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Lukijalle
Pauli Lappalaisen perheellä on vuosikymmeniä ollut tapana kerääntyä

yhteen sinä kesäviikonloppuna, joka osuu lähimmäksi Elvi Lappa-

laisen syntymäpäivää (16.06). Tapaamiseen ovat osallistuneet myös

perheen lähipiirin ihmiset. Vuosien varrella tämä kokoontuminen

on laajentunut ja siihen on ottanut osaa sukua laajemminkin. Näissä

tapaamisissa syntyi ajatus sukututkimuksen aloittamisesta. Väinö

Kotila ja hänen käsittämättömän tarkka numeromuistinsa suvun jä-

senten asioista sekä Matti Immosen toimittamat Immosen suku-

tutkimusasiakirjat herättivät halun tutkia sukumme vaiheita.

Alkuun yritettiin omin voimin mutta pian havaittiin, että katta-

va ja luotettava tutkimus vaatii ammatti-ihmisiä. Pasi Kuusiluoma

Sukututkimustoimisto Radix Oy:stä  sai tehtäväkseen suorittaa al-

kuun tutkimusta. Ensimmäisten tulosten tultua julki, päätettiin tut-

kimuksia jatkaa. Kiinnostuksen kasvaessa heräsi tarve sukuseuran

perustamiseen ja kesäkuun 16. päivänä 1999 perustettiin Elvi ja Pauli

Lappalaisen sukuseura ry, jonka jäseniksi olivat oikeutetut kaikki

Elvi ja Pauli Lappalaisen vanhempien jälkeläiset. Sukuseura tutkii

siis neljän suvun vaiheita. Pauli Lappalaisen puolelta Lappalaisen ja

Kotilan sukuja ja Elvi Lappalaisen puolelta Linnamäen ja Holmroosin

sukuja.

Sukuseuran tehdessä ensimmäistä kirjaansa sain käteeni Elvi

Lappalaisen veljestä Unto Linnamäestä laaditun parisivuisen oma-

elämäkerrallisen muisteluksen. Tämä kirjoitus herätti ajatuksen laa-

tia Pauli Lappalaisesta ja hänen pitkästä urastaan elämäkerta, joka

tallettaisi jälkipolville hiukan enemmän tietoa viime vuosisadalta ja

suvun vaiheista, tarkastellen sitä Pauli Lappalaisen elämän kautta.
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Valtiot.lis.,fil. maist. Tapani Kunttu suostui ottamaan haasteen

vastaan. Vuosi on kulunut ja tänään on käsissämme kertomus Pauli

Lappalaisen juurista, elämästä ja elämäntyöstä.

Työn menestyksellinen suorittaminen on vaatinut kirjoittajalta

erinomaista kykyä sopeutua erilaisten henkilöiden haastatteluihin

ja kurinalaisuutta keskittyä vain päähenkilön elämään. Oman lisän-

sä Pauli Lappalaisen henkilökuvaan tässä kirjassa antaa professori

Heikki Kallion kirjoitus Turun Yliopiston, Kallion perheiden ja Pau-

li Lappalaisen pitkästä yhteistyöstä. Kirja on henkilökuva Pauli Lap-

palaisesta, eikä se ole Kivikartio Oy:n yrityshistoria. Tästä huolimat-

ta yhtiön merkitys perheen elämässä on ollut niin ratkaiseva, ettei

sitä ole voitu sivuuttaa. Kunnianosoituksena niille sadoille ihmisille,

jotka yhdessä kanssamme ovat Turkua rakentaneet, olen kirjan lop-

puun koettanut kerätä mahdollisimman kattavan luettelon yhtiön

rakentamisesta, arkkitehdeistä ja työmaitten vastaavista mestareista.

Sukuseuran puolesta haluan kiittää kaikkia tähän työhön osal-

listuneita henkilöitä ja ennen kaikkea kirjan kirjoittajaa Tapani

Kunttua, joka hyvällä yhteistyökyvyllä, peräänantamattomalla sit-

keydellä, tutkijan huumorilla ja rautaisella ammattitaidolla on osal-

taan mahdollistanut tämän kirjan syntymisen.

Turussa lokakuun 7. päivänä 2002

Hannu Lappalainen

sihteeri

Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseura ry.
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Esipuhe
Tämän elämäkertateoksen lähtökohta on keväässä 2000, jolloin haas-

tattelin teollisuusneuvos Pauli Lappalaista moneen eri otteeseen.

Haastattelunauhoja kertyi tuolloin kahdeksan ja puoli tuntia.

Näitä haastatteluja täydennettiin keväällä 2001 sukutaustoja ja

vanhojen sukulaisten elämänvaiheita käsittelevällä haastattelulla. Nyt

mukana oli myös Pauli Lappalaisen serkku Väinö Kotila. Pian tä-

män jälkeen toimitusjohtaja Hannu Lappalainen, joka on alusta al-

kaen ollut hankkeen yhdyshenkilö, tiedusteli halukkuuttani laatia

hänen isästään elämäkerta. Mielihyvin tartuin tarjoukseen ja vuo-

den 2001 huhtikuussa VTL Tapani Kunttu / Historia & Memoria -

haastattelu- ja tutkimuspalvelu ja Elvi ja Pauli Lappalaisen suku-

seura ry allekirjoittivat kirjoitussopimuksen.

Heti alussa tehtiin selväksi, että tavoitteena on Pauli Lappalai-

sen elämäkerta, ei Kivikartio Oy:n yrityshistoria. Tästä on koko työ-

prosessin ajan pidetty kiinni, joskin jo varsin varhain minulle selvi-

si, ettei Pauli Lappalaisen elämää voi tarkastella ilman työtä, raken-

tamista ja Kivikartiota, sillä niin yhtä ja samaa on hänen elämänsä ja

rakentaminen ollut. Vaikka tässä kirjassa puhutaan paljon Kivikar-

tiosta, teos ei yritäkään - eikä sen pidäkään - olla samalla yhtiön

yrityshistoria. Kivikartion ja Kartio-yhtiöiden yrityshistoria on luku

sinänsä.

Perehtyminen Pauli Lappalaisen elämään ja toimintaan on mer-

kinnyt uppoutumista niin henkilö- ja sukuhistoriallisiin kuin myös

yrityshistoriallisiin aihepiireihin. Haastattelu- ja kirjoitusvaiheiden

kuluessa olen saanut historioitsijan yksinoikeudella tarkastella ja

eritellä tutkimuksellisesti haasteellista ja mielenkiintoista yksilö- ja

yhteisötason kehityskertomusta miehestä ja yrittäjästä, jonka intohi-

mona on rakentaminen. Mitä tulee toimeksiannon muuhun vaiku-
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tukseen, on myönnettävä, että työprosessin myötä olen aivan uusin

silmin alkanut tarkastella turkulaista kaupunkikuvaa, mihin Pauli

Lappalaisen yritys on jättänyt huomattavan jälkensä.

Elämäkertateoksen keskeisen aineiston muodostavat Pauli Lap-

palaisen monituntiset haastattelut, joita täydensin vielä syksyllä 2001

ja talvella 2002. Teoksessa on vahva omaelämäkerrallinen sävy.

Tavoitteena on ollut antaa lähteiden - ennen kaikkea Pauli Lappa-

laisen - puhua, niin että kirjassa kuuluisi ja näkyisi elämisen maku

ja tekemisen jälki. Pauli Lappalaisen henkilökuvaa kuin myös työtä

ja toimintaa on valotettu ja täydennetty monin erillishaastatteluin.

Muistoja ja näkemyksiä on saatu perhepiiristä, sukulaistasolta ja työ-

ympäristöstä. Jo edellä mainitun Väinö Kotilan lisäksi Paulin nuorin

sisar Kerttu Arpiainen sekä omat pojat Pekka ja Hannu ovat

haastatteluissaan tuoneet tärkeän omaisten ja sukulaisten näkökul-

man - Pekka ja Hannu myös läheisen työtoverin aspektin. Uskolli-

set kivikartiolaiset Anita Ström, Unto Mäkinen ja Raimo Salo ovat

kukin tuoneet oman näkemyksenä Pauli Lappalaisen kuvaan; yh-

teistä heille kaikille on pitkäaikainen työtoveruus esimiehensä kanssa.

Heille kaikille kiitos yhteistyöstä.

Käytettävissä olevista Kivikartiota koskettelevista kirjallisista

lähteistä kannattaa mainita monet eri vaiheissa laaditut esitteet ja

katsaukset. Erikseen on syytä tuoda esille yhtiön omat lehtileike-

kokoelmat, jotka sain käyttööni työprosessin loppuvaiheessa. Oman

antoisan lisänsä toi Hannu Lappalaisen Kartio-yhtiöiden 55-vuotis-

juhlaan laatima yrityshistoriallinen katsaus. Olen niin ikään tutustu-

nut Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseuran julkaisutuotantoon, cd-

romiin ja kirjallisiin sukuselvityksiin. Näiden lisäksi olen luonnolli-

sesti käyttänyt tausta-aineistona Turkua ja Suomen lähihistoriaa kä-

sittelevää kirjallisuutta.

Kirjan lukuisat valokuvat ovat - ellei toisin mainita - Pauli Lap-

palaisen ja Kivikartio Oy:n valokuvakokoelmista. Kirjoittajana olen
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vastannut elämäkerran kuvien lopullisesta valinnasta, sijoittelusta ja

tekstityksestä. Valokuvien jäljittämisessä, lajittelussa ja alustavassa

valinnassa oli mukana myös Hannu Lappalainen. Hän vastaa myös

elämäkerran liitesivuista. Työprosessin kuluessa olen lukemattomat

kerrat tavannut kirjahankkeen yhdysmiehenä toimineen Hannu Lap-

palaisen. Yhdessä olemme suunnitelleet elämäkertahanketta, sen

tavoitteita, toteutusta ja monia käytännön kysymyksiä haastateltavista

ja aikatauluista alkaen. Yhteistyömme on koko ajan sujunut mut-

kattomasti hyvässä hengessä.

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin itse kirjan päähenkilölle, teolli-

suusneuvos Pauli Lappalaiselle. Tyytyväisenä muistan hänen yhteis-

työhalukkuuttaan ja aitoa kiinnostustaan haastatteluihin ja kirja-

hankkeeseen. Useassa eri vaiheessa tallennettujen haastattelujen ko-

konaispituus on noin 13 tuntia. Miellyttävässä ilmapiirissä pidetyis-

tä haastatteluistunnoista minulla on hyvin mieluisat muistot.

Kirjan tekijänä haluan kiittää vielä professori Heikki Kalliota

hänen persoonallisesta artikkelistaan, joka tuo oman kiintoisan li-

sänsä Pauli Lappalaisen kuvaan. Kiitoksen ansaitsee lisäksi Esko O.

Toivonen talvisodan taisteluvälineitä koskevista tiedoista.

Kiitos myös LT Kristina Kuntulle (o.s. Piha) kielentarkastuksesta

ja ylioppilas Panu Kuntulle Pauli Lappalaisen monituntisten haastat-

telujen purkamisesta tutkimus- ja kirjoituskäyttöön.

Suomen Turussa 13.6.2002

Tapani Kunttu

VTL (FM), historioitsija
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Prologi
Helsinki-Turku -reitin pikavuoro on juuri tullut Kaarinaan. Bussin

uneliaan hiljaisuuden rikkoo kuljettajan ääni: “Saavumme hetken

kuluttua Turun linja-autoasemalle. Sitä ennen pysähdymme tarvitta-

essa Piispanristin, Vanhan hautausmaan, Kivikartiontien, Uudenmaan-

tullin ja Brahenpuiston pikavuoropysäkeillä. Kiitämme kaikkia mat-

kustajia ja tervetuloa uudelleen!” Hetkinen, ajattelee samaa pika-

vuoroyhteyttä ennenkin käyttänyt matkustaja: Kivikartiontie …

Kivikartio … rakentaminen … Lappalainen. Samoin lienevät monet

muutkin joskus ajatelleet.

Joku on varmasti jäänyt joskus miettimään, miksi juuri

Uudenmaantien ja Kaskentien yhtymäkohdan pysäkki tunnetaan

Kivikartiontien pysäkin tai Kivikartiontien nimellä. Monet kyllä tie-

tävät, että tien nimi tulee turkulaisesta rakennusliikkeestä, jonka

työn jälki näkyy mm. mainitun tien varren taloissa. Harvempi sen

sijaan tietää, mitä ja minkälaisia vaiheita tämän vuoden 1945 alussa

perustetun ja Turussa usean vuosikymmenen ajan toimineen yhtiön

yrityshistoriaan sisältyy.

Liioittelematta voi sanoa, että Kivikartio Oy oli pitkälti yhden

miehen yritys; yhtiö oli viime kädessä yhtä kuin teollisuusneuvos

Pauli Lappalainen. Mutta kuka itse asiassa on Pauli Lappalainen?

Mistä hän on tullut, miten rakentui hänen elämänsä ja työnsä ja

miten hänestä aikanaan tuli menestyvä liikemies ja rakentaja?

Näitä kysymyksiä valotetaan tässä elämäkertateoksessa.
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Sukutaustoja ja henkilökuvia

Savolais-lappilaiset sukujuuret

Pauli Lappalainen syntyi ratavartija Aleksanteri Lappalaisen ja

hänen puolisonsa Erika Josefina Lappalaisen (o.s. Kotila)

savolais-lappilaiseen perheeseen Kauhajoella 25.12.1913. Isän

sukujuuret ovat vahvasti Pohjois-Savossa Maaningalla, äidin puo-

lestaan Lapin porteilla, Rovaniemen Muurolassa. Molemmat van-

hemmat olivat lähtöisin taloudellisesti varsin vaatimattomista olois-

ta; kummatkin olivat pienviljelijäkodin lapsia.

Vuonna 1883 Maaningan Tavinsalmessa syntyneen Aleksanteri

Lappalaisen vanhemmilla - Pekka Juho ja Kreeta Kaisa (o.s. Ryynä-

nen) Lappalaisella - oli yhteensä viisi lasta, joista kaksi kuoli jo

varhain. Aleksanterin vuonna 1869 syntynyt vanhempi veli Pekka

muutti perheineen 1900-luvun alussa Amerikkaan, minne hän jäi-

kin, eikä hänen ja hänen perheensä vaiheista tiedetty Suomessa

pitkään juuri mitään. Vanhempien yhteisistä lapsista vain Aleksan-

teri jatkoi Lappalaisten sukua Suomessa.
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Kolme naispolvea noin vuodelta 1910. Vasemmalta Paulin äiti, Erika Lap-
palainen (o.s. Kotila), hänen vanhin lapsensa Aino sekä Kreeta Lappalai-
nen (o.s Ryynänen), Aleksanteri Lappalaisen äiti.
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Erika Kotilalla oli kaikkiaan 10 sisarusta; tosin osa lapsista kuo-

li aivan pieninä. Erika, joka itse oli syntynyt vuonna 1891, oli van-

hempiensa Tuomas ja Stiina Matilda (o.s. Tarkiainen) Kotilan viides

lapsi. Erikan vanhemmat olivat kotoisin Rovaniemeltä, isä Muurolan

kylästä ja äiti Ounasjoen Tarkiaisesta. Kotilan sukuhaara - äidin suku

- tuli täteineen ja enoineen Pauli Lappalaiselle hyvin tärkeäksi ja

rakkaaksi; Muurolassa hän viettikin lapsuus- ja kouluvuosiensa loma-

ajat.

Isovanhemmistaan Pauli Lappalainen ei ole koskaan nähnyt

isänsä isää, Pekka Juho Lappalaista, joka kuoli jo niin varhain kuin

vuonna 1893. Myöskään äidin isästä, vuonna 1917 kuolleesta Tuo-

mas Kotilasta Pauli Lappalainen ei käytännössä muista mitään. Isän

äiti, Kreeta Lappalainen asui jonkin aikaa poikansa luona Kauhajo-

ella. Loppuelämänsä hän asui kunnalliskodissa Maaningalla, missä

kuoli vuonna 1920.

“Ämmi”, Tuomas ja elämää Vittikossa

“Ämmiksi” kutsuttu äidinäiti Stiina Kotila oli Pauli Lappalaiselle lä-

heinen - hänestä on kosolti omia, henkilökohtaisia muistikuvia.

Vuonna 1936 kuollut ämmi oli pirteä ja tarmokas, piippua polttava

pieni lappalaisnainen. Tuohon aikaan oli tavallista, että vanhemmat

naisetkin polttivat piippua. Pauli Lappalaisen muistikuvissa ämmi

kulki vikkelästi nopein askelin piippua poltellen Muurolan Vittikon

mökissä. Piippu oli pieni, kämmeneen sopiva, ja siinä tuprusi mel-

kein aina savua. Toisesta poskipielestä puhuttiin tarinaa ja toisesta

puhallettiin savua. Sitten, kun oli oikein kiihkeä jutunaihe, peukalo

painettiin piippuun, piippu pantiin esiliinan taskuun ja niin jatket-

tiin juttua. “Kysykää ämmiltä, hän tietää”, oli Vittikossa tapana sa-

noa, kun oli jostain epäselvyyttä ja tai tarvetta viedä asioita eteen-
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Tuomas ja Stiina Matilda Kotilalla oli kaikkiaan 11 lasta. Kuvassa lapsis-
ta kaksi, takana seisomassa heidän esikoisensa Hilja Katariina (Immo-
nen) ja edessä kuopuksensa Ella Eveliina (Kivimäki). Kuva on otettu noin
vuonna 1910.
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päin. Tämä sanontakin jo osoittaa, että vuonna 1917 leskeksi jää-

nyttä Stiina Kotilaa arvostettiin ja kunnioitettiin lähipiirissä.

Tuomas Kotilaa on muisteltu hyvänä, mutta ankarana, jopa pe-

lottavana isänä. Hän piti kovan kurin ja perheen järjestyksessä -

tarvittaessa remmillä - mutta oli samalla oikeudenmukainen. Hän

oli luonteeltaan tulinen ja hänellä oli kova ääni. Kerran Matti ja

Miina (Beata Vilhelmiina) olivat Tuomas-isänsä poissa ollessa otta-

neet vesikelkan ja laskeneet sillä mäkeä. Kuinka ollakaan, kelkan

jalakset menivät poikki. Luvattoman leikin jälkiä yritettiin peitellä,

mutta paljastuihan totuus, kun Tuomas kelkkaa tarvitsi. “Remmiähän

siitä seurasi, kun oli vesikelkka mennyt tuhannen päreiksi”, Matin

poika Väinö tietää kertoa. Remmiä tuli silloinkin, kun Tuomas koh-

tasi tupakkaa polttavan Matti-poikansa kylätiellä.

Kotilan kodissa lapset kasvatettiin rehellisyyteen ja kovaan työn-

tekoon; yrittäminen ja työ olivat kaikki kaikessa. Pauli Lappalainen

katsookin perineensä äitinsä suvusta luonteensa tulisuuden ja yrit-

tämisen halun. Lapin enoissa ja tädeissä oli useitakin, joita Pauli

Lappalainen kertoo suuresti arvostaneensa. Häneen teki vaikutuk-

sen näille kansanmiehille ja -naisille luonteenomainen määrätietoi-

suuden ja rehellisyyden piirre ja ominaisuus. Ennen kaikkea hän

sai lapsuus- ja kouluvuosinaan Muurolassa osakseen todellista ystä-

vyyttä ja sukulaisrakkautta.

Pauli Lappalaisen rakkaimmat lapsuuden muistot liittyvät Kau-

hajokeen ja Muurolaan. Kauhajoella kodin välittömässä ympäristös-

sä oli paljon lapsia ja Paulilla ja hänen sisarellaan riitti tekemistä ja

tovereita. Mutta erityisen suuri merkitys hänelle on ollut Lapin su-

kulaispaikka, jossa hän vietti lukemattomat lapsuus- ja kouluvuo-

siensa loma-ajat. Itse asiassa Muurolan maisemat ovat kiinteä osa

hänen kasvuvuosiensa lapsuuden maisemaansa, josta ovat säily-

neet monet mieluisat ja rakkaat muistot metsästys- ja kalastus-

kokemuksineen.
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Kerrankin Pauli Lappalainen oli sorsajahdissa mukanaan pitkä-

piippuinen lainahaulikko. Saaliiksi hän sai kaksi sorsaa, joita ylpeä-

nä esitteli ämmille olettaen samalla, että ämmi laittaa sorsapaistia.

Pauli oli sitä mieltä, että kun panee riittävästi voita, sorsa on oikein

maukasta syötävää. Ämmi katseli kulmiensa alta ja sanoi vain: “Kuule

poika, kyllä rautanaulakin hyvää on, kun sen vaan riittävässä voissa

paistaa”. Siihen sitten loppui sorsanmetsästys. Samaiseen pitkäpiip-

puiseen haulikkoon liittyy myös yksi vähältä piti -tilanne, kun hau-

likko laukesi ennen aikojaan. Piippu osoitti suoraan jalkoihin. Kai-

keksi onneksi panos meni jalkojen välistä ja osui sukseen, joka

meni pieniksi säleiksi.

Ämmi, Stiina Matilda Kotila (o.s. Tarkiainen) Vittikossa vuon-
na 1928
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Eräällä joululomalla Pauli Lappalainen oli enojensa - Villen,

Matin ja Kallen - kanssa Rovaniemen markkinoilla. Markkinoille

lähdettiin hevosella, joka jätettiin Muurolan asemalle ja loppumatka

Rovaniemelle tehtiin junalla. Tuliaisina oli tuoretta, mutta jäätynyttä

Petsamon silliä. Markkinoilla kun oltiin, enot ottivat myös vähän

viinaksia ja niin paluumatka sujui iloissa tunnelmissa, loppumatka

Muurolan asemalta Vittikkoon hevosen vetämässä reessä. Mökissä

Ville ja Matti - ehkäpä markkinatuliaisten vaikutuksesta - rupesivat

kinastelemaan ja kävivät toistensa “kraiveleihin” kiinni. Aikansa tätä

katseltuaan ämmi huusi Kallelle: “Tulepas Kalle tänne, seekatti, mitä

nuo pojat tekevät”. Kalle tuli ja nappasi kumpaakin niskasta kiinni

ja potkaisi oven auki ja heitti tappelevat veljensä ulos lumihankeen.

Näin päättyi tappelu ja markkinamatka.

Vittikko oli noin 25 kilometriä lounaaseen Rovaniemeltä Ke-

min suuntaan lähellä Kemin-Rovaniemen rataa. Itse talossa - oi-

keammin mökissä - oli vain pirtti, kamari ja varastohuone. Kotilan

tila Vittikko oli pienviljelystila, jossa oli 1900-luvun alkupuolella vajaa

Lappilaisia sukulaisia Vittikon pihakeinussa 1920-luvulla. Pauli
äärimmäisenä vasemmalla.
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10 hehtaaria maata, jokunen lehmä ja hevonen. Talossa viljeltiin

pääasiassa perunaa ja ohraa ja kaivattua lisäansiota saatiin metsästä;

varsinkin veljeksistä vanhin Kalle oli oivallisena metsämiehenä tun-

nettu. Miesväki kävi myös savottatöissä. Elämä oli hyvin yksinker-

taista, jopa karua ja köyhää; sähkökin tuli vasta toisen maailmanso-

dan jälkeen.

Muurolan Vittikossa uskontoon ja uskonasioihin suhtauduttiin

erittäin ankarasti. Kotilalaiset kuuluivat lestadiolaisiin ja myös

Vittikossa pidettiin seuroja. Pauli Lappalaisellakin on omakohtaisia

muistoja kiihkeistä seuratunnelmista, joissa pirtin palamisen vaarakin

oli olemassa. Kiihkeimpien kirkonmenojen tuoksinassa ämmit kun

ottivat piippunsa esiin ja rupesivat polttamaan ja huomaamattaan

seurojen jatkuessa puhalsivat piippuun niin että säkenet vaan len-

telivät ympäriinsä ja laulu kaikui. Uskonnon suuri vaikutus

muurolalaisten elämässä näkyi mm. sunnuntaisin, jolloin ei saanut

tehdä juuri mitään - ei ainakaan työtä.

Pauli Lappalaisen ja hänen serkkunsa Väinö Kotilan haastatte-

luista on syntynyt kuva, että heidän vanhempiensa ja näiden sisa-

rusten keskinäiset suhteet olivat varsin hyvät. Vittikossahan oli kaik-

kiaan 11 lasta; seitsemän heistä - kaksi poikaa ja viisi tyttöä - on

jatkanut Kotilan sukua. Lapsista viidenneksi vanhin, Erika Josefina

solmi vuonna 1908 avioliiton ratatyömies Aleksanteri Lappalaisen

kanssa.
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Rautatieläisperheen pojan
maailma

Kauhajoki-Taivalkoski-Viipuri

Aleksanteri Lappalainen oli jo varhain lähtenyt kotoa ja ehti

nyt työskennellä rautatietyömailla eri puolilla Suomea,

kunnes oli päätynyt Kemi-Rovaniemi -rautatietyömaalle.

Tuolloin hän tutustui  Rovaniemen Muurolan kylästä kotoisin ole-

vaan Erika Kotilaan. Häiden jälkeen ensimmäinen yhteinen koti

perustettiin Rovaniemelle. Täällä syntyi perheen esikoinen, Aino

Inkeri vuonna 1909. Neljä vuotta myöhemmin ratavartija Aleksante-

ri Lappalaisen perhe asui Kauhajoella, Luomankylässä. Täällä rata-

vartijan mökissä syntyi joulupäivänä 1913 perheen toinen lapsi Pauli.

Kauhajoki pysyikin muutaman vuoden Erika ja Aleksanteri Lap-

palaisen kotipaikkana, vaikka Aleksanterin työpaikka vaihtui Kau-

hajoen asemalle, missä hän oli asemamiehenä. Kauhajoelle sijoit-
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tuvatkin Pauli Lappalaisen varhaisimmat, omakohtaiset muistikuvat

lehmien paimentamisesta yhdessä isosiskon kanssa ja siitä, miten

he unohtivat leikeissään tehtävänsä ja miten vain hän vältti varmal-

ta näyttävän selkäsaunan. Löydettyään huolimattomat paimenet

naapurista isä käski heidän valita koivusta sopivat vitsat, sillä selkä-

sauna oli tulossa. Pauli muistaa ottaneensa oikein ison risun, mutta

Aino-sisko vanhempana ja viisaampana taittoi vain pienen oksan.

Nähtyään lastensa valitsemat vitsat isä jätti Paulin rankaisematta,

kun hänellä oli niin iso risu, mutta sisar puolestaan sai valitsemallaan

pienellä “vispilällä” kunnollisen selkäsaunan.

Jo alle kouluikäisenä Pauli vietti paljon aikaa Kauhajoen ase-

malla. Täällä hän myös oppi lukemaan aseman tavaramakasiinin

tavaroiden osoitelapuista, joita hänen isänsä kiinnitti niihin. Kauha-

joella hän on myös vapaussodan päivinä nähnyt valkoisten ylipääl-

likön, kenraali Mannerheimin, jonka juna oli pysähtynyt Kauhajoen

Aleksanteri Lappalaisen ja Erika Kotilan kihlakuva 1900-luvun alusta.
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asemalla. Tultuaan junasta valkoinen kenraali oli tervehtinyt ihmi-

siä ja kätellyt mm. Ainoa. Tästä Paulilla ei kuitenkaan ole omakoh-

taisia muistikuvia; tieto perustuu vanhemman sisaren kertomukseen.

Rautatieläinen Aleksanteri Lappalainen oli luonteeltaan levo-

ton ja oli aina valmis lähtemään ja muuttamaan uusiin paikkoihin.

Kauhajoelta, jossa vuonna 1919 syntyi kolmas lapsi Mirja Ilona,

asemamiehen perhe muutti vähäksi aikaa Pohjois-Pohjanmaalle,

Taivalkoskelle. Täällä Pauli aloitti koulutiensä vanhan ajan kierto-

koulussa, jonne oli kotoa matkaa vajaa 10 kilometriä. Talviset koulu-

matkat hän teki naapurin pojan kanssa hiihtäen; ikää kierto-

koululaisilla oli tuolloin kuusi vuotta. Itse koulussa Paulin mielestä

“ankara naisihminen” opetti aakkosia, kirjoitusta ja laulua. Taival-

koskelta Lappalaiset muuttivat vuonna 1920 Viipuriin, mistä per-

heen isä sai asemamiehen paikan. Muuttoja vastustavalle äidille lähtö

Kauhajoen Luoman kylän Kanamäen ratavartijan mökki, jossa Pauli
Lappalainen syntyi 25.12.1913.
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ei tiettävästi ollut kovin mieluisa; joutuihan hän nyt varsin kauaksi

muurolalaisista lähisukulaisistaan.

Lappalaisen asemamiehen perhe asui Viipurin vuosinaan

Kolikkoinmäellä, Matinkadulla. Siellä heillä oli käytettävissään kah-

den huoneen ja keittiön asunto, jota ajan standardin mukaan voi

pitää kohtuullisen kokoisena kaupunkiasuntona. Viipurissa perheen

lasten lukumäärä kasvoi vielä yhdellä, kun kasteessa Kerttu-nimen

saanut kolmas tyttö vuonna 1923 syntyi. Ainoana poikana Pauli ei

muista saaneensa kotona mitään selvää erikoisasemaa sisarusten

keskuudessa. Kertun (sittemmin Arpiainen) muistikuvien mukaan

vanhemmat kyllä arvostivat kovasti poikaansa. Sisaruksilla oli kes-

kenään varsin hyvät välit. Kuvaavaa on, että kun vanhemmilla -

varsinkin äidillä - oli Paulille asiaa, he eivät juurikaan käyttäneet

etunimeä, vaan huusivat “poika”. Ja kun poikia oli vain yksi, kenel-

lekään ei jäänyt epäselväksi, kenelle huudettiin tai kenelle oli asiaa.

Viipurin keskustanäkymä - Kauppatori ja Pyöreä torni - maailmansotien
väliseltä kaudelta. (Valokuva Wiipurin Arkistoyhdistys ry)
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Varsin tavallista oli, että Pauli lähti iltaisin kävellen kotoa laita-

kaupungilta rautatieasemalle isäänsä vastaan. Matka oli vajaan kym-

menvuotiaan yksin kulkemaksi aika pitkä. Ehkä sen taivaltamista

helpotti mm. se, että hän sai luvan ostaa matkanvarren kioskista

pellavansiemeniä, joita sitten imeskeltiin; siemenet syötiin ja kuoret

syljettiin pois. Niin ikään Viipurin vuosina Pauli Lappalainen oli

muiden poikien mukana Pelastusarmeijassa ja tutustui samalla sen

toimintaan. Hänestä se oli hyvä kasvattaja ja hän arvosti sen työtä ja

toimintaa. Hänellä oli koulukavereidensa kanssa koulun jälkeen iltai-

sin tapana kulkea ympäri kaupunkia keräämässä rahaa ja tavaraa Pe-

lastusarmeijalle. Pojat eivät olisi olleet poikia, elleivät he “pelastus-

armeijalaisuudestaan” huolimatta olisi kesken keruuhommiaan poi-

kenneet omenavarkaisiin ja taas jatkaneet humanitääristä työtään!

Ilmakuva Viipurista 1930-luvulta. Kuvan alareunassa oikealla Kolikkoin-
mäen kansakoulu, jota Pauli kävi 1920-luvulla. Yläreunassa Patterimäen
keskuskenttä ja jalkapallokentät. (Valokuva Wiipurin Arkistoyhdistys ry)
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Viipurissa Pauli Lappalainen aloitti varsinaisen koulunkäynnin

kun hän meni Kolikkoinmäen kansakouluun, itse asiassa alakouluun.

Viipurin koulumuistoista on jäänyt mieleen muuan välitunti, jolloin

eräs koulukaveri mukiloi Paulia. Ennen kuin välitunti oli päättynyt

Pauli oli antanut lyöjälleen kunnon selkäsaunan. Pahaksi onneksi

tapahtuma tuli kiivasluonteiseksi tunnetun opettajan tietoon; seu-

rauksena oli muistutus. Mitähän isä tästä sanoo, oli Paulin päällim-

mäinen ajatus. Isä pisti nimensä paperiin ja sanoi vain: “Pidä puoliasi

poika.”

Samoihin aikoihin Pauli sairastui lavantautiin. Aluksi hän oli

Kolikkoinmäen sairaalassa, josta isä vei hänet Viipurin kaupungin

sairaalaan. Tauti vei pojalta joksikin aikaa hiukset, mutta muuten

sairaalakokemukset eivät tuntuneet kovin ikäviltä. Sairaalassa hän

oppi taidon, jonka hallitsee vielä 80 vuotta myöhemmin. Kyse on

siteiden rullaamisesta. Pesulasta tulleet siteet jaettiin osaston miehil-

le rullattavaksi. Näin jokainen potilas rullasi polvensa päällä oman

sidekasansa. Tätä tehtiin sen verran usein, että Pauli katsoo osaavansa

vielä tänä päivänäkin tehdä erinomaisen hyvän sidekäärön. Tätä

tekivät osaston kaikki miehet yhdessä riippumatta, mitä kukin sai-

rasti. Hygieniaan ja tartuntavaaraan ei tuolloin liiemmälti kiinnitetty

huomiota.

Kodin arvot ja perintö

Uskontoa ja uskonasioita pidettiin Lappalaisen perheessä tietyllä

tavalla selviöinä, eikä niistä liiemmälti puhuttu. Uskonto ja kirkko

olivat asioita, joita oli kunnioitettava ja joiden antamien mallien ja

ohjeiden mukaan oli elettävä. Myös lapset tiesivät, miten pitää olla

ja elää. Vanhemmista äiti oli ahkerampi kirkossakävijä ja kävi kir-

kossa aina kun siihen oli mahdollisuus. Pauli Lappalaisen mukaan
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lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu yhteiskunnallisista asioista,

saatikka politiikasta. Vaikka politiikkaa ja puolueita ei kotona sivut-

tu, vanhemmat kyllä seurasivat asioita ja esimerkiksi kävivät äänes-

tämässä vaaleissa. Puolueista kansallinen kokoomus lienee Paulin

mukaan ollut se puolue, jolle isä ja äiti äänensä antoivat.

Vapaussota/kansalaissota tapahtumineen tuli aina silloin täl-

löin esille lapsuus- ja kouluvuosien aikaisessa kodissa. Erään Paulin

tädin miestä lukuun ottamatta kaikki sukulaiset olivat sodassa val-

koisten puolella. Rintamilla oleville äidin veljille sukulaiset - mm.

Paulin vanhemmat - lähettivät kipeästi kaivattuja ruokapaketteja.

Itse asiassa Aleksanteri Lappalainenkin joutui varsin läheltä koke-

maan sodan dramatiikkaa. Perheessä säilyneen muistitiedon mu-

kaan Kauhajoen asemalla Aleksanterin pysäytti miesjoukko, joka

aikoi ottaa hänet mukaansa - ja ammuttavaksi. Miesten pään sai

kääntymään Kauhajoen asemapäällikkö Lagerstam, joka totesi rau-

tateiden tarvitsevan Lappalaisen ja jota ilman  hän ei tulisi toimeen.

Aleksanteri Lappalainen vältti uhkaavan tilanteen ja sai jäädä Kau-

hajoelle.

 Mitä tulee kodin henkeen ja arvoihin, siellä korostettiin totte-

levaisuuden, rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita -

ja työn merkitystä. Yritteliäisyyden ja työnteon arvostus olikin sil-

miinpistävää. Kotona oppi, ettei saanut istua kädet ristissä, vaan

aina piti olla jokin työ menossa. Kotikasvatuksessa kiinnitettiin huo-

miota myös käytöstapoihin; tähän kuului ajan hengen mukaisesti

likimain itsestäänselvyytenä kunnioittava suhtautuminen vanhem-

piin ihmisiin. Kielenkäytössä oltiin niin ikään tarkkoja, esimerkiksi

kiroilu ei tullut kuuloonkaan Lappalaisten kodissa.

Syntymä- ja nimipäivät huomioitiin Lappalaisen perheessä

asiaankuuluvine tarjoiluineen ja lahjoineen. Kun Pauli oli syntynyt

joulupäivänä, syntymäpäivä- ja joululahjat olivat käytännössä yksi

ja sama asia. Muuan lapsuuden lahja ansaitsee tulla erikseen maini-
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tuksi. Kauhajoella Pauli sai lahjaksi isänsä tekemän isokokoisen

puuhevosen, jolla oli jalakset. Lahja oli mieluisa ja usein käytössä.

Jostain syystä hän kerran naulasi puuhevosen aivan täyteen leveä-

kantaisia huopakattonauloja. Lopulta hevonen oli kuin metallilla

täytetty - puuhevosesta oli tullut “rautahepo”. Itse ratsastamista tämä

ei kuitenkaan haitannut; naulat kun olivat vieri vieressä sileänä peit-

tona.

Sunnuntait ja varsinkin erikoispyhät - joulu ja pääsiäinen en-

nen muita - erosivat selvästi arjesta. Itsestään selvää oli, että pyhä-

päivinä ei sopinut tehdä työtä ja joulunpyhinä liikkumista pidettiin

likimain syntinä. Sukulaisia joulunaikaan toki jonkin verran tavat-

tiin, mutta muuten vietettiin hiljaiseloa. Jouluvalmistelut jäivät lä-

hinnä äidin ja tyttöjen kontolle. Pojalle uskottiin kouluvuosina

joulukuusen haku metsästä; muuten Pauli ei muista osallistuneensa

perheen yhteisen joulun rakentamiseen. Äidin kodin perintö näkyi

Lappalaisen perheen juhlakulttuurissa, asenteissa ja tavoissa, hyvin

voimakkaana. Viipurin vuosina Lappalaisilla ei ollut sellaisia ystävä-

ja tuttavaperheitä, joiden kanssa olisi perhetasolla säännöllisesti ta-

vattu ja seurusteltu. Lohjalla sen sijaan tämäntyyppinen kyläily oli

tavallista.

Aleksanteri ja Erika Lappalaisen kotona ei yleensä riidelty, mitä

sitten joskus sisarukset riitelivät - vanhemmat eivät koskaan. Vaikka

Aleksanteri Lappalainen ja vaimonsa Erika olivat monessa suhtees-

sa erilaisia luonteeltaan ja ominaispiirteiltään, oli heillä paljon yh-

teistäkin. Poikansa muistikuvissa he näyttäytyvät ennen kaikkea

ahkerina ja työteliäinä. Työ olikin kodissa ykkössijalla. Äiti loi ko-

din hengen ja hänen puoleensa voi kääntyä mitä erilaisimmissa

asioissa. Tätä on myös Kerttu korostanut. Temperamenttisempana

äiti joskus kuohahteli ja hänen tahtoonsa isäkin yleensä taipui. Isää

muistellaan hiljaisena mietiskelijänä, joka osasi tarvittaessa olla

ankarakin. Aleksanteri Lappalainen oli lisäksi kätevä käsistään. Pauli
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Lappalainen  muistaa isänsä jopa ommelleen miesten pukuja; hä-

nellä itselläänkin oli lapsena isän tekemä puku. Isältä kävi myös

viulun rakentaminen.

Aina, kun Erika ja Aleksanteri Lappalainen sukuloivat Muuro-

lassa, he toivat tuulahduksen “suuresta maailmasta”. Suomen eri

puolilla asuessaan he olivat nähneet ja kokeneet paljon sellaista,

mistä Lapin sukulaisilla oli vain epämääräinen aavistus tai kuva. Ei

ihme, että heidän käyntejään odotettiin aina suurella mielenkiinnol-

la. Erityisesti Erikaa - Riikaa - pohjoisen sukulaiset arvostivat. Väinö

Kotila mm. muistaa saaneensa elämänsä ensimmäiset omenat juuri

Riika-tädin tuliaisina. Hänelle on jäänyt myös mieleen Riika-tädistä

se, että tämä usein puhui yrittämisen ja eritoten koulunkäynnin

merkityksestä olojen ja mahdollisuuksien parantajina. “Parempi kat-

soa penkan päältä kuin penkan pohjalta”, muistaa Väinö Kotila Rii-

ka-tädin sanoneen painottaessaan koulun ja kouluttamisen merki-

tystä veljenpojilleen.
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Koulu- ja nuoruusvuodet
Lohjalla

Oppikoulua ja  pysäkin hoitoa

Muutaman Viipurissa vietetyn vuoden jälkeen Lappalai-

sen perhe muutti Uudellemaalle, Lohjalle vuoden 1925

alussa. Muuttoon oli syyllinen Lohjan asemapäällikkö

Lagerstam, joka oli ottanut Aleksanteriin yhteyttä ja houkutellut hänet

Lohjalle asemamiehen tehtäviin. Miehet tunsivat toisensa jo Kauha-

joen ajoilta. Näin Lappalaiset äidin vastustuksesta huolimatta jälleen

kerran muuttivat. Jälkeenpäin muuttoa tarkastellessaan Pauli Lap-

palainen pitää Lohjalle tuloa ainakin omalta kannaltaan hyvänä asi-

ana; sopeutuminenkin uusimaalaiseen maaseutumiljööseen  tapah-

tui kaupunkilaispojalta suuremmitta ongelmitta. Edes uudenlainen

kieli - murre - ei näytä tuottaneen viipurilaiseen karjalaisuuteen
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tottuneelle pojalle järin suuria vaikeuksia. Karjalasta ja karjalaisuu-

desta jäi hänelle kaiken kaikkiaan miellyttävä muisto.

Lappalaiset asettuivat asumaan Keski-Lohjan pysäkin yläker-

taan, kahden huoneen ja keittiön huoneistoon. Uudesta asema-

paikasta oli Lohjan kauppalaan matkaa kolmisen kilometriä. Myö-

hemmin, kun isä siirtyi töihin Lohjan asemalle, äiti puolestaan toimi

Keski-Lohjan pysäkin hoitajana. Pauli Lappalaisen omassa henkilö-

historiassa Lohjan aika oli tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tär-

keä; koulunkäynnissä alkoi aivan uusi vaihe, oppikouluaika. Pauli

Lappalainen ei muista omien vanhempiensa etukäteen puhuneen

oppikoulusta. Hänen kansakouluopettajansa oli käynyt heillä koto-

na ja saanut vanhemmat vakuuttuneiksi siitä, että pojan kannattaisi

mennä oppikouluun. Itse hän ei ollut järin innostunut yhteiskouluun

menosta, mutta koska omat vanhemmat sitä toivoivat, hän pyrki ja

pääsi Lohjan yhteiskouluun. Pauli Lappalainen olikin lähisukunsa

Keski-Lohjan asemarakennus, jossa Paulikin hoiti kouluvuosinaan asema-
miehen tehtäviä. Lappalaisen perheen asunto sijaitsi rakennuksen yläker-
rassa.



37

Junamies Aleksanteri Lappalaisen perhe Keski-Lohjan pysäkin rappusilla
1920-luvun puolivälissä. Vasemmalta Pauli, isä, Mirja, Kerttu ja äiti.

ensimmäinen oppikoululainen ja aikanaan myös ensimmäinen yli-

oppilas.

Oppikoulunopettajista Pauli Lappalaisen mieleen on muita pa-

remmin jäänyt kaksi - tosin aivan eri syistä. Parhaana opettajanaan

hän piti turkulaistaustaista Fredrik Rauhaa, Fretua, joka opetti mm.

luonnontiedettä, maantiedettä ja kasvioppia. Rauha oli tietorikas ja

sai oppilaat kuuntelemaan ja kiinnostumaan asioista. Ja mikä tärke-

ää: häneltä saattoi pelkäämättä kysyä. Syyttä Pauli Lappalaisen mieli-

aineet eivät olleetkaan juuri luonnontieteet, joista hän sai täydet

kympit ja joita hän haaveilikin lähtevänsä lukemaan yliopistoon.

Hieman toisentyyppisiä muistoja on jäänyt ruotsinkielen opettajasta,

joka kyllä sai oppilaat oppimaan, mutta vähemmän miellyttävällä

tavalla; hänellä kun oli tapana hieman höystää opetustaan ilkeä-

mielisyyksillä ja pilkanteolla.

Tuolloisesta oppikoulusta ei Pauli Lappalaiselle ole jäänyt ku-
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vaa kovin merkittävänä virikkeiden tai vaikutteiden antajana. Ym-

päröivä yhteiskunta ajankohtaisine tapahtumineen ja ilmiöineen ei

tullut esille koulussa, eikä yhteiskunnallisia kysymyksiä käytännös-

sä millään tavalla sivuttu, saatikka käsitelty. Oppikoulu oli vielä

tuolloin oma maailmansa, joka pitäytyi vain puhtaasti opetuksellisissa

tehtävissään. Koulun ja nimenomaan oppilaiden muodostaman to-

verikunnan riennot jäivät Pauli Lappalaiselle vieraiksi. Tultuaan kotiin

hän hoiti rautatieläisen virkalakki päässä palkatta Keski-Lohjan

pysäkin asioita: myi lippuja, otti vastaan ja lähetti junat sekä tavarat.

Olipa hän välillä Lohjan asemallakin töissä. Jossain välissä hoituivat

myös läksyt. Näin ollen ei ollut järin suuri ihme, ettei kauppalaan ja

koululle paluulle iltaisin enää aikaa löytynyt, eikä ihmeemmin

halujakaan.

Lohjan vuosista sisarussarjan kuopuksella, Kertulla on kymme-

nen vuotta vanhemmasta veljestään kosolti eläviä ja rakkaita muis-

tikuvia, jotka täydentävät ja syventävät Paulin kuvaa.

Varhaisin omakohtainen muistikuva Paulista liittyy elonkorjuu-

juhlien latotansseihin Lohjalla. Alle kouluikäinen Kerttu oli yhdessä

runsaat neljä vuotta vanhemman Mirja-siskonsa kanssa saanut äidil-

tään luvan mennä seuraamaan latotansseja. Juhlapaikalla oli tarjolla

limonaatia ja munkkeja, haitari soi ja elojuhlaväki tanssi. Pikkutytöt

istuivat vanhassa reessä ja olivat hengessä mukana, kun yhtäkkiä

kummankin niskaan tarttui käsi, joka nosti molemmat ylös reestä.

“Nyt tytöt kotiin ja heti. Nukkumaan!” Se oli Pauli.

Samalla, kun Pauli oli suojeleva ja ystävällinen, hän oli kova

komennon pitäjä. Nuoremmat sisaret arvostivat ja kunnioittivat ah-

keraa ja osaavaa isoa veljeään; taisivatpa joskus hieman aristella ja

pelätä, mitä hän sanoo ja mitä mieltä hän on. Kun oli kysymys

koulutodistuksista, Kertulle oli tärkeää, mitä veli niistä sanoisi. Kou-

lunkäyntiin ja koulumenestykseen liittyvissä asioissa pikkusiskolle

isoveli oli isää ja äitiä suurempi auktoriteetti.
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Keski-Lohjan asemarakennuksen pihanpuoleisilla rappusilla Pauli ja
koulutoveri Elvi Sofia Linnamäki sekä Paulin pikkusisko Kerttu.
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Pauli oli jo nuorena jämpti. Kaiken piti olla suorassa ja järjes-

tyksessä. Kerran Mirja oli uskaltautunut avaamaan oppikoulua käy-

vän veljensä kirjoituspöydän laatikon. Siellä oli papereita, kyniä ja

viivoitin - kaikki ojennuksessa ja järjestyksessä. Mitä suurinta huo-

lellisuutta noudattaen hän sulki laatikon. Tuli ilta ja Pauli tiukkasi,

kuka oli käynyt luvatta laatikolla. Syyllinen selvisi ja selvisi myös se,

mikä paljasti laatikolla käydyn. Viivoitin oli jäänyt Mirjan jäljiltä hie-

man vinoon!

Siisteys ja puhtaus olivat Paulille leimaa-antavia piirteitä jo lap-

sena. Kertun mieleen on jäänyt kertomus kouluikäisen veljensä

maidonhakumatkasta. Äidin kysymykseen tarjosiko emäntä mitään,

Pauli oli vastannut, että olisi tarjonnut, mutta hän ei ottanut. Syy

kieltäytymiseen oli siinä, että emäntä oli kaatanut kahvia omaan

kuppiinsa ja siitä tarjonnut hänelle.

Pauli toimi joinakin kouluvuosiensa kesinä kotitalonsa

puutarhurina istuttamalla kukkapenkkiin mm. joriinia ja sametti-

ruusua ja pitäen pihan muutenkin siistinä ja kauniina. Vaikka poh-

joisessa sukulaisten luona kuluivat monet kesälomaviikot, Pauli ehti

myös kesätöihin rautateille, pääasiallisena tehtävänä ratapölkkyjen

ja kiskojen kunnostus- ja korjaustyöt.

Ajankohtaiset asiat: kielikysymys ja seurustelu

Päivänpolttavista sisäpoliittisista kysymyksistä eritoten kielikysymys

kosketti kaksikielisen Lohjan kunnan poikia 1920-ja 1930-luvun tait-

teessa, niin myös yhteiskoululainen Pauli Lappalaista. Lohjanharjun

tieleikkauksessa suomenkieliset ja ruotsinkieliset ottivat kiivaasti yh-

teen. Kerran yhteenoton jälkeen Pauli Lappalaisen pyöräillessä ko-

tia kohti, tien pientareelta nousi muuan “hurri” pitkiä pyörän kettin-

kejä heiluttaen. Viime hetkessä pyöräilijä huomasi tämän, kumartui
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ja onnistui välttämään ilmassa viuhuneet kettingit, jotka päähän

osuessaan olisivat varmasti tehneet ikävää jälkeä. Muut 1930-luvun

alkupuolen poliittisia tunteita kuumentaneet sisäpoliittiset kysymyk-

set, kuten lapuanliike tai isänmaallinen kansanliike, eivät sen sijaan

koskettaneet lohjalaista nuorta miestä välittömästi - välillisesti kui-

tenkin.

Nuorimman sisaren muistiin on jäänyt Lohjan kodissa esillä

ollut tapaus 1930-luvun alkuvuosilta, jolloin Pauli oli lukioluokilla.

Uskonnonopettaja oli kerran todennut Paulille, että “sinulla on

vääränlainen paita, oletko sinimusta” ja samalla vannottanut Paulia

ikinä enää tulemasta siinä paidassa kouluun. Opettajan silmätikku-

na olleessa paidassa oli voimakkaat siniset ja mustat raidat, mutta

mikään sinimustien paita solmioineen se ei ollut. Olipahan vain

samoja värejä. Sanomattakin on selvää, ettei tällainen opettajan jul-

kinen puhuttelu ja väärän leiman antaminen voinut jäädä puhumat-

ta kotona.

Lohjan yhteiskoulu - Paulin ja Elvin yhteinen opinahjo
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Kuten edellä on käynyt ilmi Pauli Lappalainen ei käynyt kou-

lunsa toverikunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Näin myös koululla

pidetyt illanvietot tansseineen jäivät häneltä kokematta. Jossain vai-

heessa kiinnostus tyttöihin kuitenkin heräsi ja hän liikkuikin jonkin

verran erään tytön kanssa. Seurustelu, jos se sitä olikaan, päättyi

kuitenkin hyvin pian - äidin mahtikäskyllä. Pauli Lappalainen muis-

taa äitinsä ottaneen hänet puhutteluun ja määränneen hänet lopet-

tamaan tapaamiset. Äiti vetosi ensinnäkin siihen, ettei tyttö ollut

sopiva. Toiseksi äiti oli sitä mieltä, että kun Pauliin ja hänen

koulunkäyntiinsä oli jo sijoitettu paljon rahaa, hänen olisi syytä kes-

kittyä jatkossakin koulunkäyntiin ja opiskeluun. Kunnon rouvan,

kuten äiti asian ilmaisi, Pauli ehtisi myöhemminkin saada. Vaikka

äidin asiaan puuttuminen tuolloin jokin verran harmitti, Pauli Lap-

palainen ei ole sanojensa mukaan kantanut kaunaa äidilleen. Pi-

kemminkin hän katsoo äitinsä olleen oikeassa: hän kouluttautui

insinööriksi ja hän ehti saada kunnon rouvan. Kaikkiaan episodi oli

kuvaava osoitus äidin vaikutusvallasta ja määräävästä luonteesta.

