamisesta vastaavasta alihankkijasta.
Meille rahallisen arvon lisäksi merkittävää on se, että ihmisten ulkoaja sisältäpäin näkyvissä oleva lopputuote, sairaala, on suurelta osin
meidän kättemme työtä. Meillä on ollut suuri rooli ja vastuu rakennuskohteen tyylikkyydestä ja esteettisyydestä.
Meidän liittymisemme Jorvin sairaalaprojektiin perustui varsin pitkälle
rakennusliikkeemme lippulaivueeseen – RIPRAP-räystäselementtiin ja
sen orgaaniseen jatkeeseen RIPRAP-turvakaiteeseen.

Hyvässä yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja
tiukkojen vaatimusten mukaisesti vastasimme
räystäselementtien suunnittelusta ja asennuksesta.

Hyvässä yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja tiukkojen vaatimusten
mukaisesti vastasimme räystäselementtien suunnittelusta ja asennuksesta. Pysymällä tiukassa aikataulussa tulimme jouduttaneeksi itse
vesikattotyötä huomattavasti, eikä sitä vesikattoa ollutkaan vähän,
peräti kolme kilometriä pelkästään räystästä.

TYYLIKKYYTTÄ
Tämän jälkeen seurasi rakennuskohteen kaikki vesikaton
räystäs-, juuri- ja ilmanvaihtopiippujen pellitykset.
Lisäksi vesikatolle ja parkkikansille asensimme itse
suunnittelemamme säleikön.
Säleikkö on huomattavan näkyvä osa Jorvin sairaalan
julkisivua ja julkisivun tyylikkyyttä.

Säleikön kiinnittämisessä oman haasteensa asetti, että säleiden
kiinnitysten oli kestettävä välistä voimakkaastikin puhaltavaa
tuulta. Omaa tuotantoamme oli myös julkisivuun asentamamme aurinkosuojasäleikkö.
Sekin oli meidän mielestä silmää hivelevä.

”Yhteistyö sujui mallikkaasti ja hyvässä hengessä. Tilaaja veti säännöllisesti työmaan
seurantakokouksia, joissa urakoitsijan kanssa aktiivisesti haettiin vastaan tulleisiin
ongelmiin ratkaisuja.”

”Työn laatu täytti suunnittelussa asetetut korkeat vaatimukset. Erikseen on mainittava
iv-konehuoneiden tyylikkäät säleverhoukset, jotka onnistuivat kiitettävästi sikälikin,
että niiden läpi avautuu laaja näkymä rakennuksen ulkopuolelle.”

Hyvässä yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja
tiukkojen vaatimusten mukaisesti vastasimme
räystäselementtien suunnittelusta ja asennuksesta.

PINTALISTOITUKSET: 20000m
PAROC-ELEMENTIT: 1000m²
TYONTEKIJÄT: 30

AMMATTITAITOA
Julkisivun koristepilarit kuuluivat myös meidän tontille, niin
suunnittelu kuin toteutus. Koristepilarit pystytettiin pinta- ja
piilokiinnitteisistä 4 mm:n alumiinisista massiivilevyistä. Näissä
piilokiinnitteisissä levyissä erikoista oli, että koskaan aiemmin ei
ole asennettu näin pitkiä kuuden metrin piilokiinnitteisiä massiivilevyjä.
Seuraavaksi julkisivun koristepalkit verhoiltiin 4 mm:n paksuisella
alumiinisella massiivilevyllä. Sairaalan yhdyskäytävän julkisivulevyinä käytettiin 4 mm:n alumiinimassiivilevyä, yhdyskäytävän
alakattoon puolestaan Ruukin Design Veniceä.
Oman värinsä koristepilareiden ja -palkkien asentamikseen loi
arkkitehdin toivomus, että asennetut levyt olisi pitänyt asentaa 6
metrin pituisista levyistä, kun taas meidän kompetenssiin kuului
käyttää 3 metrin levyä. Asiallisen väännön jälkeen päädyttiin
kuuden metrin mittaisiin levyihin. Lopputulos oli taloudellisesti
kalliimpi, mutta arkkitehdin mielestä myös tyylikkäämpi, mutta
makujahan on monenlaisia.

Teimme kaikki sisäpuoliset rst-listoitukset kynnyksistä aina törmäyssuojiin sekä kaikki
pintalistoitukset, joita oli kaiken kaikkiaan noin 20 000 metriä! Tämä kaikki jouduttiin tekemään
erittäin tiukkojen aikatauluvaatimusten mukaisesti rakennusprojektin aikataulun tikittäessä
viimeisiä vaiheitaan. Loppuaikoina meillä oli Jorvin työmaalla jo noin 30 miestä töissä.
Teimme myös rakennukseen sisälle Paroc-elementtien asennukset jäte- ja likapyykkihuoneisiin
(yhteensä 1000 m²). Molemmissa asennusolosuhteet olivat suorastaan tukalat ja ahtaat asettaen
ammattilaistenkin ammattitaidon kovalle koetukselle.

Pääurakoitsija olisi varmasti pysynyt helposti aikataulussa. Tilaajan vaatimuksesta
työmäärä kuitenkin lisääntyi matkan varrella sen verran, että sovittua päättymisajankohtaa jouduttiin hieman venyttämään. Laajan resurssipohjamme ansiosta
lisääntyneestäkin työmäärästä selvittiin mallikkaasti.

KATSE TULEVAAN
Koko projekti oli yhtiömme kautta aikojen suurimpia hankkeita.
Vaikka aikataulu oli todella tiukka, saimme kaikki asennukset
suoritettua laadullisesti hyvin ja aikataulussa pysyen.
Omien työntekijöidemme periksi antamattomuuden ja projektiin
sitoutuneisuuden lisäksi onnistumisestamme on kiitettävä erittäin
ammattitaitoisen tilaajan (Lujatalo Oy) työmaahenkilöstöä, joka
omalta osaltaan auttoi meitä selviämään meille valtavan suuresta
rakennushankkeesta.
Kaikki työtehtävät, haasteellisimmatkin, vietiin onnistuneesti
loppuun hyvässä yhteistyössä ja -hengessä tilaajan kanssa.
Meille Jorvin sairaalaprojekti merkitsi ennen kaikkea sitä, että
olemme sekä valmiita että kypsiä ottamaan vastaan entistä
suurempia ja vaativampia haasteita ja selviytymään niistäkin.

Olemme valmiit!

”Yrityksestä sai aina jonkun kiinni. Jos työmaalta ei tavoitettu työnjohtajaa, niin
yrityksen ylin johto paikkasi ja vastasi kysymyksiin siltä istumalta tai niin nopeasti
kuin mahdollista.”
Sami Sairanen, vastaava työnjohtaja RI, Lujatalo Oy

VALOKUVAT
MATTI KALLIO

+358 75 758 8100
www.ripatti.fi
info@ripatti.fi
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