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YBT 12 vuotta!
Käsissäsi oleva YBT-betoniuutiset on 12-vuotiaan
YBT:n historian ensimmäinen asiakaslehti. Taivoitteenamme on rakentaa
lehdestä avoin viestintäkanava Teidän ja meidän
välille – niin yhteistyön lujittamiseksi kuin tiedonkulun parantamiseksi, uusia
ajatuksiakin herättelemään.
Ylitornion Betonituote Oy:n perustivat
Juha, Reijo, Mika ja Erkki Alapuranen
vuonna 1992. Perheyrityksen juuret ovat
vuodessa 1958, jolloin Erkki Alapuranen
perusti Ylitornion Sementtivalimo ja Betoniasema Ky:n.
Ylitornion teollisuusalueella toimiva
Ylitornion Betonituote eli YBT Oy on
rakennettu hallitusti vaiheittain. Vuoden
2004 aikana valmistui viimeisin, neljäs
rakennusvaihe. Hallitila lähes tuplaantui
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laajennuksen myötä. Investointiin kuului
myös jännitettyjen tuotteiden valmistamisen aloittaminen.

Lisäväkeä Raaheen
ja Ylitorniolle
Raaheen avatun tehtaan työntekijöiden
myötä YBT:n koko henkilökuntamäärä
kasvoi tänä vuonna huomattavasti. Investointien ansiosta myös Ylitornion tehtaalla on tarvetta henkilökunnan palkkaamiseen ja kouluttamiseen. Uuden
tuotteen, TT-laatan, valmistamiseen on
koulutettu työntekijöitä jo viime talvena. Jälleen on meneillään betonielementinvalmistajan koulutus.

Uusi ilme
12-vuotiaan Ylitornion Betonituote Oy:n
nimi on lyhentynyt YBT Oy:ksi ja graafinen ilme uudistunut. Nimi ja sitä myöten
myös logo haluttiin muokata entistä
selkeämmäksi, erottuvammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Yrityksen nimenä alettiin
käyttää YBT Oy:tä, tehtaiden nimet ovat
nyt YBT Ylitornio ja YBT Raahe.

Levikki: 1000 kpl
Päätoimittaja:
Juha Alapuranen

Julkaisija:
YBT Oy, Valimotie 1
95600 YLITORNIO
www.ybt.fi
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Toimituskunta:
Mika Alapuranen, YBT Oy
Kaisu Mäki, Avalon Group Oy

Tehokkaampaa
yhteydenpitoa
Asiakassuhteemme ovat yleensä pitkäaikaisia ja arvostamme nimenomaan
pysyviä asiakkuuksia. Haluamme pitää
säännöllisesti yhteyttä asiakkaisiimme ja
pysytellä lähellä heitä – Teitä.
Nyt asiakasviestintäämme kehitetään palvelemaan paremmin asiakkaita. Asiakaslehti on osa yhteydenpitoa.
Myös www-sivumme sekä kaikki painetut yritysmateriaalimme saivat uuden
ilmeen. Kotisivuilla halutaan kertoa mahdollisimman seikkaperäisesti, mihin kaikkeen betonia voi käyttää ja mitä kaikkea
siitä voidaan valmistaa. Varsinkin referenssikohteet kertovat aiempaa selkeämmin YBT:n tuotteista ja osaamisesta.

Rakentavasti,

Juha Alapuranen
toimitusjohtaja
YBT Oy

Ulkoasu:
Markku Kyröläinen, Avalon Group Oy
Painopaikka:
Painatuskeskus Finland Oy, Rovaniemi
Osoitteisto: osoitteet ovat YBT:n
asiakas- ja sidosryhmärekisteristä
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Teräs luottaa betoniin

YBT Oy on toimittanut Outokumpu Stainless Oy:lle kaikkiaan n. 4000 erilaista betonituotetta, pääosin paikoilleen asennettuina.

