Aito kumppani.

Kokenut ja
luotettava osaaja
Nurminen Works Oy on vaativan rakennusmaalaamisen ja korjausrakentamisen
vahva ammattilainen. Meillä on vuosikymmenien kokemus erilaisista kohteista –
asunto-osakeyhtiöistä kauppakeskuksiin ja historiallisesti merkittäviin arvokiinteistöihin.

Nurminen Works Oy
Läkkisepänkuja 4
00620 Helsinki

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

www.nworks.fi
Kuvake
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Snapvideo

Kuva
galleria

Toimimme pääosin Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta tarvittaessa tulemme kauemmaskin kiinnostavan projektin perässä. Olemme toteuttaneet esimerkiksi Jyväskylän kaupungintalon entisöinnin ja Suomen Tallinnan
suurlähetystön erikoismaalaustyöt ja pintaurakoinnin, joka
piti sisällään myös tapettien valmistamisen ja asennuksen.
Yrityksemme on perustettu vuonna 1960 nimellä Esko Nurmisen Maalaamo. Vuonna 1992 toimintamme muuttui osakeyhtiömuotoiseksi ja vuonna 2017 vaihdoimme nimemme,
mutta alkuperäinen henki on vieläkin jäljellä. Olemme edelleen
perheyritys, jolle on tärkeää tarjota vain parasta laatua ja olla
aina sanojensa mittainen tekijä. Meillä homma hoituu.

Vaikka olemme ylpeitä pitkästä historiastamme, katsomme
silti nöyrästi tulevaisuuteen. Toimintamme käynnistyi maalaus- ja tasoiteurakoinnista, mutta korjausrakentamisen työt
ovat jo pitkään olleet tärkeä osa palvelutarjontaamme ja nyt
ne muodostavat jo kolmanneksen liikevaihdostamme. Haluamme mennä jatkuvasti eteenpäin ja kehittää sekä omaa
toimintaamme että yleisesti koko alaa.

Työllistämme yli sata omaa
työntekijää, minkä lisäksi
meillä on laaja aliurakointija vuokratyöntekijäverkosto.
Käytämme pääasiassa
kotimaista työvoimaa.

Ammattikunnan oma pintamateriaalien hankintakanava
www.mestarit.fi
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Kohokohtia
vuosien varrelta
Yritys liittyy Helsingin
Maalarimestariyhdistyksen jäseneksi.

1966
1953
Esko Nurminen lähtee
Hausjärveltä Helsinkiin
maalarin jatko-oppiin
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1960

1972

Esko Nurminen perustaa
yrityksen nimeltä
Esko Nurmisen Maalaamo.

Toiminta siirtyy nykyiselle
paikalleen osoitteeseen
Läkkisepänkuja 4.

1982
Toinen sukupolvi,
Heikki Nurminen ja
Maritta Kinnunen
(o.s. Nurminen),
töihin yritykseen.
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Katso, mitä kaikkea
olemme tehneet!

Sukupolvenvaihdos: perustetaan
Esko Nurmisen Maalaamo Oy,
jonka toimitusjohtajaksi tulee
Heikki Nurminen. Samalla yhtiömuoto muuttuu osakeyhtiöksi.

Heikki Nurmisesta Pintaurakoitsijat ry:n (ent. Suomen
Maalarimestariliitto ry)
puheenjohtaja.

Brändiuudistus, jonka
yhteydessä yrityksen
nimeksi vaihtuu
Nurminen Works Oy.

1992

2008

2017
2020
Yrityksen
perustamisesta tulee
kuluneeksi
60 vuotta.

1992

986

Maalaustöiden
rinnalla
aloitetaan
rakennustoiminta.

2011

2014

Vuoden maalausurakoitsija
(Pintaurakoitsijat ry).

Rakennustyöt
erotetaan omaksi
tuotantohaarakseen.

Esko Nurmisesta
Suomen Maalarimestariliiton
puheenjohtaja
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Korkeaa laatua ja
vahvaa taitoa
Meidät tunnetaan työmme korkeasta laadusta, jonka takaa oma laatujärjestelmämme.
ISO 9001:2008 -standardiin perustuva järjestelmä varmistaa
sekä asiakkaiden vaatimusten täyttymisen että projektin tehokkaan läpiviennin. Osa laatujärjestelmää ovat työsuojelu- ja
ympäristöohjelmat. Meillä on myös RALA-pätevyys, Tilaajavastuu-palvelun Luotettava kumppani -tunnus sekä pintakäsittelyalan oma Mestaritaso I -luokitus. Lisäksi kuulumme
Vastuullinen yritys -palveluun, ja meillä on Avainlippu.
Työntekijämme ovat sitoutuneita, ja heidän työhyvinvoinnistaan pidetään huolta. Vakituisen henkilöstömme vaihtuvuus

Katso videolta, miten projekti etenee!

