Rakentava kumppani

Palveleva perheyritys
Rakennusliike Häyrynen Oy on kehittyvä, kasvava ja vakavarainen
rakennusalan palveluntuottaja, jonka toiminta pohjautuu vuosikymmenten
kokemukseen, ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja asiakaslähtöiseen
tekemiseen.
Rakennusliike Häyrysen toiminta alkoi vuonna 1971, jolloin puolisot
Irja ja Mauno Häyrynen aloittivat liiketoiminnan Iissä. Nyt toiminta jatkuu
jo kolmannessa sukupolvessa Iin lisäksi koko Oulun talousalueella.
Yrityksen liikevaihto on ollut keskimäärin 5–10 milj. euroa.
Rakennusliike Häyrysen arvot perustuvat yrityksen historiasta kantaviin
periaatteisiin. Henkilökunta on asiakkaiden tavoitettavissa, aikatauluissa
pysytään, sovitusta pidetään kiinni ja tavoitteena on aina löytää kaikkia
osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Osa nykyisistä asiakassuhteista on solmittu
jo Rakennusliike Häyrysen alkuvuosina.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja referensseihimme!
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1971
Rakennusyhtymä
Häyrynen perustettiin.

1982
Halli- ja varastotilojen
yhteyteen rakennettiin
toimistotilat
osoitteeseen
Teollisuustie 1, II.

1981
Yritys merkittiin
kaupparekisteriin ja
nimeksi vaihdettiin
Rakennusliike
Häyrynen & co.

1996
Rekisteröitiin
Rakennusliike Häyrynen
Osakeyhtiö.

2012
Rakennettiin Metsokankaan päiväkodin
uudisrakennus, joka
oli tuolloin lapsimäärältään Suomen
suurin päiväkoti.

1977
Toteutettiin
Kajaanin Postitalon
rakennusurakka, jonka
rakennuttajana oli
Rakennushallitus.

1986
Rakennettiin
ensimmäinen
kerrostalokohde
Haukiputaalle.

2004
Toteutettiin
82 huoneiston
uudisrakennus Lilly
Marleena Oulun
Tykistökadulle.
Rakennuttajana toimi
Oulun Sivakka Oy.

2001
Kaakkurin
kaupunginosaan
rakennettiin useita
kerrostalokohteista.

2013
Yritykselle myönnettiin
Rakentamisen Laatu
RALA ry:n sertifikaatti
ja pätevyys.

 LVIA-suunnittelupalvelua
 Kiinteistöjen energiatodistuksien laatiminen
 LVI-valvonta
KYSY LISÄÄ!
www.lvitaskinen.fi
08 378 716
Karjakatu 21 B 2, 90130 OULU

2008
Teolisuustie 1:sen
toimitiloja saneerattiin
ja laajennettiin.

2018
Rakennusliike
Häyrynen Oy:n
liikevaihto ylitti
10 miljoonaa euroa.

www.pukkila.com
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Parasta palvelua
Tuotamme sertifioitua rakentamispalvelua erilaisiin
uudis- ja korjausrakennuskohteisiin asiakkaan haluamalla
urakkamuodolla. Meillä on myös omaa tuotantoa.
UUDISRAKENTAMINEN
Rakennamme koteja ja toimitiloja erilaisille käyttäjäryhmille. Omassa
tuotannossamme panostamme hyvään suunnitteluun, jonka tuloksena
syntyy muun muassa viihtyisiä senioriasuntoja sekä toimivia vapaa-ajan
koteja.
KORJAUSRAKENTAMINEN JA LAAJENNUKSET
Saneeraus- ja laajennuskohteille on tyypillistä, että asiakkaan toiminta
tiloissa jatkuu töiden aikana. Etukäteissuunnittelulla minimoimme
asiakkaan toimintaan vaikuttavat työvaiheet. Jokaiselle kohteelle
laaditaan yksilöllinen turvallisuussuunnitelma, jota noudattamalla
pyrimme varmistamaan tilojen käyttäjien turvallisuuden rakennustöiden
aikana. Kokemuksemme ansiosta pystymme huomioimaan asiakkaan
tyytyväisyyden myös saneeraushankkeille tyypillisissä odottamattomissa
tilanteissa.
TEOLLISUUSRAKENTAMINEN
Meillä on pitkä kokemus onnistuneiden teollisuusrakennushankkeiden
toteutuksesta sekä asiakkaillemme että itsellemme. Huomioimme
teollisuusrakentamishankkeissa aina asiakkaan yksilölliset toiveet ja
toiminnan erityispiirteet. Uusien, toimivien tilojen luovutus tapahtuu
sovitusti ja ajallaan.
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Ammattilaiset asialla
Työllistämme kymmeniä ammattilaisia. Kohteissamme
työskentelee ammattitaitoinen rakennusalan tiimi ja
toimipaikassamme projektihankinnan ja taloushallinnon
asiantuntijoita. Henkilöstömme viestintä ja yhteistyö on
tiivistä. Asiakkaalle ja yhteistyökumppanille tämä näkyy
helppona ja nopeana yhteydenpitona ja työn sujuvana
etenemisenä. Pidämme henkilöstömme ammattitaitoa
yllä ajankohtaisilla koulutuksilla.

