Kiinteistösi
parhaaksi

Innovatiivista ja ihmisläheistä
kiinteistöhuoltoa
Jurvelin on oululainen kiinteistöhuollon ammattilainen.

Innovatiivisuus näkyy myös hinnoittelumallissamme.

Keskeistä osaamistamme ovat pitkäjänteiset, toimivat ja

Meillä et maksa turhasta vaan valitset vain ne palvelut,

tehokkaat asumisviihtyvyyteen ja kiinteistön arvon säilyt-

jotka tarvitset.

tämiseen liittyvät palvelut.
Yrityksemme sai alkunsa vuonna 1974, jolloin ryhdyimme
Kehitymme jatkuvasti asiakkaitamme kuunnellen, unohta-

tarjoamaan talonmiespalveluita. Niistä toimintamme on

matta viimeisintä teknologiaa ja ammatillisia uudistuksia.

laajentunut luontevasti erilaisiin kiinteistön ylläpitoon

Käytössämme on useita nykyaikaisia järjestelmiä, joiden

liittyviin palveluihin. Nykyisin olemme viiden sisaruksen

avulla varmistamme asiakastyytyväisyyden, laadun ja

omistama perheyritys, joka työllistää yhteensä yli 200

kustannustehokkuuden.

henkilöä ja jolla on 45 vuoden kokemus kiinteistöhuollosta.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

Meillä on jo

45

vuoden kokemus
kiinteistöhuollosta.

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

360º
panoraama
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Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Katso video!

Palvelumme:
• Talotekniikka
- LVI-palvelut
- Sähköasennukset
- Remontointi

•
•
•
•

Kiinteistöhuolto
Koneurakointi
Viherylläpito
Siivous

Tutustu palvelutarjontaamme ja pyydä tarjous!
kiinteistohuolto@jurvelin.fi

Caddy Trendline 1,4 TGI 81kW henkilöauto alk.
29 456,93 €, hinta CO₂-päästöllä 141 g/km, yhdistetty
EU-kulutus bio-/maakaasulla 7,9 m3/100 km.

KATTOSI HYVÄKSI
Ammattitaitoista
kattohuoltoa ja
korjausta.

TTOMATERIA
KA
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TGI-moottori käyttää ensisijaisesti
bio-/maakaasua polttoaineenaan.
Kaasun loppuessa järjestelmä siirtyy
automaattisesti bensiinikäytölle.

KAIK
KI

Caddy TGI ja Caddy Maxi TGI.

!

ksella

u
kokem
vuoden

Pörhön Autoliike Oy
Nuottasaarentie 6, Oulu, vaihde 020 762 44
Myynti 020 762 4070: ma-pe 8-18, la 10-15
Puheluhinnat 020-yritysnumeroon: 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min. (sis.alv 24%)

044 363 6844 • www.oulunkattopalvelu.fi

Kiinteistöhuollon palvelut
Suunnitelmallinen, toimiva ja tehokas kiinteistönhuolto

Olemme konseptoineet kiinteistöhuollon palvelut ainut-

turvaa asumisviihtyvyyden ja kiinteistön arvon. Kiinteistö-

laatuisella tavalla valmiiksi, helposti valittaviksi koko-

huollon henkilökuntamme koostuu alan ammatti-

naisuuksiksi, joista löytyy varmasti sopiva vaihtoehto

tutkinnon suorittaneista osaajista, joille tyytyväinen

jokaisen kiinteistön kunnossapitoon. Meillä et maksa

asiakas on kaiken A ja O.

turhasta!

Palveluitamme
muun muassa:
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•

Kiinteistöjen yleishuolto ja -valvonta

•

Kiinteistötekniikan ylläpito

•

Ulkoalueiden ylläpito ja perusparannukset

•

Päivystys 24/7

•

Energiansäästöprojektit

•

Määräaikaishuollot ja -tarkastukset

•

Muut kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät tehtävät

Kiinteistöhuollon
päivystyksemme
on tukenasi

24/7

Talotekniikan palvelut
Talotekniikan palvelumme linkittyvät saumattomasti

Talotekniikkapalvelumme pitävät sisällään kiinteistöjen

yhteen muiden kiinteistöpalveluidemme kanssa. Näin

LVI- ja sähkötyöt sekä remontoinnin. Asiakaskiinteis-

meillä on vahva asiantuntemus koko kiinteistöstä ja

töjemme ohella palvelemme myös kotitalouksia sekä

voimme tarjota myös kokonaisedullisen vaihtoehdon.

sellaisia kohteita, joilla ei ole kanssamme huoltosopi-

Asiakkaanamme pääset helpolla, kun saat kaikki palvelut

musta.

saman katon alta.

