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Sonell Oy on palkittu ja tunnustettu oululainen rakennusliike. Erikoisalaamme
ovat tasokkaat ENERGIATEHOKKAAT -uudistuotantokohteet.
Toimintamme lähtökohtana ovat seuraavat periaatteet:
1) Asiakaslähtöinen, joustava ja läpinäkyvä palvelu
2) Laadukkaat, edustavat ja massasta erottuvat SONELL- kodit.
3) Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen
Kaikki periaatteemme näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme: Perusteellinen
suunnittelu, huolellisesti valitut yhteistyökumppanit ja omat ammattitaitoiset
työntekijät takaavat hyvän lopputuloksen. Tämän lisäksi energiatehokkaat ratkaisut ja ympäristöjärjestelmä ottavat luonnon ja tulevat sukupolvet heti alusta
asti huomioon.
Tutustu kohteisiimme ja totea itse kuinka ne erottuvat edukseen.

Yhteistyökumppanit ja laatujärjestelmät
Palkittu, energiatehokas ja laadukas rakentaminen ei olisi mahdollista ilman kattavaa, osaavaa ja luotettavaa yhteistyöverkostoa.
Olemme tiedostaneet tämän tosiasian ja valinneet tarkoin pitkäaikaisiksi yhteistyökumppaneiksi etenkin oululaisia ja maanlaajuisia laadukkaita toimijoita.
1) SUUNNITTELUSTA KAIKKI ALKAA
Hyvä suunnittelu on projektin tärkein vaihe. Arkkitehtisuunnittelussa luotamme oululaiseen Arkkitehtitoimisto Juhani
Romppainen Oy:n, jonka palkittu Arkkitehti Leena Kaasila
vastaa asuntotuotantomme suunnittelusta. Toimivasta LVIsuunnittelusta puolestaan vastaa oululainen suunnittelutoimisto J. Taskinen Oy.
2) RAHOITUS JA VAKUUTTAMINEN
Kaikkien etujen mukaista on, että projektit ovat hyvin vakuutettuja ja luotettavasti rahoitettuja. Näissä asioissa käännymme aina Danske Bankin ja IF vakuutusyhtiön puoleen. Nopea
ja luotettava palvelu heijastuu koko toteutusketjuun aina asiakkaalle asti.
3) RAKENTAMINEN
Itse rakentamisen aikana luotamme toimittajiin, joiden lupauksiin ja laatuun voimme luottaa. Aikataulutus on tärkeä
osa rakentamista ja aikatauluista kiinnipitäminen vieläkin tärkeämpää, siksi luotettavat toimittajat ovat välttämättömiä.

4) ENERGIATEHOKKUUS ja OULULAISTA YHTEISTYÖTÄ
Energiatehokkuus on ollut rakentamisen vaikuttavin sana kuluneiden
vuosien ajan ja tulee olemaan tulevinakin vuosina.
Sonell Oy on panostanut energiatehokkuuteen ammattitaitoisen
ja harkitun arkkitehti-, rakenne-, ja talotekniikkasuunnittelun
kautta. Yhteistyössä Oulun rakennusvalvonnan kanssa,
olemme vieneet rakentamisen energiatehokkuutta eteenpäin
oululaisissa kodeissa mm. Resca- ja tulevaisuuden talot- hankkeessa.
5) VIIMEISTELY JA ASIAKASMUUTOKSET
Viimeistelytyö on se osa rakentamista, joka loppukäyttäjälle,
eli ostajalle, näkyy jokapäiväisessä elämässä parhaiten. Näissä
töissä luotamme sertifioituihin laattamiehiin, ammattitaitoisiin kirvesmiehiin ja osaaviin maalareihin.
6) HENKILÖSTÖN HOITAMINEN
Pelkkä laadukas rakentaminen ei pitkällä tähtäimellä riitä, jos
emme huolehdi itsestämme ja henkilöstöstämme. Tässä asiassa luotamme Mehiläisen työterveyshuoltoon.
7) LAATUJÄRJESTELMÄT PALVELUN JA
RAKENTAMISEN TUKENA
ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja ISO 9001 laatusertifi-

Yrityksen perustiedot
Sonell Oy on vuonna 1993 toimintansa aloittanut
rakennusalan oululainen perheyritys. Liikevaihto
vuonna 2015 oli noin 14.000.000,00 euroa.
Työntekijöitä Sonell Oy:llä on keskimäärin 30,
joista 5 on toimihenkilöä ja 25 eri rakennusalan
ammattilaista.
Toteutamme laadukkaista ja hyvin suunniteltuja
massasta erottuvia uudiskohteita pääasiassa Oulun talousalueella ja liikevaihtomme tulee pääasiallisesti juuri uudistuotannosta.
Oulun Rakennusvalvonta palkitsi Sonell Oy:n
vuonna 2008 “VUODEN PIENTALO URAKOITSIJAKSI.”
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