Asumisen ja
omistamisen
asialla

2

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Asumisen ja omistamisen asialla jo 40 vuotta

”Lahden Isännöitsijätoimisto Oy on perustettu
vuonna 1975 tarjoamaan asumiseen ja kiinteistöomaisuuden hoitoon liittyviä kokonaispalveluja,
joiden turvin kiinteistön omistaminen on helppoa
ja kannattavaa. Kehitämme isännöinnin ja kiinteistöhuollon palvelujamme asiakkaidemme muuttuvien tarpeiden mukaan. Huolehdimme myös
vuokra-asuntojen välityksestä ja vuokravalvonnasta sekä tarjoamme tasokkaita kalustettuja asuntoja tilapäisen asumisen tarpeisiin.
Tarjoamme mutkatonta ja asiantuntevaa
paikallista palvelua. Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!”
Jussi Stucki
toimitusjohtaja

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Haluamme omalta osaltamme
olla mukana edistämässä
Lahden keskustan elinvoimaisuutta.

Tutustu vapaisiin
toimisto- ja liiketiloihin!

KIINTEISTÖVAHINKOJEN ASIANTUNTIJA

A-Kui vaus Oy
KOSTEUSKARTOITUKSET
RAKENTEIDEN KUIVAUKSET
LÄMPÖKUVAUKSET
SANEERAUSPALVELUT

www.a-kuivaus.fi
0400 418 939
Päivystys työajan ulkopuolella
24/7

0400 421 021
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Tervehdys isännöintitiimistä!
”Isännöintitiimimme hoitaa taloyhtiöiden
tarpeita vastuullisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Asiantuntevaan ja ystävälliseen joukkoomme
kuuluu isännöitsijöitä, kiinteistösihteereitä ja
kirjanpitäjiä, jotka huolehtivat kiinteistöjen
taloudesta ja kunnosta osakkaiden edun
mukaisesti tiiviissä yhteistyössä taloyhtiön
hallituksen kanssa. Perinteisten palvelumuotojen rinnalla tarjoamme asukkaiden käyttöön
nykyaikaiset online-talosivut, joiden kautta
viestintä on sujuvaa missä ja milloin tahansa.

Tilaa taloyhtiön
isännöitsijätodistus ja muita
dokumentteja näppärästi
verkkokaupastamme!

Tiimillemme on kunnia-asia hoitaa työt sovitusti
ja aikataulussa. Meillä on asumiseen liittyviin
kysymyksiin sopiva ratkaisu!”
Jaana Linnanen
isännöitsijä
tiiminvetäjä

Kuka kävi
viimeksi
katolla?

Sirpa Oikarinen
kirjanpitäjä
tiiminvetäjä

OTA YHTEYTTÄ
p. 010 680 4025 tai
lahti@kattotutka.fi
www.kattotutka.fi

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Jätä
tarjouspyyntö!

Ammattitaitoiset kirjanpitäjämme huolehtivat taloushallinnosta
nykyaikaisilla ohjelmistoilla ja otteella.

Reilun viidentoista vuoden matkan varrella on asiakastarpeista kertynyt kokemusta
ja uusia oivalluksia. Kiinteistö-, yritys- sekä yksityisasiakkaita on kuunneltu tarkalla
korvalla ja rakennettu toiminnasta laadukas sekä kilpailukykyinen kokonaisuus.

KIINTEISTÖSIIVOUS – TOIMITILASIIVOUS – RAKENNUSSIIVOUS
SIIVOUSPALVELUT KOTIIN – SOSIAALISET TUKIPALVELUT
sansiivous.fi | posti@sansiivous.fi | 050 478 4324 | Kaasukatu 2, 15520 Lahti
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Hyvässä kunnossa pitkällä tähtäimellä

Toimintamme päämäärä on kiinteistöomaisuuden
arvon ylläpito ja kehittäminen. Huolehdimme asiakkaidemme omaisuudesta kuin omastamme
ja tarjoamme monipuolisia palveluja erilaisiin tarpeisiin.

Käytämme taloyhtiön teknisen kunnon ylläpitämiseen ja päivittämiseen luotettavia alan ammattilaisia. Vuosien aikana olemme luoneet laajat
yhteistyöverkostot, joiden avulla palvelemme
asiakkaitamme vankalla kokemuksella ja osaamisella myös haastavissa korjausrakentamishankkeissa.

