Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita ja ohjelmistoja kiinteistön koko elinkaarelle. Tuotamme korjaus- ja uudisrakentamisen suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut, kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut, energianhallinnan palvelut
sekä Tampuuri-ohjelmiston kaiken alustaksi.

Talokeskus Yhtiöt Oy

Talokeskus Yhtiöt Oy

Vasarakatu 9B

Hermanninaukio 2

40320 JYVÄSKYLÄ

70100 KUOPIO

puh. 029 193 1902

puh. 029 193 1902

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi
www.talokeskus.fi

Helsinki • Lahti • Salo • Jyväskylä • Kuopio • Rauma • Savonlinna • Turku

Jyväskylä ja Kuopio

Asiantuntemus ja hyvä suunnittelu
kulkevat käsi kädessä

Palveluksessasi
Jyväskylän ja Kuopion toimipisteen henkilökunta
puh. 029 193 1902
Jyväskylä

Talokeskus Yhtiöt on kiinteistötoimialan
asiantuntija- ja tiedonhallintaratkaisuja
tuottava konserni. Talokeskus-konsernin
palvelutarjooma kattaa kaikki kiinteistön
elinkaaren aikaiset palvelut, tuotteet
sekä ohjelmistot. Tarjoamme uudis- ja
korjausrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut sekä laajat käytön,
ylläpidon ja energianhallinnan palvelut.
Kaiken tekemisen perustana ja tuotteidemme sekä palveluidemme alustana
toimii Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä. Tampuuri on Suomen laajimmin
käytössä oleva ohjelmisto, josta löytyy
yli 60 000 kiinteistön tiedot ja jonka hallinnoimissa kodeissa asuu 1,9 miljoonaa
suomalaista.

Henkilöstöä meillä on yli 270, kahdeksalla eri paikkakunnalla Suomessa - Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Jyväskylässä,
Kuopiossa, Savonlinnassa, Raumalla ja
Turussa. Liikevaihtoa yli 90 vuotta vanhalla yhtiöllä on tänä päivänä yli 27M€.

gsm 043 825 5605
juha-pekka.hakkarainen@talokeskus.fi

Suunnittelupalvelut ja energiatekniikka

Tuhansien projektien kokemuksella
olemme oikea kumppani, kun kiinteistösi
tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpitoa.
Ollaan yhteydessä.

Matti Hellgrén
asiakaspalvelupäällikkö

Ylläpidon ohjelmat ja palvelut

Suunnittelu

••
••
••
••
••
••
••

•• hanke- ja toteutussuunnittelu
•• LVISA-, arkkitehti ja rakennesuunnittelu
•• turvallisuus ja pelastussuunnitelmat

Tampuuri kiinteistötietojärjestelmä
huoltokirjat ja huolto-ohjelmat
ylläpidon suunnittelu
tekninen manageeraus
kulutusseuranta ja energianhallinta
asiantuntijapalvelut
sähkön hankinta

Juha-Pekka Hakkarainen
aluepäällikkö

••
••
••
••
••
••

Tuija Kotro-Kivelä
LVI-suunnittelija
gsm 050 326 3470
tuija.kotro-kivela@talokeskus.fi

Tomi Partti
rakennustöiden valvoja, Rkm
gsm 040 770 9080
tomi.partti@talokeskus.fi

Ilkka Pitkälä
LVI-suunnittelija
gsm 050 545 1545
ilkka.pitkala@talokeskus.fi

Maria Ruissalo
Projekti-insinööri, FM (ympäristötiede),
RI Amk
gsm 043 825 8385
maria.ruissalo@talokeskus.fi

Keijo Viikkilä
sähkösuunnittelija
050 3077 289
keijo.viikkila@talokeskus.fi

Tuukka Lahtinen
rakennustöiden valvoja, RI
gsm 040 842 3971
tuukka.lahtinen@talokeskus.fi

Tero Tuohesmaa
tekninen avustaja
3D-mallinnus
gsm 050 599 1566
tero.tuohesmaa@talokeskus.fi

Petri Pääkkönen
projekti-insinööri, RI AmK
gsm 043 825 8384
petri.paakkonen@talokeskus.fi

Jani Kemppainen
energia-asiantuntija
gsm 050 368 4712
jani.kemppainen@talokeskus.fi

Mikko Pulkkinen
LVI-suunnittelija
gsm 040 506 2377
mikko.pulkkinen@talokeskus.fi

Jari Jäntti
aluepäällikkö
rakennuttaminen ja valvonta, DI
gsm 043 825 3663
jari.jantti@talokeskus.fi

Tarkastuspalvelut

kuntoarviot,
PTSohjaus ja urakoiden
•• suunnittelun
kuntotutkimukset
kilpailuttaminen
hankesuunnitelmat
•• valvonta ja rakennuttaminen
LVISA-suunnittelu
•• vastaanottotarkastukset
rakennuttajapalvelut
•• takuuajan rakennuttaminen
valvonnat, vastaanotot

••••
••••
••••
••••
••••

kuntoarviot,
PTS
energianhallintapalvelut
kuntotutkimukset
tekniset tarkastuspalvelut
kosteusmittaukset
huoltokirjat ja laadun varmistaminen
energiakatselmukset
kunnossapidon varmistaminen
energiatodistukset
turvallisuus, pelastussuunnitelmat

•• tampuuripalvelut

Henri Laitinen
projekti-insinööri,
rakennuttaminen ja valvonta
gsm 040 183 1264
henri.laitinen@talokeskus.fi
Niina Ovaskainen
projekti-insinööri
rakennuttaminen ja valvonta
gsm 040 561 4033
niina.ovaskainen@talokeskus.fi

Kiinteistön ylläpito

Rakennuttaminen

Rakennuttamispalvelut

Kuopio
Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut

Meiltä saat

Talo- ja rakennustekniikka

Arja Hintikka
toimistoassistentti
suunnittelu- rakennuttamispalvelut
gsm 050 340 3006
arja.hintikka@talokeskus.fi

Myynti
Jaakko Suomela
myyntipäällikkö
040 829 7459
jaakko.suomela@talokeskus.fi

Matti Hellgrén
asiakaspalvelupäällikkö,
energia-asiantuntija
050 533 7127
matti.hellgren@talokeskus.fi