Teräksen ja betonin liitto on vuosien varrella osoittautunut kestäväksi.
Kansainvälinen teräsjätti Outokumpu Oyj on
ollut koko YBT:n olemassaolon ajan yksi sen
tärkeimmistä asiakkaista ja etenkin alkuaikoina
myös suurimpia työllistäjiä.
Keskinäinen yhteistyö on onnistunut erin-

Asiakastyytyväisyyskysely 2004
YBT:n laatujärjestelmän mukainen asiakastyytyväisyysmittaus suoritettiin marraskuussa.
Asiakastyytyväisyyskyselyitä lähetettiin kaikkiaan 128 ja vastauksia saatiin 76: vastausprosentti oli 59,4 %.
Vuoden 2003 kyselyyn vastasi 52 % ja vuoden 2002 kyselyyn 46 % asiakkaista.
Arviointeja pyydettiin kouluarvosanoilla
4–10, keskiarvo oli erittäin hyvä: kahdeksikon
paremmalla puolella. Muutokset aiempien vuosien tuloksiin nähden olivat erittäin pieniä.
Lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Tulosten avulla pääsemme tulevaisuudessa entistäkin parempaan palveluun ja tuotekehitykseen.

omaisesti: ammattitaito- ja laatuvaatimukset on
täytetty ja aikataulut pitäneet odotusten mukaisesti. Outokummun Tornion terästehtaan
erilaiset rakennus- ja laajennushankkeet ovat
tarjonneet YBT:lle jatkuvasti suuria tilauksia.

YBT on toimittanut Outokummun Tornion
tehtaille tuhansia tonneja seinä-, runko- ja sokkelielementtejä, pilareita, palkkeja sekä tukimuureja.
YBT:n henkilökunta on useimmiten hoitanut
myös elementtien asennustyöt kohteessa.
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YBT Raahe

YBT Oy on vuokrannut Raahen betonielementtitehtaan noin 2000 neliön tuotantotilat Ruskon Betoni Oy:ltä.

Tuotanto
hyvässä
vauhdissa
Raahessa, Ruskon Betoni Oy:n vuokraamissa
tiloissa, aiemmin toiminut betonielementtitehdas lopetti toimintansa ja YBT Oy vuokrasi
tilat viime kesän alussa. Monet tehtaassa pitkään
työskennelleistä työntekijöistä siirtyivät suoraan
YBT Oy:n palkkalistoille, osa tuli muista betoniyrityksistä. Hallin puolella on nyt kahdeksan
työntekijää.
– Saimme tänne todella kokeneen ja pätevän porukan töihin. Osalla on jopa 30 vuoden
kokemus alalta, Raahen tehtaan tuotannosta
vastaava työnjohtaja, rakennusmestari Erkki
Maliniemi myhäilee.
Ensimmäinen elementti Raahen tehtaalla
valmistui 10.6.2004. Tuotanto on käynnistynyt
mukavasti ja kysyntää on. Suurin osa tuotannosta menee Oulun seudulle, loput Raaheen ja
lähiseudulle, jonkin verran myös pääkaupunkiseudulle.
– Syksyllä tehtiin vientituotteitakin,
esimerkiksi parveke-elementtejä oslolaiseen
saneerauskohteeseen, Maliniemi kertoo.
Tällä hetkellä YBT Raahen maksimikapasiteetti on n. 100 m2 päivässä, kun mittarina
käytetään seinäneliömetrejä. Tämä kuitenkin
vaihtelee jonkin verran työstettävän tuotteen
mukaan.
– Tärkein tuotteemme on ns. sandwichseinä, jossa on sekä ulkokuori, eristekerros että
sisäkuori, siis koko ulkoseinärakenne samassa.
YBT Raahe valmistaa myös väliseiniä,
erikseen ulko- ja sisäkuoria, parvekelaattoja
sekä runkoa: pilareita ja palkkeja. Oikeastaan
vain jännitetyt tuotteet puuttuvat valikoimasta,
kun verrataan Ylitornion tehtaan tuotantoon.
– Seuraavaksi suunnitelmissa on hankkia
tänne uusia elementtipöytiä. Niiden avulla saataisiin nykyistä isompaa elementtiä tulemaan.

YBT avasi Raaheen uuden tuotantolaitoksen
kesäkuun alussa 2004. Tuotannollinen
toiminta alkoi heti. Raahen tehdas on kooltaan
noin puolet Ylitornion tehtaasta.
YBT Raahe valmistaa seinäelementtejä sekä
laattoja erilaisin pintavaihtoehdoin.
YBT Raahe tekee yhteistyötä Ruskon Betoni Oy:n kanssa. Ruskon Betoni on vuokrannut
YBT:lle toimitilat ja myös toimittaa tälle tarvittavan betonin Raahessa. YBT Raahe kuuluu
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SFS-Inspecta Sertifiointi Oy:n laadunvalvonnan
piiriin kuten Ylitornion tehdaskin.
YBT Raahe vastaa Pohjois-Pohjanmaan
ja erityisesti Oulun seudun kasvavaan kysyntään. Raahen tehtaan myynti hoidetaan YBT
Ylitornion toimipisteestä.