Pauli Lappalainen tuli ylioppilaaksi Lohjan yhteiskoulusta vuon-

na 1934. Aluksi koulun rehtori oli ilmoittanut hänen saaneen äidin-

kielessä i:n, tulleen siis hylätyksi. Tämän kuultuaan Pauli Lappalai-

nen päätti lähteä polkupyörällä Tampereelle serkkujaan tapaamaan.

Matkakumppanina oli naapurin poika Ilmari Hellström. Tampereel-

ta hänet tavoitti puhelinsoitto Lohjalta; puhelimessa oli Elvi Linna-

mäki, joka kehotti Paulia tulemaan viipymättä takaisin - omiin

ylioppilasjuhliinsa. Rehtori oli erehtynyt ja Pauli Lappalainen oli

sittenkin ylioppilas. Tämän kuultuaan pyöräretkeilijät ottivat välit-

tömästi suunnan takaisin kotiinsa ja Pauli ehti kuin ehtikin ajoissa

omiin ylioppilasjuhliinsa. Mistä virhe, väärä tieto, oikein johtui, jäi

lähisukunsa ensimmäiselle ylioppilaalle epäselväksi ja sellaiseksi se

jääneekin.
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Lähisuvun ensimmäinen ylioppilas. Pauli Lappalainen ja
valkolakki 1934
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Opiskeluajasta työelämään

Virkamiehen sijasta rakennusinsinööriksi

Tuoreen ylioppilaan opiskelu- ja ammatinvalintatavoitteet

kohdistuivat aluksi ennen muuta luonnontieteisiin. Tätä

silmällä pitäen Pauli Lappalainen pyrki Helsingin yliopis-

ton kasvitieteellisen puutarhan vahtimestariksi; tarkoituksena lukea

työn ohella tuleviin pääsykuulusteluihin. Vahtimestarin paikka jäi

kuitenkin saamatta ja yliopistolliset luvut haaveeksi. Isä ja äiti olivat

alun perin olleet sitä mieltä, että pojan kannattaisi isän mallin mu-

kaan mennä valtion rautateiden palvelukseen. Näin aluksi tapahtui-

kin ja Pauli Lappalainen oli ylioppilaaksi tulon jälkeen kesän Loh-

jan asemalla harjoittelijana.

Päästäkseen eteenpäin rautateillä oli suoritettava virkamieskurssi

ja siihen taas tarvittiin rautatielääkärin todistus. Rautatielääkärin lau-

suntoon pysähtyivät haaveet rautatievirkamiehen urasta. Syynä kiel-

teiseen vastaukseen oli Pauli Lappalaisen Viipurissa sairastama tu-
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berkuloosi; lääkäri ei millään voinut suositella häntä rautateiden

palvelukseen. Myöhemmin tätä muistellessaan Pauli Lappalainen

on valmis pitämään rautatieläisen uran päättymistä alkuunsa suure-

na onnena. Jälkeenpäin ajateltuna tilalle tullut rakentajan työ ja elä-

mä on tuntunut huomattavasti mielenkiintoisemmalta ja antoi-

sammalta kuin luokkatoverin linjakirjurin työ valtion rautateillä.

Kun rautatievirkamiehen pojasta ei tullut valtion virkamiestä,

hänestä tuli rakentaja ja yrittäjä. Näin Tampereen teknillisestä opis-

tosta - ja sen rakennusosastosta - tuli muutamaksi vuodeksi Pauli

Lappalaisen opiskelupaikka. Syyt, miksi hakemukset lähetettiin ni-

menomaan Tampereelle, johtuivat ennen kaikkea siitä, että siellä

asui hänen tätinsä, jonka omakotitalon yläkerrasta insinöörioppilas

sai huoneen käyttöönsä. Opistoon tarvittavaa rakennusharjoittelua

Pauli Lappalainen sai rautatierakennustyömaalla Heinävedellä, Var-

kaus - Viinijärvi -rataosuudella. Työmaan  rakennusmestari Eelis

Kangasharju oli aiemmin asunut Lohjalla ja oli Paulin isän tuttuja.

Työ oli harjoittelijan mielestä erittäin opettavaista, työporukka am-

matti-ihmisiä, pääasiassa Savosta. Työmaalla tapahtui tuona kesänä

varsin traaginen, useita kuolonuhreja vaatinut räjähdys sekä töitä

viivästyttänyt toinenkin onnettomuus, jossa veturi ja useita vaunuja

upposi suohon. Henkilökohtaisista tuon kesän kokemuksista lie-

nee ikimuistettavin herastuomarin valmistaman kiljun jälkivaikutukset

juhannusyönä. Sen koommin Pauli Lappalainen ei ole kiljua kurk-

kuunsa kumonnutkaan!

Teknillisen opiston opetuksen sisältöä ja tasoa Pauli Lappalai-

nen piti hyvänä; Tampereelta sai riittävän perustan ja valmiudet

käytännön työelämään. Kurssilla oli vain 12 opiskelijaa - ajan tavan

mukaan kaikki poikia - mikä mahdollisti hyvin yksilöllisen opetuk-

sen saamisen. Opiskelu ei tuottanut Paulille minkäänlaisia ongel-

mia. Koko kolmen vuoden opiskeluajan hän teki vapaa-ajallaan

kopioita kaikista kurssilla tarvittavista ja käytettävistä piirustuksista.
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Tulevat insinöörit piirustuspöytiensä ääressä Tampereen teknillisessä opis-
tossa. Pauli Lappalainen neljäs edestä lukien.
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Teknillisen opiston oppilaat “Suinulan Urhojen sankaripatsaalla” Tammi-
sunnuntaina 1937.

Lohjan kansakoulu rakenteilla vuonna 1936. Insinöörioppilas Pauli Lappa-
lainen on saanut vieraakseen koulutoverinsa Elvi Linnamäen. Lippalak-
kinen Pauli ja ylioppilaslakkinen Elvi keskellä taustalla.
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Näistä hän myös sai kurssikavereiltaan hieman lisäansioita.

Kurssilaisten tapa juhlia opiskeluviikon päättymistä oli Pauli

Lappalaisen mukaan aina samantapainen. Pojat ostivat konjakki-

pullon, jonka sisältö jaettiin tasan porukan kunkin jäsenen kanssa.

Kun muut juhlijat nauttivat konjakkinsa tavan mukaan sisäisesti,

Pauli kertoo vieneensä konjakkiosuutensa kotiinsa ja käyttäneensä

sen valmistamansa hiusöljyn ainesosana. Sisäisesti hänen konjakin-

käyttönsä jäi tuolloin verraten vähäiseksi.

Opistossa toimi myös oma oppilaskuntansa, jonka toimintaan

Pauli Lappalainen ei kuitenkaan ottanut osaa. Sen sijaan hän liittyi

suojeluskuntaan, johon useimmat opiston oppilaatkin - ja kaikki

hänen oman kurssinsa oppilaat - kuuluivat. Opiston johto, jos ei

nyt aivan pakottanut, piti ainakin erittäin suotavana, että opiskelijat

olivat mukana suojeluskunnan toiminnassa. Suojeluskuntaosastossa

oli erilaisia harjoituksia ja luentoja; kerran vuodessa järjestettiin va-

paussodan tapahtumiin liittyvä marssi - Suinulan päivän marssi -

johon Paulikin osallistui suojeluskuntalaisen puku päällä ja kivääri

selässä. Hulda Jakoharju, jonka luona Pauli asui opistovuosiensa

aikana, oli  menettänyt miehensä kansalaissodan jälkiselvittelyissä.

Tästäkään syystä häneltä ei oikein riittänyt ymmärrystä suojeluskunta-

liikkeelle ja sen edustamalle arvomaailmalle. Kun tämä oli tiedossa

Paulikaan ei esiintynyt “tätilässä” suojelukuntalaisen puvussa.

Opiskeluun kuului myös useiden kuukausien pakollista har-

joittelua. Joulu- ja kesälomansa Pauli Lappalainen vietti useillakin

rakennusyhtiö Winqvistin työmailla, milloin oli kysymys kansakou-

lun rakentamisesta Lohjassa, milloin taas asuintalon rakentamisesta

Lohjan kauppalassa. Työmaainsinöörinä hän jopa vastasi 40 mie-

hen sokeritehtaan purkutyöstä Helsingin Sörnäisissä. Työmaa-

harjoittelu oli kaikkinensa erittäin hyödyllistä ja opettavaista; siellä

sai käytännössä oikean käsityksen, mitä työmaalle kuuluu ja miten

itse rakentaminen tapahtuu.
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Koulua korjaamassa - koulussa opettamassa

Monista kesätöistä on insinöörioppilaan mieleen parhaiten jäänyt

Espoon Leppävaaran koulutyömaa, missä Pauli Lappalaista odotti-

vat vastaavan rakennusmestarin apulaisen työt ja työmaan päivittäiset

työnjohtotehtävät. Työkohde oli hänelle jo entuudestaan tutun ra-

kennusyhtiö Winqvistin työmaita.

Työmaa käsitti kansakoulun korjaustyön ja lisärakennuksen ra-

kentamisen. Varsin uusi koulurakennus oli rakennettu niin, että ra-

kennuksen toinen pää oli kalliolla ja toinen pää savessa; jälkimmäi-

nen olikin ajan kuluessa painunut alas. Tarkoituksena oli korjata

talon vaurio. Korjaustyöt sujuivat hyvin, missä epäilemättä Paulin jo

noin vuoden mittaisella työkokemuksella erilaisilta rakennuksilta

oli oma osuutensa. Nuori työnjohtaja muistelee muutenkin

pärjänneensä itseään selvästi vanhempien, kokeneiden rakennus-

työmiesten kanssa. Työmaan Ekman-niminen vastaava rakennus-

mestari oli usein päivät muilla työmailla, mutta aina aamuisin Pauli

Lappalaisella oli mahdollisuus keskustella mestarin  kanssa päivän

töistä ja niiden tekemisestä.

Leppävaarassa olleessaan Pauli Lappalainen asui työmaan vä-

littömässä läheisyydessä olleessa vanhassa puurakenteisessa koulussa

yhdessä koulun nuorehkon opettajan, Erkki Saaren kanssa. Kou-

luun ja Erkki Saareen liittyy myös erikoinen tapahtuma, jolloin Pau-

li Lappalainen toimi päivän opettajana. Koska kokemus oli peräti

outo ja ainutkertainen, kannattaa tapahtuma tunnelmineen kertoa.

Erkki Saari oli pyytänyt Pauli Lappalaista hoitamaan päivän

tunnit, sillä aikaa kun hän on matkoilla. Pauli oli luvannut hoitaa

asiaan pitäen pyyntöä lähinnä leikinlaskuna. Seuraava aamu -

lauantaiaamu - paljasti, että tosi oli kysymyksessä. Ei auttanut muu-

ta kuin heti aamulla sopia ja järjestellä miesten työt koko päiväksi ja

mennä kouluun, jossa oppilaat odottivat uutta opettajaansa. “Har-
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maata lauantaipäivää” muistellessaan Pauli Lappalaisen mieleen on

ensiksikin jäänyt valtava meteli ja melskaus. Oli pakko ottaa johto

käsiinsä sillä seurauksena, että pian osa oppilaista oli nurkassa ja

osan hän pani hyppelemään kyykkyhyppyä ja lopuille hän järjesti

jotain muuta rauhoittavaa tekemistä. Loppujen lopuksi luokka alkoi

hiljetä ja kuunteli, mitä viransijainen puhui.

Ruokatauko Leppävaaran kansakoulutyömaalla. Vasemmalla istumassa
johtaja Winqvist ja oikealla vastaava rakennusmestari Ekman.
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Ennen kuin päivä oli ohi, nurkissa taisi olla enemmän oppilaita

kuin pulpeteissa. “Ikäni minä muistan tämän koulupäivän, sillä se

oli tosiaankin ankara päivä sen vuoksi, että on vaikea keksiä yhtäk-

kiä sanottavaa senikäisille villikoille ja toisaalta saada heidät ku-

riin”. Maanantaiaamuna Erkki Saari, joka oli tapaamassa morsiantaan

Keski-Suomessa, sai kuulla viransijaisen vihaisen raportin koulun

lauantaipäivästä. Asiasta sovittiin, eikä tapahtuneesta jäänyt mies-

ten suhteisiin minkäänlaista säröä.

Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa
rakennussuunnittelijana

Vuonna 1938 Tampereen teknillisestä opistosta valmistunut Pauli

Lappalainen astui työelämään rakennusinsinöörin kolmen vuoden

teoreettiset opinnot ja vuoden rakennustyömaakokemukset taka-

naan. Mieli paloi käytännön töihin ja mikä oli mennessä, kun työ-

täkin oli tiedossa.

Pauli Lappalainen pyrki etsiytymään sellaiseen työpaikkaan,

missä hän voisi päästä mukaan rakennussuunnitteluun. Näin hän

päätyi Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK) palvelukseen, sen

rakennussuunnittelutoimistoon, joka sijaitsi Helsingin Kruunuhaas-

sa Kirkkokatu 4:ssä. Pauli Lappalainen muistaa, että toimistossa oli

hänen lisäkseen vain yksi rakennepiirustuksia tekevä rakennusmes-

tari; arkkitehtejä sen sijaan oli useita. Näin helsinkiläistyneen Pauli

Lappalaisen työhistoria jatkui sosiaalidemokraattista liikettä lähellä

olevan aatteellisen järjestön palveluksessa. Käytännössä tämä ei

hänen mukaansa tullut millään tavalla esille rakennussuunnittelu-

toimistossa tai sen työssä. Ammattiasiat peittivät allensa aatteelliset

pohdiskelut.

Uutta työpaikkaa Pauli Lappalainen piti mukavana ja opet-

tavaisena työyhteisönä. Palkka oli selvästi parempi ja työpäivät ly-
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hyempiä kuin Leppävaaran koulutyömaalla. Sitä paitsi Kirkkokadun

työpaikan yhteydessä oli oma keittiö, ruokala ja - mikä parasta -

erittäin hyvät ja runsaat ruuat. Hänellä oli onni saada opettajakseen

Paavo Simula -niminen diplomi-insinööri, joka toimi samanaikai-

sesti assistenttina Teknillisessä Korkeakoulussa. Pauli Lappalainen

on sitä mieltä, että se oppi, minkä hän sai Simulalta, oli aivan ver-

taansa vailla. Hän katsoo alussa oppineensa niin paljon, että sai jo

työsuhteensa loppuaikoina aivan itsenäisesti suunnitella rakennuk-

sia - lähinnä osuuskauppoja, joita tuossa vaiheessa rakennettiinkin

varsin paljon. Erityisen hyvin hänen mieleensä on jäänyt Riihimäel-

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakennussuunnittelutoimiston henkilö-
kuntaa vuodelta 1939. Pauli Lappalainen äärimmäisenä vasemmalla.
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le valmistunut suuri, monikerroksinen osuuskauppa Ahjo, jonka

rakennepiirustukset olivat kokonaan hänen käsialaansa. Jälkeen-

päin ajatellen Kulutusosuuskuntien Keskusliiton palveluksessa olosta

oli Pauli Lappalaisen mukaan hänelle itselleen ja tulevalle työlle

erittäin suuri hyöty ja merkitys.

Varsinaiselta leipätyöltä liikenevän ajan Pauli Lappalainen käytti

varsin tarkkaan tulevan lankonsa, diplomi-insinööri Unto Linnamäen

kanssa mitä erilaisimpien rakennussuunnitelmien ja kestävyys-

laskelmien tekemiseen. Tavallista oli, että laskemisessa ja piirtämi-

sessä meni illat ja osin yötkin. Kokemuksen lisäksi nuoret miehet

saivat rahaakin. Ja kun viikonloppu tuli Pauli Lappalainen matkusti

Lohjalle vanhempiaan katsomaan - ja epäilemättä myös Elvi Linna-

mäkeä.

1930-luvun loppupuolella kansainvälispoliittinen tilanne kiris-

tyi; elettiin pelon ja toivon voimakkaissa ristipaineissa. Maailman-

politiikan tummenevan taivaan merkit oli huomattu myös Suomes-

sa, joskaan niiden ei yleisesti uskottu koskettavan Pohjolaa, saa-

tikka Suomea. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakennussuunnit-

telutoimiston toimihenkilöiden kesken maailman ja Euroopan ta-

pahtumia seurattiin ja niistä vaihdettiin mielipiteitä, mutta mitään

selviä muistikuvia huolestumisesta, puhumattakaan pessimismistä

Pauli Lappalaisella ei ole. Sanomalehtiä - tuolloin ennen muita Uut-

ta Suomea - ja radiolähetyksiä seuraamalla hän oli mielestään verra-

ten hyvin selvillä maailmanmenosta, mutta ei oikein osannut ajatel-

la eikä pelätä mitään laajamittaista selkkausta ja sotaa, joka voisi

koskettaa myös Suomea. Itse asiassa Pauli Lappalaisen ajatuksissa

ei kesällä 1939 työasioiden lisäksi ollut oikein tilaakaan kiristyneen

maailmantilanteen seuraamiselle. Mielessä alkoivat olla ennen kaik-

kea naimisiinmenoon  ja häihin liittyvät asiat.
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Pauli ja Elvi

Koulukavereista aviopari

Syyskuun 3. päivänä 1939 Lohjan kirkossa vihittiin Pauli Lap-

palainen ja Elvi Sofia Linnamäki. Miten tähän oli oikein tultu?

Nuoripari oli saman koulun, Lohjan yhteiskoulun kasvatteja

ja varsinaisesti tutustuivat toisiinsa Paulin muistikuvan mukaan ti-

lanteessa, jossa muodostettiin koulun kuoroa. Samaisessa tilaisuu-

dessa laulunopettaja Katri Leino rajasi osan halukkaista kuoron ul-

kopuolelle - myös viidesluokkalaisen Paulin, jonka ei annettu edes

koelaulaa. Elvi sen sijaan oli hyvin musikaalinen, soitti selloa ja

lauloi usein koulun juhlissa. Kysyttäessä, mikä Elvi Linnamäessä

erityisesti viehätti, Pauli Lappalainen on korostanut mm. tämän laulu-

taitoa ja hyviä kädentaitoja, kuten piirtämistä ja maalaamista. Luon-

tainen vilkkaus, iloisuus, ystävällisyys, huumorintaju ja urheilullisuus

olivat Elvi Linnamäen avuja - juuri sellaisia ominaisuuksia, joita Pauli

Lappalainen ihaili.
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Partiojohtaja Elvi Linnamäki (kesk.) partioystäviensä Tellervo Salomaan
(vas.) ja Kyllikki Kajaksen seurassa 1920-luvun lopulla.
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Ensimmäinen Kertun muistiuriin piirtynyt kuva Paulista ja Elvistä

liittyy nuorten lukiovaiheeseen, jolloin nämä lukivat ja laativat koulu-

tehtäviään Paulin huoneessa. Toinen selväpiirteinen muistikuva on

Lohjalla samoihin aikoihin järjestetystä suuresta partioleiristä, jossa

oli mukana myös ulkomaisia partiolaisia. Paikallisen partiolippu-

kunnanjohtajan johtajanakin toiminut Elvi oli mukana tällä leirillä,

kuten nuorempi partiolainen Kerttu. Leirin yhteydessä järjestettiin

myös iltanuotio. Elvi ja Kerttu saivat kotimatkalleen saattoseuraa

eräästä - Kertun sanoin - “vaaleasta, komeasta pojasta”. Kello oli jo

aika paljon, kun partiolaiset saapuivat perille, missä Pauli odotti,

vihaisena ja kiukkuisena myöhäisestä paluuajankohdasta - ja ehkä

myös vieraasta saattoseurasta!

Kahvihetki kesäretkellä Lohjan Hormajärvellä vuonna 1937. Elvin ja Pau-
lin “esiliinana” keskellä Maija Linnamäki.
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Elvi Sofia Linnamäki oli syntynyt vuonna 1914 Salossa. Isä oli

kauppias-johtaja Kustaa Jalmari Linnamäki (ent. Hacklin) ja äiti opet-

taja Bertta Sofia Linnamäki (o.s. Holmroos). Linnamäen perhe oli

muuttanut Salosta Lohjalle 1930-luvun alussa. Tytär oli kolmilapsisen

perheen kuopus.

Jo kouluvuosina alkanut seurustelu jatkui ylioppilaaksitulon jäl-

keen, vaikka aikaa tapaamiselle ja yhdessäololle olikin suhteellisen

vähän. Pauli oli ylioppilaaksitulon jälkeiset vuodet opistossa ja raken-

nustyömailla - siis pääasiassa muualla - ja Elvi puolestaan jäi Lohjalle,

missä hän työskenteli selluloosatehtaan laboratoriossa. Pauli Lap-

palainen muistaa vieläkin tehtaan kamalan hajun, johon hän ei mil-

lään tottunut. Oma hankaluutensa oli vielä siinä, että laboratorion

Vastavihityt Pauli ja Elvi Lohjan Pyhän Laurin kirkon rappusilla lähi-
omaisten ympäröimänä.
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Pauli ja Elvi Lappalainen 3.9.1939
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työ oli vuorotyötä. Aina silloin, kun Pauli sattui olemaan Lohjalla,

hänellä oli tapana mennä morsiantaan vastaan kiroten samalla mie-

lessään tehtaan hajua. Elvi oli kuitenkin työssään siihen asti, kun he

menivät naimisiin. Siinä vaiheessa, kun Paulilla oli rakennusinsinöörin

tutkinto suoritettuna ja hyvä työpaikka Helsingissä, he saattoivat jo

ajatella avioliittoa.

Nuoripari vihittiin siis Lohjan Pyhän Laurin kirkossa. Häitä juh-

littiin niin morsiamen kuin sulhasenkin kotona syöden ja kahvia

Paulin ja Elvin ensimmäinen yhteinen koti Helsingin Munkkiniemessä.
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juoden; mitään suuria juhlia ei pidetty. Sulhaselle päivästä on jäänyt

kaiken kaikkiaan hyvin miellyttävä ja mukava muisto, joskaan ko-

vin yksityiskohtaisia muistikuvia, esimerkiksi vieraista, ei ole hänen

muistiinsa tallentunut. Vastavihityt lähtivät ilmeisesti vielä saman

päivän iltana vuokraamallaan henkilöautolla Helsinkiin ja Munkki-

niemeen, missä oli heidän ensimmäinen, yhteinen kotinsa. Uusi

vaihe nuorenparin elämässä oli alkanut.

Mitä sitten tulee appivanhempien ja Pauli Lappalaisen suhtei-

siin, ainoan, pienen särön niihin toi vaimon isä. Hän oli alun alkaen

avioliittoa vastaan, eikä oikein tuntunut hyväksyvän Paulia tyttären-

sä mieheksi. Syitä tähän torjuvaan suhtautumiseen Pauli Lappalai-

nen ei tunne. Ajan oloon apen asenne kuitenkin muuttui ja hän

hyväksyi tapahtuneen tosiasian. Miniän ja hänen appivanhempiensa

keskinäiset suhteet olivat alusta pitäen hyvät ja lämpimät, mihin

osaltaan varmasti vaikutti Elvin oma, välitön persoona, kuten Pauli

on arvellut. Heidän suhteensa säilyivät hyvinä loppuun asti. Sen

sijaan appivanhempien keskinäiset yhteydet ja tapaamiset olivat

verraten vähäiset. Käytännössä nuorella parilla oli enemmän kon-

takteja Paulin sukuun; Elvin puolelta läheisimmäksi tuli hänen vel-

jensä Unto puolisoineen.

Helsingissä talvisodan varjossa

Pauli ja Elvi Lappalaisen ensimmäinen koti oli Munkkiniemes-

sä. Kotitalo sijaitsi puiston vieressä; paikka oli viihtyisä, jopa idylli-

nen. Tästä kerrostalosta he onnistuivat saamaan suurehkon, kol-

men huoneen ja keittiön vuokra-asunnon. Pitkään vastanaineet ei-

vät saaneet nauttia rauhasta, sillä Paulin opistokaveri Leo Vihervuori

tuli pian asuntoon alivuokralaiseksi. Talvisodan ensimmäisten pom-

mitusten myötä alivuokralaisten määrä kasvoi. Nyt asuntoon muutti
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sukulaismies, Elvin veli Unto ja kun hänen myötänsä tuli vielä muu-

an insinöörituttava, nuorenparin koti alkoi muistuttaa hotellia. Sopu

sijaa antoi, näin ainakin Pauli Lappalainen kyseistä tilannetta muis-

teli vuosikymmeniä myöhemmin. Talvisodan puhjettua nuoret mie-

het lähtivät ja jättivät munkkiniemeläisen “hotellin” ja sen isäntävä-

en.

Talvisodan alkuvaiheen pommitukset tulivat myös Lappalaisen

pariskunnalle tutuiksi, hyvinkin konkreettisesti. Kerrankin Pauli ja

Elvi olivat matkalla Helsingin keskustaan ja olivat juuri Munkkinie-

men sillalla, kun venäläisten pommikoneet tulivat ja pudottivat

lastinsa mm. Teknillisen Korkeakoulun tuntumaan. Muista hälytys-

ja pommituskerroista Paulin mieleen on jäänyt erityisesti se, kun

venäläinen kone lensi aivan heidän Munkkiniemen kotinsa yli ja

putosi pian sen jälkeen läheiseen metsikköön ilmatorjunnan

ampumana.

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakennussuunnittelutoimiston

piirustussalissa alkoi jo talvisodan alla olla varsin hiljaista. Miehiä

oli milloin linnoitustöissä, milloin taas ylimääräisissä kertausharjoi-

tuksissa ja pian Pauli Lappalainen huomasi olevansa piirustussalissa

lähes yksin, seuranaan ainoastaan pari naista. Hän veti tilanteesta

johtopäätöksen ja pyysi päälliköltä lopputilin. Tästä alkoikin Pauli

Lappalaisen oma, erikoinen sotatie.
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Sotavuosien
komennustehtävissä

Polttopullokokoomoja perustamassa

Viipurin vuosina koettu tuberkuloosi oli aikoinaan ollut es-

teenä Pauli Lappalaisen pääsylle valtionvirkamiehen teh-

täviin ja se oli myös vapauttanut hänet asevelvollisuudesta.

Näin ollen häntä ei ollut kutsuttu ikäluokkansa miesten tapaan asei-

siin ja sotaan talvisodan alettua. Mukaan hän kuitenkin tavalla tai

toisella halusi ja niinpä hän suunnistautui Munkkiniemen koululla

majaa pitävään puolustusministeriön pioneerivälinetoimistoon. Alun

perin Pauli Lappalaisen piti lähteä Saimaan kanavan Juustilan sulun

korjaustöihin, mutta erehdyksessä työkomennus menikin opistoto-

verille, Erkki Pesoselle. Pauli Lappalaiselle löytyi kyllä uusi tehtävä,

polttopullokokoomoiden perustaminen. Tähän tehtävään hän sai
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pioneerivälinetoimistossa parin tunnin opetuksen ja opastuksen,

minkä jälkeen olikin lähdettävä etsimään sopivia paikkoja kokoo-

moiden perustamiseksi.

Koska polttopullokokoomoiden perustaminen edellytti paljon

matkustamista sodan aikana ja koska Pauli Lappalaisella ei ollut

sotilaskoulutusta ja tunnuksia, hän sai rannikkopuolustuksen

komentajalta eversti Lahdelta käskyn mennä Helsingin Kuusisen

vaatetusliikkeeseen hankkimaan kaikki tarvittavat asut ja arvomer-

kit. Näin armeijaa käymättömästä Pauli Lappalaisesta tuli sotilas-

Puolustusvoimien palveluksessa. Sotilasvirkamies-kapteeni Pauli Lappa-
lainen takarivissä toinen vasemmalta. Edessä oikealla hänen lankonsa,
insinöörikapteeni Unto Linnamäki.
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virkamieskapteeni. Ylennyksen suorittanut samainen eversti oli ni-

mittäin  sitä mieltä, ettei kapteenia alemmilla sotilasarvoilla ollut

hyvä liikkua kyseisissä komennustehtävissä.

Tavoitteena oli perustaa polttopullokokoomot rautateiden var-

relle ja lähelle risteysasemia, mistä pullot olisi helposti ja nopeasti

toimitettavissa rintamalle. Polttopullojen toimittamisen varmistami-

seksi kokoomoita piti olla kaksi; molemmat lähellä rautateiden

haarautumisasemia. Näine evästyksineen Pauli Lappalainen lähti

yksin - milläpä muulla kuin junalla - etsimään ja katsastaman ehdot

täyttäviä paikkoja. Riihimäelle, tyhjillään olevaan Tentsin huonekalu-

liikkeeseen, perustettiin ensimmäinen polttopullokokoomo. Paikan

valintaan vaikutti varmasti myös se, että huonekaluliikkeen pihaan

oli valmiiksi vedetty raiteet. Riihimäen kokoomon päälliköksi Pauli

Lappalainen sai pioneerivänrikki Pekka Lappalaisen, joka ei nimes-

tään huolimatta ollut sukua kokoomoiden perustajalle.

Tarvittiin myös toinen kokoomo. Pohjois-Hämeestä, lähinnä

Keuruun alueelta, oli ennakkotietojen mukaan löydettävissä tarkoi-

tukseen sopiva paikka. Keuruulle tulo ei mennyt vailla dramatiik-

kaa. Kun Pauli Lappalainen illan pimetessä saapui Keuruulle, hän

meni suoraan siellä olevan pioneerikomppanian komentopaikalle

ja kertoi, millä asialla hän oli. Ei kestänyt kauan, kun Pauli Lappa-

lainen huomasi tulleensa väärinymmärretyksi ja leimatuksi desantiksi.

Kapteeni kieltäytyi antamasta apua; päinvastoin uhkasi pidättää vie-

raan tulijan ja panna hänet putkaan. Tilanne vaikutti vakavalta. Vas-

ta, kun kapteeni oli Pauli Lappalaisen pyynnöstä ottanut yhteyttä

Helsinkiin, asia selvisi ja polttopullokokoomoiden perustaja pääsi

desanttiepäilyistä. Myöhemmin episodia muistellessaan Pauli Lap-

palainen ei ihmettele saamaansa vastaanottoa. Hänellä oli tuolloin

pitkä parta, hän oli vähän rähjääntyneessä siviilipuvussa, liikkui keu-

ruulaisille oudoissa, sotamateriaaliin liittyvissä asioissa - ja kulki

desanttien tapaan vielä yksin. Polttopullokokoomoa ei loppujen
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lopuksi perustettukaan Keuruulle, vaan Kolhoon, paikalliseen

nuorisoseurantaloon.

Kun Pauli, Elvi ja Kerttu saapuivat Kolhoon, heidät toivotti ter-

vetulleiksi itse asemapäällikkö. Tervetulotoivotukset toistuivat jat-

kosodan alettua, kun Kolhossa jatkettiin polttopullokokoomon toi-

mintaa. Asuintiloikseen Lappalaiset saivat Kolhon kansakoulun pie-

net vinttitilat. Pauli joutui olemaan paljon matkoilla ja poissa. Kerttu

on tunnustanut pelänneensä ollessaan kaksin Elvin kanssa pienessä

asunnossa. Vielä enemmän hän muistaa pelänneensä, kun Elvi näytti

kälylleen tyynynsä alla olevaa käsiasetta!

Kun töiden johto ja käytännön asioiden hoito edellytti, kuten

Pauli Lappalainen on todennut, “tarmokkaan ja järjestelykykyisen

henkilön”, hän nimitti tehtävään puolisonsa. Tämän apuna oli Pau-

Polttopullokokoomon päällikkö puolisoineen Kolhon kodin portailla vuonna
1940.
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lin nuorin sisar, Kerttu, joka oli tuossa vaiheessa vasta 16-vuotias.

Vanhemmat päästivät tyttärensä tälle komennukselle, kun pyytäjänä

oli Pauli - häneen  luotettiin, hän toi turvallisuutta. Kerttu oli lähte-

nyt loppusyksyllä 1939 Lohjalta Helsinkiin. Rautatieasemalla häntä

odotti sivuvaunullinen moottoripyörä, jonka sarvissa oli sotilas-

pukuinen Pauli-veli. Hieman aristellen - ehkä pelätenkin - Kerttu

istui sivuvaunussa kun Paulin sotilaspyörä jyristeli läpi pääkaupun-

gin. Tilanne ja asia oli sen verran erikoinen ja jännittävä, että sen

kuva on säilynyt Kertun mielessä kirkkaana.

Työt lähtivätkin Kolhossa ripeästi liikkeelle. Työvoimana oli

pääasiassa nuoria naisia; jonkin verran myös nuoria, alle ase-

velvollisuusikäisiä poikia. Kertun mukaan veli oli Kolhossa pomo

paikallaan; hänen johtamassaan kokoomossa työt sujuivat. Vaikka

kokoomossa käsiteltiin suuria määriä palonarkaa ainetta, mitään

onnettomuuksia tai tapaturmia Pauli Lappalainen ei muista tapah-

tuneen. Kun tilat olivat valmiina ja henkilöt eri tehtäviin valittu,

alkoi Kolhoon, kuten Riihimäellekin, saapua vaunulasteittain

polttopullolähetyksiä. Pullot tulivat Alko Oy:n Rajamäen tehtailta ja

ne oli pakattu viinalaatikkoihin. Kokoomossa polttonesteellä

täytettyihin pulloihin kiinnitettiin sytyttimet, pullot pakattiin samoi-

hin laatikoihin ja kuljetettiin takaisin junavaunuihin. Sytyttimiin - tai

oikeastaan niihin kuuluviin kanttinauhoihin - liittyy Pauli Lappalai-

sen muistikuvissa hauska yksityiskohta, johon hän puolisonsa kanssa

myöhemminkin palasi.

Sytyttimet kiinnitettiin pulloihin rautalangalla kiristetyllä kant-

tinauhalla. Jossain vaiheessa kanttinauha loppui koko Suomesta.

Ongelman ratkaisu löytyi puuvillatehtaiden myyntikonttorista

ostetusta Printers-nimisestä kankaasta, jota sitten lähetettiin valtion

pukimotehtaalle, missä kangas leikattiin kahden sentin levyiseksi

nauhaksi ja toimitettiin sekä Kolhoon että Riihimäelle. Kun sitten

sotien jälkeen kasvava Lappalaisen perhe tarvitsi lakanakangasta,
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Molotovin cocktailMolotovin cocktailMolotovin cocktailMolotovin cocktailMolotovin cocktail
PPPPPolttopullo talvisodan 1939-1940olttopullo talvisodan 1939-1940olttopullo talvisodan 1939-1940olttopullo talvisodan 1939-1940olttopullo talvisodan 1939-1940
legendaarinen taisteluvälinelegendaarinen taisteluvälinelegendaarinen taisteluvälinelegendaarinen taisteluvälinelegendaarinen taisteluväline

Pullo 500 ml viinapullo M-1934

Suljin kierretulppa alumiinia tai

bakeliittia

tiiviste korkkia

Sytytin myrskytikku

Sisältö erilaisia palavia nesteitä

seoksina: bensiiniä, petroolia,

jätespriitä ja tervaa

Muut

rakenneosat eristysnauhaa ja rautalankaa

Käyttö panssarintorjunta

-tikut sytytettiin raapaisemalla

tulitikkurasian materista

-heitto läheltä kohteeseen

-osumakohdaksi tähdättiin

panssarivaunun moottorin ilmanottoaukko

tai muu sellainen kohta, josta palava neste

pääsi valumaan vaunun sisään

Polttopullo oli eräässä vaiheessa lähes ainoa panssarin-
torjuntaväline, kun Ps-tykkien ja miinojen määrät olivat tuiki
vähäiset.
Tarkkaa lukua siitä, kuinka monta vaunua polttopulloin tu-
hottiin, ei ole tiedossa, arvattavasti kuitenkin useita satoja.
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Suomalaiset joukot käyttivät talvisodassa kahta merkittävää
taisteluvälinettä, joista tieto kiiri uutisten levittäminä kautta
maailman. Suomi-konepistooli oli tietenkin kuuluisin - Viialan
lasitehtaalta lähtöisin olleen asekonstruktööri Aimo Johan-
nes Lahden keksimä ase. Hyvänä kakkosena oli polttopullo
eli Molotovin cocktail, suomalainen parannettu malli Espan-
jan sisällissodassa käytetystä välineestä - kapteeni Kuittisen
ja kauppias Hannulan Korialla v. 1937 kehittelemä malli. Pul-
lojen toimittaja kokeisiin oli Riihimäen Lasi Oy kun pioneeri-
pataljoonassa Korialla palveli silloin upseerikokelaana
omistajasuvun Jaakko A.M. Kolehmainen. Lasiteollisuus oli
näin antanut oman panoksensa molemmille hankkeille.

Esko O. Toivonen -97

Suomalainen polttopullo ja talvisodan Raatteen tien taisteluissa
tuhotun venäläisen ps-vaunun tykistön tarvikelaatikko. (Valo-
kuva Esko O.Toivonen
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sitä ei saanut mistään. Tuolloin tuli väkisinkin mieleen ne Printers-

merkkiset kangaspaalit, joista tarvittavat nauhat leikattiin. Hieman

haikaillen ja harmitellen entiset kolholaiset muistelivat pulavuosien

arjessa niitä valtavia kangaspaaleja, joista olisi saanut huutavaan

tarpeeseen hyviä lakanoita.

Syöksyveneitä ja linnoitustyömaita

Kun polttopullokokoomon työ ja toiminta oli saatu hyvään vauh-

tiin, Pauli Lappalainen etsiytyi uusiin tehtäviin. Toimittuaan jonkin

aikaa puolustusministeriön tilaamien tarvikkeiden tarkastajana eri

Syöksyveneiden moottori ja korjaajat Seinäjoella vuonna 1940.
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puolilla Suomea hän sai käskyn korjata Seinäjoelle varastoituneina

olevien moottorisyöksyveneiden unkarilaiset moottorit. Pauli Lap-

palaisen apuna oli kolme pioneerialiupseeria, joille syöksyveneet ja

niiden moottorit olivat entuudestaan tuttuja. Työ sujuikin nopeasti

ja oli syytäkin, sillä veneitä oli suunniteltu käytettäväksi vielä talvi-

sodassa. Toisin kuitenkin kävi. Maaliskuun 13. päivänä 1940 päätty-

nyt talvisota teki tyhjäksi niin veneiden käyttötarpeen kuin

polttopullojen valmistuksen. Siirryttiin sodasta rauhaan - välirauhan

aikaan.

Seuraavaksi Pauli Lappalainen pyrki ja pääsi rannikkotykistö-

rykmentin linnoitustöihin. Siirtoa oli omiaan helpottamaan se, että

rannikkolinnakkeiden rakentamisesta vastaavan toimiston rakennus-

päällikkönä toimi jo muissakin yhteyksissä esille tullut lankomies,

diplomi-insinööri Unto Linnamäki. Komennus merkitsi paluuta ra-

kennustöihin, rakentamiseen - Pauli Lappalaisen omimpaan,

mieluisimpaan alueeseen. Kohde sinänsä oli outo ja erikoinen:

Norrskärin saari Vaasan edustalla, aluevesirajan tuntumassa.

Tehtävänä oli rakentaa perustukset tykeille sekä erillinen tu-

lenjohtoasema. Ongelmia ja vaikeuksia oli monenlaisia: tarvikkei-

den ja koneiden kuljettaminen, rantautuminen, lastin purkaminen

aavalla merellä hankalissa olosuhteissa, laivan vuokraaminen, juoma-

veden puute jne. Rakennusmiesten saamisessa oli niin ikään ongel-

mia; ammattimiehistä oli kova pula. Hätiin saatiin Vaasan kaupun-

gista työtä vailla olevia ns. rantajätkiä. Tällä joukolla oli sitten selvit-

tävä - ja selvittiinkin. Pauli Lappalainen muistaa vielä kuusi vuosi-

kymmentä myöhemmin mm. erään Onni Mutka-nimisen rantajätkän,

joka ei lauantaisin Vaasaan tullessa suostunut juomaan mitään mui-

ta alkoholijuomia kuin “tenua”. Samaisella Mutkalla oli saaren kala-

majassa, missä työntekijät asuivat, mukanaan Vaasan kirjastosta kuusi,

seitsemän tietosanakirjaa, joita hänellä oli tapana iltaisin lueskella

ääneen. Muut työkaverit kuuntelivat.
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Muistikuvia jääkärikenraali Valvesta - uusissa
tehtävissä

Ennen Norrskärin saaren rakennusprojektin valmistumista Pauli Lap-

palainen oli jo siirtynyt Helsinkiin merivoimien linnoitusosastolle

tehtävänään linnoitustöiden tarkastaminen ja työmaiden päälliköi-

den kanssa neuvotteleminen. Tämän ohella uuteen toimenkuvaan

kuului rutiiniomaista toimistotyötä. Uudessa työssään Pauli Lappa-

lainen joutui myös tekemisiin kenraali Väinö Valven kanssa.

Jääkärikenraalilla oli mm. tapana itse henkilökohtaisesti lähteä pai-

kan päälle tarkastamaan linnoitusrakennuksia ja linnakesaaria. Eikä

kysymys ollut mistään muodollisesta tarkastuksesta vaan Valve to-

della otti selvää ja tutustui paikkoihin ja rakennuksiin.

Kenraali Valven tiukan asiallisesta  ja ankarasta luonteesta Pau-

li Lappalaisella on hyvä esimerkki sotien jälkeen, oman yrityksen,

Isä, äiti ja perheen esikoinen. Ristiäiskuva vuodelta 1940.
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Kivikartio Oy:n alkutaipaleelta. Parolaan, Hämeenlinnan lähelle

Kivikartio oli rakentanut suuria varastoja, joihin oli tarkoitus koota

valvontakomission kerättäväksi määräämät aseet. Eräänä päivänä,

jolloin Paulikin oli paikalla, varastoalueelle saapui kenenkään etu-

käteen tietämättä kenraali Väinö Valve. Kun hän näki ulkosalla il-

man mitään suojaa tai peitettä olevia, lumen peittämiä sähkömoot-

toreita, hän huusi ja huusi ja antoi asiasta vastaavalle majurille sel-

laiset “sapiskat”, että tämä varmasti muisti läksytyksen ikänsä.

Henkilökohtaisesti Pauli Lappalainen koki jääkärikenraalin myös

mukavana ja tärkeilemättömänä esimiehenä. Kerrankin hän muis-

taa istuneensa merivoimien esikunnassa huoneessaan ja puhuneensa

juuri puhelimeen, kun hän yhtäkkiä näki ison kouran laskeutuvan

pöydälle ja kun hän käänsi päätänsä alkoi kenraalin nauhoja näkyä

hihansuussa. Kun Pauli Lappalainen aikoi nousta, suuri koura pai-

noi hänet alas ja kuului vain: “Istukaa, istukaa vaan.” Toisaalta Pauli

Lappalaisen mukaan merivoimissa oli paljon esimiesasemassa ole-

via, joilla ei ollut nauhoja niinkään paljon, mutta joiden edessä piti

heti nousta, olla suorana, ottaa vastaan ja tervehtiä.

Jo ennen Helsinkiin muuttoa Lappalaisten perheeseen oli syn-

tynyt ensimmäinen lapsi, Pekka Jouni. Esikoisen syntymän aikoihin

kesällä 1940 perheen kotipaikka oli vielä Kolho, missä kolmihenkisen

perheen lisäksi asui myös Paulin Kerttu-sisar. Kun synnyttämisen

aika koitti, Elvi ja Kerttu lähtivät Kolhosta Keuruulle tervatehtailija

Vuolle-Apialan autolla, jota itse tehtailija ajoi. Paulihan oli tuolloin

Norrskärin saarella, mistä hän kiireemmän kaupalla saapui Keuruulle

toteamaan jo tapahtuneen tosiasian - perheen ensimmäisen lapsen

syntymän.

Kolhon kodin ahtaat tilat olivatkin osasyynä poismuuttoon paik-

kakunnalta; osasyynsä lähdölle oli myös Paulin pyrkimys päästä

toisiin tehtäviin, jo edellä mainittuihin merivoimien linnoitusosaston

tarkastus- ja neuvottelutehtäviin. Nuori perhe sai vuokratuksi asun-
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non Mechelininkadulta, 29 neliön huoneen ja keittokomeron. Ero

munkkiniemeläiseen kolmen huoneen ja keittiön huoneistoon oli

valtava, mutta niin oli eroa tilanteissakin. Lappalaisen perheessä

elettiin välirauhan arjessa: Pauli oli edelleen merivoimien esikun-

nassa, Elvi oli töissä Ase Oy:ssä ja Pekalla oli hoitaja kotona.

Samoihin aikoihin merivoimien esikunnassa työt alkoivat muut-

tua ja vähetä. Pauli Lappalainen totesi tilanteen ja koska hänellä ei

siellä ollut mielestään mitään opittavaa ja saatavaa, hän alkoi etsiä

uusia paikkoja, joissa voisi kehittää itseään ja oppia uutta. Samalla,

kun Pauli Lappalaisessa alkoi vähitellen kypsyä ajatus hakea uutta,

motivoidumpaa työtä, hän sai kuulla, että Lahdessa toimivassa Asko

Oy:ssä oli suunnitteilla huonekalujen vientitehtaan rakentaminen.

Rakennushanke kiinnosti Pauli Lappalaista. Hän matkusti Lahteen

ja pääsi mukaan uuteen rakennusprojektiin. Näin hänen elämäs-

sään ja työhistoriassaan oli alkamassa uusi vaihe - Asko Oy:n aika.
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Askon aika

Huonekalutehdashanke

Tehdashankkeen idean isä oli Asko Oy:n johtaja, sittemmin

vuorineuvos, Aukusti Asko-Avonius. Käydessään Neuvos-

toliitossa hän oli tutustunut huonekalutehtaaseen, missä

koko valmistusprosessi tapahtui samassa tasossa - toisin kuin Askossa,

jossa huonekaluja tehtiin kuudessa, seitsemässä kerroksessa. Hän

piti näkemästään; säästyttiinhän siinä huonekalujen siirtämisestä

kesken työvaiheita. Tältä pohjalta alettiin Lahdessa suunnitella uut-

ta huonekalutehdasta ja pääsuunnittelijaksi Asko-Avonius palkkasi

Pauli Lappalaisen. Työt alkoivatkin välittömästi ja edessä oli muutto

Lahteen.

Suunnittelutyöt sujuivat hyvin. Pauli Lappalainen sai käyttöön-

sä Asko Oy:n konttorista oman huoneen, missä hän usean viikon

ajan luonnosteli tulevan, huonekalujen ulosvientiin erikoistuneen
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tehtaan piirustuksia. Elävästi on Paulin mieleen jäänyt Aukusti Asko-

Avoniuksen joka-aamuiset käynnit hänen piirustuslautansa ääressä.

“Katsotaanpas taas, mihinkä me päästiin”, johtajalla oli tapana sa-

noa, minkä jälkeen he yhdessä kertasivat edellispäivän työn tulok-

sia. Tällä tavalla - yhdessä korjaten ja uutta ideoiden - suunnittelu-

työ eteni ripeästi. Myös tehtaan muut toimihenkilöt osoittivat suurta

kiinnostusta suunnittelijan työhön, poikkesivat paikalla ja antoivat

Asko Oy:n johtaja vuorineuvos Aukusti Asko-Avonius.
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asiantuntevia neuvoja, mm. siitä, miten ja minne koneet olisi paras-

ta sijoittaa tulevassa tehtaassa. Konsultoivasta ammatti-ihmisten avusta

Pauli Lappalaisella on ainoastaan hyvää sanottavaa. Näin suunnit-

teilla oleva huonekalutehdas sai jo piirustuslaudalla parhaat mah-

dolliset lähtökohdat.

Kun piirustukset tyydyttivät Asko-Avoniusta, ne piirrätettiin puh-

taaksi ja niille hankittiin rakennuslupa. Lopuksi piirustukset annet-

tiin vielä OTK:n pääsuunnittelijan, arkkitehti Pauli Salomaan tarkas-

tettavaksi, minkä jälkeen ne asiaankuuluvine rakennuslupaha-

kemuksineen toimitettiin asianomaiseen ministeriöön. Samanaikai-

sesti, kun odotettiin työvoima- ja rakennusluvan myöntämistä,

varatulle rakennuspaikalle toimitettiin rakentamiseen tarvittavaa

materiaalia, kuten puuta ja terästä. Kun kaikkiin tarvikkeisiin edel-

lytettiin ostolupa, voi hyvin kuvitella, miten hidasta ja byrokraattista

tuon ajan rakennustoiminta oli. Tämäkin hankintavaihe oli pitkälti

Pauli Lappalaisen kontolla; apunaan hänellä oli Asko-Avoniuksen

rakennusmestariveljenpoika.

Huonekalutehdashanke ei kuitenkaan toteutunut. Syyksi

epäävään päätökseensä ministeriö oli ilmoittanut vallitsevan työ-

voimapulan. Tuloksettomiksi jääneiden lisäneuvottelujen jälkeen

Asko-Avonius totesi yksikantaan, ettei mitään tehdasta sitten raken-

neta ja antoi Pauli Lappalaiselle ja veljenpojalleen määräyksen val-

miiksi hankittujen tarvikkeiden myynnin. Tilalle toki tuli muuta ra-

kentamista, mutta mitään järin haasteellisia ja kehittäviä työtehtäviä

Asko Oy:llä ei nuorelle, eteenpäin pyrkivälle rakennusinsinöörille

enää tuntunut olevan. Uudet tehtävät odottivat jo - tällä kertaa, ja

pysyvästikin, Turussa.
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Lahdessa jatkosodan aikana. Pauli Lappalainen ja vaimonsa käly, Maija
Linnamäki esikoisineen: Kari Linnamäki (vas.) ja Pekka Lappalainen.
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Originelli Asko-Avonius

Johtajana Aukusti Asko-Avonius oli idearikas ja määrätietoinen, ih-

misenä mukava ja hieman originelli. Hänen erikoisista tavoistaan

Pauli Lappalaiseen teki vaikutuksen tapa käydä liikeneuvotteluja.

He olivat kerran Jyväskylässä sahanostomatkalla - aamupäivän neu-

vottelut oli jo käyty - ja kun koitti lounasaika ja “askolaiset” vetäy-

tyivät hotelliinsa ruokailemaan, Asko-Avonius ilmoitti Paulille me-

nevänsä kahden tunnin päivälevolle, minkä jälkeen jatkettaisiin

kaupanhierontaa. Näin tapahtuikin. Johtajan nukkumaanmenoa

keskellä päivää ja kesken kauppaneuvotteluja Pauli Lappalainen

muistaa kovasti kyllä hämmästelleensä. Mikäpä siinä auttoi.

“Tirehtööri” meni levolle ja “adjutantti” lähti kehotuksesta tutustu-

maan Jyväskylän kaupunkiin. Tämän jälkeen neuvotteluja jatket-

tiin, mutta ainakin tällä erää saha jäi ostamatta.

