
Kasvua lujasta 
maaperästä



40 värikästä vuotta

Tero Mäkinen
toimitusjohtaja
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Taratestin 40-vuotinen tarina on värikäs yhdistelmä 
perheyrittäjyyttä, tinkimättömyyttä ja halua olla paras 
omalla osaamisalueella. Kun viime vuosina olemme 
pystyneet laajentamaan toimintaamme megaluokan 
hankkeisiin, oli näiden onnistumisten pohjatyö tehty  
jo vuosia, jopa vuosikymmeniä, sitten.

Se ennakkoluuloton ja rohkea toimintatapa, jonka yri-
tyksemme perustajat jo alussa omaksuivat, on johta-
nut meidät tälle nykyiselle tielle. Ketteryys, ahkeruus, 
monipuolisuus ja työn tekeminen tehokkaasti nyky-
aikaisilla välineillä ovat olleet kilpailutekijöitämme. 
Rohkeutta olemme osoittaneet siirtyessämme alku-
aikojen omin käsin tehdyistä työkaluista huippumo-
dernin tekniikan käyttöön.

Olemme kulkeneet tien kotikutoisesta firmasta yri-
tykseksi, jolla on selkeä päämäärä, visio ja missio ja 
loikanneet amatöörisarjasta ammattilaisliigaan. Vuo-
den 2018 alkuun mennessä Taratest oli toteuttanut 
kaikkiaan yli 13 000 toimeksiantoa. Kehityksen yhte-
nä tekijänä on ollut kaupungistumisen synnyttämät 
suurhankkeet, joiden tarjoamiin mahdollisuuksiin 
olemme onnistuneet tarttumaan.

Vaikka moderni tekniikka on luonut kasvun mahdol-
lisuuksia, työn tekevät aina osaavat ihmiset, joita on 
tukenut nuorekas ilmapiiri ja ketterä reagointi toimin-
taympäristön muutoksiin.

Tällä hetkellä voimavaramme niin henkilöstön kuin 
tekniikankin osalta ovat parhaassa mahdollisessa 
iskussa tulevaisuuden kasvua ja menestymistä aja-
tellen.

Lähitulevaisuudessa ensimmäiset ammattilaisemme 
jäävät eläkkeelle. Osaltaan se merkitsee yhden aika-
kauden loppua, mutta toisaalta hyvät mentorit ovat 
valaneet pohjan nuoremman polvemme osaamisel-
le. Olemme valinneet strategian, jossa kasvatamme 
asiantuntijamme omassa talossa. Tällä porukalla on 
hienot mahdollisuudet tulevaisuudessa tähdätä jopa 
kansainväliseen kasvuun.



Tampereen 
Rakennustestaus Oy 1970

LUKU

“Juhalla oli erinomainen halu tehdä itse tutkimus-
laitteita, painokairoja sun muuta. Meillä kotona on 
aina rakennettu ja autettu muita talkoilla. On ollut 
tahtoa tehdä.
Painokairauskoneessa oli keskellä hydraulinen 
moottori, johon laitettiin tanko kiinni. Sitten oli 
neljä kappaletta painoja, kukin parikymmentä 
kiloa. Yhteensä laitteisto painoi 100 kiloa. Tangot 
olivat metrin pätkiä. Sitä konetta sitten kannettiin. 
Ottaa kiinni ja vie. Se oli sellaista raakaa työtä.” 

Jaakko Mäkinen, Juhan veli

Jaakko ja Juha Mäkinen

Taisto Mäkinen

“Alkuaikoina teimme Taratestilla töitä muun työn 
ohessa. Usein iltaisin ja viikonloppuisin. Aloitimme 
kaiken alusta, niin kaluston rakentamisen kuin 
asiakashankinnan. Tuolloin tulivat kaikki montun 
pohjat tutuiksi.” 
Heikki Mäkinen, Juhan veli

“Suoraviivaisuus ja sen ajan reipas isäntähenkisyys 
oli Juhassa merkillepantavaa. Juhan insinöörintai-
dot olivat huippua ja hän luotti itseensä. Hän meni 
pelottomasti joka paikkaan sillä osaamisella, mitä 
vastavalmistunut insinööri pystyy tekemään ja 
vähän enemmänkin.  
Nykyään infra-ala on hyväksi alaksi tunnustettu. 
Silloin maanrakennustyö oli vähäteltyä. Mutta 
Juha tajusi sen merkityksen rahallisessa mielessä, 
samoin oikeanlaisen tekemisen merkityksen.” 

