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TIEDOTE: Perustavan markkinointi tuotti ja toteutti dokumenttisarjan
Perustavan markkinointi tuotti ja toteutti neljästä erillisestä dokumenttielokuvasta koostuvan
Äkäslompolo-dokumenttisarjan. Sarjassa perehdytään betoniperustusten tekoon
Äkäslompolossa sijaitsevalla rivitalotyömaalla – huumoria ja hyvää meininkiä unohtamatta.

Äkäslompolo-sarjassa seurataan Asunto Oy Kolarin Riemuliiterin perustusten tekoa
kokeneiden asentajien, Tuomo-Eerik Väyrysen ja Jukka Toppilan, matkassa. Katso traileri!
Äkäslompolo-dokumenttisarjan inspiraation lähteenä ovat toimineet televisiossa ja
suoratoistopalveluissa suositut tosi-tv-sarjat. Huomionarvoista sarjassa on, että se on kokonaan
Perustavan markkinointiosaston toteuttama. Videoiden tuotannosta – käsikirjoituksesta editointiin – ja
jakelusta on vastannut kokonaisuudessaan Perustavan markkinointiasiantuntija Antti Korpi.
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Sarjan tavoitteena on tuoda vaativa työ näkyviin
Äkäslompolo-sarjan keskeisin tavoite on näyttää Perustavan ammattilaisten tekemää työ vaativien
betonin paikallavalujen parissa kaikille, erityisesti potentiaalisille työnhakijoille ja asiakkaille.
”Dokumenttisarjassa pyrin näyttämään avoimesti mitä sokkeleiden tekeminen on ja miten ne tehdään
kestämään rakennuksen painoa ja elämää, sukupolvelta toiselle. Uskon ja toivon, että sarjan katselijat
arvostavat videoissa nähtävää huumoria ja rehellistä työnteon meininkiä. Sitä paitsi tekijämiehet ovat
kokeneita ammattilaisia, jotka jakavat oppeja sarjan eri videoissa”, sarjan tekijä Antti Korpi
pohdiskelee.
Katsojat ovat pitäneet Äkäslompolo-sarjasta
Neliosaista Äkäslompolo-sarjaa on katsottu tähän menneessä yhteensä noin 40 000 kertaa
Youtubessa. Katselutunteja on kertynyt yhteensä noin 8500.
”Tämmösiä pitäs kaikkien firmojen tehä. En kyllä mieti keltä otan perustukset kun joskus tarvin”, eräs
Youtube-käyttäjä kommentoi sarjan viimeistä osaa.

Perustava aikoo jatkaa työstä kertovien dokumenttien tekoa. Seuraavaksi on vuorossa Varisto-sarja,
jossa perehdytään rivitalon paaluperustusten tekoon Vantaalla.
Lisätietoja:
Valtteri Karjula
Markkinointipäällikkö, Perustava
p. 044 026 5166, valtteri.karjula@perustava.fi
Antti Korpi
Markkinointiasiantuntija, Perustava

p. 050 345 189, antti.korpi@perustava.fi
Linkit ja liitteet
Äkäslompolo-dokumenttisarjan Youtube-traileri
Äkäslompolo-sarjan Youtube-soittolista, traileri + jaksot 1–4
Äkäslompolo-sarjan kuvapankki
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Lisätietoa Perustavasta
Perustava monipuolinen betoniurakoitsija, joka työllistää tällä hetkellä yli 400 rakennusalan
ammattilaista.
Kokonaispalvelumme koostuu betoniperustusten ja -runkojen suunnittelusta, valmistuksesta sekä
ammattitaitoisesta asennuksesta. Asiakkaitamme ovat yksityiset rakentajat, talotoimittajat ja
rakennusliikkeet ympäri Suomen.
Oma betonielementtitehdas Lammilla varmistaa laadukkaiden elementtien saatavuuden niissä
kohteissa, joissa betonielementti on paikallavalua fiksumpi vaihtoehto. Myös elementtien ja
kivirunkojen asennus kuuluu Perustavan toimintaan.

Perustusten ja -runkojen lisäksi meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen,
suunnittelut, maarakennuksen ja paalutukset. Teemme myös väestönsuojat, tukimuurit ja kellarit
omaa betoniosaamista hyödyntäen.
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