Unelmien
mahdollistaja

Rakennusalan
luotettava
ammattilainen
Rakennuspalvelu Kokko Oy on vuonna 2009
perustettu uudisrakentamiseen erikoistunut
rakennusliike.
Toimintamme kasvun myötä kannamme tänä päivänä
vastuun suuristakin hankkeista kokonaisvaltaisesti
aina tontin hankinnasta suunnitteluun, rakentamiseen
ja kiinteistön luovutukseen tai vuokraukseen saakka.
Jokaisessa projektin vaiheessa mukana ovat
yrityksemme omistajat Pekka (asunto-osakeyhtiöt
ja liiketilat), Antti (omakotitalot), Juho (tuotanto) ja
Aarne (työnjohto), jotka kaikki ovat omien vastuualueidensa asiantuntijoita.
Tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua
sekä pitävän palvelulupauksen – korkealaatuisen ja
jäljitettävän lopputuloksen. Kuten visiomme kuuluu:
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Inkkarimajoista rakennuspalveluyrittäjäksi
”Himo rakentamiseen alkoi lapsena inkkarimajoista,
jotka myöhemmin muuttuivat monen sorttisiksi lautahökkeleiksi. Isä tuumasi joskus, että on se poika varmaan
ainakin sata majaa rakentanut. Maja tehtiin useampaan
otteeseen, aina samoista tarvikkeista – naulat oikaistiin
niin monesti kuin mahdollista. Rakennushommissa
olivat kavereina sisarukset ja serkut.
Peruskoulu tuli käytyä ihan kunnialla, ja ammatillinen
koulutus oli selvä valinta: halusin ammattirakentajaksi
eli timpuriksi. Rakennusalan ammattikoulun jälkeen
seurasivat asepalvelus ja mutka Helsingissä. Siellä tuli
kokeiltua monenlaista hommaa ja nautittua nuoruuden
vapaudesta.

Kahdeksan kuukauden kuluttua palasin takaisin
Ouluun, sain rakennusalan töitä ja rakennusmiehen
urani urkeni. Matkani apupojasta ammattilaiseksi kesti
noin seitsemän vuotta. Sen jälkeen omakotitalojen
rakentamisen haasteet alkoivat olla rutiinia. Oli pakko
päästä tekemään asioita omalla tyylillä. Halusin päästä
kehittämään maalaisjärkistä rakentamista ja ohjailemaan suunnittelijoita, sillä oivalsin että osalta puuttuu
käytännön näkökulma. Polte asiakkaiden palvelemiseen
ja alan kehittämiseen oli kova. Siitä se sitten lähti.
Perustimme Rakennuspalvelu Kokko Oy:n pikkuveljen
ja serkkupojan kanssa vuonna 2009. Olin 27-vuotias.”
- Pekka Kokko, toimitusjohtaja

040 592 8000
www.lvipitkala.fi
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Omakotihaavetta
toteuttamaan
Omakotitalon rakennusprosessi alkaa tontin hankinnasta. Me astumme
mukaan heti seuraavassa vaiheessa. Tarjoamme asiakkaallemme
huolellisesti suunnitellun palvelupolun, jonka lopputuloksena on asiakkaan
toiveiden mukainen, laadukas ja turvallinen koti.
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HardFace®

Tiedät, mistä maksat
Varustelutaso vaikuttaa peruskokoisen omakotitalon hintaan
helposti jopa kymmeniä tuhansia euroja. Tarjoamme asiakkaillemme
läpinäkyvän tavan valita omaan kotiin sopiva varustetaso heti
projektin alussa. Näin kokonaiskustannusten hallinnointi on helppoa
eikä odottamattomia kustannuksia tule.
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Omakotitalojen
palvelupolku
1. LÄHTÖTIEDOT

••
••
••
••
••
••

Mahdollisuuksien kartoittaminen
Taloudelliset mahdollisuudet ja rahoitus
Tontti
Kaavamääräyksien selvittäminen
Maaperätutkimus ja perustamistapa
Oma osallistuminen projektin toteutukseen,
toimituksen laajuuden miettiminen
—— Avaimet käteen -toimitus
Alkaen:

»» Standart 1 300 €/m²
»» Classic 1 500 €/m²
»» Premium 1 700 €/m²
——
——
——
——

Puuvalmis toimitus
Säältä suojaan paketti
Tarviketoimitus
Varustetason arviointi

2. TAPAAMINEN

••
••
••
••

Tarvekartoitus
Luonnoskuvat
Toteuttamistapa,
toimituslaajuuden valitseminen
Budjetin läpikäynti,
varustetason valitseminen

4. TAPAAMINEN II

••

3. TARJOUSLASKENTA

••
••

Tarjous annetaan tapaamisessa saatujen
tietojen perusteella
Tarvittaessa pyydetään lisätietoja

••
••
••
••
••

Käydään läpi tarjouksen sisältö
—— Muokataan tarvittaessa tarjouksen sisältöä
ja arvioidaan mahdollisten muutosten vaikutus
kokonaishintaan.
Aikataulun ja budjetin tarkastaminen
Projektin vastuuhenkilöiden nimeäminen
Vastuualueiden ja toimitusehtojen läpikäynti
Tilauksen vahvistaminen
Sopimuksen allekirjoittaminen

MONIPUOLISET SISÄ- JA ULKOPINTOJEN
TASOITUS-, RAPPAUS- JA MAALAUSTYÖT
Maalausliike M. Annola Oy • info@maalausoulu.fi • 0400 919 281 • www.maalausoulu.fi
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5. SUUNNITTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN

••
••
••

Lupakuvien suunnittelu
Talotekniikan suunnittelu,
LVI- ja sähkösuunnittelu
Alustava kalustesuunnittelu
(Puustelli)
Muu suunnittelu tarvittaessa
Rakennuslupahakuprosessi

••
••
••
••
••
••
••

6. RAKENNUSLUPA
Myönnetyn rakennusluvan
jälkeen aloitetaan kohteen
rakennesuunnittelu

7. ALOITUSKOKOUS
Rakentaja, vastaava
työnjohtaja, rakennusvalvonnan viranomainen

Maatyöt
LVI- ja sähkötyöt
Kirvestyöt aloitetaan
—— Ikkunavarusteet
—— Talovarusteet
Lattian valu
Sisäinen laadunvarmistus
—— Työmaan väliluovutukset
Ulkoinen laadunvarmistus
Kirvestöiden luovutus

9. SISUSTUSTYÖT

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Sisustussuunnittelu (Oulun Värisilmä)
Tasoitus ja maalaustyöt
Katon panelointi
Laatoitustyöt
Kalusteasennukset
Väliovien asennukset
Listoitus
Saunan tekeminen
LVI- ja sähkö kalusteiden asentaminen

10. ASUNNON VALMISTUMINEN

Vinkkejä omakotitalon
rakennuttamiseen
nettisivuiltamme!