Raahen ensimmäinen työkohde oli Pohjanmaan PPO
Oy:n laitehalli Raahessa.

BETONIUUTISET

Investointeja
Ylitornion tehtaalla
YBT:tä on kehitetty hallitusti
vaiheittain. Jokin laajennustai kehitysprojekti on ollut
käynnissä koko yrityksen
olemassaolon ajan. Myös
tuotevalikoimaa on jatkuvasti kehitetty ja laajennettu tarpeiden eli kysynnän
mukaan.

Tehtaan laajennus tehtiin tuotevalikoiman laajennuksen takia. TT-kattolaatan tuotanto on nyt
täydentänyt YBT-tuoteperheen.
– Nyt pystymme itse tuottamaan kaikki
hallien vaatimat betonirakenteet, kuten teräsbetoniset pilarit ja palkit, jännitetyt tt-kattolaatat sekä seinäelementit halutunlaisin pintavaihtoehdoin, Juha Alapuranen kertoo.
Samalla parannettiin nykyisen tuotannon
valmistusvaiheiden joustavuutta rakentamalla
betoninkuljetusrata ja laajentamalla varastotiloja.

Sujuvasti ja
taloudellisesti sisätiloissa
Uusi betoninkuljetusrata mahdollistaa betonin
tilaamisen ja saamisen tuotantohalliin kolmesta eri paikasta. Tämä vähentää työntekijöiden
nosturilla ajamisen tarvetta, kun “sukkula” kuljettaa betonin työpisteiden viereen. Laajennus
helpottaa myös tuotteiden jälkikäsittelyä ja
varastointia, kun kaikki valmistuksesta kuormien lastaamiseen voidaan tehdä sisätiloissa,
talvellakin lämpimässä.
Nyt päättyneessä rakennusvaiheessa on
päästy myös pienempään vedenkulutukseen:
tehtaan jätevesi kierrätetään nykyään takaisin
betoninvalmistukseen.

Esa Koutonen (oik.) jännittää TT-laatan vaijereita YBT:n Ylitornion tehtaalla. Vieressä Timo Huhtanen.

Uutta suunnitellaan
Laajennusten yhteydessä on palkattu neljä uutta
työntekijää. Koulutus uusia tuotantovaiheita varten alkoi jo viime talvena, seuraava koulutusjakso
on jo käynnissä.
Jatkossa tarvitaan vielä lisää varastointitiloja,
niitä rakennetaan varastokatoksia laajentamalla.
Nykyisiä tarpeita vastaavien toimistotilojen rakentaminen alkaa ensi kesänä.

YBT:n Ylitornion tehtaan hallitilan laajennus, joka valmistui alkuvuo- Esa Koutonen säätää esijännityslaitetta.
desta 2004. Tilassa sijaitsee TT-laattamuotti sekä elementtivarasto.
Taustalla Timo Huhtanen ja Ari Kreivi.

5

BETONIUUTISET

YBT
kouluttaa
Ammattitaitoisia betonialan työntekijöitä ei Länsi-Lapissa ole ollut koskaan
ylenmäärin tarjolla. Perustamisestaan
asti YBT on turvautunut omaan, talonsisäiseen kouluttamiseen ja oppisopimustyöntekijöihin saadakseen
mahdollisimman hyviä, tehtäviinsä
täsmäkoulutettuja työntekijöitä.
Koulutusyhteistyötä on tehty LänsiLapin ammatti-instituutin kanssa ja
koulutuksen kulut on maksettu kolmeen
pekkaan Työhallinnon, Ylitornion kunnan ja YBT:n kesken. Ylitornion työvoimatoimiston johtaja Tero Hyttinen on
ollut hyvä yhteistyökumppani.
Jokaisella YBT:n työntekijällä on
betonirakennusalan ammattipassi. Tällä
varmistetaan, että työt tehdään oikein ja
huolellisesti alusta asti. Ammattitaito on
myös turvallisuustekijä tuotantolaitoksessa, jossa mm. liikutellaan äärimmäisen
painavia elementtejä.
Koulutuksessa on tähän mennessä
ollut yhteensä 50 henkilöä ja kaikille
koulutetuille on myös tarjottu töitä. Betonielementtien valmistuskoulutuksessa
on tehty nyt vuoden verran yhteistyötä
Utbildning Nordin kanssa. Rehtori Eero
Ylitalon kanssa työskentely on ollut
sujuvaa. YBT on järjestänyt työharjoittelumahdollisuuden suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille osallistujille.
YBT:llä on jälleen menossa uusien
betonielementin valmistajien koulutusohjelma, sillä ammattitaitoisia betonimiehiä tarvitaan koko ajan.

