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.
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puh. 029 193 1900
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Lahti

Asiantuntemus ja hyvä suunnittelu
kulkevat käsi kädessä
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€.
Tuhansien projektien kokemuksella
olemme oikea kumppani, kun kiinteistösi
tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpitoa.
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•• hanke- ja toteutussuunnittelu
•• LVISA-, arkkitehti ja rakennesuunnittelu
•• turvallisuus ja pelastussuunnitelmat

Meiltä saat

Talo- ja rakennustekniikka

Aki Saari
projektipäällikkö,
kuntoarviot
gsm 0500 513 206
aki.saari@talokeskus.fi

Tomi Kontinen
LVI-suunnittelija, LVI-insinööri
gsm 043 825 2171
tomi.kontinen@talokeskus.fi

Jukka Laitinen
LVI-suunnittelija, LVI-insinööri
gsm 044 796 0592
jukka.laitinen@talokeskus.fi

Tarja Hellstén
rakennusarkkitehti
gsm 043 825 8387
tarja.hellsten@talokeskus.fi

Heidi Kolila
rakennustöiden valvoja
gsm 0400 662 394
heidi.kolila@talokeskus.fi

Aleksi Suomi
sähkösuunnittelija
gsm 043 826 8288
aleksi.suomi@talokeskus.fi

Timo Yrttiaho
sähkösuunnittelija, valvoja
gsm 040 940 1496
timo.yrttiaho@talokeskus.fi

Anton Viljanen
LVI-suunnittelija, LVI-insinööri
gsm 045 856 8308
anton.viljanen@talokeskus.fi

Minna Asikainen
toimistoassistentti, laskutus
gsm 029 193 1900
minna.asikainen@talokeskus.fi

Kiinteistön ylläpito

Rakennuttaminen

Tarkastuspalvelut

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

Tanja Nenonen
suunnitteluassistentti
gms 040 729 5508
tanja.nenonen@talokeskus.fi

Arto Taavila
rakennustöiden valvoja, RKM,
PKA FISE
gsm 050 373 5088
arto.taavila@talokeskus.fi

Anne Pelkonen
aluepäällikkö

Suunnittelu

Anne Pelkonen
aluepäällikkö, RA
gsm 040 542 9379
anne.pelkonen@talokeskus.fi

Kristian Koskenniemi
projekti-insinööri
gsm 040 938 2790
kristian.koskenniemi@talokeskus.fi

Ollaan yhteydessä.

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

Palveluksessasi
Lahden toimipisteen henkilökunta

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

•• tampuuripalvelut

Myynti
Matti Hellgrén
asiakaspalvelupäällikkö,
energia-asiantuntiä
gsm 050 533 7127
matti.hellgren@talokeskus.fi

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