Talovarustepojat Oy
SADEVESIJÄRJESTELMÄT - KATTOTURVATUOTTEET
TIKASTUOTTEET - LUMIESTEET
www.talovarustepojat.fi
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Keminmaan Puurakenne Oy
Teollisuuskylänraitti 2, 94450 Keminmaa
Vaihde 0207 433 590 • www.kpr.fi

Etsimme joukkoomme myös uusia
rakennusalan ammattilaisia ja otamme vastaan
avoimia työhakemuksia ympäri vuoden.

”

”

Rakennusliike Häyrysellä on ollut tarjota
jatkuvuutta työlle, mikä ei rakennusalalla ole
itsestäänselvyys. Työntekijän ammattitaitoon
luotetaan ja annetaan tarvittava työrauha.”
Tarmo Karihtala,
kirvesmies

”

Työilmapiiri on kannustava ja kunnioittava.
Meillä on hyvä ja välitön yhteishenki ja työpaikka,
missä jokainen kantaa vastuunsa omasta osaalueestaan.”
Saara Paavola,
hallinto

Häyrynen on kannustava ja kehittyvä
työpaikka, missä on hyvä työyhteisö.
Yritys järjestää hyvät toimintaedellytykset
työn tavoitteiden saavuttamiseksi.”
Janne Niva,
työnjohtaja

VESIKATTOJEN AMMATTILAISET

LVI-työt kauttamme

Mäkikatu 15, 92100 Raahe
040 843 3061
www.lampoinssi.fi
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Onnistuneita ratkaisuja
Lähes viidenkymmenen toimintavuotemme aikana
olemme toteuttaneet satoja erilaisia kohteita. Valtaosa
kohteistamme sijaitsee Oulun talousalueella, mutta
palvelemme asiakkaitamme myös sen ulkopuolella.
Voit lukea referensseistämme lisää sivuillamme
osoitteessa www.hayrynenoy.fi/referenssit/.
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Kissankellontie 1
Oulun Rajakylässä sijaitseva Kissankello 1 on Sivakka-yhtymän
tilaama suurhanke. Rakennusliike Häyrynen Oy vastaa hankkeen
rakennusteknisestä toteutuksesta pääurakoitsijan roolissa. Kohteen
on suunnitellut Arkkitehtitoimisto A-studion Raimo Palokangas.
Urakka toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen valmistuu
elokuussa 2019 ja toinen marraskuussa 2019. Hankkeessa noudatetaan
Kuivaketju10 mukaista rakentamista.

19 rakennusta
78

asuinhuoneistoa

5 300 m2
23 000 m2

kerrosalaa

tonttialaa

Asuntoja 35,5 m2 yksiöistä
90,5 m2:n viiden huoneen ratkaisuihin.

RK-Lattiat Oy
Veistämötie 8, 90620 Oulu
Puh. (08) 815 0150
www.rk-lattiat.fi
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Laatoitustyöt ammattitaidolla

www.rap-rakennus.fi
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As Oy Oulun Laukka
Oulun Laukka on osa Valjaspuiston korttelia osoitteessa Limingantie
2 – aivan Oulun ydinkeskustan tuntumassa. Urakointi aloitettiin
maaliskuussa 2017 ja kohde luovutettiin tilaajalle kesäkuussa 2018.
Rakennusliike Häyrynen oli pääurakoitsija kohteessa, jonka tilaajana
toimi OP-vuokratuotto ja KVR-urakoitsijana Bonava Suomi Oy. Häyrysen
työnjohto sai KVR-urakoitsijalta kiitosta ammattitaitoista ja rauhallisesta
asenteestaan.
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kerrosta

56

asuinhuoneistoa

4
1

liiketilaa

parkkihalli

Kallisenhaara 1
90400 Oulu
Sähkö-Polar Oy on luotettava,
laitevalmistajista riippumaton
yhteistyökumppani kaikilla
sähköteknisillä osa-alueilla.

Puh. 08 818 0100
spoy@sahkopolar.fi
www.sahkopolar.fi
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Rakennusliike Häyrynen Oy
Teollisuustie 1
91100 Ii
Puh. 040 5636 219
toimisto@hayrynenoy.fi
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