
VUOSIKERTOMUS 
2016



VUOSIKERTOMUS 2016

SISÄLTÖ

04 |  Historia 
       Parempaa elämää jo vuodesta 1996

06 |  Arvot ja visio

08 | Toimitusjohtajan katsaus  
 Rakennusala vetää koko kansantaloutta

10 | Hallitus ja organisaatio

12 | Varatoimitusjohtajalta  
 Ensimmäiset kuukaudet

14 | Case  
 As Oy Vantaan Osmanheikki

16 | Case  
 Pasilan kerrostalot, Helsinki

18 | Case  
 Lappeenrannan Rakuuna-kortteli

20 | Vartelainen  
 Esimerkin antaja

22 | Vartelainen  
 Haastavien tilanteiden ammattilainen

24 | Vartelainen  
 Rakennusalan moniosaaja

26 | Hallituksen toimintakertomus 

35 | Tuloslaskelma

36 | Tase

38 | Rahoituslaskelma



2010-luvulle tultaessa kotimaakunnassa Kymenlaaksossa raken-
taminen on merkittävästi hiljentynyt johtuen alueen voimakkaasta 
rakennemuutoksesta. Samanaikaisesti pääkaupungin kehyskuntien 
väestönkasvu on taittunut ja sen myötä rakentaminen on vähentynyt 
myös kehyskunnissa. Vuonna 2011 seuraavaa Kohon sukupolvea 
astui yrityksen palvelukseen Harri Kohon aloitettua yrityksessä.

Yrityksen laatujärjestelmä sai ISO:9001-sertifikaatin vuonna 
2011 ja laatujärjestelmää on määrätietoisesti koko ajan kehitetty ja  
auditoitu vuosittain.

Nyt 2010-luvun puolessa välissä kaupungistuminen on vallitseva 
megatrendi, joka säätelee koko Suomen kehitystä. Vuodesta 2013 
alkaen suurin osa yhtiön liikevaihdosta onkin jo tullut pääkaupun-
kiseudulta. Varte on pitkäjänteisesti rakentanut organisaatioitaan 
pääkaupunkiseudulla ja vuonna 2016 pääkaupunkiseudun osuus 
tuloutetusta liikevaihdosta oli 60 %, mutta kuluvalla tilikaudella 
jo yli 80 %.

Vuonna 2015 yritys aloitti Lappeenrannassa ensimmäisen hank-
keensa.

Korjausrakentaminen tuli pysyväksi osaksi Varten liiketoimintaa 
2015, kun yrityksen sisälle perustettiin oma yksikkö vastaamaan 
vain korjausrakentamishankkeista.

Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto saavutti uuden ennätyksen. 
Nyt jo kaksikymmentä vuotta ensimmäisen rakennushankkeen 
jälkeen, jatkuu toimintamme vakaana kohti 2020-lukua.

Parempaa elämää  
jo vuodesta 1995
Yhtiön historia lähtee liikkeelle Heikki Henttosen ja Juha Outavan 
perustamasta Joutec Oy -yhtiöstä. Joutec käynnisti vuonna 1995 
ensimmäisen hankkeensa, pienen asuinkerrostalon rakentamisen 
Kouvolaan.

Vähän myöhemmin Heikki Koho jäi pois perustamansa Oka Oy:n 
palveluksesta, koska oli jo aikaisemmin myynyt omistuksensa 
yrityksestä. Oka Oy perustettiin nimellä Rakennusliike Koho & 
Sutela Oy. Yhtiö on poistunut rekisteristä joitakin vuosia sitten, 
kun se sulautui Lemminkäinen-konserniin.

Vuonna 1996 Heikki Koho siirtyi Henttosen ja Outavan perustaman 
yhtiön toimitusjohtajaksi ja samalla yhtiön osakkaaksi. Yhtiön nimeksi 
muutettiin samanaikaisesti Rakennus-Varte Oy. Pian nimenvaihdok-
sen jälkeen yhtiön taloyhtiöiden tuotemerkiksi valittiin yhtiön sisällä 
demokraattisella päätöksellä ”Heikki”. Ensimmäinen sittemmin 
tutuksi käynyttä Heikki-nimeä kantanut taloyhtiö on As Oy Kouvolan 
Saarennonheikki – pieni kaksikerroksinen kerrostalo Kouvolassa. 

Yhtiön liikevaihto kasvoi tasaisesti, varsinkin kun päästiin 2000-
luvun nousukaudelle. Toimialue laajentui pian Kouvolasta muualle 
Kymenlaaksoon, jossa seuraavia kaupunkeja olivat Hamina ja Kotka.

Pääkaupunkiseudulle yritys laajensi toimintaansa vuonna 2003, 
jolloin perustettiin tytäryhtiö Varte-Uusimaa Oy. Tytäryritys aloitti 
Varten rakentamistoiminnan pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa.

 Vuonna 2004 yrityksen perustajaomistajat jäivät yrityksestä pois 
ja yrityksen pääomistajaksi tuli Kohon perhe. 

Rakentamistoiminta oli vilkasta pääkaupunkiseudulla jo 2000- 
luvun alussa ja jo vuonna 2005 silloisen Varte-konsernin liikevaih-
dosta 40 % tuli pääkaupunkiseudulta Varte-Uusimaa-yhtiöstä. 

Rakentamistoiminta koki myllerryksen vuoden 2008 finanssikriisin 
pyörteissä, asuntokaupan hyytyessä koko Suomessa. Aina vuoteen 
2007 saakka yhtiö rakensi vain omaperusteista asuntotuotantoaan 
sekä neuvottelu-urakoita. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin 
pyörteissä toimintaa laajennettiin myös kilpailu-urakointiin.

Päijät-Hämeen alueelle yritys lähti vuonna 2007, jolloin perustet-
tiin oma tulosyksikkö Lahteen. Lahden alue onkin vakiinnuttanut 
asemansa yhtenä tärkeänä Varten toiminta-alueena.

2010-luvun taitteessa saavutettiin 100 työntekijän merkkipaalu, 
joista noin puolet oli työmaahenkilöstöä ja puolet toimihenkilöitä.

4 Varte Oy 
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Toiminta laajenee  
Lappeenrantaan

Joutec Oy aloittaa  
rakennustoiminnan 1995

Nimeksi tulee Rakennus-Varte Oy 
ja Heikki Koho toimitusjohtajaksi

Toiminta laajenee ja 
vakiintuu Kouvolassa

Yhtiön toiminta laajenee 
Kotkaan ja Haminaan

Yhtiön toiminta laajenee  
Etelä-Karjalaan, Luumäelle

Varte-Uusimaa Oy 
perustetaan

Varte-Yhtiöt siirtyvät pääosin 
Kohon perheen omistukseen

Liikevaihdosta  
jo lähes 40 % 
Uudeltamaalta

Omia RS-hankkeita mm. 
Espoossa, Järvenpäässä  

ja Kirkkonummella

Lahden 
aluetoimisto 
perustetaan

Toiminta laajenee kilpailu-urakointiin. 
Ylipitkä 18 kk:n tilikausi

Kotkan Museo- 
kadun kolmion  

rakentaminen alkaa

30.9.2010  
yhtiön nimeksi  
tulee Varte Oy

Varte-Uusimaa sulautuu 
Varte Oy:öön

Pääkaupunkiseudun osuus 
liikevaihdosta kasvaa

Pääosa liikevaihdosta 
pääkaupunkiseudulta
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Yhteistyö
Työskentelemme kaikki yhteistyössä kohti samaa 
päämäärää. Toimimme yhteistyössä yrityksen koko 
henkilöstön kanssa ja hyödynnämme päivittäisessä 
työssämme kunkin ihmisen osaamista ja ammattitai-
toa työtehtävästä ja asemasta riippumatta.

-Luotettavuus 
ja yhteiskunta-
velvoitteiden 
noudattaminen
Olemme kaikessa toiminnassamme luotettava ja 
avoin kumppani, johon asiakkaamme ja yhteistyö-
kumppanimme voivat aina luottaa. Toimintamme 
lähtökohtana on aina yhteiskuntavelvoitteiden tin-
kimätön noudattaminen.

Muuntautumis-
kyky
Erotumme kilpailijoistamme joustavuudella ja muun-
tautumiskyvyllä markkinoiden ja toimintaympäristön 
muuttuessa. Pidämme silmämme aina auki ja harkit-
semme uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

Jatkuvuus
Suoritamme jatkuvaa riskien analysointia ja vältämme 
ylisuuria riskejä. Korostamme yrityksen toiminnassa 
pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka turvaavat asemamme 
markkinoilla ja roolimme vastuullisena työpaikkana. 
Haluamme tehdä ratkaisuja, jotka turvaavat yrityksen 
jatkuvan kehittymisen ja toiminnan pitkälle tulevai-
suuteen. 

Varte Oy keskittyy kannattavaan asuntotuotantoon 
KVR-hankkeissa, kilpailu-urakoinnissa ja korjausraken-
tamisessa. Varten kilpailuetuna on joustavuus, tehok-
kuus ja laadukas toteutus. Markkina-alueena Vartella 
on pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja 
Pirkanmaa sekä Turku. Liikevaihto kasvaa 150 milj. €, 
liiketuloksen pysyessä 4,0–5,0 %:ssa.

Omistus
Varte on yksityisessä omistuksessa oleva rakennusliike, 
jossa päätösvaltaa käyttää Kohon perhe.

Kasvu
Varten liikevaihto vuonna 2025 on vähintään 150 milj. €. 
Varte Oy liikevaihto kasvaa tasaisesti 5–10 % vuodessa.

Kannattavuus
Liiketuloksemme on tilikausittain 4,0–5,0 %.

Omavaraisuus
Tavoitteena on vähintään 35 %:n omavaraisuusaste 
vuosittain.

Toiminta-alue
Kasvukeskuspaikkakunnat, joita ovat pääkaupunki-
seutu, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Turku.

Palvelut
KVR-hankkeet, kilpailu-urakointi, korjausrakentaminen.

Tuotteet
Kannattava asuntotuotanto kasvukeskuspaikkakunnilla.

Kilpailuetu
Keskisuuren yrityksen joustavuus, tehokas ja laadukas 
toteutus, tuotekehitys, toiminnan jatkuva kehittäminen.