••
••
••
••

Asukastarkastus
Tiiveysmittaukset
Käyttöönottotarkastus
Asunnon luovutus

WWW.PUUSTELLI.FI

••
••

8. KIRVESTYÖT

PUUSTELLISTA YKSILÖLLISET
KOKO KODIN
KALUSTERATKAISUT
PUUSTELLI MAHDOLLISTAA
SAMOJEN MATERIAALIEN
JA VÄRIEN KÄYTÖN
KOKO KODISSA!
PUUSTELLI - SUOMEN OSTETUIN KEITTIÖMERKKI
NYT JO 37 VUOTTA!
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Laadukkaat
ja viihtyisät pientalot
Olemme pientalorakentamisen edelläkävijä, ja tarjoamme asiakkaillemme
valikoiman valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka ovat paitsi toimivia
myös hyvän näköisiä. Käytämme laadukkaita materiaaleja ja nykyaikaisia
työmenetelmiä, seuraamme alan trendejä ja käytämme suunnittelussa
huippuarkkitehteja – rakennamme koteja, joissa itsekin haluaisimme asua.
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Sisusta näköisesi koti!
Asuinpientalot ovat täysin valmiita kokonaisuuksia.
Suunnittelemme talot yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa
ja kiinnitämme huomiota työn laatuun aina suunnittelusta
alkaen. Käytämme laadukkaita materiaaleja ja nykyaikaisia
työmenetelmiä. Sisutuksen vakiomallit on mietitty näyttäväksi
ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi, mutta omilla valinnoilla on
mahdollista muokata kotia yksilölliseksi.
Kotisi on sinun näköisesi. Teemme yhteistyötä
Parkettiliike Säkkisen, Värisilmän ja Puustellin kanssa.
Yhteistyökumppaneiden kanssa asunnon ostajalla on
mahdollisuus suunnitella omasta kodista oman näköinen.
Rakennuspalvelu Kokon ammattilaiset ovat asiakkaan
mukana koko rakentamisen ajan avainten luovutukseen
saakka.
Lisätietoa Anna Aholalta, puh. 040 356 8477.

JUUJÄRVI LKV
– Tunne uudesta kodista –

Asiantuntevaa ja aktiivista kiinteistönvälitystä suurella sydämellä
Oulun talousalueella ja lähikunnissa.

Tilaa ilmainen arviokäynti.
Kasarmintie 5 LH 1, 90130 Oulu
p. 029 170 0038
www.juujarvilkv.fi
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Tutustu tuleviin
kohteisiimme
Haukiputaalle rakentuva As Oy Mantelipilvi on arkkitehti Juha Paanasen
suunnittelema kokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta erillispientalosta.
Vuonna 2021 valmistuva Mantelipilvi sijoittuu koulun ja urheilukeskuksen
välittömään läheisyyteen. Keskustan palveluihin on matkaa noin kilometri.
Kohteeseen valmistuu hyvin varusteltuja ja pohjaratkaisuiltaan toimivia
asuntoja 83,5 neliöisistä kolmioista aina 112 neliöisiin neljän makuuhuoneen
koteihin.

TOIMIVAA LAPSIPERHEARKEA ERILLISTALOSSA
Kempeleläiset Anni ja Panu Väyrynen ovat
asuneet Linnakankaan ytimessä sijaitsevassa Rakennuspalvelu Kokon erillistalossaan heinäkuusta 2019 lähtien. Kahden
vanhemman lisäksi perheeseen kuuluu
neljä lasta. Kerrostaloasumisen jälkeen arki
erillistalossa on yllättänyt toimivuudellaan.
Erillistalot sijaitsevat omina erillisinä
yksiköinään kuten omakotitalot, mutta tontin
omistaa taloyhtiö, joka huolehtii kiinteistön
huollosta, lumitöistä ja jätehuollosta.
”Kyllä sanoisin, että tällaiselle perusasukkaalle se taloyhtiö on aika hyvä vaihtoehto.
On ne yhteiset jutut, kiinteistöhuolto käy eikä
tarvitse itse huolehtia”, Panu pohtii.
Väyrysten mielestä erillistalo on hyvä
vaihtoehto niin ensiasunnoksi, pienen
lapsiperheen kodiksi kuin eläkeläisen

VAIHDA SEINÄ
NÄKÖALAAN.
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loppuelämän taloksikin. Erillistalo on
erinomainen myös silloin, kun haaveena on
omakotitalo, mutta budjetti ei riitä suureen
taloudelliseen hankintaan. Anni Väyrynen
pohtii erillistalojen olevan tärkeä osa
tulevaisuuden asumista.
”Moderneja, pieniä taloja, joiden jälleenmyyntiarvo säilyy”, hän vinkkaa.
Rakennuspalvelu Kokosta Väyrysillä on
pelkästään hyvää sanottavaa. Yhteistyö
rakennusaikana sujui moitteettomasti, ja
perhe pääsi vaikuttamaan asunnon sisätilojen ilmeeseen.
”Varmasti tehdään yhteistyötä Kokon kanssa
jatkossakin, kun tarvetta tulee. Lämpimästi
voidaan suositella, on kyllä maineensa
veroinen”, Väyryset toteavat.

