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25 vuotta 
tahtoa ja taitoa

PETRI SIITONEN
Toimitusjohtaja

”Neljännesvuosisataan on mahtunut paljon – ala on 
muuttunut ja osaamisemme ja kokemuksemme on 
kertynyt, minkä ansiosta päätoimialoiksemme ovat 
muodostuneet rakennusliiketoiminta ja erityisesti pää
urakointi. Toiminnassamme olemme yhdistäneet nyky
teknologiaa perinteiseen rakentamiseen.

Sopivan kokoinen rakennusliike tarkoittaa sitä, että 
henkilöstömme muodostaa vahvan ja tiiviin työyhteisön, 
joka pelaa hyvin yhteen kuin urheilujoukkue. Urakka
kokonaisuudet pysyvät hallinnassa myös luotettavan, 
toimintatavoiltaan tutun kumppaniverkostomme avulla. 
Pystymme ennakoimaan ja paikallistamaan mahdolliset 
kehityskohdat, jolloin pystymme toteuttamaan asiakkaal
le parhaan mahdollisen lopputuloksen. 

Olemme saaneet runsaasti kiitosta laadukkaasta työn
jäljestä sekä aikataulussa ja budjetissa pysymisestä. 
Meille sovitun pitäminen on itsestään selvää. Rimaa 
nostamalla ja  uusiin haasteisiin tarttumalla suuntaamme 
kohti tulevia vuosi kymmeniä!” 
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KONETILAUKSET  0400 - 552 822

Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n 
toimintaalue kattaa EteläKarjalan ja Etelä 
Savon. Toimimme pääurakointi ja projekti
johtotehtävissä uudiskohteissa sekä korjaus
rakentamisen kohteissa. Tarjoamme ja 
toteutamme aina yksilöllisiä sekä kustannus
tehokkaita ratkaisuja, oli kyse sitten julkisen 
sektorin, kiinteistöinvestoijien, rakennuttajatoi
miston tai yksityisen rakennuttajan kohteesta. 

Osaava kädenjälkemme näkyy myös erikois
rakentamista vaativissa kohteissa, kuten 
arkkitehtuuriltaan, rakennusmateriaaleiltaan 
tai käyttötarkoitukseltaan haastavien tilauksien 
toteutuksessa. Käytämme kaikissa kohteis
samme laatumittausjärjestelmää, joka nostaa 
laatupoikkeamat esiin ajoissa
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Tyypillinen uudiskohteen tilaajamme on kunta tai kaupunki ja kohteena julkinen rakennus, kuten koulu, päiväkoti 
tai terveyskeskus. Uudiskohteissa meillä on pääurakoitsijan rooli. Yhteistyössä suunnittelijoiden ja alihankkijoiden 
kanssa hyödynnämme aina reaaliaikaista suunnittelutietoa ja tietomallia, mikä parantaa ennakoitavuutta ja takaa 
laadukkaan työnjäljen.

Uudisrakentaminen

TURVA-ALAN SUUNNANNÄYTTÄJÄ

www.blcturva.fi
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Ruokolahden päiväkoti

Ruokolahden päiväkoti rakennettiin koulu
keskuksen välittömään läheisyyteen. Työssä 
jouduimme ottamaan huomioon ympäröivän 
alueen turvallisuuden. Päiväkoti rakennettiin 
toiminnassa olevan päiväkodin ja koulukeskuk
sen väliin. Kohteissamme vastaamme sidosryh
mien tiedottamisesta aina ennakkoon.

Teatteri Imatra

Teatteri Imatra rakentuu vanhan teatterin pai
kalle aivan ydinkeskustaan. Logistisesti haasta
valla rakennuspaikalla jokainen rakennusmate
riaalitoimitus on tarkasti aikataulutettu.

Työmaan aikataulutuksessa ja logistisessa suun
nittelussa käytämme hyödyksi tietomallia.