Oppisopimuskoulutuksella elementtiasentajaksi opiskellut Timo Huhtanen öljyää muottia.
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Asuntomessut 2005

Edustava
Solidus

Ensi kesän asuntomessut järjestetään Oulun Toppilansaaressa. YBT toimittaa betonielementit Solidus-nimiseen
messutaloon, jota rakentaa oululainen Diplo Rakennus Oy.
Solidus edustaa modernia, korkealaatuista kivitaloarkkitehtuuria ja betonirakentamista.
Soliduksen julkisivut ovat valkobetonia ja välisekä yläpohjat ontelolaattaa. Betonia on käytetty omintakeisesti esimerkiksi sisustuksessa
sekä piharakentamisessa.
Soliduksen sisääntuloaulan suuri seinäpinta

on valmistettu näyttävästä graafisesta betonista.
Pihalla, lähellä saunan ulko-ovea, on betonista
valmistettu “avanto” eli pieni kylmävesiuimaallas ympärivuotiseen käyttöön.
Soliduksen valmistumista seurataan TV:n
Joka Kodin Asuntomarkkinat -ohjelmassa.
www.solidus.fi

Solidus messutalon julkisivu on valmistettu kevyesti hiekkkapuhalletusta valkobetonista. Kuvassa Jorma Piisinen
kuvauskeikalla Ylitorniolla.
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Etelä-Portimon koulun
yrityskummi YBT
YBT Oy ja Etelä-Portimon koulu ovat sopineet kummikouluyhteistyöstä. Koulujen
ja yritysten välinen yhteistyö on Ylitorniolla saanut konkreettisen muodon, kun
kummilapset pääsevät tutustumaan YBT:n
toimintaan mm. tehdasvierailuilla.
Yrityskummitoiminnan kautta lapset
pääsevät seuraamaan suoraan tapahtumapaikalle, kuinka esimerkiksi betoninen
talon seinä valmistuu. Itse näkeminen ja
kokeminen on aivan muuta kuin vaikkapa
kirjasta lukeminen. Samalla koululaisten
mielikuva teollisuudesta muuttunee selkeämmäksi ja läheisemmäksi – tulevaisuuden työntekijät, asiantuntijat ja yrittäjät
keräävät tietoa koko ajan.
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Betonia Lapin
matkailuun

YBT on valmistanut 25 alppitalon elementit Leville.

Lapin matkailukohteiden rakentaminen on tarjonnut
YBT:lle paljon töitä. Yksi laajamittaisimmista projekteista
on ollut elementtien toimittaminen Levin alppitaloihin sekä
useisiin hotelleihin samalla alueella.
YBT on toimittanut tähän mennessä kaikkiaan 25 alppitaloa Leville yhdeksän vuoden aikana. Talot on rakennettu pääasiassa Hissitielle, eturinteiden läheisyyteen.
– Olemme valmistaneet kohteisiin betonielementit. Ontelolaatat olemme välittäneet Rajavillen tehtaalta Oulusta, toimitusjohtaja Juha
Alapuranen kertoo.
Alppitaloissa käytetään liuskekiveä elävöittämässä ulkopintaa. Kivet asetetaan jo elemen-
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tin valmistusvaiheessa muottiin, elementin pintaan. Suurin osa näistä elementeistä on tehty
pesupintaisesta valkobetonista.
Muihinkin pohjoisen matkailukohteisiin
on rakennettu Parasta Betonista. Esimerkiksi
Ylläksen ja Oloksen uudet hotellirakennukset
valmistuivat viime kesänä. YBT rakensi Ylläkselle pienhotellin ja Olokselle todella upean 56
huoneen hotellin, johon toimitettiin yli 1000
elementtiä asennettuna.

