LUOTETTAVAA
LAATURAKENTAMISTA

VUODESTA 1977

TAVOITTEEMME ON OLLA PIRKANMAAN
LAADUKKAIN RAKENTAJA.

PITKÄLLÄ KOKEMUKSELLA JA
VIIMEISIMMÄLLÄ OSAAMISELLA
RJP Rakennus Oy on vuonna 1977 perustettu monipuolinen rakennusalan osaaja.
Erikoisosaamistamme ovat julkisivu- ja parvekesaneeraukset, toimitilasaneeraukset
sekä muutos- ja lisärakennuskohteet.
Alalla pitkään olleena yrityksenä meillä on vankka

Olemme vakavarainen toimija, ja toteutamme vuosit-

kokemus haastavistakin kohteista. Haluamme pysyä

tain useita erilaisia kohteita. Liikevaihtomme on noin

nykyaikaisen osaamisen kärjessä, joten hallitsemme

8-10 M €. Meillä on lukuisia pitkäaikaisia asiakkuuksia,

myös alan uusimmat käytännöt ja tekniikat.

joista pidämme hyvää huolta myös itse rakennus- tai
saneerausvaiheen jälkeen. Voimme toteuttaa urakat

Työmme laatu lähtee halustamme tehdä asiat hyvin.

niin normaalina, KVR- tai laskutyöurakkana tai niiden

Oman osaavan henkilökuntamme lisäksi laatutyötä

yhdistelmänä. Pystymme tarjoamaan asiakkaalle myös

ovat mukana tekemässä pitkäaikaiset ja luotettavat

suunnittelun ohjauksen ja hanke-esitykset sekä kaikki

yhteistyökumppanimme sekä alansa huippua

talotekniikkatyöt.

edustavat erikoisosaajat ja tarvike- ja materiaalitoimittajat.
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luotettava
kumppani

NOSTETTA
TOIMINTAAN!
Aputoiminimemme Pohjolan
Tasonostot toimittaa sekä RJP:n
omille että muille työmaille
monipuolisen nostokaluston,
kuten nostolava-autot, kurottajat
sekä pienkuormaaja- ja purkurobottikaluston.
Koneiden mukana seuraa aina
ammattitaitoinen kuljettaja.

TUTUSTU LISÄÄ:
tasonostot.fi
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OSAAVAAN JOUKKOOMME KUULUU NIIN RAPPAREI
MAALAREITA, JULKISIVUASENTAJIA KUIN PELTISEP
AS OY TAMPEREEN LAPINNIEMEN MAJAKKA
Julkisivu- ja parvekesaneeraus.

JULKISIVUSANEERAUSTEN
HUIPPUOSAAJA
Teemme vahvalla ammattitaidolla erikokoiset julkisivu- ja parvekesaneeraukset
sekä asuintaloihin, liikekiinteistöihin että toimitiloihin.
Hallitsemme koko julkisivusaneerausten laajan kokonai-

Paitsi työmme laadukkaasta jäljestä, saamme

suuden purkutöistä ja eristyksistä monipuolisiin verhoilu-

kiitosta erityisesti hyvästä tiedottamisesta,

ja vesikattoratkaisuihin, maalaustöihin sekä tasoite- ja

sujuvasta yhteistyöstä ja positiivisesta ilmapiiristä

rappaustöihin. Lisäksi meiltä onnistuvat pihakansikor-

työmaillamme. Meidän kanssamme vaativakin

jaukset. Olemme tottuneita työskentelemään myös

projekti sujuu mukavasti.

vaativissa ympäristöissä.
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ITA, TASOITEMIEHIÄ,
PPIÄKIN.
AS OY PIRKAN PIRTIT
Julkisivu- ja parvekesaneeraus, lisäeristys ja tuulettuva levyrappaus, uudet ikkunat
ja ovet, vesikaton uusiminen, pilp-järjestelmä, porrashuoneiden saneeraus.

AS OY HALLITUSKATU 31
Julkisivu- ja parvekesaneeraus,
uudet parvekkeet, vesikaton
uusiminen, pihatyöt.

