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KAI HINTZ, toimitusjohtaja

YRITYKSEMME STRATEGIASSA laadunvalvonta on nostettu kärkihankkeiden joukkoon.
Olemme palkanneet henkilökuntaa tekemään omavalvontaa ja tarkastelemaan kaikkea tekemistämme tarkasti ja kriittisesti – lähes suurennuslasin avulla.
Laadunvalvontaan panostamisen taustalla on halumme erottautua hyvin tehdyllä työllä.
Varmistaaksemme entistä sujuvamman ja nopeamman palvelun olemme tehneet mittavia panostuksia laitteistoihimme ja järjestelmiimme. Nykyaikaiset, uudistetut toimintamallimme mahdollistavat laadukkaan työnjäljen. Päivittäisessä aherruksessa on kuitenkin varmistettava, että pienimmätkin yksityiskohdat kiinteistöillä tulevat huomioiduiksi. Onhan yhtenä
tärkeänä tehtävänämme huolehtia siitä, että asiakkaidemme kiinteistöt pysyvät kunnossa ja
säilyttävät arvonsa.
Laadunvalvontaa on toki tehty ennenkin. Nyt se on kuitenkin toiminnassamme tärkeysjärjestyksessä aivan kärkiluokkaa. Valvonta tekee näkyväksi ne pienetkin perusasiat, jotka kiinteistöillä työskentelevien ammattilaistemme on joka päivä huomattava tarkastaa. Valvonta
nostaa esiin myös asioita, joihin kiinteistössä olisi hyvä varautua jo ennalta. Näin voimme auttaa asiakastaloyhtiöiden hallituksia tekemään suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja
asukkaiden parhaaksi.
Uskon vahvasti, että systemaattisen seurannan ja asioiden järjestelmällisen tarkastelun
avulla henkilöstömme tekemä laadukas palvelu tulee entistä näkyvämmäksi myös asiakkaiden parissa. Harjoiteltuamme kuluvan vuoden aikana asioita käytännössä voimme jatkossa
tarjota aiempaa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa kiinteistön teknisestä kunnosta
sekä kiinteistönhoidon tuloksista myös asiakaskohtaisilla raporteilla.
Jatkuva laadunvalvonta auttaa meitä huolehtimaan palvelumme pysymisestä tasalaatuisena tekijästä, ajankohdasta tai kiinteistöstä riippumatta. Kaikki tarkastusraportit käydään läpi myös kiinteistönhoitajien kanssa. Näin pystymme varmistamaan, että huoltosopimuksissa
sovitut asiat tulevat varmasti hoidetuiksi. Henkilöstömme saa suoraa palautetta ja arvioita
toiminnastaan.
Yksi osa laadunvalvontaa on asiakaspalautteen systemaattinen tarkastelu. Toteutimme
asiakastyytyväisyystutkimuksen toissa syksynä ja tarkoituksena on toistaa tutkimus jatkossa
parin vuoden välein. Erinomaisen teknisen toteutuksen lisäksi on tärkeää, että myös asiakkaat kokevat palvelumme laadukkaaksi ja näkevät siitä syntyvän hyödyn. Työmme jälki on
meille kunnia-asia.
Paras tulos syntyy yhteistyöllä. Haluankin tässä yhteydessä kiittää niin asiakkaitamme,
henkilökuntaamme kuin yhteistyökumppaneitammekin siitä, että hyvässä hengessä voimme
kehittää toimintaamme entistä korkeammalle tasolle. Laadukkaan työn tulokset näkyvät arjessa muun muassa entistä parempana asumisviihtyisyytenä.
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AMMATTIMIES

Katri Lönnqvist valvoo muun työnsä
ohella päivystyspuhelimia.

Laadukkaasti tehty työ on
NKH:lle erittäin tärkeä arvo.

LAADUSTA
ei tingitä

-H

aluamme hoitaa hommat
mahdollisimman hyvin.
Siksi valvomme oman
työmme laatua hyvin
tarkasti ja kriittisesti, yksikön päällikkö
Ville Ojanen kertoo.
Viime vuonna yritys nosti omavalvonnan tasoa entisestään ja palkkasi laadunvalvoja Sakari Halmeen tekemään laadunvarmistusta.
– Hän käy systemaattisesti läpi kaikki
asiakaskiinteistömme tietyin väliajoin ja
täydentää näin esimiestemme tekemää
laadunvalvontaa.

KAIKILLE NISSANHYÖTYAJONEUVOILLE
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SAKARI HALMEEN tehtävänä on havainnoida kiinteistöjä ja niiden korjaustarpeita
sekä samalla huoltohenkilöstön toiminnan
laatua ja sopimusten täyttymistä.
Yhdellä kiinteistöllä vierähtää helposti
useita tunteja. Halme käy niin vintillä kuin
kellarissakin, mittaa porrashuoneen lämpötilan, varmistaa että valaistus toimii, arvioi siisteyden ja katsoo että jätekatokses-

sa on kaikki kunnossa. Kesäaikaan tarkastuslistalla on myös pihakasvillisuus.
Pieninkään yksityiskohta ei jää kierroksella huomioimatta, sillä laadunseurantalomakkeelta löytyy useampi sata tarkastettavaa kohtaa. Niinpä Halme tutkii ihan
kaiken aina pysäköintiviivoista saunakiuluun.
Erityisen tarkkaa huomiota hän kiinnittää talotekniikkaan ja testaa, että esimerkiksi ilmastoinnin ja lämmityksen häiriöistä kertovat hälytykset varmasti toimivat.
PERUSTEELLINEN KIERROS tuottaa tulosta. Tällä kertaa ulkona silmiin osuu
muun muassa vino valaisintolppa sekä
puutteita jätelajitteluohjeissa ja alueopasteissa.
– Lomake ei ole jäänyt tyhjäksi yhdelläkään kiinteistöllä, Halme toteaa.
Hän päivittää korjaustarpeet ja niitä
koskevat valokuvat yrityksen sisäisille
verkkosivuille. Sieltä työnjohtajat näkevät
heti mitä kohteella pitää tehdä. He huo-

lehtivat, että puutteet tulee varmasti korjattua eivätkä ongelmat pääse toistumaan.
– Kerron usein havaintoni myös suoraan talon huoltomiehelle ja teen korjauksia itsekin. Laitan saman tien kuntoon pienet akuutit viat, kuten oven lukon toimintahäiriöt.
TOISINAAN KIERROKSELTA löytyy muutakin kuin suoraan kiinteistönhoitajan tai
siivoojan työhön liittyvää raportoitavaa.
– Mikäli havaitsemme esimerkiksi turvallisuuteen tai asumisviihtyvyyteen liittyviä puutteita, niin teemme taloyhtiölle esityksen miten asia voidaan korjata, Ville
Ojanen sanoo.
Asiakaskiinteistöt ovat tyytyväisiä palveluntuottajan omatoimisuuteen. Onhan
mukavaa, että kiinteistöä pidetään tarkasti silmällä ja taloyhtiölle tarjotaan valmiita
ratkaisuja jopa niihin ongelmiin, joita ei ole
vielä ehditty huomata. l
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ASIAKKAALLA
Asukkaat eivät
ehdi ongelmaa
huomatakaan,
kun se on jo korjattu.
Tämän vuoksi
halusimme saman
yrityksen hoitavan
meillä sekä siivousettä huoltotyöt.
Heillä toimii yhteistyö
niin hyvin, ettei meitä
tarvita siihen väliin
ollenkaan.
Tarja Snellman,
As Oy Alhonkallio

Hyvin hoidetussa talossa on ilo asua
Oma tuttu huoltomies
ja siivooja pitävät paikat
hyvässä kunnossa As Oy
Alhonkalliossa. Asuminen
on viihtyisää, helppoa ja
huoletonta, kun ammattilaiset huolehtivat kiinteistöstä ja kaikki pelaa kuten
on sovittu.

