KORKEALAATUISTA KIINTEISTÖOSAAMISTA
URAKOINNISTA HUOLTOPALVELUIHIN

Talotekniikan
luotettava
kumppanisi

Luotettava ja palveleva
talotekniikkapalvelujen
edelläkävijä
ESP Suomi Oy on vuonna 2014 toimintansa aloittanut, talotekniikkapalvelujen
edelläkävijä. Tuotamme nykyaikaisia ja luotettavia taloteknisiä ratkaisuja,
jotka toimivat energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
Teemme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmallista yhteistyötä, pidämme
huolta kiinteistöistä ja tilojen käyttömukavuudesta ennakoivalla työotteella.
Tarvittaessa toimimme asiakkaan apuna myös budjetoinnissa ja korjaustapaesitysten laadinnassa.
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Huippuammattilaisista koostuva henkilöstömme
on laadukkaan työmme perusta. Osaamisemme
kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet.

Katso lisää:
espoy.fi/rekrytointi-esp/

Haluamme olla asiakkaallemme paras mahdollinen kumppani.

Creating light for a better life
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Talotekniikan luotettavaa
kotimaista osaamista

ETELÄ-SUOMI

PIRKANMAA

ESP Suomi Oy Helsinki

ESP Tekniikka Oy

KLA Talotekniikka Oy

Jii-Tech Oy
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Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa
pystymme tarjoamaan kaikki talotekniikan
alan palvelut asiakkaillemme eri puolilla
maata – aina paikallisesti palvellen.

PÄIJÄT-HÄME

KESKI-SUOMI

Sähköneliö Oy

ESP Suomi Oy Jyväskylä

Pertunmaan LVI asennus Oy

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy

Kolme syytä, miksi asiakkaat
valitsevat Hedengren Securityn:
1.

Security
Security yhteisilmo_ESP_JSSuomi.indd 1

Kolme syytä, miksi asiakkaat

Olemme apunasi
koko
prosessin ajan.

2.

Saat meiltä kaikki
turvajärjestelmät
kerralla.

3.

Olemme
kotimainen
toimija.

2.3.2022 11.32.21
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KVR-urakointia
suunnittelusta toteutukseen
Tarjoamme joustavan, kustannustehokkaan ja nopean
tavan toteuttaa rakennushankkeen talotekniset työt.
Kannamme urakan kokonaisvastuun ja ohjaamme
sen luotettavasi maaliin aina suunnittelusta lähtien.
Toteutamme laajasti sekä julkisen että yksityisten
sektorin kohteita.

KVR-mallissa toimimme yhteistyössä asiakkaamme kanssa
jo hankkeiden kehitysvaiheessa ja etsimme hankkeelle
parhaan mahdollisen toteutustavan.
Huomioimme myös kiinteistön elinkaarivaatimukset
esimerkiksi energiaan, sisäilmaan, huoltoon, ylläpitoon
ja ympäristöön liittyen. Työtämme tukevat saumattomasti ammattitaitoiset yhteistyökumppanimme.

KVR-URAKOINTI JA ELINKAARIHANKKEET:

1

markkinointi, myynti
ja hankesuunnittelu
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2

toteutus

3

elinkaarikumppanuus

4

energianhallinta

REFERENSSEJÄMME
36HATANPÄÄ, TAMPERE 2022
Peruskorjauskohde. Tilojen ja talotekniikan peruskorjaus.

RATAMOKESKUS, KOUVOLA 2022
Uudisrakennuskohde. 20 000 m2 / 135 000 m3 Sotepalveluiden vastaanottotiloja ja erikoissairaanhoidon
tiloja. Sähköurakointi.

EHNROOSIN KOULU, LAHTI 2022
Uudisrakennuskohde.Yläkoulun opetus-tilat ja liikuntasali. KVR-urakointikohde sisältäen LVIA-työt ja sähköurakoinnin.

SOKOS HOTEL PAVILJONKI, JYVÄSKYLÄ, 2019
Koko LVIS- ja SPR-urakka suunniteltuna. S-ryhmän lippulaivahotellin laajennuksen koko talotekniikka ja sprinklerijärjestelmä. Kohteen laajuus on 40 hotellihuonetta
ja talviterassi.

DIGITAALINEN HUOLTOKIRJA
Digitaalisen huoltokirjan avulla huoltotoimenpiteiden kirjaukset ovat aina käytettävissä.

