Nostamisen ammattilainen

www.j-helaakoski.fi

NOSTOPALVELU J. HELAAKOSKI OY
J. Helaakoski on nostokumppanisi
Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Juha Helaakoski perusti nimeään kantavan nostopalveluyrityksen vuonna 1989. Toiminta alkoi yhdellä Lokomo-nosturilla.
Nykyään kalustoomme kuuluu jo yli viisikymmentä ajoneuvonosturia ja lähes saman verran pienkalustoa, kurottajia ja
henkilönostimia.
Toimipisteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja pirkanmaalla. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen lisäksi muut
Pohjoismaat ja Baltian.

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme,
kalustoomme ja henkilökuntaamme!

Katso videomme!
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KONETANKKAUS
VIELÄ TÄNÄÄN!
Soita: 050 460 4999
WWW.TANKKAUSPARTIO.FI

Nopea ja luotettava | Tankkausletkujen pituudet 40–100 metriä | Erikoiskalustoa myös ahtaisiin paikkoihin

3

KAIKKI NOSTOPALVELUT
Kokonaisvaltaista palvelua
mittaviinkin hankkeisiin.
Tarjoamme turvallisia ja tehokkaita nostotyön kokonaisratkaisuja. Työmaakäynnin aikana ammattilaisemme kartoittavat
noston olosuhteet ja suunnittelevat kohteeseen järkevimmän
kokonaisratkaisun, joka sisältää kalustomitoituksen lisäksi
muun muassa tarvittavat ajojärjestelyt ja nostoapuvälineet.
Käytössämme ovat ajantasaiset suunnitteluohjelmistot. Tarvittaessa voimme sopia nostoprojektin kokonaissuunnittelusta
ja työnjohdosta. Kokonaisvaltainen nostopalvelumme tarjoaa
mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisten tarpeiden mukaiset
nostot. Pienempiin töihin meiltä voi vuokrata nosturin kuljettajan kanssa tai kurottajia ja henkilönostimia myös ilman kuljettajaa.
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Rakentaminen
Olemme pääkaupunkiseudun johtava kumppani sekä uudisrakennus- että saneerauskohteissa. Kehitämme kalustoamme jatkuvasti, jotta pystymme tarjoamaan kustannustehokkaan ratkaisun kohteeseen kuin kohteeseen.

Teollisuus ja infra
Valtaosa teollisuuden nostotöistämme liittyy tehdas- ja tuotantorakennusten, logistiikka- ja varastohallien sekä muiden
teollisuustilojen muutos- ja laajennustöihin. Teollisuusympäristössä toteutettavat nostoprojektit vaativat yleensä useampien nostureiden, kurottajien ja henkilönostimien samanaikaista yhteistyötä.

Energia
Olemme vahvasti mukana energiateollisuuden hankkeissa. Suomen lisäksi toimimme ulkomailla etenkin tuulivoimaprojekteissa, joissa huolehdimme kasaus- ja huoltotöistä.
Suoritamme nostotöitä voimalaitoksilla, sähköasemilla sekä
öljy- ja kaasulaitoksilla. Lisäksi olemme kokenut kumppani
geolämpö- sekä aurinkovoimaprojekteissa.

Nostoissa mukana
RengasCenter –
Raskaat renkaat.
www.rengascenter.fi
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Nostokalustoomme kuuluu ajoneuvonostureita,
tela-alustaisia ristikkopuominostureita, kurottajia,
henkilönostimia sekä monipuolista kuljetuskalustoa.
Tutustu osoitteessa j-helaakoski.fi/nosturit.

Kalustomme
•
•
•
•
•

Ajoneuvonosturit 20–800 tonnia
Tela-alustaiset nosturit 100–250 tonnia
Kurottajat
Henkilönostimet
Kuljetuskalustoa

| Kun tavoittelet taivaita

Lambertsson on
Suomen johtava
torninostureiden
toimittaja.
www.lambertsson.fi
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NOSTOLAITETARKASTUKSET
ASIANTUNTIJALTA

Puh. 09 548 4144
nosturiexpertit@nosturiexpertit.fi
www.nosturiexpertit.fi

MONIPUOLINEN KALUSTO
Kattava kalustomme soveltuu
kaikenlaiseen nostamiseen.
Ydinosaamistamme ovat ajoneuvo- ja ristikkopuominostureilla tuotetut nostopalvelut. Kalustoomme
kuuluu yli viisikymmentä ajoneuvonosturia, joiden
nostokapasiteetti vaihtelee 25 tonnista 800 tonniin.
Lisäksi kalustoomme kuuluu lähes saman verran
pienkalustoa, kurottajia ja henkilönostimia.
Konerivistön pienimmät nosturit soveltuvat esimerkiksi omakotityömaille. Suuremmat nosturit
hoitavat tehokkaasti myös mittavat ja monivaiheiset nostotyöt. Laajemmissa hankkeissa useamman ammattitaitoisesti valitun ja ohjatun nosturin
yhteistyö takaa parhaan lopputuloksen.

