Kun perinteinen ei riitä

Näytämme taloyhtiöille uuden suunnan, koska
se on välttämätöntä. Haluamme kulkea rohkeasti
edellä ja saada jokaisen asiakasyhtiömme osakkaat
ja asukkaat kulkemaan yhteistä pihatietä pitkin.
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Isännöinnin uusi aika
4D Optimi Isännöinti Oy on vuonna 2015 perustettu
lappilainen uuden ajan isännöitsijätoimisto. Tarjoamme
taloyhtiöille aktiivista ja toimitusjohtajamaisella otteella toimivaa isännöintipalvelua. Autamme asiakkaitamme
luomaan suunnitelman, jota noudattamalla kiinteistöjen
arvo säilyy ja kasvaa.

Tapamme toimia perustuu kunkin asiakasyhtiön aitoon
tarpeeseen, johon vaikuttavat niin yhtiön ikä, nykytila
kuin tavoitteetkin. Tämä tekee meistä ainutlaatuisen –
ja sen on huomannut kasvava joukko taloyhtiöitä Rovaniemen ja Meri-Lapin alueilla. Tervetuloa mukaan!

Meillä on aina aikaa asiakkaalle.
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Isännöinnin
kaksi tasoa
Hallinnollinen isännöinti on perustason palveluamme, joka kattaa hallinnolliset tehtävät ja kirjanpidon kiinteään hintaan –
ilman piilokuluja. Kunnossapito ja tekniset asiantuntijapalvelut tarjoamme erillisveloituksella.
Isännöinnin 4D-tason palveluumme kuuluvat edellisten lisäksi
kiinteistön kunnonhallinta, pienten vuosikorjausten hankinta
ja valvonta sekä laajennetut kiinteistökoordinaattorin palvelut.
4D-tasolla taloyhtiö saa tarkkaa ja oikea-aikaista tietoa kiinteistön kunnosta, joten se voi päätöksenteossa ja kunnossapidon suunnittelussa nojata todennettuihin faktoihin. Tämän
ansiosta taloyhtiö pystyy myös tekemään korjaukset ja perusparannukset ennakoiden eikä kasvata korjausvelkaa.

Kiinteistökoordinaattori tarkastaa asiakasyhtiöiden kiinteistöt kuukausittain. Hän on myös
tekninen asiantuntija kunnossapidossa, urakka-asioissa ja vahinkotilanteissa.

PUHTAASTI POHJOINEN
www.paresiivous.fi | 044 216 7009
reino.rautajoki@paresiivous.fi
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Kiinteistönhallinnan
neljäs ulottuvuus
Isännöinnin 4D-tasolla selvitämme kiinteistön nykytilan, kartoitamme taloyhtiön tavoitteet ja laadimme niihin pohjautuvan toimenpidesuunnitelman.
Toimintatapamme perustuu elinkaariajatteluun. Tämä auttaa
hallitusta huolehtimaan kiinteistön ylläpidosta pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla mutta edellyttää hallitukselta myös suunnitelmallisuutta ja sitoutumista.
Pitkäjänteisen päätöksenteon tueksi erinomainen työkalu on
taloyhtiöstrategia, jossa osakkaat määrittelevät yhtiölleen yhteiset arvot ja tulevaisuuden tavoitteet.

Kunnonhallinta sisältää kiinteistön kuntoarvion, pitkän tähtäimen suunnitelman, kunnossapitotarveselvityksen ja kunnonhallintaohjelman
laatimisen.

0400 933 000 | www.lvipitkala.fi

p. 0400 695 582 • www.rappusiivous.fi
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Monen osaajan
yhteistyönä
Meillä isännöitsijä toimii taloyhtiön toimitusjohtajana. Hänen tärkein tehtävänsä on kasvattaa johtamansa yhtiön arvoa: hän vastaa taloyhtiön toiminnasta kokonaisuutena hallituksen antamien ohjeiden, yhtiökokouksen linjausten sekä
lakien ja asetusten mukaan.
Isännöitsijällä on aikaa perehtyä jokaiseen asiakasyhtiöönsä ja
sen taustoihin. Hän voi keskittyä johtamiseen, sillä hänellä on
vastuullaan kohtuullinen määrä kohteita ja tukenaan taloyhtiön
päivittäisten asioiden hoidosta huolehtiva tiimi. Siihen kuuluu
talouden, rakentamisen ja kiinteistötekniikan ammattilaisia.

Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai pistäytyä paikan päälle. Monet asiat voi hoitaa myös taloyhtiösivujen kautta juuri silloin, kun itselle sopii.

Tieto aina saatavilla
Käytössämme on Hausvise-taloyhtiöjärjestelmä. Se
tarjoaa hallitukselle avoimen pääsyn taloyhtiön tietoihin. Hallituksen jäsenet voivat esimerkiksi seurata laskuliikennettä, tutkia sopimuksia ja hankeasiakirjoja
oman aikataulunsa mukaan vaikkapa mobiilisti.
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Hyvissä käsissä
Osakkaat ja asukkaat asioivat asiakaspalvelun ja vastikevalvonnan kanssa. Asiakaspalvelu ottaa vastaan muuttoilmoitukset sekä hoitaa saunavuorot, parkkipaikat ja avaintilaukset. Vastikevalvonta auttaa, kun asia koskee vastikelaskuja ja talousasioita.
Tärkeä kumppani on myös oman talon kiinteistöhuolto, joka
korjaa taloyhtiössä havaitut viat ja puutteet. Kiinteistöhuolto
on ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka isännöitsijä kilpailuttaa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Tartumme työhön käskemättä ja jaamme tietoa
avoimesti. Parhaita ratkaisuja etsimme yhdessä.

www.alltime.fi

Aidosti luotettava toimija
Alltime kiinteistöhuolto ja
infrapalvelut huolehtii
elinympäristöstäsi

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta palveluistamme:
010 583 3000
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• www.jssuomi.fi

4D Optimi Isännöinti Oy
www.4doptimi.fi
Asiakaspalvelu
puh. 029 370 0630
asiakaspalvelu@4doptimi.fi

Ota yhteyttä!

Vastikevalvonta
puh. 029 370 0633

Kaikki
rakennusalan työt
avaimet käteen
-palveluna

Sipolantie 20
96100 Rovaniemi
puh. 040 9614 900
sami.saverak@gmail.com
www.saverakennus.fi

Palveluitamme
mm.

• Saneeraukset: keittiö,
sauna, kylpyhuone jne.
• Maalaus- ja tasoitustyöt
• Julkisivusaneeraukset
• Vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
• Kattoremontit

•
•
•
•

Salaojat
Pihakivetykset
Maa-ainekset ja nurmikot
Uudiskohteiden,
kuten omakotitalojen ja
mökkien rakentaminen

Myös
sähkö-, lvi-, purku-/asbesti- ja maanrakennustyöt ym.
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