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ilmoitus

Sisustus-Nummi laajentuu hallitusti
Turun ammattikorkeakoulun uusi kampusrakennus Kupittaalla
on kovaa vauhtia valmistumassa.
Toukokuussa kampukselle siirtyy
AMK:n koko tekniikan alan opetus sekä 2000 opiskelijaa ja 350
työntekijää.
Jännittävän terassitalon muodon saaneessa rakennuksessa
tehdään parhaillaan sisäpintoja,
joista vastaa osaltaan myös turkulainen Sisustus-Nummi Oy.
- Teemme tänne alakattoja ja puurimaverhouksia yhteensä noin 18 000 neliötä, kertoo
Sisustus-Nummen uusi Turun
ja Satakunnan yksikön päällikkö
Mikko Tykkyläinen.
Sisäkattojen ja seinäakustointien asentamiseen erikoistunut
Sisustus-Nummi Oy toimii Turun
ja Satakunnan, Helsingin ja Tampereen ja nyt myös Vaasan alueilla. Vuonna 1968 perustettu perheyritys laajentui vuoden alun liiketoimintaostolla Pohjanmaalle.
Toimitusjohtaja Jaakko Alatarvaksen siirryttyä myös uuden Sisustus-Nummi Pohjanmaa Oy:n
toimitusjohtajaksi yrityksessä aikaisemmin
projektipäällikkönä palvellut Tykkyläinen sai lisää
vastuuta. Hän vastaa myös Turun
ja Satakunnan alueen tarjouslaskennasta.
Sisustus-Nummi
toteuttaa
yhteensä noin 400 erikokoista projektia vuodessa. Suuri osa
projekteista on nykyisin saneerauksia, kuten parhaillaan valmistumassa oleva Turun yliopiston Arcanum-rakennuksen saneerauksen ykkösvaihe.
- Palvelemme pääasiassa paikallisia rakennusyrityksiä. Pal-

YLLÄ: Sisustus-Nummi on asentanut kampusrakennuksen sisäkattoihin pelkästään Paracem-akustiikkalevyäkin 6000 neliötä. Tässä
yhteiskannatuskiskot on asennettu vasta sisäkaton jälkeen.
OIKEALLA: Näyttävä elementti AMK:n kampusrakennuksen sisustuksessa on Sisustus-Nummen asentama akustiikkavillasta ja mäntypuurimasta tehty akustiikkaelementti. Mikko Tykkyläinen ja Tommi Karjalalainen tarkastavat projektikuution valmista seinää.
jon teemme kerrostalotyömaitakin, mutta suurin kohteemme Turussa on nyt tämä YIT:n hallinnoima urakka Kupittaalla, Tykkyläinen sanoo.

Ydinosaamisena
akustiikkaratkaisut
Sisustus-Nummen
asentajat
ovat toteuttaneet kampusrakennukseen monenlaisia tulevasta käyttötarkoituksesta johtuvia
erikoisratkaisuja. Muun muassa
konelaboratoriotiloihin on tehty
äänieristevaimennuskattoja. Katto on ripustettu tärinävaimentimeen.

- Monissa tiloissa meidän on
pitänyt asentaa sisäkatot ennen
yhteiskannatuskiskoja, joihin talotekniikka ripustetaan meidän
jälkeemme. Olemmekin olleet
tällä työmaalla pidempään kuin
yleensä, eli noin puolitoista vuotta kokonaisuudessaan, työnjohtaja Tommi Karjalalainen sanoo.
Rakennuksen aula- ja ryhmätyötilojen akustiikkaa parantamaan tehdään puurimaverhouksia, joiden materiaali on sertifioitua suomalaista mäntyä.
- Asennamme tänne noin
2500 neliötä valmista mäntyrimaverhousta. Siinä määrässä
on jo hiukan toimitushaasteita,

joten tällä kertaa teemme elementit määrämittaan hallilla ja
työstämme sovitepalat määrämittaan työmaalla, Mikko Tykkyläinen kertoo. Kampusrakennus
nielee kapeaa puurimaa kaiken
kaikkiaan noin 70 kilometriä.
Sisustus-Nummi Oy on täy-

den palvelun sisäkattoliike, joka
toimii myös sisäkatto- ja seinäverhousmateriaalien ja kannatustarvikkeiden maahantuojana
ja myyjänä.
Työntekijöitä koko konsernissa on jo yli sata. Sisustus-Nummen kasvu on ollut hallittua,

pohjautuen yrityksen vankkaan
ammattitaitoon, tekemisen laatuun ja asiakaslähtöisyyteen kaikessa tekemisessä. Työn laadun
projektin alusta loppuun takaa
ISO 9002 -järjestelmän pohjalta kehitetty yrityksen oma laatujärjestelmä.
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