Kattoturvatuotteet
Konesaumakatot
Sadevesijärjestelmät
Rakennuspeltityöt
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Myynti puh. 045 844 1477 | myynti@ykkospelti.fi | www.ykkospelti.fi
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TEEMME SANEERAUKSET VUOSIKYMMENIEN
KOKEMUKSELLA JA VIIMEISIMMÄLLÄ OSAAMISELLA

KOY LIELAHDEN KAUPPAPUISTO, ELIXIAN TILAT
Kuntosalin rakentaminen entiseen myymälän varastotilaan.

SANEERAAMME LIIKETILAT
JA ASUINTALOT
Toteutamme laadukkaasti erilaiset toimitilojen sisäsaneeraustyöt
vuosikymmenten kokemuksella.
Voimme uudistaa kerralla koko kiinteistön tai vaikkapa

Meiltä asiakas saa halutessaan kaiken sisätilan sanee-

vain yhden kerroksen tai yksittäisen toimijan tilat. Suun-

raukseen liittyvän tarvittaessa suunnittelusta aina talo-

nittelemme työmme niin, että aiheutamme mahdolli-

tekniikkaan asti. Toteutamme myös sisäilmakorjaukset ja

simman vähän häiriötä muille samaan aikaan samassa

mittavatkin vesi- ja palovahinkosaneeraukset ammatti-

rakennuksessa työskenteleville.

taidolla. Olemme tehneet myös taloyhtiöiden taloteknisiä saneerauksia.

TOTEUTAMME MYÖS TALOTEKNIIKAN, KUTEN PUTKISTOJA SÄHKÖSANEERAUKSET SEKÄ
LÄMMÖNTALTEENOTTORATKAISUT.
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Ammattitaidolla ja luotettavasti.
Jo vuodesta 1992.
Ota yhteyttä!
Puh. 0400 625 091, harri.karvonen@hkoy.fi

KOY TAMPEREEN LÄHIKULMA, LÄHITAPIOLA
Toimistotalon kaikkien kerrosten peruskorjaus.

KOY LAPINNIEMEN KEHRÄÄMÖ
Kiinteistön yleisten tilojen saneeraus.

Telinetie 5 A 1, 33880 Lempäälä

www.sahkoansio.fi

Artelli®
laadukas ja toimiva
valinta kotisi
keittiöksi

www.artelli.fi
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LISÄRAKENTAMISELLA VOIDAAN NOSTAA
KOKO KIINTEISTÖN ARVOA.

LISÄÄ NELIÖITÄ
TAI KOKONAAN UUTTA
Lisärakentaminen on hyvä vaihtoehto, kun tehdään peruskorjausta
ja halutaan samalla rahoittaa sitä ja nostaa kiinteistön arvoa.
Lisärakentaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi

katetaan myös remonttikustannuksia. Lisärakentaminen

kerroskorotuksin tai ullakon asuinkäyttöön ottamisella.

nostaa myös aina koko kiinteistön arvoa. Palveluumme

Tontille voidaan rakentaa lisäksi myös uusi rakennus,

kuuluu hankeselvityksen teko asiakkaan niin halutessa.

jos rakennusoikeutta on jäljellä tai kaavamuutos on
mahdollinen.

Lisärakennusprojektien myötä olemme palanneet myös
uudisrakentajaksi. Rakennamme asuintalot ja liikeraken-

Kustannustehokkainta lisärakentaminen on tehdä

nukset joko tarjousten perusteella tai kokonaan omana

peruskorjauksen yhteydessä, jolloin uusilla tiloilla

tuotantonamme.

