Rakentamisen palvelut

taidokkaasti ja aikataulussa

Asiakaslähtöinen

rakentamisen ammattilainen

Teemme
tiivistä
YHTEISTYÖTÄ
Sähköleka Oy:n
kanssa, joka vastaa
lähes kaikkien kohteidemme
sähköurakoinnista.
Koko Pohjois-Karjalan
alueella toimiva Sähköleka
kuuluu Elfin-ketjuun ja
hoitaa sähköurakoinnin
suunnittelutöineen
niin uudis- kuin
saneerauskohteisiinkin.

Rakennus Kosunen Oy on vankan ammattitaidon rakennusliike, joka toimii Joensuun alueella.
Rakennamme kerros- ja omakotitaloja ja teemme
suuria peruskorjauksia kerros- ja rivitaloihin sekä
julkisrakennuksiin. Meillä on hyvät valmiudet myös
teollisuushallien rakentamiseen ja laajennuksiin.
Yrityksemme on perustettu vuonna 2006,
ja osakeyhtiömuotoisena olemme toimineet
vuodesta 2008.
Työllistämme noin 35 omaa työntekijää, joista suuri
osa on ollut meillä lähes koko historiamme ajan.
Osaava ja sitoutunut henkilökunta on meille ehdoton vahvuus ja ylpeydenaihe. Työntekijämme ovat
pitkän linjan ammattilaisia, jotka selviytyvät vaativimmistakin rakennushankkeista.

Kattavaa

korjausrakentamista
Olemme erikoistuneet tekemään peruskorjauksia ja muita mittavia remontteja kerrostaloihin
sekä julkisrakennuksiin kuten kouluihin.
Tarjoamme kattavat saneerauspalvelut niin
sisä- kuin ulkopuolisiinkin korjauksiin – meiltä
onnistuvat kaikki työt julkisivuremonteista
linjasaneerauksiin.
Tarvittaessa voimme hyödyntää myös ammattitaitoisten yhteistyökumppaneidemme
palveluita. Olemme työskennelleet aliurakoitsijoidemme kanssa pitkään ja luotamme heidän
työnjälkeensä yhtä paljon kuin omaamme.

LAADUKKAAT MAA-AINEKSET
ISOILLE JA PIENILLE RAKENTAJILLE!

KIVIAINEISTOIMITUKSET JA MAANRAKENNUSTYÖT






KAIVINKONETYÖT
KAIKKI SORA- JA MURSKELAJIKKEET
MULLANSEULONTA JA MYYNTI
OMA MAANLÄJITYSALUE
LAVETTIKULJETUKSET

YLI 50
VUODEN

kokemuksella

Maansiirto- ja soraliike

M. LEVY OY

0400 803 838 / Marko  marko.levy@mlevyoy.fi  www.mlevyoy.fi

Laadukasta
Mitä aikaisemmassa
vaiheessa asunnon
ostaja ottaa yhteyttä
meihin, sitä paremmat
mahdollisuudet meillä
on räätälöidä huoneisto
hyvinkin yksilölliseksi jo
suunnitteluvaiheessa

uudisrakentamista
Uudisrakennuskohteemme ovat pääasiallisesti kerrostaloja.
Meillä on vahva osaaminen haastaviinkin kohteisiin ja esimerkiksi
pysäköintihallien rakentamiseen. Uudiskohteissa voimme toimia
joko pääurakoitsijana tai KVR-urakoitsijana, jolloin hoidamme
asiakkaamme puolesta kaiken tontin hankinnasta suunnitteluun,
rakentamiseen ja asuntojen viimeistelyyn. Toteutamme mielellämme myös rivi- ja paritalokohteita.
Omakotipuolella palvelemme yksityishenkilöitä avaimet käteen
-periaatteella. Olemme keskittyneet lähinnä uniikkeihin, yleensä
arkkitehdin suunnittelemiin taloihin, joiden rakentaminen vaatii
erikoisosaamista. Voimme kuitenkin rakentaa myös perinteisiä
omakotitaloja ja asiakkaan niin halutessa hoitaa myös suunnittelun.

Re
fer
en
ss
ejä
mm
e
Meidät tunnetaan
asiakaslähtöisyydestä.
Kuuntelemme asiakkaitamme
ja pidämme aina kiinni siitä, mitä

Lehtolankatu 4–6 ja
Honkapolku 5, Joensuu

on sovittu – olipa kyse sitten
aikatauluista tai työnjäljestä.
Olemme saaneet paljon hyvää
palautetta toiminnastamme.

