TEOLLISUUS- JA LIIKERAKENTAMINEN ▪ KORJAUSRAKENTAMINEN ▪ KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTOJEN SANEERAUKSET

RAKENTAMISTA JA SANEERAUSTA
TAATULLA LAADULLA

RAKENNUS- JA REMONTOINTIPALVELUT
YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE
Salminen Mäki Yhtiöt on vuonna 2011 perustettu turkulainen
monipuolinen rakennusalan osaaja. Laajalla osaamisellamme
ja ehdottomalla ammattitaidollamme olemme kasvaneet
valtakunnalliseksi toimijaksi. Toiminta-alueemme kattaa niin
eteläisen Suomen kuin Pohjanmaankin, tarvittaessa palvelemme koko maassa.
Henkilöstöömme kuuluu noin 40 asiantuntevaa ja sitoutunutta ammattilaista. Käyttämämme kalusto on aina ajantasaista.

www
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SMY Oy:n selkein etu rakennusalalla on yrityksemme
koko: olemme kohtuullisen kokoinen ja joustava toimija
ja pysymme siksi aina sovitussa aikataulussa. Osaava
henkilökuntamme tuo palvelumme lähelle asiakasta.
SMY Oy tarjoaa jokaiselle asiakkaalleen palvelut vankalla
ammattitaidolla. Pitkän linjan ammattilaisina kokemuksemme
kattaa vaativatkin rakennus- ja saneerauskohteet sekä
remontoinnin erityistehtävät.

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ URAKKATARJOUS!
www.smyhtiot.fi/yhteystiedot

LUOTETTAVA KUMPPANI
RAKENNUSHANKKEELLESI
Yrityksemme periaatteina ovat alusta saakka olleet
luotettavuus, laadukkuus ja nopeus. Näiden periaatteiden ohjaamina toimimme edelleen. Yrityksellemme
on myönnetty RALA-pätevyys, joka on rakennusalan
puolueeton osoitus yrityksen osaamisesta, vastuullisuudesta ja luotettavuudesta.
SMY Oy on osa Luotettava Kumppani -verkostoa. Pääurakoitsijana toimimme aina moitteettomien yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaillemme tarjoamme
ammattitaidolla toteutetut ja korkealaatuiset rakennusalan palvelut. Omalla sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällämme varmistamme aina laadukkaat, luotettavat
ja turvalliset palvelut, olipa kyseessä sitten kiinteistöjen saneeraukset tai teollisuusrakentaminen.

luotettava
kumppani
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SMY Oy tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman rakennus- ja saneerauspalveluja. Rakennamme
ja uudistamme niin liike- ja teollisuuskohteet kuin asuintalotkin.
Ammattitaitoisilla tekijöillämme on vuosien kokemus rakennus- ja saneeraustöistä ja heidän
toteuttamanaan remontti onnistuu aina laadukkaasti – ja varmasti sovitun aikataulun mukaan.

SANEERAUSPALVELUT
Saneeraamme laajalti erilaisia kohteita. Erikoisosaamiseemme
kuuluvat esimerkiksi kerrostalojen linjasaneeraukset ja sisäremontit, julkisten ja kaupallisten tilojen muutostyöt liikehuoneistoista sosiaalisiin tiloihin sekä arvorakennusten entisöinti. Saneeraamme myös erilaisia teollisuuden rakennuksia
sekä teemme lisärakentamisen jo valmiisiin kohteisiin.

Toimitamme asiakkaillemme aina suunnitelman mukaista
tilaustyötä. Kartoitamme tarkasti, mitä asiakas remontilta
haluaa, ja ammattitaitoiset tekijämme toteuttavat yksilölliset saneerausratkaisut vaativiinkin kohteisiin. Toimimme
aina luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

TARJOAMME MYÖS KOKONAISVALTAISET SANEERAUSURAKAT
SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN KRV-URAKKAMALLIN MUKAAN.
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Teemme myös pienemmät remontit huoneistoihin.
Laadimme suunnitelman tarkasti yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutamme remontin ammattitaitoisesti ja aikataulussa. Huoneistoremonteissa
toimimme joustavasti loppuasiakkaan lähtökohdista
ja kunnioitamme hänen yksityisyyttään.

