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Maalaus- ja
saneeraustöiden
ammattilainen
VAASAN MAALAUSTYÖ REINISALO OY on
50-vuotias perheyritys, joka tunnetaan
laadustaan ja luotettavuudestaan. Toteutamme julkisivusaneerauksia, rakennusmaalausta ja huoneistoremontteja niin yksityiskuin yritysasiakkaillekin. Juuremme ovat
vahvasti Vaasassa, mutta teemme projekteja
myös muualla Pohjanmaalla ja tarvittaessa
kauempanakin.
Työllistämme vakituisesti noin 30 henkeä
(osa töissä talossa jo yli 30 vuotta), mutta
sesonkiaikaan määrä kasvaa yli 50:n.
Suuren kokomme ansiosta pystymme
tarjoamaan palveluita nopealla
aikataululla ja hoitamaan
useita isojakin projekteja
samaan aikaan.

Olemme olleet
alusta asti perheyritys ja
pidämme perinteistä edelleen
kiinni. Toiminnassamme ovat
vahvasti mukana myös
Raija-Leena Reinisalo
sekä Jussin vaimo
Carita Rönn.

1970

Kosti Reinisalo ja Antti Laine perustavat yrityksen.

1980

Huoneistoremontit tulevat mukaan palveluvalikoimaan.

1987

Yritys siirtyy kokonaan Reinisalon perheelle. Kostin poika

1990

Lama-aikana töiden perässä on lähdettävä ajoittain kauaskin.

Aluksi keskitytään uusien asuntojen maalaamiseen.

- luku

- luku

Tapio tulee mukaan pyörittämään toimintaa.

Yritys toteuttaa Helsingissä useita kohteita, kuten valtioneuvoston linnan sisämaalauksen.

2000

Toiminta laajenee julkisivuremontteihin.

2002

Kosti Reinisalo jää eläkkeelle.

2013

Tapio Reinisalo siirtyy syrjään ja hänen veljensä Jussi

2017

Rakennusinsinööri Jere Ala-Jokimäki aloittaa työpäällikkönä.

2020

Yritys täyttää 50 vuotta.

ottaa vastuun yrityksestä.

rakennustelinevuokraamo.fi
Vaasa: Kiillekuja 1, puh. (06) 211 3060
Palvelemme: ma–pe 9–18, la 10–15

Tarjoamme kattavat
palvelut aina asiakkaan
tarpeiden mukaan.
Tarvittaessa
huolehdimme myös
suunnittelusta.

Palvelumme
Julkisivusaneeraukset

Rakennusmaalaukset

Huoneistoremontit

Teemme julkisivusaneerauksia ja -remontteja
sekä betoni- että puutaloihin. Voimme toteuttaa
projektit pääurakoitsijana, jolloin vastaamme
työn kaikista osa-alueista alusta loppuun.

Tarvitaanpa maalauspalvelua sitten uudis- tai
saneerauskohteeseen, peltikattoihin tai ikkunoihin, olemme paikalla. Hoidamme ammattitaidolla myös teollisuushallien ruiskumaalaukset.

Tarjoamme remonttipalveluja lattiasta kattoon
ja keittiöstä kylpyhuoneeseen. Ammattilaisemme hoitavat niin pienet pintaremontit kuin
suuremmatkin urakat laadukkaasti ja sovitussa
aikataulussa.

Laadimme aina huolelliset suunnitelmat töiden
mahdollisimman nopeaan ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen. Työntekijöiden
määrä joustaa tarpeen mukaan, joten remontti
onnistuu aina aikataulussa.

Meiltä onnistuvat kaikki rakennusten sisä- ja
ulkopuolisten seinien tasoitus- ja maalaustyöt.
Kattojen ja ikkunoiden maalausta varten meillä
on omat telineet ja nostimet, jotka mahdollistavat työskentelyn vaativissakin kohteissa.

Pohjanmaan

KEITTIÖKALUSTETUKKU Oy

Toteutamme kaikki huoneistoremontit tarpeesi
mukaan. Joustava henkilökuntamme ja laaja
yhteistyöverkostomme mahdollistavat kaiken
kokoisten kohteiden remontoinnin. Tarvittaessa
kauttamme saa myös suunnittelupalvelun.

