KESTÄVÄÄ JA KAUNISTA
LAATURAKENTAMISTA

VAHVAA OSAAMISTA JA AMMATTITAITOA
Kalajoen Rakennus Oy tunnetaan tyylikkäistä uudistuotantokohteistaan ja korkealaatuisesta työnjäljestä.
Kalajoen Rakennus Oy on monipuolinen rakennusalan

Rakennamme niin omakoti-, rivi- ja kerrostaloja, matkailu-

toimija, joka on perustettu vuonna 2017. Yrityksen omistavat

kiinteistöjä ja liiketiloja kuin varastohallejakin. Teemme

veljekset Jani, Janne ja Jukka Joki-Erkkilä. Lisänä meillä on

myös erikokoiset remontit omakotitaloihin ja mökkeihin

kahdeksan kokenutta työntekijää.

– aina vahvalla osaamisella ja materiaalien tasokkuudesta
tinkimättä. Tutut ja hyväksi havaitut yhteistyökumppa-

Palvelutarjontaamme kuuluvat kaikki rakennusalan työt

nimme ovat varmistamassa sitä laatua, jota tarjoamme

monipuolisesti aina suunnittelusta loppuviimeistelyyn asti.

kaikille asiakkaillemme.

Emme tyydy tavanomaiseen – rakennamme vain sellaista, joka kelpaisi meille itsellemmekin.
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Kaikki rakentamisen
palvelut yhdestä paikasta
Luhtavillantie 12, 85100 | Kalajoki
040 960 3864 | jukka@kasuva.fi | www.kasuva.fi
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MARINA RESORT
Neljä kerrostaloa ja 40 luksushuoneistoa Kalajoen Hiekkasärkillä Marinan Dyynikylässä.
Marina Resort on uniikki kokonaisuus, joka valmistuu

arkkitehdin suunnittelemaa väri- ja materiaalimaailmaa. Jokai-

upeille Kalajoen Hiekkasärkille Marinan Dyynikylään aivan

sessa huoneistossa on lasitettu parveke ja oma sauna rentou-

meren syleilyyn, puhtaiden hiekkarantojen ääreen. Kaikista

tumiseen. Lisävarusteena on saatavana terassille sijoitettava

asunnoista voi ihailla avaraa näköalaa suoraan merelle.

poreamme sekä kalustepaketti.

Nämä unelmien luksushuoneistot sopivat loma-asunnoiksi

Marina Resortin ensimmäinen osa valmistuu keväällä 2022 ja

niin omaan käyttöön kuin sijoitustarkoitukseenkin. Hiekka-

toinen on rakenteilla. Kolmannen ja neljännen osan markki-

särkkien monipuoliset vapaa-ajan palvelut golfkenttineen

nointivaihe alkaa keväällä 2022. Kohteessa on myös liiketilaa

ovat vain lyhyen kävelymatkan päässä.

yrittäjille. Kysy meiltä lisää!

Huoneistoissa käytettävät pintamateriaalit ja kiintokalusteet
ovat huippulaatua. Asiakkaan valittavana on kolme harmonista
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TUTUSTU KOHTEESEEN: www.marinaresort.fi

Toteuta haaveidesi koti tai
vapaa-ajan asunto – laadukkailla
kalusteilla, luotettavasti ja
paikallisesti Kalajoella.

Katso lähin myymäläsi ja varaa
suunnitteluaika topi-keittiot.fi
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VILLA RESORT
Kaksikerroksisia paritalohuoneistoja ja neljän asunnon pienkerrostaloja Kalajoen Hiekkasärkillä Marinan Dyynikylässä.
Villa Resort on aivan Marina Resortin naapuriin rakentuva

Sisustuksen voi joko valita arkkitehdin laatimista viimeistel-

paritalojen ja pienkerrostalojen ainutlaatuinen kokonai-

lyistä kokonaisuuksista tai suunnitella itse. Lisävarusteina

suus, jossa pääsee nauttimaan puhtaasta meriluonnosta

on valittavissa takka tunnelmaa antamaan sekä terassille

Marina Resortin tapaan. Molemmat puhdaslinjaiset kohteet

sijoitettava poreamme. Varmista itsellesi täydellinen loma-

ovat palkitun Studio Puisto Arkkitehtien suunnittelemia.

asunto tai arvonsa säilyttävä sijoituskohde!

