Luotettava ja laadukas rakentaja
www.savonlinnanrakentajat.fi
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Rakentamisen asiantuntija
Savonlinnan Rakentajat Oy tarjoaa
asiantuntevia korjaus- ja uudisrakentamisen palveluita Itä-Suomen alueella. Rakennamme ja saneeraamme
niin toimi- ja tuotantotiloja kuin
asuinrakennuksiakin. Asiakkaamme
ovat sekä julkisen että yksityisen
sektorin toimijoita.

Rakentaminen on taito- ja tahtolaji.
Me yhdistämme pian 40-vuotisen
kokemuksemme alan uusimpaan
tietotaitoon, kehittyviin materiaaleihin sekä rakentamisen nykyaikaisiin
menetelmiin. Ratkaisumme kestävät
sekä aikaa että tiukkaa tarkastelua.
Tervetuloa asiakkaaksemme!

Korkealaatuinen lopputulos ja tyytyväiset asiakkaat ovat olleet
toimintamme ydin kohta 40 vuotta.

1980

1992

Niilo Käyhkö ja Pentti
Pentikäinen perustivat
Rakennusliike Käyhkö &
Pentikäinen Ky:n.

Yrityksen nimi ja yhtiömuoto
muuttuivat Rakennusliike Niilo
Käyhkö Oy:ksi ja Niilo Käyhköstä
tuli yrityksen pääomistaja.

2003

2012

2018

Rakennusliike Niilo Käyhkö Oy
osti Savonlinnan Rakentajat Oy:n
liiketoiminnan.

Raimo Tynkkynen ja Pasi Juvonen
ostivat Rakennusliike Niilo Käyhkön
koko osakekannan.

Yrityksen nimi muutettiin
Savonlinnan Rakentajat Oy:ksi.

Joensuun Rakennuspurku ja Timanttiurakointi Oy
Saneeraustyöt yli 20 vuoden kokemuksella
• Timanttiporaus ja -sahaus • Lattian hionta ja jyrsintä
• Asbestipurku • Saneerauspurut käsin ja koneellisesti.

OTA
YHTEYTTÄ
JA PYYDÄ
TARJOUS!

Kuurnankatu 7, 80100 Joensuu • puh. 050 560 4092 • info@joensuunrakennuspurku.fi • www.joensuunrakennuspurku.fi
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Huolellinen suunnittelu ja laadunvarmistus
takaavat erinomaisen lopputuloksen myös
uudiskohteissa. Kerro meille, minkälaisen
kohteen haluat toteuttaa, ja asiantunteva
rakentamispalvelumme ottaa haasteen vastaan!

Rakentamispalvelut
Korjausrakentaminen on ydinosaamistamme. Hallitsemme korjausrakentamisen erikoisvaatimukset erilaisissa olosuhteissa. Saneeraamme
ja remontoimme kerros- ja rivitaloja,
yksityiskohteita sekä julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja.
Kosteus- ja homevauriot, modernisoinnit, ikkunoiden vaihdot, parvekeremontit sekä putkisto- ja hissisaneeraukset ovat arkipäiväämme.

Rakentajamme suunnittelevat ja
toteuttavat työvaiheet joustavasti
ja huomioivat asiakkaiden toiveet.
Näin varmistamme, että taloyhtiössä
asuvien arki sujuu remontin aikana
mahdollisimman häiriöttömästi.
Uudisrakennuskohteitamme ovat
kerros- ja rivitalot, laajennukset sekä
tyylikkäät erikoiskohteet.

Korkea laatu ja työturvallisuus ovat
toimintamme keskiössä. Käytössämme on työmaakohtainen laadunvarmistus sekä yrityskohtainen laatujärjestelmä. Kannamme projektista
kokonaisvastuun ja pidämme huolen
sopimusten, aikataulujen ja budjetin
pitävyydestä sekä tarkasta ja huolellisesta toteutuksesta.

KARJALAN BETONI OY
- Valmisbetonit ja pumppaukset.
- Liikenne-esteet, betonipalikat:
tukimuurit, siilot yms. ks.
- Kysy lattioita tehtynä Betonipalikka.fi
Kun rakennat katso ensin
kuinka voimme auttaa:

www.Karjalanbetoni.fi / 0400250015

Savonlinna
Värilinja
Oy
Värilinja Oy
Olavinkatu 60, 57100 Savonlinna
puh. 010 323 3930, savonlinna@varisilma.fi
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Mittatarkat peltisepäntyöt
Osaavat peltiseppämme toteuttavat
ammattitaidolla kaikki peltisepäntyöt, kuten vesi- ja suojapellitykset,
peltikatot ja peltirakenteet sekä
takkojen ja uuninedusten pellit.

• peltikatteet
• vesipellit
• kourut ja kattoturvatuotteet
• piipun pellitykset
• listat
• IV-kanavien muunto-osat

Tervetuloa verstaallemme tilaamaan
mittatarkat tuotteet joko mukaan tai
valmiiksi asennettuina.

Yhteistyössä
• Terassi- ja parvekelasitukset sekä huolto
• Sisustus- ja rakennuslasitukset • Päivystys 24/7
• Venelasitukset
• Korjaukset ja vaihdot
• Ajoneuvojen lasit

044 476 0720
www.linnalasi.fi

Mertajärventie 10, Savonlinna • toimisto@linnalasi.fi

www.savotek.fi

Referenssejämme
Referenssejämme
Referenssejämme
Referenssejämme
2015 As Oy Haapila, uudiskohde palaneen rivitalon paikalle
As Oy Linnankatu 24–26, tekniikkasaneeraus
Palvelutalo Helminauhan saneeraus
Rantasalmen koulukeskus, E-osan saneeraus
Rantasalmen koulukeskus, liikuntahallin katto
2016 As Oy Heikinranta, parvekkeiden uusiminen
Säästäjien As Oy, kahden hissin rakentaminen
Savonlinnan Vesi, jätevedenpuhdistamon valvomon saneeraus
As Oy Kanervatie 8, rivitalon tekniikkasaneeraus
MAMK Energiatehokkuushanke 2016
Rantasalmen lukion saneeraus
2017 As Oy Savontie 1–3, vesikatto ja parvekesaneeraus
Juvan terveyskeskus, ikäihmisten väistötilat
As Oy Olavinkatu 35, parvekkeiden uusiminen
Suur-Savon Sähkö Oy, Rantasalmen lämpölaitos
Rantasalmen koulukeskus, B-osan vaihe 1

Sähkösuunnittelu
& sähköurakointi
Ismo Paananen puh. 0440 698 809
Jouni Ek puh. 0440 802 921

Sähköpalvelu Paananen Oy
Jokiniementie 22,
57210 Savonlinna
www.sahko-palvelu.fi

Jo 70 v. maalausliikettä

Mustalahti 37, 57230 Savonlinna
puh. 0500 555 745
maalaus.hintzell@spyder.fi
www.maalausliikehintzell.fi
Sisä- ja ulkomaalaukset, huoneistoremontit
tapetointi, ohutrappaus ja muut tasoitetyöt.

Onko sinulla meille projekti?
Ota meihin yhteyttä
– suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu!

Savonlinnan Rakentajat Oy
Ahertajantie 7
57230 SAVONLINNA
Puhelin (015) 555 0260
www.savonlinnanrakentajat.fi