Liuskekivi elävöittää betonin pintaa. Kuvassa Kultarinne.

BETONIUUTISET

Ulospäin
suuntautuvalla on
vientiä
YBT:n markkina-aluetta on periaatteessa koko Skandinavia. Tehtaiden
sijainti on pohjoismaisen viennin
kannalta erinomainen, sekä Ruotsiin
että Pohjois-Norjaan on kohtuulliset
välimatkat.

Hotelli K5:n elementit ovat YBT:n käsialaa.

Hotelli Olos on YBT:n uusimpia matkailukohteita.

– Viennistä on koko yrityksen historian
ajan tullut noin kolmannes liikevaihdosta,
toimitusjohtaja Juha Alapuranen sanoo.
YBT Oy on toimittanut elementtejä esimerkiksi ostoskeskuksiin Norjan
Kirkenäsiin ja Trömsöhön sekä erilaisiin teollisuuskohteisiin kuten puutavarakuivaamoihin ja paperitehtaaseen
Ruotsin puolelle.
Hyvillä kontaktiverkostoilla on viennissä keskeinen merkitys. Työtä sen eteen
on tehtävä koko ajan, sillä asiakkaat eivät
löydy itsestään. Aikaansa on seurattava
tarkoin, jotta tietää mitä maailmassa tapahtuu ja missä aletaan rakentaa seuraavaksi. Tilaussykli on todella lyhyt, töitä
on kerralla tiedoksi vain muutamaksi
kuukaudeksi eteenpäin.
– Suunnitelmat, projektit ja ihmiset
on koettava aidosti kiinnostaviksi, muutoin ei jaksa millään.
YBT on myynyt suurimman osan
toimituksista Norjaan suomalaisen Duottar Oy:n kautta, joka on hoitanut asiakassuhteet norjalaisten kanssa.

YBT on valmistanut betonielementtejä yhteensä
25 alppitaloon ja seitsemään hotelliin Leville.
Alppitalot: Kiinteistö Oy Levinalppi 1, Levinkolmio A, B ja C, Levin Riekko D,
E, F ja G, Levin Kaakkuri 1-6, Aquahovi 1 ja 2, Kuningaskotka 1, 2 ja 3, Kultarinne A ja B, Levin Kalle A ja B, Rinnelinna 1-7 ja 8-12
Hotellit: LeviStar I, Moonlight II, Hotelli K5, Levin Lodge, Valkea Vaadin (Hullu
Poro), Apartomentos III, Lévinski etelärinne
Lisäksi YBT on toimittanut elementtejä moniin muihinkin Levin rakennuksiin.
Myös Levin huipputien sillat ovat YBT:n toimittamia.

Kauppakeskus Kirkenäsissä oli YBT:n ensimmäinen TT-laattatoimitusten kohde. Kuvassa
työn tilaaja Jonny Bergman ja Duottarin Jukka
Karhu (oik.).
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Perungan Pojat kuva

Perungan Poikien Jussi Kolehmainen (vas.), Normunds Veinbergs ja Marko Stålnacke.

YBT sponsoroi
urheilua
YBT:llä on laajaa sponsorointitoimintaa, sponsorointikohteet ovat menestyviä urheilijoita tai
urheilujoukkueita. Yhteistyö on pitkäjännitteistä, vuosia kestävää kannatustoimintaa, josta hyötyvät kaikki osapuolet. YBT:lle sponsorointi on
yksi tärkeimmistä markkinointikanavista, sillä
saadaan yritykselle näkyvyyttä positiivisissa
yhteyksissä.

Perungan Poikien
matkassa
Perungan Poikien lentopallojoukkue on ollut
YBT:n sponsoroinnissa mukana jo vuosikausia.
– Aloite tuli alunperin joukkueessa pelaavalta
ylitorniolaiselta Marko Stålnackelta, Juha Alapuranen kertoo.
– Aluksi tuimme vain häntä, nyttemmin
koko joukkuetta.
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YBT:n merkki näkyy joukkueen verkkoalapaulassa sekä pelipaitojen hihassa.

