ESE-Tekniikka Oy

Monipuoliset sähköurakoinnin palvelut
ESE-Tekniikka Oy on kokenut ja luotettava sähköurakoinnin ammattilainen.
Olemme Etelä-Savon Energian (ESE) tytäryhtiö, joka on perustettu vuonna 2001.
Juuremme ulottuvat kuitenkin selvästi pidemmälle, aina vuoteen 1900, jolloin
ESEn edeltäjä Osakeyhtiö Mikkelin Sähkölaitos perustettiin.
Palvelemme asiakkaitamme noin 15 työntekijän voimin. Nuorekkaalla ja
ammattitaitoisella henkilöstöllämme on monipuolisesti osaamista vaativiinkin
sähköurakointitöihin. Käytössämme on nykyaikainen, laadukas kalusto.
Olemme suhteellisen pieni yritys, ja kokomme tuo toimintaan ripeyttä ja
joustavuutta. Olemme asiakaslähtöisiä ja pystymme reagoimaan hyvinkin
nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin.

Teemme tiivistä
oppilaitosyhteistyötä
eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Sähkölaitteistojen huoltoja kunnossapitopalvelut
Tarjoamme asiakkaillemme kattavat sähkölaitteistojen
huoltopalvelut, kuten muuntamo- ja erotinhuollot sekä
lämpökamerakuvaukset. Toiminta-alueemme kattaa
koko Suomen.
Laajojen sähkölaitteistojen haltijoille tarjoamme
kunnossapitosopimuksia käytönjohtajapalveluineen.
Kokonaisvaltaisessa palvelussa kannamme haltijan
puolesta laitteiston koko huoltovastuun ja hoidamme
kaikki kunnossapitoon liittyvät asiat.
Erikoiskoulutuksen saaneet työntekijämme voivat
tehdä sähkölaitteistojen huoltoja myös jännitetöinä,
jolloin asiakkaalle ei aiheudu ylimääräisiä katkoja sähkönjakelussa. Jännitetyönä suoritettavia huoltoja ovat
mm. muuntajien imuroinnit sekä liuotinpesut.

Sähköverkkourakointi
Hoidamme sähkönjakeluverkkojen rakentamista ja
kunnossapitoa koko Etelä-Savon alueella. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi sähköverkon uudisrakentaminen, liittymärakentaminen, saneeraukset, kuntotarkastukset ja viankorjaukset. Meiltä onnistuvat niin
maakaapeloinnit kuin ilmajohtoratkaisutkin. Maanrakennustöissä hyödynnämme tuttujen yhteistyökumppaneidemme ammattitaitoa.
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Maksamme
metalliromusta
huippuhinnan.
Sekapelti // Rauta // Autot //
Akut // Kaapelit // Alumiini //
Ruostumaton teräs // Kupari //
Messinki // Maatalouskoneet //
Katalysaattorit // Työkoneet yms.
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0400 182 188

Valaistuspalvelut
Vastuullamme on Mikkelin kaupungin katuvalojen ja
liikennevalojen rakentaminen ja huolto sekä liikuntapaikkojen valaistushuolto. Niistä meillä on erityisen
vankka kokemus, sillä koko toimintamme on alun perin
lähtenyt liikkeelle katuvaloista.
Kun Osakeyhtiö Mikkelin Sähkölaitos vuonna 1900
perustettiin, sen ensimmäisenä tehtävänä oli Mikkelin
valaiseminen. Edelleenkin hoidamme tätä vastuutehtävää ylpeinä – nuorekkaalla otteella ja yli 120 vuoden
kokemuksella!

Alue- ja tapahtumasähköistykset
Teemme alue- ja tapahtumasähköistyksiä koko Mikkelin alueella. Aluesähköistyksellä voidaan toteuttaa
pysyvä sähkönjakelu esimerkiksi torille tai pysäköintialueelle. Tapahtumasähköistykset ovat tilapäisiä,
esimerkiksi markkinoiden tai konsertin ajaksi tehtäviä
sähköistyksiä.
Palveluihimme kuuluvat myös kohdevalaistukset, jotka
toteutamme taitavan suunnitteluverkostomme kanssa. Alue- ja tapahtumasähköistyksissä sekä kohdevalaistuksissa palvelemme mielellämme myös yksityisasiakkaita.
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MAANRAKENNUSTYÖT | SALAOJA- JA
SADEVESITYÖT | VIHERRAKENTAMINEN
MAA-AINESMYYNTI | ROUDANSULATUS

NOSTOT | KULJETUKSET | VAIHTOLAVAT
MAA-AINESKULJETUKSET | KAHMARITYÖT
NOSTOKORITYÖT | KONEIDEN SIIRROT
PUIDEN KAADOT NOSTOKORISTA | RISUJEN AJOT
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