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Tuuloksen Rakentajat Oy:n toiminnassa vastuullisuus on keskeinen ja

luonteva osa jokapäiväistä työtä. Edistämme vastuullisuutta yhdessä

työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rakennuspalvelumme kattavat niin kotien, tuotanto- ja liiketilojen,

virastojen, toimistojen, laitosten, vapaa-ajan asuntojen kuin

piharakennusten ja rakennelmien ulko- ja sisätyöt. 

Vastuullisuus perustuu yrityksessämme lakien ja asetusten

noudattamiseen, laadunvalvontaan, ammattitaidon ylläpitämiseen ja

toiminnan kestävään kehittämiseen. Olemme muuntautumiskykyinen

yritys – seuraamme alan trendejä sekä ympäristön muutoksia ja

tartumme toimeen kehittämistarpeita havaitessamme. 

 Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt, taloyhtiöt,

vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori. Yrityksellämme on pitkät ja

luottamukselliset suhteet niin tavarantoimittajien kuin

asiakkaidenkin kanssa. Arvostamme yhteistyöverkostoamme,

huolehdimme työntekijöistämme ja olemme vakavarainen ja

avoimesti toimiva yritys. Olemme Rakennusteollisuus ry:n ja Suomen

Yrittäjät ry:n jäsen.

Kestävillä ja laadukkailla ratkaisuilla haluamme tukea tasokasta
asuntorakentamista ja varmistaa hyvän elinympäristön säilymisen
myös tuleville sukupolville. Lupaamme tehdä työtä vastuullisuuden
eteen joka päivä – tänään ja tulevaisuudessa.

V A S T U U L L I S U U S  O S A N A  A R K E A M M E

Tampereen yliopiston kauppatieteen opiskelijat 

Jutta Heikinmäki ja Hanna Ukkonen 

ovat olleet apuna vastuullisuusohjelman laatimisessa.



Suomalainen työ
Paikallinen hyvinvointi
Toiminnan jatkuvuus

Olemme tarjonneet luotettavia ja tasokkaita rakennuspalveluja
Kanta-Hämeen alueella jo vuodesta 1987, ollen yksi Hämeenlinnan
vanhimmista rakennusliikkeistä. Olemme vakavarainen yritys ja
luotettava työnantaja. Arvostamme kotimaisuutta ja laatua, mikä
näkyy niin työntekijöiden kuin käyttämiemme raaka-aineiden
valinnassa. Tuemme paikallista liiketoimintaa käyttämällä lähialueen
yrittäjien palveluita. Emme hyväksy harmaata taloutta. Uudis- ja
korjausrakentamisella kehitämme asumisen laatua toiminta-
alueellamme. 

Osallistumme tulevaisuuden osaajien kouluttamiseen tarjoamalla
harjoittelupaikkoja rakennusalan opiskelijoille.

Tarjoamme kesätöitä paikallisille nuorille.

R E H T I  P A I K A L L I N E N  Y R I T Y S

 

Vuonna 2020 palveluksessamme oli yhdeksän vakituista työntekijää. Lisäksi
työllistimme keskimäärin kuusi alihankkijaa ja vuokratyöntekijää.

Noudatamme hyvää hallintotapaa.

Huolehdimme kaikkien henkilötietojen käsittelystä asianmukaisesti ja
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.



Ammattitaitoinen henkilökunta
Tasokas työn jälki
Rakennuskohteiden siisteys ja turvallisuus

Käyttämämme materiaalit ovat korkealaatuisia ja kestävät aikaa ja
kulutusta. Voimassa olevilla sertifikaateilla ja säännöllisillä
koulutuksilla varmistamme työn laadun ja turvallisuuden sekä
tarvittavien vaatimusten täyttymisen. Ammattitaitoiset ja kokeneet
työntekijämme toteuttavat vaativatkin rakennustyöt turvallisesti,
tasokkaasti ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Teemme aina työtä
asiakkaan parhaaksi. Varsinaisen rakennustyön ohessa tarjoamme
asiakkaalle ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja kestävän lopputuloksen
saavuttamiseksi. Riittävän ohjeistuksen avulla autamme asiakasta
myös ylläpitämään rakennuksen kuntoa ja säilyttämään sen arvoa.

Huolehdimme työmaiden siisteydestä ja turvallisuudesta.

Osastoimalla työmaa-alueet suojaamme sekä asiakkaitamme että
työntekijöitämme pölyn aiheuttamilta haitoilta.

Y L P E Y S  L A A D U S T A

 

Kosteiden tilojen rakentamista varten olemme suorittaneet
vedeneristyssertifikaatin.

Varmistamme työmme laadun ja vaatimusten täyttymisen omavalvonnalla.

Vahinkokohteiden laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi olemme
suorittaneet desinfektiokoulutuksen.

