PÄIJÄT-HÄMEEN OSAAJAPANKKI
Päijät-Hämeen osaajapankki esittelee Päijät-Hämeen alueella työskenteleviä kestävän,
kulttuuriperinnön huomioivan korjaamisen osaajia. Osaajapankki on koottu osana LABammattikorkeakoulun ja Suomen Kotiseutuliiton Korjausklinikka-hanketta, jota on rahoittanut
Maaseuturahasto. Osaajat on löydetty hankkeen aikana syntyneiden kontaktien perusteella. Apuna
on käytetty myös muita osaajapankkeja sekä julkisia lähteitä, kuten verkkohakuja.
Korjausklinikka-hanke ei suosittele yksittäisten osaajien palveluita, vaan on koonnut listan
auttaakseen kestävän korjaamisen osaajien löytämisessä erityisesti Päijät-Hämeen alueella.
Suosittelemme jokaista osaajan etsijää tai mahdollisen työn tilaajaa tarkastamaan osaajan
kokemuksen ja osaamisen, sekä pyytämään aikaisempien töiden toimeksiantajien suosituksia ja
olemaan suosittelijoihin tarvittaessa yhteydessä. Suosittelemme aina myös tekemään kirjallisen
sopimuksen tilatusta työstä ja osapuolien vastuista.
Puuttuuko osaajapankista joku talon historian huomioivan, kestävän korjauksen osaaja PäijätHämeen alueelta? Ilmoita hänet meille, ja lisäämme loppuvuoden 2021 aikana potentiaaliset osaajat
pankkiin. Hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopulla, avataan osaajapankki Korjausklinikan
Facebook-ryhmäläisten muokattavaksi. Muokkaathan osaajapankkia vain, kun olet varma
tarpeellisista lisäyksistä tai poistoista.
Lisätietoa Korjausklinikka-hankkeesta ja sen tietosuojaseloste osoitteessa:
https://lab.fi/fi/projekti/korjausklinikka

HIRSIRAKENTAJAT
Rakennusrestaurointi K. Klemola
Kalle Klemola
p. 0400-652293
klemola@rakres.fi
www.rakres.fi
Olen tuottanut rakennusten korjaus- ja restaurointi palveluita vuodesta 2007. Kaikki työni suoritan
alusta loppuun ammattitaidolla, perinteisiä menetelmiä ja materiaaleja kunnioittaen.
Mestari Sinisalo, Mesura Oy
p. 044 265 0977
mestari.sinisalo@gmail.com
https://www.facebook.com/MestariSinisalo/
Rakennusmestari, joka tekee tarvittaessa lupapapereista ja -piirroksista lähtien kaikki vesikattoon
asti valmiiksi. Erikoisaloina käsinveistetyt hirsirakennukset sekä perinne- ja ekorakentaminen.
Erikseen myös vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävät Sysmässä sekä muuallakin. Myös
konsultointi ja työsuunnitelmat.
Hartolan hirsityö
Rauno Virtanen
p. 044 554 5082
rauno.virtanen@gmail.com
www.hartolanhirsityo.com
Hartolan hirsityö rakentaa perinnetietoa kunnioittaen ja vuosisatoja testatuin menetelmin.

Perinnekorjaaja
Mikko Laurikainen
p. 040 5373 621
mikko@perinnekorjaaja.fi
www.perinnekorjaaja.fi
Perinnekorjaaja on Riihimäellä toimiva yritys, joka on erikoistunut vanhojen rakennusten siirtoihin,
korjauksiin ja ylläpitoon sekä suunnitteluun, joka olennaisesti liittyy vanhan talon korjaamiseen.
Toimimme Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.
Perinnerakentaja Sami Lindqvist
Sami Lindqvist
p. 0452457337
lindqvist.sami23@gmail.com
Korjaamme vanhoja rakennuksia, esimerkiksi hirsitaloja, rintamamiestaloja, vanhoja navettoja ja
aittoja. Teemme pihapiireihin risuaidat ja uusimme tarvittaessa myös päre- ja huopakatot. Teemme
mittatilauksena ikkunoita ja ovia. Puramme, siirrämme ja kasaamme hirsikehikoita.
Pirkanmaan Hirsikorjaus
Timo Alakesti
040-7551237
timo.alakesti@gmail.com
www.pirkanmaanhirsikorjaus.com
Hirsikorjaukset, korjausten arviointi ja hirsirakennusten restaurointi sisältäen vauriokorjaukset. Myös
opetusta ja luentoja hirsirakennusten vaurioista ja korjauksista

