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Yritysesittely LV-Pakki Oy y:2449120-3

perustiedot

LV-Pakki Oy on 1995 perustettu yrittäjävetoinen perheyritys Järvenpäästä. 
Päätoimialamme on lvi-saneerausurakointi pääurakoitsijana, alaurakoitsi-
jana ja sivu-urakoitsijana. Toimimme Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun 
alueella. Liikevaihto vuonna 2014 oli noin 5M€ ja 2015 noin 5M€.

referenssit

LV-Pakki Oy on toteuttanut pääurakoitsijana noin 20 uudisrakennuskohdetta 
sekä 33 saneerauskohdetta, sisältäen 1570 kpl asuntoja joiden lisäksi liikekiin-
teistöjä. Aliurakoitsijana on toteutettu 68 kohteen putkiurakka, joka sisältää 
2800 kpl asuntoja sekä liikekiinteistöjä ja hotelleja.

LV–Pakki Oy:ssä tehtiin vuosina 2012-2014 sukupolvenvaihdos.  
Pääomistaja onTomi Nurminen.

yritys

LV-Pakki Oy:ssä työskentelee 14 täysammattitaitoista putkiasentajaa ja 3 
toimihenkilöä; 1 lvi-työteknikko sekä 2 lvi-insinööriä.

henkilökunta

toimitusjohtaja
Tomi Nurminen

p. 040 065 2803

tomi.nurminen@pakki.fi



Toimiessaan päätoteuttajana LV-Pakki Oy to-
teuttaa kaiken urakoinnin käyttämällä PAKKI-
urakointimallia. PAKKI-konseptin toteutuksen 
tärkeimmät osat ovat putkiurakan osalta omat 
suomenkieliset kokeneet putkiasentajat sekä ali-
urakoitsijoiden osalta tutut, aina jo ennalta hyviksi 
ja ammattitaitoisiksi todetut yhteistyöurakoitsijat 
sekä heidän ennalta tutut työntekijänsä.  PAKKI-
konsepti toteutetaan projektissa kokonaisuutena 
alkaen urakkalaskennasta urakkaneuvotteluun, 
urakan toteutukseen, urakan loppuun saattami-

seen sekä päättyen takuuaikaisten velvollisuuk-
sien hoitamiseen. PAKKI-konseptin hyödyt ovat 
tiedonkulku, laatu, turvallisuus, aikataulu sekä 
taloudellisuus. Hyöty konseptia toteutettaessa tu-
lee kaikille hankkeen osapuolille - tilaajalle, val-
vojille ja urakoitsijoille. Hyvään lopputulokseen 
pääseminen edellyttää selkeää rajausta työtehtä-
vistä eri osapuolten välillä. Tätä edesauttaa se, että 
pääurakoitsija ja alaurakoitsijat tuntevat toisensa 
entuudestaan.

Pakki-kOnsePti



Tiedonkulku Tilaajan, 
osakkaiden ja pää- 

urakoiTsijan välillä

 +Päätoteuttaja vastaa tiedonkulusta tilaajalle tai 
sen edustajalle.

 +Aloituskatselmusten perusteella tehdyt yhtenäi-
set huoneistokortit ovat jokaiselle urakoitsijalle 
selvästi luettavissa ja tulkittavissa. Huoneisto-
kortin informaatiota kehitetään ja täydennetään 
jatkuvalla vuorovaikutuksella urakoitsijoiden ja 
osakkaiden kanssa.

 +Työmaalta tuleva tieto kulkee sujuvasti  
ennalta tutun päätoteuttajan kautta  
tarvittaville osapuolille.

Tiedonkulku 
urakoiTsijoiden ja 

TyönTekijöiden välillä

 +Ennalta toisilleen tutut työntekijät  
kommunikoivat sujuvasti toistensa kanssa.

 +Ennalta toisilleen tutut urakoitsijat ja heidän 
työnjohtajansa kommunikoivat sujuvasti  
toistensa kanssa.

 +Riskialttiit työvaiheet ovat kaikilla tiedossa  
jo etukäteen.

 +Päätoteuttaja on helposti lähestyttävissä tutussa 
porukassa.

 +Sujuva vuorovaikutus rakennusvalvonta- 
viranomaisten kanssa.

 +Jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdyte-
tään aina uuteen työmaahan ja riskialttiisiin 
työvaiheisiin.

