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PITÄÄ OLLA SIIVET JA JUURET
JA UNELMAT SUUREN SUURET.

Alkusanat

Aloitimme taipaleemme tekemällä korkealuokkaisia pientaloja Espoon ja Helsingin
ranta-alueille. Ultivista-konsernin mukaantulo omistajaksemme mahdollisti yrityksemme
kasvun suurten kohteiden toteuttajaksi. Historiamme merkittävin hanke on Helsingin
Verkkosaarenrantaan osin meren päälle nouseva Portus – todella upea ja Suomen
mittapuulla ennennäkemätön uudiskohde.

ME OLEMME WESTPRO – ESPOOLAINEN VUONNA 1999
PERUSTETTU RAKENNUSLIIKE. ERITYISOSAAMISTAMME
OVAT LAADUKKAAT JA YKSILÖLLISET ASUNNOT,
RANTAKOHTEET SEKÄ ASUINRAKENNUKSET,
JOITA RAKENNAMME PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PARHAILLE PAIKOILLE.

Olemme varma, vakavarainen ja täysin suomalainen toimija. Ultivista, joka omistaa
meidät sataprosenttisesti, on vuonna 2001 perustettu yksityisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö ja kiinteistökehittäjä, jolla on paljon muutakin toimintaa kuin rakentaminen.
Ultivista Oy:n, sen toisen tytäryhtiön Pohjois-Karjalan Arvopaperi Oy:n ja Westpro
cc Oy:n muodostama kolmikanta, kiinteistösijoittaminen, kiinteistöomistaminen ja
asuntorakentaminen, on vahva taustatuki ja turva myös asiakkaillemme. Emme ole
yhden liiketoiminta-alueen varassa.
Omistajillamme on kasvot. Ultivistan suurimpia omistajia ovat yhtiön perustaja
Mikko Laakkonen, Hartwallin sijoitusyhtiö Kusinkapital Ab sekä useiden suomalaisten
ammattilaisurheilijoiden ja Ari Lehdon omistama TS Invest Oy.
Toimintamme kulmakiviä ovat laatu, asiakaslähtöisyys, hyvät sijainnit ja yksilöllisyys.
Mottomme on: Sen tietää kun on vihdoin kotona. Myös arkkitehtimme ja suunnittelijamme ovat oppineet tuntemaan asiakkaidemme tarpeet. Westpron asunnoista on
sanottu, että ne tunnistaa välittömästi Westpron kodeiksi.
Asunnoissamme yhdistyvät esteettinen ja toimiva arkkitehtuuri, asukaslähtöiset
pohjaratkaisut, huolella valitut materiaalit, toimiva talotekniikka ja erinomainen
toteutus. Arvostamme asiakkaitamme ja haluamme nostaa entisestään asiakkaidemme
kotona viihtymisen tasoa. Westpro-kodit ovat yksilöllistä käsityötä, ja jokainen koti on
ainutlaatuinen.
Haluamme vaalia myös tulevaisuudessa alkuperäistä, jo 20 vuotta sitten luotua arvomaailmaamme. Asuntojen määrän kasvaessa emme aio laskea standardejamme
suunnittelun, rakentamisen ja huolellisen työnjäljen saralla, sillä meille on edelleen
tärkeää erottua omaleimaisella tuotannollamme.
Brändimme vahvistuu koko ajan. Historiamme tukee vahvasti tulevaisuuttamme.
Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään.
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Ensimmäinen osa
Westpro tänään
WESTPRON LIPPULAIVAHANKE PORTUS ON MALLIESIMERKKI YHTIÖN VAHVUUKSISTA.
SE VOITTI ROHKEALLA JA INNOVATIIVISELLA SUUNNITELMALLAAN YLIVOIMAISESTI HELSINGIN
KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄN ARKKITEHTUURIKILPAILUN, JOHON OSALLISTUIVAT MAAN
SUURIMMAT JA MERKITTÄVIMMÄT RAKENNUSLIIKKEET. VANKKA KOKEMUS TEKNISESTI
HAASTAVASTA RANTARAKENTAMISESTA LOI VIIMEISEN SINETIN YKKÖSSIJALLE.
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Portus edustaa kaikkea sitä, mistä Westpro on opittu

Korotimme ehdotuksessamme merenpäälliset osat

76 prosenttiin, mutta Westpron kasvu myös liiketalou-

tuntemaan: laatua, yksilöllisyyttä, asiakaslähtöisyyttä,

rohkeasti terassoituviksi 8 ja 16 kerrosta korkeiksi

dellisesti vakavaraiseksi toimijaksi loksahti kohdalleen

hyvää sijaintia, ajattomuutta, kädentaitoa, ammatti-

massoiksi - ja voitimme kisan!

vasta täydellisen omistajanvaihdoksen myötä.

meren rannalla, osin jopa meren päällä. Siitä tulee

Kilpailun jälkeinen kumppanuuskaavoitus Helsingin

– Olimme ajautumassa hallitsemattomaan tilaan,

arkkitehtoninen mestariteos, johon kuuluvat myös

kaupungin kanssa sujui hyvässä hengessä, vaikka

mutta onnistuimme kääntämään kurssin. Olemme

oma satama, henkeäsalpaava merinäköala ja oma

korkeammasta siivestä otettiinkin kaksi kerrosta pois.

nykyään ihan oikea rakennusliike, kaikilla mittareilla

ylpeyttä, kotimaisuutta ja ainutlaatuista asumista

rantasauna keskellä pääkaupunkia. Nämä kaikki

mitattuna. Ammattimaisuus joka sektorilla on kas-

yhdessä tekevät Portuksesta myös kansainvälisesti

– Ratkaisu oli kaupunkikuvallisesti hyvä. Suurten

vanut koko ajan ja ennen kaikkea viimeisten vuosien

ainutlaatuisen kohteen.

terassien ja parvekkeiden käytöstä tuli impulssi

aikana, Rajala viittaa Heikki Schemeikan aikaan

Westprosta, siitä kiitos heille, kuten myös siitä, että he

toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen.

– Saimme hyvin yksinkertaisen ohjeen Westprolta:

uskalsivat ilmoittaa hulppeammankin version kisaan.

tämä on nyt sellainen kisa, joka pitää voittaa,

Westpro haluaa rakentaa hyville paikoille laadukkaita

– Brändimme vahvistuu koko ajan, mutta korostamme

Portuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Tapio

asuntoja ja ottaa kaiken irti tontista. Tämä on todella

toiminnassamme nyt enemmän yhtiötä. Parannukset

Saarelainen Arkkitehtiryhmä A6 Oy:stä muistelee

harvinaista Suomessa, ja siksi heidän kanssaan on

on tehty pala kerrallaan ja yhdessä koko osaavan

hymyillen vuoden 2013 tapahtumia.

hienoa tehdä yhteistyötä, Saarelainen sanoo.

henkilökunnan voimin. Portus on hyvä esimerkki siitä,
että meillä oli valtava määrä osaamista jo silloin, kun

Westpron hankekehitysjohtajaksi, maanhankinnasta,

Portuksen tarinan rinnalla kulki haastavampi aika-

voitimme kisan ja olimme selvästi rohkeampia ja inno-

tarjouksista ja kaavoituksesta vastaavaksi henkilöksi

jana. Westprossa oli aina ollut rakentamisen osaa-

vatiivisempia kuin kilpailijamme, Schemeikka sanoo.

vuonna 2011 tullut Osmo Rajala oli tehnyt Arkkitehti-

mista, mutta yrityksen taloudellinen tilanne oli

ryhmä A6:n kanssa aikaisemmin yhteistyötä ja halusi

heikentynyt uhkaavasti. Tämä johti muutoksiin sekä

Westpron hallituksen puheenjohtaja Ari Lehto muis-

juuri heidät kilpailuehdotuksen laatijaksi.

omistusrakenteissa että operatiivisella puolella.

tuttaa, että yhtiö on aina osannut sen tärkeimmän eli
tehdä laadukkaita asuntoja. Se on se perinne, jota

– Kun meille selvisi, mikä tontti oli kyseessä, lähdimme

Portus sai alkunsa Westpron historian suurimmassa

innoissamme mukaan projektiin. Rakennuspaikka on

käännekohdassa. Jättihankkeeseen lähtemisen

haastava sekä rakenteellisesti että kaupunkikuvallisesti.

mahdollisti Westpron siirtyminen kokonaan Ultivista-

– Kun Ultivistasta tuli Westpron pääomistaja, yhtiön

Se on hyvin näkyvällä paikalla, ja vieressä sijaitse-

konsernin omistukseen. Ultivistan mukaantulo yhtiön

liiketalouskin oli saatava kuntoon. Se ei saanut olla

vat kauppakeskus Redin tornit hallitsevat maisemaa.

osakkaaksi 35 prosentin osuudella ja rahoituksen

liikaa riippuvainen omistajansa rahoituksesta. Ei ollut

Meidän piti siis yrittää tehdä ehdotuksesta vieläkin

takaajaksi vuonna 2004 oli ollut ratkaiseva ensimmäi-

muuta vaihtoehtoa, ja se vaati tiettyjä toimenpiteitä.

näyttävämpi ja komeampi, Saarelainen kertoo.

nen askel kohti suurempia rakennuskohteita. Vuonna

Talouden tervehdyttämisessä on onnistuttu hyvin,

2011 Ultivistan omistusosuus yhtiöstä oli noussut

Lehto sanoo.

Westpro haluaa vaalia.

