PAREMPAA PINTAA
julkisivuille ja sisätiloihin…
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Kattavat

PALVELUT

Lähes 70 vuotta osaamista
Liehunen Oy on täysin kotimainen perheyritys,
jonka Yrjö Liehunen perusti vuonna 1950. Yritys
on toiminut samalla nimellä jo lähes 70 vuotta.
Vuosien varrella toiminta on laajentunut maalauksista julkisivutöihin, ja vuonna 1992 yhtiömuoto muuttui osakeyhtiöksi. Omistus on silti
edelleen täysin Liehusen perheen käsissä.

Monipuolisesti sisällä ja ulkona
Palveluvalikoimamme on laaja. Teemme muun

muassa maalaustöitä, julkisivukunnostuksia,
rappauksia, parvekeremontteja, vesikattojen,
ovien ja ikkunoiden kunnostuksia sekä sisäpuolisia korjaus- ja saneeraustöitä kuten huoneisto- ja toimistoremontteja, porrashuoneiden kunnostuksia ja koristemaalauksia. Myös LVIS- ja
peltisepäntyöt onnistuvat kauttamme.

Yhteistyö tuo voimaa
Emme olisi päässeet nykyiseen asemaamme ilman erinomaisia yhteistyökumppaneita. Meillä

Betoninkorjaustuotteet
toimittaa Betton Oy
www.betton.fi

PA R E M PA A P I N TA A … 3

MEIHIN VOIT LUOTTAA
Olemme tunnettuja ensisijaisesti
pitkistä perinteistä ja korkeasta laadusta. Olemme pitkään
toiminut ja vakavarainen yritys,
jolla on korkein mahdollinen
luottoluokitus ja jonka työt tulevat varmasti hoidettua sovitusti.
Vuosikymmenten aikana olemme toteuttaneet lukuisia erilaisia
projekteja asunto-osakeyhtiöistä
toimistoihin, julkisrakennuksiin ja
historiallisiin arvokohteisiin.

on vahva alihankkijoiden ja -urakoitsijoiden verkosto, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä
jo pitkään ja johon luotamme sataprosenttisesti.
Kokonaisprojektinjohto on kuitenkin aina meillä, ja asiakkaillemme näymme aina yhtenä toimijana.

huoneisto-, porrashuone- ja toimitilaremonteissa.
Vuonna 1945 perustettu Metallitae toimii myös
itsenäisenä LVI-liikkeenä ja palvelee pääkaupunkiseudulla niin yksityishenkilöitä kuin yritysasiakkaitakin.

LVI-työt Metallitakeen kautta
Samaan yhtiöryhmään kanssamme kuuluu
vesi- ja lämpöjohtopalveluita tarjoava Metallitae Oy, joka tekee meille aliurakointina LVI-töitä

Sähkötyöt

Kaapeloinnit

Sähköä Helsingin talousalueelle
yli 50 vuotta

Halttusen Sähkö Oy

www.halttusensahko.fi
Monipuoliset sähkötyöt kotitalouksille ja yrityksille

Huvilakatu 9, 00150 Helsinki
Puh. 09 653 049

4 LIEHUNEN OY

OMAVARAINEN TOIMIJA
Kaikki kalustomme on omaa
kuten myös telineet ja toimitilat.
Meillä on esimerkiksi kuorma- ja
nostolava-autoja, henkilönostimia
ja runsaasti pienempää kalustoa.
Toimitilamme sijaitsevat Helsingin
ydinkeskustassa Tehtaankadulla
sekä Kelatiellä Vantaan
Korsossa.

Luotettava OSAAJA
Helsingissä kuin kotonaan

Vahvaa kokemusta…

Toiminta-aluettamme on pääkaupunkiseutu,
enimmäkseen Helsingin kantakaupunki. Vuosittain toteutamme noin 30 erilaista projektia,
joista julkisivutyöt painottuvat kesäkauteen ja
porraskäytävätyöt talvikauteen. Palvelemme
niin taloyhtiöitä kuin yrityksiä ja julkista sektoriakin. Suurimpia asiakasryhmiämme ovat
asunto-osakeyhtiöt ja rakennusliikkeet.