Korkealaatuisissa ja tilavissa huoneistoissa on oma sauna
ja lasitetulta terassilta pääsee nauttimaan avarasta merinäköalasta sekä upeista auringonlaskuista.

TUTUSTU KOHTEESEEN: www.marinaresort.fi

Villa Resort on ennakkomarkkinoinnissa! Janne Joki-Erkkilä / 044 230 6031 / janne@kalajoenrakennus.fi
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TÄYDEN PALVELUN RAUTAKAUPPA
Merenojantie 4, Kalajoki | Puh. 044 799 7300
www.ojanrauta.com | www.k-rauta.fi
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RIVITALOASUMISTA KESKUSTASSA
Rivitalokokonaisuus As Oy Kalajoen Ventelänkulma ja As Oy Kalajoen Ventelänportti Kalajoen keskustassa.
As Oy Kalajoen Ventelänkulma ja As Oy Kalajoen Ventelän-

varattu oma autokatospaikka. Talojen piha-alueiden

portti muodostavat kaupungin keskustaan keväällä 2021

suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityistä

valmistuneen rivitalokokonaisuuden. Yhdellä tontilla sijait-

huomiota vehreyteen ja viihtyisyyteen.

sevissa taloissa on koteja tilavista kaksioista neljän huoneen
perheasuntoihin.

Ennakkomarkkinointiin on tulossa neljän rivitalon
kokonaisuus Kalajoen keskustassa, aivan palveluiden

Kaikissa asunnoissa on oma sauna, lasitettu terassi ja huo-

ja uuden koulun läheisyydessä. Taloihin valmistuu

neistokohtainen jäähdytys. Lisäksi jokaiselle taloudelle on

yhteensä 20 asuntoa, jotka ovat kooltaan 40–90 m2.

Kysy lisää! Janne Joki-Erkkilä / 044 230 6031 / janne@kalajoenrakennus.fi
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AT Install – Projektin ohjaus,
-hallinta ja asennuspalvelut
Asennukset | Kuljetukset | Kokonaisratkaisut

www.atspecialtransport.fi
Yhteistyössä AT Special Transportin kanssa pystymme
tarjoamaan laaja-alaisesti myös kuljetuspalveluja.
Olemme osa perinteikästä Ahola-konsernia.

Oyj Ahola Transport Abp – Oy AT Special Transport Ab – Oy AT Install Ab
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TALO LUONNON HELMASSA
Kesärannan upea merellinen omakotialue Hiekkasärkkien eteläpuolella sopii sekä
vakituiseen että loma-asumiseen. Alueella on jo useita valmiita taloja, ja rakentaminen
jatkuu edelleen.
Kesärannan alue on luonnoltaan monimuotoinen ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
virkistäytymiseen, kuten marjastukseen ja sienestykseen tai lintujen tarkkailuun.
Lähellä ovat myös golfkenttä, pururadat ja hiihtoladut.
Voimme rakentaa talon Kesärantaan joko asiakkaan omista piirustuksista tai tarjota
valmista suunnitelmaa.

Pihasuunnittelu | Piharakentaminen
Ylläpito- ja hoito | Pihapuiden kaato

Oletko kiinnostunut uudesta kodista Kesärannassa? Kysy lisää!
Janne Joki-Erkkilä / 044 230 6031 / janne@kalajoenrakennus.fi

Pyydä asiantuntija paikalle 050 523 7316
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Puuelementtirakentamisen edelläkävijä vuodesta 1968.

www.vieskatalo.fi
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KALAJOEN RAKENNUS OY
Kalakuja 2, 85100 Kalajoki
www.kalajoenrakennus.fi

MYYNTI

Janne Joki-Erkkilä
044 230 6031
janne@kalajoenrakennus.fi
Tule käymään ja tutustumaan kohteisiimme!

• www.jssuomi.fi

SEURAA MEITÄ MYÖS SOMESSA!

ma–pe 9.00–17.00
la 10.00–14.00

Kalajoentie 37
85100 Kalajoki

www.euronics.fi

p. 08 460 700

