”Terveellistä, turvallista,
taloudellista ja viihtyisää”
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KOKEMUSTA
JA LAATUA
Meillä on kymmenien vuosien kokemus
isännöintialalta. Hallitsemme kokonaisvaltaisesti niin tekniikan, talouden
kuin osto-osaamisenkin.
Tutustu osaamiseemme ja ota yhteyttä - kootaan sinun taloyhtiöllesi parhaat
isännöintipalvelut.
Ohjaamme taloyhtiöitä kohti onnistuneita päätöksiä.
Esitämme asiat selkeästi ja pidämme
huolta, että taloyhtiön hallituksen jäsenet ymmärtävät, mihin mikäkin päätös
johtaa. Tunnemme myös jokaisen asiakasyhtiömme historian, mikä on edellytys sille, että voimme ohjata yhtiöitä
kohti tulevaisuutta.

Teemme yhdessä asiakkaamme kanssa
kiinteistön kannalta oikeita ja taloudellisesti
kestäviä ratkaisuja.
Tavoitteemme on, että kiinteistön
arvo säilyy ja asuminen kiinteistössä
on turvallista, terveellistä
ja viihtyisää.

KAIKKI
ISÄNNÖINTIPALVELUT
- JA VÄHÄN
ENEMMÄNKIN
Tarjoamme kaikki isännöintipalvelut
asunto-osakeyhtiöille sekä liike- ja
toimistokiinteistöille Helsingin alueella.
Palvelukokonaisuuden räätälöimme aina
asiakkaan tarpeiden mukaan.
Meillä on vahva ammattitaito kiinteistöjen elinkaaren hallinnasta.
Tiedämme kokemuksesta, mitä toimenpiteitä missäkin vaiheessa kiinteistön
elinkaarta kannattaa tehdä. Osaamme
sovittaa tämän tiedon taloyhtiön historiatietoon ja arvioida, miten toimenpiteet
vaikuttavat yhtiön talouteen ja tulevaisuuden kehitykseen.

Meillä asiakkaiden ei tarvitse huolehtia isännöinnistä
Toimimme lakien ja määräysten mukaisesti. Koordinoimme niin taloushallintoa, kiinteistönhuoltoa ja
muutostöitä kuin haastavia peruskorjauksiakin. Laajasta verkostostamme löydämme luotettavan ja
osaavan asiantuntijan kaikkiin kiinteistön tarpeisiin.

LATAA
KÄTEVÄ MOBIILISOVELLUKSEMME
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Esitämme kunnostustöistä vaihtoehtoja,
jotta löydämme kiinteistön arvon ja
asumisviihtyisyyden kannalta parhaan
ratkaisun.

SUJUVAA VIESTINTÄÄ
Panostamme selkeään viestintään meidän ja asiakkaidemme välillä. Huolehdimme viestinnästä suunnitelmallisesti sovitun aikataulun mukaan. Sovimme jokaisen asiakasyhtiön kanssa mahdollisimman tarkasti, mitä ja milloin tiedotamme ja
mitä viestintäkanavia käytämme.

Meille on tärkeää, että voit hoitaa asumiseen ja taloyhtiöön liittyvät asiat missä ja
milloin tahansa. Sähköisten palveluidemme kautta saat tietää taloyhtiösi ajankohtaisista asioista, ilmoittaa remontista tai viasta sekä tilata asiakirjoja. Lisäksi
voit tutustua esimerkiksi siihen, mitä muutostyön suunnittelussa ja toteutuksessa
täytyy ottaa huomioon.

Palvelemme myös sähköisesti.
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Luomme jokaiselle asiakasyhtiölle oman kiinteistönhuoltoportfolion, jossa voidaan huoneistotasolla
seurata taloyhtiön tekemiä huoltotöitä sekä
osakkaiden ja asukkaiden omia muutostöitä.

MITEN TALOYHTIÖN KORJAUSHANKE ETENEE?
Yhtiökokouksen
päätös hankesuunnittelusta
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Hankesuunnittelu
3–5 kk

Hankesuunnitelman esittely
osakkaille
infotilaisuudessa

Yhtiökokous,
jossa päätetään
hankkeen toteutussuunnittelusta

Infotilaisuus,
jossa esitellään
suunnittelmia
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Käyttöönotto /
vastaanotto

Rakentaminen.
Kesto riippuu
taloyhtiön koosta
ja korjaustavasta,
yleensä 6–18 kk.

Yhtiökokous,
jossa päätetään
remontista ja rahoituksesta

Urakoitsijoiden
ja rahoituksen
kilpailuttaminen

Kun suunnittelet mitä tahansa remonttia,
ilmoita aikeistasi isännöitsijälle. Saat tarkat
ohjeet, joita noudattamalla viet remontin
onnistuneeseen lopputulokseen.
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