Derigo Pro3 on web-pohjainen
projektinhallintajärjestelmä, joka
tarjoaa helppokäyttöisen työkalun
liiketoimintasi eri osa-alueilta kootun
tiedon hallittuun hyödyntämiseen.
www.derigo.fi | www.pro3.fi
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Me huolehdimme siitä, että
olosuhteet hyvään asumiseen,
työhön ja vapaa-aikaan ovat
kunnossa.

Ennakoiva huoltopalvelu
luo kustannustehokkaat
olosuhteet kiinteistöille
Huoltopalvelumme perustuu elinkaariajatteluun ja PTSsuunnitelmaan. Teemme avointa yhteistyötä asiakkaan
kiinteistöpäällikön tai isännöitsijän kanssa.

Ennakoiva työote auttaa pitämään kiinteistöt
kunnossa ja tulee myös pitkällä aikavälillä kohteen
omistajalle edulliseksi.

Huolehdimme, että kiinteistöissä on terveellistä ja
viihtyisää olla sekä työskennellä.

Puhdasta ilmaa työtilaan
Ratkaisemme työympäristösi ilmanpuhtauteen
liittyvät haasteet. Autamme sinua löytämään
juuri tarpeitasi vastaavan poistojärjestelmän.
Puh. 03 212 8000 | ourex@ourex.fi | ourex.fi
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REFERENSSEJÄMME

HELKAMA KIINTEISTÖT, HELSINKI, 2021
Tuotamme Helkama Kiinteistöt Oy:n Espoon kiinteistöjen talotekniset huolto- ja ylläpitopalvelut.

LIDL LAUKAA, 2021
LIDL Laukaan jakelukeskuksen kanssa jatkunut pitkä
yhteistyö huoltotöissä, vuositarkastuksissa ja pientöissä laajeni vuonna 2021 muihin LIDL-kauppoihin
ja -jakelukeskuksiin.

Tarjoamme korkeatasoista kiinteistö- ja talotekniikkaosaamista. Meiltä saat
kokonaisvastuullisesti myös suunnittelun:
liike-, toimitila-, logistiikka- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, saneeraus- ja modernisointipalvelut
sekä vuokralaismuutokset toimitiloihin
talotekniikan eri osa-alueiden vuosihuollot ja korjaukset
isännöintitoimistojen ja huoltoyhtiöiden tarvitsemat talotekniset asennus- ja huoltopalvelut
talotekniset asiantuntijapalvelut.

This is Elotec
Paloilmoitinjärjestelmät

Turvavalot

Hälytysjärjestelmät

| elotec.fi
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Laaja-alaista LVISA-osaamista
Toteutamme LVISA-urakat ammattitaitoisesti kaikilla
talotekniikan osa-alueilla. Monipuoliset resurssimme
ja laaja-alainen kokemuksemme takaavat urakoiden
laadukkaan lopputuloksen ja valmistumisen sovitussa
aikataulussa.

RAKENNAMME JA ASENNAMME
SISÄISET VIESTINTÄVERKOT
VALOKUITU-, KUPARI- JA ANTENNIVERKOT
KAIKKIIN KIINTEISTÖIHIN KOKO SUOMESSA

KS TELEVERKOT OY
PETÄJÄVESI • 0400 797 516 • televerkot@gmail.com • www.ksteleverkot.com

10 / www.espoy.fi

Palvelu-urakointimallissamme asiakkaamme saavat
yhdestä paikasta myös rakennustekniikan palvelut
alalla arvostettujen yhteistyökumppaneidemme
tarjoamina. Palvelu-urakointimallimme merkitsee
asiakkaillemme myös vaivattomuutta ja kustannustehokkuutta.

M–Light
vastuullista valaisinkauppaa

REFERENSSEJÄMME

KAUPPAKESKUS FORUM, JYVÄSKYLÄ 2021

HERVANNAN UIMAHALLI, TAMPERE 2021

Toiminnassa olevan kauppakeskuksen 1. kerroksen
saneeraus. Lisäksi kunnostettiin liiketiloja pienemmille toimijoille.

Uimahallin perusparannustyöt sisältäen putki- ja
sähköurakat. Kohde sijaitsee 30 metrin syvyydessä
maanalaisessa kallioluolassa 1970-luvulla rakennetussa väestönsuojassa.

SILTAPAASI, HELSINKI 2021

LIDL HANNUS LIIKERAKENNUS, ESPOO 2020

Historiallisessa kohteessa uusi ja vanha kiinteistö
kohtaavat toisensa. Urakassa tehtiin koko kiinteistöön
mittava sähköurakointi. Kohteessa on sekä toimistoettä liiketiloja.

LV-urakka.