Pohjoiskarjalaista
vesikattourakointia

Rakensimme tontille kolme 6-kerroksista asuinkerrostaloa ja pysäköintihallin. Kerrostaloissa on
43–48 asuntoa ja pysäköintihallissa 90 autopaikkaa
kahdessa kerroksessa. Kohde valmistui vuosien
2019–2021 aikana.

Katsos
kattoa!
Asennamme vedeneristeet,
bitumikermikatteet sekä muut kattotuotteet.
Teemme myös monia muita kattoalan töitä.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

040 166 3644
Käytämme Katepal Oy:n laadukkaita tuotteita. Katepal Oy on Suomen
johtava bitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmistaja.

www.karjalanmestarit.fi
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Penttilänkulma 8,
Joensuu
Rakennamme Pielisjoen rannalla sijaitsevaan
kohteeseen kaksi 4–6-kerroksista taloa, jotka
ovat kytköksissä toisiinsa. As. Oy Penttilän
Jokirannassa on 28 asuntoa, joista suurin
on 169 m²:n kokoinen.
As. Oy Penttilän Kultarannassa on 38 asuntoa,
joista suurin on 118 m²:n kokoinen. Kaikissa
asunnoissa on lasitetut terassit, ja useista asunnoista avautuu esteetön näköala joelle.
Kohde valmistuu vuonna 2023.

Jo yli 25 vuotta turvallista nostovoimaa.

www.joensuunnostajat.fi
Rahkeentie 14, Joensuu • Puh. 0500 375 172, 24h
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SUISTAMONKATU 1, JOENSUU

NISKAKATU 17, JOENSUU

Nelikerroksisessa talossa on yhteensä 26
asuntoa. Uudiskohde valmistui vuonna 2019.

KOILLISRINNE 4, JOENSUU

Rakensimme kohteeseen paritaloja ja rivitalon,
jotka valmistuivat vuonna 2021. Toimimme itse
rakennuttajana ja vastasimme myös asuntojen
myynnistä
ASENTAJANKUJA 2, JOENSUU

As. Oy Mutalan Helmi koostuu kahdesta
pienkerrostalosta, joissa on yhteensä
29 asuntoa. B-talossa on hissi.
Kohde valmistuu vuonna 2022.

MEILLÄ ON PAIKAT
HALLUSSA.
-

Toteutimme Niskalan koulun sisätilojen saneeraustyöt pääurakoitsijana. Hankkeen tilaajana oli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riveria. Kohteessa toimii toisen asteen oppilaitos, jossa voi opiskella esimerkiksi kokin tai
toimitilahuoltajan perustutkinnon. Työ valmistui
vuonna 2021.
ÄKKIVÄÄRÄ 10, JOENSUU

Toteutimme Joensuun Kodeille kerrostalosaneerauksen vuonna 2021. Kokonaisvaltaisessa remontissa uusittiin muun muassa talotekniikka, eristykset, julkisivut, putket ja kaikki
sisäpinnat. Toimimme kohteessa pääurakoitsijana ja vastasimme myös pihan saneerauksesta.

KODINKONEET TOIMITTAA
TAHDON ASIALLA

Meiltä saat apua, olet sitten ostamassa,
myymässä tai vaihtamassa kotia.
Sp-Koti | Joensuun Kiinteistöasiantuntijat LKV
Kauppakatu 27 B, 2. krs, 80100 Joensuu | 010 504 2742

JOENSUU
Raatekankaantie 1, JOENSUU  Puh. 010 239 2222

Rakennus Kosunen Oy
Lekatie 20
80100 Joensuu
Toimitusjohtaja
Juha Kosunen
Puh. 050 517 2078

juha@rakennuskosunen.fi
www.rakennuskosunen.fi

• www.jssuomi.fi

Katso
videomme!

Joensuun Lukituspiste Oy on lukitukseen ja
sähköisiin turvaratkaisuihin erikoistunut täyden
palvelun lukkoliike. Kattavasta tarjonnastamme
löytyvät perinteiset lukitustuotteet sekä
modernit turvajärjestelmät.

TURVALLISUUS

ON MEILLE AVAINASIA!

Alasintie 3 LH 3, 80130 JOENSUU
puh. 010 421 8000 | lukituspiste.fi
Lukot | Ovensulkijat | Oviautomatiikka | Palonsulkujärjestelmät | Painikkeet | Vetimet
Helat | Valvontajärjestelmät | Ovipuhelimet | Portti- ja teollisuusovikoneistot