Profin lasiliukuseinällä luot upeaa tilan tunnetta
kohteeseen kuin kohteeseen. Pitkän tuotekehitystyön
tuloksena Profin tuotteet eristävät tehokkaasti niin
ympäristön ääniä, kosteutta kuin kylmyyttä.
Markkinoiden laadukkaimmat Profin lasiliukuseinät valmistetaan ylpeydellä Suomessa.
www.profin.fi

ERILLISTALOSSA YHDISTYVÄT OMAKOTITALON JA RIVITALON HYVÄT PUOLET
”Helppoa, vaivatonta ja turvallista”, tiivistävät Elisa ja Jukka Niemikorpi
MAINOS
erillistalossa asumisen ytimen.
He asuvat kolmen
lapsensa kanssa 104,5
neliön kodissa ja ovat
tyytyväisiä asumismuotoonsa.
”Se on se elämisen
helppous. On omat seinät,
kuten omakotitalossa. Toisaalta
voi jakaa taloyhtiön muiden osakkaiden
kanssa esimerkiksi pihanhuoltoon
liittyviä töitä ja kustannuksia”, Niemikorvet sanovat ja vertaavat erillistaloa
rivitaloon, josta he muuttivat uuteen
kotiinsa.

ja pintamateriaaleihin. Esimerkiksi
lattiamateriaali, seinän värit
ja tapetit, laatoitukset
ja kaikki kalusteet
ovat heidän itsensä
valitsemia.
Uusi asuinalue on
heille uusi, joten
tuntui turvalliselta,
kun luotettava rakennusfirma huolehti talon
rakentamisesta.

Omaa rauhaa ja
yhteistä vastuun
”Huolettomuus ja helppous ovat ne
ydinasiat sekä se, että erillistalot ovat
jakamista

”Tämä on ollut meille loistava vaihtoehto. ”, toteavat Jukka ja Elisa Niemikorpi.

”Helppoa, vaivatonta ja turvallista.” Elisa ja
Jukka Niemikorpi tiivistävät näin erillistalossa asumisen ytimen. He asuvat kolmen lapsensa kanssa 104,5 neliön kodissa ja ovat hyvin tyytyväisiä asumismuotoonsa.
”Se on se elämisen helppous. On toisaalta
omat seinät, kuten omakotitalossa. Ei tarvitse miettiä, mitä naapuri seinän takana ajattelee, kun on vieraita myöhään tai lapsi itkee
yöllä. Toisaalta voi jakaa taloyhtiön muiden
osakkaiden kanssa esimerkiksi pihanhuoltoon liittyviä töitä ja kustannuksia”, Niemikorvet vertaavat erillistaloa rivitaloon, josta
he muuttivat uuteen kotiinsa.
Usein erillistalon ja omakotitalon välinen
ero jää epäselväksi asunnon etsijälle. Lähtökohta on siis se, että omakotitalo on omalla
tai vuokratontilla sijaitseva kiinteistö, jonka
omistaja vastaa siitä kaikkinensa itse. Erillistalo sijaitsee tontilla, jonka omistaa asunto-osakeyhtiö, ja tontilla on esimerkiksi viisi
tai seitsemän muuta taloa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erillistalojen omistajat
vastaavat hallinnollisista vastuista ja tontin
hoidosta yhdessä.

usein kokonaisuutena edullisempia
verrattuna omakotitaloihin. Ja jos vielä
ympäristöystävällisyyttäkin miettii, niin
rakentamisvaiheessa tämä on ekologisempaa, kun rakennetaan samalla
useampi talo yhtä aikaa.”

Jukka kertoo, että heille esiteltiin tietyt
perusasiat, joista sai valita. Mutta oli myös
mahdollisuus räätälöidä pinnoista juuri
oman näköisensä kokonaisuus. Yleensä
pohjapiirustus on vakio ja jo ihan suunnitteluvaiheen alussa määritelty. Pieniä muutoksia toki voidaan tehdä, kuten ovien paikkojen muuttamista tai jonkin kevyen seinän
poistamista.

