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kertoo, että meihin luotetaan”, Uusi-
kangas sanoo painokkaasti.

”Tapiolan koulun kattoalueetkin oli-
vat erittäin vaativia. 
Liikuntasalin 800 
neliömetrin laajui-
nen kattorakenne oli 
muodoltaan hyper-
bolinen paraboloidi, 
joita ei ole maail-
massa kovin monia.  
Sen onnistuminen 
oli hyvä mittari sille, 
että erittäin vaativat-
kin kohteet toteutamme aikataulussa.”

Mitä on sovittu, siinä on pysytty.
“Olemme toistakymmentä vuotta teh-
neet yhteistyötä Arikoli Oy:n kanssa. 
Yritys on ollut meidän mestarikunnas-
samme pidetty urakoitsija. Heillä on 
työmaalla aina tekemisen meininki ja 
siinä on pysytty, mitä on sovittu. He 
ovat tosi hyvä luottourakoitsija. Mitä 
hankalampi työ on ollut, sitä parem-
min on käytännössä mennyt”, toteaa 

Tapiolan koulun ja lukion hankkeen 
kokonaisurakoitsijana toimineen PEAB 
Oy:n vastaava mestari Toni Salojärvi. 

“Aikaisemmassa 
historiassamme Ari-
koli Oy on aina kun-
nostautunut silloin, 
kun on ollut jotakin 
vaikeampaa betoni-
rakennetta. Heidän 
erityisvahvuutensa 
ovat vaikeammissa 
kirvesmiestöissä. 
He pystyvät teke-

mään kustannustehokkaasti hyvää 
laatua.” 

“Tapiolan koulussa Arikoli Oy teki 
haasteelliset vesikattotyöt, jotka me-
nivät hyvin. Tarjoamme heille paljon 
myös urakkarajojen väliin jääviä pie-
nempiä töitä. Viime aikoina olemme 
antaneet heille logistiikkavastuun 
muutamilla työmailla, joka sekin on 
toiminut hyvin”, Salojärvi sanoo.

www.arikoli.fi

VAATIVIEN TÖIDEN 
MONIPUOLINEN 
LUOTTOURAKOITSIJA
Vaativan betonirakentamisen eri-

koisosaaja Arikoli Oy vastasi 
Tapiolan koulun ja lukion suur-

remontin vesikattourakoista, logis-
tiikasta sekä lukuisista pienemmistä 
urakkarajojen väliin jäävistä töistä. 
Yritys on neljätoista vuotta toteuttanut 
pääkaupunkiseudulla arvokiinteistöjen 
vaativia rakennusteknisiä töitä yhdes-
sä PEAB Oy:n  ja monen muun suu-
remman rakennusyrityksen kanssa.

”Betonirakentaminen on meidän eri-
koisalaamme. Lisäksi meillä on osaa-
via yleistyöntekijöitä ja työnjohtoa, 

jotka pystyvät hoitamaan kokonaisuu-
tena erilaisia pienempiä sillisalaattitöi-
tä. Kun pääurakoitsija pyytää meitä 
tekemään jotakin, emme yleensä kos-
kaan sano ei. Kohteemme ovat kasva-
neet ja vaikeutuneet vuosi vuodelta, jo-
ten referenssilistamme on jo tosi kova 
luettelo”, Arikoli Oy:n toimitusjohtaja 
Ari Uusikangas sanoo.

Arikoli Oy:n konsepti sopii projektin-
johtourakoihin ja pääurakoihin, joissa 
halutaan keskittää aliurakoiden ulko-
puolisten töiden sekä nopeasti tehtävi-
en pienten lisä- ja muutostöiden hoito 

kokonaisuudeksi luotettavalle yrityk-
selle ja ammattilaisten käsiin.

Mittavissa kohteissa konseptin toi-
mivuus korostuu, kun pääurakoitsija 
saa yhdellä laskulla koko paketin: hen-
kilökunnan, kaluston, materiaalihan-
kinnat, pienet alihankinnat sekä logis-
tiikkapalvelut paperitöineen.

“Luottamus on aika pitkälle se sana, 
joka kuvaa meidän ja pääurakoitsijan 
suhdetta. Suurin osa meidän viime 
vuoden seitsemän miljoonan euron 
liikevaihdostamme tuli tällaisesta itse-
näisestä toiminnasta eri työmailla. Se 

Vaativiin uudistus- ja 
saneerauskohteisiin erikoistunut 
Arikoli Oy tunnetaan arvokiinteistöjen 
huippuosaajana. 
Yrityksen konsepti on osoittanut 
vahvuutensa lukuisissa haastavissa 
rakennusteknisissä kohteissa 
pääkaupunkiseudulla jo yli kymmenen 
vuoden ajan.

Arikoli Oy
Saneeraus- ja uudisrakentaminen
pääasiassa aliurakointina, isot kohteet
pääkaupunkiseudulla.

Napa-Koli Oy
Kiinteistökehittäminen, ekologinen
puurakentaminen, maiseman
huomioiminen ja siihen soveltuva
arkkitehtuuri, ks. myös Koli Cultura.

Lue lisää:
www.arikoli.fi
www.napakoli.fi
www.kolicultura.fi

“Mitä hankalampi työ, sitä 
paremmin on käytännössä 
mennyt”
pääurakoitsija Peab Oy:n vastaavan 
mestari Toni Salojärvi kommentoi 
Arikoli Oy:tä.

Tapiolan koulun kattoalueetkin 
olivat erittäin vaativia. Liikunta-
salin 800 neliömetrin laajuinen 
kattorakenne oli muodoltaan 
hyperbolinen paraboloidi, joita ei 
ole maailmassa kovin monia.  


