Uuden ajan infrakonserni
Elvera Oy on yksi Suomen suurimpia verkosto- ja infrapalvelualan toimijoita. Sähköverkkojen lisäksi huolehdimme vesi- ja
lämpöverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöistä ja tarjoamme
monipuolisia teollisuuspalveluja. Emoyhtiön lisäksi konserniimme
kuuluu kaksi tytäryhtiötä.
Yhtiömme on nuori, mutta osaamisellamme on pitkät perinteet.
Palvelemme asiakkaitamme asiantuntevasti ja joustavasti
ympäri maan, ja luotamme vahvasti paikalliseen työvoimaan
ja yhteistyökumppaneihin.

Tutustu palveluihimme
ja tule kumppaniksemme!
O. SILTANEN OY

Laaja työturvavälineiden
tarkastus- ja huoltopalvelu

LINCOLN HOIST

Vaijeritaljojen sekä varaosien
maahantuonti, myynti & huolto

www.osiltanenoy.fi

Arvomme:
tuloksellisuus
laatu
asiakas

Sähkön infrapalvelut
Ydinosaamistamme on sähköverkkojen ja -asemien sekä
muuntamoiden rakentaminen, kunnossapito ja vianhoito.
Lisäksi rakennamme ja kunnossapidämme katu- ja liikennevaloverkkoja ja tuotamme palveluita teollisuudelle.
Hallitsemme koko prosessin suunnittelusta aina toteuttamiseen saakka, ja osaamisemme kattaa myös ilmajohdot
ja järvialueiden edellyttämän vesistörakentamisen.

Lämmön infrapalvelut
Olemme asiantunteva kumppani voima- ja lämpölaitosten
valvontaan, käyttöön ja kunnossapitoon. Autamme ylläpitämään ja kehittämään asiakkaan energiantuotannon
tehokkuutta, käyttövarmuutta, turvallisuutta ja vähentämään päästöjä. Hoidamme myös häiriö- ja vikatilanteet,
sekä päivystyksen. Rakennamme kaukolämpöverkkoja ja
tarjoamme niihin kattavat kunnossapitopalvelut

Veden infrapalvelut
Palvelumme kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki vesihuollon
palvelut. Hoidamme verkostojen rakentamisen, kunnossapidon, häiriö- ja vikatilanteet sekä tarvittaessa valvonnan
ja päivystyksen. Kaikissa vesihuollon palveluissa meille
tärkeimpänä on veden laatu ja häiriötön saatavuus.

Turvallisesti korkealle
Putoamissuojaimet ja koulutukset energia-, tele-, teollisuus- ja rakennusalalle.
Tarkastamme ja huollamme putoamissuojaimet,
vaijeritaljat, työmaadoitus- ja nostoapuvälineet.
Myynti ja lisätiedot
Kärnä Oy • www.karnaoy.fi • p. 050 5972 939

Kehity ja kehitä
joukossamme!
Henkilöstömme on voimavaramme. Laajassa asiantuntijaverkostossamme työskentelee yli 300 ammattilaista,
ja haemme joukkoomme jatkuvasti myös uusia osaajia.
Elvera tarjoaa työntekijöilleen merkityksellisen työn ja
mahdollisuuden kehittää sekä omaa osaamista että alan
uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Meillä olet osa kasvavaa
uuden ajan infrayhtiötä.

Haluatko olla mukana pitämässä
yhteiskunnan rattaat pyörimässä?

Elvera Oy
Johtokatu 1, 50130 Mikkeli
puh. 029 170 4600
info@elvera.fi
www.elvera.fi

• www.jssuomi.fi

Katso avoimet työpaikat nettisivuiltamme
tai lähetä meille avoin hakemus:
www.elvera.fi/tyonantajana

www

pengon.fi

Strateginen
tietojohtaminen

Menesty tietojohtajuudella.

Liiketoiminnan analytiikka
Visualisointi ja
havainnollistaminen

