HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Laadukkaalla rakentamisella syntyy Terve talo
Vehmaan uusi yhtenäiskoulu
on viimeistä silausta vaille valmis. Lähes 7,5 miljoonan euron uudisrakennushanke on
pienelle kunnalle tärkeä investointi, johon ryhdyttiin vanhan
yläasteen sisäilmaongelmien
vuoksi.
Rakennusmateriaaliksi onkin valittu hengittävä hirsi, mutta rakentamisen laatuun on
kiinnitetty muutenkin erityistä
huomiota.
- Tämä on Terve talo -kohde,
jossa tavoitellaan BREEAM-sertifiointia, joten kaikki työvaiheet täytyy olla tarkasti dokumentoitu, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Alatarvas Sisustus-Nummi Oy:stä.
Yritys on asentanut koulun alakatot, kevyet levyväliseinät sekä puuväliovet ja puulasiseinät.
- Kaikille materiaaleille on
tarkat luokitukset, työmenetelmät ovat pölyttömiä ja esimerkiksi kaikki tavarat piti olla koko ajan Kuivaketju10-kriteerien
mukaisesti irti lattioista, jotta
ne pääsisivät kuivumaan kunnolla, kertoo projektipäällikkö
Mikko Tykkyläinen.
Tällainen kestävä rakentaminen yleistyy kovaa vauhtia varsinkin julkisissa kohteissa. Kohteen KVR-urakoitsijana on ollut Rakennustoimisto
Laamo Oy, jonka kanssa Sisustus-Nummi on tehnyt yhteistyötä jo pitkään.
- Yhtenäiskouluun olemme
asentaneet yksistään kattoa lähes 4000 neliötä, samoin seiniä. Urakka on Sisustus-Nummelle ehkä hieman keskikokoa

Puulasiseinillä hirsirakennuksen interiööriä on saatu kevennyttyä. Vehmaan yhtenäiskouluun on asennettu alakattoa lähes 4000 neliötä. Jaakko Alatarvas on Sisustus-Nummi Oy:n uusi toimitusjohtaja.

isompi, Alatarvas arvioi.
- Toinen näkyvä kohde meillä on tällä hetkellä Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan
kampuksen alakatot. Yleensäkin teemme paljon julkisia
kohteita, niiden sisäkattoja ja
seinäakustointeja. Se on ydinosaamistamme.

Sisustus-Nummen toimitusjohtaja talon sisältä
Jaakko Alatarvas on viisi vuosikymmentä toimineen turkulaisen perheyrityksen uusi toimitusjohtaja. Maaliskuun alkuun
asti hän toimi Sisustus-Nummen Turun yksikön päällikkönä.
- Meillähän on ollut oma yk-
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sikkö Tampereella jo viisi vuotta
ja Helsingissä on tytäryhtiö Rakenne-Tikka Oy. Myös Satakunnassa meillä on oma työnjohto,
vaikkei vielä varsinaista toimistoa olekaan.
Sisustus-Nummen toiminta
on kasvanut eri toimipisteissä
tasaisesti viime vuodet.
- Mahdollisuuksia maantieteelliseen laajentumiseen pun-

taroidaan jatkuvasti yrityksen sisällä, Alatarvas toteaa.
- Kasvumme pohjautuu kuitenkin yrityksen vankkaan ammattitaitoon, tekemisen laatuun ja asiakaslähtöisyyteen
kaikessa tekemisessä: ne ovat

kaikki meidän arvojamme. Vaikka olemme omalla alallamme jo
melko iso toimija, olemme silti
myös aika joustavia.
Työntekijöitä Sisustus-Nummi Oy:llä on lähes tarkalleen
100.