Niemikorvet saivat rakentamisvaiheessa
Toimiva taloyhtiö
vaikuttaa tulevan kotinsa sisustukseen
sujuvoittaa arkea

Niemikorvet muuttivat nykyiselle asuinalueelleen kauempaa. Seutu oli heille uusi, joten tuntui turvalliselta, kun luotettava rakennusfirma huolehti talon rakentamisesta.
Olisi ollut huomattavasti haastavampaa etsiä uudelta paikkakunnalta omakotitaloa tai
alkaa rakentaa sitä itse.
”Huolettomuus ja helppous ovat ne ydinasiat. Tietysti myös se, että erillistalot ovat
usein kokonaisuutena edullisempia verrattuna omakotitaloihin. Ja jos vielä ympäristöystävällisyyttäkin miettii, niin rakentamisvaiheessa tämä on ekologisempaa, kun rakennetaan samalla useampi talo yhtä aikaa.”
Niemikorvet kertovat, että taloyhtiö tuo
oman helppoutensa asumiseen. Itse ei tarvitse vastata kaikesta, kun esimerkiksi piha-alueiden hoito voidaan järjestää yhdessä. Asukkaat päättävät yhdessä, mitä tehdään, ja sitten jakavat kustannukset. Kun jokainen asukas vielä teettää huoltotyöt
yhtäaikaisesti, saadaan palveluiden hintaa
pudotettua. Taloyhtiö lisää myös turvallisuutta ja systemaattisuutta käytännön asioiden hoitamiseen. Taloyhtiössä huolehditaan siitä, että kaikki tarvittavat asiat tulee
hoidettua.

As Oy Linnanherra Kempeleessä.

Yksi arkea helpottava asia on myös jätehuollon järjestäminen yhdessä toisten osakkaiden kanssa. Omalle piha-alueelle on saatu järjestettyä kierrätysastiat, eikä kierrätettävää jätettä tarvitse viedä kilometrien päähän kauppakeskuksen pihalle.
”Tämä on ollut meille loistava vaihtoehto.
On vapautta, kun on omat seinät eikä naapuri ole seinän takana parin metrin päässä.
Meillä on myös pieni kiva piha, mutta sen
hoitaminen ei rasita. Omakotitalon piha olisi
isompi ja siitä pitäisi huolehtia yksin.”

ja neliöitä ja pienimmät asunnot ovat noin
70 tai 80 neliön kokoisia.
”Olemme olleet tyytyväisiä kotiimme. Tämä on rakennettu hyvin, laatu ja maalaisjärkinen tekeminen näkyvät.”
Elisa kertoo, että Rakennuspalvelu Kokon
slogan on ”Aina voidaan palata omille jäljille”. Hänen mielestään tämä kuvaa hyvin Kokon toimintaa. Jos on ollut jotain korjattavaa
tai muutettavaa, asiat on hoidettu. Yhteistyö
on ollut helppoa ja mutkatonta. Rakennuspalvelu Kokon tekemiin koteihin voi tutustua myös heidän verkkosivuillaan.
Erillistalot ovat nykyisin suosittuja ja niiden arvo säilyy. Niemikorvet toteavatkin, että heillä on hyvin tehty koti sellaisella asuinalueella, josta asunnon saa myös myytyä
eteenpäin, jos sellaiseen tulisi tarvetta.
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Ihan oman perheen
näköinen koti

Niemikorven kodissa on kolme makuuhuonetta, olohuone, keittiö, sauna- ja pesuhuonetilat sekä kodinhoitohuone. Lisäksi lämmin varasto ja autokatos helpottavat lapsiperheen arkea.
Rakentamisvaiheessa Niemikorvet saivat vaikuttaa tulevan kotinsa sisustukseen
ja pintamateriaaleihin. Esimerkiksi lattiamateriaali, seinän värit ja tapetit, laatoitukset ja kaikki kalusteet ovat heidän itsensä valitsemaa.