ARVOTVISIO 2025

Varte Oy 76 Varte Oy 



ASUNTORAKENTAMINEN JATKUU VILKKAANA
Rakennusalan kasvun taustalla on kaupungistumiskehitys, joka luo 
kasvupaikkakunnille vahvan asuntokysynnän sekä tarpeen myös 
muiden palveluiden rakentamiselle. Vuoden 2016 aikana aloitettiin 
noin 36 000 asunnon rakentaminen, joista 1/3 oli kuluttajille myytäviä 
asuntoja, 1/3 valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ja 1/3 vapaara-
hoitteisia vuokra-asuntoja. Kaiken kaikkiaan aloitetuista asunnoista oli 
siis 2/3 vuokra-asuntoja. Asuntorakentamisen kokonaismäärä vuonna 
2016 vastaa hyvin ennusteita asuntojen rakentamistarpeesta. VTT:n 
tekemän selvityksen mukaan kaupunkeihin tapahtuvan muuttoliik-
keen takia seuraavan 20 vuoden aikana uusia asuntoja tarvitaan noin 
700 000. Tämä asuntojen rakentamistarve tarkoittaa selvästi yli 30 000  
asunnon rakentamista joka vuosi.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamisen taustalla on 
myös lähes nollassa oleva korkotaso. Pääomia kanavoituu turval-
lisiin ja vakaisiin asuntosijoituksiin. Ilmiö on varsin uusi ja vasta 
nyt, vuoden 2016 lopulla ja 2017 alkupuoliskolla, on valmistumassa 
ensimmäistä kertaa merkittäviä määriä uusia vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja. Vuoden 2017 aikana näemme, löytyykö niihin heti 
riittävästi maksukykyisiä vuokralaisia. Pitkällä aikavälillä asunnot 
tulevat kasvupaikkakunnilla varmasti tehokkaaseen käyttöön, mutta 
lyhytaikaista ylitarjontaa saattaa paikallisesti esiintyä. 

Käsitykseni mukaan vuonna 2017 asuntorakentamisen aloitus-
määrät ovat jonkin verran maltillisempia, mutta merkittävään pu-
dotukseen en usko.

ASUNTOJEN HINTA JA ASUMISTUKI
Asuminen on Suomessa kallista ja siitä usein syytetään rakentajia 
tai alan vähäistä kilpailua. Syyt ovat kuitenkin kokonaan toisaalla. 
Erityisesti pääkaupunkiseudulla on kaksi merkittävää asuntojen 
hintaa nostavaa syytä. Ensinnäkin kohtuuttoman vaikeat asema-
kaavamäärykset johtavat hyvin komplisoituihin ja kalliisiin toteu-
tusratkaisuihin. Toinen tärkeä syy on tonttimaan kalleus. Kaupungit 
rahastavat rakennusoikeuden kaavoittamisessa ja myynnissä nostaen 
näin tonttimaan yleistä hintatasoa. Koko Suomessa rakentamisen 
hinnanmuodostuksessa verotus on tärkeä tekijä: asunnon loppuhin-
nasta yli 40 % on veroa. Toinen valtakunnallinen syy on yhä lisääntyvä 
regulaatio alalla – pelkästään verottajalle tehtävä kuukausittainen 
palkka- ja laskutusraportointi maksaa Varten kokoisessa yrityksessä 
vähintään 2–3 toimihenkilön vuosipalkan – toki harmaa talous on 
näillä toimenpiteillä rakennusteollisuudesta karsittu kokonaan pois.

Asumisen tukemisesta on päättyvän vuoden aikana käyty vilkasta 
keskustelua, koska Kelan maksamat asumistukimenot ovat nousseet 
viime vuosina reipasta vauhtia ja vuositasolla ne ovat jo lähes kaksi 
miljardia euroa. Asumistuen väitetään nostavan myös vuokrahin-
tatasoa, joka saattaa myös jossain tapauksessa pitää paikkansa.

Toisaalta Valtiontaloudentarkastusvirasto otti kantaa siihen, että 
valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon sisältyy käänteistä 
asumistukea, koska tuettuja asuntoja vuokrataan alle todellisen 
markkinahinnan. 

Velkarahalla elävässä suomalaisessa yhteiskunnassa kysymystä 
asumisen tukemisesta on vaikea ratkaista. Asumisen tukeminen siis 
saattaa nostaa entisestään vuokrahintoja, mutta toisaalta valtiolla 
ja kaupungeilla olisi myös paljon keinoja laskea asuntojen hintoja. 
Asumista on yhteiskunnan joka tapauksessa pakko tukea, jotta 
ihmiset pystyvät asumaan siellä, missä heille on tarjolla töitä.

RAKENTAMISEN VOLYYMI HUIPUSSAAN
Rakennustuotanto on ollut viime aikoina niin vilkasta, että monissa 
resursseissa on merkittäviä kapeikkoja. Työmaiden teknisistä toimi-
henkilöistä on alalla ollut niukkuutta jo vuosia, mutta se on viime 

aikoina edelleen kärjistynyt. Koska rakentaminen on nyt keskit-
tynyt vain muutamiin kasvukeskuksiin, monet ammattitaitoiset 
henkilöt yksinkertaisesti vain asuvat ”väärällä” paikkakunnalla, 
eikä muutto työn perässä ole aina mahdollista eikä ainakaan 
kovin yksinkertaista. Betonielementtiteollisuuden kapasiteetti 
on lähes 100-prosenttisesti käytössä ja tuloksena siitä on ollut 
hintatason nousu ja toimitusaikojen venyminen – tällä hetkellä 
monien rakennushankkeiden aikataulun laadinnan lähtökohtana 
on betonielementtien toimitusaika. 

Tarjouslaskennassa on vuoden 2016 loppupuoliskon osalta ollut 
vaikeuksia saada asiallisia ennakkotarjouksia monista rakennusosa-
toimituksista ja aliurakointipalveluista. Rakennusosatoimitukset ja 
monet aliurakointialat kipuilevat kapasiteettiensa äärirajoilla. Tulok-
sena on ollut rakennusliikkeen panoshintojen nousu ja sitä kautta 
myös asuntojen ja kaiken rakentamisen hintatason nousu. Erityisesti 
pääkaupunkiseudulla se saattaa johtaa siihen, että joidenkin hank-
keiden aloituspäätökset törmäävät kohonneeseen kustannustasoon 
ja toteutusajankohtaa lykätään tai suunnitelmia muutetaan. 

VARTESSA ENNÄTYSVUOSI
Varten työkanta on ollut erinomainen ja yrityksen liikevaihto päät-
tyneen tilikauden aikana oli kaikkien aikojen suurin. Vuoden 2016 
lopussa on valmistunut ennätysmäärä uusia rakennuskohteita; 
esimerkiksi noin 400 asunnon vastaanottotarkastukset pidetään 
muutaman viikon sisällä. Myös korjausrakentamisen tulosyksikkö 
on saatu hyvään vauhtiin ja tällä hetkellä lähes 200 asunnon korja-
usurakat ovat käynnissä. 

Koko organisaatiomme on joutunut toimimaan kovassa paineessa 
ja ratkaisemaan koko ajan monia käytännön rakentamiseen liittyviä 
ongelmia, mutta kaikista haasteita on selvitty kiitettävästi. Kaikki 
työmaamme ovat tilikauden aikana valmistuneet tavoitteiden mukai-
sesti, niin laadullisesti kuin aikataulullisesti. 

Monet rakennushankkeemme jat-
kuvat vuosille 2017 tai 2018 ja uusien 
KVR-hankkeiden suunnittelu on käyn-
nissä – tilauskantamme on erittäin hyvä. 
Se mahdollistaa yrityksemme toiminnan 
vakaan kehittämisen.

 
KIITOS OMALLE 
HENKILÖKUNNALLE
Päättynyt tilikausi on ollut hen-
kilöstöllämme kiireinen ja työn-
täyteinen. Organisaatiotamme 
on uusittu ja monta uutta 
ammattitaitoista toimihen-
kilöä on saatu Varte-tiimiin. 
Olen vakuuttunut siitä, että 
tällä henkilöstöllä yritys on 
kilpailukykyinen kaikissa 
markkinatilanteissa.

Lausun parhaat kii-
tokseni yhtiömme koko 
henkilöstölle päättyneen 
tilikauden aikana tehdys-
tä hyvästä työstä.

Kouvolassa 8.12.2016
Heikki Koho
toimitusjohtaja, 
rakennusneuvos

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TALOUSKASVU PYSYY VAATIMATTOMANA
Työmarkkinajärjestöt neuvottelivat viime ja tänä vuonna yli 14 kuu-
kautta kilpailukykysopimuksesta, jonka ainoa konkreettinen tulos oli 
symbolinen 24 tunnin lisäys vuosityöaikaan. Tämä puuhastelu tapahtui 
aikana, jolloin Suomen kansantuote oli alempana kuin vuonna 2008. 
Koska se on edelleen alle vuoden 2008 tason, on siitä pääteltävissä, 
ettei ainakaan työmarkkinapöydistä saada uutta apua Suomen ta-
louskasvuun. Työmarkkinat ovat jähmettyneet 1980-luvulle ja sieltä 
puuttuu kokonaan tilannetaju – pidetään vain sitkeästi kiinni men-
neisyydestä. Suurien ikäluokkien poistuessa eläkkeelle, on työvoiman 

Rakennusala  
vetää koko  

kansantaloutta

Varten uudistetut toimitilat Helsingissä.

kokonaismäärä Suomessa kääntynyt lasku-uralle – työtunteja syntyy 
aikaisempaa vähemmän, ellei sitten maahanmuutosta saada apua. 
Toisaalta myös työn tuottavuuden kasvu on viime vuosina ollut kovin 
vaatimatonta. Näiden tosiasioiden valossa ei ole näköpiirissä, että 
Suomen bruttokansantuote kovin paljoa kasvaisi tulevina vuosina. 

Ainoa poikkeus on nyt rakennusala, joka on ollut vahvassa kasvussa 
ja tänä syksynä syntyneessä rakennusalan työehtosopimuksessa oli 
myös uusia ennennäkemättömiä avauksia palkkajoustojen suhteen. 

Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan vuonna 2016 
noin 1,0 %, ja ilman rakennusalan vahvaa kasvua se olisi jäänyt nollaan. 



Hallitus ja organisaatio

TILINTARKASTAJA: 
KHT Panu Juonala
Ernst & Young Oy

Harri Koho
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Pasi Saarinen

Klaus Saarikallio

Heikki Koho

Hallitus

Johtoryhmä
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KONSERNISTA PERHEYRITYKSEEN
Kevät 2016 oli itselleni muutoksen aikaa. Noin 20 vuotta ison 
rakennuskonsernin palveluksessa vaihtui perheyrityksen 
johtotehtäviin. Muutos on ammatillisesti tehnyt minulle 
hyvää ja se on monella tapaa ollut minulle mielenkiintoinen. 
Suurin muutos on ollut siirtyminen isojen rakennusprojektien 
johtamisesta mukaan koko yritystoiminnan johtamiseen 
ja osallistuminen yrityksen eri toimintojen kehittämiseen. 

