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Pohjoista rakennusosaamista

Sakela Rakennus Oy on täyden palvelun rakennusliike Pohjois- 
Suomessa. Toimintamme pääpaino on Kainuun, Pohjanmaan 
ja Savon alueilla. Yrityksemme on perustettu vuonna 2016, ja 
yrittäjillämme on jo perustamista edeltävä vankka kokemus 
erilaisista rakennusprojekteista.

Palveluihimme kuuluvat uudis- ja korjausrakentaminen, 
kokonaisvaltainen rakentaminen (KVR) sekä elinkaarimallilla 
rakentaminen. Erityisesti kaksi viimeksi mainittua edustavat 

 z Liikevaihto 10,4 miljoonaa euroa

 z Liikevaihdon muutos +146,7 %

 z Tilikauden tulos 632 000 euroa

 z Liikevoitto 7,6 %

Muutamia avainlukuja 
(tilanne 12/2018)

ydinosaamistamme. Meiltä syntyvät niin asuintalot, toimitilat, 
julkisrakennukset kuin pienemmät osaurakat. Asiakkaitamme 
ovat kaupungit ja kunnat, yritykset ja yhteisöt ja jossain määrin 
myös yksityishenkilöt.

Työllistämme noin 40–50 omaa työntekijää sekä joukon luotet-
tavia alihankkijoita. Toimimme aina laadukkaasti, kustannus-
tehokkaasti ja aikataulussa pysyen. Asiakastyytyväisyys on yksi 
perusarvoistamme. Työn laadun takaa oma laatujärjestelmämme.

Kuva
galleria

Kuvake

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään 
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai 
älypuhelimeesi.

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on 
GoZee-kuvake.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon



Rakennuspeltityöt
ammattitaidolla

Gneissikuja 7, 90620 Oulu
Puh. 040 869 9291
www.peltipajakovalainen.fi

Uudis- ja korjaus-
rakentaminen

Urakoimme erilaisia uudis- ja korjausrakentamisen kohteita 
vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Olemme toteut-
taneet muun muassa kouluja, päiväkoteja ja hoivakoteja 
sekä halleja, sähköasemia ja liike- ja toimitiloja. Meiltä 
onnistuvat myös haastavat saneeraukset, kuten linjasanee-
raukset ja vesitornien saneeraukset.

Kajaanin jäähalli, 2019
Uuden harjoitusjäähallin rakentaminen (2 800 m2)  
ja päähallin remontointi (4 000 m2)

Pajulan palvelukeskus, 2018
Uuden vanhuspalvelukeskuksen rakentaminen 
(2 000 m2).

Terva Business Park 1, 
Ahlsell Oy:n myymälä, 2018
Teknisen kaupan myymälän rakentaminen 
uudiskohteena (3 100 + 600 m2).

Referenssejämme

Ahlsell Oy:n myymälä



KVR-urakointi

Teemme KVR-urakointina monipuolisesti erilaisia ja erikokoi-
sia kohteita tarkasti asiakkaan toiveiden mukaan. Vahvuu-
tenamme on ennen kaikkea hallien rakentaminen mittavine 
maanrakennustöineen.

Tavoitteemme on aina toimia mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti. Tämän onnistumisessa meitä auttavat hyvät 
suunnittelijat, joiden kanssa yhteistyö sujuu ja suunnitelmat 
voidaan alusta alkaen laatia tukemaan kustannustehok-
kuuden toteutumista.

KOy Kajaanin Huurretie, 2017
Uuden liiketilarakennuksen rakentaminen 
(1 200 m2).

Paloisvirran sähköasema, 2017
Savon Voiman uuden sähköaseman rakentaminen 
(800 m2).

Konehuolto Seppänen Oy, 2019
Uuden korjaamohallin rakentaminen 
(1 500 m2).

Referenssejämme



www.japexit.fi
Puh. 040 583 2005
www.maansiirtomlappalainen.fi

Vuosien kokemuksella 
Savon ja Kainuun alueilla 

Maansiirto ja Louhinta
M. Lappalainen Oy

Asuntotuotanto 

Asuntotuotantomme pitää sisällään kerros- ja rivitalojen raken-
tamisen Kajaanissa, Oulussa ja Ylivieskassa. Ensimmäinen oma 
asuntotuotantokohteemme valmistuu Kajaaniin vuoden 2019 
aikana. Kyseessä on korkeatasoinen rivitalokohde, jossa on 
nähtävissä mielenkiintoisia arkkitehtonisia ratkaisuja.

Asuntotuotannossa hoidamme itse koko prosessin tontin 
hankinnasta viimeistelytöihin. Myös suunnittelutyö on meidän 
käsissämme. Etsimme jatkuvasti uusia tontteja, ja seuraavat 
asunnot ovatkin jo suunnitteilla.

Referenssejämme

As Oy Kajaanin Karpalokuja 12, 2019
12 uuden rivitaloasunnon rakentaminen kahteen 
kaksikerroksiseen rivitaloon. Huoneistojen koko 
55,5–78,5 m2, hankkeen kokonaislaajuus 826 m2.
 

Katso vapaat asunnot 
nettisivuiltamme!

As Oy Kajaanin Karpalokuja 12



Elinkaarirakentaminen

Elinkaarirakentaminen on ydinosaamistamme, johon haluam-
me keskittyä jatkossa vielä enemmän. Tässä palvelumallissa 
hoidamme asiakkaan puolesta kaiken avaimet käteen -peri-
aatteella myös kiinteistön valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi 
ylläpito, huollot ja korjaukset sekä mahdolliset tilamuutokset 
ovat siis meidän vastuullamme vielä 15–20 vuotta kiinteistön 
valmistuttua.

Asiakkaalle elinkaarimalli on helppo ja riskitön vaihtoehto, sillä 
me huolehdimme kaikista kiinteistöön liittyvistä asioista ennak-
koon sovittua vuosivuokraa vastaan.

Kiinnostuitko 
elinkaarirakentamisesta?  

Ota yhteyttä – kerromme 
mielellämme lisää!

Ylä-Kainuun Osuuspankki 
(KOy Ämmänpankki), 2020
Uudisrakennus pankin käyttöön (486 m2).

Referenssejämme



NOSTO- JA KULJETUSPALVELUT
044 592 7307 | WWW.FORDELL.FI

KOy Ämmänpankki
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MONIPUOLISET 
MITTAUSPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!
 Rakennusmittaukset
 3D-koneohjausmallinnus
 Kaapelikartoitukset jne.

Kysy Lisää! 
puh. 046 922 5622
www.geokolmio.fi

MAARAKENNUS
P.MANNINEN OY

juho@maarakennusmanninen.fi  |  www.maarakennusmanninen.fi

040 548 9530
0400 384 007

Asiantuntevaa
maarakennusta

40 vuoden 
kokemuksella.

Tmi Matti Heikkinen • puh. 0400 284 639

Sakela Rakennus Oy

Pääkonttori (Kainuu)
Huurretie 1
87500 Kajaani

Oulun alueen toimipiste
Liuskekuja 3 
90620 Oulu

Toimitusjohtaja Lauri Kemppainen
lauri.kemppainen@sakelarakennus.fi 
045 6665 559

Tuotantojohtaja Tatu Laakkonen
tatu.laakkonen@sakelarakennus.fi 
050 3086 974

www.sakelarakennus.fi 


