Puuelementtirakentamisen edelläkävijä

PUUELEMENTTIRAKENTAMISTA
VUODESTA 1968

Vieskatalo suunnittelee, valmistaa ja asentaa
laadukkaita puuelementtirakennuksia.
Toimitamme pientalopaketteja, maneesi- ja
hallirakennuksia sekä suurelementtirakenteita.
Tuotantoamme ohjaa sertifioitu ISO 9001
-laatujärjestelmä. Tuotantotilojemme ja
monipuolisen konekantamme ansiosta
pystymme vastaamaan joustavasti ja nopeasti
asiakkaiden tarpeisiin.

”

Käsissämme on syntynyt
lukematon määrä rakennuksia, joissa asutaan,
tehdään töitä ja harrastetaan. Haluamme kulkea
suomalaisten mukana myös
tulevina vuosikymmeninä.

1968

Vieskan Elementti Oy merkitään kaupparekisteriin 12.1.1968. Myöhemmin samana
vuonna yritys toimittaa ensimmäisen navetan Risto Niskalalle. Toimitusjohtaja on
Eino Kauranen.

1970-luku

Elementtitehtaalla työskentelee vajaat 40 henkilöä. Toimitusjohtajana aloittaa
vuonna 1970 Juha Mäki-Petäjä, joka hoitaa tehtäväänsä aina vuoteen 1992 saakka.
Kesko ryhtyy maatilojen Kevi-tuotantorakennusten edustajaksi vuonna 1973.

1980-luku

Toiminta laajenee rivitalojen rakentamiseen.

1990-luku

Suurelementtien valmistus alkaa. Vuonna 1990 yhtiö saa Alavieskan yrittäjäpalkinnon
tunnustuksena työllistämisestä. Vuonna 1992 toimitusjohtajaksi astuu Vesa Pirhonen.
Viisi vuotta myöhemmin hänen seuraajanaan aloittaa Risto Brax, joka toimii
tehtävässä vuoteen 2015 saakka.

2000-luku

Elementtitehdas valmistaa omakotitaloja, rivitaloelementtejä sekä maatilarakennuksia ja teollisuushalleja.

2010-luku

Yritys myy talopaketteja Kotitalo-tuotemerkillä vuodesta 2010 vuoteen 2015 asti.
Seuraavana vuonna talopakettien myynnin aloittaa yrityksen oma myyntiketju tutulla
Vieskatalo-tuotemerkillä.

2015

Toimitusjohtajaksi tulee Johanna Rautakoski.

2018

Vieskan Elementti Oy täyttää 50 vuotta. Oma myyntiketju aloittaa
Vieskahalli-tuotteiden myynnin. Toimitusjohtajana aloittaa Esa Marjakangas.

2019

Yritykselle myönnetään ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Suunnittelu
Laitala Oy

Olen työskennellyt
Vieskan Elementillä
yli 40 vuotta. Työtahti
on ollut aina kova.
Koska rakennukset ovat
erilaisia, pitää ajatuksen
olla koko ajan mukana
tekemisessä.”
- Sakari Heikkilä









Rakennuslupapiirustukset
Rakennesuunnittelu
Puuelementtisuunnittelu
Vastaava työnjohtaja
Pääsuunnittelija
Energiatodistukset
Rakennusten 3D-mallinnus

Mikko Laitala
Honkitie 14
85100 Kalajoki
p. 050 5925 413
www.suunla.com

AMMATTIRAKENTAMINEN

Toimitamme korkealaatuisia ja energiatehokkaita rakennuselementtejä Suomen johtaville
rakennusliikkeille. Pitkäaikaisia asiakkaitamme
ovat muun muassa Lemminkäinen, Hartela,
NCC, Skanska, SRV ja YIT.
Asiakkaamme ovat rakentaneet elementeistä
lukuisia erityyppisiä rakennuksia ja asuinalueita
ympäri maata. Joukossa on esimerkiksi rivi- ja
paritalokohteita sekä päiväkoteja, hoivakoteja
ja muita palvelurakennuksia.
Suurelementtitekniikkamme mahdollistaa
rakennusten yksilöllisen suunnittelun ja
muuntelun. Suurelementit voivat olla jopa 12
metriä leveitä ja 3,5 metriä korkeita. Asennamme elementteihin tehtaalla valmiiksi
ulkoverhoukset, ikkunat ja ikkunanpielet, mikä
nopeuttaa työskentelyä rakennustyömaalla.

Valmistamme kattoristikot kaikkiin omiin
tuotteisiimme. Toimitamme laadukkaita
Vieska-ristikoita myös
mittatilaustyönä.

