
Harkitsetko rakentamista? 
 Olemme rinnallasi tulevaisuuden rakennushankkeissa. Käynnistäessäsi tilasi, 
yrityksesi tai yksityistaloutesi investoinnin suunnittelua pääset helposti liikkeelle 
ProAgrian Investointipalvelun tarveselvityksen avulla. Onnistunut lopputulos on 
monen tekijän yhteissumma. 

Kun mietit uuden rakentamista, vanhan peruskorjausta, laajennusta tai nykyisen rakennuksen  

muuttamista toiseen käyttöön, tarjoamme käyttöösi ammattilaiset, jotka hallitsevat investoinnin  

eri vaiheet. ProAgrian rakennussuunnittelijat tuntevat maaseutu-, taajama- ja kaupunkirakentamisen 

vaatimukset sekä toimintaympäristön mahdollisuudet rakennuslainsäädännön rajaamin ehdoin.  

Rakennussuunnittelijoiden apuna suunnittelutiimissä voimme hyödyntää niin tuotanto-, talous-,  

vesitalous-, maisemasuunnittelu- kuin energiaosaajien osaamista. 

Sijoittamalla alussa aikaan, ammattitaidolla laadittuihin suunnitelmiin, kustannusarvioon sekä puolu- 

eettomaan näkökulmaan on sinulla hyvät lähtökohdat päätöksentekoon ja investoinnin onnistumiseen, 

mikä syntyy kustannustehokkaan ja resurssejasi säästävän ratkaisun avulla.

Olipa rakennusinvestointisi pieni tai suuri, asiantuntijamme arvioivat sen aiheuttamat  

kustannukset ja vaikutuksen yrityksesi talouteen.
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Katso yhteystietomme kääntöpuolelta.

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle  
on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 



Ota yhteyttä!
www.proagria.fi, etela-suomi.proagria.fi

Erikoisosaamistamme
-  tuotantorakennukset kotieläimille ja 
 muuhun maaseudun yritystoimintaan 
-  elintarviketuotantolaitokset 
-  lämpökeskukset 
-  hallit, varastot ja maneesit 
-  ympäristösuunnitelmat 
-  salaojitukset 
-  jätevesien ja jätteiden käsittely 
-  asuinrakennusten ja lomamökkien  

suunnittelu

Olemme kumppanisi suurissa ja  
pienissä rakennusprojekteissa

Etelä-Karjalassa  
Lappeenrannan toimisto

Pauli Akkanen
rakennesuunnittelija, RI
040 531 7931

Reijo Mustonen
rakennussuunnittelija, RI
0400 153 447

Hämeessä  
Hämeenlinnan toimisto

Pekka Roive
rakennussuunnittelija, Rkm
040 596 5257

Tiina Valvento 
rakennussuunnittelija, RA
040 749 0113

Hämeessä  
Lahden toimisto

Esko Parkkonen
rakennussuunnittelija, RA
040 513 0037

ProAgria Etelä-Suomen  
rakennussuunnittelun ammattilaiset
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Kuvat Tiina Valvento

Investointipalvelun yhteyshenkilöt maakunnissa
Etelä-Karjalassa Juha Tynkkynen, 0400 358 667
Hämeessä Osmo Piekkari, 040 709 2471
Kymenlaaksossa Alpo Jaakkola, 0400 943 227
Pirkanmaalla Katri Myry, 050 518 4611
Uudellamaalla Jarmo Keskinen, 0400 461 712 

Sähköpostitse etunimi.sukunimi@proagria.fi

Kymenlaaksossa  
Kouvolan toimisto

Niko Korppi
rakennesuunnittelija
043 824 9605

Uudellamaalla  
Järvenpään toimisto

Marjo Koski-Laulaja
rakennussuunnittelija,  
RA ark 1103
043 824 9089

Teija Lemmelä
suunnitteluassistetti
040 701 7920

Tapio Pajunen
rakennussuunnittelija 
0400 846 169

K
uv

a 
R

ei
jo

 M
us

to
ne

n

RA  = rakennusarkkitehti
RI  = rakennusinsinööri
Rkm = rakennusmestari
 