KOKONAISURAKOIJAT
Uudenmaan perinnerakennus Oy
040 551 9680
info@perinnerakennus.fi
www.perinnerakennus.fi
Olemme erikoistuneet korjaamaan, remontoimaan sekä ylläpitämään vanhoja, jopa 100 -vuotta
vanhoja, rakennuksia. Palvelemme yli 20 vuoden kokemuksella niin yksityisiä, yrityksiä, yhteisöjä
kuin järjestöjä.
Hirsiberia
Mikko Haikonen / Tuomas Toivonen
045 675 9624 Mikko /041 507 0217 Tuomas
mikko.haikonen@hirsiberia.fi/tuomas.toivonen@hirsiberia.fi
www.hirsiberia.fi
Asutitpa sitten kartanoa tai torppaa, joka kaipaa kengitystä, lattioiden korjausta tai vaikka
keittiökaapistojen muokkausta, niin olet löytänyt oikean yrityksen toteuttamaan hankkeesi.
Hirsiberia tekee myös muita rakennusrestaurointitöitä; ulkovuoren korjausta, vesikatteita,
lisäeristystä, lattioita ja alapohjan uusintaa, tapetointeja ja pinkopahvitusta jne.
Rakennusosuuskunta Ponsi & Hamara
0503131667
asiakaspalvelu@ponsihamara.fi
www.ponsihamara.fi
Erityisosaamiseemme kuuluvat hirsitalojen vauriokorjaukset ja muu korjausrakentaminen.
Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua perinteitä kunnioittaen.

Vesan Rakennus & Maalaus
Vesa Rajavuori
040 088 6798
info@vesanrakennus.fi
Luotettava rakennuksen kumppani. Uudisrakentamista & remontointia avaimet käteen periaatteella
Päijänteen alueella.

IKKUNA- JA OVIKUNNOSTAJAT
Akkuna ja Kamari Oy
Anne Helander
p. 050-4316505
anne@akkunakamari.fi
www.akkunakamari.fi
Kunnostamme vanhat ovet ja ikkunat perinteisiä menetelmiä ja pintakäsittelyaineita käyttäen.
Kiristämme ja korjaamme vanhat pinkopahvit tai laitamme kokonaan uudet. Teemme tapetointi- ja
maalaustöitä niin perinteisillä kuin uusilla menetelmillä.
Restaurointi & Maalaus Rosette
Sanna Stenroos
p. 040 486 2621
restaurointi.rosette@gmail.com
www.restaurointirosette.fi
Kunnostan perinnekohteita, maalaan vanhoja taloja ja päivitän sisätiloja perinteisin materiaalein ja
menetelmin. Ikkunoiden ja ovien kunnostus, pinkopahvitus sekä tapetoinnit, koristemaalausten ja
lakkapintojen ehostus kuuluvat myös palveluihini.
Ikkunaentisöinti Sininen Ikkuna Oy
Tiina Raitaoja
p. 040 352 0950
tiina.torniainen@gmail.com
www.sininenikkuna.com
Meillä on aito rakkaus vanhoihin taloihin ja niiden säilyttämiseen sekä pitkä työkokemus vanhojen
rakennusten parissa. Meillä on paljon tietoa eri aikakausien rakentamisesta ja materiaaleista sekä
silmää luoda vanhan ajan henkeä.
Hattulan Ikkuna- ja Oviverstas
Sini Honkavuori
p. 050 575 9523
sini@ikkunajaoviverstas.fi
www.facebook.com/Hattulan-Ikkuna-ja-Oviverstas-107957760922692/
Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostusta ammattitaidolla.
Ikkunaentisöinti Falssi
Kati Aaltonen
p. 040 505 0829
werstas.falssi@gmail.com
www.ikkunaentisoijat.fi
Ikkunoiden entisöinti perinteisin menetelmin ja materiaalein.

Ikkunaverstas Pikku Lunetti
Katja Ovaska
p. 044 270 7907
pikkulunetti@gmail.com
Vanhojen ikkunoiden kunnostus ja entisöinti perinteitä vaalien.