6

on vähäistä. Kaikille työmaillemme nimetään pätevä vastuuhenkilö.
Joukkoomme kuuluu niin ammattitaitoisia maalareita, timpureita ja tasoitemiehiä kuin alaa opiskelevia nuoriakin. Tiimimme osaamispohja on laaja, ja koulutustaustaa löytyy
rakennuspuolen lisäksi muun muassa kaupalliselta alalta.
Lisäkoulutamme henkilöstöämme erilaisilla ammattikursseilla ja teemme yhteistyötä useiden alan ammattioppilaitosten
kanssa.

Osaavat työntekijät ovat laadun
tae. Meillä on edelleen perheyrityksen henki, ja pidämme
työntekijöistämme hyvää
huolta.

Laadukkaat, kestävät
rakennusmaalit ammattilaisille

Lue lisää:
www.tikkurila.fi
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Maalausurakointi
ja tasoitetyöt
Teemme kaikenlaiset tasoite- ja maalaustyöt ammattitaitoisesti.

Asiakkaitamme ovat pääsääntöisesti suuret rakennusliikkeet.
Vuosien mittaan olemme toteuttaneet satojen uudis- ja korjausrakennuskohteiden tasoite- ja maalaustyöt niin toimistoja liikerakennuksissa kuin asuintaloissa ja julkisissa rakennuksissa.
Erikoisosaamistamme ovat vaativat kohteet. Meillä on kokemusta muun muassa kauppakeskusten, sairaaloiden, toimistojen, koulujen ja päiväkotien maalaus- ja tasoiteurakoinnista.
Teemme myös entisöintiä ja erikoismaalauksia muun muassa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
Toteutamme maalausurakointityöt sovitun aikataulun mukaan
ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Pitkälle kehitetyt työmenetelmämme ja ajanmukainen oma kalustomme muodostavat
yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla pystymme tarjoamaan
tehokkaat ja toimivat ratkaisut.

UA
LAAT A
JOK Ä
Ä
KEST

• KORKEAPAINEMAALAUSLAITTEET
• AMMATTILAISEN VALINTA
• ELINIKÄINEN TAKUU

moottorille, moottorin voimansiirrolle ja -hiilille
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www.mahikor.fi | 09 825 67 00
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Referenssejämme

UUSI LASTENSAIRAALA, 2017
Tasoite- ja maalaustyöt
sisältäen myös erikoismaalaukset.

KAUPPAKESKUS
EASTON, 2017
Normaalien rakennusmaalaustöiden lisäksi aulojen seinien
lasyyrityöt, yleisten tilojen
hiertopinnoitteet ja sabluunamaalaukset sekä liiketilojen
erikoismaalaukset.

CLARION HOTEL
HELSINKI, 2016
Tasoite- ja maalaustyöt.

LAPLAND HOTELS
BULEVARDI, 2019
Tasoite- ja
maalaustyöt.

9

〉〉

10

Referenssejämme

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTALO,
2020
Tasoite- ja maalaustyöt.

K-KAMPUS, 2019
Tasoite- ja maalaustyöt.

TEHYKE, HELSINGIN
KAUPUNGIN TERVEYSJA HYVINVOINTIKESKUS, 2018
Tasoite- ja maalaustyöt.

KAUPPAKESKUS
REDI, 2018
Tasoite- ja maalaustyöt.
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Korjausrakentaminen
ja saneeraukset
Teemme kaikenlaiset korjausrakentamisen työt vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla. Toimimme rakennushankkeissa
yleensä pääurakoitsijana, mutta sopivan kokoluokan hankkeissa myös ali- tai osaurakoitsijana. Toteutamme hankkeet
pääsääntöisesti kokonaisurakkana, projektinjohtourakkana
tai tavoitehintaisena urakkana. Kysy myös muita urakkamuotoja. Toimintamme on alihankintavetoista, mutta tasoite- ja
maalaustöissä käytämme omia ammattitaitoisia maalareitamme.
Tyypillisiä korjausrakentamisen hankkeitamme ovat olleet
liiketila- ja toimistosaneeraukset sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutostyöt, pitäen sisällään kaikki erikoistyöt.
Annamme silti mielellämme tarjouksen millaisesta korjausrakentamisen työstä tahansa.
Tyytyväiseen asiakaskuntaamme kuuluvat mm. kiinteistöyhtiöt, taloyhtiöt, julkiset yhteisöt ja laitokset sekä yksityiset
asiakkaat.