Kilpailutyö piti laatia asemakaavan luonnoksen pohjalta, mutta siihen sai tehdä muutosehdotuksia. Valmistui
kaksi suunnitelmaa, maltillinen alkuperäisen kaavaluonnoksen mukainen ja toinen rohkeampi ehdotus. Kilpailuun osallistuttiin molemmilla suunnitelmilla. Helsingin
kaupungin arvosteluraadin puheenjohtaja, tonttipäällikkö Sami Haapanen totesi myöhemmin, että tämä
jälkimmäinen, ennakkoluulottomampi versio, erottui
ylivoimaisesti edukseen muista.

JONKUN PITÄÄ NÄYTTÄÄ TIETÄ, KATSOA KAUEMMAS JA NÄHDÄ
KAIKKI SE VAIVA, ETTÄ MAASTA NOUSEE UUSIA UNELMIA ASUMISEEN.

– Käyttäisin itse termiä ”räväkkä” ja pelkäsin oikeasti,
että tuliko siitä liiankin räväkkä. Kaavaluonnoksessa
korttelia kiersi 6-kerroksinen rakennusmassa.
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1999

2004

2007

2009

2013

2019

Westpro

Ultivista-konserni

Ensimmäinen

Koukkuniemenrannan

Westpro 100%

Westpro 20 vuotta

perustetaan

liittyy osakkaaksi

kerrostalo

rakentaminen alkaa

Ultivista-konsernin omistukseen

2001

2005

2008

2012

Ensimmäinen

Ensimmäinen iso uudiskohde

Ensimmäinen

Asunto Oy Veneenveistäjänranta

asuntokohde valmistuu

Asunto Oy Krogiuksenranta

saneerauskohde

valmistuu

Jotta ymmärtää Westpron tarinan, pitää tuntea sen

myös Westprossa suunnittelemme, rakennamme ja

taustalla oleva konsernirakenne ja se, kuinka iso

myymme kodit asiakkaille eli hoidamme kaiken loppuun

yhtiö Ultivista nykyisellä noin 90 miljoonan euron

saakka, Lehto jatkaa.

2018
Portus käynnistyy

aikoja, sen asiakkailla ei ole koskaan ollut hätää.
– Asiakas on ollut meille aina tärkein. Selkeä vahvuutemme on aina ollut se, että meillä on todella hyvä

liikevaihdollaan on. Ultivista on perustettu vuonna
2001, ja vuonna 2011 Pohjois-Karjalan Arvopaperi

Westpron viime vuodet ovat olleet hallittua kasvua.

Oy:stä tuli sen satapronsenttinen tytäryhtiö, kuten

Se on nykyään keskisuuri rakennusyhtiö 63 miljoonan

Westprosta kaksi vuotta myöhemmin.

euron liikevaihdollaan. Westpron kasvutarina idea-

Portus, kuten kaikki Westpron rakennushankkeet,

listisesta realistiseksi rakennusyhtiöksi on tapahtunut

käynnistyy taitavasta maanhankinnasta ja harkitusta

– Westpro on Ultivistalle tärkeä osa kolmikantaa,

viimeisten viiden vuoden aikana, Schemeikan toimitus-

suunnittelusta jatkuen laadukkaaseen rakentamiseen,

jossa kaikki tukevat toinen toisiaan: Ultivista itse on

johtajakaudella.

jossa Westpro pyrkii aina toimimaan itse pääurakoit-

käsitys siitä, mitä asiakkaat haluavat, Rajala painottaa.

sijana. Tarkkaan harkittu oma markkinointi ja tehokas

kiinteistösijoitusyhtiö ja kiinteistökehittäjä, PohjoisKarjalan Arvopaperi kiinteistöjen omistaja ja Westpro

– Ultivista on yhtiöllemme hyvä voimavara ja vahva

myyntiprosessi sekä vastuullinen jälkimarkkinointi

rakennuspalveluiden tuottaja. Konsernin vinkkelistä

taustatuki. Sen merkitys Westprolle oli paljon suurempi

viimeistelevät kokonaisuuden.

katsottuna, jos olisimme vain kiinteistösijoittaja, joita

ja jopa elintärkeä rahoitusten takaajana vuosina

maassamme on satoja, emme pääsisi neuvottele-

2004-16, mutta nyt seisomme vahvasti omilla jaloil-

Westpro on rakentanut Espooseen ja Helsinkiin

maan esimerkiksi kaupunkien kanssa hankkeista,

lamme, Schemeikka sanoo.

kahdenkymmenen vuoden aikana 30 asunto-osakeyhtiötä. Asuntomäärällisesti tämä tarkoittaa yli 700

kun taas Westpron kanssa pääsemme, Lehto kertoo.
Ultivista-konserni toteuttaa hankkeet kodeiksi alkaen

Westpron brändi on kasvanut tunnetummaksi kuin

kotia. Asuntotuotanto on ollut monimuotoista aina

emoyhtiönsä Ultivistan.

Helsingin keskustan historiallisista saneerauskohteista
Espoossa sijaitseviin suurempiin asuntokortteleihin.

maanhankinnasta ja päätyen rakentamiseen.
– Se on erittäin harvinaista ja yksi suurimmista vah-

– Näin pitää ollakin, koska me olemme tekemisissä

Yhtenä viimeisimmistä valmistui Asunto Oy Casa Ora,

suoraan kuluttajan kanssa, Schemeikka sanoo.

joka oli tyylillisesti kuin paluu Westpron juurille –
14 korkealuokkaista pientaloasuntoa merenrannassa

vuuksistamme. Kaupungit voivat luottaa siihen, että
emme pelkästään kehitä hanketta vaan sen lisäksi

Rajala muistuttaa, että vaikka yhtiö eli välillä haastavia

Espoon Koukkuniemessä.
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PORTUKSEN UPEA SIJAINTI MERENRANNASSA ANTAA HYVÄT LÄHTÖKOHDAT MERELLISTEN
AIHEIDEN KÄYTTÖÖN RAKENNUKSEN ARKKITEHTUURISSA JA SISUSTUSSUUNNITTELUSSA.
MERIHENKISYYDEN LISÄKSI HANKKEEN ARKKITEHTUURI POHJAUTUU MODERNIN ARKKITEHTUURIN PERINTEESEEN JA MUOTOKIELEEN.
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PORTUKSEN ASUNNOT KÄÄNTYVÄT PÄÄOSIN MERIMAISEMAN SUUNTAAN ISOJEN LASITETTUJEN PARVEKKEIDEN
KAUTTA. YLIMPIEN KERROSTEN ASUNTOIHIN LIITTYY LISÄKSI MYÖS KAUPUNGIN SUUNTAAN JA LÄNTEEN, ILTAAURINKOON AVAUTUVIA LAAJOJA KATTOTERASSEJA. ASUKKAIDEN AUTOPAIKAT SIJAITSEVAT KAHDESSA TASOSSA
PIHAKANNEN ALLA, JA AUTOHALLEISTA ON SISÄYHTEYS KAIKKIIN PORRASHUONEISIIN. AUTOPAIKKOJEN LISÄKSI
KORTTELISSA ON MYÖS VENEPAIKAT OMASSA SATAMASSA.
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VIIHTYISÄN JA TYYLIKKÄÄN PIHAKANNEN KRUUNAAVA ASUKKAIDEN YHTEINEN SAUNARAKENNUS ON TYYPILLINEN
WESTPRON IDEA. RANTASAUNASSA ON ISO VILVOITTELUTERASSI MERINÄKYMIN. TERASSILTA PÄÄSEE SUORAAN
PORTUKSEN OMALLE LAITURITASOLLE JA MEREEN UIMAAN. RANTASAUNAN SIJOITTELUSSA ON LUOTU AINUTLAATUISET
TILAT ESTEETTÖMÄN MERIMAISEMAN IHAILUUN YKSITYISYYTTÄ KUNNIOITTAEN.
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PORTUS-KOTIEN KAUNIIT VÄRIMAAILMAT ON SUUNNITELTU SOPIMAAN SAUMATTOMASTI
YHTEEN KAIKKIEN ASUNTOTYYPPIEN JA POHJARATKAISUJEN KANSSA. INSPIRAATIOTA
OLEMME AMMENTANEET ALUEEN LUONNOSTA, MERESTÄ JA URBAANISTA SIJAINNISTA.

ASUNTOJA ON SUUNNITELTU MONENLAISIIN ELÄMÄNTILANTEISIIN. ASUNTOVALIKOIMASTA
LÖYTYY ERILAISIA ASUNTOJA PIENISTÄ YKSIÖISTÄ SUURIIN KAHDEN TERASSIN PERHEASUNTOIHIN.
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Portus tekee lähtemättömän vaikutuksen niin ulkoapäin
kuin sisältäkin. Sisustuksessa korostuvat luonnolliset ja
laadukkaat materiaalit yhdistettynä asuntojen väljyyteen
ja ilmavuuteen. Suurista ikkunoista avautuu ympäröivä
merellinen kaupunkimaisema.
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KEITTIÖISSÄ ON INTEGROIDUT KODINKONEET JA LAADUKKAAT, KOTIMAISET
KIINTOKALUSTEET. ASUINTILOJEN
LATTIAT OVAT YKSISAUVAISTA
PARKETTIA. KAIKISSA PORTUSKODEISSA ON LISÄKSI HUONEISTOKOHTAINEN KOTIAUTOMAATIO,
JOKA ANTAA MAHDOLLISUUDEN
SÄÄTÄÄ ITSE ASUNNON LÄMMITYSTÄ
JA VIILENNYSTÄ.
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PORTUS KOOSTUU VIIDESTÄ TALOYHTIÖSTÄ:
PORTUS BELLUS, PORTUS FORTIS, PORTUS NOVUS,
PORTUS MAGNUS JA PORTUS OPTIMUS.
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Toinen osa
Ensimmäiset kymmenen vuotta
KAHDELLA KAVERUKSELLA OLI UNELMA. UNELMA RAKENTAA JOTAIN SELLAISTA, JOSTA IHMISET
HAAVEILEVAT: MODERNISTA JA EKSKLUSIIVISESTA ARKKITEHTUURISTA, YKSILÖLLISISTÄ RATKAISUISTA,
KORKEATASOISISTA MATERIAALEISTA, LAADUKKAASTA KÄSITYÖSTÄ SEKÄ PARHAISTA SIJAINNEISTA.