Korkea asiakastyytyväisyys näkyy meillä pitkinä kumppanuussuhteina
asiakkaidemme kanssa.

Ajantasalla

vuoden
kokemuksella

Ovipuhelimet
Aikakellojärjestelmät
Äänentoisto
Oy Secpro Ab
09 435 5710 | secpro@secpro.fi | www.secpro.fi
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Energianhallinta tuottaa
arvoa ja säästää luontoa
Kiinteistöjen energianhallinta lisää energiatehokkuutta
ja tuo säästöjä parantamalla kiinteistön energiatehokkuutta talotekniikan ja automaation uusimisen avulla.

Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen on pitkällä
aikavälillä säästöä tuottava investointi ja parantaa samalla
sekä asumismukavuutta että asuntojen arvoa.

Energiatehokkuuden parantaminen alkaa energiakartoituksesta ja asiakkaan aiemmin tekemästä taustaselvityksestä. Kartoituksessa selvitetään, mistä suurin
säästö syntyy, ja mietitään mahdollisia vaihtoehtoisia
energiamuotoja.

Hiilijalanjälkeä pienentävä energiahallinta on myös
ekoteko ja satsaus tulevaisuuteen!

Energiahallinta kannattaa huomioida muita saneerauksia suunniteltaessa.
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MITÄ KAIKKEA VOIDAAN TEHDÄ?
uusitaan ikääntynyt lämmöntuottolaitteisto
vaihdetaan nykyaikainen LED-valaistus
modernisoidaan IV-järjestelmät
otetaan käyttöön maalämpö/maaviileä
kerätään talteen poistoilman lämpö
käytetään ilma-vesilämpöpumppulaitteistoa
optimoidaan RAU-järjestelmien käyttö
hyödynnetään aurinkosähkövoimalaa

Kestävimmät ratkaisut
valaistukseen, valaistuksen ohjaukseen ja tiedonsiirtoon
VALAISTUS

VALAISTUKSEN OHJAUS

TIETOVERKOT

Kattava valikoima älykkäitä,
tehokkaita ja skaalautuvia
ratkaisuja valaistuksen ohjaukseen.

Nopeat ja luotettavat tietoverkot
haastaviinkin käyttöympäristöihin.

Räätälöidyt valaistusratkaisut
sisälle ja ulos. Tukea suunnitteluun
ja asennukseen.

Oy Nylund-Group Ab
010 217 0300 | asiakaspalvelu@nylund.fi | www.nylund.fi
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Kiinteistöjen savunhallinnan
ratkaisukeskeinen ja
luotettava kumppani
Ammattilaisemme hoitavat kiinteistönne savunpoiston:
suunnittelun
tuotteiden asennukset
huollot
vuositarkastukset.
Viemme savunpoiston osaksi kiinteistönne PTS-suunnitelmaa.

Tutustu savunhallinnan BestSes-palveluumme:
www.bestses.fi
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PUHALTIMET
JA KESKUKSET

ASENNUS JA
SUUNNITTELU

SAVUNPOISTOLUUKUT
JA IKKUNAT

HUOLTO JA
YLLÄPITO

Helsinki office
Vilppulantie 9A
00700 Helsinki
akontkanen@sodeca.com
p. 0400 237 434
Meiltä saat asiantuntevan palvelun teollisuuspuhaltimien valintaan.

Hyvinkää office
Niinistönkatu 12
05800 Hyvinkää
jtomperi@sodeca.com
p. 045 1651 333
Huittinen office
and warehouse
Metsälinnankatu 26
32700 Huittinen
kyla-sipila@sodeca.com
p. 0400 320 125

Meiltä saat laadukkaat koneellisen savunpoiston ratkaisut, CE-merkityt
savunpoistopuhaltimet ja niiden ohjauslaitteet sekä autopaikoitustilojen CFD-simuloinnit.
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Ota yhteyttä!
puh. 0207 571 600
esp@espoy.fi
www.espoy.fi
Katso tarkemmat yhteystiedot:
espoy.fi/yhteystiedot/

ETELÄ-SUOMI
espoy.fi/esp-etela-suomi
KESKI-SUOMI
espoy.fi/esp-keski-suomi
PIRKANMAA
espoy.fi/esp-pirkanmaa
PÄIJÄT-HÄME
espoy.fi/esp-paijat-hame

Kaapelitieratkaisuja
yli 40 vuoden kokemuksella.

MEKA PRO OY | KONETIE 25, 90620 OULU | 0207 450 800

TUTUSTU MEKAAN: WWW.MEKA.EU

• www.jssuomi.fi

luotettava
kumppani

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