Osaavilla ihmisillä on todella iso merkitys tässä yritykses-
sä. Tekemisellä on aina kasvot ja toimintatapa. Päätösten 
nopeus, henkilöstön ammattitaito ja osaaminen ovat hyvällä 
tasolla. Oma asuntotuote on koettu ja hyvä ja lisäksi raken-
tamisen prosessit ovat kunnossa. Asuntojen myynnistä 
vastaa pääosin oma henkilöstö, joka tuo persoonallisuutta 
ja henkilökohtaisuutta asiakasrajapintaan. Tässä yrityksessä 
kaikki asiat henkilöityvät ja jokainen yrittää parhaansa. 
Kuljetaan koko ajan osaamisalueella, mutta tartutaan myös 
monipuolisesti, mutta harkiten, uusiin haasteisiin.

TOIMINNANOHJAUS
Varten toimintajärjestelmä on kunnianhimoinen kehitys-
panostus yritykselle – työmaatuotanto on siirtynyt meillä 
digiaikaan. Oman henkilöstön kehittämä tuotannonohjaus-
järjestelmä on todella hieno osoitus ihmisten osaamisesta 
ja kunnianhimosta. Halutaan kehittää toimintoja ja tehdä ja 
nähdä asiat uudella tavalla. Omistajilta järjestelmän kehitys 
on vaatinut uskoa ja merkittävää taloudellista panostusta. 

Uskon, että saavutamme kilpailuetua tällä poikkeukselli-
sen kehittyneellä toimintajärjestelmällämme. Järjestelmän 
myötä asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat olla vakuuttu-
neita siitä, että sopimuksen mukaiset toimenpiteet on tehty 
sovitussa aikataulussa. Lisäksi niin yritykselle kuin myös 
asiakkaillemme jää aukoton dokumentointi työmaa-aikai-
sista tapahtumista.

TYÖMAAT
Työmaat ja tuotanto noudattavat yrityksen linjaa – tehdään 
niin kuin itselle. Työmailla on aito tekemisen meininki. Työ-

turvallisuudesta huolehtiminen on keskeistä. Lopputuotteen 
laadun varmistamiseksi käytetään hyväksi ja luotettavaksi 
havaittuja urakoitsijoita. 

Yrityksen arvot korostuvat ja näyttävät todeksi sen, että 
ihmiset ovat tärkein voimavara yritykselle. Yrityksessä tie-
dostetaan työmaiden tärkeä rooli sekä tuotanto ja tekemisen 
laadukkuus on arvoketjussa korkealla.

TULEVAISUUS
Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun rakentaminen käy 
kovilla kierroksilla. Kasvutavoitteemme perustuu strate-
giaamme ja visioomme 2025, joka on kannattava kasvu 
ja laadukas rakentaminen. Haluamme tu-
levaisuudessakin olla se yritys, joka pitää 
henkilöstöstään hyvää huolta ja hoitaa 
asiansa vastuullisesti ja rehellisesti kaikkiin  
sidosryhmiin nähden. 

Rekrytoimme osaavaa henkilökuntaa 
tarpeen mukaan ja panostamme henkilö-
kuntamme työviihtyvyyteen. Kehitämme 
uusia ja vahvistamme vanhoja hyviä 
prosesseja ja toimintatapojamme. 
Näen tämän yrityksen tulevaisuu-
den erittäin positiivisessa valossa. 
Pystymme erottumaan kilpaili-
joista henkilöstön, laadukkaan ja 
monipuolisen tekemisen kautta. 

Tavoitteet on asetettu ja 
katse on siirretty jo seuraaviin 
vuosiin. Kohta on yksi vuosi 
takana tässä yrityksessä  
– perehtyminen yritykseen on 
ollut todella nopeaa. Tästä on 
hyvä jatkaa.

Helsingissä 8.12.2016
Jarkko Ilkka
varatoimitusjohtaja

Varatoimitusjohtajan  
ensimmäiset kuukaudet

12 Varte Oy 



Useimmat KVR-kohteet ovat rakennusliikkeessä vireillä pitkään, 
hankkeen eri vaiheissa. Osmanheikki oli vireillä lähes neljä vuotta 
– hanke käynnistyi jo alkuvuodesta 2013, jolloin alkoivat neu-
vottelut tontin ostamisesta. Loppuvuodesta 2013 allekirjoitettiin 
kiinteistökaupan esisopimus, jolla sovittiin Osmankäämintien 
ja Tikkurilantien kulmassa olevan tontin ostamisesta Vartelle. 
Keväällä 2014 asemakaavan muutos sai lainvoiman, jonka jälkeen 
kohteen suunnittelu käynnistyi – suunnittelijana toimi Arkki-
tehtitoimisto Heikki Käppi Oy Kouvolasta, pääsuunnittelijana 
arkkitehti Heikki Käppi.

Keväällä 2015 Varte ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 
käynnistivät neuvottelut kohteesta. Sopimusasiakirjat allekirjoi-
tettiin kesäkuussa 2015, minkä jälkeen rakennustyöt käynnis-
tyivät tontilla viipymättä. Myöhemmin syksyllä 2015 Etera ja 
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy allekirjoittivat sopimuksen kohtee-
seen rakennetun päivittäistavarakaupan tilojen vuokraamisesta.

Lähellä Vantaanjokea olevan tontin pohjamaa on savea, joten 
kerrostalo perustettiin teräsbetonisten tukipaalujen varaan. 
Rakennusten elementtirungot nostettiin syksyn ja talven aikana 
ja vesikattovaiheeseen päästiin kevättalvella 2016. 
Työmaata johti vastaavana työnjohtajana Pasi Blom apunaan 
Varten muu työnjohtotiimi. Varsinaiset rakennustyöt tekivät 
pääosin Varten yhteistyökumppanit ja aliurakoitsijat. Kohteen 
suuruutta kuvaa se, että työmaan aikana työmaalla työskenteli 

As Oy Vantaan Osmanheikki
eripituisia työjaksoja yli 700 työntekijää, jotka olivat noin 190:n eri 
työnantajan palveluksessa. Tämä vaati rakennusliikkeen suunnit-
telu-, hankinta- ja sopimusprosesseissa tarkkuutta, mutta ennen 
muuta työmaan työnjohdolta tinkimätöntä urakoitsijoiden töiden 
valvontaa ja kontrollointia työmaalla. Varsinaisella rakennustyö-
maalla keskimääräinen henkilömäärä oli 48 henkilöä päivässä. 
Kun tähän lisätään Varten hankekehityksessä ja hallinnossa tehty 
työ sekä suunnittelutoimistoissa tehty työ, voidaan arvioida 
kokonaistyöllisyysvaikutuksen olevan lähes 60 henkilötyövuotta.

Osmanheikin työmaalla työturvallisuudesta huolehdittiin esi-
merkillisesti ja Varten vuoden 2016 työsuojelun tunnustuspalkinto 
myönnettiin kohteen vastaavalle työnjohtajalle Pasi Blomille. 
Työmaalla tapahtui koko aikana yksi hyvin lievä tapaturma, 
minkä jälkeen työmaalla tehtiin 404 tapaturmatonta työpäivää.

Kohde valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin tilaajalle 
niin kutsuttuna nolla-virheluovutuksena. Kohteen asukkaat 
pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa heti jouluksi 2016. Talon 
asukkaita ja myös muuta lähiympäristöä palveleva Alepa-myy-
mälä avautuu tammikuussa 2017.

Kiitämme Eteran erittäin ammattimaisesti hoidettua pro-
jektinjohtoa. Kiitämme myös tilaajan nimeämää työmaan val-
vontaorganisaatiota, jotka hyvässä hengessä, yhdessä Varten 
työnjohtotiimin kanssa, olivat rakentamassa kohdetta tavoitteena 
mahdollisimman hyvä lopputulos.
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As Oy Vantaan Osmanheikki
Osmankäämintie 7, 01300 Vantaa

Kohteen tilaaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Kohde on Varte Oy:n omaa KVR -tuotantoa.

Vastaava työnjohtaja: Pasi Blom 

Aikataulu
Kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitettiin 23.10.2013

Asemakaavan muutos sai lainvoiman 28.5.2014

Urakkasopimus allekirjoitettiin 29.6.2015

Kohteen rakennustyöt alkoivat 1.7.2015

Vastaanottotarkastus pidettiin 16.12.2016

Asukkaat muuttivat joulukuussa 2016

Päivittäistavarakauppa avataan tammikuussa 2017

CASE: AS OY OSMANHEIKKI, VANTAA
Kuvattu 12/2016

14 Varte Oy 

29 368 m3
rakennustilavuus

10 142 m2
bruttopinta-ala

5 590 m2
asuntopinta-ala

353,5 m2
liiketilan pinta-ala

43/33 kpl
autopaikkaa (hallissa/piha-alueella)



Yleisradion Eläkesäätiö järjesti syksyllä 2014 tontin luovutus-
kilpailun, jonka voitti Varte Oy. Hankkeeseen haettiin yhteis-
työkumppaniksi Lähitapiola, jonka kanssa sovittiin joulukuussa 
2014 toisen kerrostalon rakentamisesta heidän omistukseensa. 
Kohteen suunnittelu oli käynnistetty jo ennen tonttitarjouksen 
tekemistä helsinkiläisen Arkkitehtiryhmä A6 Oy:n kanssa. Kohteen 
pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti Tapio Saarelainen.

Suunnittelussa oli haastavaa sovittaa talot, niiden sisäänkäynnit 
ja ajoneuvoliittymä Radiokadun kohtuullisen jyrkästi nousevaan 
mäkeen. Toisaalta varsinaisten rakennuspaikkojen maanpinta 
oli useita metrejä katutason alapuolella. Tontilla oli myös YLE:n 
maanalaisiin tiloihin johtava huoltotunneli, jonka ajoyhteys oli 
sovitettava kerrostalojen suunnitelmiin. Suunnittelu eteni nopeasti 
ja rakennuslupa myönnettiin kesäkuussa 2015.

Kohteiden rakennustyöt käynnistyivät heti heinäkuussa 2015. 
Tonteilla perustamisolosuhteet olivat monimuotoiset ja vaikeat. 
Ensinnäkin tonttien alla oli sekä HSY:n että YLE:n huoltotunneleita, 
joissa olevat putkistot ja kaapelit oli suojattava etukäteen siltä 
varalta, että louhinnan tärinä irrottaisi tunneleissa lohkareita. 
Toisaalta YLE:n tunnelia peittävä kalliokerros oli verrattain ohut, 
joka aiheutti louhintaan erityisvaatimukset. Tonttien alueella 
kalliopinta tippui jyrkästi ja Radiokatu 17:n kohdalla perustukset 
oli puolestaan tuettava porapaaluin kallioon. Kun tähän lisätään 
tontin naapurien, YLE:n ja MTV:n, aiheuttamat erityisvaatimukset 
esimerkiksi louhinnan räjäytyshetkien ajoituksessa, voi todeta, 
että tonttien pohjarakentamisolosuhteet olivat poikkeuksellisen 
vaativat. Työmaa selvisi haasteista kuitenkin hienosti.