Tulitöitä tekevät työntekijämme ovat suorittaneet tulityökortin.

Rajaamme työmaa-alueet ja huolehdimme, ettei työmaa-alueilla liiku asiattomia
henkilöitä.



Ystävällinen palvelu 
Työturvallisuus ja työhyvinvointi 
Esteettömyys uudis- ja korjausrakentamisessa

Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme viihtyvät työssänsä.
Meillä on mukava ja rento työilmapiiri, joka välittyy myös asiakkaille.
Mahdollistamalla työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen olemme
onnistuneet pitämään tyytyväiset ja osaavat ammattilaiset
palveluksessamme vuodesta toiseen. Panostamme jatkuvasti
työturvallisuuteen ja tavoitteemme on, ettei tapaturmia satu
työmaillamme lainkaan. 

Toimintamme päämäärä on tyytyväiset asiakkaat. Meillä on vuosien
kokemus myös esteettömyyssaneerauksista. Tämän osaamisen avulla
haluamme tarjota edellytykset myös esimerkiksi ikäihmisten ja
erityisryhmien laadukkaalle asumiselle. 

Työturvallisuus on meillä tärkeä osa työsuhteen alussa suoritettavaa
perehdytystä.

Yrityksessämme sattui nolla työtapaturmaa vuonna 2020.

V Ä L I T Ä M M E  I H M I S E S T Ä

 

Tarjoamme henkilökunnallemme asianmukaiset työasut sekä turvavarusteet ja
edellytämme niiden käyttöä.

Tarjoamme henkilökunnallemme kattavat työterveyspalvelut paikallisen
lääkäriaseman kautta.

Käytämme nykyaikaisia, toimivia sekä turvallisia työkaluja ja laitteita.

Kaikilla työntekijöillämme on voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Varmistamme, että käyttämämme alihankkijat ja vuokratyöntekijät noudattavat
rakennusalan työehtosopimusta. 



Rakennusten käyttöiän pidentäminen
korjausrakentamisen avulla
Aikaa ja kulutusta kestävä uudisrakentaminen
Ympäristöystävälliset materiaalit ja jätteiden lajittelu

Kannamme vastuuta asuinympäristön säilymisestä myös seuraaville
sukupolville. Meille on kunnia-asia, että rakentamamme kestää isältä
pojalle. Vastuullisesti toteutetuilla rakentamisratkaisuilla, hankinnoilla
ja materiaalien käytöllä vähennämme ympäristölle aiheutuvaa
ylimääräistä kuormitusta, myös osana laajempia toimitusketjuja.
Huolehdimme rakennuskohteissa asianmukaisesta jätteiden
lajittelusta ja kierrätyksestä. Päästöjen minimoimiseksi käytämme
ajantasaista ja energiatehokasta kalustoa. Laadukkaasti tehty työ
säilyttää rakennukset käyttökuntoisina tulevaisuudessakin. 

Kannustamme työntekijöitämme kulkemaan työkohteisiin yhteiskuljetuksilla.

L A A D U K A S  A S U I N Y M P Ä R I S T Ö  M Y Ö S
T U L E V I L L E  S U K U P O L V I L L E

 

Lajittelemme kaikki purku- ja rakennusjätteet asianmukaisesti ja minimoimme
hukkamateriaalin määrän.

Kaikki käyttämämme rakennusmateriaalit ovat CE-merkittyjä.

Meillä on ollut paperiton toimisto jo vuosien ajan.

Suosimme puurakentamista ilmastoviisaana valintana ja pitkäikäisimpänä
tapana varastoida hiilidioksidia ilmakehästä.



VASTUULLISUUS

T O I M I N T A A M M E  O H J A A V A T  A R V O T

 

LUOTETTAVUUS

PAIKALLISUUS

LAATU

KOTIMAISUUS



 

Työn jälki on meille kunnia-asia!
Vuonna 1987 perustettu Tuuloksen Rakentajat Oy toteuttaa monipuolisia
rakennuspalveluita vankalla ammattitaidolla, omistautuneella asenteella, mutta
rennolla mielellä pilke silmäkulmassa.
Pääasiallinen toimialueemme on Kanta-Häme, mutta toteutamme
rakennuspalveluita joustavasti myös naapurimaakuntien alueella.

Meille tuttua ovat niin uudis- kuin korjausrakentaminen sekä erilaiset remontit
kylpyhuoneista sisustusratkaisuihin. Tarjoamme laajan ja laadukkaan valikoiman
erilaisia rakennusalan palveluita suuremmista kokonaisuuksista pienempiin
korjaustöihin sekä sisä- että ulkotiloissa.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja kerro meille toiveesi, niin lupaamme toteuttaa unelmasi
kilpailukykyiseen hintaan.
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