24 | E n s i m m ä i set k ymme n e n vuotta

MITÄ JOS RAKENTAISIT TAVALLISEN SIJAAN JOTAIN AINUTLAATUISTA?

Westpro syntyi vuonna 1999.

Helsingin Kuusisaaressa oli myynnissä iso rantatontti,

Nuottaniemen Nuottakallion, Munkkiniemen Helmen

jonka Westpro halusi ehdottomasti ostaa. Yhtiö ei

ja Lauttasaaren Veneenveistäjänrannan, jota monet

Tarinan alku oli kuin suoraan satukirjasta. Kaksi maalta

kuitenkaan saanut mistään rahoitusta hankkeelle.

pitävät Westpron historian kruununjalokivenä.

pääkaupunkiin muuttanutta nuorta, noin kolmekymp-

Kun Laakkonen kuuli tontista ja perehtyi Westpron

pistä yrittäjää, rakensi miljonääreille taloja. Asiakas

suunnitelmiin, hän lupasi hoitaa Ultivistan kautta

Westpron ensimmäinen isompi kohde oli edistyksel-

sai pyytää lähes mitä tahansa, ja se toteutettiin. Neu-

rahoituksen. Ultivista hankki samalla 35 prosenttia

listä skandinaavista kivitalorakentamista edustanut

vottelut käytiin usein saunan lauteilla löylyä heitellen.

Westpron osakekannasta.

Asunto Oy Krogiuksenranta, joka valmistui yllä mai-

Rahalla sai ja hevosella pääsi. Jokaista asuntokauppaa
juhlittiin viikko.

nitulle Kuusisaaren tontille vuonna 2005.
Ultivista mahdollisti Westpron kehityksen ja myös
suurempien asuntokokonaisuuksien rakentamisen –

Yhtenäinen ja suuri merenrantatontti omalla yksityis-

Moni asia on matkan varrella muuttunut, mutta brändi-

laadusta tinkimättä. Kaikki yhtiön uudet hankkeet

rannalla mahdollisti poikkeuksellisen kuuden ranta-

mielikuva on säilynyt samana: Westpro tekee ammatti-

tulivat tämän jälkeen Ultivistan kautta, kuten myös

talon ja seitsemän paritalon asuntokokonaisuuden,

ylpeydellä yksilöllistä laatua ja parempaa kuin muut.

koko rahoitus. Ultivistan avulla Westpro muuttui

jollaista ei oltu Helsingissä aikaisemmin nähty. Talot

pienestä kahden kaverin yrityksestä menestyväksi

sijoitettiin merenrannan ja kukkulan väliin tontin

Ensimmäisinä vuosina kaikki työntekijät olivat yhtiön

toimijaksi, joka pystyi osallistumaan myös suurempien

eteläreunaan. Rantatalot ryhmitettiin pareiksi, jolloin

palkkalistoilla, ja omistajat osallistuivat itse rakennus-

tonttien ostokilpailuihin. Vähemmistöosakkaan paino-

tonttiin saatiin väljyyden tuntua ja avattua näkymiä

työhön. Nykyään yhtiöllä on 60 omaa työntekijää, ja

arvo yhtiön liiketoiminnassa oli paljon suurempi kuin

merelle myös kukkulalle sijoitetuista rakennuksista.

palveluita ostetaan myös alihankintana ulkopuolelta.

sen omistamien prosenttien summa.

Ensimmäinen kohde, Asunto Oy Lohenevä 4, valmistui

Tästä alkoivat Westpron kasvun vuodet. Yhtiö markki-

haan. Rakennukset kiertävät eräänlaista keskuspuis-

Espoon Haukilahteen vuonna 2001. Yhtiö koostui nel-

noi näyttävästi itseään arvokiinteistöjen rakentajana.

toa. Moni muu olisi hyödyntänyt ihan eri tavalla tontin

– Tontin keskellä sijaitseva kukkulan laki jätettiin rau-

jästä korkeatasoisesta erillistalosta, joissa kaikissa

korkeimman kohdan. Halusimme kuitenkin säilyttää

oli tilavat pohjaratkaisut, laadukkaat materiaalit ja

Ei olekaan yhtään liioiteltua väittää, että vuosi 2004

tontin historiallisen ja maisemallisen arvon, ja jätimme

kahden auton autotallit kauko-ohjattavilla ovilla.

saattoi olla Westpron historian kannalta jopa ratkai-

paikalleen muun muassa perinteikkään kiinteistön

Asunnot myytiin nopeasti. Unelma alkoi konkretisoitua.

sevampi käännekohta kuin 2013, jolloin yhtiö siirtyi

vanhat kiviportit, hankkeen pääsuunnittelijana yh-

lopulta kokonaan Ultivistan omistukseen.

dessä Cedercreutz Arkkitehdit Oy:n kanssa toiminut

Tämän jälkeen uusia kohteita rakennettiin Espoon par-

Sarpaneva muistelee.

haille arvoalueille. Yhtiö keskittyi yksilöityyn laatura-

Kuusisaaren onnistuneen tonttikaupan ja Ultivistan

kentamiseen sekä pieniin ja uniikkeihin asunto-osake-

mukaantulon lisäksi Westpro sai vihdoin haaviinsa

yhtiökokonaisuuksiin, kunnes kaikki muuttui vuonna

arkkitehdin, jota se oli metsästänyt viisi vuotta. Polo

2004. Mahdottomasta tuli mahdollista, kun Ultivistan

Sarpaneva suunnitteli yhtiölle taloja, jotka tekivät

pääomistaja Mikko Laakkonen astui mukaan kuvaan.

Westprosta Westpron: Kuusisaaren Krogiuksenrannan,
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– Westpron asiakaslähtöinen ajattelu ja korkea vaati-

Saneerausprosessin arkkitehtina toimi Kirsi Korhonen,

Hartwallin sijoitusyhtiö Kusinkapital Ab tuli Ultivistan

mustaso omaan tekemiseen olivat jotain sellaista, jota

josta tuli myöhemmin Westpron modernin ajan kohtei-

osakkaaksi vuonna 2009. Vuonna 2011 perustettiin TS

en ollut aikaisemmin kokenut. Ajattelimme asioista

den näkyvin pääsuunnittelija 2010-luvulla.

Invest Oy, jonka omistajiksi tuli pääomistaja TS Holdingin

samalla tavalla. Krogiuksenranta toteutettiin arkki-

lisäksi useita muita ammattilaisurheilijoita.

tehtuuri, luontoarvot ja merinäkymät edellä rahaa

Vuonna 2008 Suomeen iski globaali taloudellinen taan-

säästämättä, Sarpaneva jatkaa.

tuma. Monet rakennusyhtiöt lakkauttivat toimintojaan,

– Sen jälkeen teimme merkittävän lisäsijoituksen Ultivistaan

ja rakennustuotanto pysähtyi lähes kokonaan, mutta

ja siirsimme kaiken TS Holdingin omistuksemme TS Investiin,

Westpron vauhti vain kiihtyi.

Lehto, joka on nykyään sekä Ultivistan hallituksen jäsen että

Yhtiön omaan rantaan rakennettiin venelaituri asukkaiden käyttöön. Tontin autopaikoitus sijoitettiin rinne-

Westpron hallituksen puheenjohtaja, jatkaa.

talojen alle. Kohde saavutti suuren huomion mediassa,

Westprolla oli työn alla saneerauskohde Asunto Oy

ja 190-240 neliön suuruiset asunnot myytiin nopeasti.

Asta Bostads Lapinlahdenkadulla, Helsingin Kampissa.

Näiden järjestelyiden jälkeen Ultivistan kolme suurinta

Alkuperäiseen, vuonna 1929 rakennettuun taloon

omistajaa ovat Mikko Laakkonen, TS Invest ja Kusinkapital.

– Kaikki alkoi sillä, että kuvasimme tontin helikopterilla,

tehtiin uudisasuntoja. Vastoin yleisiä odotuksia kaikki

Vuonna 2011 Ultivistan omistusosuus Westprosta nousi 76

jotta suunnittelu- ja lopputulos olisivat mahdollisim-

21 asuntoa suorastaan vietiin käsistä. Ensiesittelyissä

prosenttiin, kun Westpron toinen perustaja myi osuutensa

man hyviä. Tämä kuvastaa hyvin Westpron tapaa

kävi yli 150 henkilöä, ja yhden päivän aikana myytiin

Ultivistalle, ja Pohjois-Karjalan Arvopaperi Oy:stä tuli

toimia. Silloin ei ollut vielä droneja, mutta kaikki mah-

14 asuntoa. Lisäksi Westpron jättihanke Koukkuniemen-

Ultivistan satapronsenttinen tytäryhtiö, kuten Westprosta

dollinen haluttiin tehdä, Sarpaneva sanoo.

ranta käynnistyi tonttikaupoilla Espoon Matinkylässä.

kaksi vuotta myöhemmin.

Krogiuksenrannan valmistumisen jälkeen Westpron

Samana vuonna Ultivista sai tunnetuimman osakkaansa.