▫
▫
▫
▫
▫
▫

Keittiöremontit
Kylpyhuoneremontit
Saunaremontit
Huoneistoremontit
Maalaus ja tapetointi
Mittatilausportaat

Vuokratyövoimaa
Rakennus- ja metalliteollisuuteen
O S A AVAT O S A A J AT M E I LTÄ

0400 264 141
Jouko Jätinvuori

MEILTÄ OSAAJAT MYÖS MUILLE ALOILLE!

044 255 0505
Jaakko Jätinvuori

Turku | PUUTARHAKATU 10 A | 20100 TURKU | www.jobros.fi
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UUDISRAKENTAMINEN
Hoidamme kaiken uudisrakentamisen yksityisrakentamisesta
julkisiin tiloihin ja tehdashalleihin. Työntekijöidemme rautaisella kokemuksella ja monipuolisella osaamisella toteutamme
asiakkaidemme toiveiden mukaiset visiot. Haluamme, että
asiakkaamme ovat aina ajan tasalla, siksi tiedotamme
säännöllisesti rakennusprojektin edistymisestä. Meiltä saat
halutessasi myös kokonaisvaltaiset rakennuspaketit suunnittelusta loppusiivoukseen avaimet käteen -periaatteella.

Uudisrakennamme laajalti erilaisia teollisuuden kohteita.
Ammattilaisemme toteuttavat esimerkiksi teollisuusja liiketilat sekä teräs- ja puurunkohallit turvallisesti ja
aikataulussa.
Rakennamme asuintaloja erityisesti Turun alueella ja
toteutamme muuta uudisrakentamista valtakunnallisesti.

Sisäkatot ja seinäakustoinnit ammattitaidolla vuodesta 1968
www.sisustusnummi.fi
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SMY Oy tarjoaa myös korkealuokkaiset metallityöt ensiluokkaisilla materiaaleilla ja lujalla ammattitaidolla toteutettuina. Teemme sekä kantavat rakenteet että pienemmät
metallityöt. Yrityksemme täyttää kantavien teräsrakenteiden
vaatimukset EXC1 ja EXC2-luokissa.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

kantavat teräsrakenteet
pienmetallityöt
parvekerungot
porraskaiteet
RST-työt
teräshallit
autotallit ja -katokset

SMY Oy tarjoaa timanttiporaukset ja -sahaukset haastavienkin kohteiden purkutöihin.
Timanttiporaus soveltuu pölyttömänä ja vähämeluisena vaihtoehtona hyvin sekä korjausettä uudisrakentamiseen. Timanttiporauksella pystymme poraamaan reiät halkaisijaltaan
jopa 800 mm:n putkille.
Timanttisahauksella voidaan työstää kiviainesta esimerkiksi seinä- ja lattiapinnoissa,
luoda uudet ovi- ja ikkuna-aukot sekä poistaa väliseiniä ja purkaa rakenteita. Timanttisaha
mahdollistaa peräti 400 mm:n paksuisiin lattiapintoihin.
Käytössämme on myös purkurobotti, jolla puramme pienimmätkin ja ahtaimmatkin kohteet
nopeasti ja turvallisesti.

TUULISSUON RAUTAVARASTO OY
Kakontie 1, 21420 Lieto

Riimukatu 18, 20380 Turku | www.sn-kiinnike.fi

TERÄKSET
RUOSTUMATTOMAT
ALUMIINIT
02 477 2030
myynti@tuulissuonrautavarasto.fi

Ristipellontie 21, 00390 Helsinki | www.karkikiinnike.fi

www.tuulissuonrautavarasto.fi
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REFERENSSI

TURUN HANSAKORTTELI
SMY Oy toteutti pääurakoitsijana 2016–2019 Turun
Hansakorttelin laajan saneeraustyön. Perusteellisen uudistuksen myötä kohensimme vuonna 1988 avatun kauppakeskuksen viihtyisyyttä, esteettömyyttä sekä houkuttelevuutta.
Hansakorttelin saneerauksessa muokkasimme tiloja
esimerkiksi muuttamalla käytävälinjoja selkeämmiksi
ja helppokulkuisemmiksi. Uudistimme liiketilat päivittämällä

jo olemassa olevat liikehuoneistot sekä rakentamalla
uusia liiketiloja kauppakeskukseen. Lisäksi Hansakortteli
sai kokonaan uuden kerroksen.
Kauppakeskuksen talotekniikkaa uudistamalla Hansakortteli sai nykyaikaisen ja ajattoman ilmeen. Kiinnittämällä
huomiota erityisesti kauppakeskuksen energiatehokkuuteen, esteettömyyteen ja helppokulkuisuuteen toimme
Hansakorttelin myös lähemmäksi kaikkia asiakkaita.

