60 vuotta myyrän työtä

POHJALAISTA MAANRAKENNUSTA
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Monipuolinen kumppani jo
vuosikymmenien ajan
MRP Risberg Oy on perinteikäs

rakennusliikkeet ja energialaitokset.

että urakat valmistuvat aikataulussa

me sijaitsee Vaasassa, mutta toi-

rakennusprojekteista, ja olemme luo-

sella kalustolla takaamme täsmälli-

maanrakennusyritys. Toimipisteem-

minta-alueemme kattaa laajasti koko

Pohjanmaan. Asiakkaisiimme lukeutuvat niin kunnat ja kaupungit kuin

Meillä on pitkä kokemus haastavista
tettava kumppani hankkeen kokoon
katsomatta. Kokeneet työntekijämme
ja osaava työnjohtomme huolehtivat,

ja kustannustehokkaasti. Nykyaikaiset ja nopeat tavarantoimitukset.
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TIIVIS YHTEISTYÖ
TAKAA TULOKSET

SERTIFIOITUA
OSAAMISTA

Omien työntekijöidemme lisäksi käy-

Olemme jo vuosien ajan olleet todis-

kumppaniverkosto, jonka ansiosta

ava yritys.

tössämme on laaja ja hyväksi koettu
voimme

tarjota

asiakkaillemme

kaikki heidän tarvitsemansa rakennuspalvelut saman katon alta.

tetusti korkealaatuista palvelua tarjo-

• 2007: RALA-pätevyys
• 2010: RALA-sertiﬁkaatti

LUE QR-KOODI
ÄLYPUHELIMELLA

KATSO VIDEOESITTELYMME!
Kaikki maansiirtotyöt vuosien
ammattitaidolla koko Suomen alueella
Tarjoamme nykyaikaisen ja tehokkaan maansiirtokaluston vaativiinkin
olosuhteisiin. Oli työsi pieni tai suuri, niin toteutamme sen sovitulla
aikataululla.

Soita ja kysy tarjous! puh. 0500 130 802

Koneurakointi Teemu Hietanen Oy

Auneskyläntie 18, 39940 Kantti
koneurakointihietanen.fi
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Yhden miehen firmasta…
Kaikki alkoi vuonna 1962, kun Kauno

Oskari Risberg perusti maanraken-

… TUNNETUKSI
TOIMĲAKSI

alan ammattilaisia, koneenkuljettajia

nuspalveluita tarjoavan yrityksensä.
Vuosien saatossa toiminta laajeni

Vuonna 2015 yrityksen omistuspohja

kattamaan muitakin rakentamispal-

vaihtui jälleen. Nykymuotoinen MRP

on laajentunut kattamaan useita eri

Risberg Oy työllistää monta kym-

veluita. 1980-luvulla yrityksen johtoon astuivat Risbergin pojat.

mentä työntekijää: työnjohdon lisäksi
riveissämme seisoo maanrakennus-

ja asentajia. Kumppaniverkostomme

alojen osaajia. Liikevaihtomme on
vuosittain lähes kymmenen miljoonaa euroa.

Vasemmalta oikealle MRP Risbergin nykyiset omistajat Harri Granqvist (rakentamisprojektit),
Ari Mäkelä (taloushallinto) ja Peter Linna (kalusto).
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NYKYAIKAINEN
KALUSTO
Myös kalustomme on kasvanut vuo-

sien saatossa, ja se kattaa nykyään
noin 20 koneyksikköä. Kalustoomme

kuuluu kaivinkoneita, kuorma-autoja, kuormaajia ja muita erikoislaittei-

ta. Kaikissa kaivinkoneissamme on
3D-mittalaitteet.

Meille on tärkeää, että työntekijöi-

demme käytössä on kattava ja ny-

kyaikainen konekanta. Ajantasainen

laitteisto takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen, johon

voimme olla asiakkaan kanssa tyytyväisiä.

