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Uudenmaan korjausrakentajat Oy 
Korjausrakentamisen asiantuntija 

 
Yritysesittely 
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Uudenmaan 
korjausrakentajat 

Uudenmaan korjausrakentajat Oy suorittaa julkisivusaneerauksia ja korjausrakentamista tarjoten vastuullista ja asiantuntevaa rakentamista 
näillä osa-alueilla. Teemme kiinteistöjen kokonaisvaltaisia korjaustöitä sisältäen julkisivujen kaikki korjaustyöt, maalaustyöt, parvekkeiden 
uusimis- ja korjaustyöt, peltityöt ja metallityöt sekä rakennusten sisäpuoliset työt esim. porrashuoneiden maalaustyöt. 
Tämän lisäksi teemme entisöintejä ja koristemaalauksia. 
  
Yritys on valinnut riveihinsä parhaat korjausrakentamisen saralla vuosia työskennelleet työnjohtajat, työntekijät sekä alihankkijat. 
Näiden myötä tarjoamme asiakkaille parasta mahdollista palvelua. Keskitymme myös asiakaslähtöiseen rakentamiseen, joka tarkoittaa sitä, että 
urakan aikana kiinteistön käyttäjiä tiedotetaan työn edetessä riittävästi ja jokainen saamamme asiakaspalaute käsitellään. 
  
Käytössämme ovat vuosien aikana valitsemamme parhaaksi katsotut aliurakoitsijat, eli emme käytä satunnaisia aliurakoitsijoita. Suoritamme 
töitä myös omalla miehistöllä. sekä vakiintuneiden yhteistyökumppanien kanssa jotka koostuvat erittäin kokeneista ammattimiehistä esim. 
rappareista, maalareista, peltimiehistä, metallimiehistä, parvekemiehistä, kirvesmiehistä sekä apumiehistä. Pelti- ja metallityöt teemme 
pääasiassa omalla pelti- ja metalliverstaalla. 

	  
Yritys on velaton ja näin pystyy tarjoamaan asiakkailleen varmaa, nopeaa ja laadukasta työtä. 
 Asiakkaitamme ovat pääasiassa taloyhtiöt, säätiöt, Espoon ja Helsingin kaupunki, ministeriöt, puolustuslaitos, vakuutusyhtiöt ja yksityiset 
kotitaloudet. 
  
Käymme mielellään esittelemässä meneillään olevia ja tehtyjä kohteitamme paikan päällä, jotta tilaaja saisi kokonaiskuvan korjaushankkeen 
toteuttamisesta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä näyttöä varten! 
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Yhteystiedot 
 
Käyntiosoite:  Kaukalammentie 97, 04820 Kaukalampi 
 

  Posti ja tarjoukset alla olevaan osoitteeseen 
  Uudenmaan korjausrakentajat Oy 
  PL 49 
  04601 Mäntsälä 
   

Puhelin:   040-90087 20, 040-900 87 00 
Fax:   09- 694 52 65 
Email:   pasi.tuominen@korjausrakentajat.fi 

  kimmo.reinikainen@korjausrakentajat.fi 
  toimisto@korjausrakentajat.fi 
   

Internet:   www.korjausrakentajat.fi 
 
Toimiala   Julkisivusaneeraukset 

  Korjausrakentaminen ja maalaustyöt 
  Linjasaneeraukset 
  Entisöinti 
  Uudismaalaukset 
  Konsultointi 
  Kustannuslaskenta 

 
 
 
 
 

Uudenmaan	  korjausrakentajat	  
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Referenssi kohteitamme 
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Kohteita 2010 



Fleminginkatu 14, Helsinki 

6 

§ Katu- ja pihajulkisivun uudelleenrappaus ja maalaustyöt, sekä pihan 
parvekkeiden kunnostustyöt (n.1400m2) 
§ Vuosi 2010 
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Eerikinkatu 31, Helsinki 
§ Katujulkisivujen uudelleenrappaus ja maalaustyöt 
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Merikatu 7, Helsinki 
 
 §  Katujulkisivun uudelleenrappaus ja maalaustyöt 



Topeliuksenkatu 23, Helsinki 

9 

§ Piha- ja katujulkisivujen uudelleen rappaustyöt 
§ Vuosi 2010 
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Mechelininkatu 39, Helsinki 
§ Katujulkisivujen 
uudelleenrappaus ja 
maalaustyöt sekä 
parvekkeiden kunnostustyöt 
 

Koroistentie 13, Helsinki 
§ Katujulkisivun tiilimuurauksen 
uusiminen, sekä parvekkeiden ja 
ikkunoiden- ja parvekeovien 
uusimistyöt 
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Saarenkatu 10, Helsinki 
§ Parvekkeiden uusimistyö 

Laivastokatu 4, Helsinki 
§ Pihajulkisivujen uudelleen 
rappaus- ja maalaustyöt sekä 
parvekkeiden uusimistyöt 
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Luuvanniementie 12, 
Helsinki 
§ Kiinteistön julkisivujen 
uudelleen rappaus- ja 
maalaustyöt, sekä 
parvekkeiden uusimistyöt. 

