Terveitä rakennuksia tuleville sukupolville
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Jake Rakennus Bygg Oy on vuonna 2003 perustettu rakennusalan perheyritys, joka palvelee asiakkaita Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
alueilla.
Valtaosa liikevaihdostamme syntyy teollisuusja julkiskohteiden urakoinnista. Lisäksi meillä
on omaa asuntotuotantoa, joka keskittyy hyvän
sisäilman, tunnelman, palonkestävyyden, ympäristöystävällisyyden ja hiljaisuuden saavuttamiseksi erityisesti puukerrostalorakentamiseen.
Haluamme rakentaa 100-prosenttisesti terveitä
ja ympäristöystävällisiä rakennuksia, ja suosimme puuratkaisuja myös urakointikohteissa.

Visiomme on olla kestävän
rakentamisen edelläkävijä
Pohjoismaissa. Ota yhteyttä ja
kysy palveluistamme lisää!
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Vaalimme kaikessa toiminnassamme korkeaa
asiakastyytyväisyyttä, ja olemme saaneet paljon
positiivista palautetta korkeasta laadusta sekä
aikatauluissa ja budjeteissa pysymisestä.

URAKOINNIN SUUNNANNÄYTTÄJÄ
Jake Rakennus on julkisen sektorin ja teollisuuden
luotettava urakointikumppani.
KVR eli kokonaisvastuurakentaminen on
tilaajalle vaivaton ja kustannustehokas rakentamisen malli. Tilaaja on sopimussuhteessa vain
yhteen toimijaan, joka vastaa hankkeen kaikista vaiheista suunnittelusta takuutöihin.
KVR-urakointi on erikoisosaamistamme. Kokeneeseen henkilöstöömme kuuluu muun muassa

rakennus-, LVI- ja automaatioinsinöörejä, minkä
ansiosta yrityksessämme on rakentamisen kaikista vaiheista laaja tietämys. Lisäksi olemme
vuosikymmenten aikana verkostoituneet kattavasti alan parhaimpien osaajien kanssa. Niinpä
asiakas saa meiltä rakentamisen kaikki palvelut
avaimet käteen -periaatteella luotettavasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

Joustavasti
Ammattitaitoisesti
Nykyaikaisella kalustolla
Sujuvasti ja
turvallisesti

ASENNUSPALVELUT
050 412 7419

NOSTOPALVELUT
SOITA TÄNÄÄN!

050 562 5733

Referenssi

HUIPPU-TEKNISIÄ RATKAISUJA
Fresh Servant Oy:n tehdas on yksi Pohjoismaiden nykyaikaisimmista elintarviketuotanto- ja logistiikkakeskuksista.
Fresh Servant Oy on elintarviketeollisuuden
edelläkävijä. Yrityksen Edsevön tehtaan laajennus valmistui kesällä 2022, ja nyt tuoresalaatin
tuotantoon, logistiikkaan ja asiakaskeräilyyn
on tilaa peräti 15 000 m2. Betonista ja peltielementeistä rakennettu laajennusosa käsittää
14 metriä korkean automaattivaraston, jonka
kahdessa kerroksessa on neliöitä lähes 7 000.
Rakennuksen tekniset ratkaisut nopeuttavat
logistiikan läpimenoa ja lisäävät kustannus- ja
energiatehokkuutta. Jäähdytyksestä ja kuivatuksesta ylijäävä energia käytetään tilojen ja
prosessivesien lämmittämiseen.

Maaliskuussa 2021 aloitettu laajennus toteutettiin Jake Rakennuksen kanssa KVR-urakkana, joka sisälsi suunnittelun, rakentamisen ja
talotekniset ratkaisut.

Jake Rakennus hallitsee
haastavimmatkin tekniset
toteutukset.
Rakennuspalvelut

Rakennustekniset määrälaskentapalvelut
triabygg.fi
050 467 2614

Rakennuspalvelut
Rakennustekniset määrälaskentapalvelut

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

triabygg.fi | 050 467 2614

Referenssi

LAPPIS-AREENA MUUTTUU MONEKSI
Lappajärven uusi liikuntahalli yllättää monipuolisuudellaan.
Lappajärven uusi liikuntahalli avattiin elokuussa 2022. Lähes 2 000 m2:n halli palvelee
monipuolisesti erilaisia käyttäjiä. Pallopeleihin
ja yleisliikuntaan tarkoitetussa, väliverhomekanismein jaettavassa tilassa voi harrastaa useita
eri palloilulajeja. Pesäpalloon ja golfin lyöntiharjoitteluun sekä yleisurheilulajiheittoihin on
oma tilansa – samoin juoksuun ja hyppylajeihin. Tilojen käyttötarkoitus on huomioitu muun
muassa pinnoiteratkaisuissa. Esimerkiksi juoksutila on regupol-pinnoitteinen, ja pesäpallolle
ja golfille on rakennettu teknonurmikenttä.

Monipuolisten liikuntatilojen lisäksi
Lappis-Areena on varustettu käytännöllisillä
sosiaali-, varasto- ja katsomotiloilla – henkilökunnan tiloja unohtamatta.
Kustannustehokkaimman tarjouksen antanut Jake
Rakennus toteutti liikuntahallin KVR-urakkana.

Tutustu muihin referensseihimme
osoitteessa 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

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!
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.

