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näkökulmasta. 
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Tuotekehityspäällikkö

Hermanni Nylander
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Tekninen rakentaminen, mitä tarkoittaa puusta 

rakentaminen LapWall Oy:n näkökulmasta. 



LapWall Oy

• Perustettu vuonna 2012

• Suomalainen elementteihin perustuvan 

puurakentamisen asiantuntija ja rakentamisen 

kokonaisratkaisujen toimittaja 

• Tuotantolaitokset

• Pyhäntä

• Pälkäne

• Keuruu

• Borlänge, Ruotsi (2018)

• Toimipaikat

• Pyhäntä, päätoimipaikka

• Oulu, Vantaa ja Borlänge
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Tavoitteena voimakas, 
kannattava kasvu

• Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

• Orgaaninen ja yritysostoihin perustuva kasvu

• Henkilöstö 2016: noin 200 työntekijää

• Liikevaihto 2016: 30 MEUR, josta 

viennin osuus 20% (Ruotsi, Norja, Baltia)

• Budjetoitu liikevaihto 2017: 63 MEUR

• Liikevaihtotavoite 2023: 360 MEUR
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Liikevaihto, MEUR
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LapWall LEKO®

LapWall LEKO® -kokonaispalvelu tarjoaa kustannustehokkaan tavan rakentaa

puuelementeistä rivi-, luhti- ja kerrostalot, hoiva- ja päiväkodit sekä liiketilat ja 

teollisuusrakennukset – laadukkaasti, nopeasti ja riskittömästi. 

LapWall LEKO® mahdollistaa salamannopean kokokoonpanon työmaalla. 

Asumaan kolmessa viikossa onnistuu isoissakin kohteissa. 
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LapWall LEKO® -kokonaispalvelun edut

• LapWall LEKO® -rakentamisen kokonaispalvelu on asiakkaillemme helppo, 

nopea ja riskitön tapa toteuttaa rakennuskohde kannattavasti. 

• LapWallin puuelementit rakennetaan teollisesti sisätiloissa täysin säältä –

kuten vesi- ja räntäsateelta – suojassa. Koska mittatarkkojen

puuelementtien ja kylpyhuonemoduulien asennusvaihe on myös nopea, 

rakenteet eivät altistu kosteudelle missään vaiheessa. 

• LapWall hoitaa koko rakentamisen perustuksen päältä valmiiksi. Aikataulu

pitää ja budjetti pysyy, koska urakkarajoja ei ole. 

• Rakennusvaiheen nopeus merkitsee kustannustehokkuutta ja riskien

minimoimista, sillä aikataulut pitävät, eikä asiakkaillemme koidu yllättäviä

kustannuksia rakentamisen aikana. 
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LapWall LEKO® - tuotekortit

• Tuotekortistossa noin 100 erilaista suurelementtituotetta

• Kehittyy jatkuvana toimintona

• Julkaistaan muutaman kerran vuodessa
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LapWall LEKO® Bath -moduuli

• LEKO® Bath -moduulissa yhdistyvät talotekniikka sekä kylpyhuone-, sauna-

ja keittiötoiminnot

• Vakiomallisto koostuu kolmesta erilaisesta pohjavaihtoehdosta

• Moduuli tuodaan työmaalle täysin valmiina asennettavaksi, kaikki vaativat 

työvaiheet tehdään Keuruun tuotantolaitoksella 

• Kosteudenhallinnan ratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota 

rakenneratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa  
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LapWall LEKO® -tuoteperheet

• LEKO® -tuoteperheet
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Digitalisaation kehitys, 
mullistava suunnittelutyökalu

• Täysin uudenlainen tapa toimia rakennusalalla

• Rivitalon voi suunnitella ja hinnoitella vain minuuteissa 

• https://www.lapwall.fi/suunnittele-rivitalo#/

• https://www.lapwall.fi/suunnittele-bath#/

https://www.lapwall.fi/suunnittele-rivitalo#/
https://www.lapwall.fi/suunnittele-bath#/
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Ajatuksia herättämään

Mitä, jos ajateltaisiin kokonaan toisin? Mitä jos rakennuttaja tai rakennusyritys 

lopettaisi rakentamisen ja keskittyisi kehittämään liiketoimintaansa? Etsisi 

itselleen houkuttelevimmat projektit ja menestyisi entistä paremmin? 

Millainen toimintamalli mahdollistaisi tilanteen, jossa rakennuttajan ei 

kannattaisi pyörittää omaa rakennusorganisaatiota, ei palkata työmiehiä tai 

hankkia rakentamisessa tarvittavia koneita ja laitteita?



1.6.2017 lapwall.fi 12

Kiitos !

Tuotekehityspäällikkö

Hermanni Nylander  


