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Vuodesta 2003 lähtien toiminut 
JPV-Engineering elää vahvaa 
kasvun aikaa. Viime vuonna yri-
tys teki ennätyksellisen liikevaih-
don, ja kasvua oli yli 50 prosent-
tia. Kuluvalle vuodelle odotetaan 
noin 30 prosentin kasvua.

– Tällä hetkellä tilanne on erit-
täin hyvä, mutta kyllä kasvua 
haetaan edelleen. Nyt esimer-
kiksi kauppakeskuksia on raken-
nettu runsaasti pääkaupunkiseu-
dulla, mutta tilanteet ja kysyntä 
elävät, yrityksen toimitusjohtaja 
Petri Väisänen sanoo.

JPV-Engineering on erikoistu-
nut rakennus- ja muun teollisuu-
den teräsrakenteiden valmista-
miseen ja asennustöihin sekä 
teollisuuden kunnossapitoon.

– Markkinoilla valttimme on 
vaativan työn osaaminen teräs-
runkotöissä. Kun olemme saa-
neet kohteita pääkaupunkiseu-
dulta, ovat työt eskaloituneet ja 
olemme saaneet sieltä suunnalta 
lisää asiakkaita.

Viime vuosien vahvan kasvun 
ovat Väisäsen mukaan mahdol-
listaneet pääkaupunkiseudun 
isot projektit, joita ovat muun 
muassa Pasilan aseman kyl-
keen rakennettu kauppakeskus 
Tripla, jossa JPV-Engineering 
oli mukana vastaamassa ase-
makorttelin teräsrakenteiden 
runkoasentamisesta ja toimi-
tuksista sekä Euroopan kemi-
kaaliviraston rakentaminen, jos-
sa yritys vastasi toimisto-osan 
runkorakenteista.

– Yksi merkittävä kohde on 
uusi Olympiastadion, johon toi-
mitimme ja asensimme katso-
mon kattorakenteet. Kohde oli 

haastava ja myös ainutlaatuinen. 
Vastaavaa kohdetta tuskin ehtii 
tulla oman työelämäni aikana 
uudelleen vastaan, Väisänen 
toteaa.

Aurassa yritys on tehnyt vii-
meisen parin vuoden aikana 
suuria investointeja konekan-
taan sekä myös tuotantotiloihin, 
joita on kasvatettu 3000 neliö-

metristä tämänhetkiseen 5000 
neliömetriin. Yritys työllistää 
alihankkijoineen 114 henkilöä. 
Parin vuoden aikana työnteki-
jämäärää on kasvatettu viidel-
läkymmenellä.

Aurassa yritys on yksi suurim-
mista alueen työllistäjistä, eikä 
JPV-Engineerin yrittäjillä ole 

tavoitteena muuttaa toimipistet-
tään muualle, vaikka työmaat si-
joittuvatkin eri puolille Suomea.

– Tänne olemme investoineet. 
Toistaiseksi tässä on myös edel-
leen neljä hehtaaria lisää tont-
tia, johon voi tarpeen vaatiessa 
laajentaa.

– Kyllä se hienolta tuntuu, että 
olemme täällä pystyneet työl-
listämään väkeä. Samalla me ja 
työntekijämme käytämme täällä 
paikallisia palveluja.

JPV-Engineerin seuraava suu-
ri kohde on Espooseen valmistu-
van kauppakeskus Lippulaivan 

teräsrakenteiden toimittaminen 
ja asentaminen.

– Vaikka kauppakeskusraken-
taminen pääkaupunkiseudulla 
alkanee rauhoittua, uskon, että 
jatkossa kohteita riittää esimer-
kiksi julkisen puolen vireillä ole-
vista hankkeista.

Turussa yritykselle on aihe-
uttanut päänvaivaa Logomon 
sillan rakentaminen ja sen muu-
tostyöt. Teräsrakenteet ovat 
olleet jo valmiina muutamaa 
hienosäätöä lukuun ottamatta, 
mutta yritys ei pääse vielä asen-
tamaan rakenteita paikalleen.

JPV-Engineering kasvaa kauppakeskuksilla 

– Markkinoilla valttimme on vaativan työn osaaminen teräsrunko-

töissä, toimitusjohtaja Petri Väisänen kertoo.

Auralainen JPV-

Engineering on alueensa 

yksi suurimmista 

työnantajista. Viime 

vuosina yrityksen kasvu 

on ollut ennätyksellistä.
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JPV-Engineering

 ■Auralainen, vuonna 2003 
perustettu asennuskonepaja.

 ■Päätoimialat ovat teräsraken-
teiden valmistus- ja asennustyöt, 
teollisuuden huolto- ja kunnossa-
pitotyöt, kone- ja laiteasennukset 
sekä asennusvalvonta.

 ■Työllistää 114 henkilöä, on yksi 

Auran suurimmista työnantajista.
 ■Liikevaihto vuonna 2018  

16 miljoonaa euroa.
 ■Suurimpia hankkeita: Helsin-

gin Olympiastadion, kauppa-
keskukset Tripla, Iso Omena ja 
Lippulaiva sekä EU:n kemikaalivi-
rasto ja Turussa Logomon silta. 