T

yrityksen hoitavan meillä sekä siivous- että huoltotyöt. Heillä toimii yhteistyö niin
hyvin, ettei meitä tarvita siihen väliin ollenkaan, As Oy Alhonkallion hallituksen
puheenjohtaja Tarja Snellman kertoo tyytyväisenä.
SAMAN KATON alta tilattu huolto ja siivous on osoittautunut kaikin puolin hyväksi
ratkaisuksi. Taloyhtiöllä on oma tuttu siivooja sekä huoltomies, jotka tuntevat talot ja niiden asukkaat. He huomaavat heti,
jos kaikki ei ole kiinteistöllä kunnossa.
Keikkasiivooja ei ehkä reagoisi pieneen
ilkivallantekoon mitenkään, koska saattaisi luulla, että sellainen meno kuuluu talon
elämään. Raija ja Juha puolestaan tietävät
kokemuksesta, että Alhonkallion rauhallisissa taloissa on paikat aina hyvässä kunnossa. Niinpä hallitus kuulee heti, jos tilanteeseen tulee pienikin muutos.
– Se on todella hyvä asia. Meillä on
täällä tarkat silmät valvomassa, että kaikki on kunnossa.

alviaamu ei ole kunnolla vielä valjennutkaan, kun Nokian Alhoniityssä ollaan jo täydessä työn touhussa. Siivooja Raija Viitala pesee
saunaa ja kiinteistönhoitaja Juha Johansson käy asunnossa korjaamassa vuotavan
wc-pytyn. Lumet on jo aurattu pihasta.
Raija huikkaa Juhan nähdessään, ettei
talosaunan viemäri vedä kunnolla, ja
huoltomies käy saman tien avaamassa
tukoksen. Asukkaat eivät ehdi ongelmaa
huomatakaan,
kun
se onPerätalo
jo korjattu.
OMA TUTTU huoltomies on asukkaiden
Timo Pajunen ja
Seppo
vaihtavat kuu– Tämän
vuoksi halusimme
lumiset
Kylmänojankatu
4–8:nsaman
pihamaalla. mieleen. Jo vikailmoitusta tehdessään voi
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luottaa siihen, että kohta Juha tulee laittamaan paikat kuntoon. Ei olisi yhtä mukavaa, jos asuntoon astelisi aina uusi kaveri.
Myös huoltomies tykkää tehdä töitä
tutuissa taloissa.
– Kyllä tänne on kiva tulla. Onhan se
helpompaa, kun tuntee ihmiset ja tietää
suunnilleen mitä varaosia pitää ottaa mukaan, Juha Johansson sanoo.
Asukkaille tuo turvallisuuden tunnetta
myös se, että kiinteistöhuollon päivystys
on valmiina auttamaan kellon ympäri.
– Meille on talon huollossa ja siivouksessa tärkeintä, että kaikki pelaa niin kuin
on sovittu, Tarja Snellman kiteyttää.
– Ja ainakin tähän asti kaikki on pelannut hyvin, hallituksen jäsen Marja-Leena
Qvick täydentää.
HALLITUKSELLE on tärkeää myös se, että
huolto ja siivous on helposti tavoitettavissa. Yhteydenpito onkin ollut mutkatonta.
– Voimme luottaa siihen, että jos
meillä on jotakin sanottavaa, niin asia tullaan hoitamaan nopeasti kuntoon, Snellman kertoo.
Usein palaute annetaan pihassa tai ra-

pussa vastaan tulevalle huoltomiehelle tai
siivoojalle, sillä tutun ihmisen kanssa on
mukava jutella.
– Toivonkin, että asukkaat tulevat puhumaan suoraan minulle. Parhaani yritän
aina tehdä ja toivon, että asukkaat ovat
tyytyväisiä työni jälkeen. Siksi haluan
kuulla, jos heillä on toiveita, Raija Viitala
sanoo.
AS OY ALHONKALLIOSSA ymmärretään,
ettei siivouksen ja huollon tasosta kannata tinkiä. Se heijastuisi heti asumisviihtyvyyteen.
– Kyllä me olemme saaneet rahalle
vastinetta. Paikat on pidetty hyvässä kunnossa, Tarja Snellman kiittää.
Ammattitaitoinen yhteistyökumppani
auttaa myös pitämään taloyhtiön menot
kurissa. Talotekniset laitteet ja kiinteistön
pintamateriaalit kestävät pidempään, kun
niitä hoidetaan oikein.
Alhonkallion hallitukselle kerrottiinkin
heti siivousyhteistyön aluksi, että rappukäytävät pysyvät paremmassa kunnossa
säännöllisillä perussiivouksilla. Ne sisältävät lattioiden peruspesun ja vahauksen,

mikä on hissittömissä taloissa hyvä tehdä
normaalia useammin.
– Siivoussopimuksen alkaessa pesimme vuosien saatossa pinttyneet liat pois.
Menimme portaat kahteen otteeseen käsimenetelmin ja rappukäytävän yleisilmeestä tuli paljon siistimpi. Säännöllinen
peruspesu helpottaa myös ylläpitosiivousta, siivouksen esimies Heli Palonen kertoo. l

"Olemme saaneet
rahalle vastinetta.
Paikat on
pidetty hyvässä
kunnossa."

Alhonkallion asukkaat Marja-Leena Qvick (vas.)
ja Tarja Snellman vaihtavat aamuvarhaisella
kuulumiset huollon ja siivouksen esimiesten
Jussi Kareniuksen ja Heli Palosen kanssa.
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Jälkivahinkojen
torjuntatyöt
on aloitettava
mahdollisimman
pian, jotta
lisävahingot
voidaan minimoida.
Catevan tehokas
tiimi on aina
valmiina apuun.

Korjausyksikkö
on nyt Cateva Oy
KIINTEISTÖHUOLLON tukipalveluna
aloittanut korjaus- ja putkiyksikkö on
kasvanut korjausrakentamisen ja vahinkosaneerauksen raudanlujaksi
ammattilaiseksi. Se tarjoaa ammattiosaamista moneen tilanteeseen ja
isolle asiakaskunnalle.
Yksikkö on kasvun myötä irtautunut kiinteistöhuollosta ja on nyt Cateva Oy. Tiivis yhteistyö kiinteistöhuollon kanssa jatkuu kuitenkin edelleen ja Catevan ammattilaiset kutsutaan apuun, kun asiakaskiinteistöillä
sattuu palo- tai vesivahinko tai tarvitaan korjaus- ja putkimiehiä.
Catevan tiimillä on vahvuutenaan
monipuolinen ammattitaito ja vankka
kokemus vesivahinkojen hoitamisesta. Vahinkokartoittajilla on VTT:n
myöntämät kosteudenmittaajan sertifikaatit, lisäksi toisella heistä on pätevöityneen kosteudenmittaajan tutkinto (PKM).
– Olemme reagoineet kasvuun
satsaamalla koulutuksen lisäksi
myös kalustoon. Sekä kuivain- että
mittauskalustoa on lisätty niin, että
meillä on valmiudet hoitaa isotkin vahingot kuntoon, yksikön päällikkö Jari
Karjalainen sanoo.l
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Ammattitaitoa
kartutetaan
koko ajan