Erkki Immonen, Juhan opiskelukaveri,
Kouvolan kaupungin katupäällikkö
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Ensimmäisenä toimipaikkana oli Mäkisen 
perheen kotitalo Tampereen Koivistonkylässä 
osoitteessa Viljapellontie 5. 

Juha Mäkinen (1954–2015) perusti Tampereen 
Rakennustestaus Oy:n eli nykyisen Taratest Oy:n 
vuonna 1978. 

Juha valmistui Tampereen teknillisestä opistosta 
tie- ja vesirakennuksen opintosuunnalta 1979. Työ-
tilanne oli vastavalmistuneille maanrakennusinsinöö-
reille heikko suurten ikäluokkien ehdittyä viedä virat. 
Yrittäjähenkinen Juha näki jo opiskeluaikanaan, että 
maaperätutkimuksille ja rakennusten perustamista-
paselvityksille olisi kysyntää Tampereella, jossa näitä 
tutkimuksia teki lähinnä vain kaupunki. Seutukunta 
kehittyi, oli vireillä isojen markettien rakentamisuun-
nitelmia ja erikokoisia tonttihankkeita. 

Toimeksiannot tulivat aluksi maanrakennusliikkeiltä 
ja koneyrittäjiltä. Pienistä puroista syntyi työtä ja ar-
vostusta sekä pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. 

Aivan ensimmäiset maaperätutkimuslaitteet lainattiin 
kaupungilta tai tehtiin itse. Juha suunnitteli ja rakensi 
muun muassa levykuormitus- ja käsipainokairauslait-
teiston. Laitteita ei ollut siihen aikaan helppo saada 
eikä hankintoihin ollut liiemmälti varaakaan. 

Perustajaosakkaat olivat Juha sekä hänen nuorem-
mat veljensä Jaakko ja Heikki. Osakeyhtiön pää-
oma oli sen ajan vähimmäismäärä, yksi markka. 

Koko Mäkisen perhe auttoi yrityksen toiminnassa ta-
valla tai toisella.Tärkeä vaikuttaja liikkeellelähdössä 
oli isä Taisto, joka toimi Tampereen kaupungilla ka-
dunrakennusmestarina. Äiti Irma oli kemianteknikko, 
joka perusti yrityksen ensimmäisen maa-aineslabo-
ratorion kotitalon kellariin ja auttoi omalla osaamisel-
laan. 



Toiminta-alue ja asiakaskunta 
laajenevat koko Suomeen 

Ensimmäiset kairauskoneet hankittiin Ruotsista 
käytettyinä 1980-luvun alussa. Ne olivat Borro-
merkkiset ja alan parhainta tekniikkaa.

“Pirkkalan lentokentän rullaustien maaperä-
tutkimustyön teimme myös kairauksena. Talvi 
oli hyvin luminen. Lunta taisi olla toista metriä 
siellä aukealla, joten kunto nousi kairauslaitetta 
siirrellessä.
Muistan Laukontorin toimistosta, että vuonna 
1904 tehty rakennus oli painunut reunoiltaan ja 
keskeltä. Yhtenä talvena, kun oli hiljaisempi vaihe, 
osallistuin lattioiden suoristamiseen toimisto-
työn ohella. Sikäli tämä liippaa geotekniikkaa, 
että jollain tavalla oli varmaan epäonnistuttu 
perustamisessa, kun rakennus oli painunut.
Sain Taratestilla hyvää kokemusta ja tuntumaa 
maalajien tuntemiseen ja pohjamaan käyttäyty-
miseen. Se on sellaista perustietoa pohjarakennus-
suunnittelusta, joka on kantanut urallani vieläkin.”
Raineri Virtanen, väyläsuunnittelun johtava konsultti, 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, töissä Taratestissa
ensimmäisenä osittain toimistossa työskentelevänä 
työntekijänä 1983–1986 

“Kun tulin Tampereelle 80-luvulla, muistan, 
että rakentajien kokoontuessa Juha yleensä otti 
kantaa. Hän oli harvinaisen selkeä, eikä kenelle-
kään jäänyt epäselväksi, mikä hänen tahtotilansa 
oli. Hän poikkesi sen aikaisesta massasta. Hän ei 
tinkinyt eikä ruvennut käymään kauppaa asioilla. 
Hän oli ehdoton laadusta eikä ammattilaisena 
halunnut, että maanrakennuksessa otetaan 
riskejä, joita ei voida hallita.” 