Palveluitamme
muun muassa:
•

LVI-laitteiden huoltotyöt

•

Jäätyneiden putkien sulatus

•

Ilmalämpöpumppujen asennus ja huolto

•

Sähköasennuksiin liittyvät huolto-,
korjaus- ja muutostyöt

•

Sauna-, keittiö-, kylpyhuone- ja
huoneistoremontit

•
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Maalaustyöt

Ota yhteyttä, jos
tarvitset remonttiosaajaa kotiisi!

010 8216 037 tai
jarno.taskila@jurvelin.fi

Juuri sinulle
räätälöity keittiö.
Mittojesi ja makusi
mukaan.

puh. 08 530 5005 | ma-pe 9-17 | inno-keittio.fi

Piha- ja viheralueiden hoito
Huolehdimme kaikenkokoisten piha- ja viheralueiden siisteydestä ja turvallisuudesta. Tarjoamme
viheralueiden ylläpitoa vakiosopimuksella mutta
myös yksittäisiä palveluita pensasaidan raivauksesta
neuvontakäynteihin.

•
•
•
•
•

Viheralueiden ylläpito
Ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvät
neuvontakäynnit
Pensaiden ja pensasaitojen hoito ja leikkaus
Kesäkukkaistutukset ja niiden hoito
Leikkialueiden rakennus ja kunnostus

Ulkoalueiden ylläpito
Hyvin hoidetut ulkoalueet ovat kiinteistön käyntikortti. Kattavasta valikoimastamme on helppo valita
juuri sinun kiinteistöllesi sopivat palvelut.
•
•
•
•
•
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Autohallien ja ulkoalueiden imulakaisut
Talvihiekoituksen poistot
Lehtien keruu keväisin ja syksyisin
Sammaleiden poistot
Nurmikon leikkaukset

Konepalvelut
Nykyaikainen kalustomme sekä ahkerat ja vastuuntuntoiset ammattilaisemme takaavat laadukkaan ja
kustannustehokkaan lopputuloksen!
•
•
•
•
•
•

Kaarnatie 16, 90530 Oulu
Puh. 050 370 5337
www.lainalift.fi

Pohjien ja pihojen tasaukset
Maansiirtotyöt
Kouratyöt ja kuljetukset kuorma-autolla
Nostotyöt pyöräkoneella
Lumityöt ja hiekoitukset
Harjaukset ja painepesut

Siivouspalvelut
Kiinteistön siisteydellä on suuri vaikutus sen käyttö-

Teemme siivouksia esimerkiksi taloyhtiöiden, liikekiin-

mukavuuteen. Meidän jäljiltämme sisätilat ovat puhtaat

teistöjen, kuntosalien, toimistojen ja teollisuushallien

ja raikkaat. Siivouspalvelumme toimivat tiiviissä yhteis-

tiloissa. Halutessasi voit ostaa meiltä siivouksia myös

työssä kiinteistöhuollon kanssa, joten mahdolliset

yksittäisinä palveluina. Suunnittelemme yhdessä sinun

tekniset viat saadaan korjattua nopeasti.

kanssasi juuri sinun kiinteistöllesi sopivan palvelukokonaisuuden ja hoidamme laadukkaasti kaikki siivouksen
osa-alueet.

Tehokas ja ekologinen
soodapuhallus
Lähes kaikille sisä- kuin ulkopinnoille soveltuva soodapuhallus on tehokas ja nopea vaihtoehto perinteisille
puhdistusmenetelmille. Myrkytön ja vesiliukoinen
menetelmä poistaa esimerkiksi graffitit hellävaraisesti ja
ympäristöystävällisesti. Painepesumenetelmistä poiketen
soodapuhallus ei kastele puhdistettavaa pintaa ja soodalla saa siistiä ympäri vuoden.

10

Laajan kalustomme ja osaavan
henkilöstömme turvin hoidamme
laadukkaasti myös erikoissiivoukset
ja soodapuhallukset.
Jurvelinin siivouspalvelu toimii todella hyvin.
Meillä on jo useamman vuoden ajan ollut
vakisiivooja, jonka työn jälki on ensiluokkaista.”
Kalevi Ilkka, hallituksen puheenjohtaja
Oulun Valkea Linna Oy

Kuljettaa perille asti!
puh. 040 969 4577 • www.kourakuljetus.fi

Kiinteistöpalvelu Jurvelin Oy
Haaransuontie 19
90240 Oulu
Työvastaanotto, 010 8216 000
kiinteistohuolto@jurvelin.fi
www.jurvelin.fi

• www.jssuomi.fi

Päivystys 24/7
010 8216 010 (eteläinen Oulu)
010 8216 009 (pohjoinen Oulu)

Koneita puhtaamman ja viihtyisämmän ympäristön puolesta
Oy Hako Ground & Garden Ab - Vanha Porvoontie 256 C - 01380 Vantaa - www.hako.fi

