
. . . Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä    
 
 
ILMOITTAUTUMISLOMAKE  Rakennusperinteen taitajat Pohjois-Karjalassa -listalle  
 
 
YHTEYSTIEDOT 
 

Nimi  
 

Yrityksen nimi  
 

Osoite   
 

Puhelin  
 

Sähköposti   
 

Kotisivu  
 
 
TIEDOT RAKENNUSPERINTEEN OSAAMISESTA 
 
Koulutus  
 
Ammatti  
 
Tarjottava palvelu tai tuote (ruksaa ja täydennä): 
Ympyröi tai alleviivaa lisäksi tärkein / tärkeimmät. Tarkempi toimialakuvaus jäljempänä. 
 
PALVELU 

 

 kirvestyöt, korjausrakentaminen  tapetointi  peltisepän työt 

 hirsityöt, kengittäminen ym.  pinkopahvitus  saumatut peltikatot 

 hirsirakennusten siirto ja pystytys  muuraus, rappaus  pärekaton teko 

 puutavaran sahaus ja höyläys  kivityöt  huopakatot 

 ikkunoiden kunnostus  kipsityöt  tiilikatot 

 puuovien kunnostus  savirakentaminen  sepän työt 

 muut puusepäntyöt  uuninmuuraus   

 ulkomaalaus perinteisillä maaleilla  peltikuoriuunit ja korjaukset  suunnittelu ja konsultointi 

 sisämaalaukset  kaakeliuunit   

muu, mikä? 

 

 

 

TOIMITETTAVIA MATERIAALEJA 
 sahattu ja höylätty puutavara  rakennuskivet  terva 

 hirret: vanhaa / uutta  vanhat tiilet  kaakeliuunin kaakelit 

 muu vanha puutavara  savi/ betonikattotiilet  tiilet, laastit 

 vanhat ikkunat, ovet ja listat  päreet  eriste, mikä? 

 uudet ikkunat ja ovet  peltitarvikkeet   

 tapetit, pinkopahvi  maalit, lakat  rakennustarvikkeiden kierrätys

muu, mikä? 

 

 

 



Hinnoitteluperiaate (tuntityö, urakka, tuntihinta) 
 
Toiminta on  
 päätoimista sivutoimista harrastus Alv.rek 
Toiminta-alue maantieteellisesti 
 

 
 
TYÖKOKEMUS JA REFERENSSIT (kohteita viime vuosilta), tarvittaessa eri liite tai kääntäpuolelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esim.   Oman hirsitalon korjaus, Myllylampi Pyhäselkä 2005-/ Loma-asunto VR:n ent. vahtituvasta, Uimaharju 
Eno 2002/ Peltolan tilan rakennusten korjaus (päärak, aitta, riihi), Peltoniemi Kontiolahti 2000-2001 
 
 
Lyhyt kuvaus toimenkuvasta, tarvittaessa eri liite (listanpitäjä pidättää oikeuden lyhentää 
tarvittaessa): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pvm   Allekirjoitus 
 
 
Lämpimät kiitokset ilmoittautumisestanne Rakennusperinteen taitajat Pohjois-Karjalassa –listalle. 
 
Palautusosoite: Kari Koskela, Kauppakatu 44, 80100 Joensuu 
 
                           (kari.koskela@joensuulainen.com)(kari.o.koskela@gmail.com)
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