Asko Oy:n vuosinaan Pauli Lappalainen joutui toistamiseen parin

vuoden sisällä pidätetyksi desanttiepäilyistä. Tällä kertaa hän liik-

kui Asko-Avoniuksen asialla jatkosodan alussa Karjalassa. Komen-

nuksen taustalla oli johtajan huoli veljensä ja tämän perheen elosta

ja olosta Matkaselässä. Paulilla oli mukanaan lankonsa Unto Linna-

mäen myötävaikutuksella saadut komennuspaperit ja vaadittavat

litterat - ei matkan tarkoitusta varten vaan matkanteon mukavuutta

ajatellen. Kaikki menikin hyvin siihen asti, kun sotapoliisit lähellä

Sortavalaa nousivat junaan, tarkastivat kaikkien paperit ja pidättivät

Paulin. Sortavalan päävartiossa lopulta selvisi pidätyksen syykin;

tosin sitä ennen oli jouduttu soittamaan Helsinkiin lankomiehelle,

joka kertoi antaneensa litteran. Paperit olivat siis kunnossa ja desantti-

epäilty sai jatkaa matkaa. Epäilyjen taustasyy oli hyvin yksinkertai-

nen: Pauli Lappalainen oli unohtanut leimauttaa litteransa Matka-

selän komendantin toimistossa.

Nuoren perheen elämässä Lahti-vaihe oli lähes idylli. Jo varsin
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pian Lahteen tulon jälkeen Lappalaisen perheessä koettiin iloinen

perhetapahtuma: Pauli ja Elvi Lappalaiselle syntyi kesällä 1942 toi-

nen poikalapsi, Pauli Veli Antero. Tällä kertaa synnytys tapahtui

normaalissa järjestyksessä omalla kotipaikkakunnalla, Lahden sai-

raalan synnytyslaitoksella - toisin kuin pari vuotta aiemmin.

Koti, siisti ja tilava vastikään rakennettu talo, sijaitsi Kariniemen-

kadulla, sivussa keskikaupungilta. Lappalaiset kotiutuivatkin nope-

asti ja helposti, saivat uusia ystäviä ja kaikki näytti olevan niin hyvin

kuin vain sota-aikana voi olla. Poikkeukselliset olot yhdistivät ja

lähensivät ihmisiä ja tehtaalaisia. Hyvästä yhteishengestä ja hyvistä

suhteista kertoi myös se, miten talvisaikaan sunnuntaisin askolaiset

toimihenkilöt ja työntekijät sankoin joukoin lähtivät tehtaan kuor-

ma-autoilla läheisille järville pilkille. Järvien antimista - ennen kaik-

kea ahvenista - saatiin maittavaa ja terveellistä lisäeinestä sota-ajan

suhteellisen niukkaan ruokapöytään.
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Veli Arvosen palvelukseen

Muutto Turkuun

Myöhäissyksyllä 1943 Pauli Lappalainen muutti perheineen

Lahdesta Turkuun. Koska he olivat viihtyneet Lahdessa

hyvin, muuttoajatus sinänsä ei tuntunut kovin mukaval-

ta; varsinkin Elviä poislähtö viihtyisästä etelähämäläisestä kaupun-

gista epäilytti. Loppujen lopuksi muutosta ei käyty mitään pitkiä

perheneuvotteluja, sillä - kuten Pauli on todennut - “kun nuoren

ihmisen pitää mielestäni ajatella aina sitä itsensä kehittämistä ja

myöskin sitä, että saisi jonkun pennin pahan päivän varalle, niin se

pakotti etsimään uutta ja sanoisin semmosta kiintoisampaa työtä”.

Kun oli kysymys työstä ja elämisestä, oli ajateltava riittävästi eteen-

päin - ja tulevaisuutta.

Pauli Lappalaista veti eteenpäin halu oppia uutta ja kehittää

itseään rakentajana - ja Turkuun Veli Arvonen ja hänen rakennus-

liikkeensä. Rakennusmestari Veli Arvonen oli niin ikään toiminut
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merivoimien esikunnassa, missä Pauli oli hänet oppinut tuntemaan-

kin. Siinä vaiheessa, kun Pauli Lappalainen oli hakeutumassa pois

Asko Oy:stä, hänen lankonsa soitti ja kertoi esikunta-aikaisen ystä-

vänsä Veli Arvosen etsivän Turun Pansion työmaalle sopivia mie-

hiä. Lanko oli suositellut Arvoselle Paulia. Miehet tapasivat ja Pauli

lupautui tulemaan Arvosen palvelukseen, kunhan sopiva ajankohta

tulisi. Ja sopiva ajankohta lähdölle tulikin vuonna 1943.

Vuorineuvos Veli Arvonen. (Valokuva Markku Arvonen).
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Turku oli Pauli ja Elvi Lappalaiselle vieras ja outo kaupunki;

Paulikin oli vain kerran aiemmin käynyt Turussa. Kummallakaan ei

ollut sukulaisia tai ystäviä kaupungissa. Veli Arvonen oli luvannut

järjestää asunnon Lappalaisen perheelle. Kun tulijat saapuivat muutto-

kuormineen, heille varattu tilava huoneisto  keskikaupungilta,

Humalistonkadulta, olikin Arvosen mukaan ollut pakko antaa

edellispäivänä eräälle Helsingistä Turkuun muuttaneelle insinöörille

ja hänen perheelleen. Ei auttanut muu kuin mennä tilapäiseen

majoitukseen hotelliin - Hospitsiin - missä Pauli ja Elvi poikineen

asustivat sitten viikon päivät. Tämän jälkeen Arvonen järjesti heille

asunnon Käsityöläiskatu 5:stä. Asuinhuoneisto oli tilava, hyvässä

kunnossa ja hyvällä paikalla. Ainoa miinus oli kodin sijainti

hissittömän talon viidennessä kerroksessa. Perheelle, jossa oli 3- ja

1-vuotiaat lapset, sijainnista oli omat, selvät hankaluutensa. Ja kun

runsas kuukausi muuton jälkeen perheeseen tuli kolmaskin lapsi -

Jarmo Juhani - asuntoon ja asumiseen liittyvät arjen ongelmat eivät

ainakaan vähentyneet.

Sotavuosien arkea

Viides kerros ja hissittömyys eivät suinkaan olleet ainoat ongelmat.

Sotien jälkeen valtaisat mitat saanut asuntopula tuntui jo jatko-

sodankin vuosina. Kun Lappalaisilla oli iso asunto asuttavanaan,

heidän oli pakko sopeutua ajatukseen, että samaan asuinhuoneistoon

tulisi muitakin asujia. Niinpä eräänä päivänä Käsityöläiskatu 5:n vii-

dennen kerroksen tilavaan huoneistoon muutti tunnettu näyttelijä

Aili Montonen. Ei ehtinyt kulua viikkoa enempää, kun huoneistoon

tuli myös hänen äitinsä ja pian hänen perässään näyttelijän veli.

Tässä vaiheessa Lappalaisten mitta alkoi täyttyä. Olihan kolmilapsisen

perheen ja ventovieraiden ihmisten yhteisasuminen samassa huo-
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neistossa pidemmän päälle rasittavaa ja vaikeaa puolin ja toisin.

Tilanne alkoi jo olla kestämätön, kunnes Montosille järjestyi asunto

muualta.

Jatkosodan pitkittyessä monista tuotteista ja tarvikkeista alkoi

olla pulaa. Myös ruoka oli aika ajoin “kortilla”. Lappalaisen per-

heessä, jossa oli kolme pientä lasta, ruuan - ja kunnon ruuan -

riittämisestä oli noina vuosina jatkuva pieni murhe. Tähänkin on-

gelmaan löytyi jonkinlainen ratkaisu. Pauli Lappalainen on kerto-

nut, että Helsingissä käydessään hänellä oli tapana jättää viiden

litran maitokannu Salon lähellä olevaan taloon, jonka isäntäväen

Lappalaisen perhe kesälaitumella jatkosodan päivinä.
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hän tunsi. Illalla paluumatkalla hän otti täyden maitokannun ja poik-

kesi samalla Salossa erään kauppiaan luona, jolta hän osti aina voi-

ta, kilon tai pari. Näillä 1940-luvun Helsingin matkan tuliaisilla Lap-

palaisen kasvava perhe torjui pahimman ruokapulan.

Jatkosodan loppuvaiheessa kypsyi myös päätös jättää joksikin

aikaa keskikaupungin asunto. Hirvensalon Tammistosta Lappalai-

set saivat vuokratuksi eräästä talosta tyhjillään olevan päätyasunnon,

minne perhe sitten muuttikin. Hälytyksiä ja ilmapommituksia pa-

koon “maalle” muuttaneet Lappalaiset saivat heti ensimmäisenä yönä

tuta sodan läheisyyden. Sireenien herättämänä Pauli Lappalainen

otti Pekka-pojan syliinsä ja istui ikkunan ääreen. Ja Pauli jatkaa: “Ei

aikaakaan, niin pommi tuli noin 60-70 metrin päähän ja kauhea

pamaus tietenkin. Lasin sirpaleet tuli niskaan sieltä. Ei meille siinä

mitenkään käynyt Pekan kanssa, ei mitään viiltoja, eikä muuta sat-

tunut, lasi meni niin pieniksi pirstaleiksi”.

Päivän valjettua selvisi, että aivan heidän talonsa eteen - sal-

men savipohjaiseen rantaan - oli pudonnut erittäin suuri pommi.

Koska pohja oli pehmeää savilettoa, pommi oli ennen räjähtämistä

uponnut syvälle, eikä näin ollen ollut aiheuttanut kovin suurta tu-

hoa. Henkilömenetyksiltä onneksi säästyttiin ja suuremmilta vahin-

goilta muutenkin; tosin naapurin vajarakennus oli kadonnut tai-

vaan tuuliin ja savea oli kaikki paikat täynnä. Jälkeenpäin on sel-

vinnyt, että Brinkhallin kartanossa oli kyseisenä pommitusyönä ol-

lut kaikki valot päällä, minkä on arveltu erehdyttäneen vihollisko-

neiden ohjaajia luulemaan aluetta kaupunkialueeksi ja siksi pudot-

taneen pomminsa Kakskerran ja Hirvensalon yllä. Ensimmäisestä

järkytysyöstä selviydyttyään Lappalaiset eivät Tammistossa enää

kokeneet vastaavaa ja he jäivät saarelle, kunnes pommitukset ja

sota päättyivät.
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Pansion työmaalla

Rakennusliike Veli Arvonen Oy - alun perin rakennustoimisto

Arvonen & Heinonen Oy - jonka palvelukseen Pauli Lappalainen

astui jatkosodan aikana, oli verraten suuri rakennusfirma. Veli

Arvonen itse oli koulutukseltaan rakennusmestari. Pauli Lappalai-

nen sai ensi töikseen vastuualueekseen Turun Pansion uuden, suu-

ren työmaan. Pansiossa oli itse asiassa useita eri työkohteita. Siellä

rakennettiin telakkatunnelia, torpedovenekorjaamoa, sotilaskasarmia

sekä asuntorakennuksia. Näiden lisäksi olivat vielä viemäri- ja

vesijohtotyöt. Myös puolustusministeriöllä oli Pansiossa oma

rakennusosastonsa. Pauli Lappalainen vastasi kaikkien muiden paitsi

puolustusministeriön oman alueen töistä - viimeksi mainitulle alu-

eelle siviileillä ei ollut asiaa.

Työmaalla oli niin kova puute työvoimasta, että Kakolasta oli

otettava vankeja töihin. Pauli Lappalaisella oli käytössään 30-40 van-

kia, jotka tuotiin Pansioon kuorma-autolla, jonka päälle oli raken-

nettu erillinen lava. Vankeja seurasi ainoastaan yksi vartija. Vankien

sitoutumista työhönsä Pauli vieläkin ihmettelee; koko aikana työ-

maalta karkasi vain yksi vanki ja hänetkin saatiin kiinni myöhem-

min. Työn ja ruuan lisäksi he saivat palkakseen 20 grammaa “kessua”

viikossa. Oman lukunsa muodostivat vapaaehtoiset virolaiset, jotka

yleensä olivat parisen viikkoa työssä ja sen jälkeen häipyivät kalastus-

veneillä Ruotsiin - ja vapauteen. Ja sen jälkeen tuli tilalle taas uusia

virolaisia työntekijöitä. Työmaalla oli tuolloin muuan virolaissyntyinen

rakennusmestari, joka muun työnsä ohella organisoi tätä muuttolii-

kettä Ruotsiin.

Työkohteista yksi vaikeimmista oli luonnollisesti tunnelin te-

keminen. Tätä varten Pauli Lappalainen kävi mm. Vihtavuoressa,

mistä hän osti vanhan kapearaideveturin ja vaunuja. Louhittu kivi
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kuljetettiin veturin vetämissä vaunuissa telakka-alueen lähellä ole-

vaan pieneen saareen; tarkoituksena oli täyttää saaren ja mantereen

välinen vesialue. Tunnelityötä tehtiin aamusta iltaan ja illasta aa-

muun, siis käytännössä vuorotta. Tässä työssä Pauli Lappalaisella

oli yhtenä mestarina, vuoromestarina Armas Puolimatka. Alun pe-

rin hän ei aikonut ottaa Puolimatkaa  mestariksi, mutta lopulta otti,

kun häntä kehuttiin tarmokkaaksi ja viiteliääksi. Tunnelityömaalla

Armas Puolimatka osoittautuikin suositustensa arvoiseksi. Samoin

hänen työporukkansa oli ahkeraa, eikä syyllistynyt mihinkään

väärinkäytöksiin. Puolimatka osoitti Pauli Lappalaisen arvion mu-

kaan jo tuolloin osaavansa ammattinsa, kuten myöhemminkin - to-

sin erilaisissa tehtävissä ja suuremmilla foorumeilla.

Jos oli puute työvoimasta, niin oli rakennustarvikkeitakin vai-

kea saada - ja kaikkiin tarvikkeisiin tarvittiin ostolupa. Esimerkiksi

naulat olivat “kortilla”. Nauloista oli jopa niin suuri pula, että käyte-

tyt naulat otettiin talteen, kerättiin laatikoihin ja toimitettiin Kakolaan,

missä vangit oikaisivat naulat. Vankilasta naulat palasivat takaisin

työmaille. Kun kävi ilmi, että Pansion rakennustyömailla meni sel-

västi enemmän nauloja kuin olisi pitänyt mennä, ruvettiin tarkasta-

maan työpäivän päätteeksi kunkin miehen eväsreppu. Kaivattuja

nauloja löytyi niin paljon, että satunnaiset tarkastukset oli pakko

muuttaa jokapäiväisiksi. Naulojen salakuljetus saatiinkin vähitellen

loppumaan; tosin jokunen työntekijä ehti tuona aikana saada

naulavarkauksistaan lopputilin. Näitä tapahtumia muistellessaan Pauli

Lappalainen tavallaan ymmärtää naulojen hävikin. Rakensihan moni

mies iltatöinään perheelleen asuntoa ja kaikki tarvikkeet ja materi-

aalit olivat tuona aikana kiven alla. Toisaalta omavaltainen toiminta

oli tuomittavaa.
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VVVVVuorineuvokset puntarissauorineuvokset puntarissauorineuvokset puntarissauorineuvokset puntarissauorineuvokset puntarissa

Molempia jatkosodan aikaisten siviilityöpaikkojensa johtajia
- Aukusti Asko-Avoniusta ja Veli Arvosta - Pauli Lappalainen
on muistellut hyvinä liikemiehinä. Molempia hän on myös
valmis pitämään omalla tavallaan esikuvina: Asko-Avoniusta
ennen kaikkea miellyttävänä ihmisenä, Arvosta taas vahva-
na johtajana.

Aukusti Asko-Avonius oli idearikas, ennakkoluuloton ja
ratkaisuissaan kauaskantoinen. Edellä on jo kerrottu Asko-
Avoniuksen suunnitelmasta huonekalujen vientitehtaan ra-
kentamiseksi, mihin hän oli saanut idean Neuvostoliiton mat-
kaltaan. Tiedossa on myös, että hänellä oli suunnitelma teh-
taasta, missä vangit valmistaisivat huonekaluja. Tästä olisi-
vat hänen mukaansa hyötyneet niin yhteiskunta, tehdas kuin
viime kädessä vangitkin. Ennakkoluuloton idea ei tuolloin kui-
tenkaan saavuttanut kannatusta.

Todellisena liikemiehenä Veli Arvonen ymmärsi, miten asioi-
ta piti hoitaa - ja hän hoiti ne siten. Esimerkistä käyköön erään
sotatalouspäällikön tarkastuskäynnit Arvosen työmaalla Tu-
russa jatkosodan päivinä. Korkea helsinkiläinen virkamies kun
oli, hänen pienetkin toiveensa kannatti ottaa huomioon. Kun
sotatalouspäällikkö oli kovin ihastunut kovaan leipään, sitä
piti hänelle hankkia. Tehtävä jäi Pauli Lappalaisen kontolle.
Vaikka kyse oli vain kovasta leivästä, ei senkään hankkimi-
nen käynyt sota-ajan tiukoissa oloissa noin vain. Leipä oli
hyvissä ajoissa tilattava ja samalla varmistettava, että sitä
oli, kun “Helsingin herra” vieraili Turussa. Liiketuttavien ja
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yhteistyökumppanien toiveiden huomioonottamisen Veli
Arvonen siis osasi. Tämän lisäksi Arvosella oli Pauli Lappalai-
sen mielestä vielä yksi liikemiehelle tuiki tarpeellinen omi-
naisuus ja avu: hän oli erittäin hyvä neuvottelija, kun oli ky-
symys uusista rakennustyömaista.

Veli Arvonen oli toisaalta firmassaan pelätty, eikä hänelle
juuri uskallettu sanoa mitään vastaan. Hän oli hyvin suoravii-
vainen, toiminnan mies, jonka johtamistaidot Pauli Lappa-
lainen kyllä asetti varsin korkealle - käytöstapoja ei niinkään.
Se aika, minkä hän oli rakennusliike Veli Arvosen palveluk-
sessa, oli sangen opettavaista. Työ oli monipuolista: siellä
oppi paljon uutta työstä ja työtavoista, mutta siellä myös
oppi tuntemaan ammatti-ihmisiä, niin mestareita kuin työn-
tekijöitä. Arvosen palkkalistoilla olivat samaan aikaan mm.
rakennusmestarit Paavo Lindberg ja Paavo Herhi, Pauli Lap-
palaisen yhtiö- ja yhteistyökumppanit jatkossa. Pauli Lappa-
laisen tulevan työ- ja yrityshistorian kannalta aika Veli Arvo-
sen rakennusliikkeen palveluksessa oli merkittävä - itse ra-
kentamista ajatellen ehkä merkittävin.

Työkokemukseensa perustaen ja molemmat rakennusalan
vuorineuvokset tuntien Pauli Lappalainen on sitä mieltä, että
jos kummallekin annettaisiin sadan miehen komppania, niin
kyllä hän itse henkilökohtaisesti luottaisi enemmän Aukusti
Asko-Avoniukseen kuin Veli Arvoseen. Molemmilta syntyisi var-
masti tulosta, mutta Arvosen tapa johtaa voisi sen lisäksi syn-
nyttää erimielisyyksiä komppaniassa. Siinä lyhyesti ero joh-
tajuudessa!
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Kivikartion alku

Haaveesta totta

Ajan kuluessa Pauli Lappalainen alkoi suunnitella oman yri-

tyksen perustamista. Ajatus siirtymisestä itsenäiseksi yrit-

täjäksi, rakentajaksi, ei suinkaan syntynyt yhtäkkiä, vaan

kypsyi vähitellen Arvosen palveluksessa. Kun jokapäiväisessä työs-

sä näki, miten haasteellista ja kannattavaa rakentaminen oli - sehän

näytti sivusta katsottuna liki “kultakaivokselta” - rupesi itsekin va-

kavasti miettimään yrittäjäksi ryhtymistä. Verraten pian kuvaan mu-

kaan tulivat rakennusmestarit Paavo Lindberg ja Paavo Herhi; hei-

dän kanssaan Pauli Lappalaisella oli tapana aina sopivassa tilan-

teessa puhua suunnitelmastaan. Muille asiasta ei hiiskuttu sanaa-

kaan - eikä varsinkaan Veli Arvoselle.

Jossain vaiheessa asia tuli kuitenkin Veli Arvosen tietoon. Yli

puoli vuosikymmentä myöhemmin Pauli Lappalainen muistaa vielä

hyvin sen päivän, jolloin hän sai Veli Arvoselta lopputilin. Eräänä
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aamuna 1940-luvun puolivälissä Veli Arvonen kutsui Pauli Lappa-

laisen luokseen ja kertoi kuulleensa, että tämä oli ostanut Wiklundilta

useita lapioita, ämpäreitä ja rautakankia. Vähän Pauli Lappalainen

aluksi ihmetteli, mistä Arvonen oli tiedon saanut, mutta kertoi sa-

malla tiedon pitävän paikkansa. Johtajan epäillessä alaisensa suun-

nittelevan joitain omia töitä tämä paljastikin ryhtyvänsä sellaisiin

heti, kun tilaisuus tulee - siis ryhtyvänsä itsenäiseksi yrittäjäksi. “Jaa-

ha, sitten asia on selvä. Mene konttorin puolelle ja nosta tilisi siel-

tä”, Veli Arvonen totesi lyhyesti. Siihen loppui Pauli Lappalaisen

palvelusvuodet toisten alaisuudessa. Pian hänen perässään saivat

lähteä molemmat Paavotkin, Lindberg ja Herhi.

Arvonen Oy:n henkilökuntaa vuonna 1944. Veli Arvonen toinen vasem-
malta. Kuvassa on myös kolme Kivikartio Oy:n perustajajäsentä: Pauli
Lappalainen kolmas vasemmalta, Paavo Herhi pöydän päässä maljakon
takana ja Paavo Lindberg toinen oikealta.



93

Lopputilin saaneet ryhtyivät ripeästi toimenpiteisiin oman ra-

kennusliikkeen perustamiseksi. Kolmikkoon liittyi heti alussa vara-

kas kalakauppias Eino Tuominen, Paavo Herhin lanko, joka samal-

la lupautui rahoittamaan uutta yritystä. Muiden rahoituslähteiden,

kuten esimerkiksi pankkien puoleen ei liikkeellelähtövaiheessa

käännytty. Näin yrityksen takana oli neljä miestä kukin 25 prosen-

tin osuudella - kolme rakennusalan ammattilaista ja yksi torikaupan

ammattilainen. Osakkaiden työnjako muotoutui heti alussa niin, että

Eino Tuominen toimi tarvittaessa rahoittajana, Paavo Lindberg ja

Paavo Herhi työmailla mestareina ja Pauli Lappalainen toimitusjoh-

tajana. Rakennusliikkeen perustamisprosessiin mitä erilaisimpine

papereineen ja vaiheineen Pauli Lappalainen ei muista juurikaan

puuttuneensa; vaadittava paperisota hoitui muualla. Lopuksi kaikki

oli kunnossa, ei puuttunut enää muuta kuin firman nimi.

Aivan alussa Pauli Lappalainen oli ajatellut liikkeelle nimeksi

Pyramidi Oy. Tiedossa kyllä oli, että Viipurissa oli jo samanniminen

yritys, mutta silti se oli turkulaisten uusien yrittäjien toivelistalla.

Kaupparekisteri ei kuitenkaan hyväksynyt Pauli Lappalaisen nimi-

ehdotusta; olihan se jo käytössä. Tämän jälkeen esille tulivat sekä

Puukartio Oy ja Kivikartio Oy. Pauli Lappalainen valitsi jälkimmäi-

sen, koska Puukartio kuulosti liian pehmeältä. Helmikuun 5. päivä-

nä vuonna 1945 Suomen kaupparekisteriin merkittiin uusi turkulai-

nen rakennusalan yritys, Kivikartio Oy. Yritysidean isästä Pauli Lap-

palaisesta tuli, kuten yllä todettiin, liikkeen toimitusjohtaja.

Alkuun torikauppiaan rahoilla ja
toimitusjohtajan itseluottamuksella

Millaiset sitten olivat vastaperustetun Kivikartio Oy:n toimintaedel-

lytykset rakennusalalla, millaiset olivat lähtökohdat?
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“Palvelukseen halutaan”. Kivikartion leikekirjansivu alkuvuodesta 1947.

Uuden yrityksen liikkeellelähtöä ajatellen sotien jälkeinen ti-

lanne oli kaksijakoinen. Toisaalta tarjolla oli valtavasti työ- ja

rakennuskohteita - oltiinhan siirtymässä sodasta rauhaan - toisaalta

maassa oli pulaa lähes kaikesta, paitsi itse työstä. Dualistinen oli

myös Kivikartio Oy:n toiminnan alkuasetelma. Uudelle rakennus-
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alan yritykselle löytyi kyllä heti töitä, kuten aiemmin jo mainittujen

varastojen rakentaminen puolustusvoimien toimeksiannosta

Parolaan, mutta samanaikaisesti liike kamppaili jokapäiväisten

likviditeettiongelmien kanssa.

Alkutaipaleelle olikin tyypillistä, että kun kassassa ei ollut var-

sinaista alkupääomaa, johon olisi voinut turvautua, raha oli hankit-

tava suoraan urakoista, työmailta. Kun urakkaerät eivät riittäneet -

eivätkä ne suinkaan lähestulkoon aina alkuvuosina riittäneetkään -

toimitusjohtajan oli lähdettävä toimistosta alas Kauppatorille ja ha-

ettava Tuomiselta kalapaperiin käärityt vippirahat. Sanomalehtikäärön

saatuaan Pauli Lappalainen palasi toimistoon, missä rahat, kun ne

oli pankissa ensiksi vaihdettu pienempiin seteleihin ja kolikkoihin,

pantiin tilipusseihin jaettavaksi työntekijöille.

Pauli Lappalaisen mukaan lainoista ei koskaan tehty mitään

kuitteja. Sitten, kun taas rahaa oli, laina maksettiin pois. Keskinäi-

nen luottamus oli suurta, eikä se hänen mukaansa joutunut missään

vaiheessa koetukselle. Kuvatun kaltainen “lainaidylli” ei luonnolli-

sesti kestänyt kauan - eihän sen varaan olisi voinut laajaa toimintaa

laskeakaan - mutta sellaisenaan se sujui ja riitti alun pienimuotoi-

sessa toimintatilanteessa. Kalakauppiaan rahallinen varaventtiili

pelasti Kivikartion johdon pankin puhelle menemisestä ja mahdol-

lisesta velkavankeudesta. Tietoisuus kalapaperiin käärityistä seteleistä

rauhoitti alkuvaiheen vaikeuksissa luotsaavaa firman johtoa suures-

ti.

Pauli Lappalaisella oli alusta alkaen vahva luottamus itseensä

yrittäjänä. Hän ei ole tunnustanut pelänneensä hetkeäkään, etteikö

hän pärjäisi rakennusalalla ja etteikö hänen yrityksensä selviäisi.

Pauli Lappalainen muistaa hyvin, miten monet tuttavat pitivät häntä

uhkarohkeana - jopa hulluna - kun hän ison perheen huoltajana

päätti jättää turvatun palkkatyön toisen palveluksessa. Hullultahan

se saattoi vaikuttaa, mutta hänen oli sanojensa mukaan päästävä
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itse rakentamaan - soveltamaan hankkimaansa kokemusta ja saa-

maansa tietoa käytäntöön. Erityisesti sekä Asko Oy että Veli Arvonen

Oy olivat tarjonneet erinomaisen harjoittelu- ja pätevöitymispaikan

tuleviin rakennustehtäviin. Ja mikä tärkeintä, molemmissa paikois-

sa oppi näkemään muutakin kuin työmaat; niissä oppi näkemään

todellista liike-elämää ja huomaamaan, mitä kaikkea siellä pitää ot-

taa huomioon. Ilman vuosia Asko-Avoniuksen ja Arvosen palveluk-

sessa Pauli Lappalaisen lähtökohdat yrittäjyyteen olisivat epäilemät-

tä olleet ratkaisevasti heikommat.

Hän on tunnustanut yrittäjäksi ryhtyessään tunteneensa itsensä

täysin oppineeksi. Omien sanojensa mukaan onneksi oli näin, sillä

ilman tällaista kaikkitietävää itseluottamusta ja tulevaisuudenuskoa

hän ei varmasti olisi tullut lähteneeksi yritysmaailmaan, eikä tullut

perustaneeksi Kivikartio-nimistä rakennusliikettä.

Ensimmäiset tilaukset - Herhin ja Tuomisen
lähtö

Parolan suurten varastojen rakentamisesta järjestettiin kilpailu, jon-

ka siis voitti rakennusalan tulokas Kivikartio Oy. Tästä oli helppo

aloittaa. Tiedossa oli nyt riittävästi työtä ja miehiä. Parolan varasto-

työmaalla Pauli Lappalainen ehti tutustua moniin alan ammattimiehiin

ja sai mahdollisuuden valita joukosta sellaisia, joihin tiesi voivansa

luottaa jatkossakin. Samoihin aikoihin valmistui arkkitehti Lauri Si-

pilän suunnittelema ja tehtailija Onni Sarlinin tilaama Koteva Oy:n

toimitalo Turun Tiilentekijänkadulla. Tämä oli Kivikartio Oy:n yritys-

historian ensimmäinen iso rakennuskohde Turussa.

Tehtailija Sarlin oli Paavo Lindbergin tuttuja ja tätä kautta

rakennusprojekti tuli Kivikartiolle. Kysymys oli urakkatyöstä, joka

onnistui hyvin ja valmistui nopeasti. Tällä työllään yritys myös an-
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saitsi hyvin. Sarlinin tyytyväisyyttä tulokseen kuvastaa sekin, että

hän poikkesi toimitalon valmistuttua Kivikartion toimistoon, toi osak-

kaille kävelevän pingviinin ja sanoi: “Tässä on teille pojat maskotti,

pitäkää tämä, niin raha ei teiltä lopu.” Pauli Lappalaista ja kumppa-

neita moinen taikausko vähän hymyilytti. “Pojat” lupasivat kuiten-

kin pitää pingviinin ja vielä tänä päivänä se on Pauli Lappalaisen

hyllyssä. Myöhemmin hän sai vielä toisenkin pingviinin, joka niin

ikään on tallessa. Toinen maskotti tuli kiitokseksi Kivikartion ra-

kennettua Sarlinille Arionin tehtaan. Turun satama-alueelle valmis-

tunut tehdas teki mm. kärpäspaperia ja partavettä.

Tehtailija Onni Sarlin, Koteva Oy:n johtaja - Kivikartio Oy:n työllistäjä
yhtiön alkutaipaleella.
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Sarlinista - ja samalla sotien jälkeisestä niukkuuden ajasta - ker-

too osuvasti seuraavaa tilannekuva. Kerran Pauli Lappalainen ja teh-

tailija liikkuivat yhdessä rakenteilla olevalla tehdastyömaalla ja poik-

kesivat välillä työmaarakennuksessa. Täällä Sarlin ajoi partansa ja

kaatoi sen jälkeen isoon kämmeneensä valtavan määrän partavettä,

jonka sitten läiski kasvoihinsa. Pauli Lappalainen, joka oli tottunut

kostuttamaan vain sormenpäänsä kalliiseen partaveteen, hämmäs-

teli syvästi moista suurpiirteisyyttä, jopa tuhlailevaisuutta - olkoon-

kin, että kysymyksessä oli itse partavesitehtailija!

Kivikartio Oy:n liikkeellelähtö oli sujunut hyvin. Yksi ensim-

mäisten toimintavuosien suurimmista rakennuskohteista oli teolli-

suuden polttoöljyvaraston ja sataman rakentaminen Pansioon vuo-

sina 1947-1948. Tilavuudeltaan noin 20 000 kuutiometrin teollisuus-

projekti oli valmistuessaan voimannäyte, mutta samalla myös osoi-

tus yhtiön valmiudesta tarttua mitä erilaisimpiin kohteisiin. Läpi-

murto rakennusalalla oli tapahtunut, yritys toimi hyvässä myötäi-

sessä ja töitä näytti riittävän. Mutta ennen kuin 1940-luku oli päätty-

nyt, yrityksen neljän perustaja- ja omistajajäsenen yhteistyö oli tul-

lut tiensä päähän. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä alkuperäi-

sistä perustajajäsenistä yrityksessä olivat enää Pauli Lappalainen ja

Paavo Lindberg. Miksi ja miten toisen rakennusmestarin ja kala-

kauppiaan mukanaolo Kivikartio Oy:ssä päättyi?

Lopullinen, konkreettinen syy Paavo Herhin lähtöön kytkeytyi

Kivikartion rautatiehallitukselta saamaan tilaustyöhön, joka oli kä-

sittänyt konepajan, veturitallin ja asuinrakennusten tekemisen

Hyvinkäälle. Kysymys oli todella isosta työstä ja työmaasta - niin

isosta, että se olisi edellyttänyt oman miehen mukanaoloa ja asu-

mista Hyvinkäällä. Hyvin pian kävi ilmi, etteivät Lindberg ja Herhi

halunneet lähteä Hyvinkäälle. Pauli Lappalainen, joka katsoi ole-

vansa melkein syypää työmaan saamiseen, oli vahvasti sitä mieltä,

että tilauksesta olisi kaikin tavoin pidettävä kiinni. Nyt Pauli Lappa-
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lainen päätti itse lähteä. Tätä rakennusmestariosakkaat taas eivät

hyväksyneet; heistä toimitusjohtajan piti olla Turussa.

Loppujen lopuksi asiassa saavutettiin yksimielisyys. Kiistan jälki-

näytös oli kuitenkin se, että Paavo Herhi luopui Kivikartio Oy:n

osakkeista ja jätti firman. Ja kun Herhi lähti, lähti myös lankomies

Eino Tuominen. Pauli Lappalaisen ja Paavo Herhin välillä oli aiem-

minkin ollut erimielisyyksiä, mm. eräästä maalilähetyksestä, jonka

Pauli Lappalainen oli itse henkilökohtaisesti järjestänyt, ottanut lä-

hetyksen vastaan, myynyt edelleen. Tämä oli hänen oma afäärinsä,

sen myönsivät muutkin osakkaat, joskin asia jäi kaivelemaan Paavo

Herhin mieltä. Niinpä hän eräällä automatkalla palasi asiaan ja ru-

pesi jopa nyrkein purkamaan aggressioitaan Pauli Lappalaiselle tä-

män tekemistä maalikaupoista. Pauli Lappalainen arvelee, että

kollegan harvinaisen voimakkaaseen kuohahteluun lienee osuu-

Kylmäpihlajan majakka (1953) on Kivikartio Oy:n harvoja Turun talous-
alueen ulkopuolisia rakennuskohteita.
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teensa konjakilla - ainakin se osaltaan selittäisi päällekäyvän käy-

töksen. Tilanne laukesi kuitenkin nopeasti ja rauhanomaisesti.

Kivikartio Oy on tunnetusti keskittynyt rakentamisessa lähes

yksinomaan Turkuun. Silti yrityksen alkutaipaleelta - 1950-luvun

alusta - löytyy pari maantieteellisesti itse asiassa varsin etäistä ja

osin varsin poikkeuksellistakin rakennuskohdetta: Kylmäpihlajan

majakka, Ajoksen luotsiasema ja Raahen seminaari. Näistä Ajoksen

luotsiaseman rakentaminen oli sijaintinsa ja olosuhteidensa puoles-

ta epäilemättä ikimuistettavin; sitä kun rakennettiin erittäin hanka-

lissa ja ankarissa talvioloissa. Pauli Lappalainen muistaa hyvin mi-

ten hän ensimmäistä kertaa Ajoksessa käydessään yhdessä vastaa-

van rakennusmestarin kanssa joutui käytännöllisesti katsoen

ryömimään lähes “puolinapaan” lumessa. Luotsiaseman raken-

tamisesta ei totisesti puuttunut ongelmia, mutta niistäkin selvittiin.

Työkohteena Raahen seminaarirakennus puolestaan oli tavan-

omaisempi, jos kohta siinä oli omat rakentamisen ongelmakohdat -

tässä tapauksessa urheilukentän tekeminen. Rakennushallitukselta

saadun työselvityksen mukaan pellolle rakennettavalta kentältä oli

ennen lopullista valmistamista poistettava kaikki yli 10 millimetriä

suuremmat kivet. Sen ajan työkaluilla ja -menetelmillä vaadittava

kivien poisto ei oikein ottanut onnistuakseen. Kun muuta ei enää

keksitty, pantiin Raahen Sanomiin ilmoitus, missä haettiin palveluk-

seen nuoria naisia ja miehiä tehtävänään kerätä kivet pois tulevan

kentän tieltä. Tämä keino tepsi ja kivet saatiin pois ja kenttä tuli

tehdyksi. Puolen vuosisadan takainen kivien perkausoperaatio on

sellaisenaan oivallinen esimerkki aikansa työmenetelmistä ja samal-

la alansa työkoneiden kehittymättömyydestä.
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Kasvun ja kehityksen aikaa

Toimitiloja ja henkilömuutoksia

K ivikartio Oy:n ensimmäinen toimistotila sijaitsi, tosin var-

sin lyhyen aikaa, Käsityöläiskatu 8:ssa, mistä siirryttiin

Kauppiaskatu 12:n kautta vuonna 1952 Brahenkatu 6:een,

Keskusautohallin rakennukseen, jonka Kivikartio Oy oli juuri saa-

nut valmiiksi. Tässä osoitteessa toimisto oli parisen vuotta, kunnes

jälleen edessä oli muutto ja jälleen itse tehtyihin tiloihin - nyt

Yliopistokatu 12 b:hen. Tämän Brahen- ja Yliopistonkadun

kulmauksessa sijaitsevan tonttialueen rakentamiseksi järjestettiin ark-

kitehtikilpailu, johon kutsuttiin mm. arkkitehdit Arne Ervi ja Viljo

Rewell Helsingistä. Kilpailun voiton korjasivat kuitenkin turkulaiset

arkkitehdit Aarne Ehojoki ja Veijo Kahra, joiden ehdotuksen pohjal-

ta valmistuikin vuonna 1955 moderni asuin- ja liiketalo. Täältä yh-

tiötä johdettiin aina siihen asti kun Linnankatu 26:n talo valmistui
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Kivikartio Oy:n toimitilarakennukset: 1. Vuonna 1952 valmistunut Keskus-
autohallin rakennus (Brahenkatu 6), 2. As. Oy Yliopistonkatu 12 b vuo-
delta 1955 (oikeanpuolinen rakennus) ja 3. vuonna 1977 valmistunut
As. Oy Kiikari, (Linnankatu 26). Kaikki mainitut kiinteistöt ovat Kivikartio
Oy:n rakentamia.

vuonna 1978. Syyt viimeiseen muuttoon löytyivät pääosin ti-

lakysymyksestä; laajenevalle toimistolle ei Yliopistonkadun tiloista

kerta kaikkiaan löytynyt enää tiloja.

Linnankatu 26:n tontti oli itse asiassa ollut pitkään Kivikartio

Oy:n, kuten muidenkin rakennusliikkeiden, suunnitelmissa. Moneen

kertaan tonttia oli yritetty ostaa, turhaan. Sitten eräänä päivänä Pau-

li Lappalainen totesi pojalleen Pekalle, joka oli tuolloin yhtiön vara-

toimitusjohtaja, että nyt mennään ja ostetaan se tontti. Pitkällisen

kaupanhieronnan jälkeen tontti oli heidän - ja ennen pitkää siihen

nousi Asunto-osakeyhtiö Kiikari. Kilpailijoiden naureskelulle ja

vihjailuille siitä, että Kivikartio oli kaupan tehdessään iskenyt kir-

3
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veen kiveen, ei näyttänyt löytyvän perusteita. Kauppaa Pauli Lap-

palainen piti loppujen lopuksi kannattavana sijoituksena. Hyvälle

paikalle, Aurajoen rannalle nousseesta talosta yhtiö sai uudet, ajan-

mukaiset tilat. Samaan rakennukseen muuttivat myös Pauli ja Elvi

Lappalainen.

Kivikartio Oy lähti liikkeelle, kuten aiemminkin on tullut ilmi,

varsin vaatimattomin henkilö- ja tilaresurssein. Neljän alkuperäisen

osakkaan lisäksi konttorissa oli ainoastaan jokunen toimistovirkaili-

ja tehtävänään hoitaa yhtiön kirjanpitoa ja palkanmaksua. Kirjan-

pitäjäksi Pauli Lappalainen onnistui heti alussa saamaan jo Veli Arvo-

sen palveluksessa toimineen Eila Fagerströmin, jonka tarkasta kir-

janpidosta yhtiön johto sai nauttia alun toistakymmentä vuotta -

aina siihen asti, kun Paavo Lindberg jätti Kivikartion. Muutama vuo-

Alkutaipaleen kotoista juhlatunnelmaa: Kivikartio Oy:n johto- ja toimi-
henkilöt yrityksen 10-vuotisjuhlan yhteiskuvassa. Kuvassa ovat mm. taus-
talla seisomassa 1. vasemmalta Risto Järvinen, 9. Elvi Lappalainen, 11.
Anita Ström ja 13. Paavo Lindberg. Pitkän pöydän ääressä istumassa va-
semmalta Eila Fagerström, Pauli Lappalainen, Allan Peltola ja Kaisa Kivilä
(o.s. Rantanen).
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si myöhemmin, keväällä 1951, Kivikartio Oy:n toimistossa aloitti

työnsä merkonomi Anita Ström, joka toimistoharjoittelijasta nousi

konttoripäälliköksi ja hallintojohtajaksi ja josta aikaa myöten tuli

Pauli Lappalaisen henkilökohtaisten raha- ja tiliasioiden hoitaja. Anita

Strömin toimistoura kattoi lähes koko itsenäisen Kivikartio Oy:n

yrityshistorian vaiheet; hän on yksi pisimpään yhtiössä palvelleista

kivikartiolaisista, ellei peräti pitkäaikaisin.

Ennen kuin 1950-luku oli päättynyt, kolmas yhtiön perustaja-

jäsenistä, rakennusmestari Paavo Lindberg oli luopunut Kivikartion

osakkeista saaden vastineeksi kaikki yhtiön rahavarat ja osan sen

kuljetuskalustosta. Tähän päättyi myös Eila Fagerströmin työsuhde;

uudeksi kirjanpitäjäksi Pauli Lappalainen oli jo tätä ennen ottanut

Mirja Auerron. Mikä sitten oli Lindbergin ja Lappalaisen suhteiden

kiristymisen taustalla? Miksi Paavo Lindberg lähti?

Kivikartio Oy:n toimitusjohtajan toimistointeriöörejä Yliopistonkatu 12 b:ssä.
Mirja Auerto (vas.) ja Anita Ström silloisissa konttoriväen työpuvuissaan.
Oikealla Pekka Lappalainen. Kuva on vuodelta 1973. (Valokuva Anita
Ström)
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Pekka Lappalainen

Raimo Salo (vas.) ja Kari Sintonen

Toimijoita ja toimistotiloja Linnankadun tiloissa 1980-luvulla:
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Tuulikki Kankaanpää (vas.) ja Varpu Saarinen

Mirja Auerto (vas.) ja Anita Ström
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Palatessaan vuosikymmeniä myöhemmin tähän kysymykseen

Pauli Lappalainen antoi ristiriitatilanteen ja heidän teidensä eroami-

sen syyksi yhden asian: konjakin. Lindberg saattoi pitkiäkin aikoja

olla poissa toimistosta ja työstä joko kotonaan, toimistotalon 6. ker-

roksessa tai ravintolassa. Pauli Lappalainen muistaa puhuneensa

asiasta Lindbergille toivoen samalla tämän jättävän alkoholin ja sii-

hen liittyvän seuran. Tilanteen ollessa kuumimmillaan asianajaja

saattoi joutua ajamaan hissillä edestakaisin toimiston ja kuudennen

kerroksen välillä välittäen osapuolten näkemyksiä ja selvittäen juri-

disia ongelmakohtia. Kun asiaan ei tullut muutosta päädyttiin edel-

lä kuvattuun ratkaisuun ja Paavo Lindberg lähti. Pauli Lappalainen

oli tapahtuneesta pahoillaan, sillä he olivat hänen mukaansa muu-

Kivikartio Oy:n vuoden 1976 tilejä tarkastamassa kunnallispormestari Eero
Soikkanen (vas.) ja pankinjohtaja Toivo K. Jääskeläinen. Takana kirjan-
pitopäällikkö Mirja Auerto. (Valokuva Anita Ström)
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ten tulleet hyvin toimeen. Lindbergiä hän muisteli hyvänä rakenta-

jana, piirtäjänä ja suunnittelijana. Loppujen lopuksi Pauli Lappalai-

nen piti kolmannen perustajajäsenen lähtöä vahinkona koko yhti-

ölle. Uuden vuosikymmenen alkaessa perustajanelikosta oli enää

mukana yritysidean varsinainen isä, Pauli Lappalainen. Kivikartio

Oy oli nyt Pauli Lappalaisen yritys.

Pauli Lappalainen toimistossa…

Pitkäaikaiset toimistohenkilökuntaan kuuluvat kivikartiolaiset ovat

varsin yhdensuuntaisesti kuvanneet toimiston ilmapiiriä ja henkeä

hyväksi ja ainakin alussa jopa kotoiseksi. Toimistossa ei riidelty.

Hyvästä hengestä kertoo sekin, että toimistohenkilökunta pysyi yleen-

sä pitkään talossa. Toimistossa vallitsi kuri ja järjestys. Kenellekään

ei ollut jäänyt epäselväksi, kuka toimistoa ja yhtiötä johti. Pauli Lap-

palainen näyttäytyy kaikkien muistikuvissa vanhan ajan johtajana,

joka oli esimiehenä tiukka ja valvova. Häntä kunnioitettiin. Kontto-

rin tytöt hieman pelkäsivätkin - tai ainakin jännittivät - kun joutuivat

suoraan palvelemaan toimitusjohtajaa. Tiedossa on, että toimitus-

johtaja puolestaan huomioi toimistohenkilökunnan nimi- ja synty-

mäpäivät hankkimalla kahvipöydälle kakun.

Pauli Lappalainen suhtautui toimistoväkeen hyvin ystävällisesti

ja oli aidosti kiinnostunut työntekijöistä ja heidän elostaan ja olostaan.

Vanhan koulukunnan edustajana hän teititteli sujuvasti kaikkia alai-

siaan, mutta kyllä teki keskeisten yhteistyökumppaniensa kanssa

sinunkaupat jossakin vaiheessa. Annetut työt oli tehtävä määräajas-

sa, tarvittaessa ylitöinä ja sunnuntaisin. Pauli Lappalainen itse näytti

esimerkkiä ja tuli aina ensimmäisenä ja lähti viimeisenä - ja teki

usein ylitöitä. Anita Ström muistaa hyvin, että ylitöitä oli ja ne teh-

tiin mukisematta. Varsinkin viikoittaiset palkanmaksut, tilinpäätös-
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aika sekä aravahuoneistohakemusten käsittelyjen päätösvaihe teet-

tivät paljon ja toistuvasti ylitöitä.

Yliopistonkadun toimiston yhteydessä oli oma keittiö, keittäjä

ja ruokala. Lounas vietiin läpi arvokkuudella, toimitusjohtaja johti

lounasta, eikä varsinaista vapaata keskustelua ollut. Oli vaiheita,

että ruokailu oli järjestettävä kahdessa vuorossa, kun kaikki toimi-

henkilöt eivät mahtuneet samalla kertaa aterioimaan. Iltapäiväkahville

oli niin ikään varattu oma aikansa. Pauli Lappalaisesta oli hyvä, että

kaikille oli mahdollisuus ruokailuun; lämmin ateria puolen päivän

aikaan oli sitä paitsi terveellisten elintapojen mukaista. Tässäkin näkyi

alaistensa hyvinvoinnista huolehtivan vanhan ajan patruunajohtajan

ote.

Varsinkin yrityksen alkutaipaleella Pauli Lappalaisen työajasta

kului huomattava osa työmailla. Ajan kuluessa työpäivästä meni

entistä suurempi osa toimistotyössä ja työmailla käynti ja keskuste-

Firman Yliopistonkadun toimiston oven nimikyltti aukioloaikoineen ja tun-
nuksineen.
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lut mestarien kanssa jäivät vain varhaisiin aamutunteihin. Iltapäivät

ja jatkossa huomattava osa koko työpäivästä menivät erilaisissa

toimistotöissä. Puhelin oli vuosikaudet tärkein yhteydenotto- ja

keskusteluväline; oli sitten kysymys keskusteluista työmaiden mes-

tarien tai liiketuttavien kanssa. Muutenkin toimistotekniikka oli pit-

kään varsin vaatimatonta. Puhelimen lisäksi olivat mekaaniset las-

ku- ja kirjoituskoneet. Itse toimistotyössä uusi tekniikka tuli aika

hitaasti. Muutoksen merkit näkyivät pikku hiljaa mm. puhelin-

tekniikassa, kirjanpidossa ja kirjoitus- ja kopiokoneissa. Toimisto-

tekniikan “vallankumous” alkoi näkyä 1970-luvulta lähtien. Pauli

Lappalaisen suureksi ansioksi onkin sanottu, että hän suhtautui var-

sin myönteisesti uusien välineiden ja koneiden hankkimiseen; ke-

hitystä seurattiin ja uudistuksiin oltiin valmiita.

Toimitusjohtaja Pauli Lappalainen Yliopistonkadun työhuoneessaan vuon-
na 1975. (Valokuva Anita Ström)
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Vielä puoli vuosisataa sitten lapio oli keskeinen työväline rakennus-
työmailla.
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… ja työmailla

Kivikartio Oy:n rakennustyömailla toimitusjohtaja oli tuttu näky. Pauli

Lappalainen otti alusta alkaen tavaksi aloittaa työpäivänsä raken-

nustyömaakäynnillä ja tapa jatkui pitkään. Kysymys ei ollut mistään

viranpuolesta tehdystä käynnistä, vaan todellisesta halusta nähdä,

miten töitä tehdään, miten työt edistyvät ja millaisia mahdollisia

ongelmia työmaalla on. Hänelle oli tärkeää olla ajan tasalla ja samalla

valvoa, että kaikki menee, kuten on suunniteltu ja päätetty. Työmaa-

käynnit olivat erottamaton osa toimitusjohtajan työpäivää.

Alkuvuosikymmeninä Pauli Lappalainen lähti kotoa hyvissä

ajoin, että ehti työmaalle ennen seitsemää, jolloin työt alkoivat. Tätä

ennen hän keskusteli vastaavan mestarin kanssa työmaahan liitty-

vistä ajankohtaisista asioista ja jakoi miehille tarpeen mukaan kehu-

ja tai haukkuja. Pitkäaikainen työmaiden mestari ja vastaava mestari

Unto Mäkinen muistaa hyvin nämä käynnit jo työharjoitteluvuosiltaan

1950-luvun alkupuolelta. Jo silloin syntyi kuva tiukasta ja asian-

tuntevasta johtajasta, joka toi tyytymättömyytensä selvästi esiin, jos

siihen aihetta oli.