C

atevan ylpeydenaihe on sen
erittäin pätevä henkilökunta.
Vahvaa ammattitaitoa löytyy
niin LVI-, vahinkosaneerauskuin remonttipuoleltakin, ja lisää
osaamista kertyy koko ajan.
Hyvä esimerkki tästä on vahinkokartoittajana ja putkipuolen työnjohtajana toimiva Tero Mäkipää. Hänellä
on jo kahdentoista vuoden kokemus
vesivahinkojen hoitamisesta sekä iso
nippu vahinkotöihin ja kosteusmit
tauksiin liittyviä pätevyyksiä.
Mäkipäällä on PKM tutkinto (pätevöitynyt kosteuden mittaaja) ja hän
on VTT:n sertifioima rakenteiden kosteuden mittaaja. Lisäksi hänellä on
koulutusta muun muassa jälkivahin-

Tero Mäkipää

kotöihin, palosaneeraukseen sekä
kuivaustekniikkaan.

neellekin konkarille paljon arvokasta
LVI-puolen lisäosaamista.

TÄLLÄ HETKELLÄ Mäkipää suorittaa
työnsä ohessa nelivuotista insinööritutkintoa. Hän opiskelee TAMKissa
talotekniikkaa ja valmistuu vuonna
2018.
– Olen koulussa joka toisen viikon
torstait, perjantait ja lauantait, lisäksi
opiskeluun kuluu vapaa-aikaakin. Perheelliselle se on tietysti ajoittain rankkaa, koska opiskelu tapahtuu osittain
iltaisin. On kuitenkin hyvä, että työnantaja mahdollistaa opiskelun, Mäkipää kertoo.
Iso urakka kannattaa, sillä monipuoliset insinööriopinnot tuovat koke-

KUN KIINTEISTÖLLÄ sattuu vahinko,
niin on hyvin tärkeää, että jälkivahinkotöiden järjestäminen ja johtaminen
sujuu organisoidusti, ja että asiakas
osataan kohdata kriisitilanteessakin.
Mäkipäällä on koulutus näihinkin osaalueisiin.
– Teen pääasiassa putkivuotoihin
liittyviä tutkimustöitä ja työnjohtoa,
mutta tarvittaessa toimin työnjohtotehtävissä myös vahinko- ja remonttipuolella. Vahinkohan voi sattua koska hyvänsä, joten on hyvä, että meiltä
löytyy monta osaajaa ja saamme tilanteen nopeasti haltuun.l

Jos vahinko sattuu,
niin Cateva korjaa

V

esivahingot yleistyvät koko ajan
kiinteistökannan ikääntyessä.
Huonokuntoiset putket eivät
kuitenkaan ole ainoita syypäitä
vesivahinkoihin.
– Nyt on sattunut esimerkiksi useampia suihkun lattiakaivon päälle nukahtamisia. Ne aiheuttavat aikamoisia
vahinkoja, sillä kylpyhuoneesta tulvivaa
vettä saattaa valua useampaankin kerrokseen. Siinä puhutaan äkkiä kymmenien tuhansien eurojen korjauskustannuksista, Cateva Oy:n yksikön päällikkö
Jari Karjalainen tietää.
Jälkivahinkojen torjuntatyöt onkin
aloitettava mahdollisimman pian, jotta
lisävahingot voidaan minimoida. Onneksi
tehokas tiimi on aina valmiina apuun.
SATTUI KIINTEISTÖLLÄ sitten vesi- tai
muu vahinko, niin Cateva hoitaa ripeästi
ja vankalla ammattitaidolla kaiken jälkivahinkojen torjunnasta korjaustöihin ja
jälleenrakennukseen. Tilanne otetaan
sujuvasti haltuun myös päivystysaikana.
– Teemme tiivistä yhteistyötä kiinteistöhuollon kanssa ja meidän henkilökuntamme lisäksi myös huollon päivystäjiä on koulutettu tekemään jälkivahinkojen torjuntatöitä. Heillä on käytössään
meidän kalustoamme, muun muassa
vesi-imureita ja kuivaimia. Organisoimme tarvittaessa paikalle myös rakennus-, putki- ja sähkömiehiä tai muita

alan ammattilaisia kellonajasta riippumatta. Kaikki hoituu, Karjalainen lupaa.
Myös siivousyksikkö on Catevan tärkeä yhteistyökumppani.
– Luovutamme remontoidun huoneiston asiakkaalle aina siivottuna.
VESIVAHINKOJEN KORJAAMINEN on
usein vaativaa ja aikaa vievää työtä. Cateva tekee ensin akuutit jälkivahinkojen
torjuntatyöt ja kartoittaa sen jälkeen vahingot. Seuraavaksi puretaan ja kuivataan, vasta sitten päästään korjaamaan.
Purkutyöt voivat olla hyvinkin mittavat. Vesivahingon vaurioittamista huoneista joudutaan avaamaan kaikki kastuneet pinnat, jotta rakenteet saadaan
kuivattua. Kastuneilta alueilta poistetaan esimerkiksi laminaatit, seinien kipsilevyt, maalit ja kaakelit.
Tyypillinen taloyhtiön vesivahingon
kuivausaika on kahdesta neljään viikkoa.
– Pidempikin kuivaus saatetaan tarvita, jos kyseessä on paksu betoni- tai
tiilirakenne, joka on imenyt vettä pitkään, Karjalainen huomauttaa.
– Näissä tapauksissa syynä voi olla
esimerkiksi pieni, piilossa tapahtunut
putkivuoto tai puutteellinen vesieristys.
Pikkuhiljaa muodostunut kosteusvaurio
huomataan usein vasta, kun se on jo aiheuttanut rakenteisiin ehkä vakaviakin
vaurioita ja mikrobikasvustoa. Mutta ei
hätää, me hoidamme nekin kuntoon.l

Vesieristeen vuoto
on kastellut lattiarakennetta. Pesuhuoneen ja saunan
lattia kuivataan
tasokuivaimilla.
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Sähköiset työmääräimet

Näin työtilaus etenee

nopeuttavat töitä ja parantavat laatua
Kiinteistöhuolto ja siivous
ovat siirtyneet sähköiseen
Avux-työnohjausjärjestelmään. Paperisia työmääräimiä ei enää käytetä,
vaan työntekijät näkevät
kaikki tulevat työtehtävät
älypuhelimestaan kiireellisyysjärjestyksessä.

K

äytännössä töiden tilaus toimii
niin, että asiakaspalvelu ottaa
asiakkaan puhelun vastaan, päivittää vikailmoituksen järjestelmään ja työmääräin on saman tien nähtävänä työntekijän mobiililaitteessa.
Vielä nopeammin asia etenee, jos
asiakas tekee vikailmoituksen netissä.
Silloin ilmoitus menee suoraan huoltomiehelle kiertämättä keskuksen kautta.
– Avux on nopeuttanut palveluamme ja helpottanut sekä työn organisointia että huoltomiesten arkea. Saamme
hoidettua keikat entistä nopeammin,
yksikön päällikkö Ville Ojanen kertoo.

