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- Mannerheimintie 43a, sisäpihan rappauksien ja parvekkeiden uusiminen 2018 
- Muukalaiskatu 1, katujulkisivujen rappauksien uusiminen, 2018 
- Eerikinkatu 20, katujulkisivun uudelleen rappaus ja pihajulkisivun maalaus sekä parvekkeiden uusiminen 
- Hiihtomäentie 24-26, kahden talon julkisivujen eristerappaus ja parvekkeiden uusiminen 2018 
- Asemapäällikönkatu 2, julkisivujen eristerappaus, parvekkeiden uusiminen, ikkunoiden uusiminen ja LTO 
järjestelmän rakentaminen 2018 
- Lutherinkatu 14, päätyseinän parvekkeiden uusiminen 
 
- Honkatie 1, sisäpihan uudelleen rappaus ja parvekkeiden uusiminen, 2017 
- Runeberginkatu 8-Perhonkatu 5, katu- ja pihajulkisivujen paikkarappaus ja maalaus sekä sisäpihan 
parvekkeiden uusiminen 2017 
- Mäntytie 13, parvekkeiden uusiminen ja julkisivujen terastirappauksien korjaus 2017 
- Vellamonkatu 16, talon päätyjulkisivun uudelleen rappaus ja parvekkeiden uusiminen sekä koko talon 
maalaus ja parvekkeiden kunnostus 
 
- Porvoonkatu 30, piha- ja päätyjulkisivun uudelleen rappaus, parvekkeiden purku ja uusiminen sekä 
paikkarappaus ja maalaus 2016  
- Satamakatu 2, pihajulkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostus  
- Hakolahdentie 5, talon parvekesivun ja päädyn rappaus sekä parvekkeiden uusiminen 
- Mannerheimintie 148, Pihajulkisivun rappauksien uusiminen ja parvekkeiden kunnostus, 2016 
- Uudenmaankatu 37, Hyvinkää parvekkeiden uusiminen ja julkisivujen korjaustöitä 
- jääkärinkatu 11, katujulkisivun paikkarappaus ja maalaus, 2016 
- Annankatu 26, katujulkisivujen paikkarappaus ja maalaus, 2016 
- Museokatu 46, katu- ja pihajulkisivujen rappauksien uusiminen ja parvekkeiden kunnostus,  
- Merimiehenkatu 18, katu- ja pihajulkisivujen paikkarappaus ja maalaus 2016 
 
- Virkkalan Vallaantie 35 (Virkkalan pistetalot). Talojen 3kpl siporex rungon osittainen uusiminen ja julkisivujen 
rappauksien uusiminen, parvekkeiden kunnostus ja vesikattojen osittainen uusiminen 
- Pihlajatie 28, julkisivujen rappauksien ja parvekkeiden uusiminen, 2015 
- Meritullinkatu 6, katu- ja sisäpihan uudelleen rappaus ja sisäpihan parvekkeiden uusiminen sekä kokonaan 
uusien asuntoparvekkeiden rakentaminen  
- Mechelininkatu 45, Sisäpihan uudelleen rappaus ja parvekkeiden uusiminen, 2015  
- Koivikkotie 12, talon päädyn rappauksien uusiminen ja koko talon julkisivujen maalaus sekä sisäpihojen 
kunnostus 
- Laivanvarustajankatu 9, talon päätyjulkisivun uudelleen rappaus 
- Temppelikatu 6, parvekkeiden uusiminen ja sisäpihan maalaus 2015 
- Riihitie 8, sisäpihan parvekkeiden perusteellinen kunnostus ja osittainen uusiminen 2015 
 
- Museokatu 46, katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostus 2014 
- Vesannontie 5, julkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden uusiminen 
- Albertinkatu 10, pihajulkisivun uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostus 2014 
- Fredrikinkatu 75, sisäpihan uusien parvekkeiden rakentaminen 2014 
- Museokatu 33, sisäpihan tuuletusparvekkeiden uusiminen 2014 
 
Uudelleen rappauskohteita ja parvekkeiden uusimistöitä vuosilta 2013-2008 
- Fredrikinkatu 68, katujulkisivun korkeanosan uudelleen rappaus, katujulkisivun muiden julkisivujen 
paikkarappaus ja maalaus sekä sisäpihan parvekkeiden kunnostus 2013 
- Mannerheimintie 136, Piha- ja katujulkisivujen rappauksien ja parvekkeiden uusiminen, 2012 
- Pikkukoskentie 19, parvekkeiden uusiminen 2013 
- Töölöntorinkatu 1B, Piha- ja katujulkisivujen uudelleen rappaus sekä parvekkeiden kunnostus 2012 
- Runeberginkatu 42, Katujulkisivun rappauksien uusiminen pihajulkisivun paikkarappaus ja maalaus, 2012 
- Kirjantyöntekijönkatu 6, katujulkisivun uudelleen rappaus 
- Huopalahdentie 10, Katujulkisivun ja sisäpihan uudelleen rappaus, 2011 
- Kapteeninkatu 3, puoleisen julkisivun uudelleen rappaus ja Laivanvarustajankadun puolen paikkarappaus ja 
maalaus 2011 
- Eerikinkatu 31, Katujulkisivujen uudelleen rappaus 2010 (kohde voitti vuoden julkisivuremontti palkinnon) 
- Mechelininkatu 39, Katujulkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostus, 2010 (Ravintola 
Lehtovaaran talo) 
- Töölöntorinkatu 5, Katujulkisivun uudelleen rappaus 2010 
- Topeliuksenkatu 23, Pihan ja päädyn terastirappaus ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus, 2010 
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- Jääkärinkatu 8, Katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus, parvekkeiden kunnostus, kiinteistön sisäpuoliset 
muutostyöt, 2010 
- Fleminginkatu 14, katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus 2010  
- Läntinen Brahenkatu 4b, katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus 2010 
- Sturenkatu 37-41, kaikkien julkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostus 2009 
- Pohjoistanta 8, pihajulkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostustyöt 2009 
- Helsinginkatu 11, sisäpihan uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostus (Katujulkisivu rapattu uudelleen 
vuonna 2001)  
- Runeberginkatu 38, katujulkisivun uudelleen rappaus, 2009 
- Topeliuksenkatu 35, katujulkisivun uudelleen rappaus, 2009 
- Töölönkatu 42, pihajulkisivujen uudelleen rappaus, 2009 
- Kalevankatu 31, sisäpihan uudelleen rappaus 2009 
- Kalevankatu 51, katujulkisivun uudelleen rappaus 
- väinämöisenkatu 29, Katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus, 2009 
- Taivaanvuohentie 15, julkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden uusiminen 
- Acricolankatu 4, katu- ja sisäpihojen julkisivujen uudelleen rappaus sekä parvekkeiden kunnostus 2008 
- Museokatu 20-22, katujulkisivun uudelleen rappaus, 2008 
- Caloniuksenkatu 8, Katu-ja sisäpihan uudelleen rappaus, 2008 
- Kuusitie 9, katujulkisivun ja päädyn uudelleen rappaus sekä muiden julkisivujen maalaus ja parvekkeiden 
kunnostus 2008 
- Vuorimiehenkatu 4, katujulkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostustyöt 2008 
- Pääskylänrinne 3, katujulkisivujen uudelleen rappaus 2008 
- Merimiehenkatu 19-21, julkisivujen uudelleen rappaus ja parvekkeiden kunnostustyöt 
 
 
 
  
 