Liikenne- ja työmaatarvikkeiden myynti
ja vuokraus
Kyykäärmeenpolku 1 A
Vikby, Mustasaari
Toni Keskitalo: 050 533 8461

www.traﬁno.ﬁ
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60 vuotta myyrän työtä

1962

Kauno Oskari Risberg
perustaa K.O. Risberg
-nimisen maanrakennusyhtiön.

1988

Kaunon pojat Pentti, Kari ja
Kai astuvat yhtiön johtoon.
Yrityksen nimeksi vaihdetaan
Veljekset Risberg Oy. Työntekijöitä on noin 10.

2006

Yrityksen toiminta muutetaan
konsernimuotoiseksi.
Konsernin maanrakennustöistä vastaa MRP Risberg Oy.
Muiden sisaryhtiöiden toimialoja ovat louhinta, kiviainestuotanto ja maalämpötyöt.

Onnistuneita
työkokemuksia
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MAANRAKENTAJIEN MASKOTTI
Veikeä myyrämaskottimme on monille tuttu logostamme ja työmailta,
joissa se ilostuttaa työkoneidemme ja autojemme kyljissä. Työmyyrämme on tonkinut maaperää väsymättömällä ja positiivisella asenteella jo
vuosikymmenten ajan.

2015

Risbergien veljet myyvät maanrakennusliiketoiminnan yrityksen
silloiselle johdolle. Yritystoiminta
jatkuu ja laajenee. Nykypäivänä
yrityksen toiminnasta vastaavat
Harri Granqvist, Ari Mäkelä ja
Peter Linna.

www.ktkvaasa.fi
info@ktkvaasa.fi
p. 0500 568 548

2022

Yritys täyttää 60 vuotta.
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Monipuoliset
kokonaispalvelut
Ottamalla yhteyttä meihin asiakas

Maanrakennustyöt ovat ydintoimin-

Yrityksemme on lähtöisin Vaasasta,

seensa – me hoidamme kaiken

sesti betoni-, perustus- ja teräsraken-

maan alueella, joskus pidemmällä-

saa keskittyä omaan ydinosaami-

muun. Tarjoamme aina asiakkaan
tarpeisiin sopivan kokonaisratkaisun,

eikä asiakkaan tarvitse etsiä yksittäisiä työntekijöitä muualta.

taamme. Lisäksi teemme monipuoli-

tamista. Meillä on paljon kokemusta
myös erilaisista kunnallistekniikan
projekteista.

Kaikki rakennustyöt saman
katon alta joustavasti ja
ennakoiden.

mutta toimimme kaikkialla Pohjankin. Olemme olleet rakentamassa
sähköasemia ympäri Suomea.

JITA
Plastic pipes

Kotimaiset
putki- ja kaivotuotteet
maanrakennukseen

www.jita.fi
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VARMAA PROJEKTINHALLINTAA
Kun iso ja haasteellinen urakka sisäl-

osana kokonaisurakointeja. Koke-

sia, on tärkeää, että projektiorgani-

päällikkömme varmistavat, että urak-

tää useita pienempiä kokonaisuuksaatio nivoo kokonaisuuden yhteen.

Tarjoamme monipuoliset projektin-

neet työnjohdon asiantuntijamme ja
ka valmistuu aikataulussa ja kustan-

• Pitävät aikataulut
• Toimitusvarmuus
• Korkea laatu

nustehokkaasti.

hallinnan ja työnjohdon palvelut aina

Maa- ja murskekuljetukset
ammattitaidolla
Vaasan talousalueella

Kuljetus
Jari Pajula Oy
0500 661 490
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Aluerakentaminen
Kunnallistekniikka ja infrarakenta-

Hyödynnämme

tamme. Olemme palvelleet vuosien

kostoamme, jotta voimme tarjota asi-

minen ovat myös erikoisosaamissaatossa useita kuntia ja kaupunkeja
Pohjanmaalla.

aluerakentamisen

töissä monipuolista kumppaniverakkaille mahdollisimman monipuoliset palvelut.