Pauli Lappalainen antoi mielellään suoraan ja paikan päällä

ohjeensa ja neuvonsa - oikeammin ehkä käskynsä. Kysymys ei ollut

mistään varsinaisista työmaakokouksista; niiden aika tuli vasta myö-

hemmin. Sen sijaan työpisteissä kokoontuivat tarpeen vaatiessa ra-

kennuttaja, työnjohtaja, arkkitehti ja suunnittelija. Kun samanaikai-

sesti oli useita eri työmaita, Pauli Lappalaisen koko aamupäivä saat-

toi kulua rakennustyömailla. Kohteiden välillä oli toisinaan asiaa

myös Iso-Heikkilän keskusvarastolle. 1970-luvulle tultaessa hänen

työmaakäyntinsä harvenivat selvästi jääden ajan oloon kokonaan

pois päiväohjelmasta.

Pauli Lappalainen oli auktoriteetti, käytti alaisia kohtaan ko-

vaakin kieltä ja sanoi suoraan, oliko hän tyytyväinen tai tyytymä-
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tön; kenellekään ei voinut jäädä epäselväksi, mitä hän tarkoitti. Hän

oli ankara, suoraviivainen ja suorapuheinen. Pauli Lappalaista pe-

lättiin, mutta myös arvostettiin. Kannattaa muistaa, että rakennusten

työ oli kovaa ja niin myös miehet. Eritoten alussa työmailla oli

lentojätkiä, kulkureita ja juoppoja, joilla ei aina ollut edes kattoa

päänsä päällä ja joihin ei tepsinyt kuin kovuus. Tämä edellytti ko-

vaa kuria, keinoja ja kieltä. Oltiinpa työmaalla joskus jopa kiinni

rinnuksissa, kun puhe ei kuulunut, eikä sana tehonnut. Tuolloin ei

vielä tunnettu nykyisenkaltaisia työehtosopimuksia, eivätkä työnte-

kijöiden oikeudet olleet vielä kehittyneet.

Reipas, kova kielenkäyttö, jota alaiset saivat joskus osakseen,

kiiri myös omien poikien korviin. Tätä ihmetteli Hannukin ja kysyi

joskus isältään, kuinka tämä voi estoitta “haukkua” ihmisiä päin

naamaa. Hän muistaa isänsä perustelleen “oikeutettua haukkumis-

ta” kuta kuinkin näin: jos “haukkuu” ihmisen oikein pataluhaksi,

kun hän on tehnyt jotain täysin päin seiniä, se ei ole kamala asia -

ihminen ei kauan halua sitä muistella, koska hän tietää, että vika on

ollut hänessä - mutta jos lievästi soimaa ihmistä asiasta, johon hän

ei ole syyllinen, sen hän muistaa hautaansa saakka. Tämän takia isä

kertoi aina kuuntelevansa osapuolet tarkkaan, ennen kuin vetää

johtopäätöksensä ja toimii sen mukaan. Tästä syystä häntä kaikesta

“haukkumisesta” huolimatta pidettiin oikeudenmukaisena ihmise-

nä.

Pauli Lappalaisella oli kyky nähdä, ketkä pystyvät pitämään

ison kasan lankoja käsissään; kenessä on ainesta työnsä tekijäksi ja

vastuunsa kantajaksi. Tässä hänellä oli tapana ottaa esille ns. työmaa-

esimerkki. Kun katsoo työmaata 150 metrin päästä, sieltä pitää näh-

dä meneekö työmaalla hyvin tai huonosti. Jos siellä on hyvä järjes-

tys ja se näyttää siistiltä, erittäin suurella todennäköisyydellä se työ-

maa menee erittäin hyvin. Mutta jos työmaa on sennäköinen kuin

sinne olisi heitetty käsikranaatti - katsomatta mitään muuta - voi
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sanoa, että se varmasti tulee menemään huonosti. Pauli Lappalai-

nen oli järjestyksen ja jämptiyden ehdoton kannattaja.

Kivikartio Oy:n aloittaessa rakennustoimintaansa suomalaiset

työmaat olivat sananmukaisesti pelkkiä työmaita. Työntekijöiden

sosiaaliset tilat olivat lähes olemattomat ja työsuojelu lähes tunte-

maton sana. Tässä suhteessa Kivikartio Oy:n työmaat eivät eron-

neet valtavirrasta. 1950-luvun puolivälistä rakennusmestarin tehtä-

vissä aloittanut pitkän linjan kivikartiolainen Unto Mäkinen katsoo,

että työmaiden suurimmat muutokset näkyivät nimenoman sosiaa-

listen tilojen parantumisessa. Kun alkuvuosina pesutilat rajoittuivat

keskellä pihaa kiehuvaan pataan, saatiin työmaille myöhemmin omat

rakennukset pesutiloineen, vaatekaappeineen ja vaatteiden kuivaus-

huoneineen. Yhtiöltä tuli myös jatkossa mm. työtakit, kypärät,

kypäräsuojukset ja sadevaatteet. Saavutettuihin etuihin voidaan las-

kea myös 12 minuutin kahvitunti.

Aikaan ennen työehtosopimuksia ja liittokohtaisia neuvotteluja

saattoivat nuoren rakennusmestarin palkankorotukset olla kiinni joh-

tajan mielialasta - ja sitä ilmentävästä tavasta kantaa hattua. Nuo-

rempi rakennusmestari Unto Mäkinen sai palkankorotustoiveissaan

vastaavalta mestarilta vinkin, koska on oikea hetki pyytää lisää palk-

kaa. Vihjeen mukaan johtaja on pahalla päällä silloin kun hän kul-

kee hattu silmillä, silloin ei pidä lähestyä korotustoiveineen. Oikea

hetki toiveen esittämiselle olisikin silloin, kun johtaja kulkee hattu

takaraivolla. Silloin hän on hyvällä päällä. “Paljonko”, Pauli Lappa-

laisella oli tapana tiedustella korotusta pyytävältä, otti povitaskustaan

vihkosen ja kirjoitti summan muistiin. Seuraavassa tilipussissa koro-

tus oli aina jo mukana.

Työolojen parantumiseen vaikuttivat ammattiyhdistysliike

liittoineen yhdessä työmaakohtaisten vastaavien mestarien kanssa.

Mestarit vastasivat työmaan käytännön kysymyksistä, kuten uudis-

tusten toteuttamisesta ja työsuojeluasioista. Rakennustyömaiden ja
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yrityksen johdon suhteet olivat ylipäätänsä hyvät; mitään isoja tai

hankalia vastakkainasetteluja ei näytä tapahtuneen.

Lakkoja ja mielenilmaisuja

Rakennusalan työntekijät olivat jo varhain järjestäytyneet ja heidän

liittoonsa - Rakennusliitto - oli vahvasti SKDL:n ja kommunistien

johtama. Erimielisyyksiä, työtaisteluja ja lakkoja toki on ollut, mutta

mitään todella vakavia, kärjistyneitä tilanteita ei Kivikartion yritys-

historia sisällä. Vaikka rakennuksilla puhuttiin politiikkaa, suoranai-

nen politikointi mielenilmaisuineen jäi yleensä työajan ulkopuolel-

le. Joskus vaalien alla työmaan ruokatunnit ovat toimineet poliitti-

sen tilaisuuden foorumeina, mutta yksittäisinä tapahtumina niillä ei

näy olleen järin suurta vaikutusta työntekijöiden ja työnantajan kes-

kinäisiin suhteisiin. Eri asia sitten on, että Kivikartion Oy:n johto -

Pauli Lappalainen etunenässä - sai vielä 1960-luvulla kuulla kun-

niansa työläisten kokoontumis- ja sananvapauden riistäjänä. Kritiik-

kiä tuli lähinnä kommunisteilta ja heidän edustamaltaan paikallisel-

ta julkaisulta.

 Jo Veli Arvosen palvelusvuosiltaan Pansion työmaalta Pauli

Lappalainen muistaa autonkuljettajien lakon, missä hänet leimattiin

rikkuriksi. Oman yhtiönsä aikana kerran nosturinkuljettajat menivät

lakkoon. Tekeillä oli Rautatiepuiston varrella sijaitseva kerrostalo.

Kuultuaan lakon alkamisesta Lappalainen arveli, ettei mitään ollut

tehtävissä, työt oli pysäytettävä. Työmaan mestari oli toista mieltä ja

nousi toisen nosturin koppiin - nostureita oli työmaalla kaksi - ja

ajoi nosturia päivän, kaksi, kunnes lakko oli loppunut ja nosturit

saivat kuljettajansa.

Varsin erikoinen oli Kaskenkatu 6:n lakko, joka oli vastaavan

rakennusmestarin Unto Mäkisen itsensä aiheuttama. Lakon historia
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oli lyhyesti seuraavanlainen. Työn alla oli juuri asuntojen huonei-

den tapetointi. Maalarit olivat tehneet päätöksen, ettei hankittuja,

Pihlgren-Ritolan tapettitehtaan tapetteja panna seinälle. Syy oli se,

että kyseisen tapettitehtaan luottamusmiehelle oli jokin aika sitten

annettu lopputili. Vastassa oli viikonloppu ja tapetointitöillä oli kii-

re. Mäkinen sai jonkun suostutelluksi panemaan tapetteja huoneis-

tojen seiniin sunnuntain aikana. Kun maanantaina työpaikalleen

palanneet maalarit huomasivat tapetoinnin tapahtuneen he menivät

lakkoon. Työmaan luottamusmiehen mukaan lakko ei lopu ennen

kuin Mäkinen ilmoittaa, kuka on syyllistynyt rikkurityöhön. Mäki-

nen ei kertonut, koska oli niin luvannut.

Lakko kesti kolme päivää. Kivikartion ja ammattiliiton edusta-

jien välisissä neuvotteluissa - joihin lakon aiheuttaja Unto Mäkinen

ei itse ottanut osaa - päästiin lopulta sopuun. Maalareille maksettiin

kolmen päivän palkka ja lakko loppui. Tämän jälkeen Mäkinen sai

puhelun Pauli Lappalaiselta, joka tiedusteli lakon lopputulosta ja

siitä aiheutuvia mahdollisia lisäkustannuksia. Mäkisen kerrottua la-

kon loppumisen ehdoista toimitusjohtaja totesi vain: “Ole ensi ker-

ralla varovaisempi kun teet näitä päätöksiä.” “Oma lakko” vei Unto

Mäkiseltä kolmen yön unet.

Lakot olivat yleensä kuvatun kaltaisia - yksittäisiä ja lyhytaikai-

sia - ja niistä selvittiin neuvottelemalla. Joskus lakkoriita-asiassa tosin

on menty aina raastupaan asti, kuten vuoden 1976 toista kuukautta

kestäneen laittoman lakon päätteeksi. Taustalla oli erään maattoman ja

työluvatta työskennelleen työntekijän irtisanominen Kivikartion

elementtitehtaassa. Muuten Pauli Lappalaisen muistiin ei ole jäänyt ti-

lanteita, jossa tunnelmat olisivat kiristyneet ja saaneet väkivaltaisia piir-

teitä. Itse asiassa pienet kärhämät olivat hänestä vain piristäviä. Kun

tilanteet alkoivat näyttää hankalilta, silloin oli parasta lyödä leikiksi ja

“lähteä siitä sitten eteenpäin vierittelemään”. Tämä oli Pauli Lappalai-

sen tapa lähestyä ja ratkoa umpisolmutilanteita työmailla.
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Yksittäisiä, henkilökohtaisia mielenilmaisuja toki näkyi ja kuu-

lui. Kerrankin, kun oli rakennettu Piikkiöön maatalouskoelaitoksen

johtajan asuntoa ja oli menossa lopputarkastus, huomattiin pian,

etteivät huoneet lämmenneet kunnolla. Syy oli lämpöputkesta löy-

tyneessä hiiren raadossa. Tutkimuksissa kävi ilmi, että muuan put-

kimies oli piloillaan pannut hiiren putkeen ja vääntänyt putken kiinni.

Kun raato sitten poistettiin, rakennuskin lämpeni.

Selvästi vakavampi tapaus paljastui Yliopistonkatu 12:n kellari-

kerroksesta. Kymmenisen vuotta rakennuksen valmistumisen jäl-

keen kellarikerroksen autotallin tukipilarien pinta alkoi näkyvästi

lohkeilla. Tutkimuksissa paljastui, että kuusi, seitsemän kannatus-

pilaria oli käytännöllisesti katsoen poikki. Pilareista löytyi mm.

sahanpurua ja tyhjiä pahvisia naula-askeja! Oliko tässä kysymys sil-

kasta ajattelemattomuudesta tai pilanteosta, vai oliko takana tarkoi-

tuksellista vahingontekoa, kenties kostoa tai sabotointia, jäi arvoi-

tukseksi. Tämän ja vastaavantyyppiset tapaukset työntekijät johdon

mukaan ryhmänä yksissä tuumin tuomitsivat. Kuvatun kaltaiset vä-

likohtaukset jäivät loppujen lopuksi kuitenkin vain yksittäista-

pauksiksi. Oma harminsa ja lisätyönsä niistä joka tapauksessa oli.

Kaupanhierontaa, urakkatarjouksia ja kilpailua

Jotta rakennusyhtiö voi toimia, sillä on oltava, mitä rakentaa.

Kivikartio Oy onnistui varsin pian vakiinnuttamaan asemansa ra-

kentajana Lounaisessa Suomessa ja ennen kaikkea Turussa. Ennen

kuin työmaa alkoi nousta, oli tehty erilaisia suunnitelmia ja laskel-

mia, käyty lukemattomia keskusteluja ja neuvotteluja, jätetty tarjo-

uksia ja laadittu sopimuksia. Neuvottelut urakkatarjouksesta olivat

koko prosessin kriittisin osa; sen tuloksista riippui tuleeko työtä vai

ei. Neuvottelijoilta edellytettiin “kanttia” ja sitä Pauli Lappalaisella
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näyttää riittäneen. Tästä ovat yhtä mieltä varsin monet hänen työto-

verinsa ja hänen toimintaansa läheltä seuranneet henkilöt.

Siitä, miten neuvotteluja käytiin ja mitä kaikkea niiden aikana

voi sattua, Pauli Lappalaisella on luonnollisesti kosolti muistoja. Aina

neuvottelut eivät kuitenkaan ole päättyneet niin kuin itse oli ajatel-

lut ja laskenut. Varhainen - ja opettavainen - esimerkki neuvottelu-

jen kulusta on jostain vaiheesta 1950-lukua, jolloin Kivikartio ra-

kensi Paimion kerhoneuvojaopiston. Urakkasopimusta edelsivät

pitkälliset neuvottelut, joita Pauli Lappalainen ja Paavo Lindberg

kävivät aina eduskuntataloa myöten; tilaajan - 4 H-kerhon - rakennus-

toimikunnan johtaja oli kansanedustaja Eino Pusa. Eduskunnan kah-

vilassa kolmikko istui ja istui ja Pusa tinki ja tinki. Turkulaiset koet-

tivat tulla hieman vastaan, mutta pelivaraa ei paljoa ollut.

Kun hinnasta ei näyttänyt löytyvän yksimielisyyttä, Lappalai-

Nimet paperiin. Ns. Wiklundin kulman urakkasopimusta allekirjoittamassa
syksyllä 1956 vasemmalta toimitusjohtaja Pauli Lappalainen ja toimitus-
johtaja Arne Wiklund. Seisomassa rakennusmestari Paavo Lindberg (vas.)
ja lakitieteen lisensiaatti Volter Köhler.
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nen ja Lindberg päättivät lähteä. Silloin Pusa tarjosi vastapuolelle

voilautasta ja sanoi: “Poijaat, poijaat, syökääpäs nyt tätä ruohovoita,

niin ehkä päästään sopimukseen.” Ruohovoita syötiin ja hinta alkoi

pudota. Pauli Lappalainen muistaa vieläkin, miten he kollegansa

kanssa söivät runsaasti voiruohoa - voihan oli tuolloin harvinaista

herkkua - ja pääsivät lopulta sopimukseen ja saivat rakennustyön.

Kivikartiolle Paimion kerhoneuvojaopistosta tuli tappiota senaikaista

rahaa noin kolme ja puoli miljoona. “Näin paljon se uskominen

ruohovoihin vaikutti”, kuittasi Pauli Lappalainen muistellessaan vuo-

sikymmeniä myöhemmin 1950-luvun sitkeän kaupanhieronnan lop-

putulosta.

Turussa ja Turun seudulla toimi 1900-luvun jälkipuoliskolla usei-

ta rakennusliikkeitä. Rakentajat olivat keskenään todella kilpailijoi-

ta ja kilpailua käytiin joskus hyvinkin “verissä päin”. Tällaista kilpai-

lua - kilpajuoksua - oli erityisesti aluerakentamisessa, lähiöraken-

Talousasiat vievät mietteliääksi. Pauli Lappalaisen, Mirja Auerton ja Anita
Strömin neuvotteluhetki 1980-luvun alussa.
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tamisessa; olihan siinä kysymys suurista summista ja pitkäaikaisesta

työstä. Kilpailijat olivat toki puheväleissä, mutta todellista kanssa-

käymistä ei ollut, eikä siihen ilmeisesti pyritty - eikä sitä pidetty

edes sopivanakaan. Toisaalta yhtiöt eivät kalastelleet toisiltaan työn-

tekijöitä, eivätkä syyllistyneet toisen toiminnan sabotointiin. Yhtä

kaikki, rakentajien välit olivat varsin viileät, kuten alan kilpailu-

asetelmaan sopikin.

Kilpailevista rakentajista Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy -

sittemmin Puolimatka-yhtiöt - ja sen perustaja Armas Puolimatka oli

Kivikartio Oy:lle ja sen toimitusjohtajalle Pauli Lappalaiselle “lähei-

sin”. Tuttavuus ja yhteistyökumppanuus oli alkanut Pansion telakka-

Vuorineuvos Armas Puolimatka. (Valokuva Rauno Puolimatka).
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tunnelityömaalla, jonne Pauli Lappalainen oli palkannut Armas Puo-

limatkan mestariksi. Yhteistyö päättyi aikanaan ikävähköllä tavalla.

Kivikartio oli saanut Uudestakaupungista sikäläisen telakan laiturien

rakentamisen urakalla ja tälle työmaalle Puolimatka nimitettiin mes-

tariksi. Asiat sujuivat hyvin siihen asti, kun esille tuli vielä samaisen

telakka-alueen levyhallin rakentaminen. Kivikartio Oy jätti siitäkin

tarjouksensa ja niin jätti Puolimatkakin, vaikka oli tuossa vaiheessa

Kivikartion palveluksessa. Puolimatka sai työnantajansa mukaan

selville tämän jättämän urakkatarjouksen suuruuden, jätti oman,

edullisemman tarjouksensa - ja sai urakan. Siitä alkoi rakennusmes-

tari, sittemmin vuorineuvos Armas Puolimatkan nousu itsenäiseksi

yrittäjäksi sekä Turun talousalueen että koko valtakunnan yhdeksi

johtavaksi rakentajaksi.

Tästä Puolimatkan näkyvästä asemasta Pauli Lappalainen on

sitä mieltä, että jos toiset rakensivat rakentajina, niin Armas Puoli-

matka rakensi hyvin paljon myös suhteillaan saamalla suuren mää-

rän sosiaalidemokraattien kunnallispoliittista edustusta puolelleen.

Siihen Lappalaisen mukaan pitkälti perustui Puolimatkan töiden

saanti.

Kaupungin virkamiesjohto ja poliitikot tulivat kaikille rakenta-

jille tutuiksi. Kun rakennustoiminta oli luvanvaraista, kaupungin

puoleen oli käännyttävä asiassa jos toisessakin; oli sitten kysymys

esimerkiksi kaavoitus- tai rakennuslupa-asioista. Rakentaminen oli

kiinni virkamies- ja luottamusmiessektorista - se oli sektori, johon

viime kädessä koko liiketoiminta perustui. Isänsä toimintaa pitkään

yhtiössä seuranneet Pekka ja Hannu Lappalainen katsovat, että hän

oli varsin etevä ottamaan huomioon ihmiset, oli heistä aidosti kiin-

nostunut muutenkin kuin vain oman ja firmansa hyödyn takia. Ra-

kentaminen edellytti toimivia suhteita virkakoneistoon ja mieluusti

vielä hyviä ystäviä. Pauli Lappalainen hoiti suhteet Turun kaupun-

gin virkamiehiin, poliitikkoihin ja luottamusmiehiin hyvin; hän tun-
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si pelisäännöt ja menestyi alalla. Hän oli myös mestari rakentamaan

tilanteita, joissa avainhenkilöt tunsivat olevansa kiitollisuudenvelassa.

Yhtä kaikki, yhteistyön perusedellytys oli, että tunsi poliitikot

ja että poliitikot pitivät rakennuttajaa sopivana, pätevänä ja kykene-

vänä. Oli välttämätöntä puhua samaa kieltä, kun kaiken aikaa oli

kysymys asioiden sopimisesta. Tämän Pauli Lappalainen näyttää

käytettävissä olevien lähteiden mukaan hallinneen hyvin.

Käytännössä rakentaja oli aina pyytäjän roolissa. Suunnitelmis-

ta oli neuvoteltava moneen otteeseen, ennen kuin asia eteni ja meni

rakennuslautakuntaan ja sieltä valtuustoon. Kaupungin johdosta Pauli

Lappalaisella on yksiselitteisesti hyvää sanottavaa. Heiltä hän sai

aina tarvitsemansa avun. Kuvaava on, että joskus Kivikartion yritys-

historian alkuvaiheessa, jolloin ei ollut osattu kirjoittaa jotain ano-

musta kunnolla ja oikeassa muodossa, muuan kaupunginjohtaja

lupautui auttamaan anomuksen laatimisessa. Pauli Lappalaisesta

yhtiön ja kaupungin johdon välillä on aina vallinnut asiallinen ja

hyvä vuorovaikutussuhde - kummankin osapuolen hyödyksi ja hy-

väksi.

Pauli Lappalainen neuvottelijana

Pauli Lappalainen on ollut neuvottelijana ja kaupanhierojana ilmei-

sen etevä. Hänet hyvin tuntevat ovat sitä mieltä, että hänellä on

erittäin hyvä taito intuitiivisesti ymmärtää se, miten tietynalaisten

ihmisten kanssa on toimittava, jotta haluttu lopputulos syntyisi. Pauli

Lappalaiselle on tunnusomaista peräänantamaton tiukkuus ja hä-

nen paineensietokykyään on kehuttu. Riskinottajana Pauli Lappa-

laista on luonnehdittu varovaiseksi ja hän varmisti asiat aina etukä-

teen. Silti kortit katsottiin loppuun asti, kävi sitten kuinka kävi. Neu-

votteluissa hän on hallinnut itsensä hyvin, mikä on suuri etu, kun
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kysymyksessä ovat suuret riskit ja asioiden hoitaminen on usein

ollut veitsen terällä. Tällaisissa tilanteissa ratkaisee viime kädessä

uskottavuus - ja sitä häneltä on löytynyt.

Kaupankäynti oli Pauli Lappalaiselle tietynlaista peliä. Mitä ko-

vemmaksi peli tuli, sitä enemmän hän siitä nautti. Kun panokset

ovat yhtiön kantokykyyn nähden olleet joskus äärettömän kovat,

ratkaisun avaimet ovat löytyneet työnteon lisäämisestä. Kun joskus

on näyttänyt todella huonolta, Pauli Lappalainen on muistuttanut

tosiasiasta, että asiat ovat ihmisten asioita, ihmiset ovat aikaansaanet

ja ihmiset ne selvittävätkin, mikään ei jää selvittämättä. Ratkaisu

löytyy aina ja siihen tarvitaan lisää ajattelua ja lisää ponnisteluja.

Hyvyys neuvottelijana on näkynyt siinä, että neuvottelut ovat päät-

tyneet toivotulla tavalla. Neuvotteluihin hän valmistautui aina huo-

lellisesti ja perusteellisesti; hän oli sitkeä ja hänen “pinnansa” kesti

tunnetusti pitkään.

Luontaisena neuvottelijana ja kaupanhierojana Pauli Lappalai-

nen on ollut malli ja esimerkki molemmille Kivikartion johtotehtä-

vissä toimineille pojilleen. Neuvottelukokemus ja -malli ovat olleet

sekä Pekalle että Hannulle heidän omien sanojensa mukaan aivan

korvaamaton asia - sellainen taito, jota ei muualta varmasti olisi

saanut.

Erinomainen - tietyllä tavalla ylittämätön - osoitus Pauli Lappa-

laisen neuvottelutaidoista on Kivikartio Oy:n myyntiin liittyvät vii-

me hetken tapahtumat vuonna 1985. Lopullinen kauppakirjan kir-

joittaminen oli vaikeahko prosessi. Paikalla oli paljon väkeä; oli

ostajan edustajat, oli kaupanvahvistaja, oli Kivikartion johto. Kun

kaikki oli neuvoteltu valmiiksi ja viimeinen versio esityksestä piti

allekirjoittaa, Pauli Lappalainen sanoikin ykskantaan, ettei se kel-

paa hänelle, kieltäytyi siis allekirjoittamasta ja ilmoitti menevänsä

nukkumaan. Tilaisuudessa mukana olleet olivat kuin ällikällä lyöty-

jä. Ei auttanut muu kuin jatkaa neuvotteluja ja kaupankäynnin ehto-
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jen hieromista. Kun oli saatu aikaan jonkin verran muuttunut esitys,

Hannu soitti isälleen talon yläkertaan ja kysyi, voivatko he tuoda

uuden esityksen nähtäväksi. Niin neuvottelijat saapuivat kello 22

aikaan. Pauli Lappalainen oli jo yöpuvussa, luki paperin ja hyväksyi

sen. Jälkeenpäin Hannu on vakaasti sitä mieltä, että hänen isänsä

toiminta oli laskettua toimintaa ja hyvä osoitus hänen pokeri-

naamastaan.

Johtoryhmästä torstaipalaveriin

Kivikartio Oy:ssä oli pitkään oma johtoryhmänsä, jota veti toimitus-

johtaja ja johon kuuluivat teknillinen johtaja, konttoripäällikkö/hal-

lintojohtaja sekä työpäällikkö. Johtoryhmän kokouksissa keskustel-

tiin yhtiön ajankohtaisista asioista ja jokainen selvitteli oman sekto-

rinsa kysymyksiä. Pauli Lappalaisen mielestä johtoryhmällä oli al-

kuvuosikymmeninä oma selvä funktionsa. Yksimielisyys oli joskus

vaikeaa, mutta äänestyksiä johtoryhmässä ei tunnettu. Vaikeista ti-

lanteista päästiin neuvottelemalla riittävästi.

Tapaamiset eivät olleet säännöllisiä; itse asiassa kokouksia oli

hyvin harvoin. Käytännössä johtoryhmätyöskentely oli varsin va-

paamuotoista, kahvihuoneessa pidettyä palaveria. Mukana olleiden

mielestä johtoryhmän todellinen merkitys ei ollut kovin suuri. Pauli

Lappalainen on myöntänyt, että “minä olen ollut se johtoryhmä”.

Tätä hän tavallaan on pitänyt vääränä, mutta tavallaan oikeana, sillä

“ei ole tarvinnut kinastella niistä sitten, että tämän teit ja tämä on

sinun vikasi, vaan sitten kun oli vääriä päätöksiä tehnyt, niin katsoi

peilistä ja sanoi: ´tämän teit´” toisin sanoen “parempi on tehdä itse

kuin huonon kaverin kanssa”. Pauli Lappalainen katsookin johta-

neensa johtoryhmää ja koko yhtiötä ehkä liian itsevaltaisesti. Toi-

saalta hän arvelee, ettei tänä päivänäkään osaisi muuten johtaa.
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Hän on pannut merkille, että jos on paljon päättäjiä ja päätöstä ei

tule, niin useimmiten se on vahingollisempaa, kuin että on johtaja,

joka sanoo, että näin tehdään ja sitten ruvetaan toteuttamaan.

Pauli Lappalaisen toimitusjohtajuuden loppuvuosina 1970-lu-

vun lopussa johtoryhmätyöskentelyn alkoi korvata nk. torstaipala-

veri, jossa käsiteltiin firman kaikkia toimintasektoreja. Esillä olivat

niin tekniset kysymykset kuin talousasiatkin. Paikalla olivat näiden

osastojen päälliköt sekä tietysti tekninen johtaja, varatoimitusjohta-

ja ja toimitusjohtaja.

Jotta koko kokonaisuus pysyi otteessa, torstaipalaverissa piti

katsoa, että rahat ja kaikki muutkin voimavarat riittävät, ja että py-

sytään aikataulussa. Kokouksissa eri osastojen päälliköt raportoivat

vuorollaan, niissä käytiin läpi rakennuskohteet ja samalla jaettiin

vastaavan mestarin paikat ja sovittiin työnjaosta. Loppujen lopuksi

jokaviikkoisessa ja virallistuneessa torstaipalaverissa oli esillä kaik-

ki muutkin yhtiön toimintaan liittyvät asiat. Tämä oli avointa toi-

mintaa ja alkoi siis vähän aikaisemmin kuin Pekka Lappalaisesta

tuli toimitusjohtaja. Toimintakulttuurin muutos oli melkoinen Pauli

Lappalaisen aikoihin, jolloin ei ollut tapana pitää tämäntasoisia ko-

kouksia, ja jolloin ei juuri muutenkaan keskusteltu.

Rakennuskohteita ja sattumuksia

Kuten aiemmassa yhteydessä on todettu Kivikartio Oy keskittyi

rakennustoiminnassaan lähes yksinomaan Turun talousalueelle. Vielä

1950-luvun alkupuolella rakennuskanta käsitti pääasiassa muita kuin

11-kerroksinen Turun ylioppilaskunnan asuntolarakennus oli valmistu-
essaan vuonna 1954 yksi Turun kaupungin korkeimmista asuin-
rakennuksista.
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perinteisiä asuinrakennuksia. Tuolloin valmistuivat mm. Turun Ensi-

Koti, Pansion laivastoaseman kasarmirakennus ja Turun Yliopiston

Lääketieteellinen instituuttirakennus ja Turun Yliopiston Ylioppilas-

kunnan asuntola. Kahteen viimeksi mainittuun kohteeseen liittyy

rakentajalle henkilökohtaisia, koskettavia muistoja.

Lääketieteellinen instituuttirakennus erosi työkohteena asuin-

rakennuksista ja tehdasrakennuksista; se edellytti niin suunnittelu-

kuin rakennusvaiheessa tavallista huolellisempaa työtä ja valvon-

taa. Myös sen tilojen tulevasta käytöstä keskusteltiin vielä itse

rakennusprosessin aikana suunnittelijoiden ja TYKS:n puolelta ra-

kennustöitä johtavan toimikunnan kesken. Kellarikerrokseen varat-

tiin kylmät tilat opetuksessa tarvittavien ruumiiden säilytykselle.

Töiden ollessa jo varsin pitkällä saapui Yhdysvalloista professori

Eero Mustakallio, jolla oli aivan uudet näkemykset ruumiiden säily-

tyksestä. Amerikkalainen tavan mukaan, jota hän ehdotti myös Tur-

kuun, ruumiit ripustettaisiin kuin eläinruhot teurastamoissa

lihatankoihin, lyötäisiin teräspuikko korvasta sisään ja toisesta ulos

ja sitten ruumis nostettaisiin näiden tappien varaan. Professori Osmo

Järvi, joka oli toimikunnan puheenjohtaja, vastusti tätä “amerikka-

laista mallia” jyrkästi. Vanha käytäntö jäikin voimaan.

Samaisella TYKS:n, silloisen Lääninsairaalan, lisärakennus-

työmaalla työskenteli muuan rappari, jonka Pauli Lappalainen ko-

kemuksestaan tiesi hyväksi ammattimieheksi. Tällä kertaa rapparin

työn jälki ei tyydyttänyt toimitusjohtajaa - tulos oli rakennusmiehen

ammattikielellä ilmaistuna kuin “juosten kustu”. Rappari kyllä myönsi

jäljen olevan hieman huonohkon, mutta katsoi jälkensä nyt kelpaa-

Katunäkymä Eerikinkadulta vuodelta 1955. Turun VPK:n talon viereen
on nousemassa Suomi-yhtiön liike- ja asuinrakennus. Samaisessa
kiinteistössä riehui rakennusvaiheessa tulipalo.
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van. Pauli Lappalaiselle tämä ei kelvannut ja kehotti miestä mene-

mään toimistoon ja nostamaan lopputilinsä. Tuohon aikaan loppu-

tilin antaminen kävi noin vain. Tähän loppuivat rapparin työt

Kivikartiossa, mutta hän tuli vielä myöhemmin Lappalaista vastaan.

Potkuilla oli - tämän Pauli Lappalainen on myöntänyt - haitalliset

seuraukset yhtiölle.

Jonkun aikaa myöhemmin Pauli Lappalainen istui rakennus-

hallituksen edustajien kanssa Turun Seurahuoneella, missä he naut-

tivat päivällistä. Ei aikaakaan, kun ravintolaan astui horjuvin askelin

samainen erotettu rappari katsellen samein silmin ravintolayleisöä.

Huomattuaan salin perällä Pauli Lappalaisen ryhmineen hän kohot-

ti kätensä ja sanoi suureen ääneen: “Onpas mukava kun näkee

täällä tuttujakin. Siellähän se Lappalainen istuu. Liirum, laarum Lap-

palainen, haista paska kappalainen!” Mitäpä siinä muuta voi sanoa

kuin liirum, laarum, muisteli Pauli Lappalainen. Rappari jatkoi mat-

kaansa ja kiusallinen tilanne oli ohi.

Kyseinen lopputilin saanut rappari nousi aikanaan johtavaan

asemaan Turun kunnallispolitiikassa ja kaupungin virastoissa. Aina,

kun kaupungin elimissä tuli esille Kivikartion rakennushankkeita,

hän vastusti niitä kiivaasti. Pauli Lappalaisen onnistui ajan oloon

saada ex-rapparinsa puolellensa ja heistä tuli Lappalaisen mukaan

myöhemmin hyvätkin kaverit.

On selvää, että kaikista varotoimista ja työsuojelusta huolimat-

ta rakennustyömailla tapahtui joskus onnettomuuksia ja tapaturmia.

Yksi traagisimmista Kivikartio Oy:n työmaaonnettomuuksista, jon-

ka Pauli Lappalainen muistaa hyvin, sattui Turun Ylioppilaskunnan

asuntolatyömaalla 1950-luvun puolivälissä. Oli lauantaipäivä - ja sen

ajan mukaisesti työpäivä - kun peltiseppä oli asentamassa raken-

nuksen räystäskouruja seisten ulkopuolella olevalla telinelankulla.

Työmaalle saapui silloin jo sunnuntaivapaansa aloittanut ja hieman

“hutikassa” oleva peltisepän apulainen. Hän ilmeisesti luuli, että
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rakennuksen ulkopuolella olivat normaalit leveät ulkotelineet, hyp-

päsi reippaasti ikkunasta ulos ja putosi alas 11 kerrosta - hyppäys-

kohdalta kun puuttui telinelankku - ja kuoli välittömästi. Pauli Lap-

palaisen mukaan kaikki kävi niin nopeasti, ettei kukaan ennättänyt

varoittaa reipasotteista apulaista. Murheellinen tapaus kosketti sy-

västi myös yhtiön johtoa.

Valtaosa rakennuskohteista ja -työmaista on mennyt ilman mai-

nittavia ongelmia tai vaikeuksia. Jotain kuitenkin aina sattuu. Eräs

ongelmallinen työmaa oli vuonna 1968 valmistunut Asunto Oy

Paalmanni Puutarhakadun ja Käsityöläiskadun kulmassa. Kohteen

teki ongelmalliseksi se, että siinä oli tilaa hyvin niukalti. Eräänä

työpäivänä Pauli Lappalainen soitti työmaalle ja sanoi vastaavalle

rakennusmestari Unto Mäkiselle: “Sulla on siellä työmaalla ahdasta

…viitsitkös vilkaista naapuritalon katolle, siellä makaa antenni

pitkällänsä.” Työmaan nosturi oli katkaissut viereisen talon antennin.

Kun lähellä satamaa sijaitsevaa Merenkulkukoulua rakennet-

tiin 1960-luvun puolivälissä oli erittäin kovat pakkaset. Miehillä ei

alussa ollut käytettävissään edes parakkia, ainoastaan pieni kova-

levykoppi. Kun olot työmaalla olivat alkuunsa tällaiset ja kun työ-

olosuhteet lähes arktiset, miehet saivat viereisen Juhana Herttuan

Yhteiskoulun rehtorilta Kyösti Aniakselta luvan juoda kahvinsa kou-

lun eteisessä. Merenkulkukoulu nousi kallioiselle alueelle, mikä

edellytti varsin paljon räjäytystöitä. Samoihin aikoihin, kun töitä teh-

tiin, alkoivat ylioppilaskirjoitukset. Abiturienttien kirjoitusrauhan var-

mistamiseksi Juhan Herttuan Yhteiskoulun rehtorin ja työmaan joh-

don kesken sovittiin, että niinä päivinä, kun ovat ylioppilas-

kirjoitukset, räjäytystyöt aloitetaan vasta sitten, kun kirjoitukset ovat

ohi. Näin tehtiinkin, muistelee työmaan vastaavana rakennus-

mestarina toiminut Unto Mäkinen.

Tulipaloiltakaan ei ole täysin säästytty. Vaikka mitään todella

suuria, aineellista tuhoa aikaansaaneita työmaapaloja ei Kivikartio
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Oy:n yrityshistoria tunnekaan, tulipaloja toki on ollut. Yksi

uhkaavimmista työmaapaloista sattui Suomi-yhtiön asuin- ja liike-

talossa Eerikinkatu 22:ssa talvella 1955. Lämmityskaminasta alkun-

sa saanut tulipalo ei kuitenkaan ehtinyt aiheuttaa valmistumis-

vaiheessa olevalle rakennukselle kovin huomattavia vahinkoja. Pa-

lon tuhot rajoittuivat lähinnä palaneisiin rakennustelineisiin sekä

savu- ja vesivahinkoja kärsineisiin ulkoseiniin ja huoneistoihin. Ajan

kuvana kerrottakoon, että Eerikinkadun raitiotieliikenne jouduttiin

pysäyttämään sammutustöiden ajaksi. Vielä samana talvena paloi

kaksikerroksinen työmaaparakki Kivikartion rakennustyömaalla Ee-

rikinkatu 3:ssa.

Menetyksiltään ja seurauksiltaan huomattava oli Kivikartio Oy:n

elementtitehtaalla Nuutintiellä talvella 1967 syttynyt tulipalo, joka

tuhosi elementtitehtaan yhteydessä olevan toimisto- ja varastosiiven.

Tehtaan työt oli turman takia keskeytettävä joksikin aikaa. Pieniä

tulipaloja tai palonalkuja sattui silloin tällöin: milloin paloi valmistu-

massa oleva SOK:n maataloustuotevarasto Iso-Heikkiläntiellä, mil-

loin taas työmaaparakki Nättinummessa ja pikitynnyri Hämeenkatu

4:ssä, Asunto-osakeyhtiö Kehrämaarin työmaalla. Viimeksi maini-

tuista tapauksista ei - kuten ei Kivikartion rakennustyömaiden pa-

loista ylipäätänsä - aiheutunut yritykselle, eikä muillekaan, kovin

suuria materiaalisia tai ekonomisia menetyksiä.

Yhteistyötä arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa Pauli Lap-

palainen on pitänyt hyvänä. Mitään skismaa tai väittelyjä ei ole ol-

lut. Jos erimielisyyksiä suunnittelusta ilmeni - ja toki niitä joskus

olikin - niistä hänen mukaansa on aina voitu keskustella ja tiedus-

tella, miksi näin on ja mihin arkkitehdin ratkaisu perustuu. “Mutta

kun hän on arkkitehti, niin hän pitää päänsä ja sen mukaan on

tehtävä”, Pauli Lappalainen on kysymystä tarkastellessaan toden-

nut. Aina on kuitenkin yhteisymmärrys löytynyt. Turussa ja laajem-

minkin tunnettuja Kivikartio Oy:n kanssa yhteistyötä tehneitä arkki-
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tehtejä ovat olleet mm. Lauri Sipilä, Erik Bryggman, Aarne Ehojoki,

Olavi Laisaari, Olli Vahtera, Reino Lukander sekä Jaakko ja Unto

Rantanen.

Erik Bryggmanista tai oikeammin hänen puolisostansa on

tallentunut muuan varhainen tilannekuva 1950-luvun alusta. Pauli

Lappalainen joutui nimittäin kerran rakennusvaiheessa hieman

komentelemaan arkkitehdin rouvaa. Kysymys oli Läntinen Ranta-

katu 21:n asuinrakennuksesta, jonka Erik Bryggman oli suunnitellut

ja jonka rakentaja oli Kivikartio Oy. Kyseisen talon yläkerrokseen

tuli asunto Bryggmaneille ja sinne tehtiin myös takka. Tätä takkaa

oli muurattu ja taas purettu ja taas tehty hieman eri tavalla jo aina-

kin kolme päivää. Kun Pauli Lappalainen tässä vaiheessa saapui

paikalle, hän tapasi takan äärellä muurarin ja rouva Bryggmanin,

joka neuvoi muuraria, miten takkaa pitäisi muurata.

Lappalainen kuunteli vähän aikaa ja sanoi sitten: “Eiköhän me

sovita tästä asiasta niin, että me rakennamme tämän talon ja tässä

sitten tulee takka rouva Bryggmanille hänen asuntoonsa, mutta me

muuraamme ja teemme sen arkkitehti Bryggmanin piirustusten

mukaan, emmekä tee sitä sillä lailla että yhtenä päivänä sitä muura-

taan ja seuraavana päivänä se puretaan pois ja taas aloitetaan. Ja

pyytäisinkin rouva Bryggmania nyt poistumaan työmaalta ja tule-

maan vasta sitten kun on lopputarkastus pidetty.” Pauli Lappalai-

nen muistaa rouva Bryggmanin pahastuneen tästä hänen komen-

telustaan tavattomasti. Lopputulos oli se, että muurari sai työrauhan

ja takasta tuli alkuperäissuunnitelman - siis Erik Bryggmanin piirus-

tusten - mukainen.
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Vanhaa ja uutta - elementtitaloja, lähiöitä ja
saneeraustöitä

1950-luvun puolivälin jälkeen Kivikartio Oy:n yrityshistoriassa voi-

mistui selvästi keskusta- ja asuinrakentaminen. Tuolloin Turun kau-

punkikuvaan nousi useita näkyviä liiketaloja ja erityiskäyttöön suun-

niteltuja rakennuksia kuten esimerkiksi Oy Wiklund Ab:n tavarata-

lo, Kultatalo, Turun evankelis-luterilaisten seurakuntien talo ja

Puolalan yhteislyseon lisärakennus. Kivikartio toimi 1950-luvun

puolivälissä pääurakoitsijana kahden muunkin koulun - Turun

Normaalilyseon ja Kupittaan Yhteiskoulun - rakentamisvaiheessa.

Samanaikaisesti yhtiö panosti aiempaa enemmän asuinrakennuksiin,

joita valmistui 1950- ja 1960-luvun taitteessa parisenkymmentä.

On aivan luonnollista, ettei rakentaminen kaupungin keskus-

ta-alueella, jossa oli runsaasti vanhoja, eri aikakauden ja tyylisuun-

nan taloja, voinut aina sujua täysin ongelmitta. Kauppatorin laidal-

la, Kauppiaskadun varrella sijainneen ns. Lindblomin talon purka-

minen herätti Turussa 1950-luvun puolivälissä vilkasta keskustelua

ja arvostelua; olihan tässä kysymyksessä varsin kaunis ja koristeelli-

nen 1800-luvun lopulla valmistunut kivitalo. Sen paikalle ja viereiselle

tontille nousi vaiheittain Kivikartio Oy:n rakentama, valmistuessaan

maamme toiseksi suurin yksityinen tavaratalo Oy Wiklund Ab.

Lindblomin taloa vielä selvästi vanhemmat rakennushistorialliset

arvot kohtasivat Piispankadun ja Porthaninkadun kulmassa, josta

hankkimalleen tontille Kivikartio Oy suunnitteli rakentavansa

Porthaninkatu 6:n tyyppisen, 7-kerroksisen asuintalon. Ongelmalli-

seksi rakentamisen teki ennen kaikkea se, että kulmatontilla oli

useita, Turun palon jälkeen 1830-luvulla Engelin asemakaavan mu-

kaan rakennettuja ns. puuempire-tyylisiä yksikerroksia asuintaloja,

jotka tosin olivat jo verraten huonokuntoisia.

Oli selvää, että eri tahoilla - mm. muinaistieteellisessä toimi-
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kunnassa - kannettiin huolta Tuomiokirkon välittömässä läheisyy-

dessä olevan Piispankadun varsin yhtenäisen ja rakennushistorialli-

sesti ehyen katunäkymän säilymisestä. Tällöin Kivikartio Oy julisti

kutsukilpailun tontille rakennettavan kerrostalon suunnittelemiseksi.

Voiton vei arkkitehti Aarne Ehojoen suunnitelma. Selostaessaan leh-

distölle kilpailun tuloksia Pauli Lappalainen ja Turun asema-arkki-

tehti Olavi Laisaari pitivät arkkitehti Olli Vahteran ehdotusta itse

rakennuksen paikasta selvästi parhaimpana. Vahteran mallin mu-

kaan talo rakennettaisiin mahdollisimman kauas Piispankadusta, jotta

sen eteen olisi mahdollista istuttaa pieni puistikko. Tällä tavalla us-

Turun kauppatorin suuri muodonmuutos. Kauppiaskatu 9 ja Wiklundin
ns. matala osa työn alla 1950-luvulla
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kottiin katukuvaa muuttamatta voitavan säilyttää niin hyvin kuin

mahdollista Piispankadun vanha yleisilme. Näin tehtiinkin.

Asunto-osakeyhtiö Piispankulma valmistui vuonna 1960. To-

dettakoon vielä, että Piispankulman ensimmäisiin asukkaisiin kuu-

luivat myös Pauli Lappalaisen omat vanhemmat, jotka tuolloin muut-

tivat Riihimäeltä Turkuun. Tässä poikansa rakentamassa talossa he

asuivat loppuelämänsä ajan, Aleksanteri vuoteen 1961 ja Erika vuo-

teen 1970 asti.

Uudisrakentamista historiallisen Turun sydämessä. Rakenteilla oleva Åbo
Akademin Instituutti valmistui vuonna 1969. Kuvan vasemmassa alareu-
nassa on kaksi muutakin Kivikartion Porthaninkadulle rakentamaa kiin-
teistöä, As. Oy Porthaninkatu ja As. Oy Piispankulma.
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1950-luvun lopulla alkoi Luolavuoren kaupunginosaan,

Uudenmaantien ja Kaskentien risteyksen välittömään läheisyyteen

nousta useita Kivikartio Oy:n rakentamia, 8-kerroksisia kahden por-

taan asuintaloja, jotka oli suunnitellut Olavi Laisaaren arkkitehtitoi-

misto. Alun perin Honkamäenpuiston alue oli varattu 3-kerroksisille

kahden portaan lamellitaloille, mutta kun asia tuotiin alkusyksyllä

1957 Turun kaupunginvaltuuston käsittelyyn, rakennettaviin taloi-

hin oli tullut viisi kerrosta lisää. Keskustelua herätti myös talojen

autotallien suunnitellut paikat. Itse rakentaminen pääsi kuitenkin

pian alkuun ja ensimmäisten Honkamäenpuiston aravatalojen

harjannostajaiset olivat loppukeväällä 1958. Kivikartiontien viimei-

nen 8-kerroksinen Honkamäenniityn asuinrakennus valmistui kol-

me vuotta myöhemmin.

Rakentaminen ja nimenomaan rakentamisen eturintamassa py-

syminen edellytti ajan hermolla olemista ja jatkuvaa kehitystyötä.

Tähän Kivikartio Oy:ssä oltiin valmiit panostamaan ja tässä myös

tuli esiin toimitusjohtajan ennakkoluulottomuus uusien tuotanto-

tapojen käyttöönotossa. Elementtirakentamisen aloittaminen oli hyvä

osoitus tästä.

Kivikartio Oy:n edustajat tekivät opintomatkoja mm. Ruotsiin

ja Saksaan, missä tutustuttiin ja perehdyttiin uudentyyppisen ele-

menttirakentamisen saloihin. Kun oltiin tultu vakuuttuneiksi uuden-

laisen rakentamisen tekniikoiden käyttökelpoisuudesta, saatuja ide-

oita alettiin kokeilla Turussa. Työt aloitettiin taivasalla valamalla seinä-

ja välipohjaelementtejä. Ensimmäinen Pekka Lappalaisen johdolla

toimiva “elementtitehdas” sijaitsi Kivikartiontien autotallissa. Siellä

rakennusten väliseiniä valettiin aluksi vaakasuorassa. Ollessaan Sak-

sassa “teollisuusvakoilijana” Pekka Lappalainen tutustui pystyssä

valamisen menetelmään, mihin Kivikartiossakin sittemmin siirryt-

tiin. Varsinainen elementtitehdas tarvittavine halleineen ja

betonisiiloineen rakennettiin Iso-Heikkilään, missä aikaa myöten
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olivatkin kaikki rakentamisessa tarvittavat osastot. Suomessa Kivi-

kartio Oy:n elementtitehdas oli järjestyksessä toinen.

1960-luvulla alkanut ja nopeasti kasvanut aluerakentaminen

edellytti valmiuksia rakentaa paljon ja nopeasti. Itse asiassa uusi

rakennustapa, elementtirakentaminen, mahdollisti siirtymisen uu-

teen rakentamiseen, aluerakentamiseen. Kivikartio Oy:n korkealuok-

kainen elementtitekniikka ja sarjatuotantomaisuus olivat yhtiön aseet

alati kiihtyvässä ja kiristyvässä kilpailussa. Olematta vielä varsinais-

ta aluerakentamista Honkamäenniityn ja Honkamäenpuiston mo-

net talot ja Kastun kaupunginosan asuntoalue viitoittivat tietä laa-

jempien kokonaisuuksien rakentamiseen. 1960- ja 1970-luvun tait-

teessa työn alla oli kolmekin asuntoaluetta, joista Laukkavuori ja

Nättinummi olivat asuntokapasiteetiltaan suurimmat ja Petreliuk-

senpuisto yleisesti arvostetuin. Kaikissa kolmessa “vihreässä lähiös-

Honkamäenpuiston - Kivikartiontien - 8-kerroksinen taloryhmä valmistu-
misvaiheessa 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Kuvan keskellä olevassa
autotallirakennuksessa alkoi Kivikartion elementtirakentaminen.
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sä” rakennustoiminta jatkui koko 1970-luvun ensi puoliskon,

Nättinummessa ja Petreliuksenpuistossa hieman sen ylikin. Kysei-

sen vuosikymmenen alussa Kivikartio Oy olikin asuntotuotannoltaan

Turun suurin asuntojenrakentaja.

Vain vajaan kolmen kilometrin päässä keskustasta sijaitseva

Petreliuksenpuisto on - kuten pitkäaikainen teknillinen johtaja Rai-

mo Salo on todennut - hyvä esimerkki asuinalueesta, jossa ei aluee-

na sinänsä ole mitään kovin erikoista, mutta jota onnistuttiin mark-

kinoimaan hyvin ja jolla oli hyvä imago. Tällä sitä sitten menestyk-

Kivikartio Oy:n rakennustoiminnan keskus Iso-Heikkilässä. Kuvassa nä-
kyvät elementtitehdas, puutyötehdas, keskusvarasto ja eri osastot. Ilma-
kuva on vuodelta 1984.
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sellisesti myytiinkin. Keskustan lähintä lähiötä - kuten sitä kutsuttiin

- mainostettiinkin “korkealuokkaiseksi alueeksi, joka on riittävän

kaukana, mutta samalla riittävän lähellä ja jonka talot ovat viihtyisiä

ja joissa on hieman ylellisyyttä”. Liioittelematta voidaan sanoa, että

Petreliuksenpuisto oli Kivikartio Oy:n aluerakentamisen lippulaiva.