HANSAKORTTELIN ESTEETTÖMYYS, SAAVUTETTAVUUS JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS LISÄÄVÄT KOKO TURUN YDINKESKUSTAN VETOVOIMAA.
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ETSITKÖ KUMPPANIA
MAANRAKENNUKSEEN?

TEHOURAKOINTI

Luota maanrakennustyöt ammattilaisten käsiin.
Me Tehourakoinnilla takaamme laadukkaan työnjäljen ja
sujuvan projektin. Hyödynnämme kalustossamme koneohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa tehokkaan työskentelyn sekä parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Palveluihimme kuuluvat kaikenlaiset maanrakennustyöt:
· sade-, jäte- ja hulevesijärjestelmien teko
· viemäröintityöt
· sähkö- ja televerkkolinjojen teko
· kaivuut
· maa-aineksen vaihto- ja siirtotyöt
· rakennusten ja infrastruktuurien pohja- ja perustustyöt
· rakennusten purkutyöt
· saneeraustyöt
· teiden parannukset

Tutustu palveluihimme ja pyydä tarjous!

WWW.TEHOURAKOINTI.COM
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REFERENSSI

TURUN KAUPUNGINSAIRAALA
SMY Oy saneeraa Turun kaupunginsairaalan rakennus
10:ntä vuosina 2020–2021. Mittavassa saneerausurakassa
tuomme sairaalan ajan tasalle ja vastaamaan niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin tarpeisiin. Korjausrakentamalla
säilytämme kiinteistön toimintakuntoisena ja kohennamme
sen laatutasoa.

Kaupunginsairaalan saneerauksessa uudistamme rakennuksen viemärit ja käyttövesiputkiston. Remontoimme
sisäpinnat sekä kunnostamme sairaalaan lattiat vanhaa
pintaa kunnioittaen. Saniteettitilat uudistetaan täysin
niin wc- kuin suihkutilojenkin osalta. Turun kaupunginsairaalan saneeraus valmistuu keväällä 2021.

OSAAMISELLAMME VARMISTAMME, ETTÄ KUNNOSTETTAVA KIINTEISTÖ
ON NYKYAIKAINEN JA TURVALLINEN – AINA VUOSIKSI ETEENPÄIN!
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OTTEITA REFERENSSEISTÄMME
TILAAJA

SISÄLTÖ

Suvanto Trucks Oy

Toimistoremontit Turussa, Helsingissä ja Tampereella

Lerøy Finland Oy

Hallin laajennus

Treston Oy

Lastauslaiturin laajennus

Mastermark Oy

Toimistoremontti ja hallin laajennus

Aussibar Turku / Oy The Boat Company Finland Ltd

Laivan rakentaminen ja uusiminen

The Tasting Room

Uuden perustettavan ravintolan remontti

Forte Nightclub / Turun oopperaravintolat Oy

Ravintolan remontti

Apollo live club / Turun oopperaravintolat Oy

Ravintolan remontti

VUODESTA

1969






Julkisivut
Savunpoistoluukut
Lasipalo-ovet ja ikkunat
Vaativat alumiinirakenteet
yksityiskoteihin
 Erikoisovet ja -ikkunat
messingistä

Näyteikkunoiden, sisäänkäyntien ja
tuulikaappien metalli-/lasirakenteet
vuosikymmenten kokemuksella
alumiinista ja teräksestä.
Tarvasjoen Teräsovi Oy
Junnaronkatu 16, Salo
www.tarvasovi.fi
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Salminen Mäki Yhtiöt Oy
Katavaniitynkuja 3, 20380 Turku
puh. 010 3842 900
toimisto@smyhtiot.fi
www.smyhtiot.fi

Parasta paikallista
palvelua.
Laadukkaat merkit.
Kotiinkuljetukset ja asennukset
kaiken kokoisiin projekteihin ja
kokonaisuuksiin.

• www.jssuomi.fi

Meillä tuotteet ovat varastossa
heti saatavilla ja nopeasti
toimitettavissa.
Luotettava, kotimainen,
yli 50 vuotta toiminut kodintekniikka-alan yritys

Tervetuloa palveltavaksi !

Laitila
Uusikaupunki

Keskuskatu 22, Laitila | puh. 02 856 556.
Rauhankatu 6, Uusikaupunki | puh. 0105 815 900.
Parasta paikallista palvelua