Matti Kyntäjä, nykyisin oman insinööritoimiston             
toimitusjohtaja, Taratestin hallituksen puheenjohtaja

“Oli hienoa olla mukana jatkuvan nousun aikana 
Taratestissa ja yritys on edelleen vahva alan 
toimija.”
Kimmo Suonpää, Kaupunkirakentamisjohtaja, 
Turku, Taratestissa 1985–1990

Vuonna 1984 toimisto 
siirtyi Laukontorille 
Juha Mäkisen silloisen 
kodin yhteyteen. 
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Onnistuneiden toimeksiantojen myötä Juha Mäkinen 
pääsi käsiksi vaikeampiin talonrakennuksen perus-
tamisvaiheen töihin ja isommille työmaille. Hyvin no-
peasti toiminta-alue ja asiakaskunta laajenivat koko 
Suomeen. 

Ensimmäinen vuosikymmen oli toiminnan peruslinjo-
jen luomista sekä ammatillisten ja taloudellisten ko-
kemusten hankkimista, jossa myös yrittämisen reali-
teetit tulivat tutuiksi.

Yksi 1980-luvun alkupuoliskon töistä Tampereella oli 
maaperäselvitys Härmälän lentokentällä, joka muu-
tettiin pientaloalueeksi. Kun käytössä oli vain yksi 
kahden miehen painokairausyksikkö, kohde oli var-
sin merkittävä työmäärältään. Maastotöiden jälkeen 
tulokset piirrettiin käsin kartoiksi ja maaperätutkimus-
diagrammeiksi ja kirjoitettiin pohjatutkimuslausunto. 

Toiminnan kasvaessa yritykselle alkoi kertyä omava-
raisuutta ja sillä oli mahdollisuutta palkata työntekijöi-
tä ja saada lainarahoitusta. Vuosikymmenen lopulla 
yritys rakensi omat toimitilat Pirkkalaan.

Suomen Maarakentajien Keskusliiton (SML, nykyinen 
INFRA ry) tilaisuudet loivat Juhalle mahdollisuuksia 
pitää yllä suhteita rakennusyrittäjiin ja urakoitsijoihin, 
tärkeisiin yhteistyökumppaneihin. 

1980
LUKU



Vuosikymmenen lopussa hankittiin maaperätutki-
muksia varten HK-kairavaunu, joka oli varustettu 
automaattisella tiedonkeruujärjestelmällä. 

Taratest Oy syntyy Tilaelementeistä rakennettiin uusi toimisto 
Pirkkalaan.1990

LUKU

“Nykyiseen verrattuna tärinämittauskalusto oli 
melko alkeellinen. Niissä oli aluksi nauhalle 
lukemat tulostava mittari ja pystysuunta-anturi. 
Pattereita vaihdettiin noin kolmen kuukauden 
välein.” 

Erkki Huotari, Taratestilla vuodesta 2000 työntekijänä 
ja teknisenä toimihenkilönä vuodesta 2005

“Olemme olleet kymmeniä vuosia Taratestille 
tilaajana. Eniten hankimme louhintakatselmuksia 
ja tärinämittauksia. Tuotannon tukitoiminnot, kuten 
Taratestin työt, ovat parhaimmillaan huomaa-
mattomia ja työmme sujuvuuden varmistavia.” 
Jussi Haavisto, toimitusjohtaja, 
Maanrakennus T. Haavisto Oy

“Tutustuin Taratestiin vuonna 1999 ollessani 
Pirkan Kaivin Oy:ssä töissä. Meillä oli Lentävännie-
messä hanke, jossa olimme maanrakennus-
urakoitsijana ja Taratest pohjatutkimusten tekijä-
nä. Kaivoimme rakennuspohjaa auki ja yhtäkkiä 
vettä alkoi suihkuta viiden metrin korkeuteen. Me 
olimme kaikki hädissämme, että nyt on vesijohto 
puhjennut. Kutsuttiin sitten Juha pelipaikalle. Hän 
tuli sinne ja sanoi, että ei tässä ole mitään hätää, 
se on vain paineellista pohjavettä, se loppuu 
muutaman tunnin päästä, kunhan paine tarpeeksi 
purkautuu. Kävi niin kuin Juha oli ennustanutkin. 
Kului muutama tunti ja vesisuoni ehtyi. Se on niitä 
harvoja hetkiä, kun itse on tässä maailmassa 
hämmästynyt jostain.” 