Pasilan kerrostalot, Helsinki
Pitkän ajan vaatineen perustamistyövaiheen jälkeen raken-

nusten runkoja päästiin nostamaan normaalisti loppusyksyllä 
2015 ja jouluun mennessä molempien talojen rungot olivat jo 
Radiokadun yläpuolella. Keväällä talojen vesikatot olivat valmiit 
ja sisustus- ja julkisivutyöt pääsivät käyntiin.

Työmaan erityispiirre oli myös se, että tonttien ulkopuolella, 
YLE:n omistamalla alueella, ajoväylät ja puistoalueet jouduttiin 
suunnittelemaan ja rakentamaan kokonaisuudessaan uudelleen. 
Varte toteutti sen erillisurakkana YLE:n Eläkesäätiölle.
Työmaata johti vastaavana työnjohtajana Esa Haavasoja 
apunaan Varten muu työnjohtotiimi. Varsinaiset rakennustyöt 
tekivät osin Varten omat kirves- ja rakennusmiehet osin aliu-
rakoitsijat. Kohteen suuruutta ja erityistöiden määrää kuvaa se, 
että työmaan aikana työmaalla työskenteli eripituisia työjaksoja 
lähes 900 työntekijää, jotka olivat yli 200:n eri työnantajan pal-
veluksessa. Työmaalla tehtiin noin 85 henkilötyövuotta, kun 
siihen lisätään suunnittelussa, hankekehityksessä ja hallinnossa 
tehty työmäärä on hankkeen kokonaistyöllisyysvaikutus noin 100 
henkilötyövuotta.

Joulukuussa 2016 Radiokatu 17 luovutettiin Lähitapiolalle ja 
myös Pasilanheikki oli viimeistelyvaiheessa. Silloin oli nähtävissä, 
että kohteet toteutuivat laadukkaasti ja suunnittelussa on myös 
onnistuttu. Se näkyy myös Pasilanheikin asuntojen kysynnässä, 
sillä miltei kaikki asunnot on myyty vuoden 2017 alkaessa.

Kiitämme Lähitapiolan ammattimaista projektinjohtoa sekä 
myös YLE:n Eläkesäätiötä joustavasta toiminnasta. Onnittelemme 
myös Pasilanheikin asunnonostajia hyvästä asuntovalinnasta.
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Pasilan kerrostalot, Helsinki
Radiokatu 17–19, 00240 Helsinki

Kohde on Varte Oy:n omaa KVR -tuotantoa.

Vastaava työnjohtaja: Esa Haavasoja

Yksi rakennustyömaa, jossa rakennettiin kaksi kerrostaloa  
ja yhteinen pysäköintilaitos: As Oy Helsingin Radiokatu 17  
– Lähitapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö  
ja As Oy Helsingin Pasilanheikki 

Aikataulu
Tarjous tontin ostamisesta YLE:n Eläkesäätiölle annettiin 
30.9.2014

Tonttien kiinteistökaupat allekirjoitettiin 19.12.2014

Esisopimus Lähitapiolan kanssa allekirjoitettiin 19.12.2014

Rakennuslupa myönnettiin 16.6.2015

Kohteen urakka- ja kauppasopimukset allekirjoitettiin 
22.6.2015

Kohteen rakennustyöt alkoivat 1.7.2015

As Oy Radiokatu 17 vastaanottotarkastus pidettiin 
30.12.2016

As Oy Pasilanheikki vastaottotarkastus pidetään 31.1.2017

CASE: PASILA, HELSINKI
Kuvattu 12/2016
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31 875 m3
rakennustilavuus

9 652 m2
bruttopinta-ala

51 kpl
autopaikkaa (pysäköintilaitos)

As Oy Pasilanheikki:

2 514 m2
asuntopinta-ala (Varten oma RS-kohde,  
jossa on yhteensä 47 asuntoa)

As Oy Radiokatu 17:

2 610 m2
asuntopinta-ala (yhteensä 51 Lähitapiolan  
vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja)



Rakuuna-korttelin rakennushanke lähti liikkeelle Keskon halusta 
kehittää omaa kauppapaikkaansa Lappeenrannan keskustassa. 
Kauppatorin varrella Keskon omistuksessa olevalla tontilla oli 
vanha liikerakennus, joka oli rakennusteknisesti elinkaarensa 
lopussa. Neuvottelut Ruokakesko Oy:n ja Varten välillä alkoivat 
kesällä 2012 ja johtivat esisopimuksen allekirjoittamiseen kesällä 
2013. Sopimus käsitti asemakaavan kehittämisen, uuden K-su-
permarketin ja pysäköintilaitoksen rakentamisen sekä kohteen 
asuntorakentamisoikeuden ostamisen. Hankkeen suunnittelijaksi 
valittiin Arkkitehtitoimisto Edifica Oy Kouvolasta, jonka laati-
man viitesuunnitelman perusteella asemakaavaa muutettiin. 
Pääsuunnittelija toimi arkkitehti Petteri Nikki.

Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi vuoden 2014 alussa 
kohteen suunnittelu käynnistyi toden teolla. Rakennuspaikka 
oli suunnittelun kannalta monilta osin ongelmallinen, koska 
tonttia ja sille tulevaa rakennusta rajasivat kahdelta sivulta 
kadut ja kahdelta sivulta puolestaan olemassa olevat rakennuk-
set. Rakuunan eri kerrosten täysin erilaiset käyttötarkoitukset 
toivat omat haasteensa rakennesuunniteluun – alimmaisena on 
kaksi kerrosta autopaikoitusta, katutasossa liiketila ja ylimmät 
kerrokset ovat asuntoja. 

Noin vuoden kestänen suunnitteluvaiheen jälkeen, kohteen 
lopulliset urakkasopimukset allekirjoitettiin helmikuussa 2015. Ra-
kennustyöt käynnistyivät vanhan liikerakennuksen purkamisella.

Kohteen rakentamisessa oli monia teknisiä haasteita. Koska 
rakennuksessa on kaksi maanalaista kellarikerrosta, jouduttiin 
naapurirakennusten perustukset vahvistamaan suihkupaalutus-
menetelmällä, samoin kaivannot oli tuettava teräsponttiseinillä 
katuihin rajoittuvilta sivuiltaan. Aikataulusuunnittelun kannalta 

Lappeenrannan Rakuuna-kortteli
haastava yksityiskohta oli myös se, että vanhassa rakennuksessa 
oli koko korttelia palveleva Lappeenrannan Energia Oy:n säh-
kömuuntamo. Sen osalta purkutyöt jouduttiin siirtämään niin 
pitkälle, että uusi muuntamotila oli rakennettu, muuntamon 
laitteistot asennettu ja käyttöön otettu – kaikki onnistui hie-
nosti ja sähköjakelussa oli suunnitellusti vain hetken keskeytys 
sähkönjakelun siirron aikana vanhasta uuteen muuntamoon. 
Rakennustöihin tuo aina omat lisähaasteensa myös talvi. Työt 
käynnistyivät keväällä, mutta kerrostalojen runkotyöt ajoittuivat 
kokonaan talvisiin lumipyryihin ja pakkasiin. 

Työmaan aikataulu oli kiivas ja K-supermarketin tilat luovutet-
tiin käyttöön vain runsaan 1,5 vuoden kuluttua rakennustöiden 
käynnistymisestä. 

Työmaan johdosta vastaisi vastaavana työnjohtajana Mika 
Virtanen muun Varten työnjohtotiimin kanssa. Rakennustöissä 
oli Varten omien kirves- ja rakennusmiesten lisäksi myös run-
saasti aliurakoitsijoiden työntekijöitä. Kohde oli iso ja työmaan 
keskimääräinen päivittäinen työvoimavahvuus oli yli 60 henkilöä, 
joten koko hankkeen työllistävän vaikutuksen voidaan arvioida 
olevan yli 120 henkilötyövuotta. 

Valmis kohde muuttaa paljon Lappeenrannan keskustan kau-
punkikuvaa ja on ensimmäinen kohde uudistuvassa kauppatorin 
ympäristön rakennuskannassa. Uskomme, että asukkaat tulevat 
viihtymään uusissa kodeissaan. Heti avajaispäivästä lähtien oli 
nähtävissä, että K-supermarket Rakuuna tulee olemaan vilkas 
päivittäistavarakauppa pitkälle tulevaisuuteen. 

Toivotamme menestystä liiketoiminnassa kauppiaspariskunta 
Hanne ja Jarkko Kolehmaiselle! Parhaat kiitokset Ruokakes-
kon ja VVO:n henkilöstölle miellyttävästä yhteistyöstä!
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Rakuuna-kortteli, Lappeenranta
Oksasenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Kohde on Varte Oy:n omaa KVR-tuotantoa.

Vastaava työnjohtaja: Mika Virtanen

Yksi rakennuskokonaisuus, jonka omistajana on neljä 
yhtiötä: Ruokakesko Oy – Ki Oy Oksasenkatu 4; K-super-
market Rakuuna, VVO Kodit Oy – As Oy Lappeenrannan 
Sammonkatu 5, As Oy Lappeenrannan Rakuunaheikki ja  
Ki Oy Rakuunaparkki – maanalainen pysäköintilaitos 

Aikataulu
Neuvottelut kohteen toteuttamisesta alkoivat kesällä 2012

Esisopimus Varte Oy / Ruokakesko Oy allekirjoitettiin 
28.6.2013

Asemakaavan muutos sai lainvoiman 17.1.2014

Kohteen urakka- ja kauppasopimukset allekirjoitettiin 
26.2.2015

Kohteen rakennustyöt alkoivat 30.3.2015

K-supermarketin ja Rakuunaparkin tilojen vastaanotto- 
tarkastukset 28.10.2016 
As Oy Rakuunaheikin vastaanottotarkastus 10.11.2016 
As Oy Sammonkatu 5:n vastaanottotarkastus 30.12.2016

18 Varte Oy 

CASE: RAKUUNA-KORTTELI, LAPPEENRANTA
Kuvattu 12/2016

54 115 m3
rakennustilavuus

15 017 m2
bruttopinta-ala

131 kpl
autopaikkaa (pysäköintilaitos)

K-supermarket Rakuuna

2 265 m2 
huoneistoala

As Oy Rakuunaheikki

2 584,5 m2
asuntopinta-ala (Varten oma RS-kohde, jossa on yhteensä 54 asuntoa)

As Oy Sammonkatu 5

2 637,5 m2
asuntopinta-ala (yhteensä 52 VVO:n vapaarahoitteista vuokra-asuntoa)
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Esimerkin 
antaja

Vantaan Tikkurilassa työmaatoimiston seinät ovat täynnä ra-
kennusten piirustuksia. Papereiden keskellä istuva vastaava 
työnjohtaja Pasi Blom aloitti työskentelyn Vartella keväällä 
2015. ”Minulla oli takana pitkä ura rakennusalalla toimivassa 
pörssiyhtiössä ja mietin, että vaihtelu tekisi hyvää. Varte ei ollut 
minulle yrityksenä ennestään tuttu, mutta päädyin hakemaan 
tänne nähtyäni ilmoituksen vapaasta työpaikasta.”

Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että työmaan ai-
kataulut pitävät. ”Vastaavan työnjohtajan päivä alkaa säh-
köpostilla ja työnjaolla, eli varmistetaan, että päivän hommat 
lähtevät sujumaan niin kuin on suunniteltu ja oikeat henkilöt 
ovat siellä missä heidän pitääkin olla. Sitten katsotaan, mitä 
päivä tuo eteensä. Haastavinta tässä työssä on se, että ihmiset 
ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli aikataulutus, sen 
noudattaminen ja jalkauttaminen henkilöille. Henkilöitä on 
monia ketjussa ja välissä usein myös aliurakoitsijoita ja heidän 
työnjohtajiaan. Pitää aina muistaa varmistaa, että tiedot ovat 
oikein myös ketjun toisessa päässä. Esimerkiksi nykyisessä 
kohteessa työmaavahvuus on parhaimmillaan ollut 80 henkilöä.” 

HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ
Blom sai vuonna 2016 Varten työsuojelutunnutuksen. ”Var-
tella esimiehet suhtautuvat työturvallisuuteen sen vaatimalla 
vakavuudella. Itse pyrin edistämään työturvallisuutta omalla 
esimerkilläni, puuttumalla epäkohtiin välittömästi sekä vaatimal-
la työnjohtajiltamme samaa linjaa. Työturvallisuutta ei lähdetä 
katsomaan sormien läpi. Aina löytyy selityksiä ja mielipiteitä, 
mutta niitä meidän ei tarvitse edes kuunnella, kun on yksi 
selkeä yhteinen linja.” 

Pasi Blom
Vastaava työnjohtaja

51-vuotias
Orimattilasta

Varten työsuojelu- 
tunnustus 2016

Blom nimeää kolme tärkeintä asiaa työturvallisuuden kannalta. 
”Oma asenne, pelisääntöjen noudattamisen valvominen sekä 
ihmissuhdetaidot. Huomautukset voi esittää monella tapaa, 
mutta jos muutosta haluaa saada aikaiseksi, on osattava moti-
voida henkilöitä tekemään oikein. Lopputulemana annetuissa 
huomautuksissa tulisi aina olla, että huomautuksen saaja ymmär-
tää, miksi joitain sääntöjä noudatetaan. Kyse on loppukädessä 
työntekijän omasta turvallisuudesta.”

ERO ON KUIN YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ
Kokonaisuudessaan työsuojeluasiat ovat muuttuneet huikeasti 
Blomin uran aikana. ”Uusina asioina ovat tulleet muun muassa 
kypäräpakko, suojalasit ja heijastavat vaatetukset. Aikanani 
ovat tulleet myös turvallisuussuunnitelmien laatiminen. Ero 
vanhaan  on kuin yöllä ja päivällä. Myös työmaiden siisteys on 
pääsääntöisesti kasvanut. Ja yleensä työmaat, joilla tapahtuu 
vähiten työtapaturmia, ovat myös niitä siisteimpiä.”

Myös asenteet ovat muuttuneet. ”Ihmiset ymmärtävät hyvin 
pitkälti, mistä työturvallisuudessa on kysymys. Toki vastaha-
koisia jurrikoitakin vielä löytyy, mutta yleensä hetken juttelun 
jälkeen hekin ymmärtävät, mistä on kyse. Nuoremmat henkilöt 
taas suhtautuvat työturvallisuusasioihin erityisen hyvin.”

Vartella Blom on viihtynyt hyvin. ”Vartella päätöksenteko 
on nopeampaa ja on helpompi päästä vaikuttamaan asioihin. 
Meillä on loistava yhteishenki. Siitä on lähdetty liikkeelle, että 
oma tiimi toimii. Eihän tästä muuten mitään tulisikaan.” Blom 
pitää työtään erittäin palkitsevana. ”Parasta, mitä tästä työstä 
saa, on se, kun ajaa valmiin kohteen ohi. Jos joku kysyy, mitä 
olet tehnyt työksesi, voin sanoa, että tuon talon tuossa!”
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Rakennusalan 
moniosaaja

Keväällä 2015 aloitettu kerrostalo komeilee lähes valmiina Pasi-
lassa. Yksi sen rakentajista on Vartella yli 9 vuotta työskennellyt 
kirvesmies Seppo Tuoriniemi. ”Tulin aikoinaan Vartelle kilpailijan 
palveluksesta usean muun työntekijän kanssa. Koko Varte-urani 
ajan olen työskennellyt kirvesmiehenä.”

Kirvesmiehet ovat rakennusalan moniosaajia. ”Työhön kuuluvat 
laajasti monenlaiset rakennustyöt aina materiaalien käsittelystä, 
mittaamiseen ja asennuksiin. Kirvesmiehet työskentelevät raken-
nuksilla aivan projektin alusta viimeistelyyn saakka. Sähkö- ja 
LVI-työt sekä maalaustyöt hoitavat sitten muut ammattilaiset.”

LAADUKASTA RAKENTAMISTA
Kirvesmiehen työ on pysynyt vuosien varrella varsin saman-
laisena. ”Tässä työssä ei kerralla tule suuria uudistuksia ja 
uudet asiat oppii kyllä käytännön työn kautta. Kehitystä on 
kuitenkin tapahtunut koneiden ja työkalujen kautta. Ennen 
tehtiin enemmän pelkillä käsillä, nyt on useissa hommissa kone 
auttamassa. Nykyisin töitä tehdään pienemmällä porukalla 
kuin esimerkiksi 70-luvulla ja työturvallisuus on parantunut 
huimasti.  Myös työn laatu on huippuluokkaa. Rakennusalan 
määräykset varmistavat, että esimerkiksi kosteutta mitataan 
jatkuvasti. Laatu näkyy lisäksi asuntojen sisällä esimerkiksi 
pintamateriaalien valinnoissa.”

Seppo Tuoriniemi
Kirvesmies
59-vuotias
Kotoisin Pohjois-Pohjan-
maalta, muuttanut Helsin-
kiin 90-luvun alussa
Vuoden vartelainen 2016

Rakennusalalla on tavallista, että työporukka vaihtuu aina 
kohdekohtaisesti. ”Olen kuitenkin jo sen verran kauan täällä 
työskennellyt, että tunnen suurimman osan vartelaisista, joten 
sopeutumisessa ei ole vaikeuksia. Nykyinen tiimimme on 
pysynyt melkein samana jo kolmisen vuotta ja työparini kanssa 
olen tehnyt töitä jo useamman vuoden. Siinä ajassa oppii kyllä, 
mitä toinen ajattelee ja tekee.” 

KAIKKI TEKEVÄT OMAN OSANSA
Rakennustyömailla tehdään töitä ympäri vuoden. ”Suurinta 
haittaa työn edistymiselle tekee lumisade. Lumen siivoamisesta 
tulee paljon turhaa työtä. Pakkanen ei juurikaan haittaa työntekoa 
hyvien varusteiden takia. Kuitenkin kylmän kivutessa yli -20°:n 
työmaa hidastuu, kun nosturit eivät määräysten vuoksi voi enää 
nostaa tavaraa. Silloin tehdään jotakin muuta.”

Tuoriniemen mukaan rakennuksilla jokainen tekee oman 
osansa. ”En ole huomannut, että meidän työmaalla kukaan 
laiskottelisi, vaan kaikki tekevät oman työnsä määrätietoisesti. 
Yleensä myös aliurakoitsijoiden työntekijöiden kanssa tulee 
hyvin toimeen. Ainoana haasteena on, ettei yhteistä kieltä 
aina ole.”
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Haastavien  
tilanteiden  

ammattilainen
Huoneesta kuuluu näppäimistön naputus. Vuosikorjaustöiden 
työnjohtaja Sami Henttonen istuu kirjoittamassa. Hän vastaa 
asiakkaalta tulleeseen reklamaatioon. ”Työni on pääasiassa 
ongelman ratkaisua. Hoidan Varten rakentamien talojen takuu- ja 
vuosikorjausasiat, aina Kirkkonummelta Lappeenrantaan. Koko 
ilo on siis minulla.”

Henttosen ura Vartella alkoi toukokuussa 2005. ”Alkuaikoina 
tein konkreettisesti vuosikorjauksia. Siitä olen edennyt nykyiseen 
tehtävääni. Tänne päätyminen on enemmänkin sukuvika. Setäni 
on aikoinaan  ollut perustamassa Vartea ja parhaimmillaan täällä 
työskentelivät minun lisäkseni myös veljeni ja äitini.Itse tulin 
viimeisenä ja olen myös viimeinen; äitini siirryttyä eläkkeelle 
ja muiden perheenjäsenten siirryttyä pois yhtiön palvelukses-
ta.” Työtänsä Henttonen kuvailee vaihtelevaksi. ”Teen työtäni 
toimistossa, mutta myös paljon paikan päällä kohteissa. Työni 
elää sen mukaan, missä on havaittu korjattavaa. Sinne aina 
mennään, missä tarvetta on.” 

ASIOITA EI PAINETA VILLAISELLA
Kaikkiin meille tuleviin reklamaatioihin suhtaudutaan vakavasti, 
niihin reagoidaan ja asia tutkitaan aina. ”Joskus vaaditaan 
mahdottomuuksia, mutta ne on sitten eri asia.” Henttosen 
mukaan palautteiden sävyt ovat yhtä monenkirjavat kuin me 
ihmisetkin. ”Jotkin asukkaat tarttuvat vain selviin, oleellisiin 
virheisiin ja jotkut taas hyvinkin pieniin juttuihin. Kerran sain 
jopa valituksen, että parvekkeelle tulee talvella kylmää ilmaa 
lasituksien raoista.”

Haastaviakin tilanteita on tullut vastaan. ” Tärkeintä on pysyä 
itse rauhallisena ja omistaa pitkä pinna, varsinkin jos saarnaa 

Sami Henttonen
Vuosikorjaustöiden työnjohtaja

46-vuotias
Kouvolasta kotoisin, asuu  

nykyisin Kausalassa
Vuoden vartelainen 2016

joutuu kuuntelemaan pitkään. Uralleni ei ole mahtunut kuin 
yksi–kaksi kertaa, joilloin kommunikaatio asiakkaan kanssa ei 
vain ole onnistunut.” Myös aliurakoitsijoiden kanssa asioimisessa 
on kirjavuutta. ”Toiset tekevät takuutyöt mallikkaasti, mutta 
joidenkin kanssa ei mene niin ruusuisesti. Yhteistyötä kuitenkin 
kehitetään koko ajan ja etsitään parannuksia kommunikaatioon 
ja toimenpiteisiin.”