Niin ikään hyvin onnistuneesta markkinoinnista kertoo kivikartio-

laisten ja markkinamiesten yhdessä lanseeraama myönteisiä tunte-

muksia herättävä asuntoalueen nimi, Nättinummi, jonka valttina

puolestaan pidettiin sijaintia keskellä luontoa ja erinomaisia liiken-

neyhteyksiä.

1970-luvun puolivälissä Kivikartio Oy aloitti viiden muun

Uudenlaista aluerakentamista. 1980-luvun alun Meri-Naantali -rakennus-
projektissa hyödynnettiin merellistä ympäristöä uudella tavalla.
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rakennustoimiston kanssa Turun suurimman asuntotuotantoalueen

rakentamisen Varissuolle. Omista myöhemmistä aluerakennus-

kohteista Meri-Naantali on sijainniltaan ja ratkaisuiltaan eittämättä

omaa luokkaansa.

1960-luvun jälkipuolisko oli Kivikartio Oy:n yrityshistoriassa

vahvan kasvun ja nousun aikaa. Uudet rakennustekniikat ja -mene-

telmät - eritoten elementtirakentaminen - sekä uudet materiaalit

mullistivat koko rakennusalaa. Vahvasta paneutumisesta työn ja toi-

minnan kehittämiseen kertoo myös oman suunnitteluosaston pe-

rustaminen sähkö-, LVI- ja kuljetusosastojen rinnalle. Rakennustoi-

minta oli vireää ja työtä oli tarjolla. Kun yhtiössä vuonna 1970 vie-

tettiin toiminnan 25-vuotisjuhlavuotta, tyytyväisyys menneestä ja

optimismi tulevasta oli näkyvää. Kivikartio Oy:llä meni hyvin.

Rakennustoiminnan painopisteet alkoivat 1970-luvun kuluessa

muuttua. Perinteinen asuntorakentaminen ja edellisen vuosikym-

menen puolella vauhdittunut aluerakentaminen toki jatkuivat - to-

sin vähenevien kohtein - ja rinnalle alkoi kasvavassa määrin tulla

muuta rakentamista, kuten julkista ja liiketilojen rakentamista sekä

teollisuusrakentamista. 1970-luvun loppupuolella rakennus-

toiminnassa alkoi vielä yksi uusi vaihe: rakennusten peruskorjaus-

ja saneeraustyöt. Tästä tuli nopeasti Kivikartio Oy:n uusi tavara-

merkki ja taidonnäyte. Pauli Lappalainen ei henkilökohtaisesti ollut

kovin innostunut saneeraustöistä, sillä hän, jos kukaan, oli perintei-

sen rakentajakoulukunnan edustaja. Yksittäisistä saneerauskohteista

oli ylitse muiden Turun Akatemiatalon kolmivuotinen peruskorja-

us, mitä myös Pauli Lappalainenkin arvosti. Tästä projektista, jossa

Kivikartiolle kuuluivat kaikki kohteet maalaustöitä lukuun ottamat-

ta, yhtiö sai runsaasti kiitosta ja tunnustusta. Tähän suuntaan ja täl-

laisin painotuksin Kivikartion rakennustoiminta jatkui aina 1980-

luvun puolelle.

Laadukkaaseen rakentamiseen ja hyvän imagon ylläpitämiseen
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liittyi oleellisesti myös asuinrakennusten ja alueiden ympäristön

viihtyvyystekijöiden ja luonnon huomioonottaminen. Alkuaikoina -

ja vielä 1960-luvulla - Pauli Lappalaisen muistetaan itse tehneen

pihasuunnitelmia kasvustoineen. Alusta asti pyrittiin tontin puustoa

suojelemaan; suojeltiinpa vielä aivan rakennuksen viereiset puut-

kin. Myöhemmin ajattelu- ja toimintatapa muuttuivat ja suunnitel-

mista tuli entistä kattavampia ja yksityiskohtaisempia. Tavallista oli

myös, että rakennuksen takuuvuoden aikana asukkaat tulivat esit-

tämään mielipiteensä ja toiveensa piha- ja kasvustokysymyksistä ja

niitä pyrittiinkin ottamaan huomioon ja noudattamaan seuraavissa

rakennuskohteissa. Ajan oloon asukkaille tarjoutui entistä suurem-

mat mahdollisuudet omien toiveiden mukaisiin lisä- ja muutostöi-

hin. Yhtiölle tuli entistä tärkeämmäksi paitsi jättää työstään ja tulok-

sistaan hyvä kuva, myös saada tyytyväisiä asukkaita, joita oli kuultu

ja joiden toiveita oli noudatettu. Tämäkin oli tärkeä, markkinointiin

liittyvä kilpailuvaltti.

Edustava esimerkki Kivikartion teollisuusrakentamisesta: vuonna 1982
valmistunut Kesko Oy:n keskusvarasto Turun Urusvuorella.
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Kokemuksia pankeista ja verottajasta

Vaikka Kivikartio Oy:n ei aivan alussa tarvinnut pankin tukea, sitä

luonnollisestikin myöhemmin tarvittiin aina silloin tällöin. Kun pank-

kia laina-asioissa lähestyttiin, sinne pitkään “marssittiin aina lakki

pois otettuna ja nöyrästi kumartaen ... melkein niin kuin puoli-

jumalien luo olisi mennyt ja nöyränä syntisenä esittänyt asiansa”,

kuten Pauli Lappalainen on muistellut. Pankki ja pankinjohtajat oli-

vat menneinä vuosikymmeninä vaikeasti lähestyttäviä.

Vähitellen asetelmat ovat muuttuneet tasavertaisemmiksi. Muu-

tosta kuvaa sekin, että aiemmin aina pankinjohtajan pakeille men-

nyt toimitusjohtaja sai myöhemmin työhuoneeseensa puolestaan

vieraakseen pankinjohtajan. Kun yhtiö oli saanut asemaa ja arvos-

tusta, sen edustajan oli entistä helpompi ottaa yhteyttä, asioida ja

Tunnustusta saaneen saneerauksen jälkiä Turun Vanhan Akatemiatalon
porraskäytävissä. Tässä vaativassa korjausprojektissa Kivikartiolle kuului-
vat kaikki työt lukuun ottamatta maalaustöitä.
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keskustella pankin kanssa. Muutoksesta kertoo sekin, että Pauli

Lappalainen päätti vuosia kestäneen pankkisuhteen, koska oli tyy-

tymätön pankinjohtajan esitykseen laina-asioissa ja ilmoitti siirtävänsä

yhtiön rahat - velat - toiseen pankkiin. Näin kävikin ja uusi pankki-

suhde on kestänyt näihin päiviin saakka.

Kivikartio Oy:ssä on muutamaan otteeseen jouduttu napit vas-

takkain verottajan kanssa. Alhoista on aina kuitenkin noustu ja on-

gelmista selvitty, vaikka verotaistelut ovat välillä koetelleet pitkään

yhtiön kestokykyä, vieneet voimavaroja ja teettäneet ylitöitä. Pauli

Lappalainen vakuuttaa, ettei verottajaa kohtaan ole jäänyt kaunaa -

sehän tekee työtään - mutta itse verotusjärjestelmässä voisi kyllä

olla sijaa muutoksille. Toisaalta toiminnassa on hänen mukaansa

aina lähdettävä siitä, että “se mikä on laki, niin se on laki ja sitä

täytyy noudattaa ja sillä lailla täytyy ymmärtää se asia”.

Valtiovallan suhtautumisen yrittäjyyteen ja yrittäjään Pauli Lap-

palainen on nähnyt ajan kuluessa parantuneen. Yrityslainsäädäntö

on toisaalta hänen mukaansa kyllä enemmänkin kahlinnut kuin

helpottanut yrittämistä, mikä on näkynyt verojen kasvussa, mistä

taas on päästy vain tekemällä lisää työtä ja rahaa, mikä puolestaan

on lisännyt maksettavien verojen määrää. Noidankehä oli valmis.

Rakentajana hän ei niinkään ole ollut kiinnostunut lainsäädäntö-

työstä; päähuomio ja kiinnostus on ollut rakentamisessa.

Vuosijuhlia ja harjannostajaisia

Kivikartio Oy:n perustamisajankohtana helmikuun alussa on, lähin-

nä tasavuosina, järjestetty yhtiön omia vuosijuhlia. Näissä juhlissa

oli aina mahdollisimman tarkka istumajärjestys ja se määräytyi työ-

ja virkaiän mukaan; mitä pitempään yrityksen palveluksessa oli ol-

lut, sitä lähempää sai paikan yhtiön johtoa. Juhlat olivat varsin for-
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Kivikartio Oy:n vuosijuhlaperinnettä. 1. Yhtiön vuoden 1970 25-vuotis-
juhlien pääpöytäkuvassa ovat mm. teknillinen johtaja Sulo Kujala (seiso-
massa) ja hänestä vasemmalle Elvi Lappalainen, Lauri Toukoniitty, Mirja
Auerto, Pauli Lappalainen ja Anita Stöm. Äärimmäisenä oikealla Kaisa
Kivilä. 2. Kuva Kivikartion 35-vuotijuhlaillallisilta. Puhumassa yhtiön hal-
lituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Pauli Lappalainen ja edessä oi-
kealta Anita Ström, Raimo Salo, Kristiina Lappalainen, Matti Järvinen,
Tuire Kronström ja Martti Mannonen.

1

2
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Harjakaistunnelmia eri ajoilta. 1. As. Oy Honkamäenniityn - Honkamä-
en taloryhmän viimeisen rakennuksen - harjannostajaiset alkusyksyllä
1960. Vasemmalta pankinjohtaja Lauri Kalima, Pauli Lappalainen ja
Aravan pääjohtaja Olavi Lindblom (sikari kädessä). Viides vasemmalta,
osittain näkyvissä, on arkkitehti Olavi Laisaari (vaalea kiharatukka). 2.
Hilpeänoloinen kuva Sammon harjakaisista loppukesällä 1979.

1

2
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maaliset toimitusjohtajan puheineen, ansio- ja kunniamerkkien jaka-

misineen sekä hyvine ruokineen. Pitkään Pauli Lappalaisen kanssa

työskennelleet ovat antaneet suurta tunnusta hänelle juhlien järjes-

täjänä ja hyvänä isäntänä, joka osasi ottaa huomioon kaikki virka-

asemaan katsomatta. Vuosijuhlat olivat kaikkien kivikartiolaisten

yhteinen juhla.

Vallan toisentyyppisiä olivat harjannostajaiset, “harjakaiset”, joissa

tavat, tyyli ja käyttäytyminen ovat todella suuresti muuttuneet vuo-

sikymmenien kuluessa. Jos aiemmin talo tarjosi syötäväksi herne-

keittoa ja pannukakkua ja juotavaksi kolme pulloa olutta - tämän

lisäksi rakentajilla oli usein omat pullot - viime aikoina on tyydytty

kahviin, veteen ja kakkuun. Samalla, kun tarjoilu on vähentynyt,

tavat ovat siistiytyneet. Joitakin vuosikymmeniä sitten “harjakaisissa”

ilmeni jopa juopottelua ja siinä hengessä työnantajakin sai kuulla

kunniansa. Tilanne oli painajaismainen työmaasta vastaaville mesta-

reille ja ikävä myös paikalla olevalle johdolle. Näihin rakennus-

työmaan juhliin on aina kuulunut myös soittoa ja laulua sekä ulko-

puolisten viihdetaiteilijoiden vierailuja. Monista vierailevista tähdis-

tä Tapio Rautavaara lienee ollut yksi tunnetuimmista ja mieluisim-

mista.

Työmaaharjakaisten lisäksi järjestettiin erikseen iltajuhla, jossa

oli yhtiön johdon ja toimihenkilöportaan edustajien lisäksi raken-

nuksen suunnittelijat ja kaupungin johto. Näissäkin Pauli Lappalai-

nen oli aina paikalla ja nautti juhlista. Hänellä oli tapana lähteä

juhlista aina viimeistään puolen yön aikaan, mutta hän edellytti

nuorempien alaistensa hoitavan isännän tehtäviä niin pitkään kun

on tarpeen. Lisäksi hän edellytti, että jokainen on seuraavana aa-

muna “sorvin ääressä” töiden alkaessa klo 7. Kun juhlat ja isännyys

jatkuivat joskus pitkälle pikkutunneille, voi hyvin kuvitella, miltä

työ maistui ja miten työ sujui juhlien jälkeisessä aamuarjessa. Pai-

kalla oli kuitenkin oltava, kun johtaja edellytti.
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Jätettyään yhtiönsä toimitusjohtajuuden vuonna 1978 Pauli
Lappalainen päätti toteuttaa ennenkin esillä olleen suunni-
telman ja lähti puolisoineen Pohjois-Amerikkaan, tarkemmin
sanottuna Floridaan. Kun pojatkin jo pärjäsivät sen verran
hyvin, ettei hänen tarvinnut koko aikaa heitä vahtia, lähdölle
ei enää ollut minkäänlaisia esteitä. Ei aikaakaan, niin Pauli
Lappalainen perusti Floridaan oman rakennusliikkeen, jon-
ka nimeksi tuli Stone Star corporation. Hänestä tuli liikkeen
toimitusjohtaja; Pekalla ja Hannulla oli vastuualueensa. Kes-
keltä Lantanan kaupunkia Pauli Lappalainen osti tontin ja
rakensi sinne taloryppään, “Pikku-Turun”. Oli jo ostettu iso
hotellitonttikin, mutta siitä luovuttiin. Yrityksistään huolimatta
Pauli Lappalainen ei onnistunut houkuttelemaan ketään po-
jistaan muuttamaan pysyvästi Floridaan. Loppujen lopuksi
alueesta luovuttiin ja kaikki myytiin. Pitkällinen irtautumis-
prosessi päättyi lopullisesti vasta vuonna 1999.

Pauli Lappalainen on itse sitä mieltä, että lähtö Amerikkaan
oli aikanaan hyvä idea; hän ja puolisonsa näkivät ja kokivat
tavattoman paljon. Floridan vuosilta jäi paljon ystäviä ja tut-
tavia, joiden kanssa hän on vielä vuonna 2002 kirjeenvaih-
dossa ja joita hän tapaa. Myös rakentamisesta ja yritystoi-
minnasta Floridassa jäi positiivinen kuva; olkoonkin, että
floridalainen - amerikkalainen - mentaliteetti ja ajattelu liike-
elämässä eroaa tavattomasti pohjoismaisesta ja suomalai-
sesta yrityskulttuurista. Hannu Lappalainen, joka toimi Stone
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Starin varainhoitajana, on kyllä sitä mieltä, että siitä hank-
keesta oli selvästi enemmän huolta, murhetta ja surua kuin
iloa, joskin hän on samalla valmis antamaan tunnustuksen-
sa isänsä yritykselle ja yrittäjyydelle “suuressa maailmassa”.

Tosiasiaksi kuitenkin jäi, ettei isän idea innostanut poikia pai-
kan komeista puitteista ja yrityksen hienosta logosta (!) huo-
limatta. Vaikka Pauli Lappalaisen päähänpisto ei saavutta-
nut jälkikasvussa hänen toivomaansa vastakaikua, se antoi
hänelle itselleen paljon. Saihan hän vielä Kivikartio Oy:n
toimitusjohtajuuden jälkeenkin rakentaa - ja sehän oli kaik-
kein tärkeintä.

Lantanan “Pikku-Turun” taloja
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Juhlia - olivat ne sitten vuosijuhlia tai harjannostajaisia - vietet-

tiin viime kädessä työntekijöiden takia; juhlat olivat työntekijöiden

juhlia. Kuten yllä on todettu Pauli Lappalainen oli aina paikalla ja

samaa aktiivisuutta hän edellytti muultakin johdolta. Hänestä oli

tärkeää, että yhtiön johto näkyi. Yhteisissä ja eri tasoja yhdistävissä

juhlissa toisaalta johto edusti rakennusliikkeen omistajatahoa, toisaalta

se oli tietynlaisena esimerkkinä muulle henkilökunnalle ja työnteki-

jöille. Tälläkin tavalla pyrittiin lisäämään yhteenkuuluvuuden tun-

netta, me-henkeä.
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Yhtiön myynti 1985

K ivikartio Oy:n yrityshistoriassa saavutettiin vuonna 1985

merkittävä rajapyykki. Helmikuun alkupäivinä tuli kulu-

neeksi tasan 40 vuotta siitä, kun yritys merkittiin kauppa-

rekisteriin ja aloitti virallisesti oman rakennustoimintansa. Mutta

ennen kuin juhlavuosi ehti umpeutua, laadun rakentajana tunne-

tuksi tulleen yhtiön aika itsenäisenä yrityksenä oli päättynyt.

Huomionarvoista on, että Kivikartio Oy:n 40-vuotisjuhliin pa-

rahiksi valmistuneessa juhlavuoden esitteessä yhtiötä ja sen toimin-

taa tuotiin esille tavalla, jonka mukaan oli kaikki syy uskoa yrityk-

sen itsenäisen toiminnan jatkumiseen tulevaisuudessa. Tämä ajatus

henki myös hallituksen puheenjohtajan sanoista. Tätä taustaa vas-

ten on täysin ymmärrettävää, että pian juhlien jälkeen toimitusjoh-

tajalle ja varatoimitusjohtajalle paljastuneet suunnitelmat yhtiön

myymisestä tulivat täydellisenä yllätyksenä. Hannu muistaa isänsä

viitanneen siihen, että ajat tulevat muuttumaan, eikä Kivikartion

tyyppisillä rakennusliikkeillä tule enää kauan olemaan kysyntää.
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Tuleva kehitys rakennusalalla on vahvistanut tätä arviota. Mitä muuta

myyntipäätösten taustalla on todella ollut, siitä silloisella vara-

toimitusjohtajallakaan ei ole tarkkaa käsitystä - ajatuksia kylläkin.

Lähes puolen vuoden neuvottelukierroksen päätteeksi marras-

kuussa 1985 kaupat lyötiin lukkoon. Puolimatkalle, jonka takana

itse asiassa oli Hankkija, myytiin Kivikartio Oy ja muiden rakenta-

miseen liittyvien yhtiöiden osakkeet; samalla Lappalaiset sitoutuivat

ostamaan rakentamiseen liittymättömän omaisuuden takaisin. Kartio-

yhtiöiden historiassa alkoi nyt uusi aika, Kiinteistökartio Oy:n aika.

Pauli Lappalaisen mukaan yhtiön tila ennen myyntiä oli todella

vaikea. Syynä tähän olivat yhtiön eräissä töissään kärsimät suuret

tappiot. Toisaalta on korostettava, ettei Kivikartio Oy tehnyt kos-

kaan miinusmerkkistä tilinpäätöstä. Haastattelussaan Pauli Lappa-

lainen on perustellut myyntiä sillä, että aika alkoi käydä hänen mie-

lestään rakentamisessa vaikeaksi, eikä se hänen mukaansa enää

ollut tuottavaa. Hän kertoi tehneensä kauppaa yhtiön osakkeiden

myymisestä ainakin toista vuotta ilman, että siitä tiesi kukaan muu

kuin konttoripäällikkö Anita Ström. Myynnin ajankohtaan vaikutti-

vat vielä muuttumassa oleva verotuskäytäntö; verovapaus myynnin

mahdollisesta voitosta oli juuri poistumassa. Lappalaisen mukaan

aika oli viimeinen mahdollinen edullinen tilanne päästä eroon osak-

keista. Hän muistaa poikien olleen samaa mieltä kaupan kannatta-

vuudesta.

Isän myyntiaikeet tulivat pojille täydellisenä yllätyksenä - epäi-

lemättä voisi puhua jonkinasteisesta shokista. Pekan ja Hannun li-

säksi kukaan muu veljeksistä ei tiennyt asiasta ennen kuin heidät

kutsuttiin paikalle myyntiä edeltävänä päivänä. Tämä oli mitä puhuvin

esimerkki Pauli Lappalaisen suvereenista otteesta firman asioista.

Kukaan pojista ei voinut kuvitellakaan, että isä voisi luopua

Kivikartiosta. Toimitusjohtajana tuossa vaiheessa ollut Pekka Lap-
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palainen on todennut - saatuaan kuulla myyntisuunnitelmista -

suhtautuneensa asiaan myönteisesti, koska muutenkin ilmassa oli

merkkejä tulevasta laskukaudesta alalla. Myynti itsessään oli talou-

dellisesti ja henkisesti varsin iso ja monitahoinen asia. Kivikartio Oy

oli tietyllä tavalla “kattonimike”; yhtiöitä oli käytännössä useita.

Kysymys oli verotuksellisesti, juridisesti ja viime kädessä henkilö-

poliittisesti hankalahkosta asiasta.

Kivikartio Oy:n myyntioperaatio kertoo sellaisenaan paljon Pauli

Lappalaisen tavasta toimia ja tehdä bisnestä. Pauli Lappalaiselle on

hänet pitkään ja läheltä tuntevien mukaan ollut tunnusomaista miettiä

hankkeita ja kaupantekoa pitkään, mutta kun toiminnan aika koit-

taa, hän on tehnyt siirtonsa nopeasti ja samalla mennyt reippaasti

eteenpäin.

Miten sitten työyhteisössä - toimistossa ja työmailla - myyntiin

suhtauduttiin? Senhetkisen teknillisen johtajan käsitykseen myyn-

nin yllätyksellisyydestä ja sen hätkähdyttävästä vaikutuksesta koko

henkilöstöön on yhdytty yleisesti. Hallintojohtajan mielestä koko

kaupanhieronta-aika oli rankkaa aikaa. Firman toiminnan loppumi-

nen tuntui henkilökuntaa ajatelleen ikävältä, surulliselta. Kivikartio-

laisten joukossa oli tuolloin paljon pitkäaikaisia työntekijöitä, joi-

den oli tavattoman vaikeaa uskoa todeksi tietoa yhtiön lopusta;

semminkin kun firmalla oli näyttänyt menneen viime aikoina hy-

vin. Rakennuspäällikkö Unto Mäkisestä oli peräti ihmeellistä, että

Pauli Lappalainen myi yrityksensä, jonka eteen oli koko elämän-

työnsä tehnyt. Pitkän päiväntyön Kivikartiolle tehneenä hän toivoi,

ettei hänen tarvitsi opetella uusille tavoille uuden isännän alaisuu-

dessa ja pääsisi etuajassa eläkkeelle. Tämä tapahtuikin.



154



155

Pauli Lappalainen ja
Kivikartio Oy

Toimitusjohtajan oma yritys

K ivikartio Oy oli todellinen, perinteinen perheyritys ja sel-

laisenaan Pauli Lappalaiselle ainoa, ajateltavissa oleva

yhtiömuoto. Pauli Lappalaiselle perheyritys on ollut erit-

täin tärkeä ja hän on pyrkinyt siihen, ettei ulkopuolisilla olisi ollut

sananvaltaa määrätä yhtiön asioista. Mitä tulee omiin poikiin, Pauli

Lappalainen pyrki siihen, että pojat olisivat aluksi jossain muualla ja

vasta myöhemmin tulisivat omaan liikkeeseen. Tässä hän ei katso

onnistuneensa riittävän hyvin ja sitä hän pitää vahinkona. Muualla

oppisi - kun ketään omaista tai läheistä ei ole lähellä - että työ on

tehtävä ja työpaikalla on oltava; muualla oppisi myös työkurin.

Yhteistyön poikien kanssa hän katsoo menneen ainakin omal-
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ta osaltaan hyvin; ei ole ollut raskasta tai vaikeaa. “Kyllä he ovat

kiltisti totelleet ja tehneet sen mukaan”. Vapaa-aikanaan Pauli Lap-

palainen ei muista puhuneensa työasioista poikien kanssa - ei aina-

kaan paljoa. Hän myöntää, että joskus on ollut vaikeaa kannattaa

poikien ajatuksia ja ideoita. Pojat ovat tuoneet joskus tahtonsa esiin

kärjistetyssä muodossa. Silloin on pitänyt vaan saada heidät itse ajatte-

lemaan, kuinka itse ajattelee ja sanomaan, kuinka asia tehdään.

Poikien uranvalintaan Pauli Lappalainen ei suoranaisesti katso

tietoisesti pyrkineensä vaikuttamaan. Toki monet kerrat on puhut-

tu, mitä pojat rupeaisivat lukemaan, mutta hän ei muista ketään

mihinkään pakottaneensa. Ehkä taustalla siihen, että monet ovat

Asunto Oy Kiikarissa 5.2.1980. Kivikartio Oy:n perustamisesta on kulu-
nut 35 vuotta. Hallituksen puheenjohtajan Pauli Lappalaisen ympärillä
yhtiössä tuolloin mukana olleet pojat. Vasemmalta ostaja Hannu, toimi-
tusjohtaja Pekka ja rakennuspäällikkö Jarmo, joka kuoli tapaturmaisesti
kuukauden kuluttua kuvan ottamisesta.
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valinneet teknillisen alan, on yksinkertaisesti vaikuttanut isän esi-

merkki ja ratkaisu; on katsottu, että teknillisellä pohjalla pärjää hy-

vin. Pojista Pekka, Jarmo ja Pasi kouluttautuivat isänsä mallin mu-

kaan insinööreiksi, Jukka puolestaan rakennusmestariksi. Perhe-

yrityksessä työskennelleistä ainoastaan Hannulla oli kaupallisen alan

koulutustausta, merkonomin tutkinto sekä sitä täydentäviä oikeus-

tieteellisiä opintoja, joihin kuului mm. yhteistoimintaa rakennuste-

ollisuudessa käsittelevä pro gradu -tutkielma Turun yliopistossa.

Kivikartiossa pojat olivat silmällä pidon alaisina ja myös ilman

privilegioita. Toki taustalla oli myös se, että meno Kivikartioon oli

helppo tapa hankkia töitä. Pojista monet integroituivatkin jo

kouluikäisinä kesätyöntekijöinä yhtiöön ja sen töihin. Mielellään

Pauli Lappalainen näkikin jälkikasvuaan talon töissä ja myöhemmin

paikallaan yhtiön johdossa. Olihan tämä varsin tavallista ja luonnol-

lista suomalaisessa perheyrityskulttuurissa. Ekonomiksi valmistunutta

Anteroa lukuun ottamatta kaikki muut pojat ovat siis olleet töissä

omassa perheyrityksessä, kuka pitempään kuka lyhyempään.

Niin kauan kuin Pauli Lappalainen oli toimitusjohtaja hän toi-

mi täysin suvereenisti. Hän toimi niin kuin parhaaksi näki ja kertoi

vain sen, mikä oli tarpeellista ja minkä hyväksi näki. Tämä johti

joskus siihen, että kun omat pojat ajattelivat ja esittivät firman asi-

oista jotain ja kun he eivät tienneet kaikkia tosiasioita, heidän oli

välillä verraten vaikeaa ymmärtää, miksi yhtiössä tehtiin niin kuin

tehtiin. Pauli Lappalainen ei yksinkertaisesti halunnut lastata poiki-

en päälle asioita, jotka eivät tavallaan vielä kuuluneet heille.

Läheisiä työtovereita ja uskottuja miehiä

Menestyminen on aina monen tekijän summa; viime kädessä se on

kiinni ihmisistä. Tämä päti myös Kivikartiossa. Pauli Lappalaisen
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yhdeksi ansioksi on sanottu se, että hänellä oli erinomainen kyky

hankkia ympärilleen hyviä, ahkeria ja luotettavia ihmisiä. Ilman täl-

laisia työhön sitoutuneita henkilöitä asioita ei voi viedä eteenpäin ja

toteuttaa; olivat ideat ja suunnitelmat miten hienoja tahansa. Yritys-

johtaja Pauli Lappalaisen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista lienee

ollut hänen kykynsä löytää oikeita ihmisiä oikeille paikoille. Tätä

ovat korostaneet sangen monet hänen läheiset työtoverinsa.

Pitkäaikaisista ja läheisistä työtovereista kaikkein läheisimmät

olivat ymmärrettävästi omat pojat, ennen muita Pekka ja Hannu,

jotka itsenäisen Kivikartio Oy:n loppuaikoina vastasivat yrityksen

käytännön johdosta, Pekka toimitusjohtajana ja Hannu varatoimi-

tusjohtajana. Pojista kolmanneksi vanhin Jarmo toimi ennen kuole-

maansa (1980) yhtiön rakennuspäällikkönä ja oli jo usean vuoden

ajan ollut Pekan kanssa mukana urakkaneuvotteluissa.

Toimistosta löytyi vielä kaksi, ylitse muiden läheistä ja luotetta-

vaa työtoveria: raha- ja tiliasioissa korvaamaton, toimitusjohtajan

jälkeen työiältään vanhin kivikartiolainen, toimistoharjoittelijasta

hallintojohtajaksi noussut Anita Ström sekä 1950-luvun lopussa kirjan-

pitäjäksi palkattu ja siinä pätevöitynyt ja lopulta kirjanpitopäälliköksi

kohonnut Mirja Auerto. Molemmista ja molempien työstä Pauli Lap-

palainen on antanut korkean arvosanan. Erityisesti Anita Strömin

asema ja rooli “taloudellisena ja kirjanpidollisena järkenä” on eri

lähteiden mukaan ollut yhtiölle hyvin keskeinen. Molemmat ovat

myös hyviä esimerkkejä työhön ja yhtiöön sitoutumisesta.

Kun on kysymys varsinaisesta rakentamisesta, teknillinen joh-

taja on avainasemassa. Teknillisistä johtajista niin Sulo Kujala kuin

Raimo Salokin pelasivat hyvin yhteen Pauli Lappalaisen kanssa. Näin

asian on kokenut myös Pekka Lappalainen, joka näki Kujalassa

teknokraatin ja Salossa - teknillisen opiston kurssikaverissaan - jos-

sain määrin humanistin ominaispiirteitä. Pian yhtiön 25-vuotisjuhli-

en jälkeen Kujala jätti Kivikartio Oy:n ja perusti oman rakennusliik-
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Pitkäaikaisia kivikartiolaisia. Yllä varastopäällikkö Olavi Ojanen (vas.)
ja työnjohtaja Veini Ruohomaa. Alla vasemmalta työpäällikkö Reima Jus-
sila ja rakennuspäällikkö Unto Mäkinen. Kuvat ovat vuodelta 1986.
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keen. Helppoa lähtö ei ollut itse lähtijälle, eikä toimitusjohtajallekaan.

Unto Mäkisen muistiin on tallentunut kuva rakennustyömaalla hie-

man hermostuneesti edestakaisin kulkeneesta ja lähtöajatuksesta

jaakobinpainia käyneestä Sulo Kujalasta, joka vielä samana päivänä

ilmoitti Pauli Lappalaiselle lähdöstään. Kujalan irtisanoutuminen oli

selvä menetys yhtiölle ja läheisille perhesiteille.

Muista läheisistä ja eri tehtävissä pitkään toimineista kivikartio-

laisista kannattaa nostaa esiin vuonna 1953 keskusvarastoon tullut

ja sittemmin sen päälliköksi nimitetty Olavi Ojanen. Hänestä, kuten

eri yhteyksissä esiin tulleesta Unto Mäkisestäkin, tuli aikanaan Pauli

Lappalaisen luottohenkilö - ei pelkästään työasioissa vaan vapaa-

ajallakin mm. autonkuljettajana. Kummallakaan ei ollut osaa eikä

arpaa yhtiön toiminnasta päätettäessä, mutta silti heillä oli varsin

merkittävä asema ja rooli yhtiön johdolle kentän tuntemusten tulk-

kina ja uskottuina miehinä. Tässä heillä ehkä olikin varsinaista työ-

Kiitokset 35 vuoden työpanoksesta Kivikartion hyväksi. Anita Ström lä-
heisten ja pitkäaikaisten työtoverien onniteltavana. Keskellä Pauli ja Hannu
Lappalainen ja oikealla Raimo Salo.
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tehtäväänsä suurempi merkitys. Jo ennen valmistumistaan rakennus-

mestariksi vuonna 1956 Unto Mäkinen ehti olla mittamiehenä

Kivikartion rakennustyömailla. Kivikartio-vuosinaan Mäkinen nousi

nuoremmasta rakennusmestarista rakennuspäälliköksi - ja lopuksi

Pauli Lappalaisen uskotuksi tämän erityistehtävissä.

Vastaavan mestarin keskeisessä tehtävässä toimivat aikanaan

myös Risto Järvinen ja Lauri Toukoniitty; jälkimmäinen toimi myös

työpäällikkönä. Yhtiön alkuvaiheiden eräänlaiseksi avainhenkilöksi

on mainittu rakennusmestari Allan Peltola. Muita uskollisia “Kartion

kiviä” - ja samalla luottohenkilöitä - olivat mm. työnjohtajat Veini

Ruohomaa ja Eino Nieminen, työpäälliköt Viljo Tuomela ja Reima

Jussila, rakennuspäälliköt Martti Mannonen ja Markku Lautamäki

sekä kiinteistöpäällikkö Kari Linnamäki. Toimistossa pitkän päivä-

työn ovat tehneet kassanhoitaja Kaisa Kivilä ja markkinointipäällik-

kö Varpu Saarinen. Jälkimmäisen työsuhde Kartio-yhtiöiden palve-

luksessa jatkuu tätä kirjoitettaessa vuonna 2002.

Pauli Lappalainen esimiehenä, työtoverina,
ystävänä

Pauli Lappalaista on luonnehdittu tyypilliseksi vanhanajan pat-

ruunaksi - niin hyvässä kuin pahassakin. Pitkään hän tunsi henkilö-

kohtaisesti kaikki Kivikartio Oy:n työntekijät. Hän oli aidosti kiin-

nostunut henkilöstönsä henkisestä ja fyysisestä kunnosta - elosta ja

olosta - ja antoi taloudellista tukea avun tarpeessa oleville kivikar-

tiolaisille, myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Oli kuvaavaa, että

myös työntekijät, “tulipunaiset kommunistitkin”, tekivät hyvää hy-

vyyttään sellaista, mikä ei työhön varsinaisesti kuulunut. Yhteen-

kuuluvuuden tunne, yhteen hiileen puhaltaminen - viime kädessä

firman yhteishenki - oli merkillepantavaa ja merkitsi Kivikartion yritys-
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Ykköstöiden tekijöitä Nauvon Redamossa 1990-luvulla, Yläkuvassa neu-
vos (Pauli Lappalainen)  ja alakuvassa luottomies (Unto Mäkinen).
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taipaleen alkuvuosikymmeninä ilmeisesti paljon enemmän kuin tä-

män päivän Suomessa.

Pauli Lappalainen on jatkuvasti auttanut ja auttaa edelleenkin

yksittäisiä ihmisiä tekemättä siitä numeroa tai odottamatta vasta-

palveluksia. Tässä suhteessa hän oli vanhanajan teollisuuspatruuna

parhaimmillaan: omistaan huolehtiva ja omien parasta ajatteleva

johtaja, kuin isä lapsilleen. Hänelle on muutenkin luonteenomaista

pitää kiinni uskollisista ja luotettavista henkilöistä.

Vanhanajan teollisuuspatruuna oli myös autoritäärinen johtaja.

Hän johti loppuun asti yhtiötä kuin omaansa - kuin muita ei olisi

ollutkaan - suvereenisti, ankaralla ja kovalla kädellä. Yksiviivaisena

ja suorapuheisena tunnettu toimitusjohtaja arvosti rehellisyyttä ja

suoruutta; asioista oli puhuttava asioina. Ongelmien selvittäminen

edellytti lisää ajattelua ja suunnittelua, lisää työtä ja ponnistelua.

Peräänantamattomuus ja loppuun asti yrittäminen olivat Pauli Lap-

palaisen yrittäjyyden perusperiaatteet; ne toivat uskottavuutta ja oli-

vat yrittäjälle korvaamaton etu rakennusalalla. Tämän omat pojatkin

oppivat varhain.

Kivikartio Oy:n näyttävä yrityshistoria henkilöityi johtajaansa.

Isänsä työtä ja johtajuutta pitkään vierestä seuranneina pojat Pekka

ja Hannu ovat nähneet tämän - ja samalla Kivikartion - menestymi-

sen perustuneen ennen kaikkea ahkeruuteen, järjestelmällisyyteen,

tarkkaan taloudenpitoon ja määrätietoisuuteen. Kun tähän vielä li-

sätään erinomainen neuvottelutaito yhdistyneinä kovuuteen ja eri-

laisten kontaktipintojen hyväksikäyttöön olivat menestyksen avai-

met jo käsissä. Tämän lisäksi Pauli Lappalainen oli kiinnostunut

rakentamisesta kaikella tavalla ja kaikella tasolla ja - mikä tärkeää -

hänellä oli kyky hankkia ympärilleen ahkeria, hyviä ja luotettavia

ihmisiä. Tässä on lyhyesti analyysi Pauli Lappalaisen  menestyksestä.

Muista lähteistä syntyneet luonnehdinnat Pauli Lappalaisen me-

nestyneen johtajan kuvasta ovat pitkälti samansuuntaiset. Vuosikym-
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meniä hänen kanssaan yhtiössä keskeisillä paikoilla yhteistyötä teh-

neet tunsivat johtajansa ja esimiehensä. Yleisesti on nähty, että

Kivikartio Oy:n menestys oli ansaittu kovalla työllä ja kovalla johta-

juudella; Pauli Lappalaisen elämän on katsottu olleen yhtä työtä.

Vaikka hän toimi kuten parhaaksi näki ja piti langat vahvasti käsis-

sään, hän kyllä keskusteli ja kuunteli, antoi tilaa ja mahdollisuuksia

ja otti läheisten työtovereiden näkemyksiä huomioon - mutta teki

päätöksensä yksin. Näin ovat esimiehensä nähneet omista tehtävis-

tään Anita Ström ja Raimo Salo.

Toimiston monivuotiset työtoverit muistavat Pauli Lappalaisen

esimiehenä, joka oli toisaalta ankara ja vaativa, toisaalta ystävälli-

nen ja kannustava, jopa huumoria viljelevä. Hän osasi myös

kiittämisen taidon. Ajankäytössään tarkka ja järjestelmällinen kun

oli hän ei suvainnut myöhästymistä sovituista tapaamisista. Tiedos-

sa on, että jos saapui pari, kolme minuuttia myöhässä, oli enää

turha painaa työhuoneen ulko-oven summeria. Johtaja oli jo siirty-

nyt muihin asioihin ja ovi pysyi kiinni.

Lähellä Pauli Lappalaista olleiden mieleen on jäänyt hänen

kuohahtelunsa ja suutahtelunsa. Raimo Salokin, joka sanojensa

mukaan uskalsi vängätä vastaan, tuli joskus heitetyksi ulos Pauli

Lappalaisen huoneesta. Kun pari tuntia ehti kulua ulosajamisesta,

johtaja tuli muina miehinä juttelemaan Salon kanssa, kuin mitään ei

olisi tapahtunutkaan. Salo näki tässä reagoinnissa jossain määrin

tehtyä temperamenttia. Niin tai näin, jos Pauli Lappalainen suuttuikin

herkästi, hän myös leppyi nopeasti.

Yksi asia, mistä Pauli Lappalaista on nimenomaan rakennus-

liikkeen johtajana arvostettu, on hänen ennakkoluulottomuutensa

uusien rakennustapojen ja -materiaalien ja ylipäätänsä uuden tek-

niikan käyttöönotossa ja soveltamisessa yhtiön toimintaan. Edellä

on tullut esiin Kivikartion varhainen liikkeelle lähtö elementti-

rakentamisessa. Panostuksesta työn kehittämiseen kertoi myös oman,
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erillisen suunnitteluosaston perustaminen. Yhtiössä siirryttiin myös

verraten varhaisessa vaiheessa tietokoneiden käyttöön seurantalas-

kennassa ja käytettiin muutenkin valtion tietokonekeskuksen pal-

veluja. Sanalla sanoen, Pauli Lappalainen oli innovatiivinen ja sa-

malla kokeilunhaluinen; itse yhtiö monessa asiassa eturintamassa.

Pauli Lappalaisella oli tunnetusti kädet täynnä töitä. Yrityksen

johtotehtävien lisäksi hänellä oli aina muutakin työtä ja hän nautti

suureesti näistä firman ulkopuolisista projekteista, “ykköstöistä”,

joihin osallistuivat eritoten Olavi Ojanen, Pekka Saarinen ja Unto

Mäkinen. Tällaisia liikkeenjohdon ulkopuolisia projekteja olivat mm.

omien ja lasten huvilarakentamiset ja -remontit, joita Pauli Lappalai-

nen veti vielä lähes 80-vuotiaana. Työpäällikkö/rakennuspäällikkö

Unto Mäkinen oli eräänlainen luottohenkilö ja erikoismies näissä

“ykköstöissä”; jopa niin paljon, että hän katsoo näiden teollisuus-

neuvoksen komennusten vieneen jossain vaiheessa pääosan hänen

omasta työajastaan.

Aika tavallista oli, että “ykköstyöt” veivät miehet Nauvoon huvila-

työmaalle, jonne kaksikko usein meni Mäkisen autolla niin, että

perille tultiin klo 7:ksi. Tätä varten oli Turusta lähdettävä klo 6.15.

Joskus lähtöä edeltävänä iltana Pauli Lappalainen soitti ja kertoi

luvatun seuraavaksi päiväksi huonoa ilmaa ja kehnoa keliä. Näin

ollen lähdettiin klo 6.05, jotta ehdittäisiin ajoissa määrätylle lossille.

Työasioiden ajankäytöstä tarkka toimitusjohtaja oli täsmällinen kai-

kessa.

Kyyditettävällä johtajalla oli tapana lukea mennessä lossimatkalla

päivän lehdet. Paluumatkaan liittyi niin ikään omat rituaalit. Kun oli

tultu lossille, auton takaluukusta otettiin kori, jossa oli kahvia ja

voileipiä. Korin antimet nautittiin aina auton ulkopuolella, oli sää

millainen tahansa. Nauvon matkasta, jota lautat huomattavasti ajal-

lisesti pidensivät, pyrittiin selviytymään mahdollisimman ripeästi.

Kerrankin, kun oli päästy lautalta ja edessä oli ajo toiseen lautta-
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rantaan, Pauli Lappalainen totesi peitellyn vaatimattomasti: “Minä

olen ajanut tämän lauttojen välin 12 minuutissa.” Ratissa oleva Unto

Mäkinen lupasi ajaa samaan aikaan. Tämän sanottuaan Mäkinen

painoi täysillä lautalta ylämäkeen, niin että moottori ulvoi. “Jos

meinaat ehtiä, niin vaihda sitten jo kolmonen päälle”, sanoi Lappa-

lainen vierestä. “Ykköstöistään” toimitusjohtaja tuntui nauttivan suu-

resti; niissä paljastui myös kuivan huumorin mies, jolla oli pilkettä

silmäkulmassa.

Omissa elintavoissaan Pauli Lappalainen oli aika puritaani ja

vietti varsin kurinalaista elämää, eikä läheisen työtoverin mukaan

sortunut pitkiin, saatikka kosteisiin lounaisiin. Alkoholin suhteen

hän oli lähes absolutisti ja tupakkaa hän suoraan sanoen vihasi,

mutta oli samalla erittäin vieraanvarainen ja tarjoiluasioissa - koski-

vat ne sitten ruokaa tai juomia - viimeisen  päälle ajatteleva isäntä.

Kuvaavana esimerkkinä Pauli Lappalaisen tupakanvastai-

suudesta ja samalla hänelle tyypillisestä tavasta testata ja palkita

läheisiä käy kertomus siitä, miten hän onnistui lopettamaan kovana

tupakkamiehenä tunnetun serkkunsa, Väinö Kotilan tupakoinnin.

Kerran serkusten tavatessa Väinöltä pääsi loppumaan tupakat. Tuol-

loin Pauli kehotti serkkuaan luopumaan moisesta turhasta tavasta ja

jos serkku pystyisi olemaan polttamatta seuraavan, vuoden 1972

vuosilomaansa asti - siihen oli aikaa kymmenisen kuukautta - hän

saisi Paulilta 2 000 markka ja “plussat päälle”. Väinön tupakkalakko

piti ja kymmenen kuukauden kuluttua hän oli 2 000 markkaa ja

uutta rannekelloa rikkaampi. “Plussat päälle” tarkoitti kelloa. Ja mikä

tärkeintä, Väinön tupakkalakko on pitänyt siitä asti - ja pitää vielä

vuonna 2002! Mainittakoon, että Väinö tienasi vielä myöhemmin

Paulilta Amerikan matkan onnistuttuaan pudottamaan neljässä kuu-

kaudessa vaadittavat 10 kiloa. Amerikan matkasta, Pauli Lappalai-

sen antamana, sai aikanaan nauttia myös Unto Mäkinen, tosin il-

man vastaavanlaisia vetoja.
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Yrittäjyyden anti ja merkitys

Laadun rakentaminen sydämen asia

K un muistaa, että Pauli Lappalainen nuorena pyrki rautateil-

le virkamieheksi sinne kuitenkaan pääsemättä ja miten

hän sitten varsin pian päätyi rakennusalalle ja perusti oman

yhtiön ja menestyi yrittäjänä, on helppo ymmärtää hänen tyytyväi-

syytensä elämänkulun saamasta käänteestä. Rakentajana hän on

saanut tehdä sitä, mistä on pitänyt.

Hänen rakentajahistoriansa kattaa koko sotienjälkeisen Suo-

men historian aina 1980-luvun puoliväliin asti. Tuona aikana itse

rakentamisessa on tapahtunut tavattoman suuria muutoksia, mutta

myös rakentamisen edellytykset - yrittäjyyden edellytykset ja koko

yritysilmasto - ovat muuttuneet. Kaikesta muutoksesta huolimatta

Kivikartio Oy:n rakentamisen peruslähtökohta tinkimättömästä laatu-

vaatimuksesta säilyi punaisena lankana itsenäisen rakennustoimin-

nan loppuun asti. Laadun rakentamisen perustana olivat pitkä ko-
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kemus, ammattitaito ja osaava henkilökunta. Yhtiön perustajalle ja

pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Pauli Lappalaiselle laadun rakenta-

jan asema ja maine oli sydämen asia. Pojille tuli jo varhain tutuksi

isänsä ohje: on kaksi tapaa rakentaa, on taloudellinen tapa rakentaa

ja Lappalaisten tapa rakentaa. Työnteon laatu oli rakennustoimin-

nan a ja o!

Rakentajana Pauli Lappalainen on ollut vahvasti kiinni arjen

realiteeteissa, omassa ajassa ja sen toimintaedellytyksissä. Hän ei

ole jäänyt haikailemaan mennyttä - saamatta jääneitä urakoita tai

tehtyjä virheitä, koettuja takaiskuja ja kärsittyjä tappioita. Mutta hä-

nellä ei myöskään ollut tapana jäädä paistattelemaan päivää menes-

tyksen hetkinä; puhumattakaan, että hän olisi jäänyt lepäämään

laakereille, vaikka siihen varmasti joskus syytä olisi ollut. Oli tilan-

ne mikä tahansa, aina on katsottu ja menty eteenpäin.

Tarkastellessaan vuosikymmeniä kestänyttä omaa työ- ja yritys-

historiaansa Pauli Lappalainen on myöntänyt, ettei hän nuoruus-

vuosiensa rohkeimmissakaan kuvitelmissa arvannut ajatella sellais-

ta uraa, minkä hän sitten rakentajana teki. Oli varmasti hyvä, hän

jatkaa, ettei uneksinutkaan, sillä silloin rakentaminen olisi saattanut

jäädä pelkästään pilvilinnojen rakenteluksi. Hänen lähtökohtansa

oli ja on se, että parasta on pysyä päivän tapahtumissa, realiteeteissa

ja yrittää siltä pohjalta.

Mitä tulee omaan työhistoriaansa, Pauli Lappalainen on tyyty-

väinen. Tehdyistä ja tekemättömistä töistä voi korkeintaan syyttää

vain itseään; itse myös kantaa toiminnastaan vastuun. Jos yrityk-

seensä ei usko, siitä ei hänen mukaansa hyvää seuraa. Häneltä itsel-

tään ei vaikeimmissakaan tilanteissa mennyt koskaan usko ja jos

usko tulevaan oli koetuksella, voimaa hän ammensi työstä ja taas

työstä. Kun ongelmia ja vaikeuksia oli, omat pojat - aluksi Pekka ja

jatkossa hänen lisäkseen Hannu - olivat tärkeimmät ja läheisimmät

keskustelu- ja neuvottelukumppanit.
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Toimitusjohtajavuosinaan Pauli Lappalainen ei menettänyt

yöuniaan, eikä muista nähneensä painajaisunia työasioista. Sittem-

min, eläkevuosina rakentaminen on tullut hänen uniinsa. Kysymys

ei nytkään ole painajaisunista - eikä niissä ole ahdistuksen tunnetta

- vaan rakentamiseen ja kiinteistöjen ostamiseen liittyvistä unista,

joissa hän on ikään kuin päältä katsoja, tarkastamassa tai ostamassa

jonkun laskuun.

Yrittäjyyden viehätys työnteossa

Miettiessään vuosituhannen vaihteessa Kivikartion antia ja merki-

tystä itselleen Pauli Lappalainen katsoo sen antaneen ennen kaik-

kea työtä ja vaivaa; aika on mennyt työnteossa. Pelkistetysti sanot-

tuna anti ja merkitys “on kuin joku muukin asia, että sen voi tänä

päivänä vaan pistää sivuun. Se on määrätty määrä kokemusta ja

työtä.” Yrittäjyyden perimmäinen viehätys on ollut työnteossa. Hän

on tunnustautunut työhulluksi. Yrittäjyys on kasvanut halusta tehdä

itse ja halusta näyttää itselleen ja muille että pärjää. Kun leikkiin on

kerran lähtenyt, siinä on ollut pakko pysyä ja menestyä, sillä muuta

vaihtoehtoa hän ei ole tuntenut. Epäonnistuminen tavoitteissaan ja

puheissaan merkitsisi häpeäpaaluun joutumista.

Kivikartio Oy:n runsaan neljän vuosikymmenen rakennustoi-

minnan jäljet ovat muuttaneet turkulaista kaupunki- ja katukuvaa

huomattavasti. Siinä vaiheessa, kun oma, itsenäinen rakennustoi-

minta loppui, oli tehty lähes 9 000 asuntoa - yli 10 prosenttia Turun

kaikista neljän vuosikymmenen kodeista - lähes 1 300 000 kuutio-

metriä teollisuus- ja liiketilaa, lukuisia erikoistöitä jne. Tehdyn työn

määrä oli valtava. Julkisena tunnustuksena ja kiitoksena toiminnas-

taan rakentajana Pauli Lappalaiselle myönnettiin jo vuonna 1967

teollisuusneuvoksen nimi ja arvo.

