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Siellä missä sinäkin
Alltime on vuonna 2006 perustettu juureva
perheyritys. Toimimme koko Suomessa huolehtien
kiinteistöistä, liikenneverkostoista, puistoista ja
liikunta-alueista.
Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Panostamme
osaamiseen, kehitämme ammattitaitoamme
ja kannamme vastuun työmme jäljestä.
Onnistumisestamme kertoo, että olemme luoneet
asiakkaiden kanssa kestävät yhteistyösuhteet.

RÄÄTÄLÖIMME PALVELUT JOUSTAVASTI
ASIAKKAAN VAATIMUSTEN MUKAAN.
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Kiinteistöpalvelut

Infrapalvelut

Tarjoamme monipuoliset kiinteistöhuollon ja siivouksen
palvelut. Räätälöimme palvelun sisällön aina asiakkaan
tarpeiden mukaan. Pidämme kiinteistöt kunnossa läpi vuoden
ja teemme tarvittavat toimenpiteet oikeaan aikaan, jotta
kiinteistön käyttäjät viihtyvät ja kiinteistön arvo säilyy.

Alueurakoinnin palvelumme kattavat katujen, teiden, puisto- ja
viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon.
Infrarakentamisen osalta tarjoamme RALA-sertifioitua
pääurakointiosaamista väylä- ja pohjarakentamisessa.
Erikoisosaamistamme ovat satamien ja vesiväylien sekä
rata-alueiden ja rautatieasemien kunnossapitotyöt.

LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI
HENKILÖSTÖASIOISSA

ROVANIEMI

0400 188 199 • 0400 188 666
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Sertifioitua osaamista
Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt meille
RALA-sertifikaatin, joka kattaa
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väylärakentamisen pääurakoinnin
vesihuoltotyöt
pohjarakentamisen pääurakoinnin ja
tavanomaiset pohjarakennustyöt
hoito- ja ylläpitotöiden pääurakoinnin
taajama-alueiden hoito- ja ylläpitotyöt
vesiväylien hoidon
kiinteistöjen hoito-, huolto- ja
kunnossapitotyöt
rata-alueiden ja rautatieasemien
kunnossapitotyöt
huoneistojen muutos- ja korjaustyöt.

ALLTIME AJAN HERMOLLA. KÄYTÖSSÄMME ON
TOIMINNANOHJAUKSEN JÄRJESTELMÄ ALLTIMER,
JOKA TEHOSTAA TYÖTEHTÄVIEN OHJAUSTA JA
PARANTAA AIKATAULUJEN HALLINTAA.

Autoalan moniosaaja palveluksessasi!

RovaRakentajat Oy
Tarjoamme monipuolista rakennus- ja saneerauspalvelua sekä teemme yhteistyötä LVIS- ja sisustussuunnittelijoiden kanssa.
Sumatie 4, 96900 Saarenkylä • puh. 0400 619 539
info@rovarakentajat.fi • www.rovarakentajat.fi

Palvelemme asiakkaita ammattitaidolla lähes kaikissa ajoneuvoihin
liittyvissä asioissa osoitteessa Myrskyläntie 2, Oulunsalo.
Myynnissä tälläkin hetkellä laaja valikoima vaihtoautoja.
TERVETULOA KOEAJOLLE!

”Tarjoamme asumispalveluja toisen asteen ja
korkeakoulujen opiskelijoille Oulun alueella.
Olemme tehneet yhteistyötä Alltimen kanssa
vuodesta 2014 lähtien, ja tällä hetkellä yritys
vastaa noin 30 kohteen kiinteistönhuollosta.
Arvostamme sitä, että Alltime ottaa huomioon
toimintamme erityispiirteet ja on valmis kehittämään palvelun
sisältöä yhdessä meidän kanssamme. Pidämme myös siitä, että
Alltimella on osaavat ja vastuuntuntoiset kiinteistöhuoltajat ja
sovituista asioista pidetään kiinni.”
– Kiinteistöpäällikkö Leena Neuvonen

Solmimme Alltimen kanssa vuonna 2016
viisivuotisen palvelusopimuksen, joka
käsittää Kainuun ja Lapin sisävesien väylänhoidon. Hoidettavia väyliä on yli 1 000
kilometriä ja huollettavia turvalaitteita yli
1 200. Alltime on suoriutunut tehtävistään
erinomaisesti huolimatta yrityksestä riippumattomista ongelmista. Yritys on kehittänyt turvalaitteiden tarkastusmenetelmiä
menestyksellisesti, samoin väylänhoidossa käytettävää ATKpohjaista raportointia. Sääolosuhteiden vuoksi avainasemassa
oleva töiden aikataulutus on tehty hyvin, ja työnteko poikkeuksellisissa olosuhteissa on otettu myös huomioon hyvin. Henkilökunta on ammattitaitoista ja koulutettu toimimaan vesillä
ja maastossa vaikeissa olosuhteissa niin kesällä kuin talvella.
Arvostamme erityisesti henkilökunnan mukautumis- ja toimintakykyä Kainuun ja Lapin toisistaan poikkeavissa olosuhteissa
sekä kykyä suoriutua tehtävistä erinomaisesti
– Sopimuksen valvoja, tarkastaja, rkm. Jyrki Kangasniemi
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PÄÄKAUPUNKISEUTU
Hirsalantie 11, 02420 KIRKKONUMMI
010 583 7100
OULU
Iinatintie 185, 90420 OULU
toimisto@alltime.fi
010 583 3000
LAHTI
Kallio-Pietilänkatu 26, 15800 LAHTI
lahti.toimisto@alltime.fi
010 583 7000
ROVANIEMI
Betonitie 7, 96320 ROVANIEMI
rovaniemi.toimisto@alltime.fi
010 583 3050
YLIVIESKA
Korjaamontie 22, 84100 YLIVIESKA
toimisto@alltime.fi
010 583 3070

Osta auto vaikka kotisohvaltasi.
Autoverkkokauppa.fi on Suomen
ensimmäinen ja ainoa oikea
autokauppa verkossa.

Meiltä saat sitovan hinnan
autostasi muutamalla klikkauksella.
Valikoimissamme on 10 eri
automerkkiä ja yli 300 vaihtoautoa.

Vantaa, Petikko, Klinkkerikaari 2

Vantaa, Petikko, Kaakelikaari 4

HYUNDAI, RENAULT, DACIA, SUZUKI,
ISUZU, SSANGYONG, LOTUS
Avoinna ma-pe 10–19, la-su 10–15, verkossa 24/7
Huolto ma-pe 7.30–18, la-su 10–15
Uudet autot: 0207 997 810, vaihtoautot: 0207 997 820
Huolto: 0207 997 830

CITROËN, PEUGEOT, DS
Avoinna ma-pe 10–19, la-su 10–15, verkossa 24/7
Huolto ma-pe 7.30–18, la-su 10–15
Uudet autot: 0207 997 850
Huolto: 0207 997 830

Aina, kaikkialla ja Petikossa.
Puheluhinnat 0207-numeroon: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv. 24 %)
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• www.jssuomi.fi

AINA, KAIKKIALLA JA PETIKOSSA!