TYYTYVÄINEN ASIAKAS ON PALKINTO
Vuosikorjaustöiden työnjohtajan työ alkaa siitä, kun kohde on 
valmistunut ja kestää sen ajan, kun takuuaika on voimassa. 
”Meillä on erilaiset vastuut riippuen siitä, onko kyseessä oma 
tuotanto vai urakkakohde. Urakkakohteiden takuu on yleisten 
sopimusehtojen mukaan kaksi vuotta ja törkeiden ja tuottamuk-
sellisten rakennusvirheiden kohdalla 10 vuotta.. Vapaarahoit-
teisissa kohteissa ei puhuta takuusta, vaan asuntokauppalaista 
ja niissä ei suoriteta takuukorjauksia vaan vuosikorjaus. Meillä 
on myös 10 vuoden virhevastuu”, Henttonen valottaa. ”Kun 
tehdään urakkakohdetta, olemme sopimussuhteessa tilaajaan, 
emme asiakkaisiin. Jokaisessa kohteessa olen loppukädessä 
kuitenkin asukkaiden kanssa tekemisissä, sillä heidän kanssaan 
ongelmat ratkotaan.” 

Työstään Henttosella ei kuitenkaan ole valittamista. ”Eihän 
tämä helpointa työtä ole, kun käytännössä minulle ei tule 
yhtään positiivista yhteydenottoa. Haastavinta, mutta myös 
samalla palkitsevinta, on saada asiakas tyytyväiseksi. Vaikka 
ajoittain on raskasta, pidän  työstäni ja työkavereiden kanssa  
läppä lentää!”
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Hallituksen  
toimintakertomus

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT  
TILIKAUDELLA  
Yhtiön rakennustoiminta käynnistyi vuonna 
1995. Tämä kertomusvuosi oli yhtiön kahdes-
kymmeneskolmas (23.). Päättynyt tilikausi oli 
12 kuukauden pituinen.

Päättyneellä tilikaudella Varte Oy:n toiminnan 
painopiste on ollut edellisien tilikausien tapaan 
pääkaupunkiseudulla. Merkittäviä hankkeita on 
ollut myös Kaakkois-Suomessa sekä Lahden 
talousalueella.

Yhtiön liikevaihto kasvoi selvästi, noin 25 % 
edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön tili-
kauden tuloutetusta liikevaihdosta huomattava 
osuus muodostui yhteistoimintahankkeista. 
Myös oman asuntotuotannon osuus kasvoi 
edellisestä tilikaudesta. Yhtiön kannattavuus ja 
omavaraisuusaste paranivat edellisiin tilikausiin 
verrattuna.

Liikevaihto ja liikevoitto 
Varte Oy:n liikevaihto oli tilikauden aikana  
87 204 187 euroa ja liikevoitto 2 491 771 euroa.

 
Tuloutettu tuotanto
Tilinpäätöksessä tuloutettiin valmiusasteen 
mukaisin tuloutusprosentein urakkatuotantoa 
yhteensä 28 196 932 euroa (32 % liikevaihdosta), 
KVR-tuotantoa 38 464 763 euroa (44 % liike-
vaihdosta), omaa asuntotuotantoa yhteensä 
17 728 290 euroa (20 % liikevaihdosta) sekä 
korjausrakennusurakoita yhteensä 2 775 717 
euroa (3 % liikevaihdosta).

 
2. RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT 
Tilikauden aikana ei toteutettu normaalista 
toiminnasta poikkeavia rakenne- tai rahoitus-
järjestelyjä.

3. TYÖKANTA JA OLENNAISET  
TAPAHTUMAT TILIKAUDEN  
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Kertomuksen antamishetkellä kuluvan tilikau-
den budjetoidusta liikevaihdosta on varmistu-
nut noin 85 %. 

Tilikauden vaihteessa keskeneräisten 
urakka, asunto-, KVR- ja korjausrakentamisu-
rakkakohteiden tulouttamaton osuus oli noin 
77 miljoonaa euroa. Tilikauden vaihtumisen 
jälkeen on kilpailutuksen kautta voitettu kaksi 
urakkakohdetta, joiden arvo on yhteensä noin  
21 miljoonaa euroa. Laskuttamatonta tilauskantaa 
on näin ollen yhteensä noin 98 miljoonaa euroa.

TILIKAUSI 1.10.2015–30.9.2016 

Vasemmalla As Oy Radiokatu 17,  

oikealla As Oy Pasilanheikki 

(Kuvattu 12/2016)

Varte Oy on suomalainen talonrakennusyritys,  

jonka pääomistajana on Kohon perhe ja muina  

omistajina yrityksen avainhenkilöitä. Yhtiö  

rakentaa yhteistoiminta- ja kilpailu-urakoita  

sekä toteuttaa omaa asuntotuotantoa  

perustajaurakointina. 

Yhtiön kotipaikka on Kouvola ja sen  

toimialueena ovat Uusimaa, Päijät- 

Häme ja Kaakkois-Suomi.
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VARTELLA ON  
OMAA HENKILÖSTÖÄ 

120 
JA SEN LISÄKSI TYÖLLISTI  

SATOJA ALIURAKOITSIJOIDEN  
PALVELUKSESSA OLEVIA

85 % 
TULOUTETUSTA  

LIIKEVAIHDOSTA OLI  

ASUNTORAKENTAMISTA 



Suomen bruttokansantuotteen kasvu on ollut viime 
vuosina kovin vaatimatonta, eikä merkittävää kasvua ole 
odotettavissa lähivuosina. Kaupungistumisen aiheutta-
ma väestön maassamuutto on kuitenkin luonut talonra-
kennusalalle parina viime vuotena merkittävää kasvua. 
Asuntojen kysyntä muutamalla kasvupaikkakunnalla 
on ollut hyvä. Erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa 
asuntorakentaminen on ollut erittäin vilkasta. Vuonna 
2016 talonrakennusliikkeiden tilauskannasta noin 40 %  
oli asuntorakentamista ja kokonaistilauskannasta yli 
60 % tuli pääkaupunkiseudulta. Asuntorakentamisen 
ennustetaan jatkuvan vilkkaana myös lähivuosina.

Tilikauden aikana yhtiö teki merkittävän kiinteistö-
kaupan esisopimuksen, jonka perusteella vuoden 2017 
aikana ostetaan yli 15 000 krs-m2 asuntorakennusoi-
keutta Vantaalta. Kaupassa tuleva rakennusoikeus on 
pääosin kerrostalotontteja. Koivuhaan kaupunginosassa 
olevien tonttien lopulliset kaupat tehdään kuluvan 
tilikauden aikana. Rakentaminen saataneen käyntiin jo 
kesällä 2017 ja koko alueen rakentaminen on arvioitu 
jatkuvan vuodelle 2020.

Yhtiö on allekirjoittanut myös projektinjohtourakka-
sopimuksen, joka koskee asuinkerrostalon rakentamista 
Järvenpäähän. Sopimukseen liittyvät optiot neljän muun 
kohteen rakentamisesta, ja niiden uskotaan myös to-
teutuvan. Näin allekirjoitettuun sopimukseen perustuva 
rakentaminen Järvenpäässä jatkuisi 2020-luvulle saakka, 
minä aikana toteutuisi noin 300 asunnon ja yhden 
päiväkodin rakentaminen. 

Urakkalaskentakohteita on ollut tarjolla erittäin 
hyvin Uudenmaan alueella, mutta urakkahintataso 
on ollut kuitenkin varsin kireä. Päijät-Hämeessä on 
tarjousmahdollisuuksia ollut aikaisempaa vähemmän, 
mutta siitä huolimatta on uutta työkantaa saatu myös  
sille alueelle. 

Vuoden 2016 aikana asuntojen myynti kuluttajil-
le on selvästi vilkastunut. Kysytyimpiä ovat olleet 
pienet kerrostaloasunnot. Yhtiö on rakentanut asun-
toja kuluttajamyyntiin jonkin verran edellisiä tilikausia 
enemmän, mutta kuitenkin hyvin maltillisesti, yhtiön  
strategian mukaisesti.

Tilikauden aikana kuluttaja-asiakkaille myytiin yh-
teensä 51 asuntoa, mikä oli edellisen vuoden tasolla. 
Kertomuksen antamishetkellä yhtiöllä on myynnissä 
valmiita RS-asuntoja yhteensä ainoastaan 13 kpl. Raken-
teilla olevissa kohteissa myymättömiä asuntoja yhtiön 
vastuulla on tällä hetkellä yhteensä 6 kpl. 

Ennakkomarkkinoinnissa on kertomuksen antamis-
hetkellä kaksi RS-kohdetta.

Pääkaupunkiseudulla toimiva korjausrakentamisyk-
sikkö on saanut tilikauden aikana hyvin tilauskantaa ja 
kuluvan tilikauden aikana korjausrakentamisen osuuden 
uskotaan kasvavan noin 15 % liikevaihdosta.

Suunnittelussa olevien omaperustaisten hankkeiden 
käynnistys siirtyy suurelta osin tilikauden viimeiselle 
neljännekselle.