•
•
•
•
•
•

Viemäröinti- ja vesijohtotyöt
Sähkö- ja teleyhteydet
Katutyöt

Piha- ja viherrakentaminen
Kivityöt ja asfaltoinnit
Valaistustyöt
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Palvelut energiateollisuudelle
Palvelemme

monipuolisesti

ener-

rakentaneet jakeluverkostoja. Moni-

energiayhti-

sien varrella mm. paljon betoniraken-

giateollisuuden eri toimijoita, kuten
vesihuoltolaitoksia

ja

öitä. Olemme olleet perustamassa

sähköasemia ja tuulipuistoja sekä

puolisiin urakoihin on sisältynyt vuotamista.

• Sähköasemat
• Jakeluverkostot
• Tuulipuistot

TEOLLISUUDEN JA LIIKKUVAN KALUSTON
ASENNUS- JA HUOLTOPALVELUT

www.mkmsolutions.fi

Länsitie 582, Nurmo | www.akv-asennus.fi
Jani Piikkilä 040 571 7292 | Markku Piikkilä 0400 664 716

12

Rakentamispalvelut
Olemme usean suuren rakennusliik-

TÄSMÄLLISET KULJETUKSET

ken kokoisten kohteiden vaativatkin

myös monipuoliset kuljetuspalvelut:

keen luottokumppani. Teemme kai-

Osana rakentamispalveluita tarjoamme

maanrakennus- ja pohjarakennustyöt

• Maa- ja kiviaineskuljetukset
• Täytemaa
• Työkoneiden siirrot

pitkällä kokemuksella ja taatulla ammattitaidolla. Halutessaan asiakkaamme saa kauttamme muutkin osatyöt.
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Teollisuusrakentaminen
Teemme maanrakennustyöt ja muut
pitkällä kokemuksella. Olemme olleet

Olemme luotettava ja aikaansaava kumppani
kaiken kokoisissa rakennushankkeissa.

tosten perustuksia.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! MRP.fi

pohjatyöt teollisuudenalan toimijoille

rakentamassa useiden eri teollisuuslai-

Maanrakennus- ja kaivuutyöt
vuosien kokemuksella

OY TECON TRANS AB
Tutustu palveluihimme tai
ota yhteyttä 0500 267 224
tecon@netikka.fi | www.tecon.fi
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Kohti uutta
Pyrimme

tulevaisuudessa

tarjoa-

maan asiakkaillemme entistä monipuolisempia rakennuspalveluita

ja

jotka ovat halukkaita ottamaan haasteet vastaan ja oppimaan uutta.

olemme halukkaita kasvamaan niin

Meillä voi työskennellä monipuoli-

aloillekin.

kuljetustehtävissä. Tarjoamme työn-

maantieteellisesti kuin uusille toimi-

Etsimme jatkuvasti riveihimme motivoituneita ja osaavia työntekijöitä,

arvostamme sujuvaa yhteistyötä niin
yrityksen sisällä kuin kumppaneiden
kanssa.

sesti erilaisissa maanrakennus- ja
tekijöillemme tiiviin ja kannustavan

työyhteisön. Käytössämme on uu-

denaikainen ja turvallinen kalusto, ja

Teollisuuden asennuksiin, korjauksiin ja
huoltoihin sekä muihin metallitöihin
erikoistunut yritys.

www.asennuspalvelut.fi | 0400 232 036
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Me-henki, monipuoliset työtehtävät ja moderni turvallinen
kalusto ovat vahvuuksiamme työnantajana.

Tule meille töihin:
www.mrp.fi/tyopaikat





MRP Risberg Oy
Sammonkatu 1
65230 Vaasa
etunimi.sukunimi@mrp.fi

• www.jssuomi.fi

www.mrp.fi