Asiakas
NYT MYÖS korjauspuoli luopuu paperisista työmääräimistä ja ottaa käyttöön
Broker-nimisen työnohjausjärjestelmän.
Se toimii samalla tavalla kuin Avux.
– Työntekijä kirjaa heti paikan päällä
keikalla käytetyt tunnit ja tarvikkeet sekä kuittaa työn tehdyksi. Näin meillä on
koko ajan reaaliaikainen tieto siitä mitä
kentällä tapahtuu ja missä vaiheessa
hommat kulkevat. Asiakas saa palvelun
aikaisempaa nopeammin, Cateva Oy:n
yksikön päällikkö Jari Karjalainen luettelee uuden järjestelmän etuja.
– Uudistus parantaa myös laatua,
sillä pystymme entistä paremmin valvo-

Hana vuotaa, asiakas soittaa
tai tekee vikailmoituksen
nettilomakkeella.

Kiinteistöhuolto

Asiakaspalvelu vastaanottaa
puhelun ja kirjaa vikailmoituksen
järjestelmään.

Lukkoluket Oy - Turvallisuuden ammattilaiset
Myymälämme palvelee
Koivistonkylän Prismassa
Ammattitaitomme perustuu pitkään
osaamiseen ja jatkuvaan koulutukseen,
joka tarkoittaa juuri sinun turvatarpeittesi
kustannustehokasta ratkaisemista kaikilla
turvallisuuden osa-alueille suunnittelusta
toteutukseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avainpesät, ovenpainikkeet
Ovipuhelimet, oviautomatiikka
Huollot, aukaisut, korjaukset
Kamerat
Vetimet, ovensulkimet
Avaimet, sarjoitukset
Kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
Räätälöidyt metallityöt
Postilaatikot

Tarjontaamme kuuluu myös
Yale Doorman

NOKIAN KIINTEISTÖHUOLTO OY

Sähköinen vikailmoitus siirtyy
suoraan ja puhelimitse tehty
asiakaspalvelun kautta Avux/
Broker-järjestelmään eli
huoltomiehen kännykkään tai
muuhun mobiililaitteeseen.
Turhat välivaiheet ja paperit
jäävät kokonaan pois.

UUDEN AJAN
ÄLYLUKKO!

TIESITKÖ SINÄ, että
meiltä saat käteis- ja
korttimaksuista Bonusta!

Soita meille ja kerro miten voisimme
auttaa Sinun kodin turva-asioissa!

Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)
Avoinna ma-pe klo 8–17, la suljettu
lukkoluket@lukkoluket.fi • www.lukkoluket.fi
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Mobiilijärjestelmä

(03) 375 3225

Kiinteistönhoitaja

Huoltomies käy korjaamassa
hanan, kirjaa käyttämänsä
työajan ja osat mobiili
järjestelmään ja kuittaa keikan
valmiiksi.

maan töitä. Omaohjaus ja töiden hallinta
paranevat Avuxin ja Brokerin myötä.
Työntekijätkin ovat tyytyväisiä sähköiseen työnohjausjärjestelmään, sillä se
on helppokäyttöinen ja toimiva. Mobiilisti
mukana kulkevat työmääräimet eivät katoa minnekään ja pysyvät järjestyksessä.
Järjestelmästä löytyvät myös kohteiden
huoltokalenterit.
ASIAKAS VOI tehdä vikailmoituksen joko
soittamalla asiakaspalveluun tai täyttämällä nettisivuilta löytyvän sähköisen vikailmoituslomakkeen.
– Se on hyvin helppo täyttää ja lähettää. Osoitetietojen lisäksi lomakkeeseen
kirjataan vikakuvaus, jonka olisi hyvä olla
mahdollisimman selkeä. Eli ei kannata
kirjoittaa vain vesivuoto, sillä hanakin voi
vuotaa kolmesta eri paikasta. Kun kertoo
vuotaako hana tiskipöydälle vai juoksuputkesta, niin huoltomies osaa heti ottaa
oikeat osat mukaan. Pieni tarkennus auttaa huomattavasti töiden sujumista, Ville
Ojanen neuvoo.l

Palvelu nopeutui ja
huoltomiesten
arki helpottui. Myös laatu
parani, sillä pystymme
valvomaan töitä
entistä paremmin.

NOKIAN KIINTEISTÖHUOLTO OY
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Ala kehittyy, ME PYSYMME MUKANA!
Kiinteistöala kehittyy nyt nopeasti, ja yhtä reipasta tahtia tahtia kasvavat
asiakkaiden odotukset laadukkaasta palvelusta.

N

okian Kiinteistöhuolto pysyy hyvin mukana vauhdissa, sillä henkilökunta päivittää aktiivisesti
osaamistaan.
– Teemme tiivistä oppilaitosyhteistyötä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen
eli TAKK:n kanssa. Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia edetä työurallaan.
Olemme esimerkiksi nostaneet kiinteistönhoitajia työnjohtajiksi, yksikön päällikkö Ville Ojanen kertoo.
– Tutkintoja suorittaneet kaverit ovat
olleet todella tyytyväisiä. Opiskelu on lisännyt ymmärrystä talotekniikasta ja helpottanut heidän työtään.
JOKAISELLA TYÖNTEKIJÄLLÄ on mahdollisuus suorittaa työn ohessa alansa ammattitutkinto ja tarvittaessa kouluttautua

enemmänkin. Asiasta kiinnostuneille
suunnitellaan oma koulutuspolku.
Siivousyksikön päällikkö Heli Palonen
opiskelee työn ohessa ja kannustaa työkavereitaankin koulun penkille. Hän on
ilahtunut kuinka moni on tarttunut työnantajan tarjoukseen.
– Kolme kaveria valmistui hiljattain
kiinteistönhoitajan perustutkinnosta ja
muutama suorittaa sitä parhaillaan. Kolme huoltomiestä on esimiestehtäviin valmistavassa koulutuksessa ja työnjohdosta jatkokouluttaudutaan muun muassa
talotekniikkainsinööriksi sekä asbesti- ja
haitta-aineasiantuntijaksi. Yksi siivoojista
opiskelee siivoustyön ohjaajaksi ja toinen
lähti suorittamaan merkonomiopintonsa
loppuun. Lisäksi meiltä käydään suorittamassa muun muassa työturvallisuus- ja
tulityökortteja, Palonen luettelee.

YRITYS TARJOAA paitsi koulutusta henkilökunnalleen, myös harjoittelupaikkoja
TAKK:n opiskelijoille. Se on monelle ammattiin valmistuvalle tärkeä näytönpaikka, sillä hyvin sujunut harjoittelujakso johtaa usein vakituiseen työsuhteeseen.
Koulutukseen panostaminen ei ole uusi asia, vaan talon tapa.
– Tulin tänne vuonna 2009 vastaamaan siivouksesta ja jo silloin työnantaja
kannusti meitä opiskelemaan. Sellainen
taustatuki ja asenne tuntuu mukavalta.
Pidän opiskelua erittäin tärkeänä alalla,
joka kehittyy koko ajan. Sitä paitsi itsensä
kehittäminen tekee hyvää ihan jokaiselle
ja auttaa jaksamaan työssä entistä paremmin, Heli Palonen tietää
kokemuksesta.l

Kiinteistönhoitajasta
työnjohtajaksi
Jussi
Karenius

TULIN TALOON vuonna 2008 huoltomieheksi ja työnjohtajana olen työskennellyt reilun vuoden. Opiskelin ensin oppisopimuksella kiinteistöalan perustutkinnon, ja tällä hetkellä suoritan kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkintoa.
Aloite työn ohessa kouluttautumisesta tuli työnantajalta ja minä lähdin
mielelläni opiskelemaan. Onhan se mie-
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lenkiintoista ja mahdollistaa uudet
haasteet työelämässä, ja auttaa pysymään kartalla talotekniikan nopeassa
kehityksessä. Yhä useampi asiakaskin jo
vaatii, että koulut on käytynä.
Meillä työnantaja tukee hienosti
opiskelemista ja kyllä minäkin kannustan työkavereitani lähtemään kouluun,
koulutusta kun ei ikinä voi olla liikaa.