PUUSEPÄNLIIKKEET
Kantosen Puutyö
Raimo Kantonen
p. 041 468 3316
kantosenpuutyo@gmail.com
Perinteistä ja kunnianhimoista puusepäntyötä sekä vanhan kunnostusta.
Asikkalan Puuseppä Ky
Markku ja Samuli Hämäläinen
p. 040 505 5884/Markku 040 505 5886/Samuli
markku@asikkalanpuuseppa.fi
www.asikkalanpuuseppa.fi
Entisöimme ja korjaamme vanhat huonekalut ammattitaidolla.
Puusepänliike P. Niemi Ky
p. 050 551 6041
petri.niemi@tahti-ikkunat.fi
www.tahti-ikkunat.fi
Perinne-ikkunoilla saat vanhaan taloosi laadukkaat ja vanhan tyylin mukaiset ikkunat mittojen
mukaan, joko sisään avautuvana tai sisään-ulosavautuvana.
Puusepänliike Hannes Oy
p. 050 089 5510
info@puusepanliikehannes.fi
www.puusepanliikehannes.fi
Taidokasta puusepäntyötä, vahvalla ammattitaidolla ja parhaita materiaaleja käyttäen. Olemme
massiivipuun erikoisosaaja.

KATONTEKIJÄT
Vaskisepät Oy
p. 050 475 6147
tampere@vaskisepat.fi
www.vaskisepat.fi
Vaskisepät tekee Suomen kestävimpiä kattoja suurella sydämellä. Vaskisepät vaalii vanhoja
käsityöläisperinteitä valmistamalla laadukkaita ja perinteisiä konesaumakattoja, joissa näkyy aito
peltisepän kädenjälki.

Kattomestarit Oy
p. 010 470 1000
info@kattomestarit.fi
www.kattomestarit.com
Olemme koko Suomen alueella toimiva perinteikäs ja vakaa kattoalan palveluyhtiö. Historiamme
juontaa juurensa aina 1970-luvulle, josta asti olemme tehneet kokonaisvaltaisia kattourakoita
takuutyönä kaikkialla Suomessa. Tarjoamme teille suomalaista ammattiosaamista. Suunnittelemme
ja toteutamme vaativatkin rakennusprojektit.
Kaarac Tmi
Markku Kaaranen
p. 050 305 1202
markku.kaaranen@kaarac.fi
www.kaarac.fi
Teemme pärekattoja itse höyläämistämme kuusipäreistä.
Hattulan Rakennus ja Kattotyö
p. 040 701 6000
santtu.heinonen@rakennusmestarit.com
www.rakennusmestarit.com
Tarjoamme kaiken kattavaa palvelua kaikista katemateriaaleista. Perinteisien huopa- ja peltikattojen
lisäksi meillä on osaamista kuparin työstämisestä aina paanukattojen tekemiseen.

SUUNNITTELIJAT
Arkkitehtitoimisto Jari Helminen
Jari Helminen
p. 050 048 1991
jari@arkhelminen.fi
www.arkhelminen.fi
Toimin arkkitehtina Lahden seudulla. Olen tehnyt lukuisia korjaus- ja muutossuunnitelmia
merkittäviin historiallisiin kohteisiin sekä asuinrakennuksiin kokoon katsomatta.
LVI Kalske Oy
Jari Ketola
p. 040 518 3543
jkj.ketola@gmail.com
Painovoimaisen ilmanvaihdon erityisasiantuntija. Monipuolista LVI-suunnittelua ja konsultointia
koko Suomessa.
Mika Honkamäki
p. 040 579 7355
mika.honkamaki@phnet.fi
www.lahitaitajat.fi/jasenet/honkamaki-mika
Vastaavan työnjohtajan tehtävät, pienet rakenne- ja rakennussuunnitelmat, korjaustöiden neuvonta
ja kuntoarviot.

Arkkitehtitoimisto Sarka
Anni Manninen
p. 044 066 1179
anni@arksarka.fi
www.arksarka.fi
Nuori suunnittelutoimisto tarjoaa arkkitehti- ja sisustussuunnittelupalvelut projektiisi, oli kyseessä
vanhan rakennuksen korjaaminen tai uuden rakentaminen.
Suomen Rakennuskonservointi
Niko Palonen
p. 040 730 2117
konservaattori.palonen@gmail.com
www.suorakon.com
Vanhojen rakennusten kunnostamisen suunnittelu on kuntotarkastuksien ohella erikoisosaamistani.
Määritän rakennuksen nykyisen kunnon ja kerron, että miten ja millä materiaaleilla rakennus
kannattaa kunnostaa niin, että se säilyy jatkossakin tuleville sukupolville terveenä ja toimivana.
Kohteitamme ovat huvilat ja kartanot, mutta ennen kaikkea tavallisten ihmisten tavalliset kodit.