Omiin “maamerkkeihinsä” - rakennuksiin - Pauli Lappalainen
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suhtautuu kaksijakoisesti. Toisaalta ne ovat hänen mukaansa olleet

aina oman aikansa töitä, jotka on vain pitänyt rakentaa. Sellaisinaan

ne ovat työkohteita kuin mikä tahansa muukin työ. Toisaalta, kun

liikkuu kaupungin eri puolilla, on mukavaa todeta, että “tuokin on

tullut rakennettua ja silloin oli sellaista ja sellaista ja tässä oli taas

tällaista ja tällaista. Kaikissa on sellainen muistonsa jäänyt; jokaises-

sa on aina joku pieni osansa, joka rakentajaa muistuttaa. Ja se on

kai se lopullinen viehätys, minkä rakentaja siitä toiminnastaan saa,

oli se sitten rappari Lindroos tai oli se joku muu,  jonkinlainen

muunlainen tapahtuma.”
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Pauli Lappalainen ja perhe

Lasten kasvatus äidin kontolla

L appalaisten ensimmäinen koti Turussa sijaitsi Käsityöläis-

kadulla. Montosten mentyä asumisen taso ja mukavuus

kasvoi - asuntohan sinänsä oli iso ja tilava - mutta viiden-

nen kerroksen lapsiperheelle talon hissittömyys osoittautui kyllä

pian todelliseksi ongelmaksi. Niinpä ajatus muuttamisesta käytän-

nöllisempiin ja mukavampiin asumisoloihin syntyi arjen tarpeista.

Iso-Heikkilästä löytyi Lappalaisille sopiva vuokra-asunto Turun yli-

opiston omistamasta virkatalosta. Professori Salomaan perheen tyh-

jäksi jättämässä ison puutalon - paritalon -länsipäässä Pauli Lappa-

laisen perhe asuikin aina vuoteen 1955. Paritalon toisessa päässä

asuivat aikanaan Toukoniityt ja Degenhardit. Samassa pihapiirissä

oli myös Turun Yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri

Esko Puupposen koti. Vuonna 1955 valmistui Kivikartio Oy:n ra-
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Kodin asiat olivat äidin vastuulla. Elvi Lappalainen Iso-Heikkilän
koneistetussa keittiössä 1954.

kentama talo Yliopistonkatu 12 b. Tähän taloon muutti yhtiön toi-

misto ja samasta talosta Pauli Lappalainen varasi myös perheelleen

asunnon.

Pauli ja Elvi Lappalainen saivat 1940-luvun lopussa neljännen

pojan, kun Vesa Hannu Tapani syntyi. Kun perhe vielä 1950-luvulla

kasvoi kahdella pojalla - vuosina 1951 ja 1956 syntyneillä Jukka

Sakarilla ja Pasi Heikillä - lapsia oli kotona kaiken kaikkiaan kuusi.

Elvi Lappalainen oli kotona; hänen kontollaan oli lasten hoito ja

huolto, hän vastasi lasten menoista ja leikeistä. Hän seurasi lasten
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Rauhallinen koti-ilta Iso-Heikkilän salissa vuonna 1954.
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Perheen autoa ihailemassa äiti ja esikoispoika Pekka. Taustalla Lappalai-
sen perheen koti, Iso-Heikkilän virkatalo. Kuva on 1950-luvun alkupuo-
lelta.

koulunkäyntiä ja piti huolta, että läksyt tulivat tehdyksi. Puolisonsa

aseman ja roolin tärkeyttä kotona Pauli Lappalainen on haastatte-

lussaan korostanut korostamasta päästyään. Poikien mukaan isä

todella arvosti äidin työtä ja roolia kotona. Pauli on myöntänyt, ettei

hänellä ollut aikaa paneutua kouluasioihin; halua ehkä olisi ollut.

Mutta - kuten hän on todennut - “jos aika on kerran jaettava niin,

että joku asia tulee niin hyvin hoidettua, kun sen haluaa, niin aika

ei riitä. Enkä mä usko, että pojat kaipasivat sitä, että sen enempää

olin mukana, pääsivät varmasti hiukan vähemmällä”.

Lasten kasvatus jäi kokonaan puolisolle. Jos pojilla oli jotain

asiaa selvitettävänä tai jos he halusivat jotain, niin niistä ei puhuttu

isälle, vaan ne ratkaistiin äidin kanssa. Äiti oli poikien puolella ja
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yritti parhaansa mukaan keventää poikien oloa ja olla aina saatavil-

la. Isälle vain kerrottiin, mitä oli tapahtunut ja miten oli menetelty.

Pauli Lappalainen katsoo kyllä silti olleensa ajan ja tapahtumien

tasalla; lapset ovat aina olleet hänelle tärkeitä. Niistä riitti puolison

kanssa puhumista - lasten tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Pau-

li ei muista koskaan nähneensä lapsiaan tappelemassa keskenään.

Lapset puolestaan kertovat luonnollisesti välttäneensä aina tappe-

lemista, kun isä oli paikalla.

Pauli Lappalaista ei siis juurikaan näkynyt lastensa kodin arjessa.

Hän oli käytännöllisesti katsoen aina poissa, siis töissä. Itse asiassa

isää ei ilmeisesti arjessa niin paljoa kaivattukaan; olihan pojilla seu-

raa toisistaan ja tekemistä muutenkin. Poikien harrastuksiin isä sen

sijaan oli valmis panostamaan, eikä perheestä puuttunut suksia,

luistimia tai polkupyöriä. Toisaalta Lappalaisen perheessä elettiin

verraten nuukasti. Kun perheessä alkoi olla ajokortti-ikäistä jälki-

kasvua, auton käyttötarpeet luonnollisesti kasvoivat. Isän autoja sai

mielellään kyllä käyttää - ei niinkään ajamiseen kuin pesemiseen ja

vahaamiseen! Sen sijaan äidin autoa pojat saivat joskus lainata.

Pauli Lappalaisella oli siis valmiutta puuttua ja panostaa per-

heen ja lasten asioihin, esimerkiksi harrastuksiin. Tämä päti myös

lastenlasten tasolla. Jos oli todella tärkeä asia, se hoidettiin ja tarvit-

taessa hankittiin paras mahdollinen apu ja alan paras mahdollinen

asiantuntemus. Kun oli kysymys isoista ja periaatteellisista kysy-

myksistä, Pauli Lappalaista ei voinut ohittaa.

Jämpti kuri ja järjestys

Kotona vallitsi jämpti kuri ja järjestys. Isä oli ankara ja tiukka preus-

silaisen kurin ja järjestyksen mies, mutta samalla kasvatusperiaat-

teissaan oikeudenmukainen ja looginen. Siisteyttä ja järjestelmälli-
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Lappalaisten pojat 1960-luvun alussa. Vasemmalta Antero, Hannu, Juk-
ka, Pasi, Pekka ja Jarmo.

syyttä korostettiin ja niiden noudattamista valvottiin. Näiden lisäksi

lapsuuden kodista nousee esiin täsmällisyyden ja ahkeruuden ar-

vostus; toimettomuutta ja tekemättömyyttä isä ei oikein suvainnut.

Lasten mielessä isä edusti turvallisuutta, mikä ei tarkoittanut pelkäs-

tään taloudellista turvallisuutta. Arkisissa asioissa ja ongelmissa po-

jat tukeutuivat ensisijaisesti äitiin, joka oli isää pehmeämpi ja salli-

vampi. Isän puoleen käännyttiin hankalissa ja vaikeissa asioissa.

Hannun mukaan isän kanssa asia - oli se sitten mikä tahansa -

hoidettiin aina ensin ja sitten vasta palattiin itse tekoon, sen luon-

teeseen ja itse menettelyyn, tekikö oikein jne.
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Kotona ei tiedetty käytännöllisesti katsottuna yhtään mitään

Kivikartio Oy:n asioista. Niistä ei tiennyt puoliso, eivätkä niistä tien-

neet pojatkaan. Pauli Lappalainen on kertonut, ettei hänellä ollut

tapana puhua vaimolleen firman asioista, ei sanaakaan. Kun kotona

kerran oli iso perhe ja puolisolla kädet täynnä arjen asioita, hän ei

halunnut kuormittaa kotiväkeä yhtiön huolilla ja murheilla - niitä,

kun liikkeen asiat useimmiten olivat. Poikienkaan mukaan isä ei

heidän lapsuusvuosinaan kotioloissa oma-aloitteisesti ottanut pu-

heeksi työpaikan asioita, ei murheita, jos ei muutakaan. Selvänlaisen

poikkeuksen muodostivat muutamat kriisivaiheet, ennen muita 1940-

ja 1950-lukujen muutokset yhtiön omistuspohjassa, joista vanhimmilla

pojilla on muistikuvia. Joka tapauksessa toimiston ja työmaiden asi-

at seurasivat työajan jälkeen toimitusjohtajan mukana kotiin, enem-

mänkin mielessä kuin salkussa, saatikka puheissa. Arkisin toimis-

tossa meni usein hyvinkin iltayhdeksään. Sunnuntait Pauli Lappa-

lainen rauhoitti työasioilta; sittemmin myös lauantait, kun niistä tuli

vapaapäivä. Viikonvaihteet menivät pääasiassa metsällä ja kalassa.

Lasten näkökulmasta perhe oli aina “naimisissa” rakennusliik-

keen kanssa. Tämä tuli erittäin hyvin näkyviin jo Iso-Heikkilän ko-

dissa, josta ei ollut kuin muutama sata metriä Kivikartion

keskusvarastolle. Täällä Pekkakin aloitti 13-14 -vuotiaana kesätyönsä

isänsä “ystävällisesti komentamana”, kuten hän on muistellut. Muu-

taman viikon kesätyöhön kuului mm. naulojen irrottamista laudoista,

naulojen suoristamista ja laastin irrottamista tiilistä. Näin työnteko

tuli hänelle ja muille veljille tutuksi.

Ja kodin ja firman ykseysasetelma säilyi, kun Lappalaiset muut-

tivat Yliopistonkatu 12:een, jossa koti ja toimisto olivat samassa ta-

lossa. Tämän jälkeen elettiin konkreettisestikin yhtä yhtiön kanssa.

Lasten kannalta Yliopistonkadun asumiseen liittyi sekin hyvä puoli,

että isä oli helposti tavoitettavissa.
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Elvi Lappalainen - korvaamaton taustatuki

Pauli ja Elvi Lappalaisen avioliitto kesti lähes kuusi vuosikymmentä

ja päättyi Elvin kuolemaan syyskuussa 1997. Elvin poismeno oli

suuri menetys ja kova isku aviomiehelle. Haastattelussaan Pauli

Lappalainen toi selvästi esille puolisonsa merkityksen kodille, lap-

sille ja hänelle itselleen. Elvin asema ja rooli tässä kokonaisuudessa

oli hänestä niin suuri, että puolison poissaolo tuntui selvästi vielä

vuosia tämän kuoleman jälkeen. Poikien haastatteluissa, kuten ai-

emmissakin yhteyksissä on käynyt ilmi, äiti näyttäytyi lapsilleen hy-

vin läheisenä ja tärkeänä kodin lämmön ja viihtyvyyden luojana.

Käytännön arjen tasolla perhe elikin pitkään äidin kautta. Kaikki

perheenjäsenet olivat hänelle yhtä rakkaita.

Kerttu Arpiainen, jolla oli pitkä ja läheinen sukulaissuhde -

luottosuhde - Elvi Lappalaiseen, on sitä mieltä, että tämä oli ainoa

oikea henkilö antamaan tukea miehelleen. Muuan Lappalaiset tun-

tenut henkilö oli Kertun mukaan kerran todennut, ettei Pauli Lap-

palaisen kanssa olisi mikään huono pärjännytkään. Elvi Lappalai-

sen hallitsevia luonteenpiirteitä olivat iloisuus, ystävällisyys ja sosi-

aalisuus. Hän oli varsin taiteellinen ja olisi ilman suurta perhettä

ollutkin taiteilija, tätä mieltä oli hänen kälynsä. Turun vuosina Elvi

harrasti maalausta ja kävi taidenäyttelyissä. Hän kävi myös mielel-

lään teatterissa, jossa hänellä oli aluksi seuranaan oma aviomiehen-

sä. Seitsemän teatterivuoden jälkeen Pauli anoi ja sai vapautuksen

tähän taidemuotoon osallistumisestaan. Syynä olivat Turun vanhan

teatterin ahtaat penkit - pikemminkin penkkirivivälit - joissa hänen

pitkine jalkoineen oli kärsimys istua. Sen koommin Pauli Lappalai-

nen ei ole teatterissa juuri käynytkään.

Urheilullisuus oli niin ikään Elvin vahvuuksia; ominaisuus, jota

aviomieskin aikoinaan ihaili. Lähes salaisuutena Pauli Lappalainen

on kertonut, miten Elvi järjestään löi ammuntatuloksillaan hänet ja
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Elvi Lappalainen 1914-1997.
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oman veljensä, Unto Linnamäen, kun he kävivät sotavuosina

ampumassa kilpaa pistoolilla Helsingin Huopalahdessa. Elvin saa-

vutusta nostaa Paulin mukaan vielä se, että mukana oli ammuntaa

jo vuosia suojeluskunnassa harrastanut Unto-veli. Kertun muistiin

on jäänyt eläviä kuvia venematkoilta Turunmaan saaristosta, missä

Elvin reippaus ja urheilullisuus tekivät häneen aikanaan suuren vai-

kutuksen: “Elvi oli kuin laivapoika, joka ensimmäisenä harppasi

laiturille ja otti laivan vastaan”.

Siitä huolimatta, että Pauli Lappalainen oli lähes aina töissä ja

poissa kotoa, koti, puoliso ja lapset olivat hänelle tärkeitä. Perheen

tärkeyttä ja merkitystä ei Pauli Lappalaisen kohdalla voi mitata ta-

vanomaisin kriteerein siihen kuuluvine jokapäiväisine, toistuvine

kotiasioineen. Vaikka häntä ei juurikaan näkynyt kodin arjessa, hän

oli perillä lastensa elosta ja olosta - kiitos puolisonsa.

Kun Pauli Lappalainen keskittyi täysin rakentamiseen, hänen

puolisonsa vastasi täysin kodin asioista. Työnjako oli selvä. Elvi

vapautti työlleen omistautuneen miehensä kodin arkipäivän asiois-

ta ja Pauli puolestaan antoi perheelleen turvatun toimeentulon - ja

puolisolleen täyden tunnustuksen kodin ja lasten hoidosta ja huol-

losta. Tälle pohjalle elämä rakentui vuosikymmeniä.

Perheen ja puolison merkitystä Pauli Lappalaisen työlle ja toi-

minnalle ei ole aivan helppoa arvioida. Selvää kuitenkin on, että

puolison omistautuminen kodille, perheelle ja lapsille antoi Pauli

Lappalaiselle mahdollisimman hyvät lähtökohdat keskittyä yrityk-

seensä ja työhönsä. Tällä tavalla Elvikin omalta osaltaan ja omalla

tavallaan oli luomassa edellytyksiä perheyrityksen kasvulle ja nou-

sulle - menestykselle.

*  *  *  *
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Muutama viikko Kivikartio Oy:n 35-vuotisjuhlien jälkeen per-

he ja perheyritys kokivat täysin odottamattoman, traagisen mene-

tyksen - Jarmon kuoleman. Nauvon kevättalvisilla jäillä tapa-

turmaisesti hydrokopterionnettomuudessa menehtyneen Jarmo Lap-

palaisen poismeno kosketti kaikkia ja muutti kaiken. Omille van-

hemmille kuolemantapaus oli kaikkein vaikein; se oli henkinen jär-

kytys, joka pakotti pohtimaan arvoja ja asioita uudella tavalla. Suru-

työtä tehtiin työtä tekemällä. Perheen piirissä ja keskinäisessä kans-

sakäymisessä Jarmon kuolemasta ei kovin paljoa puhuttu, pi-

kemminkin keskustelua siitä vältettiin. Asia oli ymmärrettävästi vai-

kea. Mitä tulee Pauli Lappalaiseen, Jarmon kuolema pysäytti hänet

ja hän keskittyi nyt entistä enemmän lasten ja lastenlasten asioiden

seuraamiseen.

Yhtiölle menetys oli raskas isku, sillä rakennuspäällikkönä

Jarmolla oli keskeinen asema perheyrityksessä. Oli selvää, että laa-

ditut suunnitelmat perheyrityksen johtamisesta ja johtopaikoista oli

nyt otettava uudelleen pohdittavaksi. Tässäkin suhteessa Jarmon

kuolema muutti paljon. Oli kulunut vasta vajaa puolitoista vuotta

siitä, kun Pauli Lappalainen oli jättänyt yrityksen toimitusjohtajan

tehtävät vanhimmalle pojalleen Pekalle. Tässä uudessa ja täysin

odottamattomassa tilanteessa osto-osastolla toiminut Hannu nousi

yhtiön varatoimitusjohtajaksi.
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Yleishyödyllistä toimintaa ja
harrastuksia

Yrittäminen ja yrittäjyys on merkinnyt Pauli Lappalaiselle

ennen kaikkea työtä - mutta se on ollut myös harrastus ja

elämäntapa. Häntä ei esimerkiksi ole kovin paljon nähty

rakennusalan luottamustehtävissä. Näihin hän ei omien sanojensa

mukaan ole ehkä kelvannut, eikä ole itse asiassa ollut niistä kovin

kiinnostunutkaan.

Hyvänä esimerkkinä Pauli Lappalaisen muusta toiminnasta on

hänen ideoimansa hanke yksityisen lääkärikeskuksen perustami-

seksi. Tältä pohjalta syntyi kliininen laboratorio, sittemmin lääkäri-

keskus Vagus Oy. Se sai tilat Kivikartio Oy:n rakentamasta Yliopiston-

katu 12 b:stä, missä se toimikin pitkään toimialansa johtavana yri-

tyksensä. Pääomistajana Pauli Lappalainen kuului lääkärikeskuksen

hallitukseen alusta alkaen antaen samalla yhtiön johtamiseen tarvit-

tavaa taloudellista ja liiketaloudellista tieto-taitoa. Kivikartio Oy:n
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Suojattu kSuojattu kSuojattu kSuojattu kSuojattu kasvuasvuasvuasvuasvu
- Kivik- Kivik- Kivik- Kivik- Kivikararararartio Oy:n lahja Ttio Oy:n lahja Ttio Oy:n lahja Ttio Oy:n lahja Ttio Oy:n lahja Turulleurulleurulleurulleurulle

Vuosi 1985 oli juhlavuosi Kivikartio Oy:n yrityshistoriassa. 40-
vuotisen toimintansa kunniaksi rakennusliike lahjoitti Turun kau-
pungille veistoksen, joka paljastettiin 4.2.1985 Kivikartion toi-
mitalon edustalla, Aurajoen rannalla. Kuvanveistäjä Jarkko
Rothin kotikuntansa Vehmaan punaisesta graniitista
veistämän seitsemän tonnia painavan taideteoksen korke-
us on 164 senttimetriä ja pituus 280 senttimetriä. Veistoksen
jalusta on niin ikään punaista graniittia.

Kivikartion Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, teol-
lisuusneuvos Pauli Lappalainen totesi paljastuspuheessaan,
että “Suojattu kasvu -veistos symbolisoi sitä suojaisaa kasvu-
ympäristöä, jonka vakaasti kehittyvä Turku tarjoaa eteen-
päin pyrkivälle yritykselle”. Puheessaan hän luonnehti veis-
tosta siten, että sen keskellä oleva pieni itu on kuin Kivikartio
syntyvaiheissaan ja kaupungin lujat kädet suojaavat sitä kum-
maltakin puolelta. Kaiken kaikkiaan Pauli Lappalainen oli sitä
mieltä, että patsas oli mitä sopivin tapa kiittää Turkua ja sen
virkamiehiä; olihan yhtiö hänen mukaansa aina saanut tu-
kea kaupungilta.

Kaupungin puolesta patsaan otti vastaan valtuuston puheen-
johtaja, kaupunkineuvos Heikki Löyttyniemi. Aurinkoisessa
pakkassäässä pidetyssä patsaanpaljastustilaisuudessa esiin-
tyi vielä Turun Varuskuntasoittokunta. Tilaisuuden jälkeisellä
lounaalla puhuivat mm. Kivikartio Oy:n toimitusjohtaja Pek-
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ka Lappalainen ja taiteilija-kriitikko Osmo Laine, joka tiedot-
teen mukaan totesi puheessaan  mm.: “Juuri tämä teos on
hyvin ajateltu ja toteutettu. Tässä se on jälkitulos siitä luovas-
ta hetkestä, jolloin Jarkko Roth sen pari vuotta sitten toteutti.
Silloin hänellä ei vielä ollut mitään tietoa sen tulevasta sijoi-
tuspaikasta. Mutta jokainen työ tarvitsee tukijansa. Tämä työ
ja sen osakseen saama tuleva huomio palkitsee varmasti
taiteilijan ahkeruuden, työn savesta graniittiin”.

Aurajoen rannalla, kävelykadun varrella Linnankatu 26:n koh-
dalla sijaitseva Suojattu kasvu -veistos oli luovutusvaiheessa
Turun kaupungin 74. veistos.

Suojattu kasvu -veistoksen paljastustilaisuus 4.2.1985. Etualal-
la paljastus- ja luovutuspuheen pitänyt teollisuusneuvos Pauli
Lappalainen.
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myynnin aikoihin Pauli Lappalainen jäi pois myös Vagus Oy:n hal-

lituksesta ja vanhin poika Pekka tuli hänen tilalleen lääkärikeskuksen

hallitukseen. Myöhemmin Vagukseen hankittiin hänen johdollaan

magneettikuvauslaitteet ja perustettiin Tesla Vagus Oy. 1990-luvulla

toiminta on laajentunut maan eri puolille. Tällä hetkellä, vuonna

2002, toiminta jatkuu mm. lääkärikeskus Mehiläisen yhteydessä.

Lukuisat ovat ne yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt, joiden

työtä ja toimintaa Pauli Lappalainen ja Kivikartio Oy ovat vuosi-

kymmenien aikana taloudellisesti tukeneet. Erityisesti turkulaisten

korkeakoulujen tieteellisen tutkimustoiminnan tukeminen on jo pit-

kään ollut Pauli Lappalaisen sydämenasia. Turun yliopisto on mo-

Pauli Lappalainen ja Kivikartio Oy ovat eri vaiheissa muistaneet
lahjoituksin yliopisto- ja korkeakouluyhteisöjä.  Kuvassa Pauli ja Pekka
Lappalainen onnittelukäynnillä Turun yliopistossa vuonna 1970, jolloin
yliopisto täytti 50 vuotta. Vasemmalla vararehtorit Kaarlo Hartiala ja Martti
Kantola sekä rehtori Tauno Nurmela.
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nin eri tavoin ja eri vaiheissa saanut vastaanottaa lahjoituksia  - oli

sitten kysymys Kevon tutkimusasemasta tai tyrnimarjatutkimuksesta,

kuten tässä kirjassa muualla kerrotaan. Lahjoitusten saajiin ovat niin

ikään kuuluneet Turun Suomalainen Yliopistoseura ja Turun Yli-

opiston ylioppilaskunta, jonka rakennusrahastoon Kivikartio Oy,

Ylioppilastalon asuntolarakennuksen pääurakoitsija, lahjoitti vuon-

na 1955 huomattavan rahasumman. Muita lahjoituksin tuettuja yleis-

hyödyllisiä järjestöjä ovat mm. Turunmaan Meripelastusyhdistys ja

Onniteltavana ja lahjoituksen saajana on 50-vuotista taivaltaan vuonna
1967 juhliva Turun Suomalainen Yliopistoseura edustajinaan oikealta
teollisuusneuvos Veikko Valavaara ja pankinjohtaja Eero Numerla.
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Turun vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Avustuksin ja erilaisin lah-

joituksin tuettujen yhteisöjen ja järjestöjen määrä on kaiken kaikki-

aan varsin huomattava.

Omat kesäpaikat

Kasvava Lappalaisen perhe vietti ennen oman kesäpaikan hankki-

mista kesiään parissakin eri kohteessa. Ensimmäinen vuokrapaikka

sijaitsi Kuusistonsalmen rannalla. Varsin pian siirryttiin viettämään

kesiä Ruissaloon, mistä oli onnistuttu vuokraaman Maija Änkön ta-

losta yläkerran tilat. Ruissalossa oltiinkin useita kesiä. Kesäpaikkana

toimi myös edellä mainittu Hirvensalon evakkopaikkakin

Kaukonäköinen kun oli Pauli Lappalainen hankki jo vuonna

1948 oman kesäpaikan Satavan Erikvallasta. Tänne päädyttiin yhtiö-

kumppani Paavo Lindbergin johdattamana; hänellä kun jo oli oma

kesähuvilansa samassa paikassa. Läheisen Nikkilän talon mailta löytyi

vanha torppa ja noin puoli hehtaaria maata, jotka siirtyivät Lap-

palaisille. Torppa käsitti isohkon tuvan ja kaksi makuutilaa. Uudis-

rakennuksen valmistuttua torppa vuokrattiin taitelija Liisa Tanneril-

le ja hänen sisarelleen, jotka asuivat useita vuosia Lappalaisten

“kesähyyryläisinä”.

Satavan Erikvallaan - Sammalmäkeen - perhe muuttikin monet

vuodet  kesäksi. Kuorma-auton lavalle lastattiin koko koti - kaikki,

mitä ylipäätänsä tarvittiin elämiseen keittiötavaroista, jääkaapista ja

liedestä alkaen. Sammalmäen vapaa-ajan paikkaa on ajan kuluessa

korjattu ja laajennettu; siellä on myös talviasuttava rakennus. Sit-

temmin maata on hankittu lisää niin, että perillisillä on saman sal-

men rannalla omat kesäpaikkansa.

Lappalaisilla ei alkuun ollut omaa venettä, mutta onneksi Liisa

Tannerilla oli. Taiteilijan isolla “meriläismallisella” kalastajaveneellä
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Lappalaisten kesä-
paikkoja Satavassa ja
Nauvossa. Ylinnä Nik-
kilän mailla oleva
Markkisten torppa, kes-
kellä  Sammalmäki ja
alinna Redamo.
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Sammalmäen veneitä ja veneilijöitä 1950-luvulla. Yläkuvassa oma vene-
laituri ja alakuvassa nuoret veneilijät Jarmo (vas.), Hannu ja Antero.
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Lappalaisetkin pääsivät usein veneretkille, jotka ulottuivat pitkälle

saaristomerelle, jopa ulkomerelle asti. Kipinä veneilyyn ja saaris-

toon oli syttynyt ja aikaa myöten Pauli Lappalainen hankki oman

moottoriveneen, jos toisenkin ja tämän harrastuksen jakoivat kaikki

pojatkin. Ennen kuin tähän päästiin, pojat kokeilivat kaikenlaisia

enemmän tai vähemmän toimivia ratkaisuja, joista ei tullut puuttu-

maan koomisiakaan piirteitä.

Naapurissa kesää viettäneet Lindbergin pojat, jotka olivat Lap-

palaisten veljessarjan vanhimpien poikien ikäluokkaa, saivat joskus

1940-luvun viimeisinä kesinä pienen purjeveneen. Pekan muisti-

kuvan mukaan heillä itsellään oli käytössään vanha, peräsimellä

varustettu iso soutuvene, johon oli jo aiemmin kokeiltu pyyk-

Kesävieraita Hildur ja Uno Östermanin luona Brännskärissä. Oikealta
Hannu  ja Jukka Lappalainen, Uno Österman  Pasi Lappalaisen kanssa,
Aleksanteri Lappalainen, Elvi Lappalainen, Erika Lappalainen sekä Hildur
Österman ja hänen sisarensa. Kuva on 1950- ja 1960-lukujen taitteesta.
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kiseivästä mastoksi ja vanhaa lakanaa purjeeksi. Isä oli sitä mieltä,

että mitään uutta purjevenettä ei tarvita ja niin hän teetätti venee-

seen maston ja jossain pressuneulomossa tehtiin purjeet - ja näin

purjevene oli valmis. Neitsytpurjehduksella isä oli mukana, “styyrasi”

ja piti “skuutista” kiinni. Ei aikaakaan, kun tuli tavallista navakampi

tuulenpuuska ja kölitön vene meni yks´kaks nurin ja isä poikineen

oli veden varassa. Kaikeksi onneksi haaveri tapahtui lähellä rantaa.

Seuraavana talvena Pekka saikin viklan. Näin pojilla oli tulevana

purjehduskautena ikioma purjevene, johon isä ei enää tullut mu-

kaan.

Sen jälkeen, kun perheeseen oli hankittu oma moottorivene,

oli mahdollista milloin vain päästä ulkosaaristoon - ja todellisille

kalavesille. Ennen kuin Pauli Lappalainen sai luvan laskea verkkoja

ja heittää virveliä, muuan saaristolainen haastoi hänet oikeuteen

luvattomasta kalastuksesta hänen vesillään. Syy oli itse asiassa poi-

kien, Pekan ja Anteron, jotka olivat laskeneet pitkää siimaa saaren

omistajan vesillä. Juttu päättyi Pauli Lappalaiselle määrättyihin sak-

koihin. Vahingosta viisastuneena hän kyseli ilmiantajaltaan, missä

voisi sakottamatta kalastaa. Näin hän päätyi Brännskäriin, Uno

Östermanin luo. Täällä Lappalaiset kalastelivat luvalla viitisen ke-

sää; asuntonaan heillä oli vene. Oma kesäpaikka kalavesineen löy-

tyi jonkin matkaa Brännskäristä pohjoiseen, Nauvon Redamon saa-

resta, jonne 1950-luvulla nousi Lappalaisten huvila. Myöhemmin

samoille alueille on jokaiselle pojalle noussut oma kesämökkinsä ja

kalamajansa.

“Akkujen lataamista” kalassa ja metsällä

Kalastus, jota Pauli Lappalainen oli jo kouluikäisenä Louve-järvellä

Lapissa harrastanut, pysyi läpi elämän yhtenä mieluisimmista har-
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rastuksista ja vapaa-ajanviettotavoista. Hän oli innokas kalastaja,

kuten koko muukin perhe. Usein kalastusretkillä oli mukana myös

puoliso, joka muutenkin piti vesillä olosta ja Paulin mukaan usein

ohjasikin venettä. Varsin tavallista oli, että huvilalla - kylässä ja ka-

lassa - oli liiketuttavia ja -kumppaneita ja ylipäätänsä sellaisia ihmi-

siä, joilla oli jotain annettavaa ja joiden kautta asioita voisi ajaa

eteenpäin. Kestiystävyyteen liittyi näin muodoin usein myös omia,

henkilökohtaisia tavoitteita. Läheltä tätä seuranneet omat pojat ovat

sitä mieltä, että tällä tavalla isä hoiti erinomaisesti eteenpäin firman

asioita. Näissä tapaamisissa on myös hierottu ja tehtykin kauppoja.

Kalassa ja kylässä on nähty niin suurten keskus- ja tukkuliikkeiden

alueellisia avainhenkilöitä kuin “Helsingin herroja” rakennushallitusta

ja Aravaa myöten.

Kun on kysymys Pauli Lappalaisen harrastuksista, ei voi ohit-

taa metsästystäkään, jonka harrastamista huonot jalat kyllä aikaa

Kahvihetki Nauvon Redamon huvilan terassilla. Vieraana Aravan pää-
johtaja Olavi Lindblom puolisoineen. Oikealla Elvi Lappalainen.
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myöten jonkin verran rajoittivat. Metsällä ollessaan Pauli Lappalai-

sen tähtäimessä ovat pääasiassa olleet vesilinnut ja jänikset; hirvi-

metsällä hän ei siihen liittyvine suurine joukkoineen ja hälinöineen

sen sijaan ole juurikaan viihtynyt. Vuosikymmeniin mahtuu luke-

maton määrä metsästysretkiä ja -seurueita. Pääasiassa on metsästetty

Varsinais-Suomen alueella. Esimerkkinä hieman erilaisesta retkestä

käyköön  Vakka-Suomeen, Laitilan suunnalle tehty retki. Täällä tur-

kulaisella metsästysseuralla Tapiolla oli isot alueet vuokrattuna met-

sästysmaaksi.

Kerran sitten Pauli Lappalainen ja ratainsinööri Matti Laurila -

molemmat metsästysseuran jäseniä - lähtivät tarkastamaan Tapion

maita. Ennen lähtöä Laurila ilmoitti ratapiirille, että sinä ja sinä päi-

vänä, siihen ja siihen aikaan Turku-Uusikaupunki -rataosuudella

kulkee hänen rautatietarkastusautonsa, jolla hän suorittaa radan tar-

Pauli Lappalainen ja Brännskärin allisaalis.
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kastuksen Turusta Kiimkalliolle. Jalan hän ilmoitti tekevänsä muita

tarkastuksia. Tarkastusauto jätettiin yhdistetyn metsästys- ja tarkastus-

matkan ajaksi sivuraiteelle odottamaan paluumatkalle lähtöä. Tämä

tarkoitti sitä, että ilmoitettuna aikana rataosuuden junavuorot oli

peruutettu; metsästysmaiden tarkastusasia pysäytti näin koko muun

junaliikenteen ilmoitetuksi ajaksi. Erityisjärjestelyin “rakennetun”

metsästyspäivän saalis Tapion metsissä jäi tuolla kertaa kuitenkin

laihanlaiseksi. Turkuun palattiin samaa reittiä ja samalla rautatie-

tarkastusautolla. Tämä ei ole jäänyt lajissaan ainoaksi tarkastusmat-

kaksi metsästysseuran maille.

Kuten yllä on käynyt ilmi kalastus ja metsästys ovat olleet ne

tärkeimmät ja rakkaimmat vapaa-ajan harrastukset, joiden parissa

Pauli Lappalainen on “ladannut akkujaan” vuosikymmeniä.

Muurolassa Louve-järven maisemissa kalastuksen ja metsästyksen

makuun päässeenä hän on pyrkinyt aina mikäli mahdollista järjes-

tämään aikaa näille menoille; oli sitten kysymys sotavuosien poik-

keukselliset olot tai työkiireiden painamat ajat. Huvilat, veneet ja

saaristo ovat luoneet oivalliset lähtökohdat ja edellytykset kalas-

tukselle ja metsästykselle, mutta ovat sellaisinaankin merkinneet

kaivattua - välttämätöntä - vastapainoa työlle ja muulle toiminnalle.

Jo aktiivityövuosinaan, mutta varsinkin liikkeen johdosta

vetäydyttyään Pauli Lappalainen teki puolisonsa kanssa useita

ulkomaanmatkoja, milloin Kanarian saarille, milloin taas Bahama-

saarille ja Pohjois-Amerikkaan. Viimeksi mainitulla matkallaan, jolla

oli mukana mm. Kerttu-sisar, hän kohtasi lähellä Kanadan rajaa asu-

van kaukaisen serkkunsa. Näillä kaukomatkoilla, kuten Lapinkin

matkoilla oli usein mukana perheen ulkopuolista matkaseuraa, ku-

ten lähisukulaisia ja pitkäaikaisia kivikartiolaisia, ennen muuta toi-

mistosta. Kaukomatkoilleen Pauli Lappalainen pyrki saamaan mu-

kaan kielitaitoisia ystäviään. Tällainen oli mm. Tauno Nurmela, Tu-

run yliopiston monivuotinen rehtori ja kansleri, jonka seurasta ja
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kielitaidosta Lappalaiset saivatkin nauttia eräällä Kanarian saarten

matkallaan. Oman lukunsa ulkomailla olon historiassa muodostaa

Pauli ja Elvi Lappalaisen Florida-vaihe - Stone  Star Corporation -

vaihe - josta edellä on kerrottukin.

Taiteen keräilyä ja tukemista

Metsästyksen ja kalastuksen lisäksi Pauli Lappalaisen harrastuksiin

on pitkään kuulunut taide. Voi vain kuvitella, mikä vaikutus ja mer-

kitys tässä on ollut maalausta ja taidenäyttelyjä harrastaneella puo-

lisolla. Oma osansa kiinnostukseen viriämiseen taiteisiin lienee myös

Sammalmäen monivuotisella kesäasukkaalla, taiteilija Liisa Tannerilla,

josta samalla tuli läheinen perheystävä. Liisa Tanner on maalannut

mm. kaikkien Lappalaisen perheen jäsenten muotokuvat.

Taideharrastus oli siis puolisoiden yhteinen harrastus. Ajan ku-

luessa he hankkivat huomattavan, lähinnä maalauksia käsittävän

taidekokoelman. Pauli Lappalainen oli ennen kaikkea taiteen ke-

rääjä ja tukija, mutta hänestä kehittyi aikaa myöten myös taiteen-

tuntija, mistä on osoituksena muuan tapahtuma runsaan kolmen

vuosikymmenen takaa.

Joskus 1960- ja 1970-lukujen taitteessa Pauli oli puolisoineen

käymässä sisarensa Kerttu Arpiaisen luona Tampereella. Arpiaisille

saapui tuolloin sovitusti eräs taidekauppias, jolta Pauli oli suunni-

tellut ostavansa tunnetun turkulaisen taidemaalarin Ragnar Ungernin

taulun. Kaupat jäivät kuitenkin tekemättä, sillä Turun  tuomiokirkkoa

esittävä maalaus ei Pauli Lappalaisen mukaan ollutkaan aito Ungern.

Lappalaiset olivat luonnollisesti pettyneitä.  Taulunostosmatkalta ei

kuitenkaan tarvinnut palata Turkuun tyhjin käsin, sillä muualta löy-

tyi mieleinen taulu, muistaa Kerttu Arpiainen.
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“Veri on vettä sakeampaa”

Pauli Lappalaisella oli puolisonsa kanssa varsin tiiviit yhteydet ja

siteet sukulaisiinsa. Niin kauan kuin Kivikartion johtaminen vei kai-

ken ajan, Paulilta ei kovin paljon aikaa liiennyt sukulaistapaamisiin

ja -vierailuihin. Suurimpiin lähisuvun juhliin hän toki otti osaa. Käy-

tännössä suhteet olivat tiiviimmät Paulin sukuun ja nimenomaan

hänen siskoihinsa ja näiden perheisiin. Suhteiden ylläpitämisessä ja

vaalimisessa puolisolla oli varsin suuri ansio. Elvin sukuun Lohjalle

yhteydet ja tapaamiset jäivät jonkin verran vähäisimmiksi ja etäi-

simmiksi. Tämän omat lapsetkin panivat aikanaan merkille. Äidin-

puoleisiin Lapin sukulaisiin Pauli Lappalaisella oli kouluvuosinaan

runsaasti yhteyksiä. Aikuisiässä ja Turun vuosina yhteydet väheni-

vät. Uusi vaihe koitti vuonna 1963, jolloin Pauli ja Elvi olivat Rova-

Sisaret veljen vieraina Turussa 1970-luvulla. Kerttu Arpiainen (vas.), Aino
Halttu ja Mirja Grotell.
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Elvi ja Pauli Lappalainen poikansa Jukan häissä Bomban talolla Nurmek-
sessa kesällä 1988.



199

niemellä sukulaishautajaisissa. Tuolloin Pauli Lappalainen tutustui

serkkuunsa Väinö Kotilaan. Tästä alkoi serkusten jokavuotiset ta-

paamiset ja ne jatkuvat edelleen.

Jäätyään eläkkeelle yritysjohtajan tehtävistä Pauli Lappalaisella

oli aikaa myös sukuasioille. Sukujuuret ja -taustat alkoivat nyt kiin-

nostaa entistä enemmän. Pian käynnistettiinkin sukuselvitystyöt, jotka

ovat sittemmin laajentuneet kattamaan sekä Pauli Lappalaisen että

hänen puolisonsa sukuhaarat molempien vanhempien puolelta.

Vuosittain pidettävistä sukujuhlista on ajan oloon kasvanut Elvi ja

Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseura ry:n sukukokous Turun VPK:n talolla
kesäkuussa 2001.
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Pauli Lappalaisen sukuseura, jonka toimeksiannosta molempien

sukutaustoja on jo usean vuoden selvitetty ja tutkittu. Sukututki-

muksen tuloksena sukuseuralla on jo käytettävissään laajat sukuhaa-

rakohtaiset selvitykset; näistä on julkaistu perinteiset paperiversiot

ja cd-rom. Selvitys- ja tutkimustöitä täydennetään jatkuvasti.

Pauli Lappalainen on aidosti kiinnostunut sukututkimustyöstä

ja arvostaa sitä. Selvitykset taustoista ovat tuoneet uutta tietoa su-

vun vaiheista ja vanhoista sukulaisista - sukuhistoria on nyt avautu-

nut aivan uudella tavalla. Tyytyväisenä hän on seurannut sukuseuran

toimintaa kohtaan osoitettua kiinnostusta ja sen myötä kasvanutta

aktiivisuutta osallistua sukujuhlille. Pauli Lappalainen on itse aktii-

visesti mukana sukuseuratoiminnassa ja sukujuhlilla, mutta ei silti

ole halunnut näillä foorumeilla profiloitua aktiivisena vaikuttajana.

Väinö Kotila - läheinen serkku Rovaniemeltä.
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Eri asia sitten on, että sellaisena monet sukulaiset häntä joka tapa-

uksessa näissäkin tilaisuuksissa pitävät. Paulin arvostettu ja keskei-

nen asema sukujuhlissa on itsestäänselvyys; sen ovat todenneet mm.

Kerttu-sisar ja Väinö-serkku. Pauli Lappalaisen omaa suhdetta su-

kuun ja sukulaisiin - olivatpa ne sitten läheltä tai kaukaa - kuvastaa

hyvin hänen haastattelussaan esille tuoma näkemys: veri on vettä

sakeampaa!
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Teollisuusneuvos Pauli Lappalainen.
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Epilogi

Matka vuodesta 1913 ja Kauhajoelta ratavartijan mökistä vuoteen

2002 ja Turkuun Asunto-osakeyhtiö Kiikariin on pitkä, mitattiinpa

etäisyyttä ja eroja millä kriteereillä tahansa. Pauli Lappalaisen oma

työhistoria ja Kivikartion yrityshistoria ovat kulkeneet tasatahtiin

sotien jälkeisen Suomen yleisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen

kehityksen kanssa; mittasuhteet vain ovat olleet toiset. Samalla, kun

teollisuusneuvos Pauli Lappalaisen elämä ja toiminta - koko elä-

mäntyö - on poikkeuksellinen kasvu- ja kehityskertomus, se on

kappale turkulaista ja suomalaista yrityshistoriaa. Tulokset puhuvat

puolestaan!
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Pauli Lappalainen

Syntymäaika ja -paikka:          25.12.1913Kauhajoki

Opinnot: 1919 kiertokoulu, Taivalkoski
1920 Kolikkoinmäen kansakoulu, Viipuri
1925 Lohjan kauppalan kansakoulu
1926 Lohjan yhteiskoulu
1934 ylioppilas
1935 Tampereen teknillinen opisto
1938 rakennusinsinööri
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Asuinpaikat: 1913 Kanamäen ratavartijan talo, Luoman kylä, Kauhajoki
1918 Kauhajoen asema
1919 Taivalkoski
1920 Viipuri
1925 Lohja
1939 Helsinki
1940 Riihimäki
1941 Kolho
1942 Lahti
1943 Turku

Ammatit: 1934 rakennustyöharjoittelija, kesätyö
1935 harjoittelija valtion rautateillä, kesätyö
1936 Leppävaaran kansakoulu, kesätyö, ins. opp.
1937 Rakennustoimisto Winqvist Oy Ab Helsinki,

työmaainsinööri Sörnäisten sokeritehtaan purkutyö.
1938 Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, rakennelaskentaa
1939 Pioneerivälinetoimisto,

Riihimäenpolttopullokokoomo ja sieltä Kolhoon,
jonne toinen polttopullotehdas

1940 Asko Oy, kalustetehtaan suunnittelutyö
1942 Rakennustoimisto Veli Arvonen Oy,

työpäällikkö
1945 Kivikartio Oy, perustajaosakas, toimitusjohtaja
1959 Kivikartio Oy, omistajayrittäjä, toimitusjohtaja
1978 Kivikartio Oy, hallituksen puheenjohtaja
1985 Kiinteistökartio Oy, perustajaosakas, hall. pj.
1985 Stone Stars Corp., Florida, perustaja, toimitusjohtaja
2000 Kiinteistökartio Oy, hallituksen jäsen

Arvonimet: 1967 teollisuusneuvos

Ansiomerkit: 1975 Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 1. luokan
ritarimerkki ( SVR R I)

1965 Keskuskauppakamarin 20 v. hopeinen ansiomerkki
1970 Keskuskauppakamarin 25 v. hopeinen ansiomerkki
1975 Keskuskauppakamarin 30 v. kultainen ansiomerkki
1980 Keskuskauppakamarin 35 v. kultainen ansiomerkki
1985 Keskuskauppakamarin 40 v. kultainen ansiomerkki
1986 Kivikartio Oy:n kultainen mitali
2000 Keskuskauppakamarin elämäntyömerkki
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Pauli Lappalaisen vaakunaselitys

Kilpi: Mustassa kentässä harppamitta, jonka alapuolella muurauslasta,

kaikki kultaa. Kypäräpeite ja punos musta-kultainen. Punoksen ylä-

puolella tyylitelty tyrninoksa.

Vaakuna on yhteinen ja samannäköinen kaikille suvun jäsenille

lukuuun ottamatta punoksen yläpuolella olevaa kypäräkoristetta,

joka on henkilökohtainen.

Suunnittelija: Tom C Bergroth

Pauli Lappalaisen vaakuna
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Heikki Kallio

Pauli Lappalainen:

Harrastuksena Lapin ja
Turun Yliopiston
tutkimuksen hyvinvointi

Vuosien kuluessa, ennen kaikkea 1960- ja 1970-luvuilla, teol-

lisuusneuvos Pauli Lappalainen sitoutui huomaamattomasti

mutta varmasti toimimaan monin tavoin Turun yliopiston

hyväksi. Hän toimi mm. Kevon tutkimusaseman rakennustoi-

mikunnan puheenjohtajana ja edisti maininnan arvoisesti pari vuo-

sikymmentä kestäneiden perustamis- ja kehittämisvaiheiden aikana

yliopiston toimintaedellytyksiä. Pauli Lappalainen tunnetaan päät-

täväisenä rakentajana, ystävällisenä herrasmiehenä ja vannoutuneena

pilkkikalastuksen ystävänä. Monet seuraavassa esitetyt tapahtumat

perustuvat enemmänkin suoriin muistikuviin kuin kirjoitettuihin

dokumentteihin - useimmat kuitenkin ensikäden tietoihin.
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Pitää olla työnjako

Syksyllä 1964 toimitusjohtaja Pauli Lappalainen, pankinjohtaja Eero

Numerla ja johtaja Ahti Pyhälahti tekivät ensimmäisen ruskaretkensä

Kevolle, Turun yliopiston Lapin tutkimusasemalle. Asemanhoitaja

Matti ”Masa” Sulkinoja nouti vieraat Ivalon lentokentältä Utsjoelle ja

antoi kyydin Kevojärven yli vihreän Evinruden pökkimällä kirkko-

veneellä. ”Walk on the paths only” oli ensimmäinen ja tärkein viher-

valkea liikennemerkki ja käyttäytymisohje astuttaessa maihin

Kevonniemellä. Tämä tuntui miellyttävän järjestykseen tottuneita

vieraita. Toivottavasti Kestilän, Kevon tulevan päärakennuksen,

rakennuspaikalla olisi yhtä siistiä kuin polunvarsilla.

Kestilän työmaa oli yliopiston kirvesmiehen ja rakennusmestarin

Arvo Simolan valtakunta, jota hän hallitsi ystävällisesti mutta

päättäväisen suvereenisti. Simolan vasaranlyönti kelpasi jopa Pauli

Lappalaiselle. Ensimmäisen yönsä vieraat nukkuivat joidenkin

Kevonseinä on Suomen merkittävinluonnon nähtävyys ja erityinen Lapin
luonnon tutkimuspaikka.
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pehmusteiden päällä Kestilän rakennustyömaan betonilattialla ja

tähtiä tirkistellen pohtivat tulevia. Tällä matkalla, kuten monilla

myöhemmilläkin, Pauli Lappalaisen taipumus uusien asioiden

ennakkoluulottomaan tukemiseen ilmeni ehdotuksina, jotka näytti-

vät ohimennen syntyneiltä päähänpistoilta. Tämä lienee kuitenkin

ollut harhaa, sillä mitä ilmeisimmin hän oli jo ennalta tehnyt tärkeät

päätöksensä, eikä niiden ilmituominen sitten vaatinut erityisiä pon-

nistuksia retken aikana.

Kevon tutkimusaseman synty on tärkeä osa Turun yliopiston

rakentamisen historiaa ja yliopiston sielua. Ennen pitkää kansainvä-

lisesti merkittäväksi muodostunutta keskusta alettiin rakentaa 1950-

luvun loppupuolella Kevojärven länsirannalla olevan Puksalskaidin

pohjoisrinteelle, keskelle Utsjoen skaidikoivikkoa. Sille puolen jär-

veä ei ollut tarkoituskaan rakentaa maantietä. Lukuisat yliopisto-

miehet ja -naiset, opettajat, oppilaat ja virkamiehet toteuttivat unel-

mansa yhteisvoimin ja erityisesti yliopiston ulkopuolisten tahojen

taloudellisella avustuksella. Rakentamisen aikoinaan alkaessa Yli-

opiston konsistorista ei löytynyt moiselle hankkeelle moniakaan

tukijoita. Vararehtori Tauno Nurmela oli yksi heistä. Tutkimusase-

man ensimmäinen rakennus, Pekola, valmistui kesällä 1958, samoi-

hin aikoihin kuin ensimmäinen maantie puhkaistiin Kaamasesta Uts-

joelle.

Pauli Lappalaisen, Eero Numerlan ja Ahti Pyhälahden vierailu

sattui kolmanteen rakennusvaiheeseen, jolloin arkkitehti Olli Kestilän

suunnittelemat sauna, “Pekola” ja “Käkelä” olivat jo valmiina ja jol-

loin ”Kestilää” rakennettiin. Oppaana toimi tietenkin Masa, josta tuli

myöhemmin ensimmäinen kevolainen, jolla ei koskaan ole muuta

työpaikkaa ollutkaan.

Kun alkukesällä 2001 muistelin retken tapahtumia lähes neljän

vuosikymmenen takaa Pauli Lappalaisen kanssa ja tiedustelin, mi-

ten hän avitti Kevoa sen vaikeina aikoina, hän väitti ettei muistanut
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oikein tarkoin. ”Saatoin minä jotain vihjeitä katon rakentamisesta

antaa”, oli hänen kommenttinsa, ennen kuin keskustelu lipsahti taas

tyrniviljelmiin.

Turkulaisten herrasmiesten ensimmäisen Kevon matkan var-

sinainen syy selvisi kuin ohimennen ennen etelään lähtöä. Mahdol-

listen katonrakentamisohjeiden lisäksi läsnäolleet muistavat tapah-

tumasta toisenkin version. Vieraat olivat lähdössä kirkkoveneelle ja

seisoivat Kestilän edessä katsellen kohti pohjoista. Professori Paavo

Kallio, Kevon tutkimusaseman esimies PK, oli kertonut, että raken-

nustyöt taitaisivat hiukan hidastua teknisistä syistä johtuen. ”Saam-

me varmaankin ensi vuonna hankituksi jostain lisärahoitusta”, oli

PK toiveikkaasti todennut.