Pakki-konseptin keskeiset hyödyt



laaTu kaikissa Työvaiheissa

 +Jokainen tietää oman tehtävänsä ja vastuu- 
alueensa työmaalla.

 +Laadun varmistamisesksi käytetään yhtenäistä 
tarkastusasiakirjaa.

 +Kukaan ei sano ”ei kuulu minulle” - kaikki 
kuuluu kaikille, vähintäänkin viedä viestiä 
eteenpäin.

 +Jokaisessa työvaiheessa on vain ennalta siihen 
työvaiheeseen hyväksi todettu ammattitaitoinen 
työntekijä.

 +Osatyösuorituksen tehnyt työntekijä kuittaa  
laadunvarmistusasiakirjaan työvaiheen 
tehdyksi.

 +Ei loppuun asti kilpailutettuja kiireellä hätäillen 
työnsä tekeviä tuntemattomia urakoitsijoita ja 
työntekijöitä.

 +Siisteys työmaalla on osa laatua.

Turvallisuus

 +Tuttu tiivis työyhteisö haluaa itse huolehtia 
omasta työturvallisuudestaan ja asukkaiden  
turvallisesta liikkumisesta kiinteistössä.

 +Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan 
yhdessä yhteistyöurakoitsijoiden kesken.

 +Samat työntekijät työmaalla oppivat tuntemaan 
asukkaat ja asukkaat oppivat tuntemaan työn-
tekijät, mikä on havaittu erittäin tärkeäksi.

 +Hyvällä tiedonkululla pystytään huolehtimaan 
kiinteistön lukituksesta asianmukaisesti.

 +Jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdyte-
tään aina uuteen työmaahan ja riskialttiisiin 
työvaiheisiin.

 +Siisteys työmaalla on osa turvallisuutta.

Kukaan ei sano ”ei kuulu minulle”



Ei loppuun asti 
kilpailutettuja, kiireellä 
hätäillen työnsä tekeviä 
tuntemattomia urakoitsijoita 
ja työntekijöitä



aikaTaulu

 +Työvaiheaikataulu sekä työvaiheiden rytmitys 
on kaikilla tiedossa alusta asti monen työmaan 
kokemuksella.

 +Mikäli joku työvaihe ei etene, siihen pysty-
tään puuttumaan heti viimeistään seuraavalla 
tauolla.

 +Mikäli kohdataan yllätys, siihen pystytään 
 reagoimaan joustavasti.

 +Osakasmuutokset pystytään sovittamaan 
yleisaikatauluun.

Taloudellisuus

 +Urakkalaskennasta lähtien hankkeessa mukana 
olevat laskevat kollektiivisen paineen alla kilpai-
lukykyisen tarjouksen heti kerralla.

 +Urakkarajat urakoitsijoiden kesken on muo-
dostettu pitkällä kokemuksella ja siten mitään 
epäselviä kohtia urakkarajoissa ei ole.

 +Toinen toistaan auttaen vältytään kaikelta 
lisäselvitykseltä ja lisäkustannukselta pienissä 
asioissa.

 +Turhilta palavereilta vältytään, kun tavat ja 
tekniikat on kaikkien tiedossa jo 
lähtökohtaisesti.

 +Osakasmuutoksien kustannukset pystytään 
pitämään kohtuullisina hyvällä yhteistyöllä.



RefeRenssit

uudisrakentaminen
linjasaneeraus
perusparannustyöt
1998-2016



 +2016 as oy järnefeltinpuisto 
postikatu 12 järvenpää
36 huoneistoa ja 2 rakennusta sisältävän 
asunto-osakeyhtiön vesijohdot uusittiin, 
21 huoneiston kylpyhuoneet saneerat-
tiin, toteutettiin osittainen sähköjen uu-
siminen, talojen väliset putket uusittiin 
sekä parannettiin kiinteistön alapohjan 
tuuletusta. Urakkasuoritus luovutettiin 
tilaajalle aikataulun mukaisesti.

 +2015 as oy Talokaleva 
annikinkatu 3 kerava
68 huoneistoa ja 3 rakennusta sisältävän 
asunto-osakeyhtiön vesijohdot uusit-
tiin ja kaikki kylpyhuoneet saneerattiin. 
Urakkasuoritus luovutettiin tilaajalle 
aikataulun mukaisesti.