Kuluvalla tilikaudella yhtiön liikevaihdon ennustetaan 
pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Tilikauden aikana valmistuneet kohteet

Osittain tuloutetut rakenteilla olevat kohteet

Rakenteilla oleva sekä varmistunut tulouttamaton tilauskanta

VANTAA

ESPOO

HELSINKI

LAHTI

Rakennuskohteet toiminta-alueella

ESPOO: Metsägroup PORVOO: K-Market Tarmola HELSINKI: Naapuripellontie

LAHTI: TorkontaloHelsinki, As Oy Radiokatu 17LAPPEENRANTA: Rakuuna-kortteli

KERAVA

PORVOO

LAPPEENRANTA

LähiTapiola: As Oy Radiokatu 17 (KVR)

Helsingin kaupungin Att: Virtarannankatu 3–5

Helsingin kaupungin Att: Liusketie 9 (Korj.UR)

Ki Oy Repovuorentie: Paloheinän hoivakoti (KVR)
4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Rakuuna-korttelin  

harjannostajaisia juhlittiin 

18.8.2016 Lappeenrannassa
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TUUSULA HAMINA

Kontulankaari ja Taiteilijatalo (KVR)

Helsingin kaupungin Att: Suopursunpuisto (UR)

Helsingin kaupungin Att: Naapuripellontie (Korj.UR)

As Oy Helsingin Pasilanheikki (RS)

Lahden kaupunki: Länsiharjun koulu (UR)

Lahden vanhusten asuntosäätiö: Korkeakatu 2 (KVR)

Lahden Talot Oy: Torkon talo (UR)

Ruokakesko Oy: K-Supermarket Rakuuna (KVR)

Asunto Oy Rakuunaheikki (RS)

VVO Kodit Oy: As Oy Sammonkatu 5 (KVR)

LähiTapiola: As Oy Hiekkaharjunheikki (KVR)

Etera: As Oy Osmanheikki (KVR)

As Oy Vantaan Vaskiheikki (RS)

Kiinteistö M2-kodit: Laajaniitynkuja 5 (UR)

ISG: Marcus-projekti (UR)

TA-Yhtymä Oy: Keskipellonkatu 3 (UR)

TA-Yhtymä Oy: Ahjonrinne (UR)

JÄRVENPÄÄ

Mestari Asunnot Oy: Pajalankurki (PJU)

MetsäGroup Auditorio (PJU)
Ruokakesko Oy: K-Supermarket Tarmola

Kerava-Tuusulan paloasema (PJU)
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5. SELVITYS KEHITYSTOIMINNASTA
Tilikauden aikana yhtiössä tehtiin perusteel-
linen strategiatarkastelu, jossa huomioitiin 
toimintaympäristön ennustettavissa olevat 
muutokset. Strategian tavoitteiden saavut-
tamiseksi on käynnistetty myös tarvittavat 
toimenpiteet yrityksen organisaatiossa.

Yhtiön organisaatio uudistettiin ja yritys-
johtoa vahvistettiin ja yhtiöön varatoimitus-
johtajaksi nimitettiin kesäkuusta 2016 alkaen 
insinööri Jarkko Ilkka. 

Organisaatiota vahvistettiin myös palk-
kaamalla controlleriksi KTM Minnariitta 
Östman. Tämä mahdollistaa taloushallinnon 
seuranta- ja analysointijärjestelmien entistä 
systemaattisemman kehittämisen sekä koko 
yhtiön toimintojen paremman ohjauksen ja 
valvonnan.

Työmaiden taloudelliseen tuotannonhal-
lintaan on otettu käyttöön uusi käyttäjäys-
tävällinen ohjelmisto, josta on saatavissa 
entistä monipuolisempia ja toimintaa tukevia 
raportteja. Myös palkkahallinnossa on otettu 
käyttöön uusi ohjelmisto, joka tulee helpot-
tamaan mm. HR-asioiden järjestelmällistä 
hoitamista. Molempien edellä mainittujen 
ohjelmistojen osalta yhtiö toimii tunnetun 
ohjelmistotoimittajan pilottikäyttäjänä.

Työmaiden yritysjohdolle tuottamaa 
kuukausittaista raportointia on uudistettu 
ja kaikki kuluvalla tilikaudella käynnistyvät 
uudet työmaat siirtyvät uudistettuun rapor-
tointimenettelyyn. 

Yhtiö toimintajärjestelmän kehitystyö on 
jatkuva prosessi, joka jatkuu myös kuluvalla 
tilikaudella. Toiminnanohjausjärjestelmään 
on kehitetty merkittäviä uusia ominaisuuk-
sia, kuten uudistettu työturvallisuustoi-
mintojen tiedonhallintaosio, josta löytyvät 
keskitetysti kaikki työturvallisuuteen ja 
työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö, 
määräykset ja ohjeet. 

Uuden toimihenkilöstön perehdyttäminen 
ja kouluttaminen toimintajärjestelmän ja eri 
ohjelmistojen käyttöön muodostaa myös jat-
kuvan toimintaprosessin, jota tukee toimin-
tajärjestelmään lisätty ”koulutuskalenteri”. 

Tietojärjestelmien kehitystyöllä on saavu-
tettu merkittäviä tuloksia yrityksen toimin-
nanlaadun parantamisessa.

6. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ  
JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yhtiön strategian mukaisesti tuotan-
non painopiste on pääkaupunkiseudulla, 
joka on rakennusalan kannalta Suomen  

vilkkain alue. Monipuolinen tuotantorakenne 
helpottaa suhdannevaihtelujen hallintaa. 
Yhtiön liikevaihto koostui pääosin neljästä 
eri tuotantomuodosta: KVR-tuotannosta, uu-
disrakennus- ja korjausrakentamisurakoista 
sekä omasta asuntotuotannosta. 

Yhtiön hallituksen jo useita vuosia sitten 
tekemän linjauksen mukaisesti perusta-
jaurakoinnin osuutta liikevaihdosta ei ris-
kienhallinnan näkökulmasta tule missään 
suhdannetilanteessa nostaa 50 % suurem-
maksi, vaikka perustajaurakoinnin katetaso 
on yleensä urakkatuotantoa parempi. Huoli-
matta asuntokaupan vilkastumisesta vuoden 
2016 aikana, omaa perustajaurakointia on 
yhtiössä pidetty melko alhaisella tasolla, 
koska omistusasuntojen kysynnän kasvuun 
liittyy vielä paljon epävarmuutta.

Merkittävä osa riskienhallintaa on 
jatkuva markkinoiden seuranta ja analy-
sointi. Vuonna 2016 aloitettiin Suomessa 
ennätyksellinen määrä vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja, noin 12 000. Vuokra-asun-
tojen rakennuttamiseen vaikuttaa moni asia, 
kuten kasvukeskusten asuntopula ja alhai-
nen korkotaso. Siihen vaikuttaa kuitenkin 
myös yhteiskunnan asumiseen kohdistamat 
tukitoimet, joihin mahdollisesti tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat myös rakennutta-
misen määrään.

Yli 10 vuotta yhtiössä käytössä ollut 
matemaattinen riskienarviointijärjestelmä 
sekä rahoitus- ja maksuvalmiuden seuran-
tajärjestelmät ovat osa normaalia johtamis-
järjestelmää. Uusien henkilöstöresurssien 
myötä analysointimenetelmiä on pystytty  
entisestään parantamaan. 

7. ARVIO TALOUDELLISESTA  
ASEMASTA JA TULOKSESTA 
Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä tilikau-
desta noin 25 % ja kaikki yhtiön keskeiset 
tunnusluvut paranivat edellisiin tilikausiin 
verrattuna. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä 
koko tilikauden ajan.

Yhtiön taloudellista asemaa ja  
tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2016 2015 2014
Liikevaihto 1000 € 87.204 70.002 56.664

Liikevoitto 1000 € 2.492 1.586 1.666

Liikevoitto % 2,9 % 2,3 % 2,9 %

Quick ratio 0,9 0,8 0,6

Omavaraisuusaste 40,6 % 32,1 % 30,1 %

Oman pääoman tuotto 19,9 % 13,5 % 15,9 %

Torkon Talo 6/2016



8. HENKILÖSTÖ 
Varte on merkittävä työllistäjä. Yhtiön työmailla 
ja toimistoilla työskenteli päivittäin tilikauden 
aikana keskimäärin yhteensä noin 350 henkilöä, 
joista noin 120 oli omaa henkilöstöä ja loput ali- 
tai sivu-urakoitsijoiden henkilöstöä.

Kertomuksen antamishetkellä yhtiön palveluk-
sessa oli vakituisessa työsuhteessa 121 henkilöä, 
joista toimihenkilöitä on 74 ja työntekijöitä 47. 
Yhtiön henkilöstön ikärakenne on hyvä. Sekä 
toimihenkilöiden että työntekijöiden keski-ikä 
on 43 vuotta. 

Henkilöstön kouluttamiseen ja urakehityk-
seen kiinnitetään koko ajan huomiota. Nuoria 
toimihenkilöitä kannustetaan osallistumaan 
erilaisiin koulutusohjelmiin ja yrityksen toi-
mintajärjestelmän mukaisesti yhtiössä pi-
detään toimihenkilöstön osalta vuosittaiset  
kehityskeskustelut.

Syksyllä 2016 suoritettiin laaja henkilöstö-
kysely, jossa erityisesti toimihenkilöiden vas-
tausprosentti oli erittäin korkea. Kyselyssä esille 
tulleiden mielipiteiden perusteella on käynnistet-
ty toimenpiteitä asioista, joissa koettiin olevan 
muutostarvetta. Henkilöstökysely järjestetään 
tästedes vuosittain. 

Yhtiössä on käytössä työmaiden turvallisuus-
riskien kartoittamiseksi TR 2010 -mittausmene-
telmä. TR-mittauksien tavoitetasona on ollut 
edellisvuoden tapaan 93 %. Yhtiö on solminut 
palvelusopimuksen työmaiden TR-mittauksien 
kuukausittaisesta suorittamisesta. Menettelyl-
lä kalibroidaan työmaahenkilöstön viikoittain 
suorittamia mittauksia sekä yhdenmukaistetaan 
mittaustapoja yrityksen eri työmailla. 

Yhtiössä käynnistettiin työturvallisuuden 
parantamiseen tähtäävä ohjelma keväällä 2014. 
Ohjelman ansioista on runsaan kahden vuoden 
aikana työturvallisuuden yleistä tasoa työmailla 
saatu selvästi parannettua ja useimpien työmai-
den TR-mittaustaso on saavuttanut yrityksen 
tavoitetason tai on lähellä sitä. 

Hyvästä yleisestä kehityksestä huolimatta 
tilikauden aikana työtapaturmia yhtiön hen-
kilöstölle on tapahtunut yhteensä seitsemän, 
joista kuusi oli lieviä. 

Yhtiön koko toiminnassa korostetaan työ-
suojelutyön merkitystä ja avointa raportointia 
ja keskustelua työturvallisuushavainnoista, 
ja nämä tulivat myös esille suoritetussa  
henkilökyselyssä.

Yhtiön hallitus myönsi työsuojelun vuoden 
2016 tunnustuspalkinnon Pasi Blomille. Hänen  
johtamansa As Oy Vantaan Osmanheikin 
työmaan ulkopuolisen tahon suorittamien 
kalibrointi TR-mittauksien keskiarvo oli 96 %,  
mitä tulosta on pidettävä erinomaisena huomi-
oiden, että kyseessä oli yli 10 000 br-m2 ja 117 
asuntoa sekä päivittäistavarakaupan käsittävä 
uudisrakennuskohde.

Yrityksen perinteiden mukaisesti yhtiön 
hallitus on myöntänyt ”Vuoden Vartelainen 
2016” -tunnustuspalkinnot. Ansiokkaasta 
työskentelystä tunnustuspalkinnon saivat 
vuosikorjaustyönjohtaja Sami Henttonen ja 
kirvesmies Seppo Tuoriniemi. Keskuskaup-
pakamarin ansiomerkkejä luovutettiin lisäksi 
pitkäaikaisesta 10 vuoden palveluksesta  
neljälle henkilölle.