KerabitProlta saat katto- 
ja vedeneristysrakentamisen 
palvelut pitävästi ja pätevästi

KerabitProlta saat 
kaikki katto- ja veden-
eristysrakentamisen 
palvelut niin uudis- 
kuin korjausrakentami-
seenkin:

• bitumi- ja tiilikatot
• viherkatot
• pihakansien ja 

perusmuurien 
vedeneristys

• kuntoarviot, huollot 
ja pienkorjaukset.

Huomioithan, että 
säännöllinen huolto 
säästää kustannuksia ja 
pidentää katon käyttö-
ikää huomattavasti!

Meillä on sadan 
vuoden kokemus ja 
ammattitaito. Jälki on 
sen mukaista, pitävää 
ja pätevää.

Kotisivuiltamme 
www.kerabit.fi  
löydät lisätietoa 
palveluistamme. 
Ota yhteyttä, kun 
tarvitset apua 
kattoasioissa!

KerabitPro Oy  |  Lentokentäntie 73, 53600 Lappeenranta
Harri Nevalainen, puh. 010 851 1525
Markus Huittinen, puh. 010 851 1526
Elina Wägar, puh. 010 851 1552
etunimi.sukunimi@kerabit.fi   |  www.kerabit.fi 
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KerabitProlta saat katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut pitävästi ja pätevästi

KerabitPro Oy
Lentokentäntie 73, 53600 Lappeenranta
etunimi.sukunimi@kerabit.fi | www.kerabit.fi

KerabitProlta saat kaikki katto- ja vedeneristysrakenta-
misen palvelut niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin:

• bitumi- ja tiilikatot
• viherkatot
• pihakansien ja perusmuurien vedeneristys
• kuntoarviot, huollot ja pienkorjaukset.

Huomioithan, että säännöllinen huolto säästää 
kustannuksia ja pidentää katon käyttöikää 
huomattavasti! Meillä on sadan vuoden kokemus 
ja ammattitaito. Jälki on sen mukaista, pitävää ja 
pätevää. 

Katso lisätietoa palveluistamme: www.kerabit.fi 

Harri Nevalainen, puh. 010 851 1525
Markus Huittinen, puh. 010 851 1526
Elina Wägar, puh. 010 851 1552
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Kokonaisvaltaisen korjausrakentamisen kohteitamme ovat eriikäiset rakennukset aina kerrostaloista julkisiin tiloihin. 
Vuosien myötä meille on kehittynyt aitoa näkemystä siitä, mitä kussakin kohteessa voi ja kannattaa tehdä. Meiltä löytyy 
luovuutta löytää ratkaisu, joka huomioi iäkkään rakennuksen erityisrakenteet ja esimerkiksi Museoviraston asettamat 
reunaehdot. Konkreettista arvonnousua kerrostalokiinteistölle tuo puolestaan lisäkerrosrakentaminen, johon meillä 
on useita valmiita ratkaisumalleja. 

Korjausrakentaminen

Imatran Lyseo

Lyseo oli yksi alueen vaativim
mista peruskorjauskohteista. 
Perusparannus käsitti laajoja 
purkutöitä ja tilamuutoksia uusin 
rakentein ottaen huomioon koh
teelle Museoviraston asettamat 
suojelumääräykset. Kohteessa 
suoritettiin myös laaja haitta aine 
ja sisäilmakorjaus.

• Ilmatiiveysmittaukset 
  (keskisuuret ja suuret rakennukset) 
• lämpökuvaus
• rakenteiden kosteusmittaukset

• sisäilmatutkimukset
• asbesti- ja 
  haitta-ainekartoitukset
• energiatodistukset           

puh. 050 3838 200 | info@raklamit.fi | www.raklamit.fi

-ilmatiiveyslaitteistojen myynti
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Tietomallin etuja:

• 3Dmallien myötä rakennesuunnitelmien  
havainnollisuus paranee. 

• Suunnittelun eri osaalueiden yhteensovittami
nen helpottuu.

• Kaikilla hankkeen osapuolilla on käytössään 
sama, ajantasainen tieto.

• Vaiheittain kertyvää tietoa voidaan hyödyntää ja 
täydentää koko urakan elinkaaren ajan ja myös 
peruskorjauksien yhteydessä.