Erillistalo – loistava
vaihtoehto omakotitalolle

Niemikorvet suosittelevat erillistaloa myös
muille. ”Varsinkin silloin, jos haaveilee omakotitalossa asumisesta mutta ei ihan heti halua
sitoutua siihen, erillistalo on hyvä ratkaisu.”
Erillistalot sopivat erityyppisille ihmisille
ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Koska samaan taloyhtiöön voi kuulua erikokoisia asuntoja, jokainen voi valita niistä itselleen sopivan kokoisen. Niemikorvet kertovat, että heidän taloyhtiössään on kolmioita

Tutustu myynnissä oleviin kohteisiin
www.rakennuspalvelukokko.fi
Ota yhteyttä rakentajaan:
Pekka Kokko, 044 562 1337
pekka@rakennuspalvelukokko.fi
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Toimivat liiketilat
ilman omaa pääomaa
Uusin palvelumme on monimuotoisten liiketilakonseptien rakentaminen
tontin hankinnasta piha-alueen viimeistelyyn saakka. Etsimme tontin,
perustamme kiinteistöosakeyhtiön, suunnittelemme kohteen asiakkaan
tarpeiden mukaan ja rakennamme sen valmiiksi. Vastaamme siitä, että
kaikki toteutuu kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Valmiit tilat voi
toimeksiantajayritys valintansa mukaan joko ostaa omiksi tai vuokrata.
Toimimme rakennusprojektissa toimitilaa kaipaavan yrityksen
kumppanina ja hankkeen mahdollistajana.

ASIANTUNTIJA KÄYTÖSSÄSI
suunnittelusta toteutukseen

Taitoplan Oy on täyden palvelun talotekniikka-suunnittelutoimisto,
joka toimii LVIA-suunnittelu ja -asiantuntijatehtävissä koko Suomessa.
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Lauri Taipale 040 912 4890
lauri.taipale@taitoplan.fi
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WWW.TAITOPLAN.FI

Autamme hankesuunnittelussa ja
rahoituksessa
Meillä on useiden hankkeiden tuoma kokemus
siitä, mitä yrittäjä tarvitsee. Pystymme auttamaan
hankesuunnittelussa ja rahoituksen hankkimisessa
sekä rakentamaan yritykselle sen tarpeisiin sopivat
toimitilat.
Usein yrittäjällä on unelma tiloista, mutta ei mitään
suunnitelmaa. Teemme tarvekartoituksen, jonka
jälkeen tehdään ratkaisuehdotus. Kantokykylaskelmalla varmistamme, että investointi ei vaaranna
yrityksen liiketoimintaa. Toteutamme niin yhden
yrityksen tarpeisiin suunniteltuja toimitiloja kuin
useiden yritysten käyttöön tulevia yhteishankkeita.

Hanki meiltä
omat tilat tai tule
vuokralle!

Haluatteko toimia tiloissa, jotka kehtaat näyttää
kaverille? Hanki meiltä omat tilat tai tule vuokralle!
Pitkällä sopimuksella toteutamme myös yksilöllisiä vuokratiloja.

Tapsitie 6 – Oulu
Pulkamontie 3 – Rovaniemi

www.puuportaatleinonen.fi
Muurarinkatu 2, 92120 Raahe
050 529 0012 - www.svapa.fi
MYÖS KOPIOINTIPALVELU, KUNTOTARKASTUKSET JA ENERGIATODISTUKSET!

Puusepänliike Esko Leinonen

Suunnittelemme portaasi!

040 523 1655
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Toimitiloja
huippupaikalla
Olemme rakentaneet vuosien saatossa
useanlaisia toimitiloja. Tälläkin hetkellä meillä
on rakenteilla Maikkulan Yrityspuistoon jo
kolmas tila samalle tontille ja varaus on myös
neljännelle. Myös Takalaanilaan on rakenteilla
nykyaikaiset tilat monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Kokko suunnitteli ja rakensi meille uudet tilat
pyyhenaulakkoja myöten avaimet käteen -toimituksena. Aikataulussa pysyttiin, ja saimme apua myös
rahoitusasioissa. Olemme todella tyytyväisiä ja
suosittelemme Kokkoa myös muille!