Yli 20 vuoden kokemus saneeraussuunnittelusta
Erigo Plan Oy
www.erigo.fi

Liipolan Kiinteistökorjaus Oy
SÄHKÖ

LVI

Led valaistukset,
sähköautojen lataus,
sähköhuolto- ja korjaustyöt

Lämmitysratkaisut,
lämpöpumput,
LVI-huolto- ja korjaustyöt

045 138 0077 • Sopenkorvenkatu 12, LAHTI
sahko@spspalvelut.fi • www.spspalvelut.fi

044 524 7125

info@liipolankiinteistokorjaus.fi
www.liipolankiinteistokorjaus.fi

Kattavat
palvelumme
taloyhtiöille ja
yksityisille
Pintaremontit
Keittiöremontit
Kylpyhuone- ja
saunaremontit
Vesivahinkotyöt

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Tasokkaissa kokoustiloissamme järjestetään usein taloyhtiöiden kokouksia.

Handelsbanken – taloyhtiösi täyden palvelun pankki
Handelsbankenissa asiointi on helppoa oman yhteyshenkilön kanssa. Hyvä tavoitettavuus,
joustava palvelu, alueen vahva tuntemus sekä nopea päätöksenteko omassa konttorissa
ovat meille kunnia-asioita.
Ota meihin yhteyttä, kun mietit taloyhtiön rahoitus- ja maksuliikenneasioita!
Handelsbanken Lahti
Vapaudenkatu 12
puh. 010 444 3020*
lahti@handelsbanken.fi

* 0,0835 e/puh + 0,1209 e/min
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Astetta parempaa kiinteistöhuoltoa

”Olen Pasi – kiinteistöhuoltotiimin vetäjä. Yhdessä
Nikon ja Petterin kanssa huolehdimme taloyhtiösi
kiinteistöhuollosta Lahden keskustan alueella. Me
hoidamme taloja kuin ne olisivat omiamme. Osaava tiimimme huolehtii kiinteistöjen hoito- ja huoltotöistä, talotekniikasta, ulkoalueiden siisteydestä
ja talvikunnossapidosta. Käytössämme ovat aina
alan nykyaikaisimmat välineet ja menetelmät.

Tavoitteenamme on huolehtia asukkaiden viihtyvyydestä sekä kohteen arvon ylläpidosta. Tarjoamme henkilökohtaista palvelua vuorokauden
ympäri, joten apu on aina lähelläsi. Pienen ja tehokkaan tiimimme tavoitteena on palvella asiakkaitamme ketterästi ja luotettavasti – ja pitkällä
tähtäimellä. Pitkäaikaisimmat kohteemme ovat
olleet hoidossamme jo yli 30 vuotta!”
Pasi Tillgren
kiinteistöhuoltotiimin vetäjä

Päivystys
työajan ulkopuolella
numerosta
050 5546 541!

Lahden Putkihuolto Oy
Pätiälänkatu 3, 15150 Lahti
Puh. 03 882 660 • lvi@lph.fi • www.lph.fi

ENNAKOIVA HISSIHUOLTO SÄÄSTÄÄ

www.shu.fi

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Kiinteistöhuoltotiimi palveluksessasi!

Rakennamme vastuullisesti
ja huolellisesti – takuulla!
0600 300 23
(0,50€ / puhelu + 0,96€ / min + pvm)

levisaneeraus.fi

Vesi- ja palovahingot

Sisäilmaongelmat

Linjasaneeraukset

Myös kaikki muut remontit asiantuntevasti, rakennamme myös uutta!
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Palvelevaa vuokravälitystä pitkällä kokemuksella
”Tiimissämme Jaanan ja Susannen kanssa meillä on pitkä kokemus vuokravälityksestä alana ja
tunnemme paikalliset vuokra-asuntomarkkinat.
Olemme koulutettuja ja tunnemme alan lainsäädännön. Tietotaitomme on vuokranantajan
ja vuokralaisen käytettävissä koko vuokrasuhteen
ajan. Hoidamme myös vuokravalvonnan, vuokrankorotukset, verolomakeasiat ja tarvittaessa myös
häätöasiat.
Vuokralainen saa kauttamme asunnon turvallisesti
ja lisäksi neuvomme muuttoon liittyvissä asioissa.