Turvallisuus on ykkösprioriteettimme, ja nosturikalustoamme tarkastetaan, huolletaan ja uusitaan
säännöllisin väliajoin. Oma ammattitaitoinen huoltohenkilöstömme ja liikkuva huoltokalustomme
huoltaa nosturit tarvittaessa ripeästi myös työmaakohteessa. Uuden kaluston hankinnassa huomioidaan aina alan viimeisimmän tekniikan mukanaan
tuomat mahdollisuudet.

NOSTIMIEN ASIANTUNTIJA

TOIMIPISTEEMME
• Hepolamminkatu 32, TAMPERE
• Viinikankaari 9, VANTAA
puh. 03 318 0800

OLEMME ERIKOISTUNEET HENKILÖNOSTIMIIN. Laaja valikoima palvelee
erityisesti asikkaidemme tarpeita,
liittyivätpä ne henkilönostoihin, nostinvuokrauksiin, huoltoihin, katsastuksiin tai
varaosiin.
Kauttamme kuukulkijat, saksilavat,
perässävedettävät, auto-alustaiset ja
kurottajat.

7

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA
Ammattitaitoinen henkilöstömme vastaa
nostotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta.
Meidät tunnetaan luotettavasta toiminnastamme ja siitä, että
meiltä voi tilata turvallista ja tehokasta nostopalvelua minne
tahansa. Reippaat ammattilaisemme ovat tottuneet työskentelemään erittäinkin haastavissa olosuhteissa.
Teollisuusnostot ovat usein haasteellisia ja vaativat tarkkaa
suunnittelua. Suunnittelun asiantuntijamme hallitsevat AutoCAD-ohjelmiston, jonka avulla pystymme laatimaan työnjohdolle erittäin tarkat nostosuunnitelmat.
Kuljettajamme ovat alan rautaisia ammattilaisia, minkä lisäksi
he osallistuvat suunnitelmallisesti erilaisiin rakennusalalla
vaadittaviin koulutuksiin. Lisäksi olemme järjestäneet kuljettajillemme mahdollisuuden nosturinkuljettajan ammattitutkinnon jatko-osan suorittamiseen. Näin asiakkaidemme käytössä
on aina alan paras osaaminen
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aanapojat OY
Torninostureiden asennus, huolto,
tarkastus ja kuljetuspalvelut sekä
sähköasennusoikeudet.
PL 12, 01801 KLAUKKALA
markus.hassinen@raanapojat.fi • 050 402 8228
timo.virtanen@raanapojat.fi • 045 2209 795
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Watch our video!
MORE THAN JUST HARDWARE!
Your lifting partner in construction,
industry and energy sites.
J. Helaakoski Oy provides lifting services in Finland and
in the Nordic and Baltic countries. Our fleet contains
over 50 cranes, several telehandlers, access platforms
and trucks. The biggest mobile crane in our fleet can lift
800 tons.
We offer our customers a wide range of services, including lift planning, supervision, evaluating the best
cranes for the job and inspected lifting accessories.
Our experienced operators can work even in the most
challenging sites.

Our fleet
•
•
•
•
•
•

Mobile cranes 20–800 tons
Crawler cranes 100–250 tons
Telescopic crawler crane 100 tons
Telehandlers
Access platforms
Transport services

Palvelevat Raskaan kaluston

katsastusasemat Vantaalla

ASENNUS-NIEMELÄ OY
NOSTURIHUOLTO

Hakkilan Katsastus Oy
Hakkilankaari 4
01380 Vantaa
puh: 040 738 0194

Viinikkalan Katsastus Oy
Suokallionkuja 5
01740 Vantaa
Puh: 050 300 1636
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Koivukummuntie 2
FI-01510 Vantaa

Keskus / tilaukset +358 (9) 389 3311
Päivystys (24/7) / tilaukset +358 400 703 123

info@j-helaakoski.fi

www.j-helaakoski.fi

RASKAAN KALUSTON OSAAMISTA

Atoy Power Kuopiossa maahantuo, myy ja huoltaa:

Täyden palvelun korjaamo
Atoy Power Oy,
POWER

Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio
puh. 010 232 8805 korjaamo
puh. 010 232 8803 varaosat

•

Automaatti- sekä mekaaniset vaihteistot
Powershift-vaihteistot työkoneisiin
Akselit ja alustojen komponentit
Veneiden vaihteistot ja
propulsio järjestelmät
• Veneiden mekaaniset ja
sähköiset hallintalaitteet

•

•
•
•
•