KATSO VIDEOT!
Rakennuspalvelu Kokon ja
toimitilakonseptin esittely
sekä asiakaskokemuksia siitä,
mitä mieltä asiakkaamme ovat
rakentamistamamme tiloista.

- Jaakko Lohilahti
yrittäjä, Autohuolto Lohilahti

Olemme asennusliikkeestä sisustuslaastien tuotantolaitokseksi kasvanut yritys, ja meille liiketilojen
vuokraaminen on paras vaihtoehto. Kokon kautta
saimme toimitilat, jotka on suunniteltu juuri meidän
yrityksemme erityispiirteet ja toiminta huomioiden.
Lopputulos jopa ylitti odotuksemme.

Autohuolto Lohilahti

- Jukka-Pekka Hyvärinen
toimitusjohtaja, Domisi Oy
Hiltusenkaarre 23

Autohuolto Lohilahti

Domisi Oy

040 768 2498 | info@klas1.fi

Keminmaan Puurakenne Oy
Teollisuuskylänraitti 2, 94450 Keminmaa
Vaihde 0207 433 590 • www.kpr.fi
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Varastotilaa omaksi tai vuokralle
JemmaMakasiinit ovat ammattitaidolla suunniteltuja ja
rakennettuja kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa on varasto- ja
säilytystiloja monenlaisiin tarpeisiin niin yrityksille kuin
yksityishenkilöillekin. Tiloja voi sekä ostaa että vuokrata.

Lattioita kaikenlaisiin kohteisiin.

www.parkettiliikesakkinen.fi
08 3110 777

JemmaMakasiinien vakiovarustukseen kuuluu muun
muassa sähkölämmitys, valo- ja voimavirta sekä vesi- ja
viemärivaraus. Lisävarusteita ovat mm. wc- ja minikeittiömoduuli, hyllyköt sekä erilaiset parviratkaisut (korkeus
1,6m). Tilojen piha-alueet pidetään kunnossa vuodenajasta
riippumatta.

Tähän mennessä olemme rakentaneet JemmaMakasiineja
Ouluun, Rovaniemelle ja Raaheen. Uusin JemmaMakasiini
valmistuu Jyväskylään 2021 vuoden aikana ja uusia
hankkeita on suunnitteilla koko ajan.

Vedeneristystyöt sekä
katto- ja siltaeristykset
jo vuodesta 1971

0207 291 400 • www.katterla.fi
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Onko sinulla vapaa tontti?
Etsimme jatkuvasti Oulun seudulta ja lähikunnista sopivia tontteja sekä pientalojen että
kokonaisten pientaloalueiden rakentamiseen. Olemme tähän mennessä rakentaneet
kauniita ja kestäviä koteja useille sadoille ostamillemme tonteille eri puolille Suomea.

OSTAMME TONTTEJA!
rakennuspalvelukokko.fi/ostamme-tontteja
Jos sinulla on tyhjä tonttimaa, käyttämätöntä rakennusoikeutta tai tontti,
jolla on purkukuntoisia rakennuksia, niin ota meihin yhteyttä!
Maksamme tontista kilpailukykyisen hinnan.

Ota meih

Maarakentamisen kaikki palvelut
p. 0400 684 750 • www.kuljetuspolar.fi
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in yhtey

ttä!

Miksi tarjota tonttia meille?
HELPPOA MYYJÄLLE

NOPEAT KAUPAT

Meillä on rakentajana pitkä kokemus erilaisista
tonteista. Tunnemme kaavamääräykset ja
maaperäasiat ja tiedämme, millaisia rakennuksia
tonteille voidaan rakentaa. Huolehdimme kaikesta:
tarvittavista asiakirjoista, suunnittelusta ja myyntimateriaalista – sinun ei tarvitse tehdä käytännössä
mitään.

