
Maanrakennusalan
aMMattilainen

luotettava 
yhteistyökuMppani



  Maanrakennus on ammattilaisten työtä.

  pientalorakentajille:
• Luvat & vastuut
• Maanrakennustyöt  

ja perustukset
• Salaojat ja pihatyöt

• 
• Täytöt
• Erikoistyöt
• Louhinnat
• Rakennusteknilliset työt

rakennusteini oy  on vuonna 1968 
perustettu perheyritys, joka tarjoaa laadukkaita 
maanrakennusurakointipalveluita pääsääntöi-
sesti eteläisen Suomen alueella. Asiakkaitam-
me ovat rakennusliikkeet ja kertarakentajat 
sekä tielaitos, kaupungit ja kunnat.

Osaamiseemme kuuluvat maa- ja kallioraken-
tamiseen liittyvä urakointi ja konevuokraus, ve-
sirakennus- ja ruoppaustyöt, kuljetustoiminta, 
purkutyöt sekä talorakentaminen. Työllistäm-
me noin 25 monipuolista maanrakennusalan 
ammattilaista. 

Myllykalliontie 6, 00200 Helsinki
Puh. (09) 679 331, 0400 411 555

Fax (09) 679 332
asfalttipojat@asfalttipojat.fi • www.asfalttipojat.fi

ASFALTTIPOJAT OY

ammattirakentajille:
• Maanrakennustyöt
• Tarjouspyynnöt
• Erikoistyöt

• 

• Louhinnat
• Rakennustekniset työt
• Konevuokraus



Lvi-Trio Oy, Laurilantie 136, 01400 Vantaa
Puhelin (09) 838 6450, info@lvi-trio.fi, www.lvi-trio.fi

Myymälä avoinna arkisin 7.30-16.30

Monipuolisella kalustollaMMe 
pystymme hoitamaan kohteita omakotitalois-
ta kerrostaloihin ja pyöräteistä satamatöihin. 
Kalustoomme kuuluu useita tela-alustaisia 
kaivinkoneita,kaivurikuormaaja, kaksi pyörä-
kuormaajaa, tiehöylä, pienkoneita ja kuorma-
autoja – monipuolisilla lisävarusteilla höystet-
tyinä.

laatuJÄrJestelMÄMMe  takaa 
työn korkean laadun rakentamisen jokaisessa 
vaiheessa. Laadukkaan työn tekeminen vaatii 
myös ammattimaisen työnjohdon, joka kon-
sultoi työntekijöiden, rakennuttajan edustajan 
sekä eri töissä olevien suunnittelijoiden kans-
sa.

parasta ammattilaisille ja pientalorakentajille.

rakennuspalvelut
Palveluihimme kuuluvat myös rakennustek-
nilliset työt. Voimme hoitaa talonrakennus-
projektin alusta loppuun asti, eli myös ns. 
kirvesmiehen työt. Olemme toteuttaneet 
rakennusprojekteja omakotitaloista kerrosta-
loihin ja suuriin toimistorakennuksiin.

 teemme kerralla valmista.



Insinööritoimisto 
Perusfundamentti Oy

* Rakennuttamistehtävät
* Asiantuntijapalvelut

Puh. 0500 419 723
perusfundamentti@elisanet.fi
www.perusfundamentti.fi

Kutsu meidät maksuttomalle Kotikäynnille, niin annamme asunnostanne luotettavan arvion, kartoitamme toiveen-
ne nykyisen asunnon myynnistä sekä uuden kodin löytämisestä. Ota yhteyttä asuntokaupan ammattilaisiin!

VÄLITYSPALKKIOTARJOUS -20 %: Annamme 20 %:n alennuksen normaalihintaisista asunnon välitys- ja vuokraus-
palkkioista Rakennusteini Oy:n asiakkaille. Huom! Mainitse tämä ilmoitus toimeksiantoa tehtäessä. Alennus voi-
massa VAIN Vallilan ja Mannerheimintien asuntomyymälöissä.

TURVALLISTA JA TEHOKASTA VUOKRAUSPALVELUA: Asuntovarallisuusyksikkömme (Vallilan asuntomyymälässä) on 
erikoistunut vuokra-asuntojen välittämiseen ja hallinnoimiseen yli 10 vuoden kokemuksella. Takaamme 1. vuoden 
vuokranmaksun! Ota yhteyttä puh. 010 622 3908 tai vuokrauspalvelut@kiinteistomaailma.fi.

Kiinteistömaailma Vallila
Excellence m² Oy LKV
Puh. 010 622 3920
vallila@kiinteistomaailma.fi
Sturenkatu 29, 00510 Helsinki
www.excellencem2.fi

Välityspalkkioesim. NETTI 900 € + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta + asiakirjakulut, minimipalkkio 3000 €. 
Vuokrauspalkkio: 0-1,24 x 1 kk vuokra, takaamme 1. vuoden vuokranmaksun. Kaikki hinnat sis. ALV.

Kiinteistömaailma Mannerheimintie
Manskun Kodit Oy LKV
Puh. 010 622 3900
taka-toolo@kiinteistomaailma.fi
Mannerheimintie 104, 00250 Helsinki
www.manskunkodit.fi

Onnistunut 
asuntokauppa
alkaa Kotikäynnistä

tilitoimisto ACC Orlando Oy  |   puh. 010 239 0590  |  www.orlando.fi

Tarjoamme kokonaisvaltaista taloushallinnon palvelua kaikenkokoisille 
yrityksille. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme yhdessä yrityksesi parhaan 
palvelukokonaisuuden. Tarjoamme myös kattavat sähköiset palvelut.

Menestykseen tarvitaan avointa 
ja kestävää tilitoimistosuhdetta.

Koivukummuntie 15
01510 Vantaa

Puh. 09 870 1788
Fax: 09 870 2119
rakteini@rakennusteini.fi
etunimi.sukunimi@rakennusteini.fi

Rakennusmestari Jari Teini, hall. pj
Puh. 0400 426 060
Rakennusmestari Jouni Teini, TJ
Puh. 0400 437 710
Työpäällikkö Mika Myllymäki
Puh. 0400 784 184

www.rakennusteini.fi