Ultivistan lennokas meno tuotti Westprolle koko ajan

kasvutarina eteni vauhdilla. Uusi merkkipaalu saavu-

mahtavia projekteja. Vuonna 2010 yhtiö sai jälleen

tettiin vuonna 2007, kun yhtiön ensimmäinen kerros-

Jääkiekkoilija Teemu Selänne ja hänen managerinsa

mahdollisuuden rakentaa jotain todella ainutlaatuista.

talokohde, 25 asunnon yhdistetty rivitalo ja pienker-

Ari Lehto olivat perustaneet yhteisen yrityksensä TS

Helsingin Lauttasaaressa oli myynnissä suuri merenranta-

rostalo, Asunto Oy Munkkiniemen Helmi, valmistui.

Holding Oy:n vuonna 2004. Selänne oli ollut pitkään

tontti, eikä Westpro missannut tätäkään hanketta.

Nuottakalliossa ja Munkkiniemen Helmessä Arkki-

kiinnostunut kiinteistö- ja rakennusbisneksestä, ja

tehtitoimisto Sarpaneva Oy:n yhteistyökumppanina

kun Lehto esitteli vuonna 2007 Selänteelle tuntemansa

Siitä tuli pääsuunnittelijan vastuun jälleen saaneen Polo

oli Arkkitehdit D4 Oy.

Mikko Laakkosen, palapeliin löytyi molemmin puolin

Sarpanevan uran mahtavin projekti siihen mennessä,

puuttuva palanen. Laakkonen halusi kumppanin, ja

todellinen high-end-kohde. Asunto Oy Veneenveistäjän-

Selänne mukaan alalle.

ranta nousi Lauttasaaren länsirantaan, entisen Telvan

Seuraavana vuonna saavutettiin jälleen uusi aluevaltaus. Westpro saneerasi Asunto Oy Korkeavuorenkatu

veneliikkeen tontille, johon valmistui vuonna 2012 neljä

41:n ullakkotilat näyttäviksi luksusasunnoiksi. Suojellun

– Olimme ajatelleet Teemun kanssa, että olisi järkevintä

1880-luvun uusrenessanssitalon ullakolle toteutettiin

ostaa osuus jostain toimivasta ja valmiista kiinteistö-

neljä ullakkoasuntoa. Katolle palautettiin kadonneita

sijoitusyhtiöstä, jossa olisi myös valmis operatiivinen

– Kohteesta on puhuttu Westpron historian kruunun-

julkisivun yksityiskohtia, joiden taakse kätkettiin ulla-

organisaatio. Vuonna 2008 saimme kumppaniksemme

jalokivenä ja siitä on käytetty termiä luksus, mutta luksus

kon asuntoja palvelevia kattoikkunoita ja valoaukkoja.

Mattias Thermanin, joka osti osuuden TS Holdingista,

ei tarkoittanut tässä tapauksessa marmoria vaan koko-

Ikkunoiden ja terassien kautta asuntoihin avautuivat

joka puolestaan teki merkittävän sijoituksen Ultivistaan,

naisuutta, jossa oli huomioitu ihan kaikki mahdollinen,

hulppeat näkymät.

Lehto kertoo.

Sarpaneva sanoo.
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omakotitaloa ja kaksi kerrostaloa.

> Krogiuksenranta, Helsinki

KROGIUKSENRANTA OLI WESTPRON HISTORIAN ENSIMMÄINEN ISOMPI KOHDE, JOKA VALMISTUI HELSINGIN
KUUSISAAREEN VUONNA 2005. TÄSTÄ ALKOI WESTPRON KASVU KESKISUUREKSI RAKENNUSLIIKKEEKSI.
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> Nuottakallio, Espoo
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ESPOON NUOTTANIEMEN UPEIMMALLE PAIKALLE, KALLION KORKEIMMALLE KOHDALLE VUONNA 2006
VALMISTUNEISSA NUOTTAKALLION KAKSIKERROKSISISSA ERILLISTALOISSA ON LAAJAT JA PÄÄOSIN KATETUT,
NOIN 60 NELIÖN TERASSIT, JOILTA ON SUORAT NÄKYMÄT VIERESSÄ AUKEAVALLE MERELLE.
NUOTTAKALLIO OLI ARKKITEHTI POLO SARPANEVAN TOINEN WESTPROLLE SUUNNITTELEMA KOHDE
KROGIUKSENRANNAN JÄLKEEN. PERÄSSÄ SEURASIVAT VIELÄ MUNKKINIEMEN HELMI JA VENEENVEISTÄJÄNRANTA.

– Ensinnäkin, ja tämä on todella tärkeää, ensin tehtiin

Poikkeuksellista kohteen pienkerrostaloissa on myös

erikoistunut pienempiin kohteisiin, ja Westpro on

suunnitelmat ja sitten vasta niiden pohjalta kaava.

se, että asunnot katsovat kolmeen ilmansuuntaan.

siirtynyt koko ajan isompiin hankkeisiin.

Näin pystyimme optimoimaan ihan kaiken: kohteen

Joissakin asunnoissa luonto jatkuu ulko-ovelta kat-

mielettömän hienon sijainnin, luonnon, meren, ilman-

soessa kahteen suuntaan, suoraan ja sivulle.

suunnat, länsirannan ja asuntojen pohjaratkaisujen
rytmityksen.
– Toiseksi, paneuduimme erityisesti siihen, että jokai-

Sarpanevan taloja ei heti ensi näkemältä kuvittelisi
saman henkilön suunnittelemiksi.

– Nykyäänhän läpitalon asuntojenkin rakentaminen on
harvinaista. Myös näköyhteys naapuriin on minimoitu,

– Se johtuu siitä, että toimintatapani on samanlainen

Sarpaneva kuvailee ylpeänä.

kuin Westprolla: pyrimme selvittämään ensin asiak-

sesta asunnosta näkyy meri. Siihen tarvittiin nosturia

kaan tarpeet, toiveet ja rakennuspaikan luonteen.

ja kameraa. Nostimme itsemme jokaisen huoneiston

Kaavoitusviranomaiset asettivat rakennettaville taloille

Hyvän arkkitehdin, kuten hyvän rakennusyhtiön, pitää

korkeudelle ja otimme kuvat. Teimme kuvien perus-

kovat kriteerit.

olla myös vähän psykologi, Sarpaneva sanoo.

takin asunnosta avautuvista näkymistä. Lopputulok-

– Suunnitelmat jouduttiin tekemään todella pitkälle

Westpro on kehittynyt matkan varrella oikeaksi

sena kaikista asunnoista avautuu upeat näkymät

ennen kuin kaavamuutos sallittiin. Esimerkiksi kolmen

rakennusyhtiöksi ja ottanut opiksi monista liike-

joko saaristoon tai avomerelle, Sarpaneva kertoo.

ilmansuunnan talo olisi ollut mahdottomuus standar-

taloudellisista virheistään, mutta Sarpaneva näkee

dikaavassa. Tämä kuvastaa hyvin Westpron silloista

nyky-Westprossa edelleen saman kuin ennenkin.

teella todellisuutta vastaavan 3D-mallinnoksen kus-

Veneenveistäjänrannan upeina yksityiskohtina

tapaa toimia. Mitään ei pidetty mahdottomana, eikä

ovat oma venelaituri, suomalaisella puusepällä

myöskään liian kalliina. Lopputulokseen vaikutti posi-

– Opiksi on otettu, mutta kaikesta huokuu yhä yksilöl-

mittatilaustyönä teetetyt kylpyhuonekalusteet sekä

tiivisesti myös se, että Helsingin kaupunki oli joustava

lisyys ja laadukkuus.

kerrostaloissa asuntojen rakentaminen ainutlaatui-

kaavoituskumppani, hän jatkaa.

silla porraskäytävillä täysin erilliseksi toisistaan

– Ai niin, ja vielä yksi asia, Westpron myyntiesitteet

ilman seinänaapureita. Tätä ”urban-villa-tyyppiä”

Tähän päättyi ainakin toistaiseksi Sarpanevan aika-

ovat aina olleet paljon parempia kuin kilpailijoilla.

ei oltu juuri aikaisemmin käytetty.

kausi Westpron pääsuunnittelijana. Sarpaneva on

Niistä on aina nähnyt heti, mitä saat.
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> Veneenveistäjänranta, Helsinki
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ALOITTAESSAMME YHTEISTYÖN WESTPRON KANSSA MERKILLEPANTAVAA OLI HEIDÄN
TAVALLISTA KUNNIANHIMOISEMPI SUHTAUTUMISENSA RAKENTAMISEEN. KOHTEISSA ON
OLLUT NORMAALIIN ASUNTORAKENTAMISEEN VERRATTUNA POIKKEUKSELLISEN KORKEA
LAATUTASO YHDISTETTYNÄ ERITYISEN HIENOIHIN SIJAINTEIHIN. ARKKITEHDIN NÄKÖKULMASTA
SUUNNITTELUUN ON PANOSTETTU JA SUUNNITELMISTA SAATU PALAUTE ON OLLUT NOPEAA,
RAKENTAVAA JA ARKKITEHTONISESTIKIN ASIANTUNTEVAA.
- POLO SARPANEVA

E n s im m äis et k ym m en en vuot ta | 3 1

> Krogiuksenranta, Helsinki
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2005
KROGIUKSENRANNAN TASOKKAIDEN KIVITALOJEN VAALEA RAPPAUS TUO HELSINGIN KUUSISAAREEN
TUULAHDUKSEN VÄLIMERELLISYYTTÄ. ASUMISMUKAVUUTTA LISÄÄVÄT TILAVAT KATTOTERASSIT JA
PARVEKKEET, JOILTA ON NÄKYVYYS JOKO SUORAAN MERELLE TAI VIEREISEEN PUISTOON.
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> Krogiuksenranta, Helsinki

