Luotettava, ammattitaitoinen kiinteistöhuolto lähelläsi

Kokenutta kiinteistönhuoltoa
Helsingissä vuodesta 1985

Asiakkaamme ovat erittäin
tyytyväisiä palveluumme.
Yhteistyö on heistä monien kanssa
jatkunut jo yli 30 vuoden ajan.

Toimitusjohtaja
Aimo Skantz
toimii johtamisen
lisäksi osana tiimiä.

Teemme työmme
sydämellä
Tarjoamme kiinteistönhuollon ja siivouksen palveluita pääsääntöisesti Itä-, Kaakkois- ja Koillis-Helsingin alueilla. Asiakkaitamme ovat taloyhtiöt,
isännöintitoimistot ja kiinteistöyhtiöt.
Teemme työmme huolellisesti ja sovitussa aikataulussa.
Kirjaamme jokaisessa kiinteistössä tehdyt huoltotoimenpiteet ja havainnot sähköiseen järjestelmään ja
raportoimme ajantasaiset tiedot asiakkaille säännöllisesti.
Meissä on myös ripaus vanhan ajan talonmieshenkeä.
Jokaisessa kiinteistössä on oma kiinteistönhoitaja, joka
tuntee paitsi talon myös asukkaat. Lisäksi työntekijämme ovat oikeita moniosaajia ja auttavat tarvittaessa
toinen toistaan. Tärkeintä on, että asiat hoituvat!

35 vuoden kokemus
R. Asikainen Oy aloitti toimintansa vuonna 1985. Alussa
yritys tarjosi siivouspalvelua mutta laajensi nopeasti
kiinteistönhuoltoon. Nykyiseen omistukseen yritys
siirtyi loppuvuodesta 2010, samalla yhtiömuoto vaihtui
osakeyhtiöksi. Muutoksen jälkeen yritys on kasvanut
tasaisesti: työntekijöiden määrä on noussut kolmesta
pariinkymmeneen ja huollettavien kohteiden määrä
lähes kolminkertaistunut.

95 %

asiakastyytyväisyys
(FIMX)

24/7
päivystys

R. Asikainen vuonna 2020
• 18 vakituista työntekijää, joista
• 8 aluekiinteistönhuoltajaa
• 3 teknistä kiinteistönhuoltajaa
• 5 toimistotyöntekijää
• 2 siivoojaa

Yli

90

huoltokohdetta

“Työ tehty nopeasti ja ystävällisesti. Sain samalla
neuvoja pariin muuhun korjausasiaan.” - Asiakas

“Oli todella hyvää palvelua. Ilmoitti puhelimitse, että
asia laitetaan eteenpäin urakoitsijalle.” - Asiakas

“Te olette hämmästyttäviä!
Homma hoidettu! Kiitos!” - Asiakas

PALVELUMME
Pidämme kiinteistöt kunnossa sisältä ja ulkoa. Ota yhteyttä, niin neuvotellaan kiinteistöllesi sopiva kokonaisuus!

Kiinteistönhuolto
Perinteinen kiinteistönhuolto
Jokaisella kohteella on nimetty,
ammattitaitoinen kiinteistönhoitaja,
joka hoitaa ja seuraa kiinteistön
kuntoa sekä tekee pienet korjaukset
ripeästi. Myös päivystysaikoina
tehtävistä huolehtivat omat kiinteistönhuoltajamme.

Tekninen kiinteistönhuolto
Tekniset kiinteistönhoitajat vastaavat
talotekniikan ohjauksesta ja teknisistä tiloista. He myös vaihtavat
hanat, avaavat viemärit ja tekevät
muut vastaavat LVI-työt sekä suorittavat pienet sähkötyöt.

Pienhuoltopalvelu asukkaille
Kiinteistönhoitajamme voivat vaihtaa
lamput, palovaroittimen paristot
ja tehdä muita pieniä huoltotöitä
asukasystävälliseen hintaan. Jos
emme itse pysty tekemään jotakin,
ohjaamme asukkaan sopivan asiantuntijan juttusille.