Sami Mäkinen, toimitusjohtaja, Erikoisinfra Oy
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Kiinteistökatselmukset ja tärinämittaukset tulivat 
1990-luvulla merkittäväksi osaksi liiketoimintaa. Juha 
Mäkisen hankkimat mittauslaitteet olivat luotettavim-
mat Tampereen talousalueella ja yritys laajeni tärinä-
mittauksissa nopeasti valtakunnalliseksi asiantunti-
jaksi. 

1990-luvun pankkikriisin aikana pankki otti haltuun-
sa yrityksen hiljattain rakennetun toimitilakiinteistön, 
joka oli ollut valuuttalainan vakuutena. Yritys joutui 
konkurssiin, mutta Juha Mäkinen käynnisti liiketoi-
minnan heti uudelleen Taratest Oy:n nimellä. Tilaele-
menteistä rakennettiin uusi toimisto Pirkkalaan aivan 
muutamassa päivässä. Ajat olivat kuitenkin hyvin 
vaikeat, sillä rakentaminen hiipui useaksi vuodeksi 
koko Suomessa. 

Juhan poika Tero tuli 13-vuotiaana vuonna 1996 Ta-
ratestiin ensimmäisen kerran kesätöihin apumieheksi 
Pirkkalan lentokentän mittaustöihin. Siitä lähtien hän 
on ollut perheyrityksessä mukana. 

Taratestille on ollut iso voimavara, että sillä on ol-
lut pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka ovat toimineet 
mentoreina nuorille. 1990-luvulla aloittaneista Pasi 
Koskinen, Jukka Tiitinen ja Seppo Viitamaa ovat 
jatkaneet näihin päiviin saakka. Taratestiin on aina 
otettu opiskelijoita töihin ja toimintatapana on ollut 
itse kasvattaa heitä yrityksen tehtäviin. 

Vuosikymmenen alun pohjarakentamisen kohteista 
isoimpia oli Tampereen kaupungin Tammelan palve-
lukeskus ja väylähankkeista vuonna 1994 valmistu-
nut Tampereen itäinen ohikulkutie.

“Juhalla oli ylipanostajan pätevyys, jonka hän 
hankki opintojen loppuvaiheessa. Tärinä-
mittauksissakin insinööritietämys on avain-
asemassa. Mittarit sinänsä eivät ratkaise, vaan 
kokonaisnäkemys erilaisista tilanteista.” 

Erkki Immonen



Ympäristöpalveluihin 
panostetaan voimakkaasti 2000

LUKU

“Kun tulin tiiviimmin töihin Taratestiin 2000-luvun 
alun jälkeen, otimme systemaattisemmin mukaan 
ympäristötutkimuksia ja meluselvityksiä. Olemme 
pyrkineet tekemään moderneja asioita. Juha halusi 
aina olla tekniikassa kärkikastissa ja samoin uusien 
asioiden kanssa. Meillä oli hyvä mahdollisuus 
kehittää, kun oli avarakatseisuutta siihen.” 
Tero Mäkinen, perustaja Juha Mäkisen poika, 
Taratest Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2015

”Tullessani Taratestille oli erilaisten 
ympäristötutkimusten kysyntä sel-
keästi kasvussa. Juhan ja Teron tapojen 
mukaan kysyntään haluttiin vastata en-
nakkoluulottomasti kehittämällä omia 
ympäristötutkimuspalveluitamme. Alan 
kehittyessä ja kilpailun kiristyessä on 
työtä jatkettu määrätietoisesti ja tavoit-
teet asetettu korkealle.”
Olli Aalto, projektipäällikkö, Taratest

“Olemme tehneet yhteistyötä noin 25 vuotta. 
Vuonna 2010 aukaisimme yhtiömme ensimmäi-
sen kallioalueen suurelta osin Taratestin avulla. 
Siinä oli silloin mukana pölymittauksia, tärinä-
mittauksia ja vesien laadun tarkkailua.” 
Kai Peltoniemi, kuljetuspäällikkö,                                  
Tampereen Autokuljetus Oy
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“Sain opettavaisen kokemuksen esirakennetuista 
kohteista. Olimme tekemässä katselmusta Lem-
päälässä. Siellä oli tehty esirakentamista tilaajan 
mukaan hyvällä moreenilla ja hyvin tiivistäen. 
Täyttömateriaali kuitenkin hieman epäilytti, joten 
päätimme tehdä koekuoppia. Täyttömoreenin 
alle olikin jätetty alueen raivauksen jäljiltä kantoja, 
puuta ynnä muuta humusta.” 
Jukka Tuomisto, Taratestilla vuodesta 2014 työn-
tekijänä
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Ympäristötutkimukset vakiintuivat osaksi toimintaa 
2000-luvun alkuvuosina ja panostus niihin on jatku-
nut edelleen. Ympäristöpalveluita ovat muun muas-
sa maaperän pilaantuneisuusselvitykset, meluselvi-
tykset ja pölymittaukset.