Palveluksessamme on noin 50 työntekijää; määrä vaihtelee hieman vuodenajan mukaan. Moni
työntekijöistämme on ollut meillä kymmeniä
vuosia, ja vakituisen väen vaihtuvuus on todella vähäistä. Kaikilla työntekijöillämme on
asianmukainen koulutus ja työn myötä karttunut vankka ammattitaito, joka näkyy projektien
sujuvuutena, aikataulujen pitämisenä ja lopputuloksen laadukkuutena.

Betonivalmistuksen ammattilainen
Valmisbetonit | Märkälaastit | Kalkkimaalit

rakennustelinevuokraamo.fi
Hyvinkään Betoni Oy | Betonitie 7, 05840 Hyvinkää
Puh. 019 4277 500 | hyb@hyvinkaanbetoni.fi
www.hyb.fi
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…ja nuorta intoa
Uusia osaajia alalle tulee harjoittelujen ja kesätöiden kautta. Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä Helsingin Maalariammattikoulun kanssa

ja tarjoamme harjoittelumahdollisuuksia myös
muiden oppilaitosten opiskelijoille.
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REFERENSSEJÄMME
Helsingin tuomiokirkko

Sederholmin kappeli

Julkisivujen vuosihuoltokorjaukset ja kellotapulin julkisivujen, Itäisen kappelin sekä Senaatintorin puoleisten pääovien ja tuulikaapin kunnostus ja kalkkimaalaus, 2013–2016.

Julkisivujen rappausten korjaus ja kalkkimaalaus, 2016.

Kansalliskirjasto
Kupolin ylirappaus ja maalaus sekä Rotundan
julkisivun paikkarappaus, 2014.
Vanhan kirjastorakennuksen rappausten, kipsien ja reliefien uusinta ja kunnostus, 2010–2014.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Pääkonttorin julkisivujen peruskorjaus, 2017.
Asuinhuoneistojen ja kiinteistöjen kunnostuksia ja korjaustöitä, 2014-2017.
Pääkonttorin huolto, kunnostus- ja maalaustyöt
2013.
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Muita referenssejämme ovat mm. Ritarihuone, Kansallismuseo, Saksalainen kirkko,
Lapinlahden sairaala sekä useat asunto-osakeyhtiöt Helsingin seudulla.
Tutustu referensseihin tarkemmin osoitteessa www.liehunen.fi/referenssit.

As. Oy Helsingin Rauhanlinna

As. Oy Albertinkatu 28

Katujulkisivujen uusimis- ja kalkkimaalaustyöt,
2015.

Porrashuoneiden ja ala-aulojen kunnostus ja
maalaus sekä julkisivujen uudelleenrappaus,
2016.

As. Oy Vuorimiehenkatu 5
Rappauksen uusiminen, julkisivuvärityksen
palauttaminen sekä julkisivujen maalaus Keim
Purkristalat -maalilla, 2015.

As. Oy Kristianinkatu 5
Julkisivujen rappaus- ja kalkkimaalaustyöt sekä parvekkeiden kunnostustyö, 2015.

As. Oy Uudenmaankatu 36
Katujulkisivun kunnostus ja maalaus, 2016.

Yrjö Liehunen
Hallituksen puheenjohtaja
0400 312 380

Liehunen Oy
Tehtaankatu 29 A
00150 Helsinki
Puh. (09) 638 458
info@liehunen.fi
etunimi.sukunimi@liehunen.fi
www.liehunen.fi

Perustettu 1950
Osakeyhtiöksi 1992
Liikevaihto 5–6 milj. euroa/vuosi
Työntekijöitä 40–50

Hydrosil Julkisivumaali
Hengittävä ja kestävä silikonihartsimaali, joka antaa parhaan suojan
vaativiin ilmasto-olosuhteisiin.
www.kirjovarit.fi

Juha Liehunen
Toimitusjohtaja, Metallitae Oy
0400 408 835
Sakari Ruohonen
Rakennusmestari
0400 206 266
Tuomas Åkerla
Talous ja hallinto
040 7712 208

• www.jssuomi.fi
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Hannu Liehunen
Toimitusjohtaja
0400 312 381