KROGIUKSENRANNAN UPEAT KODIT OVAT VALMISTUNEET YKSILÖLLISESTI ASUJIENSA
HENKILÖKOHTAISTEN TARPEIDEN JA TOIVEIDEN MUKAAN. LAADUKAS ASUMINEN MUODOSTUU
NYKYAJAN VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄN ARKKITEHTUURIN OHELLA KORKEALUOKKAISISTA
MATERIAALIVALINNOISTA NIIN RAKENTEISSA KUIN SISÄ- JA ULKOPINNOISSA.
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Westpro saattoi tehdä saunaosastoa, jota se pitää toisena kodin sydämenä keittiön lisäksi, kolmesta neljään kertaan
pidempään kuin rakennuksilla yleensä. Tämä näkyi tilojen yksityiskohdissa, kuten Krogiuksenrannan asuntojen
löylyhuoneiden paneloinnissa ja käsityönä tehdyissä lauteissa.
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> Munkkiniemen Helmi, Helsinki

2007
MUNKKINIEMEN HELMI SIJAITSEE YHDELLÄ HELSINGIN JA KOKO SUOMEN ARVOSTETUIMMISTA
ASUINALUEISTA. SEN PUISTOMAISELTA TONTILTA AVAUTUVAT VEHREÄT NÄKYMÄT.
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> Veneenveistäjänranta, Helsinki
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2012
VENEENVEISTÄJÄNRANTAA HELSINGIN LAUTTASAARESSA ON PIDETTY YLEISESTI WESTPRON
HISTORIAN KRUUNUNJALOKIVENÄ. YKSI KOHTEEN ERIKOISUUKSISTA ON KERROSTALOJEN
ASUNTOJEN RAKENTAMINEN NIIN, ETTÄ NE ON EROTETTU TILAVILLA JA VALOISILLA
PORRASKÄYTÄVILLÄ TÄYSIN ERILLISEKSI TOISISTAAN. NÄIN OLLEN KENELLÄKÄÄN EI OLE
SEINÄNAAPUREITA. LISÄKSI JOKAISESTA ASUNNOSTA NÄKYY MERI. SUUREN MERENRANTATONTIN NELJÄ OMAKOTITALOA JA KAKSI KERROSTALOA VALMISTUIVAT VUONNA 2012.
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> Veneenveistäjänranta, Helsinki
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> Veneenveistäjänranta, Helsinki

VENEENVEISTÄJÄNRANNAN ASUNTOJEN VARUSTELUUN KUULUVAT MUUN MUASSA VALAISTUSAUTOMAATIO,
KAUKOLÄMPÖÖN LIITETTY HUOMAAMATON JA MIELLYTTÄVÄ LATTIALÄMMITYS, PUUSEPÄLLÄ TEETETYT
KYLPYHUONEIDEN JA WC-TILOJEN KALUSTEET, KUVALLINEN OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ, ILMANVAIHDON
VIILENNYSTOIMINTO, TAMMILAUTAPARKETTILATTIA JA PAIKALLA MUURATTU RAPATTUPINTAINEN TAKKA.
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> Veneenveistäjänranta, Helsinki
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Kolmas osa
Isompiin kohteisiin
WESTPRON LIIKEVAIHDON KASVAESSA SILLE TARJOUTUI MAHDOLLISUUS OSALLISTUA ESPOON KAUPUNGIN
KAAVAKEHITYKSEEN. YHTIÖN HISTORIAN TOISELLA VUOSIKYMMENELLÄ SYNTYI UPEITA KOHTEITA,
KUTEN KOUKKUNIEMENRANTA, NAVI-KORTTELI, TAPIOLAN AINO JA SAMPO, OMENAPIHA, ALTUS,
MUNKKINIEMENRANTA 47, CASA ORA JA ORIGO. VUONNA 2013 PERUSTETTIIN YHTIÖN OMA
HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS WESTPRO4U.
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KOUKKUNIEMENRANNAN JA NAVI-KORTTELIN KOKONAISUUS OLI NÄIN JÄLKIKÄTEEN ARVIOITUNA
MONELLAKIN TAVALLA KULMINAATIOPISTE WESTPRON HISTORIASSA. YHTIÖ SIIRTYI SEN AIKANA
ENSIMMÄISEN VUOSIKYMMENEN IDEALISTISESTA KULTTUURISTA MODERNIN AJAN REALISMIIN –
OSAAMISESTA JA LAADUSTA KUITENKAAN TINKIMÄTTÄ.

Koukkuniemenrannan upea kokonaisuus, joka täyden-

tävästä uudiskohteesta. Kilpailun voitti Arkkitehdit Kirsi

keuksellisen korkeatasoinen ja ylellinen laatu sekä

tyi myöhemmin Navi-korttelilla, sai alkunsa keskellä

Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n suunnitelma.

poikkeuksellinen yksilöllisyys näkyivät selvästi myös

taloudellista taantumaa, kun Espoo etsi ratkaisua

ulospäin. Asunnoissa oli väljyyttä ja avaria näkymiä.

entisen Säästöpankkiopiston alueen täydennys-

– Olimme tehneet yhteistyötä Westpron kanssa en-

Niissä oli paljon samaa kuin esimerkiksi Veneenveistä-

rakentamiseen. Koukkuniemestä oli tehty monenlaisia

simmäisen kerran pari vuotta aikaisemmin, kun toimin

jänrannassa. Yhtiö oli vielä kaukana standardimaail-

suunnitelmia sen jälkeen, kun edellinen taantuma,

Korkeavuorenkatu 41:n ullakkosaneerauskohteen pää-

masta detaljoinninkin suhteen, Korhonen arvioi.

1990-luvun alun lama, oli kaatanut säästöpankit.

suunnittelijana. Yhteistyö sujui jo silloin todella hyvin,

Matinkylässä sijaitsevaan rantaan, runsaan kilometrin

joten olin luonnollisesti innoissani, kun pääsin taas

Siksikin lopputulos oli erittäin hyvä, mutta se tärkein

päähän kauppakeskus Isosta Omenasta, oli kaavailtu

työskentelemään tämän ennakkoluulottoman porukan

eli asenne oli kohdallaan, kuten se on yhä tänäkin

muun muassa kylpylää.

kanssa, Korhonen muistelee.

päivänä. Kokonaisuudessa on otettu huomioon
erinomaisella tavalla alueen luonnonolosuhteet,

Westpro osallistui aktiivisesti alueen kaavan suunnit-

Näin syntyi suurhanke Koukkuniemenranta, joka

teluun ja pääsi toteuttamaan huippuprojektin yhdessä

koostui neljästä asunto-osakeyhtiöstä: paritalo-

Espoon kaupungin kanssa, kun yhtiö osti Helsingin

yhtiöistä Asunto Oy Rantamäki 1 ja Rantaharju 2

– Asunnot ovat toimivia ja kauniita, ja olen ylpeä siitä,

seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (Hoas) Kokous-

sekä kerrostaloyhtiöistä Rantamäki 3 ja Rantaharju 4.

kuinka me yhdessä Westpron kanssa halusimme ottaa

hotelli Matinlahden ja alueella sijainneet kaksi raken-

Myöhemmin samalle alueelle, puretun hotellin tontille,

kaiken irti tontista – yhteydestä rantaan, merestä,

tamatonta tonttia.

nousi vielä Navi-kortteliksi kutsuttu kolmen kerrostalo-

uimarannasta, luonnosta, männyistä ja kallioista.

kallioinen rinne ja merenrannan läheisyys.

yhtiön ja viiden kerrostalon kokonaisuus parkkihalTaas Westpro saavutti yhden virstanpylvään:

leineen: Asunto Oy Artteli, Meltemi sekä keväällä 2019

– Koukkuniemenrannassa on selkeä ja johdonmukai-

kysymyksessä oli ensimmäinen kerta vuosiin, kun

valmistunut ja saagan täydentänyt Kapelli. Alueelle

nen luontoyhteys myös tontin sisällä. Tontin paras

Espooseen rakennettiin kerrostaloja, joista avautuu

valmistui kaikkiaan 169 asuntoa vuosina 2009-19. Kaik-

maisemallinen osa, kallioinen kumpu ja männikkö,

merimaisema. Ainutlaatuiselle paikalle uimarannan

kien näiden pääsuunnittelijana toimi Kirsi Korhonen.

on säilytetty sellaisenaan ikäänkuin alueen keskus-

välittömään läheisyyteen Koukkuniementien pohjois-

puistona, Korhonen kertoo.

puolelle sai rakentaa lähempänä merta olevalle ton-

Koukkuniemenrannan ja Navi-korttelin kokonaisuus oli

tille seitsemän paritaloa sekä niiden ja hotellin väliin

näin jälkikäteen arvioituna monellakin tavalla kulmi-

Suunnittelun lähtökohtana oli merellisessä maise-

jäävälle alueelle neljä nelikerroksista kerrostaloa.

naatiopiste Westpron historiassa. Yhtiö siirtyi sen aikana

massa asteittain nouseva metsäinen rinne.

Pientalot rakennettaisiin niin, että että myös niiden

ensimmäisen vuosikymmenen idealistisesta kulttuurista

taakse tulevista kerrostalohuoneistoista näkisi merelle.

modernin ajan realismiin – osaamisesta ja laadusta

– Tutkimme todella tarkkaan maaston hyväksikäyttöä.

kuitenkaan tinkimättä.