Kiinteistönhoitajasta
työnjohtajaksi
Jarno
Österlund

Siivoojasta
siivoustyön
ohjaajaksi
Heli
Kapanen

ALOITIN HUOLTOMIEHEN työt
vuonna 2010. Viime vuonna työn
antaja kysyi kiinnostaisiko minua
työnjohtajan paikka ja ehdotti samalla kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkinnon suorittamista. Se
sopi minulle hyvin, sillä halusin alan
koulutuksen.
Suoritan siis parhaillaan samaa
oppisopimustutkintoa kuin Jussikin
ja valmistun keväällä 2018. Opiskelu
ei vie liikaa aikaa, sillä koulussa käydään vain kahden viikon välein, kuusi
tuntia kerrallaan. Lisäksi näyttöihin
valmistaudutaan omalla ajalla.
Olen vasta aloittanut työnjohdon
työt, joten erikoisammattitutkinnon
suorittaminen tukee hyvin perehtymistä uuteen tehtävään. Opiskelemista kyllä riittää, sillä koulussa on
ainakin nyt aluksi ollut vain pelkkää
uutta asiaa.

Harjoittelijasta
kiinteistönhoitajaksi
Kari-Pekka
Pohjola

MINULLA OLI jo paljon työkokemusta, vaan
ei koulutusta, kun aloitin siivoustyöt täällä
kuusi vuotta sitten. Viiden vuoden jälkeen
tuntui siltä, että olisi aika edetä uralla siivoustyön ohjaajaksi. Kerroin esimiehelleni,
että haluaisin lähteä opiskelemaan ja sain
heti kannustusta.
Suoritin ensin laitoshuoltajan osatutkinnon ja jatkoin saman tien opiskeluja siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinnossa,
josta valmistun puolentoista vuoden päästä.
Suosittelen työn ohessa kouluttautumista muillekin, jos vain motivaatiota riittää.
Opiskelemisesta ei ole tullut paineita, vaikka
minulla on kaksi lasta ja olen joutunut tekemään koulutehtäviä kotonakin. Tosin nyt
tehtävät tulevat varmasti olemaan vaikeampia ja vievät enemmän aikaa, koska opiskeltavat asiat eivät ole enää niin tuttuja.

OSALLISTUIN TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN,
josta valmistuin toimitilahoitajaksi. Koulutukseen liittyvä harjoittelupaikka piti etsiä itse 
ja minä sain täältä heti hyvän vastaanoton.
Lähdin toisen kiinteistönhoitajan työpariksi
puhaltamaan lehtiä ja siivouspuolellakin olin
jonkin aikaa.
Koulutukseen kuului pitkiäkin harjoittelujaksoja. Välillä kävin koululla suorittamassa
erilaisia kortteja, sitten työt taas jatkuivat.
Tämä talo ja sen väki tulivat tututuksi, joten on hienoa, että sain täältä heti opintojen
päätyttyä vakipaikan. Työnkuva jatkuu samanlaisena kuin harjoitteluaikanakin eli teen
pääasiassa ulkotöitä. Nyt valmistuttuani
saankin ruveta ajamaan koneilla, sillä suoritin
tutkintoni osana koneiden käsittelyn.
Kiiinteistönhoitoala sopii minulle hyvin.
Vietin 32 vuotta tehtaassa betoniteollisuuden
palveluksessa, joten on mukavaa, kun nyt saa
olla ulkona.

NOKIAN KIINTEISTÖHUOLTO OY
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HybridiLTO
Poistoilman lämmön talteenotto
Valtaosalla Suomen kerrostalokannasta on ongelma. Lämmintä ilmaa puhalletaan
taivaalle ympäri vuoden. Tämä lämpö voidaan nyt hyödyntää uudelleen siirtämällä
lämpö takaisin talon lämmitysverkostoon sekä käyttöveteen.
HögforsGST on lanseerannut nyt markkinoiden ainoan standardisoidun ratkaisun
talteenottojärjestelmän asentamiseen.

Sääs

40%
töä

jopa

Läm

mity
ww skusta
w.h
ybri nnuksi
s
dilt
o.fi ta

Palvelukokonaisuudet
Engineer

Suunnittelijoiden tukipalvelu
- MItoitukset ja laskelmat
- Kytkentäkaaviot
- Tekninen dokumentaatio
- Mittakuvat

Service

Urakoitsijoiden tukipalvelut
- Käyttöönoton tuki
- Etäviritys
- Neuvonta
- Huollon tuki

Fiksu

Etävalvomo
- Markkinoiden laajin etähallinta
- Raportointi
- Optimointipalvelut
- Etäpäivitykset

Esittelyanimaatiot löytyvät sivustoiltamme www.hybridilto.fi

högforsgst • Pohjukansalontie 1 • Leppävirta • www.hybridilto.fi • 0400-738 030
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PÄIVYSTYS
on aina valmiina
N

okian Kiinteistöhuollon tutut,
kokeneet päivystäjät ovat valmiina aina, kun kiinteistöllä tarvitaan apua. He hoitavat välittömästi kaikki sellaiset työt, joita ei voida
siirtää seuraavalle arkipäivälle.
Yleensä kyseessä on tilanne, joka
saattaa aiheuttaa vahinkoa kiinteistölle
tai vaaraa asukkaille, esimerkiksi rapun
oven hajonnut lasi tai putkivuoto. Vesi voi
aiheuttaa nopeastikin isot lisävahingot,
joten paikalle mennään viipymättä.
– Mutta jos vesihanaa käyttäessä tiivisteet vuotavat, niin se ei ole päivystysasia, Nokian Kiinteistöhuollon päivystäjä
ja työnjohtaja Jussi Karenius sanoo.
MIKÄLI ASUKAS on unohtanut avaimen
kotiin, päivystäjä varmistaa talonkirjoista,
että asukastiedot täsmäävät ja soittajalla
on oikeus ovenavaukseen. Turvallisuutta
lisää, että päivystäjä katsoo vielä kuvalli-

sen henkilökortin ennen kuin päästää
asukkaan sisälle. Näin kiinteistöihin ei
pääse asiattomia kulkijoita.
Päivystäjiä työllistävät ovenavausten
lisäksi muun muassa palaneet sulakkeet
sekä talotekniikan automaattihälytykset.
Jälkimmäisiä tulee etenkin silloin, kun
pakkanen lauhtuu nopeasti. Myös kovalla
pakkasella riittää kiireitä, kun asukkaat
soittavat ja kertovat asunnossa olevan
kylmä.
TURHIAKIN SOITTOJA tulee jonkin verran. Ihmisillä on iltaisin ja viikonloppuisin
mukavasti aikaa ottaa yhteyttä ja silloin
saatetaan päivystäjälle ilmoitella vaikkapa pimeästä rappuvalosta tai muista kiireettömistä töistä.
Päivystäjä muistuttaa silloin soittajalle, että taloyhtiön ei ole järkevää maksaa
päivystyslisää työstä, joka ehditään hyvin
tehdä arkenakin. Oikea tapa on tehdä vi-

kailmoitus netissä tai soittaa virka-aikana asiakaspalveluun.
– Ja tuleehan meille sellaisiakin puheluita, jotka eivät kuulu päivystykseen ollenkaan. Joku saattaa ilmoittaa väärin pysäköidystä autosta ja toinen kertoa karanneesta koirasta, Karenius mainitsee.
NOKIAN KIINTEISTÖHUOLLON päivystysrinkiin kuuluu neljä vankan kokemuksen omaavaa ja asiakkaille tutuksi tullutta kiinteistönhoitajaa. Heistä jokainen
toimii päivystäjänä aina viikon kerrallaan
eli päivystysvuoro osuu kohdalle kerran
kuukaudessa.
– Koulutamme lähiaikoina mukaan
vielä yhden tai kaksi miestä. Päivystyskoulutuksen lisäksi tehtävä vaatii, että
siihen tuleva kaveri on ollut jo pitkään
kentällä huoltomiehenä.l