 +2015 as oy kirkkosalmentie 2, 
helsinki
49 huoneistoa sisältävän asunto-osa-
keyhtiön vesijohdot ja viemärit uusittiin, 
kaikki kylpyhuoneet saneerattiin, toteu-
tettiin osittainen sähköjen uusiminen 
sekä saneerattiin kiinteistön yleiset tilat. 
Urakkasuoritus luovutettiin tilaajalle 
aikataulun mukaisesti.

 +2014 as oy Merihalli 
Merimiehenkatu 19 helsinki
39 huoneistoa sisältävän asunto-osa-
keyhtiön vesijohdot ja viemärit uusittiin, 
kaikki kylpyhuoneet saneerattiin, toteu-
tettiin osittainen sähköjen uusiminen 
sekä saneerattiin kiinteistön yleiset tilat. 
Urakkasuoritus luovutettiin tilaajalle 
aikataulun mukaisesti.

 +2004 – 2016: 27 kpl eri kohteita  
Keski-uudenmaan ja Helsingin alueella.

Linjasaneeraus- ja 
perusparannuskohteiden 

päätoteuttajana



Linjasaneeraus- ja perusparannus-
kohteiden putkiurakoitsijana

 +2016 as oy Mäkitorpantie 27 
helsinki
33 huoneistoa sisältävän asunto-osake-
yhtiön vesijohdot ja viemärit uusittiin. 
LV-Pakki Oy toimi Fira Palvelut Oy:n 
aliurakoitsijana. Aliurakkasuoritus luo-
vutettiin tilaajalle aikataulun mukaisesti.

 +2015 as oy poutamäentie 3 
helsinki
28 huoneistoa sisältävän asunto-osa-
keyhtiön vesijohdot ja viemärit uusittiin. 
LV-Pakki Oy toimi Akaan Rakennuspal-
velu Ky:n aliurakoitsijana. Aliurakka-
suoritus luovutettiin tilaajalle aikataulun 
mukaisesti.

 +2014 as oy ryytimaantie 7 
helsinki
54 huoneistoa sisältävän asunto-osa-
keyhtiön vesijohdot ja viemärit uusittiin. 
LV-Pakki Oy toimi Akaan Rakennuspal-
velu Ky:n aliurakoitsijana. Aliurakka-
suoritus luovutettiin tilaajalle aikataulun 
mukaisesti.

 +1995 – 2016: 55 kpl asuinkerrostaloja, 
liikehuoneistoja sekä toimitilakiinteistöjä 
Keski-uudenmaan, Helsingin ja Lahden 
alueella.



Uudisrakennuskohteiden 
putkiurakoitsijana

 +2016 as oy keravan pellervo 
yiT rakennus oy
47 huoneistoa sisältävien uudiskerrosta-
lojen LVA-urakka. Asennettiin kohteen 
sisäpuoliset vesi-, viemäri- ja lämmitys-
järjestelmät sekä vastattiin kohteen auto-
maatioasennuksista. Aliurakkasuoritus 
luovutettiin tilaajalle aikataulun mukai-
sesti välitavoitteineen.

 +2015 auerkulman asunnot 
Mestaritoiminta oy järvenpää
19 huoneistoa sisältävän uudiskerros-
talon LVA-urakka. Asennettiin kohteen 
sisäpuoliset vesi-, viemäri- ja lämmitys-
järjestelmät sekä vastattiin kohteen auto-
maatioasennuksista. Aliurakkasuoritus 
luovutettiin tilaajalle aikataulun mukai-
sesti välitavoitteineen.

 +2014 Torpantie 33 
Mestaritoiminta oy järvenpää
43 huoneistoa sisältävän uudiskerros-
talon LVA-urakka. Asennettiin kohteen 
sisäpuoliset vesi-, viemäri- ja lämmitys-
järjestelmät sekä vastattiin kohteen auto-
maatioasennuksista. Aliurakkasuoritus 
luovutettiin tilaajalle aikataulun mukai-
sesti välitavoitteineen.

 +1998 – 2016: 15 kpl asuinkerrostaloja, 
liikehuoneistoja toimitilakiinteistöjä sekä 
kirkkorakennus  Keski-uudenmaan, 
Helsingin ja Lahden alueella.
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