Merinäkymä oli tärkeä, mutta Navi-korttelissa suhtau-

Westpro järjesti yhdessä SAFA:n (Suomen Arkkitehti-

duimme samalla kunnianhimolla näkymiin omaan

liitto) kanssa syksyllä 2008 arkkitehtuurikutsukilpailun

– Projektin alku oli selkeää jatkoa Westpron ”luksus-

Koukkuniemenrantaan tulevasta 66 asuntoa käsit-

rakentamiselle”. Kustannuksissa ei säästelty, ja poik-

keskuspuistoon, Korhonen jatkaa.

I s om piin koh teis iin | 4 7

Koukkuniemenrannan ja Navi-korttelin välissä valmistui-

sut Hannu Jaakkola, jonka Arkkitehtitoimisto Hannu

ja kylpyhuoneineen. Jos jotain karsintaa on tehty,

vat asunto-osakeyhtiöt Tapiolan Aino ja Sampo vuonna

Jaakkola Oy toimi pääsuunnittelijana muun muassa

se ei ole vaikuttanut asuntoihin. Esimerkiksi Tapiolan

2013. Korhonen valittiin taas kohteen pääsuunnittelijaksi

Asunto Oy Origon hankkeessa Espoossa.

Ainossa ja Sammossa vielä oli, mutta Navi-korttelin
terassiasunnoissa ei enää ollut kokolasikaiteita.

arkkitehtuurikutsukilpailun kautta.
– Westprolle on ollut mukava suunnitella projekteja,
– Se oli yksi mielenkiintoisimmista haasteista, joita minulla

sillä rakentaja on saanut koottua yritykseensä alansa

Westpron hankekehitysjohtaja Osmo Rajala kuvailee

on ollut. Kaupunki oli kaavoittanut todella tiukan tontin

taitavimpia asiantuntijoita. Kaikki suunnitteluryhmän

saman asian toisin sanoin.

voimakkaaseen rinteeseen, johon rakennettiin kolme

jäsenet ovat osanneet arvostaa muiden suunnit-

kerrostaloa. Meidän piti miettiä todella tarkkaan, miten

telijoiden kunkin oman alan osaamista, ja tämä on

– Olemme oppineet olemaan oikea rakennusliike, mutta

saamme järjestymään asuntojen huollon, pelastusajot ja

mahdollistanut joustavan ja tehokkaan työskentelyn.

yksilöllisestä laadusta ei ole tingitty. Asiakas voittaa

autojen hallipaikoituksen. Rakennusten piti sopia Tapiolan

Mielestäni hyvä yhteispeli näkyy onnistuneena loppu-

edelleen, ja nyt myös liiketoimintamme on kannattavaa.

henkeen ja sulautua luontoon.

tuloksena, jonka takana voi ylpeästi seistä, Jaakkola

Se on vaatinut tietenkin joitakin kompromisseja.

sanoo.
Rajala muistuttaa, että ennen kuin asunto valmistuu,

– Lopputuloksena valmistui todella hieno terassiasuntokokonaisuus, jonka asunnot ovat huolellisesti suunniteltuja

Korhonen antaa Westprolle tunnustusta siitä, että

sitä on saatettu suunnitella ja tehdä useita vuosia. Ja

ja jollain tavalla erityisiä, Korhonen muistelee.

yhtiö on kyennyt yhdistämään hienolla tavalla

unelmavaihe sitä ennen on voinut viedä sekin vuosia.

brändimielikuvan ja taloudellisen realismin vuosien
Arkkitehtipari Kirsi Korhonen ja hänen aviomiehensä

varrella.

– Kaikki lähtee maanhankinnasta ja kaavoituksesta.
Kaavan voimaantulo saattaa kestää jopa 3-5 vuotta,

Mika Penttinen ovat loistaneet voittajina useissa arkkitehtuurikutsukilpailuissa. He ovat ymmärtäneet, mitä

– Kaikesta taloudellisesta tehostamisesta huolimatta

ja siitä tehdään matkan varrella useita versioita.

esimerkiksi Westpro haluaa ja mikä heihin vetoaa.

Westprolle on yhä tärkeää tehdä keskivertoratkai-

Olemme onnistuneet näissä hyvin, ja käytettävissämme

Polo Sarpanevan, Kirsi Korhosen ja Arkkitehtiryhmä

suista laadullisesti selvästi poikkeavia tilallisesti erin-

on nykyään myös emokonsernimme Ultivistan tuki,

A6:n lisäksi Westpron yhdeksi suunnittelijaksi on nous-

omaisia ja laadukkaita asuntoja ylellisine keittiöineen

Rajala sanoo.
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Hankkeen alkuvuosina prosessiin vaikuttavat kau-

massa vastaan palautetta, olkoon se sitten kuinka

teiden kehitys ohjaavat tulevia asumisen suuntia.

pungin virkamiehet, naapurit, mahdolliset kaavasta

ylistävää tai kuinka kriittistä tahansa, Westpron

Ympäristöystävällisempi energia-ajattelu, uudet

valittajat, poliitikot ja media. Kun vihdoin päästään

hallituksen puheenjohtaja Ari Lehto sanoo.

materiaalit ja tekniset ratkaisut ovat myös tärkeänä

rakentamaan, asiakas joko on jo mukana hankkeen

osana jo suunnittelun ensimmäisissä vaiheissa.

suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tai sitten ostaa

Ei ole itsestäänselvää, että asiakas pääsee jaka-

valmiin asunnon.

maan avoimesti tunteensa rakennusliikkeen kanssa

– Vuorovaikutus asiakkaiden, suunnittelijoiden ja

asunnon valmistuttua. Westpro on aina panostanut

yhteistyökumppaneiden kanssa on ensiarvoisen

– Asunnon valmistuttua rakentajana meillä on vielä

jälkimarkkinointiin enemmän kuin kilpailijansa.

tärkeää. Vain hyvän kommunikoinnin kautta voimme

kymmenen vuoden vastuu kohteesta, Rajala jatkaa.

Nykyään jälkimarkkinointipäällikön alaisuudessa

kehittyä edelleen, toimitusjohtaja Heikki Schemeikka

toimii muun muassa kaksi työnjohtajaa.

sanoo.

Rakennusliikkeen työ ei koostu pelkästä rakentamisesta. Westprossa mitataan asiakastyytyväisyyttä

– Palvelemme asiakkaita todella hyvin. Siinä

kaikissa rakennusprosessin vaiheissa ja saatuja

olemme varmasti Suomen parhaita, Lehto

palautteita käytetään jatkuvaan analysoimiseen ja

vakuuttaa.

toimintatapojen parantamiseen.
Tulevaisuus antaa rakentajille kosolti mielen– Kun asiakas on odottanut puolitoista vuotta asun-

kiintoisia haasteita. Ihmisten kasvava tietoisuus

tonsa valmistumista ja sitten vastaanottaa uuden

omasta elinympäristöstään, elintapojen muutos

kotinsa, meidän on oltava hänen rinnallaan otta-

yhä teknistyvämpään suuntaan ja ikäraken-
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> Koukkuniemenranta, Espoo
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2011-2012
KOUKKUNIEMENRANNAN UPEA KOKONAISUUS, JOKA TÄYDENTYI MYÖHEMMIN NAVIKORTTELILLA, SIJAITSEE ESPOON RANTARAITIN VARRELLA, MATINKYLÄN UIMARANNAN
RINTEESSÄ, RUNSAAN KILOMETRIN PÄÄSSÄ KAUPPAKESKUS ISOSTA OMENASTA.

VUOSINA 2009-12 RAKENNETTU KOUKKUNIEMENRANTA KOOSTUI ALUKSI NELJÄSTÄ
ASUNTO-OSAKEYHTIÖSTÄ, JOIDEN KAIKISTA ASUNNOISTA ON MERINÄKÖALA: SEITSEMÄN
PARITALON ASUNTO OY RANTAMÄKI 1 JA RANTAHARJU 2 SEKÄ NELJÄN PIENKERROSTALON
RANTAMÄKI 3 JA RANTAHARJU 4.

MYÖHEMMIN SAMALLE ALUEELLE, YLÄRINTEESEEN, PURETUN HOTELLIN TONTILLE, NOUSI
VIELÄ NAVI-KORTTELIKSI KUTSUTTU VIIDEN KERROSTALON KOKONAISUUS PARKKIHALLEINEEN.
KAIKKIAAN KOUKKUNIEMENRANTAAN VALMISTUI VUOSINA 2009-19 169 ASUNTOA.
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> Koukkuniemenranta, Espoo
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> Koukkuniemenranta, Espoo

KOUKKUNIEMENRANNAN ASUNTOJEN VARUSTELU JA PINTAMATERIAALIT OVAT KORKEALUOKKAISET. PARITALOJEN
PORTAAT OVAT TERÄSRAKENTEISET, NIISSÄ ON MASSIIVIPUUASKELMAT JA KOKOLASIKAITEET. KEITTIÖISTÄ LÖYTYVÄT
INTEGROIDUT KYLMÄKONEET, ASTIANPESUKONEET, INDUKTIOLIESITASO, ERILLISUUNI JA MIKROAALTOUUNI SEKÄ
LIESIKUPU OMALLA POISTOKANAVALLA JA HUIPPUIMURILLA.
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> Navi-kortteli, Espoo

2016-2019
NAVI-KORTTELIN MELTEMIN PENTHOUSE-HUONEISTO TERASSEINEEN KÄSITTÄÄ KOKO VIIDENNEN KERROKSEN.
ASUNTOON ON KÄYNTI SUORAAN HISSISTÄ.
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> Navi-kortteli, Espoo