MUUTAMME TYHJILLEEN JÄÄNEET TOIMISTOT
JA LIIKETILAT TOIMIVIKSI JA VIIHTYISIKSI ASUNNOIKSI!
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AS OY SATAHOVI
“As Oy Satahovin sinkkipintaisella ullakkokerroksella on julkisivulinjasta aavistuksen
verran sisään vedetty, miellyttävä kattomuoto, joka tekee kerroksen ilmeestä
omaleimaisen, modernin ja raikkaan.
Tasokkaan julkisivuilmeen lisäksi myös
ullakkokerroksen asuintilaratkaisut ovat
korkealaatuiset. Neljän miellyttävän
läpitalon terassit aukeavat Mustalahdenkadulle.
Tasokkaan julkisivuilmeen lisäksi asuintiloihin liittyvät ratkaisut henkivät korkeaa
laatua. Kohdetta voidaan pitää malliesimerkkinä hyvin suunnitellusta, täysin
kaavan ja rakentamistapaohjeen mukaisesta, kaupunkikuvallisesti onnistuneesta
korotuksesta.”
Kaupunkikuvatoimikunta
Tampereen Kaupunki

www.mansentimanttisaha.fi

PURKUTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

Messupuu / JS Puupari Oy
Kyläojankatu 21 33700 Tampere
info@messupuu.com
Puh: 03-3593 100
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ENERGIATEHOKKAAT RATKAISUT SÄÄSTÄVÄT
SEKÄ RAHAA ETTÄ YMPÄRISTÖÄ.

ENERGIATEHOKKAILLA
RATKAISUILLA SÄÄSTÖÄ
Asuintalon suurin energiahävikki tapahtuu yleensä seinä- ja kattorakenteiden sekä ilmanvaihdon kautta. Lisäksi energiaa kuluu tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen.
Hyödynnämme kohteissamme nykyaikaisia energia-

lämpö voidaan hyödyntää lämmityksessä ja kesäaikaan

tehokkaita ratkaisuja, joiden myötä paranee niin

asuntojen viilennyksessä.

asumisen kuin sisäilmankin laatu. Lisäksi energian
säästö merkitsee rahan säästöä ja pitkällä aikavälillä

Säästöä ja asumisviihtyvyyttä saadaan myös huoneisto-

myös kiinteistön arvon nousua.

kohtaisella ilmanvaihdon säädöllä tai ilmanvaihto
voidaan toteuttaa myös porrashuoneittain kerros-
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Energiaa voidaan säästää ja lämpöhukkaa ehkäistä

kohtaisesti säädettävillä ilmanvaihtoratkaisuilla.

esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä tehtävillä

Lisäksi kohteisiin voidaan asentaa uusiutuvia energian-

lisäeristyksillä ja ikkunoiden vaihtamisella sekä lämmön

lähteitä, kuten aurinkopaneeleita ja maalämpöjärjes-

talteenoton mahdollistavalla tekniikalla. Talteen otettu

telmiä.

OLETKO KIINNOSTUNUT KESTÄVISTÄ RATKAISUISTA
ENERGIAN SÄÄSTÄMISEEN? OTA MEIHIN YHTEYTTÄ,
NIIN KERROMME LISÄÄ!

Ikkunat ja ovet - Sitä maankuulua Kaski-laatua

Tunnelma tulee
ikkunoista ja ovista
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RJP Rakennus Oy
Takojankatu 1c B 9
33540 TAMPERE
puh. 03 260 5800
info@rjprakennus.fi
Toimitusjohtaja Miikka Seppänen
miikka.seppanen@rjprakennus.fi
puh. 040 770 4455

www.rjprakennus.fi

Parvekejulkisivu ei ole vain parvekkeita ja terasseja.
Se on osa ihmisten koteja, joissa vietetään arjen ja juhlan
hetkiä. Lasitettujen parvekkeiden avulla voit luoda lisää
omaa rauhallista ulkotilaa taloyhtiön asukkaille.
Lasitetut parvekkeet eivät kuitenkaan ole vain asukkaiden
etu. Ne lisäävät taloyhtiön energiatehokkuutta, suojaavat
parvekerakenteita ja nostavat asuntojen arvoa.
Ota yhteyttä

Parempia koteja

• www.jssuomi.fi

Parvekejulkisivu
täynnä mahdollisuuksia

