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Raksakas Oy monipuolista
rakennuspalvelua
Turun, Kustavin ja
Uudenkaupungin
seuduilla

V

ehmaalainen
Raksakas Oy yksityis- että yritysasiakkaille sekä
kunnille ja kaupungeille kaikki
rakentamisen ja asentamisen
palvelut sekä kokonaisuudet.
Tavanomaisten rakennusurakoiden lisäksi yritys on erikoistunut myös kaikenlaisen saaristorakentamisen palveluihin
siihen soveltuvien työkoneiden, kuljetuskaluston ja pitkän
kokemuksen avulla.

Rakennetaan lähes
mitä vaan
Juha Kaskisen perustama
Raksakas Oy toimii Turun,
Kustavin ja Uudenkaupungin
seuduilla ja tarvittaessa koko

Varsinais-Suomen alueella.
- Rakentamisurakoinnista minulla on kokemusta
jo vuodesta 1996. Vuonna
2012 perustin Rannikkoseudun kiinteistö- ja rakennustyö Oy:n vuonna 2013. Pari
vuotta myöhemmin osakkaaksi ja työnjohtajaksi lähti
mukaan Heikki Susi. Yhtiön
nimen muutimme Raksakas
Oy:si vähän aikaa siten. Yrityksessämme työskentelee
tällä hetkellä 8 rakennusalan
ammattilaista. Rakentamispalvelumme kattaa kaikenlaiset
rakennustyöt kattotöistä
julkisivuremontteihin ja perustustöistä omakotitalojen,
mökkien ja huviloiden rakentamiseen, esittelee Juha

Kaskinen yritystoimintaansa.
Kaskisen mukaan Raksakas
toteuttaa asiakkailleen erilaiset rakennusprojektit kokonaisvastuurakentamisena, eli kvr-urakointina sekä
mantereella että saaristossa.
Työkohteita ovat erilaiset
saneeraustyöt pienistä ja
nopeista tapauksista laajoihin urakoihin niin sisä- kuin
ulkotiloissakin. Uudisrakentamisen kohteita ovat omakotitalot, rivitalot, huvilat ja
mökit, laiturit ja terassit, hallit
ja tallit, toimitilat, tuotantotilat,
teollisuusrakennukset ja maatalousrakennukset. Lisäksi
tarvittaessa hoidetaan myös
saariston loma-asuntojen
kunnossapitopalvelut. Raksakas toimii tiiviisti yhteistyössä
paikallisten LVIS -liikkeiden
sekä -urakoitsijoiden kanssa.

Saaristorakentamisen
haasteet selätetään

Uudessakaupungissa luovutettiin käyttöön Raksakkaan rakentama puinen rivitalo. Sen suunnittelussa on
onnistuttu mainiosti – sopii mainiosti perinteiseen
kaupunkikuvaan.

Tästä Lokalahden saariston mökistä näkee, miten
alapohjan tuuletus on hoidettu kunnolla.

Raksakas Oy:n 4,5 tonnia kantava kuljetuslautta.

Varsinais-Suomi on maan
suosituimpia kesämökkikohteita. Mökkejä on niin saarissa, rannoilla kuin kuivallakin
maalla ympäri maakuntaa.
Alueella on yhteensä noin 50
000 kesämökkiä ja vuosittain
niitä rakennetaan lisää lähes
tuhat. Mökkeilyn suosio ei siis
ole vähentynyt paljonkaan
1970 -luvun huippuvuosista.
Saaristorakentaminen on
rakennusalan haasteellisimpia osa-alueita ympäristön,
tavaran kuljetuksen ja sääolosuhteiden asettamien rajoituksien takia. Rakennusmateriaaleja, koneita ja laitteita ei
merikuljetuksella saada yhtä
helposti kuin mantereella ja
jos joku palikka paketeista
puuttuu, tulee sen noutaminen kalliiksi.
Rakentamisympäristö yleensä sanelee, millaisia koneita
rakennuspaikalla voi käyttää.
Usein ei pienille tai vaikeamaastoisille tonteille järeät
koneet eivät mahdu, joten
pienempiä koneita, kuten
mönkijöitä ja pienkaivinkoneita pitää olla käytettävissä.
Merikuljetukset Raksakas
hoitaa omalla 4,5 tonnia
kantavalla kuljetuslautallaan.
Joskus isoissa rakennuskoh-

Rymättylään Raksakas rakensi yhden upeimmista
kohteistaan. Yksi kuva ei tietenkään riitä
kokonaisuutta täysin kuvaamaan, mutta
internetin käyttäjä kyllä löytää lisää.

teissa auttavat isommat kuljetuslautat, kuten uusikaupunkilainen Kala 6 tai vastaavanlainen suurikantavuuksinen
alus.
- Kokemuksen kautta lukuisia
kohteita rakennettuamme, logistiset ratkaisut alkavat olla
hallussa. Kuljetuskustannukset muodostavat melkoisen
osan rakennusurakoinnissa
– erityisesti saarirakentamisessa, mutta rakentamisen
olemme sitä osuutta onnistuneet pienentämään etukäteissuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella kalustolla,
kertoo Juha Kaskinen.
Raksakkaan Internet- ja Facebook -sivuihin tutustuessa
havaitsee, että joskus tulee
eteen tilanteita, joissa koneiden lisäksi tarvitaan myös
kekseliäisyyttä ”yllätyksien”
pikaiseksi ratkaisemiseksi.
Raksakas rakentaa mökit
saariin, kuten mantereellekin ns. avaimet käteen -toimituksina. Yritys tarjoaa asiakkailleen tarvittaessa myös
muutto- ja kuljetus- sekä
kiinteistöhuoltopalveluja.

Sotning av eldstäder och
rökkanaler av alla sorter
i hem och stuga
Kontroller och rådgivning
angående brandsäkerhet
RING OCH BOKA!

045 139 0640
Oy Topwork Ab
SOITA JA TILAA!
Kaikenlaisten tulisijojen ja
hormien nuohousta
kotona ja mökillä
Tarkastukset ja
paloturvallisuusneuvonta

• 040 757 0740 • pasinevasaari@gmail.com

Nyt on aika tilata kevään/kesän

REMONTIT!

• julkisivut • katot • terassit
myös muut remontit ammattitaidolla.

Hyvällä palvelulla
saadaan uusia
asiakkaita
Toimittaja on tutustunut Raksakas Oy:n rakentamiin kohteisiin Kustavin - Lokalahden
– Uudenkaupungin saaristossa sekä mantereella. Upeat
saarimökkikohteet vakuuttivat
osaamisesta merimaisemassa
samoin kuin mantereellakin.
Puurakennukset on rakennettu, kuten pitääkin – kunnon
katot ja räystäät, tuulettuvat
alapohjat sekä rakenteellinen
toimivuus.
- Olemme saaneet hyvää palautetta palvelusta, laadusta ja
aikataulun pitävyydestä. Se on
omiaan lisäämään kysyntää.
Mikään työ ei ole meille liian
pieni tai suuri, toteaa Juha
Kaskinen.
Lisätietoja Raksakas Oy:stä
voi katsoa raksakas.ﬁ -Internet
-sivuilta sekä Facebookista,
missä on runsaasti kuvia kohteiden rakentamisesta ja valmiista rakennuksista. ■
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Katto- ja seinäpellit
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät
Rakennuslistat

MYÖS
A!
ASENNETTUN

Kysy tarjousta: 0500 112 250
timo@peltituote.fi