KOUKKUNIEMENRANNAN KOKONAISUUDEN KORKEIMMALLA PAIKALLA, VALON JA MEREN ÄÄRELLÄ, PUISTOMAISESSA
KALLIOMAISEMASSA RAUHALLISELLA ALUEELLA, HYVIEN YHTEYKSIEN JA PALVELUIDEN LÄHELLÄ SIJAITSEVA JA
VIIMEISENÄ VALMISTUNUT NAVI-KORTTELI KOOSTUU KOLMESTA ASUNTO-OSAKEYHTIÖSTÄ, ARTTELI, MELTEMI JA
KAPELLI, SEKÄ KAIKKIAAN VIIDESTÄ KERROSTALOSTA. NIIDEN LASITETUT PARVEKKEET OVAT TILAVIA, JA LIUKUOVET
LISÄÄVÄT ENTISESTÄÄN NIIDEN TILAN TUNTUA.
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> Navi-kortteli, Espoo
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> Navi-kortteli, Espoo
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Hyvin suunniteltu koti on näyttävä, toimiva ja tyylikkäästi
yksilöllinen. Luonnovalo tulvii sisään sen suurista ikkunoista.
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> Navi-kortteli, Espoo
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NAVI-KORTTELIN KYLPYHUONEET JA
SAUNAT KUTSUVAT RENTOUTUMAAN
ARJEN KIIREIDEN KESKELLÄ. SAUNAN
SEINÄT JA LAUTEET OVAT TERVALEPPÄÄ.
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> Navi-kortteli, Espoo
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> Navi-kortteli, Espoo
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NAVI-KORTTELIN ASUNNOT OVAT VALOISIA JA SELKEITÄ. NIIDEN LUONNONLÄHEINEN
VÄRIMAAILMA JA KOKONAISUUDET HURMAAVAT LAADUKKAILLA
PINTAMATERIAALEILLAAN JA TINKIMÄTTÖMÄLLÄ TYYLILLÄÄN VAATIVAMMANKIN.
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> Tapiolan Aino ja Sampo, Espoo
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2013
TAPIOLAN AINO JA SAMPO SIJAITSEVAT AIVAN TAPIOLAN KESKUSTASSA
JA MUODOSTAVAT YHDESSÄ KOLMEN KERROSTALON JA 40 VALOISAN,
HUOLELLISESTI SUUNNITELLUN JA KORKEATASOISEN TERASSIASUNNON
KOKONAISUUDEN.

kuvateksti
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> Omenapiha, Espoo

2014
ESPOON PIISPANSILLAN KUPEESEEN, ISON OMENAN PALVELUALUEEN JA OLARIN VÄLIIN, VALMISTUI VUONNA 2014 OMENAPIHAN
ENSIMMÄINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖ, HULPPEA 12-KERROKSINEN ALESIA. PERÄSSÄ SEURASIVAT LUUNA, PINOVA JA SILVA.
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> Omenapiha, Espoo
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> Omenapiha, Espoo
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> Altus, Helsinki

2015
HELSINGIN VIRONKADUN JA MERITULLINKADUN KULMASSA, KESKELLÄ HELSINKIÄ, KRUUNUNHAASSA NÄÄDÄN KORTTELISSA
SIJAITSEVA SANEERAUSKOHDE ALTUS ON KOLMEN RAKENNUKSEN KOKONAISUUS, JOSSA ERI KERROSTASOT JA OSITTAIN YHTEISET
PORRASHUONEET LUOVAT MONIMUTKAISEN JA MONIMUOTOISEN PALAPELIN, JOSSA VANHIMMAT RAKENNUSOSAT OVAT 1800-LUVUN
PUOLIVÄLISTÄ.
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> Altus, Helsinki

ALTUKSESTA LÖYTYY TEHOKKAITA CITY-YKSIÖITÄ JA KAKSIOITA, KLASSISIA KANTAKAUPUNGIN ARVOASUNTOJA SEKÄ
MODERNEJA ULLAKKOASUNTOJA. HISTORIALLISESSA KIINTEISTÖSSÄ ON KAIKKIAAN 40 VIIHTYISÄÄ HUONEISTOA.
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> Munkkiniemenranta 47, Helsinki
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2015
MUNKKINIEMENRANTA 47 ON HULPPEA RIVITALOYHTIÖ
YHDESSÄ HELSINGIN ARVOSTETUIMMISTA OSOITTEISTA.
SE SIJAITSEE MERELLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ JA OTOLLISESSA
PAIKASSA KADUN VIIMEISENÄ YHTIÖNÄ PUISTON LAIDALLA.
YHTIÖN PÄÄSUUNNITTELUSTA ON VASTANNUT ARKKITEHTIRYHMÄ A6, JONKA VASTUULLA ON MYÖS WESTPRON
JÄTTIHANKKEET PORTUS JA SARVVIK.
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> Munkkiniemenranta 47, Helsinki
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MUNKKINIEMENRANTA 47 KOOSTUU SEITSEMÄSTÄ HUONEISTOSTA,
JOISSA KAIKISSA ON OSITTAIN LASITETUT TILAVAT TERASSITILAT SEKÄ
YLÄKERRAN PERGOLAMAISET PARVEKKEET.
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> Munkkiniemenranta 47, Helsinki

8 6 | Is o m p i i n kohte is i i n

I s om piin koh teis iin | 87

> Munkkiniemenranta 47, Helsinki
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> Casa Ora, Espoo
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2017
UNIIKEILLE RANTAKODEILLE ON SELVÄSTI EDELLEEN SUURI TILAUS. ESPOON RANTARAITIN
VARTEEN KOUKKUNIEMENPORTTIIN VALMISTUNUT PIENTALOYHTIÖ CASA ORA TARJOAA
SUURIA IKKUNOITA, AVARIA OLESKELUTILOJA JA LAADUKKAITA MATERIAALEJA. YHTIÖSSÄ
ON KAIKKIAAN 14 KOTIA: 3 ERILLISTALOA, 4 PARITALOASUNTOA JA 7 RIVITALOASUNTOA.
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> Casa Ora, Espoo
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> Casa Ora, Espoo
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Casa Oran pohjaratkaisuissa on kiinnitetty huomiota näyttäviin suuriin ikkunoihin ja avariin, tyylikkäisiin oleskelutiloihin.
Ulkona vallitseva luonnon värimaailma jatkuu harmonisesti asuntojen sisäpinnoilla kalusteissa ja materiaaleissa.
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> Casa Ora, Espoo
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> Casa Ora, Espoo
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> Casa Ora, Espoo

ASTUESSASI CASA ORAN KYLPYHUONEESEEN JÄÄ MUU MAAILMA TAAKSE. TOTEUTUKSESSA YHDISTYY JUURI SOPIVA
SEKOITUS LÄMMINTÄ LUONTOA, MODERNIA VALKOISTA JA ROHKEITA PINTOJA. LAATU NÄKYY TYYLISSÄ JA DESIGNISSA.
VOIT SUKELTAA RENTOUTTAVAAN SADESUIHKUUN JA KÄYDÄ SISÄÄN SAUNAN LÄMPÖÖN.
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> Origo, Espoo

2019
ORIGON MODERNI JA TYYLIKÄS ULKONÄKÖ
KUNNIOITTAA HAUKILAHDEN OLEMASSA
OLEVAN RAKENNUSKANNAN HENKEÄ.
KALLIOISEEN MÄNTYJEN JA KUUSIEN
REUNUSTAMAAN RINTEESEEN SIJOITTUEN
SE KÄÄNTÄÄ VALKOISET MUURIMAISEMAT
JULKISIVUNSA POHJOISEEN JA AVAA
LASITETUT LIUKULASISEININ VARUSTETUT
PARVEKKEENSA KOHTI AURINKOA.
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> Origo, Espoo

ORIGON VALOISAT JA AVARAT MUUNTOJOUSTAVAT HUONEISTOT ON SUUNNITELTU
MONENLAISIIN ELÄMÄNTILANTEISIIN. HUONEISTOJA ON KOMPAKTEISTA YKSIÖISTÄ
JA KAKSIOISTA USEAMMAN ASUINHUONEEN MAHDOLLISTAVIIN PERHEASUNTOIHIN.
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> Origo, Espoo
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Westpro4U
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Westprolle on tärkeää kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Jotta se voisi tukea

maksuttomia arkkitehtuurityöpajoja, joissa tutustutaan kotien suunnittelun maail-

suoraan ja lyhentämättömästi ilman välikäsiä apua tarvitsevia, yhtiö perusti

maan hauskalla tavalla. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 vietiin läpi 100 Hyvää

vuonna 2013 oman hyväntekeväisyysyhdistyksen.

Tekoa -kampanja. Pienituloisten perheiden tukemiseksi on ideoitu 24 päivää jouluun
-kampanja, jolla on mahdollistettu vuodesta 2015 alkaen vuosittain yli 20 perheelle

Westpro4U:n keulakuvina toimivat jääkiekkoilija Teemu Selänne ja F1-tähti

täysi joulu.

Valtteri Bottas, jonka Valtteri Bottas Duathlon -urheilutapahtuma on valinnut
hyväntekeväisyyskumppanikseen Westpro4U:n.

Westpro4U:n kolmas 24 päivää jouluun -kampanja huipentui 14. tammikuuta 2019
Espoon Metro Areenassa pelattuun jääkiekkoilun hyväntekeväisyysotteluun,

– Alexandra Procopé ja Emilia Bottas ovat arkisen auttamistoimintamme vetäjät ja

jossa Teemu Selänteen joukkue kohtasi Valtteri Bottaksen joukkueen. Tapahtuma

sen keulakuvat. Teemu ja Valtteri toimivat näkyvimmin meidän 24 päivää jouluun

oli erittäin onnistunut sekä tapahtumana että taloudellisesti.

