
Kaupallinen yhteistyö

Vuonna 2019 Aurassa toimi-
van JPV-Engineeringin liikevaih-
to nousi 15:sta yli 20 miljoo-
naan euroon. Syynä oli Kauppa-
keskus Lippulaivan suururakka, 
minne meni yli 7 miljoonaa ki-
loa terästä. Nyt yritys valmistaa 
ja asentaa teräsrakenteita Van-
taan lentokentälle. Lokakuus-
sa naapuritontilta ostettiin Teri-
masteel Oy, ja kasvu jatkuu.

Toimitusjohtaja Petri Väi-
sänen muistelee, miten yli 20 
vuotta sitten oli vastaavissa 
hommissa vieraalla, mutta jat-
kuvat työmatkat ulkomailla al-
koivat olla rasite.

– Aloin miettiä, että voisin 
tehdä samaa yrittäjänä itsekin, 
koska tunsin markkinat hyvin. 
Pohdimme asiaa Juha Vahteran 
kanssa ja teimme riskiarviointe-
ja. Sitä enemmän innostuimme. 
Myin asuntoni, josta saimme al-
kupääoman. Päivääkään ei ole 
kaduttanut, Väisänen hymyilee. 

Tuotantojohtaja Marko Virta 
tuli yritykseen osakkaaksi mar-
raskuussa 2011.

Kasvu on  
päätavoite
Aurassa yrityksellä on 5 ha:n ton-
tilla useita tuotantotiloja. Suurten 
rakennuskohteiden teräsraken-
teet, eli palkit, pilarit ja elemen-
tit tehdään niissä. Asennukset ja 
betonivalut toteutetaan rakennus-
kohteessa. Terimasteel Oy:ssä val-
miit teräselementit maalataan. 

–Terimasteelin osto helpot-
taa tuotantoa monin tavoin. Nyt 
toimimme konsernina ja työn-
tekijämäärä kasvoi 47:ään. Sa-
mat alihankkijat ovat olleet 
meillä jo yli 10 vuotta. Hyvät ih-

missuhteet ovat bisneksessä 
tärkeitä, painottaa Väisänen.

–Kasvu perustuu Väisäsen 
mukaan siihen, että tehdään 
aina se, mitä luvataan. Yritystä 
myös kehitetään koko ajan, ko-
nekantaa uusitaan ja investoin-
teja tehdään. Laatua ja ammat-
titaitoa pidetään yllä. Näin luo-
daan syvä luottamus sekä asi-
akkaisiin että työntekijöihin.

Sertifikaatteja ja  
palkintoja
Yritys oli ensimmäisten joukos-
sa EXE-järjestelmässä, jossa on 
neljä vaativuusluokkaa. FISE-pä-
tevyystasoja on kolme. JPV-Engi-
neering täyttää nämä kaikki. Esi-
merkiksi Olympiastadionin ra-
kenteisiin piti olla poikkeukselli-
sen vaativan tason pätevyys.

– Sertifiointijärjestelmät, ku-
ten ISO 9001-laatu ja CE-mer-
kinnät, ovat alallamme ehdotto-
mat. Nyt meille tulee uudet oh-
jausjärjestelmät. Ne tuovat läpi-

näkyvyyttä asiakkaisiin päin ja 
helpottavat dokumentointia. 

JPV-Engineering sai Auran-
maan Yrittäjägaalassa Vaikut-
tava Elinvoimateko 2022 -kun-
niakirjan.

– On tärkeää olla sekä yri-
tyksen että alan kehittäjä. Kas-
vu on ollut tavoitteemme koko 
ajan. Ensi vuoden tilauskirjakin 
on jo lähes täysi ja uusia suun-
nitelmia on paljon, Petri Väisä-
nen sanoo selvästi innostunee-
na vaativasta työstään.

20-vuotias JPV-Engineering Oy  
on merkittävä teräsrunkojen 
valmistaja Suomessa
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