 

Viherniemenkatu 7, Helsinki 
§ Katujulkisivun uudelleen rappaus 
ja maalaus sekä parvekkeiden 
uusimistyöt 
 



Portimopolku 5, Helsinki 

13 

§ Kiinteistön kaikkien julkisivujen uudelleenrappaus- ja maalaustyöt (n.
1800 m2) 
§ Parvekkeiden kunnostustyöt 
§ Vuosi 2010 
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Pihlajatie 5-7, Helsinki 
§ Katu- ja pihajulkisivujen 
paikkarappaus ja 
maalaustyöt 
 

Läntinen Brahenkatu 4b, 
Helsinki 
§ Katu- ja pihajulkisivujen 
uudelleen rappaus ja maalaustyöt 
 
 



Klaavuntie 14, Helsinki 

15 

§ Parvekkeiden kunnostustyöt 
§ Parvekkeita 70 kpl 
§ Vuosi 2010 
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Kohteita 2009 



Sturenkatu 37-41, Helsinki 

17 

§ Korttelikiinteistön kaikkien julkisivujen uudelleenrappaus- ja maalaustyöt 
(n.3000 m2). 
§ Sisäpihan julkisivujen paikkarappaus- ja maalaustyöt sekä parvekkeiden 
kunnostustyöt (n. 2200 m2) 
§ Vuosi 2009 



Sturenkatu 37-41, Helsinki 

18 

Sisäpihalla kunnostettuja 
tuuletusparvekkeita 28 kpl. 



Pohjoisranta 8, Helsinki 

19 

§ Neljän pihajulkisivun ja seinäpäädyn (eristerappaus) uudelleenrappaus- ja 
maalaustyöt sekä tuuletusparvekkeiden kunnostustyöt (n.2000 m2) 
§ Vuosi 2009 



Helsinginkatu 11, Helsinki 

20 

§ Katujulkisivujen kunnostustyöt suoritettiin vuonna 2001 



Helsinginkatu 11, Helsinki 

21 

§ Pihajulkisivujen uudelleen rappaus ja maalaustyöt sekä parvekkeiden kunnostustyöt 
(n.1000 m2). Lisäksi pihan louhinta- ja räjäytystyöt. 
§ Pyörä- ja roskakatoksen rakennustyöt. 
§ Vuonna 2009 

Polkupyöräkatos 
ja piha valmiina 

Parvekekaiteet 
uusittu. 

Pihan 
rakennustyöt 
käynnissä 



Fredrikinkatu 19, Helsinki 

22 

§ Korttelikiinteistön kaikkien katujulkisivujen paikkarappaus ja –maalaustyöt sekä 
koristeiden uusimistöitä (n.4500 m2). 
§ Sisäpihan julkisivujen paikkarappaus ja maalaustyöt sekä parvekkeiden 
kunnostustyöt (n. 1500 m2) 
§ Vuosi 2009 



Topeliuksenkatu 35, Helsinki 

23 

§ Katujulkisivun uudelleen rappaus. 
§ Julkisivu yhteensä 600 m2 
§ Vuosi 2009 



Kalevankatu 51, Helsinki 

24 

§ Katujulkisivujen uudelleenrappaus ja -maalaustyöt (n.500 m2). 
§ Vuosi 2009 



Väinämöisenkatu 29, Helsinki 

25 

§ Katujulkisivujen uudelleenrappaus- ja maalaustyöt (n.1000 m2). 
§ Terasti parvekkeiden rappaus- ja parvekkeiden kunnostustyöt sisäpihalla ja 
julkisivulla. 
§ Vuosi 2009 

Ylälistan tehostelaseeraus 
vanhan mallin mukaisesti. 



Runeberginkatu 38, Helsinki 

26 

§ Kiinteistön katujulkisivun uudelleen rappaus- ja maalaustyöt (n. 500 m2). 
§ Vuosi 2009 



Töölönkatu 42, Helsinki 

27 

§ Pihajulkisivun uudelleenrappaus ja -maalaustyöt (n.500 m2). 
§ Parvekkeiden kunnostustyöt. 
§ Vuosi 2009 



Marsalkanpolku 5, Helsinki 

28 

§ Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostustyöt, sekä ikkunoiden ja ovien uusimistyöt. 
§ Kohde toteutettiin käyttämällä Schücon alumiini-ikkunajärjestelmää. 
§ Vuosi 2009 



Taivaanvuohentie 15, Helsinki 

29 

§ Katujulkisivujen uudelleenrappaus ja maalaustyöt (n.1300 m2) 
§ Parvekkeiden uudelleenrakennustyöt 
§ Vuosi 2009 



Marunakuja 6, Helsinki 

30 

§ Kahden kerrostalon eristerappaustyöt sekä ikkunoiden ja ovien 
uusimistyöt yhdessä Skaala Oy:n kanssa (n.6000 m2) 
§ Vuosi 2009 



Marunakuja 6, Helsinki 

31 



Koillisväylä 9a, Helsinki 

32 

§ Kiinteistön parvekkeiden sekä ikkunoiden ja parvekeovien uusimistyöt. 
§ Vuosi 2009 