Pihatyöt

“Erittäin hyvin tehty!”
- Asiakas

Pidämme myös piha-alueet siisteinä ja kunnossa.
Sopimukseemme kuuluu perinteisesti muun muassa
nurmikonleikkuu, pihakalusteiden huolto, lehtien poisto,
liputukset ja leikkivälineiden kunnon tarkkailu.
Erillisen tilauksen mukaan voimme myös leikata
pensaat ja kaataa pihapuita.

Lumityöt

Käytössämme on oma kalusto, jolla poistamme lumen
niin isoilta kuin pieniltäkin pihoilta. Samaan sopimukseen kuuluvat myös hiekoitus, hiekanpoisto ja jäänpoisto. Seuraamme kiinteistöhuoltosopimuksen turvallisuusliitteen mukaisesti lumi- ja jäätilannetta kiinteistön
katolla ja tilaamme tarvittaessa lumenpudotuksen.

Siivous

Ammattitaitoiset siivoojamme huolehtivat rappukäytävien, saunojen ja muiden yleisten tilojen puhtaudesta.

Puunkaadot

Erillisestä tilauksesta hoidamme myös puunkaadot.

“Oikein mukava veikkonen kävi
tarkastamassa nopeasti.” - Asiakas

Käytössämme ovat modernit sähköiset
järjestelmät, jotka valvovat vedenkulutusta ja kiinteistön olosuhteita reaaliaikaisesti. Näin pystymme reagoimaan
poikkeamiin ennakoivasti ja suunnittelemaan huoltotarpeita tehokkaasti.
Laajasta kumppaniverkostostamme
löytyy muun muassa putki- ja sähkötöiden, maalauksen ja laatoitusten sekä
maanrakennustöiden osaamista. Muissa
asioissa ohjaamme asiakkaan mielellämme yhteistyöverkostomme luotettaville tekijöille.

Kalusto
Käytössämme on ajanmukainen ja
monipuolinen kalusto, jota päivitämme
koko ajan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kramer Allrad 480
Kramer Allrad 480
Kramer Allrad 480
Kramer Allrad 8085
Wille 465
Nilfisk-lakaisukone
Holder C65
Volvo 460 -kuorma-auto
Scania 420 -vaihtolava-auto ja
useampi vaihtolava
• Yanmar -kaivinkone vio 25, 50, 57, 80
• Adiatek Diamond -lattianpesukone
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”Olemme tehneet R. Asikaisen kanssa
yhteistyötä monet vuodet hyvällä
menestyksellä ja suosittelemme
ripeää ja ammattitaitoista kumppaniamme mielellämme.”
- Jaana Pystykoski, isännöitsijä,
Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy

Huolehdimme.
Taloyhtiöstä, asunnoista ja asukkaista.

kiinteistotahkola.fi
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R. Asikainen Oy
Sahaajankatu 3
00880 Helsinki
www.kp-asikainen.fi
Kiireelliset vikailmoitukset ja päivystys 24 H
puh. 010 327 7000 (ppm.)
Tee huoltotilaus mieluiten vikailmoituslomakkeella.

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN
✓ lukkojen huollot, korjaukset ja lukitusuudistukset
✓ avain -ja lukostohallinta palvelut
✓ kulunvalvonta
✓ ovikoneistot
✓ ovipuhelimet
✓ rikosilmoitinjärjestelmät
✓ kameravalvontajärjestelmä

Pyyd
ä
tarjo
us!

www.avainahjo.ﬁ
Puh. 010 239 2900 (24h)
Hermannin rantatie 10
00580 HELSINKI

• www.jssuomi.fi

Asiakaspalvelu, puh. 010 327 7001 (ma–pe klo 9–16)
Asiakaspalvelu hoitaa saunavuorot ja autopaikat, jos
ne ovat talosi osalta kiinteistöhuollon hallinnassa.

