RAKENNUSTOIMISTO
RUOLA OY
Turkuun muuttaneet kustavilaisnuorukaiset Martti ja
Urho Ruola aloittivat itsenäisen yrittämisen pian sodan
jälkeen. Molemmat veljekset olivat tasaveroisina mukana
yhtiön toiminnassa vuoteen 1982, jolloin Martti perheineen myö osakkeensa Urholle ja tämän pojalle Jukalle.
Ensimmäisestä työstä Kustavin Isoluodon koulusta
on poikinut 2 000 hengen perheyritys, jonka liikevaihto
vuonna 1987, kun yhtiö oli toiminut 40 vuotta, oli 900
miljoonaa.
1950-luvun alkuvuosina rakennustuotanto vauhditti
kaikkialla ja uusia tehokkaita menetelmiä kehitettiin.
Rakennustoimisto Ruola oli alusta alkaen tunnettu
tehokkaasta rakentamisesta.
Vuonna 1952 Martti Ruola toi Ruotsista idean tiili- ja
laastikärryistä. Myös nosturin tulo helpotti työtä.
Elementtirakentamiseen Ruolan veljekset lähtivät
lokakuussa 1957 As Oy Sepänkulman rakennustyömaalla Turussa. Sepänkulma oli ensimmäinen kovan rahan taloyhtiö. Martti ja Urho Ruola uskoivat
elementtirakentamisen tulevaisuuteen niin paljon, että
rakensivat oman elementtitehtaan.
Ennakkoluulottomuus osoittautui viisaudeksi. Tiukassa alan kilpailussa etumatka oli hyvä lähtöasema
yhä suuremmiksi kasvaville urakoille ja erityisesti
aluerakentamiselle.
Tiettävästi ensimmäinen aluerakennussopimus Suomessa syntyi, kun työt Lahden Möysässä käynnistyivät vuonna 1961. Ruolan jääminen Lahteen varmistui,
kun he kovassa tarjouskilpailussa saivat myös 40 %
Mukkulan rakennustöistä.
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Vuonna 1965 alkoi aluerakentaminen Turussa. Perno,
Aunela, Jurkkälä, Hepokulta, Runosmäki, Härkämäki
ja osa Varissuota ovat Rakennus-Ruola Oy:n turkulaisia aluerakennuskohteita.
Merkittävä julkinen kohde oli Turun kaupunginteatteri, vuonna 1961. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin
seurasi Lahden teatteritalo.
Vuonna 1964 oli vuorossa Turun yliopistollinen
keskussairaala, jonka rakennustyöt kestivät neljä vuotta. Ruolan käsialaa on myös Lahden suuri hyppyrimäki,
joka valmistui 1972 ja valittiin Vuoden Betonityöksi.
1960-luvulla tapahtui siirtyminen Lohjalle, jossa
ensimmäinen Ruolan työ oli Ojamonkankaan 40 hehtaarin alueen rakentaminen.
Ruola Oy kasvoi vuosi vuodelta yhä suuremmaksi.
Vuonna 1960 liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yli
10 miljoonan markan ja 1974 ylitettiin sadan miljoonan markan raja. 1960-luvulla Ruola Oy vakiinnutti
paikkansa Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen joukossa.
1975 sulautui Uno Pikarlan omistama Rakennus Oy
Ruola Oy:öön. Vuoden 1976 alussa aloitti RakennusRuola Oy. Fuusion ansiosta Ruola sai jalansijan Helsingissä, mutta fuusio johti myös vaikeuksiin.
Rakennustuotanto laski voimakkaasti 70-luvun lopulla ja henkilökunta oli ylimitoitettu.
Organisaatio uudistettiin ja perustettiin tulosvastuulliset aluekonttorit Turkuun, Lahteen, Lohjalle,
Poriin ja Helsinkiin. Myöhemmin tulivat Kuopio ja
Joensuu.
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Rakennus-Ruola Oy on ollut 1970-luvulla mukana
rakennuskohteissa mm. Nigeriassa ja Saudi-Arabiassa. Tällä hetkellä tähtäin on asetettu urakoitten saamiseen Neuvostoliittoon. Tätä varten on perustettu vientiyhtiö Matrac Oy yhdessä Rakennuskunta Hakan kanssa.
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