Olen itse hoitanut vuokra-asuntojen välitystä yli
20 vuotta ja toimin jäsenenä Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n vuokravälitysvaliokunnassa,
joka käsittelee monipuolisesti vuokravälitykseen
liittyviä kysymyksiä ja tarpeita.
Ammattitaitomme on käytettävissänne!”
Jaana Nikula
tiiminvetäjä, vastaava hoitaja

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

LIT-VUOKRAUKSEN 10 ASKELTA
1. Yhteydenotto helposti www.lit.fi/fi/vuokravalitys/yhteydenottopyynto
2. Asunnot verkossa www.lit.fi ja www.vuokraovi.com
3. Asuntokyselyihin vastaaminen monikanavaisesti
4. Näyttöjen sopiminen ja asuntoesittelyt
5. Hakemusten vastaanottaminen, ehdokkaiden haastattelu ja vuokralaisehdokkaiden
luottotietojen tarkastus (Suomen Asiakastieto Oy)
6. Vuokranantajan ja ehdokkaan henkilökohtainen tapaaminen haluttaessa
7. Vuokrasopimuksen laatiminen
8. Vakuuden toimittamisen valvominen
9. Avainten luovouttaminen kuittausta vastaan
10. Huoneiston sähköinen tarkastus ennen vuokrasuhteen alkamista

Tutustu vapaisiin
vuokra-asuntoihin!

KATSO VIDEOMME.

DNA Netti Päijät-Hämeen taloyhtiöille
DNA on taloyhtiön luotettava kumppani, joka huolehtii
taloyhtiön netti- ja TV-palvelut kerralla kuntoon. Hommat
hoituvat helposti ja mutkattomasti alueesi tuntevan
yhteyshenkilön sekä maksuttoman taloyhtiöpalvelun kanssa.
Asukkaat saavat DNA:n taloyhtiösopimuksella nopeat ja laadukkaat
nettiliittymät jopa puolet normaalihintoja edullisemmin.

Lue lisää ja pyydä tarjous: dna.fi/taloyhtiöt
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Huoneistohotelli on ratkaisu tilapäiseen
asumistarpeeseen
Lähestyykö taloyhtiössäsi remontti tai etsitkö
tilapäistä majoitusta työprojektin ajaksi? Huoneistohotellimme tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon
hotelliasumiselle. Huoneistoissamme voi elää
mukavaa, normaalia elämää yksin tai perheen
kanssa. Voit levätä, tehdä ruokaa, pestä pyykkiä,
viettää koti-iltaa tai kutsua kylään vieraita. Tasokkaasti kalustetut huoneistomme palvelevat myös
lomailijoita.
Huoneistomme sijaitsevat Lahden ydinkeskustassa
ja Jalkarannassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Vastaamme kaikenlaisiin asumisen tarpeisiin.
Voit valita yksiön, kaksion, kolmion tai jopa
suuremman – kolmen tai neljän makuuhuoneen
– huoneiston. Varusteluun kuuluu aina kaikki
kotona tarvittava astioista kahvinkeittimeen,
pyykinpesukoneeseen, lakanoihin ja televisioon.
Myös sähkö- ja vesimaksut sekä internetyhteys
sisältyvät hintaan. Voit vuokrata huoneiston
joustavasti viikosta eteenpäin niin pitkäksi aikaa
kuin tarvitset.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

KATSO
VIDEOMME.

