Mutkatonta palvelua
kiinteistöä kunnioittaen

Pitkä kokemus
kiinteistönhoidosta
Tarjoamme kattavat kiinteistönhoidon palvelut sekä
asuin- että liikekiinteistöihin yli 30 vuoden kokemuksella.
Hoidamme ammattitaitoisesti niin perinteiset talonmiehen työt kuin modernin, it-järjestelmien välityksellä
tapahtuvan teknisen valvonnan. Hyvä hoito ylläpitää
ja edistää kiinteistöjen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja
arvoa.
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kiinteistöhuolto ja talotekniset palvelut
siivoukset ja ikkunoiden pesut
hanojen ja wc-istuinten vaihdot ja muut pienet korjaustyöt
ilmanvaihtokonehuollot
ulkoalueiden ympärivuotinen kunnossapito
piharakentaminen ja piharakentamisen suunnittelu

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen huoltokirjan, joka tekee työskentelystämme entistä sujuvampaa ja lisää toiminnan
läpinäkyvyyttä. Tiedot huoltomiehen käynnistä päivittyvät järjestelmään reaaliajassa, joten isännöitsijän ja hallituksen
puheenjohtajan on helppo seurata, mitä talossa tapahtuu. Myös korjaushistorian tarkasteleminen käy kätevästi.

www.jokihydro.fi
www.konekorjaamoriikonen.fi
24 h Päivystys • 013 221 381

Keijo Riikonen 0400 576 541
Jari Riikonen 0400 371 204

Ammattitaitoista
jälkeä remontointiin
Teemme rakennus- ja remontointitöitä Joensuun alueella
ja lähikunnissa. Saneerausten lisäksi rakennamme uudistuotantoa autotalleista liiketiloihin. Palvelemme sekä
yksityisasiakkaita että taloyhtiöitä.
Meiltä onnistuvat esimerkiksi huoneistoremontit märkätilakorjauksineen sekä taloyhtiöiden saunaremontit,
julkisivumaalaukset ja tilamuutokset. Viime vuosina

erityisen suosittua on ollut vanhojen kylmäkomeroiden
muuttaminen varastotiloiksi.
Olemme itsenäinen toimija ja hoidamme valtaosan rakennusja remontointitöistä oman osaavan henkilökuntamme turvin.
Toimimme kustannustehokkaasti ja pidämme kiinni sovitusta aikataulusta. Varsinaisen toteutuksen lisäksi voimme
hoitaa myös suunnittelun asiakkaamme puolesta.

Pasi Kettunen 050 356 3733 | Aki-Matti Piitulainen 050 356 444 | lvijoensuu.fi

Maarakennustyöt
omalla kalustolla
Monipuolisella kalustollamme onnistuvat kaikenlaiset
maarakennustyöt salaojituksista parkkipaikkojen ja
pienten rakennusten perustustöihin sekä pihojen rakentamiseen. Meiltä saa myös lumen siirrot ja poiskuljetukset,
maa-ainesten toimitukset sekä vaihtolavat vaikkapa taloyhtiön talkoita varten.

KIINTEISTÖSI PARHAAKSI

• www.jssuomi.fi

Karsikon Talohuolto Oy on toiminut Joensuun alueella vuodesta 1987. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavat ja ammattitaitoiset
kiinteistönhoidon, remontoinnin ja maarakentamisen palvelut rehdillä ja mutkattomalla otteella, entisaikojen talonmiesmeininkiä
kunnioittaen. Palveluksessamme on noin 60 työntekijää.

Karsikon Talohuolto Oy, Tolpontie 13, 80260 Joensuu
puh. 0500 678 279, info@karsikontalohuolto.fi
www.karsikontalohuolto.fi

Puh. 010 504 6710, joensuu@varisilma.fi
Kuurnankatu 38, Joensuu
www.varisilma.fi