Pauli Lappalainen oli silloin reppua selkään nostaessaan to-

Turun Yliopiston edustajat onnittelevat 20-vuotista taivaltaan juhlivaa
Kivikartio Oy:tä ja vastaanottavat samalla rahalahjoituksen yliopistolle.
Kivikartion toimistossa 5.2.1965 otetussa kuvassa vasemmalta toimitus-
johtaja Pauli Lappalainen, pankinjohtaja Eero Numerla, rehtori Tauno
Nurmela, professori Paavo Kallio ja hallintojohtaja Olavi Rytkönen.
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dennut: - Kuule PK. Eiköhän ole parempi, että noudatetaan näissä-

kin asioissa jonkinlaista järkevää työnjakoa. Sovitaan niin, että sinä

Olli Kestilän, Masan ja Arvo Simolan kanssa huolehdit rakentami-

sesta minä hoidan ne loput muodollisuudet. Ja näin tehtiin.

1. Laboratorio ja esimiehen asunto Pekola (1958).

2. Säähavaintoaseman hoitajan asunto ja tutkijaintiloja,

Käkelä (1961).

3. Päärakennus ja tutkijaintiloja (rakenteilla), Kestilä.

4. Sauna.

5. Varavoima-asema

Kevon asemapiirros

Turun yliopiston Kevon tutkimusasema, nykyisin tutkimuslaitos, raken-
nettiin pääosin 1950- ja 1960 -luvuilla Utsjoen Kevojärveen työntyvälle
niemelle. Asemapiirros 1960-luvun alkupuolelta.
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Monenlaisia kalastajia

Kairataan reikä lammen jäähän…

- Matikka on. Ja iso, tokaisi Pauli Lappalainen vääntäytyessään kyl-

jelleen avannon päältä ja vetäessään niljatuksen hangelle.

- Matoja siinä on kuitenkin, sanoi Hannes Helander silmänurkat

kurtuilla hänelle ominaiseen iloiseen tyyliinsä avatessaan matikan

mahan leu’ulla. - Katohan vaikka!

Elvi Lappalainen “poropaimen” Hannes Helanderin moottorikelkkakyydissä
Utsjoen Kevon kevättalvisilla hangilla 1972.

 Pauli Lappalainen kalassa Kevolla 1972



213

Ei ollut varsinaisesti tarkoitus ajaa Lynx -merkkisillä mootto-

rikelkoilla Akshunjunnin taakse itäiselle Utsjoelle nostamaan matoisia

matikoita. Tilanne ei kuitenkaan aiheuttanut erityistä murhetta. Seu-

rue, johon kuuluivat mm. kansleri Tauno Nurmela, rehtori Kaarlo

Hartiala, lääketieteen lisensiaatti Airi Hartiala, professorit Martti Kan-

tola ja Seppo Sulkava rouvineen, professori Paavo Kallio poikansa

Heikki Kallion kanssa,  maisteri Matti Sulkinoja, valokuvaaja Risto

Albert Pyysalo sekä Pauli ja Elvi Lappalainen, konttoripäällikkö Anita

Ström ja kirjanpitopäällikkö Mirja Auerto, sai muualta näytiksi kirk-

kaitakin kaloja.

Erityistä tässä kevään 1972 retkessä olivat silmiä sikertävät

hanget, kirkas aurinko ja hyvät ystävät. Ja entiseltä poropaimenelta

Hannes Helanderilta opittu, hänelle myötäsyntyinen pilkkimistyyli.

- Tärkeintä oli kairata reikä lammen jäähän eikä suon silmään,

muisti Pauli opettajansa selvittäneen. - Toiseksi tärkeintä oli ottaa

mukava makuuasento taljan päällä, laskea pilkki reikään, kääntää

karvalakin otsa takaraivolle ja vetää lakin korvat aurinkosuojaksi

ohimoille, asettaa kintaat tötterölle avannon päälle ja suunnata sil-

Pauli Lappalaisen kalaseurue tauolla Akshunjunnin tunturissa
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mät tuijottamaan avannon kitaan. Sitten tuli vain nöyrästi unohtaa

etelän kiireet ja odottaa. Kun kala kiinnitti jonkinmoista huomiota

koukkuun tai sattui muuten uimaan läheltä, tuli nykäistä ja saada

koukku tarttumaan kalan leukaan tai johonkin muuhun sopivaan

ruumiinosaan. Joskus tuli pyrstö edellä, oli Pauli Lappalaisen koke-

mus asiasta.

Nämä kelkkasafarit ovat säilyneet mielessä vuosikymmenien

kuluessa. Niillä tapasivat toisensa ihmiset, jotka tulivat aivan eri

maailmoista. Mukana oli insinööriä, asemanhoitajaa, neuvosta, kirjan-

pitäjää, professoria, opiskelijaa, poromiestä, autonkuljettajaa ja reh-

toria. Kun maattiin yhdessä tunturipaljakalla lammen jäällä nenä

avannossa ja kintaat märässä kohmeessa tai istuttiin tulilla kahvit-

telemassa, oli helppoa unohtaa rooli, joka odotti etelässä parin päi-

vän kuluttua.

Fiellun putous on osa Kevon ainutlaatuista luonnonpuistoa.
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Lohi ei olekaan mikään makkara

Masa, Matti Sulkinoja, käynnisti vanhan Tekovikansa (DKW) Kevon

tutkimusaseman parkkipaikalla, Kevojärven itärannalla syksyllä 1964.

Hän oli lähdössä toimitusjohtaja Pauli Lappalaisen, pankinjohtaja

Eero Numerlan ja johtaja Ahti Pyhälahden kanssa Norjan Laxelviin

Karigasniemen kautta.

Mukaan ei tällä kerralla tarvittu sen enempää pilkkiä, kelkkaa

kuin suuria karvakintaitakaan. Pauli Lappalaiselle on ominaista kyky

eläytyä kulloiseenkin tilanteeseen asian vaatimalla täsmällisyydellä

ja vakavuudella. Vähän kuin siinä aiemmassa työnjakokysymyksessä.

Kevon emäntä Ritva Kyrö oli antanut tehtävän:

- Kun olet kerran lähdössä Norjaan, toisitko kalan tullessasi.

Tästä kunniatehtävästä Pauli ei kieltäytynyt. Kolme vuosikym-

Kevon tutkimusasema on rakennettu monien osaajien yhteistyönä luon-
nonkauniille Kevojärven niemelle kansainvälisen tutkimuksen keskukseksi.
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mentä tapahtumien jälkeen ei Pauli ole enää matkan vaiheista ja

kalan hankintatavasta aivan varma.

Matti Sulkinoja muistaa tarkemmin:

- Sen muistan varmasti, että ostimme paluumatkalla kymme-

nen kilon painoisen lohen Laxelvistä. Tai siis Pauli osti. Paluumat-

kalla tullimies kysyi mahdollisia tullattavia tuotteita, joita Paulin

mukaan ei ollut matkassa. Onnettomuudeksi takakontista löytyi

kuitenkin se ylimittainen lohi. Oli maksettava tuplatullit, mutta sala-

kuljetuksesta emme saaneet rangaistusta. Pauli sanoi maksaessaan

tullimiehelle, että Saksasta saa tuoda makkaraa halvemmalla. Oli

tuonut monesti. Tähän tullimies oli ystävällisesti todennut:

- Tenon lohihan se ei olekaan saksalainen makkara.

Kyllä se on osaava kalastaja…

Kalastaminen ja lohi ovat Utsjokelaisille pyhä asia. On tärkeää, että

kaikki tapahtuu tarkoin sääntöjen mukaan. Lupien tulee olla kun-

nossa ja sääntöjen tiedossa.

Kiertäessään Utsjokea professori Paavo Kallion, Kevon aseman

esimiehen kanssa 1970-luvulla kävi Pauli Lappalaiselle vähitellen

ilmeiseksi, että PK ei tainnut sittenkään olla oikea kalamies. Ei tun-

tenut pienintäkään kiinnostusta tätä jaloa harrastusta kohtaan. Eh-

kei ollut ikinä monien lapinvuosiensa aikana edes yrittänyt kalas-

taa? Tämä tietenkin tuntui täysin käsittämättömältä, varsinkin paik-

kakuntalaisista:

- Jos ravaa kesätolkulla ympäri tuntureita ja skaidikoivikoita ei

voi olla kalastamatta. Kyllä se on osaava kalastaja se PK. Ei ole

koskaan jäänyt kiinni salakalastuksesta, vaikkei ole milloinkaan os-

tanut kalastuslupaa ja vaikka olemme yrittäneet yhyttää.  Ja myön-
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tää itsekin pyytäneensä lohta. Sillä on joskus ollut perhokin lippa-

lakissa.

- Onko se totta? kysyi Pauli kerran PK:lta, -  että sinä pyydät

Utsjoelta lohta? Näin olen kuullut kerrottavan. Ja mistä, jos saan

kysyä?

- Totta hyvinkin, vastasi PK. -Tuolta Uula Hagelinin kaupasta.

Ja monta kertaa olen pyytänyt. Ei kukaan ole vaan aiemmin huo-

mannut kysyä, että mistä. Ja sitä paitsi tulee halvemmaksi ostaa

lohta kuin lupa ja kalavehkeet ja tuhlata hyvää työaikaa kalastamiseen.

Erään kerran Utsjoella Pauli Lappalainen ja  PK kestitsivät in-

nokasta kalastajaa Markku Artkoskea Tampereelta. Pitkän yön yrit-

tämisen jälkeen Artkoski tuli aamulla lopultakin majoille väsyneenä

mutta innoissaan 5 kilon lohen kanssa osoituksena siitä, että ”kalan-

saalis oli vain heittojen lukumäärän funktio”.

- Siinäs näet PK. Päästiin taloudellisessa tuloksessakin lähes

voiton puolelle, huomautti Pauli. Vasta myöhemmin Artkoski roh-

keni kertoa ostaneensa lohen. Liekö kuitenkaan kertonut PK:lle?
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Yliopistollista tyrnitutkimusta

Pauli Lappalainen aloitti tyrniviljelyn Turun Satavan Sammalmäessä

vuonna 1995. Hankkeessa yhdistyivät pensasaidan rakentaminen,

rannan kunnostus, erinomainen harrastus ja odotettavissa olevat

tyrnimarjat. Pauli ja poikansa Hannu olivat perehtyneet tyrnin eri-

tyisiin terveydellisiin ominaisuuksiin ja taimien kasvatukseen ja tä-

män myötä moniin oivallisiin ideoihin ja mahdollisuuksiin. Nyt,

vuonna 2002, Sammalmäessä kasvaa satojen pensaiden keskellä mm.

neljä alkuperäistä, aidalla suojattua, kiinalaista tyrnipensasta, joiden

juuripistokkaita istutetaan tulevina vuosina myös Lappiin.

Vuonna 1999 isän ja pojan toimesta istutettiin taimia mm. Ro-

vaniemen Muurolaan. Pieni alku on laajenemassa osaksi mahtavaa

Ounasjoki -projektia, jossa tavoitteet ovat selvästi harrastustoimintaa

pidemmällä.

Yhteistyömme alkoi siis monien vuosien jälkeen uudelleen ke-

väällä 1998, jolloin sain työpaikalleni yliopistolle yllättävän ja miel-

lyttävän puhelun.

- Tässä Pauli Lappalainen. Terve. Muistatko?

Tyrnipensas,
Hippophaé rhamnoides
L.ssp. mongolica
Pauli Lappalaisen
tyrnitarhassa Sammal-
mäessä.
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Toki muistin.

- Olen huomannut, että sinä teet töitä tyrnin parissa. Kovin

mielenkiintoista. Minulla on pieni ongelma ja soitin kysyäkseni neu-

voa. Tyrnimarjamme pääsivät loppumaan. Tiedätkö mistä voisin ostaa

täydennystä ensi syksyyn asti?

Tästä alkoi tyrniystävyytemme. Aikaisemmista tapaamisistamme

olikin vilahtanut jo runsaan sukupolven verran aikaa. Hannun ja

Marjo-Riitan olimme vaimoni Sinikan kanssa sen sijaan tavanneet

useammin jälkikasvun koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa.

Toimitin Paulille muutaman kilon tyrniä ja sain samalla käynnillä

perusteellisen selvityksen Sammalmäen tyrniviljelmistä. Uskomatonta

miten monitaitoiseksi insinööri voi tiukassa tilanteessa muovautua.

Sivusimme keskustelussa tietenkin myös Turun yliopistossa tehtä-

viä tyrnitutkimuksia ja kerroin yhteyksistämme Kiinaan ja Englan-

tiin, tyrniöljyllä tehtävistä kemiallisista, teknologisista, ravitsemuk-

sellisista, kliinisistä ja farmakologisista tutkimuksista. Ja kaikesta

muustakin. Kerrankin oli kuulijoita, jotka eivät heti yrittäneet kar-

kuun!

Varmaankin tulin maininneeksi yliopistotutkimuksen ankeat ajat

(näyttää olevan sukuvika) koska Pauli katsahti Hannuun kysyvästi.

- Mitäs arvelisit, jos ottaisimme osaa tyrnitutkimukseen?

Muistaakseni toimitusjohtaja Hannu nyökkäsi kevyesti.

Tämä johti tutkimussuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen

jälkeen nopeasti Turun yliopiston hallintohuoneessa järjestettyyn

tilaisuuteen, jossa yliopiston rehtori Keijo Virtanen luovutti juh-

lalikööripullot lahjapakkauksissa toimitusjohtaja Hannu Lappalai-

selle, talouspäällikkö  Niko Lappalaiselle sekä poissaolevana teolli-

suusneuvos Pauli Lappalaiselle. Rehtori kiitti huomattavasta talou-

dellisesta tuesta, jonka avulla voitaisiin rahoittaa tyrnitutkimusta yli-

opistossa yli kahden vuoden ajan ja jona aikana vieraileva tutkija,

maisteri Yang Baoru Kiinasta saisi väitöskirjansa valmiiksi.
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Yang Baoru väitteli Turun ylipistossa tohtoriksi 5.12.2001 ai-

heesta ”Lipophilic components of sea buckthorn (Hippophaë

rhamnoides) seeds and berries and physiological effects of sea

buckthorn oils”.

Summary of the thesis work of Yang Baoru

Sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) is a berry-bearing species of the
family Elaeagnaceae, which consists of nine subspecies. The berry has been
used in Mongolian and Tibetan medicine since ancient time and lately as
ingredients of health products and cosmetics, especially in China and Russia.
On the basis of a comprehensive review of the literature, a series of
investigations were carried out to study the lipophilic components of seeds
and berries of sea buckthorn of different origins and the effects of harvesting
times. The major fatty acids in seeds were linoleic, α-linolenic, oleic and
palmitic acids, and palmitoleic and palmitic acids dominated in the soft parts.
Oil content, fatty acids and sterols in the soft parts and whole berries were

FM Yang Baoru, rehtorit Aarne Rousi ja Keijo Virtanen, tj. Hannu Lappa-
lainen, prof. Heikki Kallio ja KTL Niko Lappalainen 17.08.1999.
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significantly influenced by origin and harvesting time, whereas those in the
seeds were more stable. Dietary supplementation with CO

2
-extracted sea

buckthorn seed and soft part oils improved atopic dermatitis. Different
mechanism may be involved in the positive effects of the two oils. The fatty
acids, especially α-linolenic acid, in seeds may have played an important
role, whereas the high content of vitamins and sterols in the soft parts may
have been responsible for the effects of the soft part oil.

 Olen monesti miettinyt Pauli Lappalaisen motiivia tällaiseen tekoon.

Päätöksestä on vaikea löytää vanhan herrasmiehen hyödyn tai mai-

neen tavoittelua tai muuta rationaalista selitystä. Niin monethan

voisivat vaivatta ja ilman ylikäymättömiä taloudellisia uhrauksia

tukea tiedettä, mutta kuka sen tekee! Väistämättä mieleeni tuli ta-

paus yli kolmen vuosikymmenen takaa, jolloin nuori toimitusjohta-

ja Pauli Lappalainen ehdotti työnjakoa Kevon tutkimusaseman kol-

mannen vaiheen päärakennuksen rakentamisessa:

- Jospa sovittaisiin sellaisesta työnjaosta, että te rakennatte sen

talon ja minä hoidan ne muodollisuudet.

Tohtori Yang Baoru luovuttamassa tuoretta väitöskirjaansa Pauli Lappa-
laiselle 14.12.2001
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Tutustuminen suomalaiseen tyrniviljelmään ja
viljelijään

”Sammalmäen Tyrniseura ry:n tarkoituksena on edistää ja ylläpitää

tyrnipensaan kasvatusta, hyötykäyttöä, tieteellistä tutkimusta Suo-

messa sekä kaikkea tyrnimarjan terveysvaikutusten tutkimusta”,

mainitaan Pauli ja Hannu Lappalaisen ideoiman ja toteuttaman

Sammalmäen Tyrniseuran sääntöjen toisessa pykälässä.

Jo ennen seuran perustamista vuonna 2001 ovat Sammalmäen

tyrniviljelmät saaneet osakseen erityistä huomiota, mistä seuraava

esimerkki.

Lokakuun 10 päivänä vuonna 2000 vieraili Pauli Lappalaisen

rantapalstalla Satavassa tohtori Gensho Ishii Japanista. (Hokkaido

National Agricultural Experiment Station) osana Pohjolan vierailu-

Collecting CaCaCaCaCa MgMgMgMgMg KKKKK FeFeFeFeFe MnMnMnMnMn ZnZnZnZnZn CuCuCuCuCu PbPbPbPbPb CdCdCdCdCd
date ug / g ug / g ug / g ug / g ug / g ug / g ug / g ug / g ug / g

SeedsSeedsSeedsSeedsSeeds

Tsuiskaja 23.8.1999 180,4 1093,4 7710,9 41,1 12,6 58,9 8,6 0,01 0,08

Oranzevaja 23.8.1999 181,1 1185,7 9874,6 49,8 8,5 48,1 8,1 0,01 0,29

BerriesBerriesBerriesBerriesBerries

Tsuiskaja 23.8.1999 56,9 104,8 2041,4 4,3 1,6 3,4 0,65 0,01 0,03

Oranzevaja 23.8.1999 56,0 103 1883 4,2 1,6 3,4 0,64 0,01 0,02

Sammalmäen tyrnimarjoja on tutkittu useana vuonna. Taulukossa on
esitetty eräitä tuloksia vuoden  1999 sadosta. Korjuuajankohdalla ei ole
suurta merkitystä. Pensaiden välillä erot ovat merkittäviä johtuen ilmei-
sesti sekä kasvin perimästä että maan ravinnetilanteesta. Tyrni on hyvä
tärkeiden hivenaineiden lähde.
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aan. Vieraan tehtävänä oli tutustua erityisesti Helsingin yliopiston,

Maatalouden Tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston tyrnitutki-

mukseen. Toimin oppaana yhdessä kiinalaisen biotekniikan ja kasvi-

patologian tuplamaisterin, Yang Baorun kanssa, joka tulisi väittele-

mään syksyllä 2001 Turun yliopistossa elintarvikekemian tohtoriksi

tyrnin koostumuksesta ja terveysvaikutuksista. Sammalmäkeen saa-

puvaa japanilaista vierasta oli informoitu iltapäivän ohjelmasta seu-

raavasti:

”Iltapäiväkahvit ja tutustuminen suomalaiseen tyrniviljelmään”.

Tietoisena Pauli Lappalaisen tavoista suunnistimme klo 15.00

suoraan Sammalmäen huvimajaan.

- Tyrniviljelijän pihamajaan oli järjestetty erityisen miellyttävä

kahvitilaisuus, jossa viljelijä Lappalainen ja hänen poikansa esitteli-

vät viljelyn tavoitteita ja kokemuksiaan, raportoi tohtori Ishii myö-

hemmin.

Sammalmäen tyrniviljelmään tutustumassa. Pauli Lappalaisen vieraina
japanilainen tohtori Gensho Ishii (vas.), professori Heikki Kallio ja kiina-
lainen filosofian maisteri Yang Baoru. Oikealla kodinhoitaja Rauni Astala.
Kuva on otettu syksyllä 2000.
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Se mikä kaukaista vierasta rantaviljelmille saavuttuamme eri-

tyisesti hämmästytti, oli monipuolisen tyrnikasvuston laatu ja elin-

voima. Kaikki pensaat olivat terveitä, elinvoimaisia ja uskomatto-

man hyvin marjovia.

- Oksat kuin metrin mittaisia oransseja maissintähkiä. Viljelmän

sijainti veden äärellä siten, että valon lisäksi välttämätön tuuli voi

hyväillä pensaita, ei jäänyt minulta huomaamatta, kuvasi tilannetta

tohtori Ishii.

Pauli Lappalainen esitteli alueen tavanomaiseen tapaansa.

- Ajattelimme, että on parasta perustaa viljelmä kerralla kun-

nollisesti. Hiekkaa, multaa, terveet, monipuoliset taimet, merituuli,

automaattinen pensaskohtainen tihkukastelu - ja kourallinen

dolomiittikalkkia kullekin vuosittain. Sen mitä emme itse tienneet

kysyimme niiltä, jotka paremmin taisivat. Ja sitten meillä on omasta

takaa riittävästi poimijoita, tokaisi Pauli katsoen Hannuun.

- Niin, meillähän toimii yhteisössä tunnetusti tämä yksi mies

yksi ääni -periaate, vastasi Hannu lakonisesti.

Japanilainen vieraamme saattoi todeta sen minkä me muut vie-

raat jo kokemuksesta tiesimme. Sammalmäen viljelmät ovat kan-

sainvälisestikin  huippuluokkaa. Vierailun jälkeen selvitin varmuu-

den vuoksi tohtori Ishiille, että nähtyjen n. 200 pensaan hoito ei

ollut teollisuusneuvos Lappalaisen eikä toimitusjohtaja Lappalaisen

varsinainen päätyö, vaan ainakin tällä hetkellä vain rakas harrastus.

- Understood, vastasi kaukainen vieras.

Hannu hoitakoon jokiprojektia

- Hannu hoitaa nykyään sitä Ounasjoki -projektia, jonka olemme

yhdessä aloittaneet, totesi teollisuusneuvos Pauli Lappalainen kes-

kustellessamme Kiinteistökartion toimitusjohtajan työhuoneessa

kesäkuussa vuonna 2001 lohesta ja tyrnistä. Nämä kaksi luonnon-
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varaa näyttävät liittyvän yhteen Pauli Lappalaisen ohjastamassa ”La-

pin hyvinvoinnin edistämishankkeessa”.

- Suunnitelmissamme on tehdä Ounasjoesta lohijoki, mikä edel-

lyttää kuntien, kalavesien omistajien ja Kiinteistökartion yhteistyö-

tä. Aikanaan joki ruopattiin uittoa varten. Nyt laitetaan kivet takai-

sin koskiksi. Kaivinkoneen kuljettajan kymppinä toimii ammattitai-

toinen kalabiologi. Lohiportaat ja voimalaitokset eivät kylläkään ole

aivan yhteismitallisia, selvittivät isä ja poika.

Vaikka Lapin Liitto, Lapin luonnonsuojeluyhdistys ja voima-

virran omistava Kemijoki Oy ovat hankkeessa mukana, ei asia var-

maankaan ole aivan yksinkertainen. Onneksi valtakunnan hallitus

on tehnyt päätöksensä, että Ounasjokea ei valjasteta. Kun muistam-

me vuosikymmenten allas- ja valjastuskysymykset Suomen Lapissa,

saattaisi kuulijan vallata epäusko. Ilman erityisiä äänenpainoja ker-

rottu “Suunnitelmamme on tehdä Ounasjoesta lohijoki” tekee usko-

misen kuitenkin huomattavasti helpommaksi.

Kittilän kunnan Tepaston kylän Lehtiniemen Porokoskelle on

lisäksi suunnitteilla maailman pohjoisin luontoon sopeutettavan

tyrniviljelmän perustaminen.

Tähän mennessä Rovaniemen viljelykokeet ovat onnistuneet

hyvin kertoo Pauli Lappalainen, - ja se kannustaa jatkamaan.

Mahdollisesti tietämättään, tai sitten vaatimattomiksi tekeytyen

Pauli ja Hannu Lappalainen ovat tekemässä erinomaisen tärkeän

teon. Samaa alkuperää olevia tyrnejä kasvatetaan sekä Sammalmäessä

että 700 - 800 km pohjoisempana Suomen Lapissa. Hanke tulee

kohtaamaan monia riskejä ja ongelmia kuten talven ja kasvitautien

rasitukset, armottoman pitkän kesäpäivän (mikä voi olla suurempi

sopeutumisongelma kuin talven hyytävät pakkaset) ja viljelmien pe-

rustajien pitkäjänteisyyden riittämisen. Näistä ongelmista huolimat-

ta on olemassa kohtuulliset onnistumisen mahdollisuudet.

Ehkä nämä Lapin kehittämiseen liittyvät suunnitelmat olivat
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pontimena Paulin paria vuotta aiemmin Hannulle osoittamalle reto-

riselle tokaisulle “Mitäs arvelisit, jos ottaisimme osaa tyrnitutki-

mukseen?”

Tauno Nurmela, Paavo Kallio ja Pauli
Lappalainen

Kielitieteilijä (Tauno Nurmela), luonnontieteilijä (Paavo Kallio) ja

rakentaja (Pauli Lappalainen) tutustuivat toisiinsa joskus 60-luvun

alkupuolella. Varsinaiset kirjalliset dokumentit kolmen herran tu-

tustumisen alkuajoista ovat vähäiset.

Kevon tutkimusaseman edustalla joskus 1960-luvun lopulla, vasemmal-

ta,. prof. Paavo Kallio, rehtori Tauno Nurmela, Pauli Lappalainen,

lääket.lis. Henrik Appelqvist ja prof. Seppo Sulkava.
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Todennäköisesti yhteydenotot olivat aluksi melko yksisuuntaisia.

- Turun Yliopiston (tähän aikaan yksityisen yliopiston nimi

kirjoitettiin vielä isolla Y:llä) Lapin tutkimusasema olisi kiitollinen

voidessaan saada Teidän taloudellisen tukenne hankkeen toteutta-

misessa, kirjoitti professori Paavo Kallio kirjeessään teollisuusneu-

vos Pauli Lappalaiselle kirjeessään vuonna 1964.

Myöhemmin, kun kansleri Tauno Nurmela toimi romaanisten

kielten tutkijoiden kongressin presidenttinä Turussa 6-10.8. 1972,

sai Pauli Lappalainen kirjeen, jossa Nurmela totesi muun muassa

seuraavaa:

- Olen ajatellut, että yksi ilta, nimittäin maanantai elokuun 7

päivän ilta, vietetään ”persoonallisena saunailtana”.  … Olisi ehkä

mahdollista, että kongressin osanottajat voisivat viettää iltansa jos-

sakin turkulaisessa kesäkodissa saaristossa tai meren rannalla, mis-

sä heille tarjottaisiin sauna ja sen lisäksi ainakin palanen makkaraa

ja kulaus esim. Auran olutta.

Pauli Lappalaisen vastaus kuului seuraavasti:
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Tuus

Paavo Kallio

Saksalaiset vieraat nauttivat Sammalmäen alasaunalla iltapalaa, mah-

dollisesti makkaraa ja Auran olutta.

Yhteydenpito oli sittemmin vähemmän muodollista ja kehittyi

ajan myötä samoja etuja ajavien Lapin ystävien henkilökohtaiseksi

tuttavuudeksi ja ystävyydeksikin. Monet tärkeät asiat etenivät tältä

pohjalta. Sukset olivat toisinaan käyttökelpoisin työväline ja hiihto-

retki se oivallisin neuvotteluhetki.

Usein asiat etenivät juohevasti ja mm. Kevon rakentaminen

teki pohjoisen, kansainvälisen tiedeyhteistyön mahdolliseksi.

Elämä valitsee kuitenkin itse tiensä. PK:n kirje Paulille Jarmon

traagisen poismenon jälkeen sisälsi seuraavan viestin: - On tilantei-

ta, joissa avuttomuuteni on niin suuri, että on parempi kun ei tee

muuta kuin lähtee kävelemään metsään - mahdollisimman yksinäi-

seen paikkaan. ... Säilytä edelleen rohkeutesi. Toivon Sinulle ja

Perheellesi sitä hyvää, mikä kaikkein vaikeimpinakin hetkinä

läheisimmässä piirissä pitää elämän pystyssä.
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Hannu Lappalainen

Liitteet:

Kivikartio Oy:n rakentamia
kiinteistöjä

Kiinteistöjen sijaintikartat
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KIVIKARTIO OY:N RAKENTAMIA KIINTEISTÖJÄ
Vuosi = kohteen valmistumisajankohta, lukuun ottamatta 1940-lukua, jolloin on kyse työn aloittamisesta.

Ensimmäisissä rakennuskohteissa mainittu myös laskutuksen kokonaismäärä.

VUOSI KOHDE OSOITE TILAVUUS m³ SUUNNITTELU MESTARI  
1945 Jalopuu Oy 

Laskutettu 861.195,55 mk 
Naantali - - rkm. E.A. Granlund 

1945 Johtaja E. Arko, omakotitalo 
Laskutettu 397.197,85 mk 

Kakskerta - - rkm. Paavo Lindberg 

1945 Kauppias V. Rantanen, remontti 
Laskutettu 81.457,60 mk 

Rymättylä - - rkm. Paavo Lindberg 

1945 Konemestari A. Kateisto, omakotitalo 
Laskutettu 355.509,45 mk 

Pansio - - rkm. Paavo Linberg 

1945 Kutomo & Punomo Oy, vanhan tehtaan 
saneeraustyö, laskutettu 366.687 mk 

Kärsämäentie 11 - - - 

1945 Maanviljelijä H.Laine, omakotitalo 
Laskutettu 666.600,45 mk 

Raisio - - - 

1945 Mariabergin Kauppapuutarha, asuinrakennus 
Laskutettu 602.369,50 mk 

Turku - - rkm.Paavo Lindberg 

1945 Merivoimien Keskusvarikkotyö  
Laskutettu 9.374.163,95 mk 

Parola - - rkm. Paavo Herhi 

1945 Neiti L. Kanervo, remontti 
Laskutettu 62.574,30 mk 

Naantali - - rkm. Sulo Varhelo 

1945 Opettaja O. Santalahti, omakotitalo 
Laskutettu 763.655,50 

Vyökatu 7 - - rmk. E. Putkonen 

1945 Oy Arion Ab konttori- ja tehdasrakennus 
Laskutettu 2.204.259,45 mk 

Tiilentekijänkatu 4 3.000 Arkk. Lauri Sipilä rkm. Paavo Lindberg 

1945 Oy Manilla Ab, pommisuoja 
Laskutettu 262.279,70 mk 

Itäinen Rantakatu 64 I. Lindberg rkm. Paavo Lindberg 

1945 Puolustusministeriön rakennustyö 4. 
Laskutettu 17.016.505,50 mk 

Pansio - - - 
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1945 Rva O.Kaltela, remontti 
Laskutettu 230.152,70 mk 

Kaarina - - rkm. Paavo Lindberg 

1945 Turun Kaakelitehdas, ratatyömaa, pihaurakka 
yms. kesto 3 vuotta. 
Laskutettu 17.829.791,00 mk

Klinkkerikatu - - rkm. Paavo Lindberg 

1945 Turun kaupungin kaasulaitos 
Laskutettu 250.000 mk 

Matruusinpolku - - - 

1945 Turun Yliopiston ratatyömaa 
Laskutettu 3.836.932,40 mk 

Vänrikinkatu - - - 

1945 Uudenkaupungin Telakka ja Konepaja Oy:lle 
asuintaloja.
Laskutettu 7.029.923,35 mk 

Uusikaupunki  -  rkm. Granlund 

1946 Puutarhakoelaitos, asuintalo Piikkiö - - - 
1946 Turun kaupungin kaasulaitos 

Laskutettu 457.825,00 mk. 
Matruusinpolku - - - 

1946 Uudenkaupungin Telakka ja Konepaja Oy, 
telakkaurakka, laskutettu 14.684.510,75 mk 

Uusikaupunki - - - 

1946 Valtionrautatiet, konepaja ja asuinrakennuksia 
yms. Laskutettu 43.610.412,50 mk 

Hyvinkää - - - 

1947 Oy Manilla Ab Itäinen Rantakatu 64 - - - 
1947 Lännen Kala Oy, toimisto ja tuotantorakennus Isoheikkiläntie 16 - - - 
1947 Oy Nobel-Standard Ab, varastosäiliöitä Pansion Öljysatama 10.000 - rkm. Salonen 
1947 Paraisten Kalkkivuori Oy 

Laskutettu 950.000,00 mk 
Parainen - - - 

1947 Teollisuuden Polttoöljy Oy, tie-, rautatie-, 
varastosäiliö- pumppuasema –ja satamatyö 

Pansion Öljysatama 20.000 mm. Ins.tsto. T.O. Pöysälä rkm. Mäkelä 

1947 Turun kaupungin Satamarakennustoimisto 
Linnanaukonlaituri, raide ja varastorakennus 

Turun satama 17.500 Turun kaupunki rkm. Leino 

1948 Filip Pahlman & Co, asuintalo - - - - 
1948 Kauppias Toivo Bang, asuinrakennus Kurjenkaivonkenttä 4 - - - 
1948 Littoisten Verkatehdas, korjaustyö Littoinen - - - 
1948 Oy Manilla Ab, konttorirakennuksen saneeraus Itäinen Rantakatu 64 I. Lindberg rkm.  Hopeala 
1948 Oy Suomen Villa Fridhem, asuinrakennus - - - - 
1948 Paimion Säästöpankki, pankkitalo  Paimio, Vistantie 7  - - - 
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1948 Paraisten Kalkkivuori Oy Parainen - - - 
1948 Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin srk, 

Kirkko ja pappila 
Birgerinkatu 15, nyk. 
Ursininkatu 15 A 

7.200 Turun kaupunginarkkitehti  
A.E. Sandelin 

-

1948 Turun kaupungin Kaasulaitos Matruusinpolku - - - 
1948  Turun kaupungin Satamarakennustoimisto, 

laituri ja varastorakennustyö 
Turun satama - Turun kaupunki - 

1948 Turun Rannikkotykistörykmentti, laituri ja 
perustustöitä

Utö - Merivoimien esikunta - 

1948 Varsinais-Suomen Maatalouspiiri, Näsenkosken 
patotyö

Perniö - - - 

1948 Varsinais-Suomen Tuberkuloosiparantola 
korjaustyö

Paimio - - - 

1949 Tohtori F. Borg,  huvila  Kopenkatu 6, Naantali - arkk. Aarne Ervi - 
1950 Turun Ensikoti, äitien ja lasten turvakotirakennus Luolavuorentie 7 7.140 arkk. Totti Sora  
1951 Keskusautohalli, automyymälä- ja toimistotalo  Brahenkatu 8 5.000 arkk. Lauri Sipilä rkm. Kangassalo 
1951 Läntinen Rantakatu 21, As.Oy Läntinen Rantakatu 21 - arkk. Erik Bryggman rkm. Sven Valkamo 
1951 Oy Manilla Ab köysitehtaaseen lisäkerros Itäinen  Rantakatu 64 19.000 E. Nordman - 
1952 Tonttulinna, As.Oy, kolme 7-kerroksista 

pistetaloa
Nokiankatu 30.000 arkk. Olavi Laisaari rkm. Allan Peltola 

1953 Kylmäpihlajan majakka Kylmäpihlaja 7.000 arkk. Kerttu Tamminen rkm. Tuukka Vainio 
1953 Pansion laivastoaseman kasarmirakennus I ja II Laivastontie 2 22.300 Noko rkm. E.Viljanen ja  

rkm. Risto Järvinen
1954 Ajoksen luotsiasema Kemi Kemin kaup.arkk. rkm. Olavi Lehtonen 
1954 Keskusautohallin lisärakennus Brahenkatu 8 4.200 arkk. Lauri Sipilä rkm. Tuukka Vainio 
1954 Turun Sataman huoltorakennus Satama 9.000 arkk. Veijo Kahra rkm. Risto Järvinen 
1954 Turun Yliopiston lääketieteeninstituutti II-osa Kiinamyllynkatu 10 30.000 arkk. Jorma Järvi rkm. Alpo Aalto 
1955 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen  

7-kerroksinen liike- ja asuinrakennus 
Eerikinkatu 22 12.350 arkk. Oiva Kallio rkm. Risto Järvinen 

1955 Oy Manilla Ab, kehruusalin saneeraus Itäinen Rantakatu 64 - C. Nordman - 
1955 Raahen seminaarin harjoituskoulu Raahe 18.500 Arkk.tsto A.Hytönen & R.V. 

Luukkonen
Tuukka Vainio 

1955 Yliopistonkatu 12 b, As.Oy 7-kerroksinen 
lamellitalo

Yliopistonkatu 12 b 31.000 arkk.tsto Ehojoki & Kahra rkm. Allan Peltola 

1956 Brahenhovi, As.Oy, 6-kerroksinen liike ja 
asuintalo

Yliopistonkatu 11 a 14.000 arkk. Veijo Kahra rkm. Alpo Aalto 
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1956 Turun ev.lut. srk:ien seurakuntatalo Eerikinkatu 1-3 50.000 Arkk. tsto. Erik Lindroos rkm. Risto Järvinen 

1956 Turun Yliopiston Ylioppilaskunta asuinrakennus 
C-talo

Rehtoripellonkatu 6 14.730 prof. Erik Bryggman rkm. Tuukka Vainio 

1957 Kupittaan Yhteiskoulu Sireenikuja 1 14.000 Arkk.tsto A.Ehojoki & V. Kahra - 
1957 Kivikartio Oy:n keskusvarasto ja paritalo Isoheikkilänkatu 12 14.350 ins. Pauli Lappalainen rkm. Paavo Lindberg 
1957 Rautatienpuisto, As.Oy, 8-kerroksinen 

lamellitalo, joka valmistuessaan oli Turun suurin 
asuintalo

Läntinen Pitkäkatu 26 A  30.000 Arkk.tsto Laitsalmi ja 
Salokannel

rkm. Eemil Lehtonen,
rkm. Allan Peltola, 

1957 Sofianlinna, As.Oy, 8-kerroksinen lamellitalo Sofiankatu 5 15.600 arkk. A.Ehojoki ja V. Kahra rkm. Allan Peltola 
1957 Turun Normaalilyseo Kuninkaankartanonkatu 32.500 arkk.  Kerttu Tamminen rkm. Olavi Lehtonen 
1958 Kauppiaskatu 9 a, As.Oy. 9-kerroksinen 

lamellitalo torin laidalla. 
Kauppiaskatu 9 a 18.500 Arkk.tsto Ole ja Bertel 

Gripenberg
rkm. Risto Järvinen 

1958 Oy Wiklund Ab, tavaratalon matala osa Kauppiaskatu 7 22.500 Arkk.tsto Ole ja Bertel 
Gripenberg

rkm. Risto Järvinen 

1958 Porthaninkatu 6, As.Oy, 7-kerroksinen 
lamellitalo

Porthaninkatu 6 14.000 Arkk.tsto A.Ehojoki & V. Kahra rkm. Risto Järvinen 

1958 Puolalan Yhteislyseon lisärakennus Puutarhakatu 3 9.000 Arkk.tsto Sirkka ja Aarne 
Piirainen

rkm. Alpo Aalto 

1959 Honkamäenpuisto, As.Oy, kolme 8-kerroksista 
lamellitaloa

Kivikartiontie 37.000 arkk. Olavi Laisaari rkm. Risto Järvinen   
rkm. Olavi Lehtonen 

1959 Keskusosuusliike Hankkijan viljasiilo- ja 
rehusekoittamorakennus

Jonkankatu 3 30.000 rkm. Savolainen rkm. Risto Järvinen 

1959 Kultatalo, liike- ja toimistotalo torin laidalla Aurakatu 12 A 12.500 arkk. Veijo Kahra rkm. Allan Peltola 
1959 Puistokatu 6 As.Oy, 7-kerroksinen pistetalo ja 

Helluntai srk:n rukoushuone 
Puistokatu 6 b 12.000 arkk. Olavi Laisaari & Kni rkm. Alpo Aalto 

1959 Turun Karjalaisten  Asunto Oy, 7-kerroksinen 
lamellitalo

Kellonsoittajankatu 17 9.500 arkk. Unto Toivonen rkm. Risto Järvinen 

1960 Keskussairaalan lämpökeskus (TYKS) Hämeenkatu  35.000 arkk.Martta ja Ragnar Ypyä rkm. Allan Peltola 
1960 Mikaelinkulma, As.Oy, 7-kerroksinen liike- ja 

asuintalo
Puutarhakatu 26 8.200 arkk. Tauno Keiramo ins. Sulo Kujala 

1960 Piispankulma, As.Oy  8-kerroksinen lamellitalo Piispankatu 12 11.000 arkk.  Aarne Ehojoki rkm. Alpo Aalto 
1961 Honkamäenniitty, As.Oy, kolme 8-kerroksista 

lamellitaloa ja liikekeskus, jossa Pohjoismaiden 
Yhdyspankin konttori

Kivikartiontie 40.000 arkk. Olavi Laisaari & Kni rkm. Lauri Toukoniitty 
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1961 Kerttulinkatu 12, As.Oy, 7-kerroksinen liike- ja 
asuinlamellitalo

Kerttulinkatu 12 9.000 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 

1961 Oy Manilla Ab, asuntorakennusten saneeraus Itäinen Rantakatu 64 800 - -

1961 Sirkkalankatu 25 b, As.Oy, 7-kerroksinen 
pistetalo

Sirkkalankatu 25 8.500 arkk. Unto Toivonen rkm. Martti Nuutinen 

1961 Turun Karjalaisten Sirkankulma, As.Oy, 6-
kerroksinen lamellitalo 

Sirkkalankatu 12 8.000 arkk. Unto Toivonen rkm. Martti Nuutinen 

1962 Wiklund matala osa, lisäkerros, ensimmäiset 
rullaportaat ja vanhan tilan saneeraus

Kauppiaskatu 7 8.600 Arkk.tsto Ole ja Bertel 
Gripenberg

rkm. Pentti Paavola

1962 Auran Painokiinteistö Oy, kirjapainorakennus Akselintie 3 6.600 arkk. O.ja K. Reima rkm. Leevi Mecklin 
1962  Elementtitehdas Nuutintie 3 5.800 Kivikartio Oy rkm. Unto Mäkinen 
1962 Kaskenmäki, As.Oy, 7-kerroksinen pistetalo Kaskenkatu 6 7.000 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 
1962 Kiinteistö Oy Mikonkatu 4, 8-kerroksinen 

lamellitalo
Mikonkatu 4 14.500 arkk. Olli Vahtera rkm. Martti Nuutinen ja 

rkm. Reima Jussila 
1962 Kupittaankenttä, As.Oy, kaksi 8-kerroksista 

lamellitaloa
Itäinen Pitkäkatu 18-20 27.000 Arkk.tsto Pekka Pitkänen rkm. Allan Peltola 

1962 Kurjenkaivonkenttä, As.Oy, 7-kerroksinen 
pistetalo

Kaivokatu 9 a 7.000 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 

1962 Pinokumpu, As.Oy, neljä 3-kerroksista 
lamellitaloa

Rätiälänkatu 9 25.000 arkk. Osmo Salokannel rkm. Lauri Toukoniitty ja  
rkm. Unto Mäkinen 

1962 SOK tuotevaraston saneeraus + räjähdysaine-, 
kaasu- ja laatikkovarastot

Iso-Heikkiläntie 7 12.000 arkk. A.V. Lehtinen rkm. Reima Jussila 

1962 Turun Osuuskauppa Oy, autotallirakennus Ruissalontie 33 3.400 arkk. Erik Koskelin rkm. Reima Jussila 
1962 Kivikartio Oy:n puutyötehdas Isoheikkiläntie 13 1.690 DI. Karl Blomgren rkm. Martti Mannonen 
1963 Arseninkulma, As.Oy, 7-kerroksinen lamellitalo Vuorikatu 3 9.250 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Markku Lautamäki ja  

rkm. Risto Järvinen 
1963 Kaskenkatu 8 , As.Oy. 8-kerroksinen pistetalo Kaskenkatu 8 10.600 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 
1963 Kastunpuisto, As.Oy, 8-kerroksinen lamellitalo Parrantie 1  14.800 arkk. Unto Toivonen rkm. Lauri Toukoniitty ja  

Keijo Ketonen 
1963 Kerttulinkatu 6, As Oy 7-kerroksinen lamellitalo Kerttulinkatu 6 7.100 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 
1963 Kiinantorni, As.Oy,  8-kerroksinen liike- ja 

asuintalo
Kiinamyllynkatu 5 7.500 arkk. Olli Vahtera rkm. Leevi Mecklin 
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1963 Linna Leipä Oy, SOK:n leipätehdas Isoheikkiläntie 8 12.400 arkk. A.V. Lehtinen rkm. Leevi Mecklin 
1963 Oy Wiklund Ab, tavaratalo, korkea osa ja 

autopaikoitushalli
Eerikinkatu 11 22.000 Arkk.tsto Ole ja Bertel 

Gripenberg
rkm. Lauri Toukoniitty 

1963 Vuorensirkka, As.Oy, 7-kerroksinen lamellitalo Vuorikatu 3 b 9.600 arkk. Olli Vahtera rkm. Markku Lautamäki ja  
rkm. Martti Nuutinen 

1964 A.A. Bergelin Oy, toimitalo Akselintie 11 10.000 arkk. A.V. Lehtinen rkm. Leevi Mecklin 
1964 Ab Samgården, tavaratalo Maarianhamina 9.300 arkk. Arthur Elg rkm. Lauri Toukoniitty 

1964 Hippoksenpuisto, As.Oy kaksi 7-kerroksista 
lamellitaloa ja autotallit 

Hippoksentie 35 27.500 arkk. Olli Vahtera rkm. Martti Nuutinen,  
rkm. Kosti Nolvi ja 
rkm. Reima Jussila 

1964 Luostarinkatu 12, As.Oy, 7- kerroksinen 
lamellitalo

Luostarinkatu 12 16.500 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 

1964 Paraisten Osuuskauppa, tavaratalo Parainen 6.500 arkk. A.V. Lehtinen rkm. Lars Nordström 
1964 SOK, Turun tuotevarasto Iso-Heikkiläntie 9 25.000 arkk. A.V. Lehtinen rkm. Allan Peltola ja  

rkm. Kalevi Haapala 
1965 Kastunniitty, As.Oy, kaksi 3-kerroksinen 

lamellitaloa
Parrantie 3 A 18.300 arkk. Unto Toivonen rkm. Kosti Nolvi,  

rkm. Heikki Hänninen ja
rkm. Keijo Ketonen ja
ins. Sulo Kujala 

1965 Puisto-Eerikki, As.Oy, 7-kerroksinen lamellitalo  Puistokatu 6 a 8.650 arkk. Olli Vahtera rkm. Lauri Toukoniitty,  
rkm. Unto Mäkinen ja
ins. Sulo Kujala 

1965 Saramäenaukio, As Oy, kaksi 4-kerroksista 
lamellitaloa ja myymälä

Saramäentie 29 17.200 arkk. Olli Vahtera rkm. Reima Jussila 

1965 Torkkelinpuisto, As Oy, 9-kerroksinen lamellitalo Itäinen Pitkäkatu 35 9.000 Arkk.tsto Heikki Sarainmaa rkm. Kosti Nolvi,  
rkm. Markku Lautamäki,
rkm. Viljo Tuomela 

1965 Turun Saippua, konttori+pesula Artturinkatu 1 3.500 arkk. O. ja K. Reima rkm. Viljo Tuomela 
1965 Turun Vapaavarasto Oy:n varasto ja tullirak. Tuontikatu 7 25.000 arkk. Jarkko Koski rkm. Keijo Ketonen 
1966 Sauna Lindorm Nauvo, Sackholm 420 ins. Jaakko Girs ins. Jaakko Girs 
1966 Auran Painokiinteistö Oy, kirjapainon 

lisärakennus ja Kauppiaskatu 14 Uuden Auran 
toimistotilojen remontti 

Akselintie 5 7.300 arkk. O. ja K. Reima rkm. Ilpo Uotila ja  
rkm. Leevi Mecklin 
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1966 Kaivonkartano, As Oy 8-kerroksinen lamellitalo Vähä-Hämeenkatu 3 13.825 arkk. Olli Vahtera rkm. Unto Mäkinen 

1966 Kastunrinne, As.Oy, kaksi 3-kerroksista 
lamellitaloa

Leipäläntie 6  17.500 arkk. Unto Toivonen rkm. Lauri Toukoniitty 

1966 Korppoon laitesuoja Korppoo 5.000 Posti- ja lennätinhallitus rkm. Viljo Tuomela ja  
rkm. Markku Lautamäki 

1966 Kutomo & Punomo Oy:n tehdasrakennus  Kärsämäentie 11-15 18.450 Arkk.tsto Pekka Saarema rkm. Heikki Hänninen 
1966 Pohjanpankko, As Oy, 6-kerroksinen lamellitalo Juhannuskatu 6 11.100 Arkk.tsto. Aarne Ehojoki rkm. Leevi Mecklin 
1966 Rettig & Co:n tupakkatehtaan laajennus Satamakatu 1 14.000 arkk. Clas Ekebom rkm. Leevi Mecklin, 

rkm. Viljo Tuomela ja
rkm. Heikki Hänninen 

1966 Satakieli, As.Oy, neljä 3-kerroksista lamellitaloa Tikankatu 28 31.691 Arkk.tsto. Unto Toivonen rkm. Leevi Mecklin 
1966 Turun Ruotsalainen Tyttölyseo, laajennus Luostarinkatu 11 20.000 Arkkitehtuuritsto. Pentti Ahola rkm. Keijo Ketonen ja  

rkm. Heikki Hänninen 
1967 Aarnio-Wihuri Oy:n konttori- ja varastorakennus Lentäjäntie 5 18.120 arkk. Reino Österman / Tuko  rkm. Keijo Ketonen 
1967 Kastunmäki, As.Oy, 3-kerroksinen lamellitalo Leipäläntie 4 6.855 arkk. Unto Toivonen rkm. Tuomo Tervo 
1967 Laukkavuori As.Oy, kolme 3–kerroksista 

lamellitaloa sekä liike-ja kerhorakennus 
Tilhenkatu 1 21.232 arkk. Unto Toivonen rkm. Leevi Mecklin ja  

Viljo Tuomela 
1967 Luolavuorenrinne, As.Oy, kaksi 9-kerroksista 

lamellitaloa
Vuorelantie 3 20.470 arkk. Veijo Kahra ins. Pekka Lappalainen 

1967 Turun Merenkulkukoulu Malminkatu 11 18.900 Arkk.tsto Elma ja Erik 
Lindroos

rkm. Unto Mäkinen ja
rkm. Markku Lautamäki 

1968 Kerttulintörmä, As.Oy, 7-kerroksinen lamellitalo Vähä-Hämeenkatu 10 b 13.900 Arkk.tsto Lukander & Vahtera rkm. Reima Jussila
1968 Luolavuorenmäki , As.Oy kaksi 8-kerroksista 

lamellitaloa
Vuorelantie 6 19.860 arkk. Veijo Kahra ins. Pekka Lappalainen 

1968 Paalmanni, As.Oy, 8-kerroksinen lamellitalo Puutarhakatu 15 24.600 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Unto Mäkinen 
1969 Luolavuoren Huolto Oy, liike- ja autoparkkitalo Vuorelantie 1 20.110 arkk. Veijo Kahra ins. Pekka Lappalainen 
1969 Petreliuksenrinne, As Oy, kaksi 8-kerroksista  ja 

yksi 3-kerroksinen lamellitalo 
Luolavuorentie 46 28.560 arkk. Veijo Kahra ins. Pekka Lappalainen 