–  Linjasaneeraukset kerrostaloihin

–  Lämmitysjärjestelmien uusimiset  
kouluihin, kerrostaloihin,  
rivitaloihin ja omakotitaloihin

–  Taloyhtiöiden huoltoyöt 

–  Käyttövesisaneeraukset  
kerros- ja rivitaloihin

Puh. 050 356 3738 |  www.espit.fi

Toteutamme laadukkaat

LVI-työt 
uudis- ja saneerauskohteisiin

Esterinkatu 10, 55100 Imatra 
puh. 05 235 2800 klo 9-15

Bonimare Oy
- Monipuolista palvelua -

 purkutyöt
 timanttityöt

www.bonimare.com
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Yksityisten rakennuttajien tai matkailuyritysten tilaamissa kohteissa korostuu yksityiskohtiin ja rakennusmateriaaleihin 
liittyvä erityisosaamisemme. Työstämme esimerkiksi kotimaisesta puusta näyttäviä, mutta luontoa kunnioittavia raken
teita. Tyypillisiä kohteitamme ovat pientalo, rivitalo ja lomahuvilaalueet.

Asunnot ja lomaasuminen

Katso lisää

Klikkaa sivulle:

www.m
aansiir

toback
man.fi

PUUMALALAISEN YRITYKSEN ERIKOISOSAAMISTA:

• Maanrakennus • Piha- ja vihertyöt
• Kivi- ja maa-ainekset sekä soramyynti
• Talonrakennuksen maanrakennustyöt

• Maanrakennus • Piha- ja vihertyöt
• Kivi- ja maa-ainekset sekä soramyynti
• Talonrakennuksen maanrakennustyöt

www.maansiirtobackman.fi

Maanrakentamisen 
erikoisosaamista
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Anttolanhovi

Anttolanhovissa Hengitysliitto Heli Ry:lle  
rakennetuissa huviloissa yhdistyy suomalainen 
arkkitehtuuri ja puurakentaminen. Suunnittelu 
oli arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun 
tulos. Urakkamuotona käytettiin tavoitehin
taurakkaa, jossa päästään erityisesti tilaajaa 
tyydyttäneeseen lopputulokseen.

Rantalinna

Rantalinnan korkeatasoiset huvilat on raken
nettu Ruokolahdelle vanhan hotelli Rantalinnan 
läheisyyteen.
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Erityisosaamista ja rakentamista edellyttävissä kohteissa olemme uusien ja mieluisten haasteiden edessä. Siinä mitä 
emme vielä osaa, käännymme luotettavan yhteistyöverkostomme puoleen. Urheilu– ja liikuntapaikat ovat hyvä esi
merkki tahdostamme olla mukana rakentamassa toimivaa, hyvinvointia edistävää suomalaista infrastruktuuria, joka 
jättää ammattitaitomme jäljen myös tuleville sukupolville.

Urheilu ja liikuntapaikat

Ukonniemen 
ampumahiihtostadion

Kansainväliset mitat täyttävä 
ampumahiihto ja pesä
pallostadion

Teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus ja  
asennus EN 1090 mukaisesti. 

 /uatrav pesäpallostadioviv katsouov teräsrakevteet  

 :ousteel  Ky,  saliuovie ñ, ñðíìì  : K h d ^  E K  
www.jousteel.i 

 <ulkusilta,  daupere 

Teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus 
ja asennus EN 1090 mukaisesti.

Imatran pesäpallostadionin teräsrakenteet

Kulkusilta, Tampere

Jousteel Oy, Valimontie 5, 54100 JOUTSENO
puh. 0207 649 640, www.jousteel.fi

Teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus ja  
asennus EN 1090 mukaisesti. 

 /uatrav pesäpallostadioviv katsouov teräsrakevteet  

 :ousteel  Ky,  saliuovie ñ, ñðíìì  : K h d ^  E K  
www.jousteel.i 

 <ulkusilta,  daupere 

Teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus 
ja asennus EN 1090 mukaisesti.