Siivouspalveluita
Yrityksille kokemuksella ja vankalla
ammattitaidolla jo vuodesta 2004 alkaen!

n
Tehdää !
ta
puhdas

Valittavissa mm.
• perussiivoukset
• suursiivoukset
• porrassiivoukset

• vahanpoistot
• ikkunanpesut
• vahaukset
• sopimussiivoukset
• vahinkosiivoukset • lomitukset
(vesi/palo)

Mysteeri & Efekti
Kallentie 22, 16600 Järvelä
pia.paajanen@mysteeri.fi

0400 424 036

mysteeri.fi

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Tutustu
huoneistoihimme
ja pyydä tarjous!
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Ihminen edellä
”Ostin ensimmäisen sijoitusasuntoni 1990-luvulla. Hieman sattumankin
kautta tulin ottaneeksi yhteyttä Lahden Isännöitsijätoimistoon, tuttavallisemmin LITiin.
Vuosien varrella sijoitusasuntojeni määrä on lisääntynyt ja yhteistyö
LITin kanssa jatkunut. Arvostan joustavuutta esimerkiksi tilanteissa,
joissa vuokralaiseni tarvitsee putkiremontin vuoksi väistöasunnon.
LITin kanssa asiat voidaan järjestää vaivattomasti ja inhimillisesti –
ihminen edellä. LIT on myös erinomainen puskuri ja puolueeton taho
esimerkiksi silloin, jos vuokralaisen kanssa tulee hankala tilanne.
2000-luvun alusta saakka olen toiminut hallituksen jäsenenä joissakin
taloyhtiöissä, joissa LIT toimii isännöitsijänä ja huoltoyhtiönä. Hyvässä
isännöinnissä avainasemassa on ammattitaito ja se, että asiat hoidetaan
ajallaan. On myös tärkeää, että kiinteistöjen houkuttelevuutta ja arvoa
pidetään yllä esimerkiksi huolehtimalla korkeasta siisteystasosta.
Arvostan hyvää asiakaspalvelua, toimivaa asiakaspalvelutilaa sekä
tunnelmaa, joka minua odottaa LITin toimistossa. Myös heidän verkkosivunsa ovat informatiiviset ja ajan tasalla. Uskon pitkäjänteisyyteen.
Pitkä ja onnistunut yhteistyö helpottaa kaikkea asiakassuhteisiin liittyvää. Yhteistyötämme LITin kanssa voi kuvailla stressittömäksi,
ammattitaitoiseksi ja luotettavaksi.”

Hannu Nikula

PORRASSIIVOUS

Siivouspalvelut
taloyhtiöille
y
Kys s!
ou
tarj

Porraskäytävät ja sisääntulokerros vaativat säännöllistä ylläpitosiivousta. Siisti yleisilme, puhtaat
porraskäytävät ja yhteistilat lisäävät asumisen
viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

YLEISTILOJEN PERUSSIIVOUS
Yleisten tilojen ylläpito- ja perussiivous kattaa
taloyhtiön asukkaiden yhteiskäyttöiset tilat,
kuten saunatilat, pesutuvan, vintin ja pitkät
kellarikäytävät.

Ota yhteyttä!

050 5872 051

amkiinteistopalvelut.fi

LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY

Marmako
LVIAS-Huolto/Urakointi
Tilaukset/päivystys 040 709 0463
24/7
toimisto@marmako.fi
Marmako Oy
Marko Halme | 050 379 5600 | marko.halme@marmako.fi

TÄYDEN PALVELUN LUKKOLIIKE
LAHTI
Aleksanterinkatu 3
puh. 03 7526 205

HOLLOLA Keskuskatu 11
puh. 03 7805 205

www.lukkoassa.fi
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LAHDEN ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OY
Vesijärvenkatu 26
15140 Lahti
Isännöinti ja kiinteistönhuolto
puh. 03 876 880
Vuokravälitys ja huoneistohotelli puh. 03 876 888
www.lit.fi
posti@lit.fi
Facebook/litvuokrahuoneistot
Instagram/asumisenasialla

KAIKKI RAKENNUSALAN TYÖT
LUOTETTAVAT SANEERAUKSET JA RAKENNUSTYÖT
Palvelemme monipuolisesti kaikessa uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen
liittyvissä asioissa yksityisiä, taloyhtiöitä sekä isännöitsijätoimistoja.
Ota yhteyttä Mika Arbelius 050 440 2599 | Markus Takala 050 543 8275
info@lahdenrakennusurakointi.fi | www.lahdenrakennusurakointi.fi

luotettava
kumppani

• www.jssuomi.fi

ISÄNNÖINTI | KIINTEISTÖHUOLTO | VUOKRAVÄLITYS | HUONEISTOHOTELLI