1969 Satakielenpuisto, As.Oy 10 piste-ja 2 rivitaloa 
sekä myymälärakennus 

Tilhenkatu 21-23 68.095 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Leevi Mecklin 

1969 Åbo Akademin Instituuttirakennus Porthaninkatu 3 43.000 arkk. Woldemar Bäckman ja  
Helmer Löfström 

rkm. Markku Lautamäki 

1970 Karrintalon Lämpö ja uimahalli Kreetankatu 4 28.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Markku Lautamäki 
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1970 Luolavuoren Kenttävalimo Luolavuorentie - Kivikartio Oy rkm. Stig Dahlberg ja  
rkm. Keijo Savikko 

1970 Puistovahti, As.Oy, 8-kerroksinen lamellitalo ja 
Turun Weikkojen kerhohuoneisto 

Puistokatu 8 12.700 Arkk.tsto Lukander & Vahtera rkm. Reima Jussila 

1970 Sepeteus As. Oy, kaksi 7-kerroksista pistetaloa Kreetankatu 1 16.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Markku Lautamäki 
1970 SOK, lastauslaituri, varasto ja katos Iso-Heikkiläntie 11  - ins.  Pekka Vaahtoniemi / SOK rkm. Viljo Tuomela ja  

rkm. Voitto Tuominen 
1970 VR:n moottorijunien korjauspaja Köydenpunojankatu 14 53.700 arkk. Olavi Lehtonen  rkm. Unto Mäkinen 
1971 Kehrämaari, As.Oy, 8-kerroksinen lamellitalo ja 

metodisti seurakunnan kirkko 
Hämeenkatu 4 14.900 Arkk.tsto Lukander & Vahtera rkm. Unto Mäkinen 

1971 Mikon Lämpö Oy Eskonkatu 10 1.530 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Keijo Savikko 

1971 Satakielen Lämpö, myymälä ja uimahalli Västäräkinpolku 1 32.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Leevi Mecklin ja  
rkm. Viljo Tuomela 

1971 Satakielenrinne As. Oy, neljä 7-kerroksista 
pistetaloa

Västäräkinpolku 4 32.160 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Leevi Mecklin ja  
rkm. Keijo Ketonen 

1971 Topiaantupa, As.Oy, kaksi 7-kerroksista 
pistetaloa

Kreetankatu 3 16.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Reima Jussila 

1972 Kreetanrinne, As.Oy, kaksi 7-kerroksista 
pistetaloa ja 4-kerroksinen lamellitalo

Markulantie 121 20.700  arkk. Aarne Ehojoki rkm. Kari Allen-Perkko 

1972  Peltosirkku As.Oy, neljä 7-kerroksista pistetaloa Västäräkinkatu 1 32.160 arkk. Aarne Ehojoki rkm.  Markku Kangas 
1972 Petreliuksen Lämpö Oy  Ruiskatu 7 1.104 arkk. Aarne Ehojoki ins.Pekka Lappalainen 
1972 Petreliuksenpuisto As.Oy,  kuusi 8-kerroksista 

pistetaloa
Peltolantie 6 57.260 arkk. Aarne Ehojoki ins.Pekka Lappalainen ja  

rkm. Heikki Hänninen 
1972 Teemuntupa As.Oy, kaksi 7-kerroksista 

pistetaloa
Kreetankatu 5 16.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Harry Puisto 

1972 Vagus Oy, lääkäriaseman teko asuintaloon Brahenkatu 11 - arkk. Liisa Purila rkm. Mauno Tammenkoski 
1972 Valas,  As.Oy, 8-kerroksinen lamellitalo Hämeenkatu 2 20.300 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Unto Mäkinen 
1973 Hannunlehto, As.Oy, kolme 8-kerroksista 

pistetaloa
Mäkilänpolku 6 27.270 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Esa Etelämäki ja  

rkm. Reijo Nyström 
1973 Kirjosieppo As.Oy, neljä 7-kerroksista pistetaloa Västäräkinpolku 5 32.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Stig Dahlberg 
1973 Mikonkallio As.Oy, kaksi 8-kerroksista pistetaloa Eskonpolku 2 18.520 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Reima Jussila 
1973 Nättinummen Lämpö Oy Mäkilänpolku 1 600 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Markku Lautamäki 
1973 OOKOO-Auton toimitalo, Turun Osuuskauppa Kärsämäentie 1 26.500 Arkk.tsto Lukander & Vahtera rkm. Mauno Tammenkoski 
1973 Paltan Huolto Oy Ruotumiehenkatu 7 3.130 arkk. Veijo Kahra ins. Jarmo Lappalainen 
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1973 Poppelimetsä, As.Oy, kolme 8-kerroksista 
pistetaloa

Ruistie 6 27.270 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Heikki Hänninen 

1973 Teemunrinne, As.Oy, kaksi 4–kerroksista 
pistetaloa ja kaksi 4–kerroksista lamellitaloa 

Markulantie 119 27.410 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Kari Allen-Perkko 

1973 Turun Kristillinen Kansanopisto Lustokatu 7 20.100 Arkk.tsto Pekka Pitkänen rkm. Harry Puisto 
1974 Kreetankadun Autotalo, 124 autopaikkaa Kreetankatu 2 2.900 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Reijo Nyström 

1974 Kreetankallio, As.Oy, neljä 8-kerroksista 
pistetaloa

Eskonkatu 11 37.040 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Keijo Savikko 

1974 Lehtokerttu, As.Oy, kaksi 7-kerroksista  
pistetaloa

Keltasirkunpolku 1b 16.080 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Stig Dahlberg 

1974 Lehtosirkku, As.Oy, kaksi 7-kerroksista 
pistetaloa

Keltasirkunpolku 1a 16.500 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Stig Dahlberg ja  
ins. Jarmo Lappalainen 

1974 Kyläpaltta, As.Oy, neljä 5-kerroksista pistetaloa Kylässuonpolku 7 25.200 arkk. Veijo Kahra ins. Jarmo Lappalainen 
1974 Pasinpuisto, As.Oy, 5–kerroksinen ja 6-

kerroksinen lamellitalo 
Westerholminkatu 3 26.250 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Keijo Savikko 

1974 Petreliuksen lastentalo Ruistie 2 2.400 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Heikki Hänninen ja  
rkm. Esa Etelämäki 

1974 Petreliuksen uimahalli Ruistie 2 6.860 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Heikki Hänninen ja  
rkm. Esa Etelämäki 

1975 Elementtitehtaan uusi betoniasema Nuutintie  1.100 Kivikartio Oy rkm. Stig Dahlberg 
1975 Kastanjametsä, As.Oy, kolme 8-kerroksista 

pistetaloa
Tähkäpolku 4 27.750 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Heikki Hänninen 

1975 Nättinummen Myymälät, Kiinteistö Oy, liike –ja 
toimistorakennus

Ekmaninkatu 4 8.900 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Esa Etelämäki ja  
rkm. Markku Kangas 

1975 Paulinpuisto, As.Oy, kolme 8 -kerroksista 
pistetaloa

Ekmaninkatu 1 27.660 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Keijo Nyström ja  
rkm. Esa Etelämäki 

1975 Puistopaltta, As.Oy, neljä 5-kerroksista 
pistetaloa

Ruotumiehenkatu 5 25.200 arkk. Veijo Kahra rkm. Harry Puisto 

1975 Pääskynrivi, As.Oy, 1-kerroksinen rivitalo Talvitie 1 979 Kivikartio Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1975 Ruotupaltta, As.Oy, neljä 5-kerroksista pistetaloa Ruotumiehenkatu 7 25.200 arkk. Veijo Kahra ins. Jarmo Lappalainen  

rkm. Mauno Tammenkoski 
1975 Saarnimetsä, As.Oy, kolme 8-kerroksista 

pistetaloa
Tähkäpolku 2 27.750 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Voitto Tuominen 



239

1975 Sohvinlehto, As.Oy, kolme 8-kerroksista 
pistetaloa

Ekmaninkatu 6 27.660 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Keijo Savikko 

1975 Teemunkallio, As.Oy, neljä 8-kerroksista 
pistetaloa

Eskonkatu 8 37.040 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Kari Allen-Perkko 

1976 Nättinummen Huolto Oy Haartmaninkatu 1 1.055 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Viljo Tuomela 

1976 Paltan Päiväkoti Paltantie 27-29 3.420  arkk. Veijo Kahra rkm. Harry Puisto ja  
rkm. Heikki Koski 

1976 Vagus Oy, röntgenvastaanottotilat Brahenkatu 11 - arkk. Liisa Purila rkm. Unto Mäkinen 
1976 Valli-Auto Oy:n korjaamohalli Rieskalähteentie 89 4.000 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Keijo Savikko 
1976 Valpurinkartano, As.Oy, 6-,7-,8- ja 9-kerroksinen 

pistetalo
Nisse Kavon katu 6 35.040 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Kari Allen-Perkko 

1976 Westerholmi, As.Oy, 4-kerroksinen lamellitalo Haartmaninkatu 3 7.100 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Markku Kangas 
1977 Ekmaninpuisto, As.Oy, kolme 9-kerroksista 

pistetaloa
Haartmaninkatu 5 30.600 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Mauno Tammenkoski 

1977 Ekmaninrinne, As.Oy, kolme 3-kerroksista 
lamellitaloa

Haartmaninkatu 6 16.490 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Markku Kangas 

1977 Haartmanni, As.Oy, kaksi 9-kerroksista 
pistetaloa

Haartmaninkatu 8 20.400 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Keijo Savikko 

1977 Kiikari, As.Oy, 5- ja 8-kerroksiset lamellitalot  Linnankatu 26 24.700 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Heikki Hänninen 
1977 Rautalanrinne, As.Oy, kolme 2-kerroksista ja 

yksi yksikerroksista rivitaloa 
Haartmaninkatu 2 8.148 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Viljo Tuomela,  

rkm. Stig Dahlberg 
1977 Ruispuiston autotallit 27 kpl Luolavuorenkuja 1 1.122 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Voitto Tuominen 
1977  Ruisteollisuus, teollisuustalo Ruissalontie 11 22.740 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Harry Puisto 
1977 Tavastilanpuisto, As.Oy, neljä monikerroksista 

rivitaloa
Tavastilankatu 8 9.340 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Mauno Tammenkoski 

1977 Urusvuoren teollisuusrakennus Vajossuonkatu 14 22.740 Arkk.tsto. Lukander & Vahtera rkm. Reima Jussila ja 
rkm. Pertti Aaltonen 

1977 Valpurinrinne, As.Oy, 6-,7- ja 8-kerroksinen 
pistetalo

Valpuri Innamaankatu 5 24.780 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Kari Allen-Perkko 

1978 Ankkurikylä, As.Oy  Ankkurikylänkatu 21 12.000 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Harry Puisto 
1978 Karvatasku, As.Oy,  kahdeksan 3-kerroksista 

lamellitaloa
Karvataskunkatu 10 33.960 arkk. Aarne Ehojoki rkm.. Kari Allen-Perkko 
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1978 Keltasirkunpolun päiväkoti Keltasirkunpolku 3 3.870 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Viljo Tuomela ja  
rkm. Markku Kangas 

1978 Ohrapää, As.Oy, kolme 2-kerroksista rivitaloa Suurpäänkatu 4 6.248 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Mauno Tammenkoski 
1978 Peltolan teollisuushallit ,A, B ja C Apilakatu 13 16.950 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Heikki Hänninen 
1978 Ruispuisto, As.Oy, 3-kerroksinen ja 8-

kerroksinen lamellitalo 
Luolavuorentie 50 16.360 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Voitto Tuominen 

1978 Teräs Oy:n toimitalo Pernontie 14 5.575 Tehosuunnittelu Oy rkm. Esa Etelämäki 
1978 Varissuon keskuspesula ja grillirakennus Katteluksenkatu 6 686 Arkk.tsto Laiho, Pulkkinen 

Raunio
rkm. Mauno Tammenkoski 

1979 Kraatarinkulma, As.Oy, kolme 3-kerroksista ja 
yksi 6-kerroksinen pistetalo 

Kraatarinkatu 1 19.190 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Reima Jussila 

1979 Marjalehto, As.Oy, seitsemän 2-kerroksista 
rivitaloa

Detmarinkuja 3 12.751 Tehosuunnittelu Oy rkm. Mauno Tammenkoski 

1979 Partek Spray-siilo ja korjaamorakennus Pitkämäentie 9 6.407 arkk. Arto Wirén rkm. Heikki Hänninen ja  
rkm. Heikki Koski 

1979 Petreliuksenrivi, As.Oy, kolme 2-kerroksista 
rivitaloa

Puimalankuja 4 8.850 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Voitto Tuominen 

1979 Petreliuksenrivin autotallit Puimalankuja 595 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Stig Dahlberg 
1979 Rypsipuiston autotallit 27 kpl Puimalankuja 1.000 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Voitto Tuominen 
1979 Turun Akatemiatalon saneeraus Hämeenkatu 11 33.300 rakennushallitus rkm. Viljo Tuomela 
1980 Karvapää, As.Oy, 6-kerroksinen ja kolme 3-

kerroksista pistetaloa 
Suurpäänkatu 35 17.900 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Esa Etelämäki ja  

rkm. Mauno Tammenkoski 
1980 Koukkarinkontio, As.Oy, kaksi 3-kerroksista ja 

yksi 7- ja yksi 8-kerroksinen pistetalo 
Koukkarinkatu 6 24.850 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Reima Jussila 

1980 Lukkarintupa, As.Oy, kaksi 2-kerroksista 
rivitaloa

Lukkarinkatu 12-14 
Naantali

2.820 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Harri Puisto 

1980 Meri-Naantali, As.Oy, kolme 8-kerroksista 
suunnattua tornitaloa 

Teljentie 20 
Naantali

27.440 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Harri Puisto ja  
rkm. Reima Jussila 

1980 Puimalanpuisto, As.Oy, 2-kerroksinen rivitalo Puimalankuja 1 2.902 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Stig Dahlberg 
1980 Puimalanrivi, As.Oy, 2-kerroksinen rivitalo Puimalankuja 3 1.950 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Stig Dahlberg 
1980 Rautalanpuisto, As.Oy, kolme 3-kerroksista 

lamellitaloa
Rautalankatu 5 16.630 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Viljo Tuomela ja  

rkm. Esa Etelämäki 
1980 Rypsipuisto, As.Oy, kaksi 8-kerroksista 

lamellitaloa
Luolavuorentie 52 21.400 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen rkm. Voitto Tuominen ja 

rkm. Stig Dahlberg 
1980 Sammon toimitalo & Suomalainen pohja ry:n Aurakatu 24 27.400 Arkk. tsto Sigvard Eklund Ky rkm. Keijo Savikko 
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ravintolarakennus
1981 Huhtamäki, portinvartijan rakennus Kärsämäentie 35 107 Arkk.tsto Jarkko Koski Ky rkm. Voitto Tuominen 
1981 Koukkarinkarhu, As.Oy, 8-kerroksinen pistetalo Päivännousevanpolku 3 9.340 arkk. Aarne Ehojoki rkm. Reima Jussila 
1981 Kulmalanpuisto, As.Oy, kolme 2-kerroksista 

rivitaloa
Talolankatu 7 6.460 Projektikartio Oy rkm. Esa Etelämäki 

1981 Napaturku, As.Oy, viisi 2-kerroksista rivitaloa Napaturunkatu 3 13.000 Tehosuunnittelu Oy rkm. Mauno Tammenkoski 
rkm. Esa Etelämäki 

1981 Nousupuisto, As.Oy, neljä 2-kerroksista rivitaloa Talolankatu 14 6.900 Tehosuunnittelu Oy rkm. Esa Etelämäki 
1981 Petreliuksenkallio, As.Oy 8-kerroksinen pistetalo 

ja kolme 2-kerroksista rivitaloa 
Pertunkatu 3            15.160 Tehosuunnittelu Oy rkm. Voitto Tuominen ja  

rkm. Reima Jussila 
1981 Valkiavuori, As.Oy, neljä 2-kerroksista rivitaloa Valkiapäänkatu 2 9.260 Tehosuunnittelu Oy rkm. Mauno Tammenkoski 
1981 Varissuon Autohalli Pelttarinkatu 6.560 Arkk. tsto Jarkko Koski rkm. Keijo Savikko 
1982 Farmos , Norrskatan laituri Korppoo - Farmos Oy rkm. Unto Mäkinen  

työnj. Kalevi Yli-Kauppila 
1982 Farmos, tutkimuskeskus ja vanhan osan 

saneeraus
Tengströminkatu 8 34.820 arkk. Veijo Kahra rkm. Voitto Tuominen,  

rkm. Stig Dahlberg ja
rkm. Heikki Koski 

1982 Katariinankartio, As.Oy, kolme 1-ja kolme 2-
kerroksista rivitaloa 

Ilpoistentie 41 12.695 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Jussi Kurki ja  
rkm. Reima Jussila 

1982 KESKO, saneeraus Läntinen Pitkäkatu 31-35 15.500 Arkk.tsto Sallamo Ky rkm. Ilpo Töykkälä 
1982 KESKO, toimisto- ja aluevarasto Rydöntie 5  106.400 Arkk.tsto Kauria-Turtola rkm. Keijo Savikko 
1982 KOP, pankkikonttorin saneeraus Satakunnantie 13 - arkk. Ilkka Salo rkm. Unto Mäkinen 
1982 Lampolanpuisto, As.Oy, kaksi rivitaloa Lampolankatu 9.735 Tehosuunnittelu Oy rkm. Esa Etelämäki 

1982 Merikaveja, As.Oy, 4-kerroksinen lamellitalo Lukkarinkatu 11 
Naantali

4.670 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Reima Jussila 

1982 Merilukkari, As.Oy, kaksi 2-kerroksista rivitaloa Lukkarinkatu 18 
Naantali

3.880 Arkk.tsto Lukander & Vahtera rkm. Harri Puisto ja  
rkm. Reima Jussila 

1982 Merinaantalin Huolto Oy, omakotitalo ja 
huoltorakennus

Lukkarinkatu 10
Naantali

450 Arkk.tsto Lukander & Vahtera rkm. Harri Puisto ja  
rkm. Reima Jussila 

1982 Naantalinkartio, As.Oy, kaksi 4–kerroksista 
pistetaloa

Mäkikuja 5 
Naantali

9.370 Tehosuunnittelu Oy rkm. Viljo Tuomela 

1982 Puutarhakatu 17, As.Oy, 8-kerroksinen pistetalo Puutarhakatu 17 16.800 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Kari Allen-Perkko 
1982 SYP:n liikerakennus  Storängen 

Maarianhamina
4.900 stadsark. Folke Wickström rkm. Stig Dahlberg 
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1982 TOP, Kirkkosillan konttorin saneeraus Eerikinkatu 2 1.200 arkk. Veijo Kahra rkm. Unto Mäkinen ja  
työnj. Kalevi Yli-Kauppila 

1982 Turun Puutarhakatu 19 a, As.Oy, 8-kerroksinen 
pistetalo

Puutarhakatu 19 a 16.100 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Kari Allen-Perkko 

1982 Varissuon huolto, laajennus Karvataskunkatu 1 1.020 Arkk. tsto Jarkko Koski rkm. Mauno Tammenkoski 
1982 Wihantola, As.Oy, 8-kerroksinen pistetalo Puutarhakatu 19 b 13.200 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Mauno Tammenkoski 
1983 A. Erikssonin toimitalo Latokarinkatu 5  12.000 Arkk.tsto Jarkko Koski Ky rkm. Keijo Savikko 
1983 Herrankukkaro, As.Oy, kaksi 2-kerroksista 

rivitaloa
Serkunkuja Raisio 3.013 ri. Leena Ojala rkm. Ismo Vaihela ja  

rkm. Heikki Koski 
1983 Iso -Heikkilän teollisuustalo Iso-Heikkiläntie  14 15.100 Tehosuunnittelu Oy rkm. Voitto Tuominen 
1983 Katariinankolmio, As.Oy, 1-kerroksinen rivitalo Ilpoistentie 43 2.220 Tehosuunnittelu Oy rkm. Jussi Kurki 
1983 Kupittaankartio, As Oy, 9-kerroksinen lamellitalo Itäinen Pitkäkatu 16 19.300 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Mauno Tammenkoski
1983 Leiras, lääkeainetehdas Lentokentänkatu 3 39.900 Arkk.tsto Veijo Kahra  rkm. Kari Allen-Perkko 
1983 Turun vapaavarasto, toimistorakennus Tuontikatu 7 4.150 arkk. Jarkko Koski rkm. Keijo Savikko 
1983 Rantalukkari, As.Oy, kaksi 2-kerroksista rivitaloa Lukkarinkatu 13 

Naantali
3.530 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Viljo Tuomela 

1983 Turun Pussi– ja Kirjekuoritehdas Urusvuorenkatu 28.080 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Stig Dahlberg 
1983 Turun Yliopiston lääk.tiet.laitos, saneeraus Kiinanmyllynkatu 8-10 Arkk.tsto Sigvard Eklund Ky rkm. Keijo Savikko 
1983 Wanha-Turku, As.Oy saneeraus Sirkkalankatu 24 16.420 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Heikki Koski 
1983 Varissuonkartio, As.Oy,  Suurpäänkatu 4 31.457 Arkk.tsto Ehojoki & Kumpp. 

Ky
rkm. Reima Jussila 

1983 Turun Hotelli ja ravintolakoulu, saneeraus I osa Inspehtorinkatu 4 6.100 Ins. Conteam Oy ins. N. Vehviläinen ja  
rkm. Heikki Koski 

1984 Kirjekuori Kiinteistö Oy, vanhojen puutalojen ja 
kerrostalon saneeraus 

Yliopistonkatu 33 27.046 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Stig Dahlberg 

1984 Koivulankartio, As.Oy, kaksi 2-kerroksista 
rivitaloa

Murkionkatu 8 4.870 Tehosuunnittelu Oy rkm. Jussi Kurki 

1984 KOP, Suikkila, pankkikonttorin saneeraus Kustavintie 4 - Arkk. Ilkka Salo rkm. Unto Mäkinen ja  
työnj. Kalevi Yli-Kauppila 

1984 Munkvikshöjden, As.Oy, 2-kerroksisia rivitaloja Karttukalliontie 
Parainen

4.129 Arkk.tsto.Jarmo Saarinen Oy rkm. Voitto Tuominen 

1984 Nostokonepalvelu Oy, teollisuushalli Urusvuorenkatu 5 20.390 Plantest Oy ins. Pasi Lappalainen 
1984 Peltolan halli –82, toimistotalo Apilakatu 13 2.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Pertti Aaltonen 
1984 Piispanristin teollisuushalli 1 Jousitie 2 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Markku Kangas 
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1984 Piispanristin teollisuushalli 2 Jousitie 2 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Markku Kangas 
1984 Piispanristin teollisuushalli 3 Jousitie 2 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Markku Kangas 

1984 Rantapastori, As.Oy, yksi 4-kerroksinen 
lamellitalo ja yksi 4-kerroksinen pistetalo 

Lukkarinkatu 9 
Naantali

9.770 Arkk.tsto Lukander&Vahtera rkm. Viljo Tuomela 

1984 TSSP, As.Oy Kaskenportti, pankkisaneeraus Kaskenkatu 17 - - rkm. Unto Mäkinen ja  
työnj.Kalevi Yli-Kauppila 

1984 TSSP, Kärsämäki, pankkikonttori- ja asunto Markulantie 2 2.035 Arkk. Veijo Kahra rkm. Markku Kangas 
1984 Urusvuoren halli 1 Rydöntie 12 b 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 2 Rydöntie 12 a 4.400 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 3 Vajossuonkatu 3 A 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 4 Alueasfaltti Oy Vajossuonkatu 5 A 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 5, Turun Seudun OP Vajossuonkatu 7 A 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 6 Vajossuonkatu 3 B 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 7 Vajossuonkatu 5 B 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 8, M & T Tuotanto Vajossuonkatu 7 B 5.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1984 Urusvuoren halli 9, Marco-California Oy Vajossuonkatu 9  34.730 Tehosuunnittelu Oy rkm. Voitto Tuominen 
1984 Urusvuoren halli 10 Vajossuonkatu 16 21.100 Tehosuunnittelu Oy rkm. Esa Etelämäki 
1985 Birger, As.Oy, 6-kerroksinen lamellitalo Yliopistonkatu 37 20.700 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Mauno Tammenkoski 
1985 Birger, As.Oy, vanhan talon saneeraus Yliopistonkatu 37 6.460 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Mauno Tammenkoski 
1985 Birgerin Autopaikat Oy Yliopistonkatu 37 7.300 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Mauno Tammenkoski 
1985 Erikssonin toimistokiinteistösaneeraus Linnankatu 68 3.850 Arkk.tsto B. Casagrande & Co rkm. Keijo Savikko 
1985 Farmos, Pansion säiliöalue Öljytie - Farmos Oy rkm. Voitto Tuominen 
1985 Karrinkartio, As.Oy, kaksi 3-kerrosista 

pienkerrostaloa
Karrinkatu 10 10.300 Arkk.tsto Sigvard Eklund Ky rkm. Jussi Kurki 

1985 Moikoistenkartio, As.Oy, neljä rivitaloa Killivuorenkatu 28 6.100 Arkk.tsto J. ja U. Rantanen ins. Pasi Lappalainen 
1985 Naantalinkolmio, As.Oy, 4-kerroksinen pistetalo Mäkikuja 3 

Naantali
5.300 Tehosuunnittelu oy rkm. Pertti Aaltonen 

1985 Neste Oy:n paloasema Öljyjalostamo, Naantali - Arkk.tsto Keijo Ström rkm. Ilpo Töykkälä 
1985 Nuutinkodin saneeraus Ruissalontie 19 10.500 Tehosuunnittelu Oy rkm. Stig Dahlberg ja  

rkm. Heikki Koski 
1985 Omakotitalo Saari Loukantie, Raisio 1.100 arkk. Elli Toikka rkm. Unto Mäkinen ja  

rkm. Raimo Lithonius 
1985 Partek, vuorivillatehdas VU 5E Parainen 700 Ins.tsto. Juva rkm. Raimo Lithonius 
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1986 Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin  srk:n 
lisärakennus ja saneeraus

Ursininkatu 15 A 3.800 Arkk.tsto. Casagrande & 
Haroma 

rkm. Mauno Tammenkoski
ja rkm. Markku Kangas

1986 Tornikartio, As.Oy, 14-kerroksinen pistetalo, 
valmistuessaan Turun korkein 

Jösse Sakon katu 8 18.315 Arkk.tsto Laiho Pulkkinen & 
Raunio

rkm. Stig Dahlberg ja
rkm. Esa Etelämäki 

1986 Varissuonkolmio, As.Oy, 2-kerroksiset rivitalot Katunpää 1 6.800 Tehosuunnittelu Oy rkm. Reima Jussila 
1987 Maununkartio,  As.Oy, kaksi paritaloa Hemminginkatu 2 4.100 Tehosuunnittelu Oy rkm. Kari Allen-Perkko 
1987 Rettigin tupakkatehtaan saneeraus Hämeenkatu  25.000 Arkk.tsto. Casagrande & 

Haroma 
rkm. Heikki Koski 

1987 Rinnekartio, As. Oy, 3- ja 5-kerroksinen pistetalo Pohjanmaankatu 2 9.650 Tehosuunnittelu Oy rkm. Viljo Tuomela ja  
rkm. Reima Jussila 

1987 Keskushotelli Oy:n saneeraus ja laajennus Yliopistonkatu 12 a 11.700 Rakenn.tsto Timo Koskinen Ky rkm. Keijo Savikko 
1987 Teräsrautelankartio As.Oy, kaksi 3-kerroksista 

lamellitaloa
Karrinkatu 3 11.140 Arkk.tsto. Sigvard Eklund Oy rkm. Jussi Kurki 
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Kohde Osoite Sijainti

A.A. Bergelinin toimitalo Akselintie 11 2B
A.E. Eriksonin toimitalo Latokarinkatu 5 3B
Aarnio-Wihuri Oy, konttori ja varastorakennus Lentäjäntie 5, Nyk. Postitie 2B
Ajoksen luotsiasema Kemi Suomen kartta
Ankkurikylä, as.oy Ankkurikylänkatu 21 8M
Arion Oy Ab Tiilentekijänkatu 4 3C
Arko E. johtaja Naantali Suomen kartta
Arseninkulma, as.oy Vuorikatu 3 3D
Auran Painokiinteistö Oy (Auraprint Oy) Akselintie 3 2B
Auran Painokiinteistö Oy Akselintie 5 2B
Bang Toivo, kauppias, asuinrakennus Kurjenkaivonkenttä 4 2D
Birger, as.oy Yliopistonkatu 37 2C
Birger, as.oy, vanhan talon saneeraus Yliopistonkatu 37 2C
Birgerin Autopaikat Oy Yliopistonkatu 37 2C
Borg F. tohtori, huvila Kopenkatu 6, Naantali 16T
Brahenhovi, as.oy, bo.ab Yliopistonkatu 11 a 2D
Ekmaninpuisto, as.oy Haartmaninkatu 5 6G
Ekmaninrinne, as.oy Haartmaninkatu 6 6G
Erikssonin toimistokiinteistösaneeraus Linnankatu 68 3C
Eskonkartio, as.oy Vilkastuksenkatu 16 7G
Farmos, tutkimuskeskus Tengströminkatu 8 7I
Farmos, lääketehtaan laajennus Tengströminkatu 8 7I
Farmos, Norrskatan laituri Korppoo Suomen kartta
Farmos, Pansion säiliöalue Öljykatu 3A & 9N
Filip Pahlman & Co, asuintalo
Haartmanni, as.oy Haartmaninkatu 8 6G
Hannunlehto, as.oy Mäkilänpolku 6 7G
Herrankukkaro, as.oy Serkunkuja, Raisio 11Q
Hippoksenpuisto, as.oy, 2 kerrostaloa ja autotallit Hippoksentie 35 3E
Honkamäenniitty, as.oy Kivikartiontie 3D
Honkamäenpuisto, as.oy Kivikartiontie 3D
Huhtamäki Oy, portinvartijan rakennus Kärsämäentie 35 7H
Iso-Heikkilän teollisuustalo Iso-Heikkiläntie 14 2C
Isännänkartio, as.oy Mäkikuja 1, Naantali 15T
Jalopuu Oy Naantali Suomen kartta
Kaivonkartano, as.oy Vähä-Hämeenkatu 3 2D
Kaltela O. rva. Kaarina Suomen kartta
Kanervo L. neiti Naantali Suomen kartta
Karrinkartio, as.oy Karrinkatu 10 7G
Karrintalon Lämpö ja uimahalli Kreetankatu 1 7G
Karvapää, as.oy Suurpäänkatu 35 8K
Karvatasku, as.oy Karvataskunkatu 10 8L
Kaskenkatu 8, as.oy Kaskenkatu 8 2D
Kaskenmäki, as.oy Kaskenkatu 6 2D
Kastanjametsä, as.oy Tähkäpolku 4 3D
Kastunmäki, as.oy Leipäläntie 4 1D
Kastunniitty, as.oy Parrantie 3 a 1D
Kastunpuisto, as.oy Parrantie 1 1C
Kastunrinne, as.oy Leipäläntie 6 1D
Katariinankartio, as.oy Ilpoistentie 41 4D
Katariinankolmio, as.oy Ilpoistentie 43 4D
Kauppiaskatu 9 a, as.oy Kauppiaskatu 9 a 2C
Kehrämaari, as.oy Hämeenkatu 4 2D
Keltasirkunpolun päiväkoti Keltasirkunpolku 3 3E
Kerttulinkatu 12, as.oy Kerttulinkatu 12 2D
Kerttulinkatu 6, as.oy Kerttulinkatu 6 2D
Kerttulintörmä, as.oy Vähä-Hämeenkatu 12 b 2D
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Suomen liike- ja asuinrakennus Eerikinkatu 22 2C
KESKO Oyj, saneeraus Läntinen Pitkäkatu 31-35 2C
KESKO Oyj, saneeraus Läntinen Pitkäkatu 31-35 2C
KESKO Oyj, toimisto- ja keskusvarasto Rydöntie 5 5I
Keskusautohalli Oy Brahenkatu 8 2D
Keskusautohalli Oy:n lisärakennus Brahenkatu 8 2D
Keskushotelli Oy:n saneeraus ja laajennus Yliopistonkatu 12 a 2D
Keskusosuusliike Hankkijan

viljasiilo- ja rehusekoittamorakennus Jonkankatu 3 6I
Keskussairaalan lämpökeskus Hämeenkatu 2D
Keskusvarasto + asuintalo Iso-Heikkiläntie 12 2C
Kiikari, as.oy Linnankatu 26 2C
Kiinantorni, as.oy Kiinamyllynkatu 5 2D
Kiinteistö Oy Mikonkatu 4 Mikonkatu 4 2C
Kirjekuori Kiinteistö Oy, saneeraus Yliopistonkatu 33 2C
Kirjosieppo as.oy Västäräkinpolku 5 3E

Karttahaku
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Kivikartio Oy:n elementtitehdas Nuutintie 2C
Kivikartio Oy:n elementtitehtaan uusi betoniasema Nuutintie 2C
Kivikartio Oy:n keskusvarasto ja paritalo Iso-Heikkiläntie 12 2C
Kivikartio Oy:n puutyötehdas Iso-Heikkiläntie 13 2C
Koivulankartio, as.oy Murkionkatu 8 4D
Konemestari A. Kateisto Pansio, Turku Suomen kartta
KOP, pankkikonttorin saneeraus Satakunnantie 13 2C
KOP, Suikkila, pankkikonttorin saneeraus Kustavintie 4 1B
Koroistenkartio, as.oy Hjeltinkatu 1 7I
Koroistenkulma, as.oy Hemminginkatu 5 7I
Korppoon laitesuoja Korppoo Suomen kartta
Koukkarinkarhu, as.oy Päivännousevanpolku 3 8L
Koukkarinkontio, as.oy Koukkarinkatu 6 8L
Kraatarinkulma, as.oy Kraatarinkatu 1 8K
Kreetankadun Autotalo Kreetankatu 2 7G
Kreetankallio as.oy Eskonkatu 11 7G
Kreetanrinne, as.oy Markulantie 121 1C & 7H
Kulmalanpuisto, as.oy Talolankatu 7 10L
Kultatalo Aurakatu 12 a 2C
Kupittaan Yhteiskoulu Sireenikuja 1 3D
Kupittaankartio, as.oy Itäinen Pitkäkatu 16 2D
Kupittaankenttä, as.oy Itäinen Pitkäkatu 18-20 2D
Kurjenkaivonkenttä, as.oy Kaivokatu 9 A 2D
Kutomo & Punomo Oy Kärsämäentie 11 7H
Kutomo & Punomo Oy:n tehdasrakennus Kärsämäentie 11 7H
Kylmäpihlajan majakka Kylmäpihlaja Suomen kartta
Kyläpaltta, as.oy Kylässuonpolku 7 6H
Laine H. maanviljelijä Raisio, Turku Suomen kartta
Lampolanpuisto, as.oy Lampolankatu 10K
Laukkavuori, as.oy Tilhenkatu 1 3F
Lehtokerttu, as.oy Keltasirkunpolku 1 3E
Lehtosirkku, as.oy Keltasirkunpolku 1 3E
Leiras Oy, lääketehdas Lentokentänkatu 3 2A
Linna Leipä Oy Iso-Heikkiläntie 8 2C
Littoisten verkatehdas, korjaustyö Littoinen Suomen kartta
Lukkarintupa, as.oy, Naantali Lukkarinkatu 12-14 15T
Luolavuoren Huolto Oy Vuorelantie 1 3D
Luolavuoren kenttävalimo Luolavuorentie 3D
Luolavuorenrinne, as.oy Vuorelantie 3 3D
Luolavuorenmäki, as.oy Vuorelantie 6 3D
Luostarinkatu 12, as.oy Luostarinkatu 12 3D
Lännen Kala Oy Iso-Heikkiläntie 16 2C
Läntinen Rantakatu 21, as.oy Läntinen Rantakatu 21 2C
Manilla Oy Ab, pommisuoja Itäinen Rantakatu 64 3C
Manilla Oy Ab, köysitehdasrakennus Itäinen Rantakatu 64 3C
Manilla Oy Ab, konttorirakennuksen saneeraus Itäinen Rantakatu 64 3C
Manilla Oy Ab, köysitehtaan lisäkerros Itäinen Rantakatu 64 3C
Manilla Oy Ab, kehruusalin saneeraus Itäinen Rantakatu 64 3C
Manilla Oy Ab, asuntorakennusten saneeraus Itäinen Rantakatu 64 3C
Mariabergin Kauppapuutarha Turku Suomen kartta
Marjalehto, as.oy Detmarinkuja 3 8K
Maununkartio, as.oy Hemminginkatu 2 1E
Merikaveja, as.oy Lukkarinkatu 11 15T
Merilukkari, as.oy Lukkarinkatu 18 15T
Meri-Naantali, as.oy Teljentie 20, Naantali 15T
Merinaantalin Huolto Oy Lukkarinkatu 10 15T
Meripappila, as.oy Väinöläntie 16, Naantali 15T
Merivoimien keskusvarikkotyö Parola Suomen kartta
Mestarinkartio, as.oy Rakennusmestarintie 4 1B
Mikaelinkulma, as.oy Puutarhakatu 26 2C
Mikon Lämpö Oy Eskonkatu 10 7G
Mikonkallio, as.oy Eskonpolku 2 7G
Moikoistenkartio, as.oy Killivuorenkatu 28 4B
Munkvikshöjden, as.oy Kerttukalliontie, Parainen Suomen kartta
Naantalin City, as.oy Kaivokatu 25, Naantali 16T
Naantalinkartio, as.oy Mäkikuja 5 15T
Naantalinkolmio, as.oy Mäkikuja 3 15T
Napaturku, as.oy Napaturunkatu 3 8K
Neste Oy:n paloasema Öljyjalostamo, Naantali 16V
Nobel-Standard Oy Ab, varastosäiliöitä Pansion öljysatama 3A & 9N
Nostokonepalvelu Oy Urusvuorenkatu 5 6I
Nousupuisto, as.oy Talolankatu 14 10L
Nuutinkodin saneeraus Ruissalontie 19 2B
Nättinummen Huolto Oy Haartmaninkatu 1 7G
Nättinummen Lämpökeskus Oy Mäkilänpolku 1 7G
Nättinummen Myymälät, Kiinteistö Oy Ekmaninkatu 4 7G
Ohrapää, as.oy Suurpäänkatu 4 8K
OOKOO-Auton toimitalo, Turun Osuuskauppa Kärsämäentie 1 1D & 7G
Paalmanni, as.oy Puutarhakatu 15 2C
Paimion säästöpankki Paimio, Vistantie 7 Suomen kartta
Paltan Huolto Oy Ruotumiehenkatu 7 7H
Paltan Päiväkoti Paltankatu 27-29 7H
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Pansion laivastoaseman kasarmirakennus Laivastontie 2 9M
Paraisten Kalkkivuori Oy Parainen Suomen kartta
Paraisten Kalkkivuori Oy Parainen Suomen kartta
Paraisten Osuuskauppa, tavaratalo Parainen Suomen kartta
Partek spraysiilo- ja korjaamorakennus Pitkämäenkatu 9 2C
Partek, vuorivillatehdas VU 5E Parainen Suomen kartta
Pasinpuisto, as.oy Westerholminkatu 3 7G
Paulinpuisto, as.oy Ekmaninkatu 1 7G
Peltolan halli -82 Apilakatu 13 4E
Peltolan teollisuushallit, A, B ja C Apilakatu 13 4E
Peltosirkku as.oy Västäräkinkatu 1 3E
Pernonkartio, as.oy Hakakatu 1 2E
Petreliuksen lastentalo Ruiskatu 2 3D
Petreliuksen Lämpö Oy Ruiskatu 7 3D
Petreliuksen uimahalli Ruiskatu 2 3D
Petreliuksenkallio, as.oy Pertunkatu 3 4D
Petreliuksenpuisto, as.oy Peltolantie 6 3D
Petreliuksenrinne, as.oy Luolavuorentie 46 4D
Petreliuksenrivi, as.oy Puimalankuja 4 3D
Petreliuksenrivi as.oy:n autotallit Puimalankuja 3D
Petäsmäenkartio, as.oy Ajomiehenkatu, Raisio 11P
Piispankulma, as.oy Piispankatu 12 2D
Piispanristin teollisuushalli 1 Jousitie 2 4F
Piispanristin teollisuushalli 2 Jousitie 2 4F
Piispanristin teollisuushalli 3 Jousitie 2 4F
Pinokumpu, as.oy Rätiälänkatu 9 3D
Pirttimäenpuisto, as.oy Keskitie, Raisio 12R
Pohjanpankko, as.oy Juhannuskatu 6 2C
Poppelimetsä, as.oy Ruiskatu 6 3D
Poronpuisto, as.oy Poronkatu 23 3F
Porthaninkatu 6, as.oy Porthaninkatu 6 2D
Postipankki Oy:n konttorisaneeraus Hämeenkatu 12 2D
Puimalanpuisto, as.oy Puimalankuja 1 3D
Puimalanrivi, as.oy Puimalankuja 3 3D
Puisto-Eerikki, as.oy Puistokatu 6 a 2C
Puistokatu 6 as.oy + Helluntaisrk:n kirkko Puistokatu 6 b 2C
Puistopaltta, as.oy Ruotumiehenkatu 5 7H
Puistovahti, as.oy Puistokatu 8 2C
Puolalan Yhteislyseon lisärakennus Puutarhakatu 3 2C
Puolustusministeriön rakennustyö 4 Pansio 9M
Puutarhakatu 17, as.oy Puutarhakatu 17 2C
Puutarhakoelaitos, asuintalo Piikkiö Suomen kartta
Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin srk, kirkko ja pappila Ursininkatu 15 a 2C
Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin srk:n

lisärakennus ja saneeraus Ursininkatu 15 a 2C
Pääskynrivi, as.oy Talvitie 1 8K & 2E
Raahen Seminaarin harjoituskoulu Raahe Suomen kartta
Rantalukkari, as.oy Lukkarinkatu 13 15T
Rantanen V. kauppias Rymättylä Suomen kartta
Rantapastori, as.oy Lukkarinkatu 9 15T
Rantarovasti, as.oy Lukkarinkatu 7 15T
Rautalanpuisto, as.oy Rautalankatu 5 7G
Rautalanrinne, as.oy Haartmaninkatu 2 6G
Rautatienpuisto, as.oy Läntinen Pitkäkatu 26 a 2C
Rettig & Co:n tupakkatehtaan laajennus Satamakatu 1 3B
Rettig & Co:n tupakkatehtaan saneeraus Hämeenkatu 2D
Rinnekartio, as.oy Pohjanmaankatu 2 Suomen kartta
Ruispuisto, as.oy Luolavuorentie 50 3D
Ruispuisto, as,oy:n autopaikat 27 kpl Luolavuorenkuja 1 3D
Ruisteollisuus, teollisuustalo Ruissalontie 11 2C
Ruotupaltta, as.oy Ruotumiehenkatu 7 7H
Rypsipuisto, as.oy Luolavuorentie 52 3D
Rypsipuisto, as.oy:n autopaikat Puimalankuja 3D
Saari Heikki, omakotitalo Loukantie, Raisio 13R
Saarnimetsä, as.oy Tähkäpolku 2 3D
Samgården Ab, tavaratalo Maarianhamina Suomen kartta
Sammon toimitalo & Suomalainen

Pohja, ravintolarakennus Aurakatu 24 2C
Santalahti O. opettaja Vyökatu 7 3C
Saramäenaukio, as.oy Saramäentie 29 1D
Satakielen Lämpö Oy, myymälä ja uimahalli Västäräkinpolku 1 3E
Satakielenpuisto, as.oy Tilhenkatu 21-23 3F
Satakielenrinne as.oy Västäräkinpolku 3 3E
Satakieli, as.oy Tikankatu 28 3F
Sepeteus, as.oy Kreetankatu 1 7G
Sirkkalankatu 25 b, as.oy Sirkkalankatu 25 2D
Sofianlinna, as.oy Sofiankatu 2C
Sohvinlehto, as.oy Ekmaninkatu 6 7G
SOK, tuotevaraston saneeraus Iso-Heikkiläntie 7 2C
SOK, lastauslaituri, varasto ja katos Iso-Heikkiläntie 11 2C
SOK, Turun tuotevarasto Iso-Heikkiläntie 9 2B
Suomen Villa Fridhem Oy
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SYP, liikerakennus, Maarianhamina Storängen Suomen kartta
Tavastinpuisto, as.oy Tavastilankatu 8 8K
Teemunkallio, as.oy Eskonkatu 8 7G
Teemunrinne, as.oy Markulantie 119 1C & 7G
Teemuntupa, as.oy Kreetankatu 5 7G
Teollisuuden Polttoöljy Oy, tie-, rautatie-,

varastosäiliö-, pumppuasema- ja satamatyö Pansion Öljysatama 3A & 9N
Teräs Oy:n toimitalo Pernontie 14 2A & 8N
Teräsrautelankartio, as.oy Karrinkatu 3 7G
Tonttulinna, as.oy Nokiankatu 3C
TOP, Kaarinan konttorin saneeraus Oskarinaukio 3 Suomen kartta
TOP, Kirkkosillan konttorin saneeraus Eerikinkatu 2 2D
TOP, pääkonttori III-IV kerroksen saneeraus Maariankatu 4 2C
TOP, Raision kiinteistöosasto Liikekeskus, Raisio 12Q
TOP, Varissuon konttorin saneeraus Annikanpolku 1 8L
Topiaantupa, as.oy Kreetankatu 3 7G
Torkkelinpuisto, as.oy Itäinen Pitkäkatu 35 3D
Tornikartio, as.oy Jösse Sakon katu 8 8L
TSSP, as.oy Kaskenportti, pankkisaneeraus Kaskenkatu 17 3D
TSSP, Kärsämäki, pankkikonttori ja asunto Markulantie 2 7H
Turun Akatemiatalon saneeraus Hämeenkatu 11 2D
Turun Ensikoti Luolavuorentie 7 3D
Turun ev.lut. srk:ien seurakuntatalo Eerikinkatu 1-3 2D
Turun Hotelli- ja ravintolakoulu, saneeraus Inspehtorinkatu 4 1D
Turun Hotelli- ja ravintolakoulu, saneeraus Ikituuri 2D
Turun Kaakelitehdas, ratatyömaa, pihaurakka Klinkkerinkatu 2C
Turun Karjalaisten as.oy Kellonsoittajankatu 17 2D
Turun Karjalaisten sirkankulma, as.oy Sirkkalankatu 12 2D
Turun kaupungin kaasulaitos Matruusinpolku 3C
Turun kaupungin kaasulaitos Matruusinpolku 3C
Turun kaupungin kaasulaitos Matruusinpolku 3C
Turun kaupungin Satamarakennustoimisto Turun satama 3B
Turun kaupungin Satamarakennustoimisto Turun satama 3B
Turun Kristillinen kansanopisto Lustokatu 7 7I
Turun Merenkulkukoulu Malminkatu 11 3C
Turun Normaalilyseo Kuninkaankartanonkatu 3C
Turun Osuuskauppa, autotallirakennus Ruissalontie 33 2B
Turun Pussi- ja kirjekuoritehdas Urusvuorenkatu 6I
Turun Puutarhakatu 19 a, as.oy Puutarhakatu 19 2C
Turun Rannikkotykistörykmentti, laituri ja perustustöitä Utö Suomen kartta
Turun Ruotsalainen Tyttölyseo, laajennus Luostarinkatu 11 3D
Turun Saippua, konttori + pesula Artturinkatu 1 2C
Turun sataman huoltorakennus satama 3B
Turun Vapaavarasto Oy:n varasto ja tullirak. Tuontikatu 7 3B
Turun Vapaavarasto Oy:n toimistorakennus Tuontikatu 7 3B
Turun Yliopiston lääketieteen laitos, saneeraus Kiinamyllynkatu 8-10 2D
Turun Yliopiston lääketieteen instituutti II-osa Kiinamyllynkatu 10 2D
Turun Yliopiston ratatyömaa Vänrikinkatu 2D
Turun Yliopiston ylioppilaskunta, asuinrakennus c-talo Rehtorinpellonkatu 6 2D
Urusvuoren halli 1, Toyota Rydöntie 12 b 6I
Urusvuoren halli 2 Rydöntie 12 a 6I
Urusvuoren halli 3 Vajossuonkatu 3 a 6I
Urusvuoren halli 4, Alueasfaltti Oy Vajossuonkatu 5 a 6I
Urusvuoren halli 5, Turun Seudun OP Vajossuonkatu 7 a 6I
Urusvuoren halli 6 Vajossuonkatu 3 b 6I
Urusvuoren halli 7 Vajossuonkatu 5 b 6I
Urusvuoren halli 8, M & T Tuotanto Vajossuonkatu 7 b 6I
Urusvuoren halli 9, Marco-California Vajossuonkatu 9 6I
Urusvuoren halli 10 Vajossuonkatu 16 6I
Urusvuoren teollisuusrakennus Vajossuonkatu 14 6I
Uudenkaupungin Telakka ja Konepaja Oy:lle asuintalot Uusikaupunki Suomen kartta
Uudenkaupungin Telakka ja Konepaja Oy Uusikaupunki Suomen kartta
Vagus Oy, lääkäriaseman teko asuintaloon Brahenkatu 11 2D
Vagus Oy, röntgenvastaanottotilat Brahenkatu 11 2D
Valas, as.oy Hämeenkatu 2 2D
Valkiavuori, as.oy Valkiapäänkatu 2 8L
Valli-Auto Oy:n korjaamohalli Rieskalähteentie 89 1C
Valpurinkartano, as.oy Nisse Kavon katu 6 8L
Valpurinrinne, as.oy Valpuri Innamaan katu 5 9L
Valtionrautatiet, konepaja ja asuinrakennuksia Hyvinkää Suomen kartta
Wanha-Turku, as.oy, saneeraus Sirkkalankatu 24 2D
Varissuon Autohalli Pelttarinkatu 8L
Varissuon Huolto Oy, laajennus Karvataskunkatu 1 8L
Varissuon keskuspesula ja grillirakennus Katteluksenkatu 6 8L
Varissuon kirjasto Jösse Sakon katu 3 8L
Varissuon liikekeskus Littoistentie 81 8L
Varissuonkartio, as.oy Suurpäänkatu 4 8L
Varissuonkivi, as.oy Suurpäänkatu 4 8K
Varissuonkolmio, as.oy Katunpää 1 8L
Varsinais-Suomen Maatalouspiiri, Näsenkosken patotyö Perniö Suomen kartta
Varsinais-Suomen Tuberkuloosiparantola Paimio Suomen kartta
Westerholmi, as.oy Haartmaninkatu 3 6G
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Wihantola, as.oy Puutarhakatu 19 2C
Wiklund Oy Ab, matala osa Kauppiaskatu 7 2C
Wiklund Oy Ab, matala osa, lisäkerros,

ensimmäiset rullaportaat ja vanhan tilan saneeraus Kauppiaskatu 7 2D
Wiklund Oy Ab, tavaratalo, korkea osa Eerikinkatu 11 2D
VR, moottorijunien korjauspaja Köydenpunojankatu 14 2C
Vuorensirkka, as.oy Vuorikatu 3 b 3D
Yliopistonkatu 12 b, as.oy Yliopistonkatu 12 b 2D
Åbo Akademin Instituuttirakennus Porthaninkatu 2D
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