Imatran pesäpallostadionin teräsrakenteet

Kulkusilta, Tampere

Jousteel Oy, Valimontie 5, 54100 JOUTSENO
puh. 0207 649 640, www.jousteel.fi

Imatran
pesäpallostadionin
teräsrakenteet

Kulkusilta,
Tampere
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Referenssejämme
Kohde Työ Rakennusaika / Paikkakunta

Imatran Teatteri Uudisrakennus 2464 m2 2015–2016 Imatra

Imatran Lyseo Peruskorjaus 2410 m2 2014–2015 Imatra

Ukonniemi Stadion Ampumahiihto- ja pesäpallostadion 2015 Imatra

Ruokolahden päiväkoti Uudisrakennus 1714 m2 2014–2015 Ruokolahti

Liesharjunkatu 9 Peruskorjaus 1800 m2 2014 Lappeenranta

As Oy Elokulma Palovauriokorjaus 500 m2 2014 Juva

As Oy Puumalan Saimaanrinne Uudisrakennus, omatuotanto 400 m2 2014 Puumala

Ristiinan terveyskeskus Peruskorjaus 2000 m2 2014 Mikkeli

As Oy Uhrihaka Perusparannus 900 m2 2013 Imatra

Relax SPA Villa Loma-asunto, uudisrakennus 2012 Rauha

Saimaa Villat 4 kpl huviloita, (oma kohde) 612 m2 2011 Puumala

Ruokolahden Linna Loma-asunnot, uudisrakennus 3000 m2 2010 Ruokolahti

Sulkavan kunnantalo Energia- ja peruskorjaus 3000 m2 2009 Sulkava

Pulpin päiväkoti Uudisrakennus 400 m2 2008 Joutseno

Anttolanhovin huvilat Uudisrakennus  2700m2  
Rinnehuvilat 12 kpl ja rantahuvilat 7 kpl

2007 Anttola

As Oy Marioninpolku Rivitalot, uudisrakennus 700 m2 2006 Imatra

As Oy Lemmikki 14 huoneistoa, 3 rivitaloa 1300 m2 2005 Imatra

Anttolanhovi, Hengitysliitto Heli Ry Vastaanotto- ja toimistotilojen saneeraus 1000 m2 2005 Anttola

Anttolanhovi, Hengitysliitto Heli Ry Kokoustilojen ja käytävien saneeraus 1000 m2 2005 Anttola

Amarillo S-ryhmä Ravintolan saneeraus Mikkeli

Prisma S-ryhmä Kahvilan saneeraus Mikkeli

Sokos S-ryhmä Kahvilan saneeraus Mikkeli

Sokos S-ryhmä Toimistotilojen saneeraus Mikkeli

As. Oy Puumalan Saimaannorppa 5-huoneistoisen rivitalokohteen rakentaminen  
(oma kohde) 500 m2

Puumala

Etelä-Savon Osuuspankki Pankkitilojen saneeraus 1000 m2 Puumala

Vanhustentalot Rivitalohuoneistojen muutos dementiakodiksi  
n. 900 m²

Ristiina

Parikanniemen Lastenkoti Laitoskeittiön laajennus n. 100 m² ryhmäkoti  
uudisrakennus 250 m2

Ristiina

Lappeen kirkko ja kellotapuli Maalinpoisto ja uudelleenmaalaus  
(Museoviraston valvoma)

Lappeenranta

Puumalan Puristepuu Oy Hallin rakennus 600 m² ja vanhan hallin  
saneeraus 600 m²

Puumala

Puumalan Oppilasasuntola Tasakaton muutos harjakattoiseksi  
peltikatoksi 500 m²

Puumala

Puumalan Terveysasema Keittiön saneeraus ulko- ja sisäp. 250 m² Puumala

As. Oy Haapaselkä Kerrostalon täyssaneeraus 780 m² Puumala

As. Oy Toritalo Kerrostalon saneeraus 18 huoneistoa Puumala

Kuoreksenniemi loma-asunnot Uudisrakennuksia 1000 m² Puumala
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Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy

Vipelenpelto 10

55320 Rauha, Lappeenranta

puh. 040 707 3805

e-mail: petri.siitonen@karama.fi

www.karama.fi

SUUREMPAA SOPIVAMPI RAKENNUSLIIKE
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