Myymme pientaloasiakkaillemme valmiita kokonaisuuksia, joihin kuuluu tontin lisäksi täysin valmiiksi
rakennettu talo. Tontin ja talon yhtäaikainen
markkinointi tavoittaa suuremman ostajakunnan
kuin pelkän tontin myyminen ja tuottaa yleensä
nopeat kaupat.

Tutkimme
myös mahdollisuuksia
kaavoituksen muutoksiin.
Selvitämme esimerkiksi,
voidaanko liiketilatontille
rakentaa asuntoja tai
toisinpäin.

RISKITÖN JA TURVALLINEN YHTEISTYÖ
Meillä on kattava näkemys eri alueiden hintatasosta
sekä myyntiajoista, ja tontin lopullisen hinnan
määrittelemme yhdessä kanssasi. Suunnittelemme
tontille kauniit rakennukset ja vastaamme kaikista
suunnittelu- ja markkinointikuluista. Emme myöskään peri tontista välityspalkkiota.

Kun tontti ja talo -kokonaisuudelle löytyy ostaja,
hoidamme kaikki asiakirjat kuntoon. Käytämme
kaupoissa julkista kaupanvahvistajaa, joka valvoo,
että kauppa tapahtuu lakien ja asetusten mukaan.
Haluamme kaupanteon olevan helppoa ja turvallista
sen kaikille osapuolille.

Taloyhtiöille ja rakentajille
vaihtolavat kätevästi
paikalliselta jätehuollolta!
08 5400 409

|

Vaihtolava-autoilla

• vaihtolavat
• likakaivojen ja roska-astioiden
tyhjennykset
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Tervetuloa asiakkaaksemme!
Olemme luotettava kumppanisi rakentamisessa. Toimimme läpinäkyvästi ja teemme työmme laadusta tinkimättä.
Ota yhteyttä, kun uudisrakentaminen on sinulle ajankohtaista.

Sähköpostimme ovat muotoa
etunimi@rakennuspalvelukokko.fi
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ANTTI-TAPANI KOKKO
myynti/tarjouslaskenta
kuluttaja-asiakkaat
puh. 044 068 5667

PEKKA KOKKO
toimitusjohtaja
myynti / oma tuotanto
yritys- ja sijoittaja-asiakkaat
puh. 044 562 1337

JUHO KOKKO
tuotantojohtaja
sisustus- ja muutostyöt
puh. 050 536 7324

AARNE KOKKO
työnjohto
työsuojelupäällikkö
puh. 040 411 6064

EERO KUMMALA
määrälaskenta/valvonta
puh. 040 960 2800

OLLI HYTÖNEN
rakennesuunnittelija
puh. 040 356 8492

ANNA AHOLA
asiakasvastaava, lisä- ja
muutostyöt sekä sisustusvaiheen tilaukset
puh. 040 356 8477

TIINA TUONONEN
toimistoassistentti
puh. 040 826 0432

REETTA KUHA
rakennusarkkitehtiopiskelija

”Rakennamme luovasti,
viimeistelemme tarkasti.”

T I M A N T T I S I I VO OJ AT O U L U OY
040 730 5544 • www.timanttisiivous.fi

Tervetuloa kodin lämpöön

Tapsitie 6 – Oulu
Pulkamontie 3 – Rovaniemi

KALUSTEASENNUKSIA

Kalusteasennus tmi P.J. Haapalainen
puh. 044 556 1789

Rypsikuja 7, 91800 Tyrnävä • tmi.haapalainen@gmail.com

APUSI TALOTEKNIIKASSA
010 391 9450
info@putkisto.fi

www.putkisto.fi
Vihiluodontie 263 A7,
90440 Kempele

”Ota yhteyttä,
kun uudisrakentaminen
on sinulle ajankohtaista.”
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Rakennuspalvelu Kokko Oy
Sammaltie 14 | 90620 Oulu | puh. 020 730 5727 | www.rakennuspalvelukokko.fi

• www.jssuomi.fi

”Laadukkaasti ja rehellisesti
toimiva rakennusliike, joka kestää
ulkopuolisen tarkkailun.
Aina voidaan palata omille jäljille.”