Voittajien puolella
mukava olla
Sanna-Leena Perunka on ollut jo vuosia sponsoroitavamme. Hän on Suomen paras naisampumahiihtäjä. Viime kaudella Perunka voitti
SM-hopeaa pikamatkalla ja SM-pronssia takaa-ajossa.
– Kyllä voittajan puolella on aina mukava
olla, Alapuranen myhäilee. Perungan Pojat johtaa SM-sarjaa, Oulun Kärpät SM-liigaa. Sami
Jauhojärvi on voittanut SM-kultaa takaa-ajossa
(10 v + 10 p) ja sprinttiviestissä sekä ollut neljäs 30 km yhteislähtökisassa ja viestissä. TP47 vakiinnutti tulokkaana hienosti paikkansa
Veikkausliigassa.

Sponsorointikohteet
• Jääkiekko: ylitorniolaisen EtPo-72
edustusjoukkueen pääsponsori.
Lisäksi sponsoroimme Oulun Kärppien
edustusjoukkuetta sekä Oulun Kärppien
C-nuoria, jossa pelaa ylitorniolainen
Joonas Salmi.
• Jalkapallo: TP-47
• Lentopallo: Perungan Pojat
• Hiihto: ylitorniolainen Sami Jauhojärvi
• Ampumahiihto: Sanna-Leena Perunka
• Hiihtosuunnistus: Länsi-Rajan Rastin
ylitorniolaiset urheilijat Katri Mehtälä,
Eija Hyvärinen ja Jaana Jaako
• Hevosurheilu: lappilaisomistuksessa
oleva Lapin paras ravihevonen, jenkkiori
SelfTimer, jota valmentaa Petri Salmela.
• Voimanosto: Aavasaksan Kisa
Seuraavaksi tulossa naisten voimanoston
MM-2005 -kisat, jotka järjestetään
toukokuussa 2005 Ylitorniolla.
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Kaikki betoni YBT Oy:stä

Tormetsin uudet tilat

Tornion Metallisorvaamo Oy, markkinointinimeltään
Tormets, on vuonna 1969 perustettu lastuavaan
työstöön erikoistunut perheyritys.
Keväällä 2004 Tormetsille rakennettiin uusi
huoltohalli. YBT toimitti kohteeseen kaikki tarvittavat betonituotteet ja valmisbetonit.
Myös hallin katto on valmistettu YBT:n tuottamista TT-kattolaatoista.
Huoltohalliksi kohde on erityisen hieno:
seinäpinnat ovat valkoista pesubetonia. Viimeistelty ulkoasu syntyi yhdistämällä maalattua pintaa ja pesubetonipintaa.

Elementit ovat kahdessa kerroksessa ja kerrosten
ikkunat ovat samoilla kohdilla. Tavanomaisesta
poiketen ikkunoiden väliin jäävä seinä ei ole samalla tasolla kuin muualla oleva pesubetonipinta,
vaan se on upotettu eli jonkin verran sisempänä.
Upotettu osuus on tasaista pintaa ja eroaa siten
muusta seinästä. Ikkunoiden välinen tasainen
osuus maalattiin punaiseksi. Upotus muodostaa tarkan rajan maalatun ja kivipinnan välille.

Juha Alap
kapää luo uranen, Jari Laakso
Tormetsi vuttivat taulun Kar ja Jukka Lakn uuden h
uoltohalli ille ja Matille
n avajaisi
ssa.

”Saattaa hajota, jos pommi osuu kohdalle”
Tormetsin uudet toimitilat
otettiin käyttöön tänä syksynä. Hallissa on kaikkiaan
1680 m2 tilaa Tormetsin
kasvavalle bisnekselle,
huoltotoiminnalle.
– Rakentaminen alkoi montun kaivamisella
15. joulukuuta. Talvirakentamiseen ei edes
muuta järkevää vaihtoehtoa ole kuin tehdä
elementeistä. YBT:stä saatiin kaikki tarvittava
betonitavara samasta paikasta, sekä seinät että
katot, kertoo Tormetsin toimitusjohtaja Matti
Kurttio.
– Itse rakennusvaihe oli nopea. Maalis-

huhtikuussa päästiin pystyttämään elementtejä, katto saatiin päälle samalla kertaa. Paljon
näkyvää tapahtui yhden päivän aikana. Saman
tien päästiin vesikaton, ikkunoiden ja ovien
asennustyöhön.
Kustannuksiltaan elementtirakentaminen
on Kurttion mukaan samaa luokkaa kuin kappaletavarasta rakentaminen.
– Meillä on entuudestaan 3000 neliötä
peltiverhoiltuja teollisuushalleja ja ero betonirakenteiseen on melkoinen. Pelti ruttaantuu
heti, kun joku vähän tönäisee. Jos pinnoitusta
uusiikin, uusittu alue on sitten ihan eri näköinen
kuin vanha.
– Tästä uudesta hallista olenkin todennut,
että saattaahan se hajota, jos pommi sattuu
kohdalle 3. maailmansodassa!
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YBT – palvelevaa henkilökuntaa