”Olen tottunut rakennuskohteissa tilaajan edustajana siihen, että niin entisen Esko Nurmisen
Maalaamon kuin nykyisen Nurminen Worksin kanssa työskenteleminen on yhteistyöhakuista
ja luotettavaa. Sovituista asioista pidetään kiinni ja haasteista neuvotellaan avoimesti. Yhteistoiminta urakkasuorituksien vastuuhenkilöiden kanssa on ratkaisuhakuista ja joustavuuteen
pyrkivää. Työtä tekevällä puolella on Nurmisella useita vuosien varrella tutuiksi tulleita
ammattimiehiä, joiden tekemiseen olen tottunut luottamaan.”
Tuukka Turunen
Työpäällikkö
Haahtela-rakennuttaminen Oy

puh. 0400 215 376
kematel@kematel.fi
www.kematel.fi

Teräsrakenteet, katto- ja julkisivupellitykset

Purku- ja Puhdistuspalvelu Oy

Työmaapalveluja
Timanttityöt | Purkutyöt | Asbestipurku | Konetyöt
Julkisivun puhallukset | Lattioiden pohjatyöt
Betonin käsittely | Louhinta | Seulonta
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Laadukkaasti aina teräksestä kupariin, nopealla aikataululla!

SOITA +358 44 554 0590 | TUTUSTU www.gles.fi
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KOY SAKKAROOSI
(TÖÖLÖNLAHDEN KOULUTUSKAMPUS), 2018
Toimitilan peruskorjaus, sisältäen
rakenteiden kunnostusta, tilanjako-osien uusimista, tilapintojen
uusimista, talotekniikan
uusimista ja ikkunoiden
kunnostamista.

KATSO SISÄKUVIA
SAKKAROOSISTA!

UNTAMON ENTISÖINTI kunnostaa ja entisöi Helsingin keskustan
arvokohteiden, asunto-osakeyhtiöiden sekä yksityisasiakkaiden ovia ja
ikkunoita. Kunnostamme niin yksittäisiä ovia ja ikkunoita kuin koko
taloyhtiön kattavia ovi- ja ikkunakokonaisuuksia.

Palveluihimme kuuluvat entisöinnin lisäksi ikkunoiden ja ovien
kuntokartoitus, ovi- ja ikkunakunnostus sekä ovi- ja ikkunahuolto. Myös väritutkimukset, työn seuranta ja valvontapalvelut
kuuluvat Untamon Entisöinnin valikoimaan.
Untamon Entisöinti tarjoaa kunnostus- ja entisöintipalveluita
yksityisasiakkaille, isännöitsijätoimistoille, huoltoyhtiöille,
asuntoyhtiöille sekä alalla toimiville hankesuunnittelijoille.
Untamon Entisöinnin 600m2:n tuotantotila, korjaus- ja kokoonpanotilat sekä maalaamot, sijaitsevat Lauttasaaressa.

UNTAMON ENTISÖINTI
tarjoaa kilpailukykyisen
vaihtoehdon ikkunoiden ja
ovien uusimisille.

Autamme asiakkaitamme kertomalla ovien ja ikkunoiden
kunnostuksista ja huoltotoimenpiteistä, jotta valinta huollon ja
kunnostamisen laajuudesta helpottuu. Oli se sitten tiivisteiden
vaihdosta tai saranoiden kiristyksestä aina kokonaisratkaisuihin
asti.
Untamon Entisöinti käyttää vuosien saatossa luotettaviksi
osoittautuneita yhteistyökumppaneita ja tavarantoimittajia.
Untamon Entisöinti valmistaa ja kopioi ovet ja ikkunat sekä
kaiteet tilauksesta.

UNTAMON ENTISÖINTI
Janne Raunio +358 50 306 0112 | www.untamorestaurointi.fi | janne@untamorestaurointi.fi | Wavulinintie 6 B, 00210 Helsinki
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Järjestelmäväliseinäratkaisut
Järjestelmäotsat
Puulasiseinät
Alumiinilasiseinät
Liukuovet ääneneristyksellä
Umpiseinät
Minitilaratkaisut
Äänenhallinta
Värienhallinta
HSL Group Oy
Myllypurontie 11
FI-18600 MYLLYOJA

LASIPALATSI, 2018
Julkisivujen kunnostusja maalaustyöt.

SE HETKI, KUN ET SAA KATSETTASI

IRTI LATTIASTA

Gsm +358 40 821 5434
myynti@hslgroup.fi
www.hslgroup.fi
Tulppatie 22 / 00880 Helsinki / 020 741 9810 / www.tekstiililattiat.com
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KOY RAUTATALO, 2017
Tammi-ikkunoiden kunnostus,
Keskuskadun puoleisten katutason
ikkunoiden ja ovien uusiminen sekä
sisääntuloaulan uusi alakatto ja
seinäpuuverhoukset.

Piha Tricks

Tutustu

pihatricks.fi

0400 307 206 | pihatricks@pihatricks.fi
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VANTAAN
SÄHKÖ- JA TELEURAKOINTI
Sähkö-, tele-, antenni- ja valokuitutyöt
ammattitaidolla.

• www.jssuomi.fi

WWW.VSTU.FI | MYYNTI@VSTU.FI
PUH. 044 0551 459

SÄHKÖ

TELE

ANTENNI

VA L O K U I T U