NOKIAN KIINTEISTÖHUOLTO OY
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PALVELUT KOTIIN

Saisiko olla ikkunanpesu
tai uudet tapetit?

E

Kotitalousvähennys
PALVELUMME YKSITYISASIAKKAILLE oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta ja vähennystä saa vain
työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista ja tuotetoimituksista.
Kotitalousvähennyksenä voi vuonna 2017 vähentää
50 prosenttia maksetusta työkorvauksesta tai 20 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna
2017 on 2 400 euroa vuodessa. Summa voi koostua
pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen
sadan euron omavastuuosuus.
Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen
saa, jos vuonna 2017 yritykseltä ostetuissa palveluissa
työn osuus on yhteensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) 100) = 2400 euroa].
Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi
vuonna 2017 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he
ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin
omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.
Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto
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ikö olisi mukavaa, jos koti olisi töistä palatessa siivottu ja ikkunat pesty. Tai että kesällä voisi vain nauttia
lomasta, kun nurmikko olisi leikattu ja piha muutenkin hyvin hoidettu.
Ja kun koti kaipaa uutta ilmettä, niin pätevä ammattilainen tulisi asentamaan laminaattilattian ja tapetoisi seinät
viimeisen päälle hienosti. Putkimies puolestaan asentaisi
hanat ja pesukoneet niin, ettei vuotovahingoista olisi pelkoa.

Metalliovet
ja ikkunat
M
V
Oy

Metallityö

VÄLIMÄKI OY

www.mvoy.fi • puh. 03 233 7700

KAIKKI NÄMÄ ja monet muut Nokian Kiinteistöhuollon laadukkaat palvelut ovat tarjolla myös yksityisille asiakkaille.
– Tuotamme Pirkanmaalla palveluita kaikille muillekin
kuin asiakaskiinteistöillemme, yksikön päällikkö Ville Ojanen
sanoo.
– Kiinteistöhuollon, remontoinnin, siivouksen ja viherpalvelun ammattilaiset saa paikalle soittamalla asiakaspalveluumme tai tilaamalla työn osoitteesta pthkauppa.fi.
ASIAKKAIDEN JA heidän tilaamiensa töiden kirjo on hyvin
laaja. Yksi haluaa taulun ripustuksen, toinen koko omakotitalon remontin, kolmas korjauttaa muutossa asunnon seinään
tulleen vaurion.
Erityisen suosittuja ovat kotisiivoukset.
– Siivouspalvelujamme käyttävät etenkin ikäihmiset sekä kiireistä arkea elävät perheet, joiden aika ei riitä viikkosiivoukseen. Siivousalan ammattilaisten tekemät ikkunanpesut
ovat kysyttyjä etenkin näin keväällä, niitä tilataan ihan kaiken
kokoisiin koteihin, siivouspäällikkö Heli Palonen kertoo.
KESÄLLÄ TEHDÄÄN paljon talojen ulkomaalauksia ja tietysti
pihatöitä.
– Meiltä saa kattavat viherpalvelut aina suunnittelusta
toteutukseen ja toimitamme myös kuorikkeet sekä mullat
kotipihaan, Ojanen toteaa. l

NOKIAN KIINTEISTÖHUOLTO OY
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Osaava huolto
tuo säästöjä taloyhtiölle

ENERGIATEHOKKUUS

T

Mikä on HybridiLTO?

aloyhtiön energiatehokkuudesta huolehtiminen on kiinteistönhoidon, isännöinnin ja hallituksen tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on hillitä energiankulutusta ja pienentää asumiskustannuksia.
– Parhaassa tapauksessa kiinteistöllä käydään aktiivista vuoropuhelua ja esitetään hyviä ehdotuksia puolin ja toisin, yksikön päällikkö Ville
Ojanen kertoo.
– Lähtökohtana on pyrkiminen järkeviin kokonaisuuksiin ja sitä kautta potentiaalisiin säästöihin. Tähän liittyvät muun muassa ilmastoinnin
käyntiajat ja oikeat säädöt, valaistuksen uusiminen led-aikaan sekä jopa
niinkin yksinkertainen toimenpide kuin saunavuorojen järjestely.
TALON OMA huoltomies ei hae säästöjä asumismukavuuden kustannuksella, vaan huolehtii, että olosuhteet pysyvät sovitulla tasolla.
– Meillä asiakkaat asettavat raamit eli tavoiteolosuhteet, joita taloon
toivotaan. Asunnot lämmitetään yleensä 20–22 asteisiksi, mutta esimerkiksi senioritalossa tavoitelämpötila voi olla 23 astetta, mikäli taloyhtiö niin päättää, Ojanen toteaa.
Kiinteistön energiatehokkuuteen liittyy tänä päivänä toki paljon muutakin kuin lämmönsäätö. Kiinteistönhoitaja valvoo, että esimerkiksi lämmön talteenottolaitteet tuottavat parhaan mahdollisen hyödyn.
– Meille on tärkeää pysyä mukana talotekniikan nopeassa kehityksessä. Koulutammekin henkilökuntaamme jatkuvasti, jotta meillä on tekniset valmiudet suoriutua uusien laitteiden huoltotoimenpiteistä.
KIINTEISTÖNHOITAJA SEURAA tarkasti energiankulutusta, tekee kulutusvertailua ja selvittää mahdollisten poikkeamien syyn.
– Hän voi esimerkiksi käydä tarkistamassa kiinteistön kaikki vesikalusteet, jos vedenkulutus on noussut merkittävästi. Rikkinäinen wcpönttö saattaa juoksuttaa ison määrän vettä läpi ja aiheuttaa yllättävän
suuret kustannukset, Ville Ojanen muistuttaa.
Tästä syystä asukkaiden tulee ilmoittaa pienistäkin vuodoista heti.
Helposti täytettävä vikailmoituslomake löytyy nettisivuilta. l

Lämmitysverkosto
tasapainoon
TOISINAAN RAKENNUKSEN eri
osissa on isot lämpötilaerot, mikä aiheuttaa turhaa energiankulutusta.
Lämmitysverkosto on silloin epätasapainossa ja vaatii perussäädön.
Apuun kutsutaan NKH:n asiantuntijakumppani KnowTek Oy, joka huolehtii, että verkoston vesi kiertää
taas jokaisen patterin kautta.
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Lämmitysverkoston perussäätö
parantaa asumisviihtyvyyttä monella
tavalla. Se poistaa huoneistojen väliset lämpötilaerot, kohentaa sisäilmastoa ja pitää patteriventtiilit äänettöminä. Lisäksi verkoston oikea
säätö pienentää energiankulutusta ja
voi tuoda huomattavatkin säästöt
taloyhtiön lämmityskustannuksiin.