”Tehokkaasti moderneilla välineillä” on aina ollut 
Taratestin tapa toimia. Kaluston määrätietoinen mo-
dernisointi alkoi 2000-luvulla. Vuonna 2009 käynnis-
tettiin isojen laiteinvestointien sarja. 

2000-luvun merkittävin kohde oli Tampere–Seinä-
joki-rautatien maaperätutkimukset.



Taratest pääsi heti mukaan Pisararadan, 
Länsimetron, Hanhikiven ydinvoimalan ja Kunkun 
parkin kalliotutkimuskohteisiin. Lahden eteläisen 
kehätien hankkeessa 2017 Taratest teki sekä 
maaperä- että kallionäyteporauksia. 

Taratest otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
koneohjausjärjestelmän kairauskoneeseen. Kone 
voidaan ohjata automaattisesti kairauspisteelle. 
Järjestelmä perustuu satelliittipaikannukseen.

Taratest laajenee 
etelään – työskentely-
tavat kehittyvät

“Maaperätutkimuksessa kaluston osuus on tullut 
entistä tärkeämmäksi. Kun liikutaan ympäri Suo-
mea kesällä ja talvella, ihmisillä täytyy olla hyvät 
työvälineet ja olosuhteet. Se on ensimmäinen 
edellytys, että pärjää markkinoilla ja henkilöstö 
viihtyy. Tekniikka vaatii henkilöstöltä todella pal-
jon. Kaluston huoltaminen ja kalibrointi on tärkeää. 
Elektroniikan määrä on lisääntynyt. Tieto ei enää 
siirry korteilla ja lapuilla, vaan digitaalisesti. Laatu 
ja varmuus ovat parantuneet, mutta toisaalta tietoa 
pitää osata tulkita.”
Matti Kyntäjä

2010
LUKU
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Usealle vuodelle ajoitetut laiteinvestoinnit tukivat Ta-
ratestin kasvustrategiaa ja tekivät toiminnasta entistä 
ammattimaisempaa ja mahdollistivat etabloitumisen 
pääkaupunkiseudun markkinoille.

Kairauskaluston uusinta alkoi kevyen ja keskiras-
kaiden Geomachine-vaunujen hankinnalla. Vuonna 
2014 haettiin uutta tekniikkaa jälleen 30 vuoden tau-
on jälkeen Ruotsista, kun Geotechilta tilattiin kaksi 
raskasta kairausvaunua. Nyt Taratestin koko 12 kai-
rauskoneen kalusto on modernia ja soveltuu kaikkiin 
Pohjoismaissa tehtäviin tutkimuskairauksiin.

Koko mittauslaitekalusto uusittiin vuonna 2011, jolloin 
laitetoimittajaksi valikoitui Leica. Kaikilla Taratestin 
12 mittausryhmällä on maanmittaukseen robottitaky-
metri ja GPS-yhteiskäyttölaitteet. Lisäksi käytössä on 
laserkeilain ja UAV-mittauslaite. Nykyaikaisilla mene-
telmillä kenttämittausten kesto on lyhentynyt esimer-
kiksi laajoissa väyläkohteissa useilla viikoilla ja työn 
lopputulos on tarkentunut huomattavasti. 

Taratestin perustaja Juha Mäkinen kuoli 14.9.2015. 
Omistaan huolta pitävä johtaja teki töitä loppuun 
saakka. Sairautensa aikana hän oli käynnistänyt yri-
tyksen sukupolvenvaihdoksen valmistelut poikansa 
Teron kanssa, joka aloitti toimitusjohtajana vuoden 
2015 lopussa. 

Vuoden 2016 alussa Taratest laajensi tarjontaansa 
infra- ja talonrakennuskohteista kallionäytekairauk-
seen ja näytteiden rakennusgeologiseen tutkimuk-
seen rekrytoimalla alan osaajia entisestä Suomen 
Malmi Oy:stä. Kallionäytekairauksiin hankittiin kolme 
kairausyksikköä. 