JUHA ALAPURANEN
toimitusjohtaja
GSM 0400 696 695
puhelin (016) 3202 421
juha@ybt.fi

PERTTI PIRTTIKOSKI
tuotantopäällikkö, Ylitornio
GSM 0400 562 914
puhelin (016) 3202 423
pertti@ybt.fi

Toimitusjohtaja Juha Alapurasen 40-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin viime kesänä Aavasaksan
Westribellä. Betoni on tullut Juhalle tutuksi jo
lapsesta asti. – Meillä oli hiekkalaatikossakin
sepeli!
Rakennusmestariksi Alapuranen valmistui
1990 ja siltä reissulta tuliaisina on Sari-vaimo,
jonka kanssa hänellä on 8-vuotias Benjamipoika.
Juhan työtehtäviin kuuluu yrityksen hallinnollinen johtaminen, lisäksi vastuualueena on
betonielementtien markkinointi ja myynti.
Vapaa-ajan harrastuksia ovat metsästys, kalastus, ravit, uinti, urheilusukellus, penkkiurheilu ja Lions-toiminta.

Parasta Betonista.

REIJO ALAPURANEN
tekninen johtaja
GSM 0400 694 090
puhelin (016) 3202 422
reijo@ybt.fi

Tuotantopäällikkö Pertti Pirttikoski on syntynyt
Pellossa 43 vuotta sitten. Hän kertoo saaneensa rakennusalan jo äidinmaidossa: molemmat
vanhemmat työskentelivät rakennusalalla, äiti
rakennussiivoojana ja isä kirvesmiehenä.
Pirttikoski työskenteli mm. betonielementin tekijänä ennen kuin valmistui rakennusmestariksi Rovaniemeltä 1992. Alan töissä
hän on ollut kaikkiaan parikymmentä vuotta,
viimeisimmät kuusi YBT:llä.
Pirttikosken työhön kuuluvat työnjohto,
materiaalitilaukset, kuljetusjärjestelyt, elementtitoimitukset sekä määrä- ja tarjouslaskennat.
Vapaa-aika kuluu metsästyksen ja kalastuksen parissa, tanssiparkettiakin kulutetaan
mahdollisuuksien mukaan.

ERKKI MALINIEMI
tuotantopäällikkö, Raahe
GSM 050 5829 415
puhelin (08) 221 550
erkki@ybt.fi

Tuotantopäällikkö Erkki Maliniemen vastuualuetta on YBT:n Raahen tehdas, sen tuotanto,
toimitukset ja laadunvalvonta. Maliniemi aloitti
YBT:llä Raahen tehtaan tuotannon käynnistämisen aikaan kesäkuun alussa.
Pattijokinen Maliniemi on ollut betoniteollisuuden palveluksessa eri yrityksissä ja eri tehtävänimikkeillä noin kahdenkymmenen vuoden
ajan. Hän on koulutukseltaan rakennusmestari
ja 1-luokan betonityönjohtaja.
49-vuotiaan Maliniemen perheessä on
vaimo ja neljä poikaa, joista nuorimman jääkiekkoharrastuksessa isäkin on mukana. Muita
harrastuksia ovat lenkkeily, hiihto, sulkapallo ja
matkailu.

MIKA YLITALO
työnjohtaja
puhelin (016) 3202 425
mika.ylitalo@ybt.fi

SARI ALAPURANEN
talouspäällikkö
puhelin (016) 3202 428
sari@ybt.fi

YBT Oy, YLITORNIO
Valimotie 1
95600 YLITORNIO
puhelin (016) 3202 400
telefax (016) 3202 440

MIKA ALAPURANEN
tietohallintojohtaja
GSM 040 5330 321
puhelin (016) 3202 424
mika@ybt.fi

RIITTA KEHUS
toimistosihteeri
puhelin (016) 3202 429
riitta@ybt.fi

YBT Oy, RAAHE
Betonimyllärinkatu 1
92120 RAAHE
puhelin (08) 221 550
telefax (08) 221 555