-kampanjassamme, Westpron toimitusjohtaja Heikki Schemeikka kertoo.
– Teimme yritysten kanssa yhden hyvän teon päivittäin, myimme pelipaikkoja
– Haluamme tukea varoilla ja kampanjoilla lasten ja nuorten hyvinvointia. Pääasial-

otteluun ja keräsimme kampanjan avulla 23 000 euroa pääkaupunkiseutulaisten

liset lahjoituskohteemme ovat erilaiset harrastustoiminnat, urheiluseurat ja nuorten

vähävaraisten lapsiperheiden jouluihin. Lahjoitimme 26 perheelle täyden joulun

yhdistykset. Haluamme myös löytää keskuudestamme ne arjen sankarit, jotka

sisältäen heidän toivomansa joululahjat, jouluruoat, kuusen ja pieniä yllätyksiä.

antavat aikaansa ilman suurempia kiitoksia ja tekevät konkreettisesti töitä lasten

Perheet valittiin yhdessä Espoon lastensuojelun, OmaKamu ry:n ja Hyvä Arki ry:n

ja nuorten hyväksi, Schemeikka jatkaa.

kanssa, Westpro4U:n hallituksen puheenjohtaja Alexandra Procopé kertoo.

Yhdistyksen toiminta on ollut monipuolista. Se on jalkautunut esimerkiksi syöpä-

Kaikkiaan Westpro4U on auttanut ja tukenut pääkaupunkiseudulla yli 3500 lasta

sairaiden lasten ja mielenterveystyön pariin. Westpro4U on järjestänyt lapsille

ja nuorta yhteensä noin 200 000 eurolla.
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Neljäs osa
Westpro tulevaisuudessa?
VAIKKA WESTPRO ON KASVANUT PIENESTÄ KAHDEN KAVERUKSEN UNELMASTA
NOIN 63 MILJOONAN EURON LIIKEVAIHDON KESKISUUREKSI RAKENNUSYHTIÖKSI,
SEN ALKUPERÄINEN IDEOLOGIA KORKEATASOISESTA ASUNTOTUOTANNOSTA
ON SÄILYNYT ENNALLAAN. WESTPRON TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ VALOISALTA JA
JOS MAHDOLLISTA, VIELÄKIN LOISTOKKAAMMALTA KUIN ENSIMMÄISET 20 VUOTTA.

1 1 0 | Westp ro tuleva i s uud e ss a ?

WESTPRON ERIKOISOSAAMISTA ON JATKOSSAKIN RANTARAKENTAMINEN.
SE ON VAIKEA LAJI, JONKA VAIN HYVIN HARVAT HALLITSEVAT. MUUT NÄKEVÄT MAAN,
ME NÄEMME SEN MAHDOLLISUUTENA JOLLEKIN UUDELLE JA UNIIKILLE.

Westpro rakentaa edelleen laadukkaita asuntoja

Sarvvikin maastonmuodot ovat niin voimakkaat, että

Mäen päällä on sitten oma maailmansa, ikäänkuin

pääkaupunkiseudun parhaille paikoille. Yksi sellainen

suunnittelun on pakko tukeutua niihin.

linna tai temppeli mahtavine merinäköaloineen,

löytyi Kirkkonummelta, Länsiväylän varrelta, Espoon

Haukkavaara sanoo.

Kivenlahden toiselta puolelta, jonne valmistuu lähi-

– Paikalla on erittäin kaunis luonto ja kaunis ranta. Ne

vuosina Sarvvikin ranta.

pitäisi korvata jollakin rakennetulla, mutta yhtä arvok-

Viimeisen silauksen määrittelee tontin ympäristö-

kaalla ja hienolla. Lopputuloksen pitää olla vähintään

suunnittelu, joka on sekin ollut Westprolla aina

Sitäkin toteuttamaan on valittu sama Arkkitehtiryhmä

yhtä upea kuin mitä paikka on tällä hetkellä, Haukka-

laadukasta. Asuntojen alle jäävä luonto ja kasvillisuus

A6 Oy, joka vastaa myös Portuksen suunnittelusta.

vaara kuvailee projektin isoa kuvaa.

korvataan mahdollisimman korkeatasoisella raken-

Polo Sarpaneva loi kasvot Westpron ensimmäiselle

netulla ympäristöllä.

vuosikymmenelle, Kirsi Korhonen on ollut yhtiön

Ensimmäinen asia, joka piti huomioida, oli rannan

modernin ajan tuotteliain pääsuunnittelija, ja 2020-

suuri korkeusero. Tästä syntyi yksi A6:n ja Westpron

– Siksi projektille on ollut elinehto se, että meillä on

luvun alun ilmeestä vastaa näkyvimmin A6.

hienoimmista oivalluksista.

ollut suunnittelussa mukana yksi Suomen parhaista

Sarvvikin pääsuunnittelija, arkkitehti Jyri Haukka-

– Ajattelimme, että koska kaikki julkinen pöhinä, jalan-

tulee vähintään yhtä hieno kuin alkuperäinen luonto,

vaara, näkee ”Kirkkonummen helmen” suunnittelun

kulkuväylä, kahvilat, venesatama ja niin edelleen oli

Haukkavaara lupaa.

lähtökohdissa paljon samaa kuin Portuksessa.

sijoitettava rantaan, mäen päälle pitäisi saada tilaa

maisemasuunnittelijoista, Teresa Rönkä. Nyt alueesta

– Kysymyksessä on ihan tavattoman hieno meren-

rauhoittua. Siksi sinne on nyt sijoitettu intiimimmät ja

Arkkitehtiryhmä A6:ssa Portuksen ja Sarvvikin

pienemmät taloyhtiön omat pihat.

pääsuunnittelijoina toimivat Tapio Saarelainen ja

rantatontti, oikeastaan niin pelottavan hieno, että

Jyri Haukkavaara hehkuttavat kuin yhdestä suusta

se tarjosi poikkeuksellisen haastavan lähtökohdan

– Sarvvik on näin ollen kuin eteläeurooppalainen

suunnittelullemme.

lomakaupunki aktiivisen rannan jalankulkuraitteineen.

yhteistyötä Westpron kanssa.
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– Westpro on meille paras mahdollinen kumppani,

Westpro etsii jatkuvasti uusia upeita tontteja kohteil-

– Se on meille kunnia-asia, ja siksi panostamme

koska sekä heillä että meillä on erittäin korkeat tavoit-

leen. Onnistunut projekti edellyttää koko tuotanto-

erityisen paljon jälkimarkkinointiin, toimitusjohtaja

teet arkkitehtuurisessa laadussa. Westpron hankkeet

ketjun samaistumista tulevaan asumiseen, ja juuri

Heikki Schemeikka sanoo.

ovat isoja ja vaativat aina enemmän asiantuntijoita

tämä, oikeiden arkkitehtien ja suunnittelijoiden

ja suunnittelijoita työryhmiin, kuten Portuksen tapauk-

valinta, on yksi Westpron suurimmista vahvuuksista

– Haluamme kehittyä yhtiönä ja päästää entistä

sessa jopa taiteilijoita, Saarelainen sanoo.

myös tulevaisuudessa.

paremmin jokaisen työntekijämme ajatukset ja
osaamisen irti. Tämä johtaa yhä parempaan

Hän viittaa Portuksen julkisivun alaosiin tulevaan

– Westpro ottaa hienolla ja innovatiivisella tavalla

laatuun, tuottaviin tuotteisiin ja lisäarvoon sekä

reliefibetoniin, jonka on suunnitellut yhteistyössä A6:n

riskejä. Yhtiö luottaa omaan intuitioonsa, kun taas

konsernillemme että ennen kaikkea asiakkaillemme,

kanssa kuvataiteilija Topi Äikäs. Taideteos muodostaa

monet muut rakennusliikkeet laskevat enemmän

Schemeikka jatkaa.

alhaalla verkkokuvion ja muuttuu ylempänä aalloiksi

varman päälle. Silti Westpron toiminta on täysin kes-

ja linnuksi.

tävää ja erittäin korkeatasoista, Haukkavaara sanoo.

Ai niin, niistä kruununjalokivistä vielä. Annetaan
20-vuotiaan Westpron hallituksen puheenjohtajalle

– On herkkua ja harvinaista, että pääsee tekemään

Vakaasta kasvusta huolimatta Westpro haluaa olla

projekteja, jotka brändätään vahvasti ja edustavat

jatkossakin ketterä yhtiö, jolla on ainutlaatuinen suhde

korkeinta mahdollista laadukkuutta. Portus ja Sarv-

asiakkaisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa

– Aikansa kutakin. Veneenveistäjänranta piti pitkään

vik ovat juuri tällaisia, erittäin kiinnostavia hankkeita,

tarvittaessa aina helposti yhteyden yhtiön vastuuhen-

ykkössijaa, mutta kyllä meidän todelliset kruunun-

Haukkavaara painottaa.

kilöihin.

jalokivet ovat Portus ja Sarvvik.

Ari Lehdolle viimeinen sana.

WESTPRO ON RAKENTANUT 20 VUODEN AIKANA JO YLI 700 TOINEN
TOISTAAN UPEAMPAA JA YKSILÖLLISTÄ KOTIA – JA JOKAISELLE ON
LÖYTYNYT SE ONNEKAS, JOKA ON NÄHNYT NIISSÄ KAUNEUDEN.
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> Sarvvik, Kirkkonummi
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MIKSI ODOTAMME HUOMISTA? ODOTAMME, ETTÄ LAPSET KASVAVAT.
ETTÄ MENESTYMME. ETTÄ USKALLAMME MUUTTAA KOTIIN, JOSTA
HAAVEILEMME. ETTÄ USKALLAMME ELÄÄ ELÄMÄÄ, JOSTA UNELMOIMME.
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