Friska byggnader för kommande generationer

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Vision

JAKE RAKENNUS

Entreprenad

Jake Rakennus Bygg Oy som grundades 2003
är ett familjeföretag inom byggbranschen som
är verksam i Österbotten och Mellersta Österbotten.
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Omsättningen kommer i första hand från industrin och offentliga entreprenader. Vi har också
egen bostadsproduktion där fokuset ligger
på trähöghus som har bra inomhusklimat, är
brandsäkra, miljövänligt och tysta.
Jake vill bygga 100% friska och miljövänliga
byggnader, vi förespråkar också trälösningar i
entreprenader.

Vår vision är att vara en föregångare i Norden för hållbart byggande.
Ta kontakt så berättar vi mera om
våra tjänster!

Bostadsproduktion

In

du

Skapar hållbara lösningar.

Mission
Strategi

Ärlighet
Hållbarhet
Kvalitet

Vi värnar om en hög kundnöjdhet, vi har fått
mycket positiv feedback om vår höga kvalité
och att vi håller tidtabeller och budgeter.

VÄGVISARE INOM ENTREPRENAD
Jake Rakennus är en pålitlig avtalspartner för industrin
och offentlig sektorn.
KVR, eller totalansvarsbyggande, är en problemfri och kostnadseffektiv modell för beställaren. Kunden har ett avtalsförhållande med
endast en entreprenör, som ansvarar för alla
faser av projektet, allt från planering till garantiarbete.

automationsingenjörer, tack vare det har vårt
företag har stor kunskap om byggandets alla
faser. Dessutom har vi under decennierna haft
ett omfattande nätverk med de bästa experterna på området. Därför kan vi erbjuda kunderna
tjänster med nyckel i hand principen, pålitligt,
enkelt och kostnadseffektivt.

KVR-entreprenad är vår specialitet. Vår erfarna
personal omfattar bland annat bygg-, VVS- och

Flexibelt
Professionellt
Med moderna maskiner
Smidigt och säkert

MONTERINGSTJÄNSTER
050 412 7419

LYFTTJÄNSTER
RING IDAG!

050 562 5733

Referens

HÖGTEKNOLOGISKA LÖSNINGAR
Fresh Servant Oy har nu ett av Nordens modernaste
livsmedelsproduktions- och logistikcenter.
Fresh Servant Oy är en föregångare inom livsmedelsindustrin. Tillbyggnaden av företagets
Edsevöfabrik stod klar sommaren 2022 och nu
finns det närmare 15 000 m2 yta för salladstillverkning och logistik. Tillbyggnadsdelen består
av betong- och plåtelement, det omfattar ett
14 meter högt automatiskt lager och en yta
på nästan 7 000 kvadratmeter i två våningar.
Byggnadens tekniska lösningar möjliggör att
logistiken löper snabbare och ökar på kostnads- och energieffektiviteten. Energin som blir
över från kylning och torkning används för att
värma upp lokaler och processvatten.

Projektet som startade i mars 2021, utfördes tillsammans med Jake Rakennus som en
KVR-entreprenad, vilket innefattade planering,
byggarbete och byggtekniska lösningar.

Jake Rakennus behärskar
även de mest utmanande
tekniska genomföranden.

Byggnadstjänster
Byggnads mängdberäkningstjänster

Kuoppalantie, 62300 Härmä
040 581 2029 | jyri.pellonpaa@harmakate.fi

triabygg.fi | 050 467 2614
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FLEXIBLA LAPPIS-AREENA
Lappajärvis nya sporthall överraskar med sin
mångsidighet.
Lappajärvis nya idrottshall invigdes i augusti
2022. Den nästan 2 000 m2 stora hallen betjänar en lång rad olika användare. I utrymmet
avsett för bollspel och allmän träning, som
uppdelas med skiljeväggar, kan man träna flera
olika bollsporter. Det finns ett separat utrymme för att träna boboll, golf och friidrott samt
utrymme för löpning och längdhopp. Utrymmens användningssyfte har tagis i beaktande
gällande ytmateriallösningar. Till exempel har
löparområdets belagts med regupol-yta, och
en konstgräsplan har byggts för boboll och
golf. Utöver mångsidiga idrottsanläggningar är

Lappis-Areena utrustad med praktiska sociala-,
förrådsutrymmen och läktare, inte för att glömma personalutrymmena.
Jake Rakennus, som gav det mest kostnadseffektiva anbudet, utförde idrottshallen som en
KVR-entreprenad.

Bekanta dig med våra övriga referenser på hemsidan www.jakerakennus.fi/
referenssit.

BETONIELEMENTIT
Myynti | Suunnittelu | Valmistus | Kuljetus | Asennus

Hietalahti ja Pojat Oy
Hietalahdentie 46, 69510 Halsua
Puh. 06 860 5000 | www.hietalahtijapojat.fi

• www.jssuomi.fi

För mera information ta kontakt med oss!
www.jakerakennus.fi

SISÄKATTOASENNUKSET
SEINÄAKUSTOINNIT

SISÄRAKENNE KOKKOLA on ammattitaitoinen
kumppani kaikenlaisiin saneeraus ja
uudisrakentamiskohteisiin.

sisarakennekokkola.fi

Teemme sisätiloissa kaikenlaiset asennustyöt seinästä
kattoon. Toteutamme kaikki kohteet ammattitaidolla,
joka takaa laadukkaan lopputuloksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

info@sisarakennekokkola.fi

Janne Kivelä 044 359 1523
Teemu Rintaniemi 045 630 5641

Palvelemme niin yrityksiä kuin yksityisiä kotitalouksia. Työt teemme tunti- tai urakkahinnoittelulla
sopimuksen mukaan. Noudatamme rakennusalan työehtosopimusta.