Sisäinen palaveri Varten uusituissa  

Helsingin toimitiloissa – kuvassa näkyvät  

oikealta lukien: Tuomas Juvonen,  

Kirsti Palamaa-Mäkinen ja Harri Tontti
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Tuloslaskelma

1.10.2015–30.9.2016 1.10.2014–30.9.2015

LIIKEVAIHTO 87 204 187,33 70 002 091,25

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen lisäys (+) / vähennys (-)

-4 128 819,97 331 217,02

Valmistus omaan käyttöön 712 388,83 2 262 202,42

Liiketoiminnan muut tuotot 39 434,37 39 456,50

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 25 637 335,63 21 626 222,66

Varastojen lisäys (+) / vähennys (-) 653 214,50 619 666,56

Ulkopuoliset palvelut 43 088 093,40 -69 378 643,53 37 983 979,66 -60 229 868,88

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 6 570 233,93 6 002 270,28

Henkilösivukulut

 Eläkekulut 1 246 272,87 1 152 262,92

 Muut henkilösivukulut 432 484,46 -8 248 991,26 308 017,88 -7 462 551,08

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -440 418,18 -406 746,67

Liiketoiminnan muut kulut -3 267 367,00 -2 949 527,87

LIIKEVOITTO 2 491 770,59 1 586 272,69

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 85,94 144,59

Muut korko- ja rahoituskulut -143 442,58 -143 356,64 -202 000,75 -201 856,16

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA

2 348 413,95 1 384 416,53

Tuloverot -472 767,43 -279 031,15

TILIKAUDEN VOITTO 1 875 646,52 1 105 385,38

9. YMPÄRISTÖ 
Rakennusten energiakäyttö tehostuu koko ajan ja 
yhtiön rakentamissa kohteissa maalämpö- ja au-
rinkoenergiaa hyödyntävät ratkaisut ovat nykyisin 
arkipäivää. Yhtiön toimintajärjestelmän mukai-
sesti asuntokohteiden suunnittelunohjauksessa 
otetaan huomioon materiaalien ja rakenteiden 
käyttöikä sekä elinkaari. Perustajaurakoinnin 
suunnittelussa korostamme energiatehokkuutta 
parantavia ratkaisuja. Kaikki nykyisin suunnitel-
tavat rakennukset ovat erittäin vähän energiaa 
kuluttavia. Uusissa hankkeissa suosimme ener-
giatehokkuussyistä esimerkiksi lattialämmityksen 
käyttöä ja vuosihyöty suhteeltaan hyviä ilmanvaih-
tolaitteita. LED-valaistuksen käytöllä saadaan 
rakennuksen energian käyttöä selvästi alennettua.

Lisäksi kaikilla yhtiön työmailla tehtävällä 
töiden ennakkosuunnittelulla pyritään mini-
moimaan materiaalihukkaa. Ennen työmaiden 
käynnistämistä, kaikilla yhtiön työmailla laaditaan 
jätehuoltosuunnitelmat, joiden avulla ohjeistetaan 
jätteiden kierrätys, lajittelu ja keräily.

10. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 
VOITTOA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 10 046 682 
euroa, josta tilikauden voitto on 1 875 647 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että voitonjakokelpoiset varat 
käytetään seuraavasti:

• osinkona jaetaan 65 euroa/osake eli 
yhteensä 685 360 euroa

• jätetään omaan pääomaan 9 361 322 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näke-
myksen mukaan yhtiön maksukykyä

11. YHTIÖN PÄTEVYYDET JA JÄSENYYDET
Yhtiöllä on Rakentamisen Laatu RALA ry:n hy-
väksymä rakennusyrityksen pätevyystodistus. 
Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt yhtiön 
toimintajärjestelmälle ISO 9001: 2008 mukaisen 
sertifikaatin. Yhtiö on Talonrakennusteollisuus 
ry:n jäsenyritys.

 Yhtiön toimitusjohtaja rakennusneuvos Heikki 
Koho on toiminut useita vuosia Rakennuste-
ollisuus RT:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n 
hallinnossa. Vuoden 2016 alusta lähtien hän on 
ollut sekä Rakennusteollisuus RT:n vaalivalio-
kunnan jäsenenä että Talonrakennusteollisuus 
ry:n vaalivaliokunnan puheenjohtajana.

12. HALLINTO 
Yhtiön hallitukseen kuuluivat 31.12.2015 saakka 
puheenjohtajana Heikki Koho ja varapuheen-
johtajana Heikki Pykälistö. Muina hallituksen 

jäseninä toimivat Ilkka Laine, Klaus Saarikallio 
ja Harri Koho. 

15.12.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätök-
sen mukaisesti Heikki Pykälistölle myönnettiin 
ero hallituksen jäsenyydestä 31.12.2015 lukien. 
Samassa yhtiökokouksessa hallituksen jäse-
neksi valittiin Pasi Saarinen 1.1.2016 alkaen. 

Hallituksen puheenjohtajana toimii edelleen 
Heikki Koho ja varapuheenjohtajana 21.1.2016 
alkaen Ilkka Laine. Muina varsinaisina jäseninä 
ovat Klaus Saarikallio, Pasi Saarinen ja Harri 
Koho. Hallituksen kokouksien sihteerinä on 
toiminut talousjohtaja Anne Paajanen.

Hallitus on toiminut ennakkoon laaditun toi-
mintasuunnitelman mukaisesti ja pitänyt tilikau-
den aikana yhteensä 11 varsinaista kokousta. 

Toimitusjohtajana toimii Heikki Koho.
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjoh-

tajan lisäksi varatoimitusjohtaja Jarkko Ilkka, 
markkinointi- ja hallintojohtaja Harri Koho, 
hankejohtaja Janne En, talousjohtaja Anne 
Paajanen sekä tuotantojohtaja Kai Heiskanen. 

 Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö 
Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana 
KHT-tilintarkastaja Panu Juonala.

13. YHTIÖN OSAKKEET 
Yhtiön osakepääoma ja äänivalta 
jakautuvat seuraavasti: 

A-osakkeet (10 ääntä / osake)          1900 kpl

B-osakkeet (1 ääni / osake)          8644 kpl

Yhteensä              10544 kpl

     
Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus 

osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeet ovat 
nimellisarvottomia. Kaikkia osakkeita koskee 
lunastuslauseke.

Kohon perheen osakkeenomitus yhtiöstä 
on noin 85 % ja muut osakkeenomistajat ovat 
yrityksen avainhenkilöitä.

14. OSAKKUUSYHTIÖT 
Varte Oy omistaa 48 % ES-Laatuasunnot 
Oy:stä, jonka toiminta-ajatuksena on raken-
nuttaa ja omistaa vuokra-, asumisoikeus- ja 
osaomistusasuntoja. ES-Laatuasunnot Oy on 
yleishyödyllinen rakennuttajayhteisö, joka 
tytäryhtiönsä kautta myy myös isännöinti- ja 
rakennuttajapalveluita ulkopuolisille tilaajille. 
ES-Laatuasunnot Oy:n ja sen tytäryhtiöiden 
omistuksessa on yhteensä yli 500 asuntoa Ky-
menlaakson kunnissa. 

Varte Oy omistaa myös ES-Laatukodit Oy 
-nimisen yhtiön osakkeista 40 %. Yhtiön pää-
toimialana on rakennuttaa ja omistaa Varte 
Oy:n rakentamaa vapaarahoitteista asunto- 
tuotantoa. 

HALLITUS
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Tase

30.9.2016 30.9.2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 26 153,22 47 992,69

Muut pitkävaikutteiset menot 213 488,31 239 641,53 269 285,49 317 278,18

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 175 411,04 214 483,79

Koneet ja kalusto 795 677,09 971 088,13 700 919,73 915 403,52

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 640 637,56 640 637,56

Muu osakkeet ja osuudet 2 019 591,24 2 660 228,80 1 612 657,74 2 253 295,30

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 870 958,46 3 485 977,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Keskeneräiset tuotteet 7 558 541,86 10 254 912,16

Valmiit tuotteet/tavarat 1 615 707,59 2 765 097,00

Muu vaihto-omaisuus 3 401 571,76 12 575 821,21 3 031 417,52 16 051 426,68

Saamiset

Pitkäaikainen

Myyntisaamiset 0,00 23 608,99

Saamiset osakkuusyhtiöiltä 18 741,00 18 741,00 84 863,00 108 471,99

Lyhytaikainen

Myyntisaamiset 8 444 182,46 8 278 779,30

Muut saamiset 2 450 320,07 1 837 022,49

Siirtosaamiset 1 739 019,38 12 633 521,91 4 511 364,65 14 627 166,44

Rahat ja pankkisaamiset 478 356,69 62 051,15

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 706 440,81 30 849 116,26

VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 577 399,27 34 335 093,26

Tase

30.9.2016 30.9.2015

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 19 190,00 19 190,00

Ylikurssirahasto 50 187,52 50 187,52

Muut rahastot 687 996,00 687 996,00

Edellisen tilikauden voitto/tappio 7 483 039,47 6 904 854,09

Tilikauden voitto/tappio 1 875 646,52 1 105 385,38

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 116 059,51 8 767 612,99

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 319 941,40 381 820,00

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 4 184 830,29 8 832 030,76

Saadut ennakkomaksut 4 657 166,60 6 997 778,13

Ostovelat 5 173 399,39 3 025 268,88

Muut velat 2 453 750,05 1 239 158,44

Siirtovelat 2 672 252,03 19 141 398,36 5 091 424,06 25 185 660,27

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 19 141 398,36 25 185 660,27

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 577 399,27 34 335 093,26
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Rahoituslaskelma

Graafinen suunnittelu: Nitroid

Valokuvat: Juha-Matti Mölsä ja Nitroid/Marko Laukkarinen
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2016 2015

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 348 414 1 384 417

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 440 418 406 747

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -61 879 20 520

Rahoitustuotot ja -kulut 143 357 201 856

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 870 310 2 013 539

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 993 645 -5 498 765

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 2 963 600 -1 612 705

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) -1 364 044 4 774 623

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja 6 463 510 -323 309

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -138 968 -222 757

Saadut korot liiketoiminnasta 86 244

Maksetut välittömät verot -510 259 -290 053

Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 814 369 -835 874

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -418 466 -429 477

Lainasaamisten nostot 89 731 -2 493

Luovutustulot muista sijoituksista 105 072 0

Investointien rahavirta (B) -223 663 -431 969

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen maksut -5 357 200 -3 657 703

Lyhytaikaisten lainojen nostot 710 000 4 437 995

Osingonjako -527 200 0

Rahoituksen rahavirta (C) -5 174 400 780 292

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) 416 306 -487 551

Rahavarat tilikauden alussa 62 051 549 603

Rahavarat tilikauden lopussa 478 357 62 051

416 306 -487 551
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