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Olen täsmällinen ja vastuuntuntoinen kirvesmies - laatoittaja. Minulla on monipuolinen osaaminen 

ja kokemus rakennusalan töistä, uudisrakentamisesta ja saneerauksesta. 

 

Uudispuolella olen rakentanut omakotitaloja, toiminut kaikissa sisä- ja ulkotyövaiheissa, lukuun 

ottamatta luvanvaraisia sähkö- ja LVI töitä. Saneeraustyökokemukseni ovat asuinhuoneistojen 

remontointia, liikehuoneistojen saneerausta, sekä omakotitalojen ja talousrakennusten, että aitojen 

ja pergoloiden yms. korjausta.  

 

Laatoituspuolella olen laatoittanut patioita, seinä- ja lattiapintoja, sekä tehnyt kylpyhuone- ja 

saunaremontteja. Minulla on voimassa oleva, kosteiden tilojen remontointiin tarvittava, VTT:n 

edellyttämä sertifikaatti märkätilaeristämiseen. 

 

Teen myös kivitöitä betoni- ja luonnonkivistä. Kokemusta on erilaisista pihakiveyksistä, 

pengerryksistä, portaista, yms.  

 

Rakennustöiden lisäksi olen toiminut kuorma-auton kuljettajana, sekä ison taloyhtiön korjauksista 

ja huollosta vastaavana huoltomiehenä. 

 

Käytössäni on pakettiauto ja rakentamiseen tarvittavat, yleisimmät työkalut. 

 
Tavoitat minut: 

Sähköposti: 

www – sivut: 

kurt.salemo@kolumbus.fi 

http\www.kurrenkivijarakentaminen.fi 

Puhelin: +358 500 408068 

Osoite Hämeentie 108 B 

05450 NUKARI 

 
Kuvaus työurastani:  

ANSIOLUETTELO 

 

Kurt Salemo 

 

2005/01 –  
Kurren Kivi ja 
Rakentaminen Tmi 
 

Toimin työkohteissa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Asiakkaitani ja työn 

tilaajia ovat olleet yksityiset kotitaloudet ja rakennusalan yritykset. 

Työtehtävät ovat vaihdelleet pienistä korjaustöistä isompiin 

rakennushankkeisiin ja saneerauksiin. 

Yksityisten tilaajien lisäksi olen toiminut yhteistyökumppaneille 

alihankkijana toiminimellä:   

 Rakennuspalvelu Kyösti Vesterinen Oy 

 Rakennusliike, Rakentaja - KARI Oy. 

 Itemex OY 

 VRJ-Etelä-Suomi 

1995/05 – 2004/10 
As Oy Alppilan-Aho 
 

Toimin talonmiehenä. Vastasin 378 asuinhuoneistoa + liikehuoneistot, 

käsittävän kerrostaloyhtiön, noin 600 asukkaan asumismukavuudesta ja 

huollosta, sekä ylläpitokorjauksista. Osallistuin taloyhtiön edustajana 

isompiin korjausprojekteihin, pienet huollot ja korjaustyöt tein itse. Sain 

tehtävässä positiivista palautetta luotettavuudesta, monipuolisesta 

osaamisesta, sosiaalisista taidoista, sekä kyvystä tuottaa ratkaisuja.  
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1991/5 – 1994/11 
Koponen E Oy 
 

Koposella toimin betoni- ja luonnonkiviasentajana. Työ sisälsi piha-

alueiden ja kulkuväylien kivettämistä, sekä julkiselle sektorille, että 

yksityisille tilaajille. 

1989/12 – 1991/1 
Puutalo Oy 
 

Puutalo Oy.ssä toimin kirvesmiehenä erilaisissa rakennuskohteissa. 

Hietikko H. Ky 
1989/8 – 1989/11 

Kirvesmiehen työt 

Helsingin tiilirakennus 
Oy 
1989/3 – 1989/8 

Kirvesmiehen työt 

Å. Ignatiew Ky 
1979/05 – 1988/12 

Åke Ignatiew, vaihtolava-kuorma-auton kuljettaminen, mm. käyttöveden 

jakelu.  

Haka Oy 
1972/01 – 1979/6 

Hakan konekorjaamo, piensähköasentaja. 

Koulutukseni: 

2013-1-15 Märkätilakurssi, Ardex Oy 

2011-12-13 Märkätilakurssi, Ardex Oy 

2011-11-28 Työturvallisuuskortti,  

2011-3-26 ja 27 Järjestyksenvalvoja-kortti 

2011-3-19 ja 20 -”- 

2008 -1-31 Märkätilakurssi, Ardex Oy 

2004-11-29 Märkätilan vedeneristäjän teoria ja näyttökoe, Adulta Järvenpää 

 

1967-1972 Keskikoulu, Munkkivuoren yhteiskoulu, Helsinki 

 
Muuta:  

Minulla on ABCE - ajokortti ja työturvallisuuskortti ja VTT:n 
hyväksymä märkätila-asentajan sertifikaatti. 
(http://www.vttexpertservices.fi/files/services/exp/personal_certification/
asentajaluettelo_markatilat.pdf )  

 

 Anna mielelläni lisätietoja itsestäni ja lisään suosittelijoita tarvittaessa. 
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