Kalliotutkimusten myötä Taratest laajeni entistä vah-
vemmin etelään, jossa sillä on nyt toimisto Vantaalla. 

Espoon kaupungin puitesopimus maaperätutkimuk-
sissa ja mittaustöissä sekä myöhemmin Pisararadan 
maaperätutkimukset tukivat laajenemista pääkau-
punkiseudulle. Helsingin kaupungin geotekniikkayk-
sikön kanssa solmittu puitesopimus nousi merkittä-
vään asemaan.

2010-luvulla tehdyistä hankkeista mainittakoon myös 
Haminan datakeskus, jota varten Taratest teki poh-
jatutkimuksen sekä Hamina–Vaalimaan moottoritie-
hankkeen maaperätutkimukset.

Länsimetron ja Blominmäen jätevedenpuhdistamon 
maaperätutkimukset täydensivät myös huippuhank-
keiden listaa. Merkittäviä kalliotutkimuksia päästiin 
tekemään Tampereen keskusvedenpuhdistamossa 
ja Posivan ydinjätteen loppusijoituspaikassa Olkiluo-
don Onkalossa. 



Menestyksen takana 
on vahva osaaminen NYT

“Taratest on kehittynyt valtavasti, ottanut isoja 
loikkia ja laajentunut toimialalla. Se on myös 
luonut profiilia ja markkinoinnillisesti onnistunut 
kasvattamaan näkyvyyttä ja liikevaihtoa. Kehitys-
kulku on ollut dramaattinen 40 vuoden aikana. 
Nyt yritys työllistää ja toimii laajasti, tekee vaativia 
pohjatutkimuksia ja suunnittelutoimeksiantoja. 
Toimialan kehitykseen vaikuttaa raiderakentami-
nen sekä Helsinki–Tampere–Turku-kasvukolmion 
kehitys. Näitä kehityssuuntia Taratest on haistel-
lutkin ja suuntia valinnut.” 

Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, INFRA ry

“Osaaminen on tärkein asia konsulttiyrityksessä. 
Se tarkoittaa, että suorittaa määräajassa tietyt 
tehtävät ja tinkimättömästi. Taratest on ammatti-
taitoinen, notkea ja monipuolinen. Menestyksen 
edellytykset ovat hyvät.” 
Matti Kyntäjä

HENKILÖSTÖ

50
TOIMEKSIANTOJA

500
VUODESSA

LIIKEVAIHTO

5
MILJOONAA

GEO

YMPÄRISTÖ

1514

Maaperätutkimukset ovat nykyään osa jokaista mer-
kittävää talonrakennustyömaata tai väylähanketta.
Vuoden 2018 alkuun mennessä Taratest oli toteutta-
nut historiansa aikana yhteensä jo yli 13 000 toimek-
siantoa. 

Onnistuneiden toimeksiantojen takana on ennen 
kaikkea yrityksen työntekijöiden vahva osaaminen. 
Tällä hetkellä Taratestissä työskentelee yli 50 asian-
tuntijaa. 

Uudet, yrityksen kasvua tukevat toimitilat valmistui-
vat Pirkkalan Huovin teollisuusalueelle keväällä 2018 
vanhojen tilojen viereen.

Viime vuosina pääkaupunkiseudun hankkeista on tul-
lut noin puolet liikevaihdosta. Yrityksen osaaminen, 
kalusto ja yhteistyöverkostot ovat luoneet Taratestille 
mahdollisuudet yhä monipuolisempien, haastavam-
pien ja suurempien toimeksiantojen tekemiseen.

Taratest on hioutunut erityisen vaativien hankkeiden 
toteuttajaksi. Vuoden 2018 aikana Taratest on työs-
kennellyt kolmella Suomen ydinvoimalatyömaalla. 

Vuoden 2018 kärkihankkeisiin lukeutuvat myös Es-
poo – Salo-rautatien maaperätutkimukset, E18 Rai-
sion keskustan maaperätutkimukset ja Tampereen 
raitiotien mittaustyöt.



TARATEST OY
Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala   |  Halmekuja 4 A, 01360 Vantaa

 Vaihde: 03 368 3322, www.taratest.fi

Taratest tarjoaa palveluita infran, 
talonrakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin.

Perheyrityksen kokemukseen ja monipuoliseen 
osaamiseen on luotettu jo 40 vuoden ajan.

Geotekniikan ja 
ympäristötutkimusten 

asiantuntija.