Keittiökalusteet ja -asennukset
• Rinnakkaistie 39, 65350 Vaasa
• puh. 06 315 1625
• pkktoy@elisanet.fi • www.pkktoy.fi

Meiltä onnistuvat
julkisivusaneeraukset
kaikenlaisiin kohteisiin.
Käytössämme on aina
sopiva määrä ammattilaisia projektin koon ja
aikataulun
mukaan.

Julkisivusaneerauksen referenssejämme
Kasarmikatu 21, Vaasa

Kappelinmäentie 4, Vaasa

Pitkäkatu 59, Vaasa

Toteutimme vuonna 1936 rakennetun
kerrostalon julkisivuremontin vuonna 2017.
Kokonaisvaltaisessa remontissa uusimme
rakennuksen julkisivurappaukset, ikkunat ja
vesikatot.

Toteutimme julkisivuremontin suureen kerrostaloyhtiöön Ristinummella. Kun talot rakennettiin
1970–1980-lukujen taitteessa, olimme jo silloin
paikalla maalaamassa uudisrakennusten
julkisivuja.

Toteutimme 1970-luvulla rakennettuun
kerrostaloyhtiöön parvekeremontin
vuonna 2019. Remonttiin kuului muun muassa
parvekekaiteiden uusiminen.

Jussin laatuvaatimukset täyttävä Maestro-sisämaalisarja
Sävyttää unelmasi.

Rakennusmaalauksen
referenssejämme
Wärtsilä, Vaasa
Wärtsilän uusi tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus valmistuu Vaskiluotoon vuonna 2021.
Konttori- ja tehdasrakennuksen sisältävään kokonaisuuteen sijoittuvat ainakin moottorivalmistuksen,
teknologiakehityksen, laboratorion ja huollon
toiminnot. Vastaamme kohteen maalaustöistä niin
sisällä kuin ulkonakin.

As Oy Himalajankatu 4, Vaasa
Asuinkerrostalo valmistuu Klemettilään syksyllä 2020.
Kahdeksankerroksisessa talossa on yhteensä 52
asuntoa. Vastaamme kohteen kaikista maalaustöistä.

As Oy Sepänkylän Tähti, Mustasaari
Mustasaaren keskustaan rakennettava viisikerroksinen asuinkerrostalo valmistuu
vuonna 2020. Ensimmäisessä
kerroksessa toimivat päiväkoti
sekä kotipalveluja tuottava
yritys, ylemmissä kerroksissa on senioriasuntoja. Vastaamme
kohteen kaikista
maalaustöistä.

Maalaamme sekä
uudis- että saneerauskohteet vuosikymmenten kokemuksella ja vankalla
ammattitaidolla.

Huoneistoremonttien
referenssejämme
Olemme tehneet yhteistyötä Vaasan kaupungin
vuokra-asuntoja hallinnoivan Kiinteistö Oy
Pikipruukki Fastighets Ab:n kanssa jo vuodesta
1997. Pikipruukilla on eri puolilla Vaasaa tuhansia
asuntoja, ja myös me vastaamme niiden remontoinnista.

Teemme huoneistoremontteja sekä
yksityisasiakkaille että yrityksille ja muille
tahoille. Meiltä onnistuvat kaikenlaiset
remontit avaimet käteen -periaatteella.
Hyvän kumppaniverkostomme avulla
voimme toteuttaa myös esimerkiksi
sähkötyöt ja keittiökalusteiden
valmistamisen mittojen mukaan.

Suomen suosituimmissa ikkunoissa
ja ovissa yhdistyy laatu ja helppous
Valitse sinäkin kotiisi Pihlan ikkunat ja ovet
Ota yhteyttä ja varaa maksuton suunnitteluapu taloyhtiölle

Timo Yli-Korpela | 040 903 0770
www.pihla.fi | 0800 550 880

Meiltä sujuu myös
puutalojen maalaus.
Vuonna 2019 uudelleenmaalasimme 1910-luvulla
rakennetut pienkerrostalot
Vaasassa osoitteissa
Pitkäkatu 5 ja 7.

Huolellista rakentamista.

www.eezy.fi

Jussi Reinisalo
Puh. 0400 562 187
jussi.reinisalo@netikka.fi

• www.jssuomi.fi

Heinäpellontie 13 | 65280 Vaasa | www.vaasanmaalaustyo.fi