Ari Myllylä on tyytyväinen,
että HybridiLTO-järjestelmän
myötä koko taloyhtiön
lämmitysjärjestelmä uusittiin.

VANHEMPIEN KERROSTALOJEN ilmanvaihto toimii siten, että huoneistojen
22–24-asteinen poistoilma vain puhalletaan ulos. Tämän seurauksena 35–45
prosenttia kiinteistön käyttämästä lämmitysenergiasta häviää taivaan tuuliin.
Hyvä uutinen on, että taloyhtiön lämmityskulut voi saada jopa 40 prosenttia
nykyistä pienemmiksi, kun poistoilmaan
asennetaan lämmön talteenottoyksikkö.
HybridiLTO-järjestelmä on toimiva
kokonaisratkaisu kerrostalon lämmön talteenottoon. Se on käytännössä yksi laite,
jolla on matalat elinkaarikustannukset.
HybridiLTO:n ansiosta kiinteistöön ei tarvitse rakentaa tuloilmakanavistoa, vaan
lämpö otetaan lämpöpumpuilla talteen
poistuvasta ilmasta ja siirretään veteen.
Vesi puolestaan lämmittää sekä kiinteistöä että lämmintä käyttövettä.

LÄMMÖN TALTEENOTTO

toi ison säästön lämmityskuluihin

A

s Oy Vääksynharju on vuonna
1969 valmistunut kolmikerroksinen kiinteistö, jossa on 25
asuntoa, yhteinen poistoilmakanavisto ja yksi huippuimuri.
Taloyhtiön puheenjohtajana toimii
pitkän linjan LVI-ammattilainen Ari Myllylä. Hän on työssään LVI-tarkastajana
päässyt seuraamaan kerrostalojen
lämmön talteenottojärjestelmien tuloa
markkinoille ja eri valmistajien laitekokonaisuuksia.
– HybridiLTO-järjestelmässä minuun
teki heti vaikutuksen asian kokonaisvaltainen lähestymistapa ja toteutus, muun
muassa se, että kaikki osat rakennetaan
tehtaalla moduleina, Myllylä sanoo.

HYBRIDILTO ASENNETTIIN taloon syyskuussa 2016. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu 8–10 vuotta.

– Kyllä tätä uskaltaa suositella muillekin. Kokonaisuuden hallinta ja toteutus
toimivat, Ari Myllylä kiittelee.
Hän muistuttaa, että monissa muissa
järjestelmissä uusitaan huippuimuri ja
olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään
lisätään maalämpökoje.
– HybridiLTO:ssa koko lämmitysjärjestelmä uusitaan ja koekäytetään jo
tehtaalla. Myös seurantajärjestelmä ja
laitetoimittajalta saatu apu on tärkeää. He
tekevät alkuvaiheen säädöt ja raportoivat
jatkossa muun muassa saavutetuista
säästöistä.
LAITETOIMITTAJA HÖGFORSGST Oy:n
toimitusjohtaja Antti Hartman on seurannut tarkasti As Oy Vääksynharjun kulutusta.
– Laskennallisesti näyttää, että kiinteistön vuotuisen kaukolämmön kulutuk-

sen pitäisi tippua järjestelmällä noin 63
prosenttia. Sähkönkäyttö tosin lisääntyy,
joten kokonaissäästön euroissa pitäisi olla
noin 40 prosenttia, Hartman laskee.
HÄN VERTAILI kiinteistön kulutusta muutaman kuukauden ajanjaksolla (11.11.–
31.1.) vuoden välein eli ennen ja jälkeen
HybridiLTO:n asentamisen. Kaukolämmön
kulutus pieneni peräti 57 prosenttia.
– Vertailujaksolla oli keskimäärin 1,5
astetta kylmempää, mutta säätilakorjattunakin kulutus on tippunut noin 50 prosenttia. Täytyy ottaa huomioon, että keskilämpötila oli pakkasella koko seurantajakson ajan. Lämpimällä kaukolämmön
kulutus leikkaantuu suhteessa vielä
enemmän, eli suhteellisesti säästöt kasvavat, kun keskilämpötila on plussan puolella.
HybridiLTO:n asennustyöt kävivät

nopeasti. Lämmönjakohuoneesta purettiin pois vanhat laitteet ja tuotiin uudet
tilalle. Samalla asennettiin sähkökaapelit
kylmäputkien reitille, sillä taloyhtiö aikoo
lähivuosina investoida aurinkopaneeleihin.
Niillä tuotetaan lämpöpumpun käyttämää
sähköä.
– Asennustöistä ei tullut suurempia
haittoja asumiselle. Kylmävesi saatiin
päälle samana päivänä ja lämminvesi
seuraavan päivän iltapäivällä, Ari Myllylä
kertoo.
Hänellä on tärkeä viesti muille LTOinvestointia suunnitteleville taloyhtiöille.
– Kannattaa muistaa, että halvin laite
ei aina ole edullisin käytössä. Tarjouksissa ei esimerkiksi näy huippuimurin ja
pumppujen sähkönkulutus. Vielä suurempi
merkitys on kokonaisuuden säädöillä eli
sillä miten järjestelmä ottaa vastaan lämpöpumpun tarjoamaa energiaa.l
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LVISA-suunnittelua ja taloteknistä valvontaa
taloteknistä valvontaa liike- ja asuinkiinteistöihin. Perinteisiä putkiremontteja ja
KnowTek tarjoaa korjausrakentamisen
LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelua sekä
ttelua
ja taloteknistä
valvontaa
muuta LVISA-suunnittelua unohtamatta.
KnowTek tarjoaa korjausrakentamisen LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelua sekä
taloteknistä valvontaa liike- ja asuinkiinteistöihin. Perinteisiä putkiremontteja ja

KnowTek tarjoaa korjausrakentamisen
LVI-, sähköja automaatiosuunnittelua sekä
muuta LVISA-suunnittelua
unohtamatta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
ari.elorinne@knowtek.fi
puh. 050 325 6656
| www.knowtek.fi
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| puh. 050 325 6656 | www.knowtek.fi
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
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nowtek.fi | puh. 050 325 6656 | www.knowtek.fi
Ota yhteyttä: Wihuri Oy Tekninen kauppa, Pyhtäänkorventie 4, Vantaa
puh. 020 510 10 | www.tekninenkauppa.fi | www.wille.fi

PIRKAN SÄHKÖHUOLTO KY
Teemme ammattitaidolla ja yli 30 vuoden kokemuksella
• Sähkövikojen korjaukset
• Keittiö-, sauna-, kylpyhuone- ja
huoneistoremonttien sähkötyöt
• Asuntoyhtiöiden vikakorjaukset ja sähköhuollot
• Harvia-kiukaiden valtuutettu huoltoliike

Marko Soltin 0400 427960
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www.pirkansahkohuolto.fi

