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Meille asiakas
on tärkein
yhteistyökumppanimme.
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M

äntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy on
Mänttä-Vilppulan kaupungin omistama,
laaja-alaisesti toimiva kaukolämmön ja vesihuollon ammattilainen. Yritys perustettiin
vuonna 1988 nimellä Mäntän Kaukolämpö Oy ja sen
toiminta keskittyi kaukolämmön toimittamiseen. Vuoden 2015 alussa toiminta laajentui myös vesihuoltoon ja
nimeksi tuli Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy.
Hoidamme ydintoimintomme sujuvasti. Kehitämme kuitenkin toimintaamme jatkuvasti taataksemme asiakkaillemme laadukkaat, häiriöttömät ja edulliset lämmön- ja
vedentoimitukset. Kaikki kaukolämpöasiakkaamme voivat seurata lämmönkulutustaan etäluettavien mittareiden avulla. Myös vesiasiakkaamme saavat pian etäluettavat mittarit käyttöönsä.
Meille asiakas on tärkein yhteistyökumppanimme ja
haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista
palvelua. Ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökuntamme on aina valmiina kuuntelemaan ja auttamaan asiakkaitamme. Kerromme parhaat käytännöt ja ratkomme mahdolliset haasteet nopeasti ja tehokkaasti.
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Hyvä
vesihuolto
turvaa
terveyden.
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Puhdasta vettä
luotettavasti
Hyvä vesihuolto, eli puhdas käyttövesi ja tehokas jätevesien
käsittely, turvaa terveyden ja minimoi haitalliset ympäristövaikutukset. Vesihuoltomme kattaa käyttöveden ottamisen
useista pohjavesilähteistä, vedenkäsittelyn sekä veden jakelun
asiakkaillemme. Hoidamme myös viemäröinnin eli jäteveden
poisjohtamisen Mäntän Puhdistamolle, missä vesi puhdistetaan.
Ylläpidämme vesi- ja viemärilaitosta sekä noin 250 kilometriä
pitkiä vesi- ja viemäriverkostoja. Hoidamme myös yksityisten
vesi- ja viemärijohtojen liittämisen verkostoomme.
Asiakkaanamme on noin 2 800 taloutta Mänttä-Vilppulan
kaupungin alueella. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti varmistaaksemme toimintavarmuuden ja laadukkaat palvelut.

Kunnallistekniikan maarakennus- ja asennustyöt
Kysy lisää 044 586 4160
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Kaukolämpö
on turvallista,
toimintavarmaa ja
helppokäyttöistä.
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Vaivatonta
lämmitystä
kaukolämmöllä
Kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto,
jolla voidaan lämmittää niin tilat kuin käyttövedetkin. Kaukolämpö on erittäin edullinen lämmitysmuoto ja hintamme ovat
maan keskitason alapuolella. Lisäksi kaukolämpö on turvallista,
toimintavarmaa ja helppokäyttöistä. Vaivattomuuden takaavat
huoltovapaat ja pitkäikäiset laitteet.

Kaukolämpö
onkin lähilämpöä
Toimitamme Mäntän taajama-alueelle Mäntän Energian tuottamaa lämpöä kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla.Yli 200 asiakasta tavoittava verkkomme on noin 26 kilometriä
pitkä. Kolhossa ja Mustalahdessa sijaitsevista lämpökeskuksista
toimitamme lämpöä lähialueiden asiakkaille.
Kaukolämpö on myös ekologinen valinta. Kolhossa ja Mustalahdessa käytetään veden lämmittämiseen puupellettejä, jotka Vapo
valmistaa Vilppulan tehtaallaan.

Ympäristörakennus Ahola Oy
• Viherrakennus ja -hoito
• Rakennustyöt
• Viemärihuolto ja lokakaivojen tyhjennykset
• Jätevesijärjestelmien, salaojien ja sadevesiviemärien rakennus ja huolto

p. 050 558 5339
Pikkupaanantie 6,
35800 MÄNTTÄ

Puupelletti on tehokas,
tasalaatuinen ja uusiutuva polttoaine
Toimitamme korkealaatuisia puupellettejämme
kuluttaja-, teollisuus- sekä energiasektorin
asiakkaillemme.

Puupelletin hyödyt
•
•
•
•

kotimainen
toimitusvarma
edullinen
korkea energiasisältö

• tasalaatuinen
• helppo käsitellä ja
varastoida

Tilaa pelletit verkosta ja myyntipalvelustamme
Puh. 020 341 400 • Tel. 020 341 300
www.vapo.fi

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy
Seppälän puistotie 15
35800 Mänttä
Avoinna ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Sanna Mursunen, tekninen sihteeri ja laskutus, p. 044 728 8331
Timo Hänninen, vesihuoltoinsinööri, p. 050 559 3230
Timo Karstinen, toimitusjohtaja, p. 0400 789 755
Varikko
Virrantie 11
35800 Mänttä
Pasi Heittola, kunnallistekniikan asentaja, p. 050 593 8629
Kauko Jaatinen, viemärityöntekijä, p. 050 559 3251
Mika Murtomäki, laitosmies, p. 040 586 8916
Pertti Savilahti, vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja, p. 0500 333 535
Toni Tähtinen, kunnallistekniikan asentaja, p. 050 559 3233
Vikapäivystys p. 044 774 9007
sähköpostit: etunimi.sukunimi@manttavilppula.fi

www.manttavilppula.fi

TAIDETTA &
TAPAHTUMIA

TEHOJA
YRITYSTOIMINTAAN

Taidekaupunki täynnä huipputilaisuuksia!

Taidekaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö
tukee yrittäjää kaikissa tilanteissa!

Taidekohteissamme vierailee vuosittain yli 100 000 matkailijaa.
Serlachius-museot, Kuvataideviikot ja Mäntän Musiikkijuhlat
tarjoavat täyden paketin huippuelämyksiä.
Kaupungissamme on myös upeat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet uudesta jääareenasta ratsastukseeen ja tennikseen.
Astu rohkeasti pidemmälle ja tutustu kaupunkiimme!

Olitpa aloittava yrittäjä tai vanha konkari, niin meiltä saat riittävästi
tehoja yritystoimintasi kehittämiseen.
Kysy myös joustavista toimitilaratkaisuistamme
liiketiloista teollisuushalleihin.
Löydät koko joukkueemme kaupungintalolta - tervetuloa visiitille!

MÄNTTÄ-VILPPULAN MATKAILUINFO
Seppälän puistotie 2, Mänttä
puh. 03 4888 555, matkailu@manttavilppula.fi
www.taidekaupunki.fi • www.facebook.com/taidekaupunki

MÄNTTÄ-VILPPULAN ELINKEINO- JA KEHITYSYHTIÖ
Seppälän puistotie 15, Mänttä
www.mw-kehitys.com
www.facebook.com/mwkehitys