360º
panoraama

PUU R AKENNUSMATERIA ALINA
Puu sopii erinomaisesti kaikkeen
rakentamiseen: asuinrakennuksiin,
palvelurakennuksiin ja tuotantotiloihin. Puun suosio rakennusmateriaalina kasvaakin koko ajan niin meillä
Suomessa kuin maailmallakin.
Puu on kestävä, luja ja samalla
helposti työstettävä rakennusmateriaali. Puu toimii myös luonnollisena
äänen ja lämmön eristeenä sekä
kosteuden tasaajana.
Puun käyttö rakentamisessa on ekologisesti kestävä valinta, sillä puurakennus sitoo hiiltä ilmakehästä koko
elinkaarensa ajaksi. Puu ei missään
vaiheessa päädy myöskään kaatopaikalle tai ongelmajätteeksi, vaan
materiaali voidaan kierrättää esimerkiksi energiaksi.

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Katso maneesin esittelyvideo!

nemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Eristämätön halli
on kustannustehokas
ratkaisu esimerkiksi
konesuojaksi tai
varastotilaksi.

VIESKAHALLI

Puuelementtihallien valikoimassamme on maneeseja ja hevostalleja,
konehalleja sekä liike-, teollisuus- ja
talousrakennuksia. Toteutamme hallirakennuksia myös asiakkaiden omien
suunnitelmien pohjalta.
Meillä on vuosikymmenten kokemus
maneesien rakentamisesta. Teemme
ammattitaidolla jopa 70 metriä pitkiä
ja 25 metriä leveitä maneeseja, jotka
tarjoavat laadukkaan ja turvallisen
harrastustilan ratsukoille.

”

Lämpöeristetyssä Vieskahallissa on mukavaa tehdä töitä.

Maailman paras rakennuspuu kasvaa suomalaisessa metsässä
ja jalostetaan maailman moderneimmassa sahalaitoksessa.
Junnikkala tuntee oman alueensa terveet metsät,
työllistää lähiseudun ihmisiä ja kasvattaa hyvinvointia.
Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta.

360º
panoraama

VIESKATALO

Valmistamme energiatehokkaita, laadukkaita
ja kestäviä talopaketteja. Laajassa mallistossamme on perinteisiä talomalleja ja moderniin makuun sopivia vaihtoehtoja, joita on
mahdollista muunnella asiakkaan yksilöllisten
toiveiden mukaan. Teemme talopaketteja myös
asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta.
Valmistamme ja eristämme elementit kuivissa
ja lämpimissä tehdastiloissa. Asennamme
elementteihin tehtaalla myös ulkoverhouksen
ja ikkunat pieluksineen. Korkea valmistusaste lyhentää rakentamisaikaa työmaalla ja
vähentää kosteusriskiä.
» www.vieskatalo.fi

”

Kotisi on linnasi.
Siksi jokainen meiltä
lähtevä koti on sinun
ja perheesi näköinen.
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EKOR AKENNE TIL AUK SESTA
Asennamme tilauksesta täysin
muovittoman, puupohjaisen lämmöneristeen kaikkiin Vieskatalo-malleihin. Eristämme rakennuksen
ulko- ja väliseinät sekä yläpohjan
Ekovilla-lämmöneristeellä, joka
tasaa sisäilman kosteutta luonnon
omalla menetelmällä. Ilmansulkuna
käytämme Ekovilla X5 -ilmansulkupaperia, joka mahdollistaa täysin
hengittävän eristerakenteen.

Vieskan
Elementti Oy:n
pitkäaikainen
yhteistyökumppani

K. ISOTALUS Oy

hoitaa kuljetukset ja
nosturiasennukset
ammattitaidolla.

• NOSTO-OVET • TAITTO-OVET

0207 330 330 | www.turner.fi

Katso luhtitalon esittelyvideo!
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panoraama

Kuvagalleria
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Laadukasta rakentamista

- Omakotitalot
- Teollisuushallit
- Remontoinnit

Sami Alavaikko
040 963 1575
Marjakankaantie 7, 85100 Kalajoki

www.roserakennus.fi

”

0500 562 188
rakennusliikenivala.fi
MONIPUOLISTA
RAKENTAMISOSAAMISTA

Kokemuksella
&
menestyksellä

KIRVESMIESTYÖT &
SANEERAUKSET
UUDIS- / ELEMENTTI
RAKENTAMINEN
TALOMYYNTI &
OMA TUOTANTO
Myös avaimet käteen

Vieskatalo – tehty elämää varten.

www.akratalosuunnittelu.fi

Suunnittelu
HVihelä Oy

Karjantie 6, 85100 Kalajoki
Puh. 0440 665 344

Rakennusliike palveluksessasi
yli 30 vuoden kokemuksella.

Puh. 040 532 0789
www.sata-pirkanrakennuspalvelu.fi

VIESK ATALO | VIESK AHALLI
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