UUTTA ILMETTÄ

H

yvin suunniteltu ja hoidettu piha
lisää taloyhtiön asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Kauniissa pihapiirissä on mukava viettää aikaa
ja samalla tutustua kuin huomaamatta
naapureiden kanssa.
Paras piha syntyy asukkaiden ja viherpalveluiden yhteistyönä. Asukkaat
kertovat toiveensa ja ammattitaitoinen
puutarhuri suunnittelee ja toteuttaa niiden pohjalta viihtyisän ja toimivan pihan.
Hän näkee lukuisia mahdollisuuksia siellä,
missä tällä hetkellä on vain väsähtänyt
nurmikenttä. Luovuus saa kukkia taloyhtiönkin pihassa.
– Aina ei tarvitse olla istutusalue keskellä nurmikkoa, vaan kivimuureilla ja
muilla rajauksilla saadaan uutta ilmettä
pihaan. Siellä voidaan käyttää myös hyötykasveja, esimerkiksi viljelylaatikoihin
saa tehtyä tosi kivoja ryhmiä, puutarhuri
Sanna Niemi ehdottaa.

taloyhtiön pihaan
PIHASTA KANNATTAA tehdä asukkaidensa näköinen, sellainen jossa viihdytään. Jos talossa asuu paljon lapsia, niin
silloin panostetaan hauskaan leikkipaikkaan. Iäkkäämpien ihmisten yhtiössä
puolestaan saatetaan tykätä viihtyisästä
oleskelupihasta kukkapenkkeineen ja grillikatoksineen.
JOS VANHA piha ei tunnu käytännölliseltä, niin viherpalveluilta onnistuvat isotkin
muutokset. Tarvittaessa paikalle tuodaan
kaivinkone ja vaihdetaan vaikkapa kulkuväylien tai pensaiden paikkaa, jotta vanhasta pihasta saadaan entistä toimivampi. Puut kaadetaan hankalistakin paikoista ja huonokuntoinen nurmikko uusitaan
aina kasvualustaa myöten.
– Pelkkä leikkaus ja kastelu ei riitä
nurmikon hoidoksi, vaan se tarvitsee vuosittain myös lannoitusta ja kalkkia, Sanna
Niemi muistuttaa.

Oman väen talkoohalut on hyvä punnita rehellisesti ja mikäli pihan säännölliseen hoitoon ei ole aikaa ja intoa, niin silloin on parempi jättää kaikki hoitotyöt
kastelusta ja rikkaruohojen kitkennästä
alkaen ammattilaisten huoleksi.
KUSTANNUKSET PYSYVÄT kurissa ja piha siistinä, kun hoitotyöt tehdään säännöllisesti. Sekin säästää osakkaiden rahoja, kun puutarhuri valitsee pihan kasvuolosuhteisiin parhaiten sopivat kasvit. Silloin perennat, pensaat ja puut voivat hyvin vuodesta toiseen.
Viherpalveluista voi suunnittelu- ja
hoitotöiden lisäksi tilata suursäkeissä toimitettavat maa-ainekset eli mullat, kivet
ja kuorikatteet. Kaikki palvelut ovat saatavana myös asukaspihoille, omakotitaloihin ja mökeille.l
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ESIMIESTIIMI ESITTELYSSÄ

Ympäristövastuullista
toimintaa

Joustavan palvelun
varmistamisesta
yrityksessämme
huolehtii
esimiestiimimme,
johon kuuluvat
Tero Mäkipää (vas.),
Markku Salonen,
Kai Hintz,
Markku Karjanmaa,
Jari Karjalainen,
Eire Palonen
Ville Ojanen,
Heli Palonen,
Jarno Österlund
ja Jussi Karenius.

E

kotehokkuus on yksi Nokian Kiinteistöhuollon toiminnan kulmakivistä ja
ympäristönäkökulma huomioidaankin yrityksessä monella tavalla.
Pyrimme suorittamaan työmme saasteettomasti, meluttomasti ja energiataloudellisesti kestävän kehityksen hengessä
luontoa suojellen ja asuinympäristöä kunnioittaen.
Siksi käyttämämme kalusto on modernia ja vähäpäästöistä. Nykyaikaiset laitteet
mahdollistavat esimerkiksi pölyttömät pihatyöt ja katujen puhdistukset. Jokaiseen
tehtävään valitaan oikeanlainen kalusto ja
huolehditaan, että koneet ja laitteet pysyvät
hyvässä kunnossa. Lisäksi lähellä asiakasta
sijaitsevat alueelliset toimipisteet auttavat
vähentämään turhia ajokilometrejä.
Käytämme ympäristöystävällisiä pesuaineita ja lajittelemme jätteet asianmukaisesti. Pyrimme kierrättämään kaiken kierrätyskelpoisen ja minimoimaan sekajätteen
syntymisen. Kulutamme nyt huomattavasti
aiempaa vähemmän paperia, sillä työtilaukset on siirretty mobiilijärjestelmiin.
Huomioimme vihreät arvot kaikessa toiminnassamme ja autamme mielellämme
myös asiakaskiinteistöjämme toimimaan
mahdollisimman ekotehokkaasti eli säästämään energiaa ja tehostamaan hyötyjätteiden materiaalikierrätystä. l

LATTIAT JA
KOSTEIDEN TILOJEN
SEINÄPÄÄLLYSTEET
24 h

KORJAUS
PÄIVYSTYS

PALVELEVA LASILIIKE
Puh. 03 2551900
www.tammer-lattiat.fi

• LASITUSTYÖT • TERASSIT • ERISTYSLASIT
• TERASSIKAIHTIMET • IKKUNAT JA LÄMMITTIMET
• LASIKATOT • LAITURIT
LASITALO OY
Pikkukorventie 17 B
37150 NOKIA
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Ympäristövastuuseen
kuuluu sekin, että
jokaiseen työtehtävään
valitaan oikeanlainen
kalusto ja että laitteet
pidetään hyvässä
kunnossa.

Toimisto 03 455 2610
Päivystys 0400 850 957
toimisto@lasitalo.fi

avoinna
ark.
7-16

Kesätöitä
nuorille
Kiinteistöistä pidetään hyvää huolta
lomakaudellakin. Palkkaamme jälleen noin
20 aktiivista, 18 vuotta täyttänyttä nuorta
erilaisiin huollon, vihertöiden, siivouksen
ja korjausrakentamisen tehtäviin.
Suurin kesätyöntekijöiden työllistäjä on
ulkoaluehuolto, jossa nuoret auttavat
Nokian Kiinteistöhuollon ammattilaisia
muun muassa nurmikoiden ja
istutusten hoidossa.
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”TÄMÄN PÄIVÄN TÖILLÄ OSTETAAN HUOMISEN TYÖT”
KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUT
»
»
»

kiinteistöhuollot
ulkoaluetyöt
maa-ainesten toimitukset

»
»

vaihtolavapalvelut
vihertyöt

»
»
»

putkityöt
kiinteistöautomaatiotyöt
ilmanvaihtotyöt

»
»

ikkunanpesut, peruspesut ja vahaukset
kotisiivoukset

»
»

leikkipaikkojen tarkastus
konsultointipalvelut

KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT
»
»
»

monipuoliset remonttipalvelut
vahinkosaneeraukset
sähkötyöt

SIIVOUSPALVELUT
»
»

porrassiivoukset
toimitilasiivoukset

VIHERPALVELUT
»
»

suunnittelu
istutusten hoitotyöt

OMAHOITAJAJÄRJESTELMÄ
Järjestelmällä saat taloyhtiöönne vastuullisen huoltomiehen ns. ”tutun talkkarin”, joka tuntee kohteensa kuin omat taskunsa ja häneen on helppo ottaa yhteyttä.

Nokian Kiinteistöhuolto Oy l www.kiinteistohuolto.com