Amiraalinkatu 1, Helsinki 

33 

§ Kiinteistön julkisivupintojen ja parvekkeiden kunnostus- ja maalaustyöt. 
§ Ikkunoiden uudet tiilipalkit sekä uudelleenmuuratut parvekekaiteet: materiaalit 
toimitti Wienerberger Oy. 
§ Vuosi 2009 

Kunnostettuja parvekkeita n. 40 kpl. 
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Kohteita 2008 



Agricolankatu 4, Helsinki 

35 

§ Katu- ja sisäpihan julkisivujen uudelleen rappaus sekä parvekkeiden 
peruskorjaus. 
§ Julkisivut yhteensä 3800 m2 
§ Vuosi 2008 



Kuusitie 7-9, Helsinki 

36 

§ Kuusitie 9 katujulkisivun ja päädyn uudelleen rappaus sekä sisäpihan 
paikkarappaus, maalaus ja parvekkeiden kunnostus. 
§ Kuusitie 7 sisäpihan paikkarappaus ja maalaustyö. 
§ Julkisivuja yhteensä 2600 m2 
§ Vuosi 2008 



Vuorimiehenkatu 4, Helsinki 

37 

§ Katujulkisivujen uudelleen rappaus ja 
parvekkeiden kunnostustyöt. 
§ Julkisivut yhteensä 2000 m2 



Pääskylänrinne 3, Helsinki 

38 

§ Katujulkisivun uudelleen rappaus. 
§ Pihajulkisivujen ikkunoiden maalaus 
§ Julkisivuja yhteensä 1800 m2. 
§ Vuosi 2008 



Merikatu 19-21, Helsinki 

39 

§ Katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus ja
parvekkeiden kunnostustyö
§ Julkisivut yhteensä 2500 m2 ja parvekkeita
28 kpl



Museokatu 20-22, Helsinki 

40 

§ Katujulkisivun uudelleen rappaus.
§ Julkisivuja yhteensä 1350 m2
§ Vuosi 2008



Muita kohteita 2008 

41 

§ Albertinkatu 6 

§ Inarintie 20 

§ Jääkärinkatu 3 

§ Kalevankatu 3 

§ Kalevankatu 4 

§ Laivanvarustajankatu 8 

§ Päivärinnankatu 5 A 

§ Puistokaari 3 

§ Puistokaari 5 

§ Fredrikinkatu 81 

§ Hämeentie 32 

§ Kasarminkatu 2 

§ Pajalahdentie 9 
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42 

Kohteet 2007 



Caloniuksenkatu 8, Helsinki 

43 

§ Katu- ja sisäpihan julkisivujen rappauspintojen uusiminen sekä pihan parvekkeiden 
kunnostus 
§ Julkisivuja yhteensä 1500 m2 
§ Vuosi 2007 



Lauttasaarentie 4, Helsinki 

44 

§ Kaikkien julkisivujen rappauspintojen uusiminen, huoneistoparvekkeiden uusiminen 
kokonaan sekä tuuletusparvekkeiden kunnostustyöt. 
§ Julkisivuja yhteensä 1700 m2 
§ Vuosi 2007 



Koroistentie 11, Helsinki 

45 

§ Katu- ja sisäpihan julkisivujen rappauspintojen uusiminen sekä parvekkeiden 
kunnostus ja kaiteiden uusiminen 
§ Julkisivuja yhteensä 1800 m2 
§ Vuosi 2007 



Muita kohteita 2007 

46 

§ Huvilakatu 25 

§ Valhallankatu 13 

§ Runeberginkatu 33 A 

§ Mannerheimintie 140 

§ Ehrensvärdintie 21 

§ Pohjoinen Hesperiankatu 13 

§ Laajalahdentie 18 

§ Liisankatu 4 

§ Pitkänsillanranta 7-9 

§ Pohjoinen Hesperiankatu 13 

§ Sammonkatu 1 

§ Serena 

§ Ulvilantie 19 A 

§ Merikorttikuja 1 

§ Pengerkatu 13 

§ Pihlajantie 48 
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47 

Kohteet 2006 



Satumaanpolku 3-5, Helsinki 

48 

§ Julkisivujen uudelleen rappaustyö sekä parvekkeiden uusiminen. 
§ Julkisivuja yhteensä 2400 m2 sekä 40 kpl parvekkeita. 
§ Vuosi 2006 



Muita kohteita 2006 

49 

§ Lapinrinne 1 

§ Mannerheimintie 66 

§ Uudenkaupungintie 5 

§ Kiskontie 6 

§ Valhallankatu 4 

§ Eerikinkatu 25 

§ Viipurinkatu 29 

§ Laajalahdentie 18 

§ Castreninkatu 12 

§ Linnakoskenkatu 17 
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50 

Kohteet 2005 



Hämeentie 1, Helsinki 

51 

§ Katu- ja pihajulkisivujen uudelleen rappaus. 
§ Julkisivuja yhteensä 2600 m2 
§ Kohteelle annettiin Helsingin kaupungin puolesta rakentamisen Ruusu-palkinto. 
(ainoa, joka annettu julkisivu-urakan toteutukselle) 
§ Vuosi 2005 