MAALARIT JA PINTAKÄSITTELIJÄT
Navaco Oy
Papu Lahtinen
p. 044 770 3121
info@navaco.fi
www.navaco.fi
Navaco Oy suunnittelee ja toteuttaa kaikki perinteiset maalauspalvelut 30 vuoden kokemuksella.
Palveluitamme ovat mm. tapetointi, sisämaalaus, ulkomaalaus, kattomaalaus, sekä erikois- ja
koristemaalaus.

RESTAUROIJAT
Entisöinti ja sisutus Panu Martiskainen
p. 050 564 3813
panumartiskainen@yahoo.com
https://www.facebook.com/entisointi
Restaurointimestari; Neuvonta, kunnostustarpeen kartoitus, restaurointisuunnittelu, valvonta,
urakointi ja työnjohto.
Perinnerakentaja Leo Lönnroth Oy
p. 044 303 8386
perinnerakentaja@leolonnroth.fi
www.lönnroth.fi
Olemme kurikkalainen perinnerakentamiseen erikoistunut rakennusyritys. Teemme kaikki työt
ekologisin materiaalein rakennusalan parhailla moderneilla työkaluilla. Toiminta-alueemme kattaa
koko maan. Tutustu rakennuskohteisiimme ja kysy tarjousta rakentamisen tarpeisiisi.

E S Perinnemestarit
Kaj Cycnaeus
p. 050 084 5375
esperinnemestarit@elisanet.fi
www.villacygnaeus.net
Olemme erikoistuneet vanhojen rakennusten kunnostamiseen, säilyttämiseen ja ammattitaitoiseen
restaurointiin. Palveluvalikoimamme on monipuolinen, joustava ja asiakkaan toiveet huomioiva.
Kerromme mielellämme lisää henkilökohtaisesti.
Konservointi Helle
Konservaattori Liisa Helle-Wlodarczyk
p. 040 774 6404
info@konservointihelle.fi
www.konservointihelle.fi
Konservointi Helle tarjoaa korkealaatuista ja monipuolista konservointipalvelua. Työkenttä on
kattava ulottuen yksittäisistä taide- ja esinekonservoinneista laajoihin julkisyhteisöille tehtäviin
kokonaisuuksiin.

MUURARIT
Muurari Alpo Laukkanen
p. 0500 940 638
alpo.laukkanen@uunimuurausta.fi
www.uunimuurausta.fi
Hyvän muurarin tunnistaa tiilenkovasta ammattitaidosta. Muurari Alpo Laukkanen on kokenut ja
luotettava takka- ja uunimuurari, joka tekee vaikeitakin muuraustöitä luotettavasti.

KAAKELIUUNIT
Kaakeliuuni.net
Noona Hentilä
p. 044 995 2110
noonahoo@hotmail.com
www.kaakeliuuni.net
Antiikkisten kaakeliuunien purku ja välitysmyynti.

MUITA NEUVONTATAHOJA
Alueelliset vastuumuseot
https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoa-suomenmuseoista/alueelliset_vastuumuseot
Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo: Lahden Museot
www.lahdenmuseot.fi

KORJAUSKESKUKSET
Rakennuskulttuurikeskus Piiru – Tampere
www.piiru.fi
Satakunnan Museon korjausrakentamiskeskus, Rakennuskulttuuritalo Toivo - Pori
www.pori.fi/toivo
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus PORA – Oulu
www.ouka.fi/oulu/ppm/pohjois-pohjanmaan-korjausrakentamiskeskus-pora
Itä-Uudenmaan rakennussuojelusäätiö Salvus - Porvoo
www.salvus.fi
Vanhan Rauman Tammela – Rauma
www.vanharauma.fi/vanhan-rauman-tammela
Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys - Rantasalmi
www.rakennusperintoyhdistys.net
Stundarsin museo ja kulttuurikeskus Stundars - Mustasaari
www.stundars.fi/?lang=fi
Curatio ry, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys – Parainen
www.curatio.fi

MUUT OSAAJAREKISTERIT JA -PANKIT
Metsänkylän navetan osaajarekisteri
www.metsankylannavetta.fi/osaaja-rekisteri
Perinnemestarin osaajarekisteri
www.perinnemestari.fi
Turunmaan korjausrakentamisosuuskunta
www.kotivaki.fi
Pirkanmaan maakuntamuseon taitajarekisteri
www.taitajarekisteri.fi
Pohjalaistaloverkosto
www.pohjalaistalot.fi
Ikkunaentisöijät ry
www.ikkunaentisoijat.com
Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys
www.rakennusperintoyhdistys.net
Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys, Räppänä ry
www.rappana.fi/taitajat/taitajarekisteri.html

