PALVELEVA TALOTEKNIIKAN AMMATTILAINEN

Viime vuosina olemme satsanneet
toimintaprosessien kehittämiseen ja
digitalisaatioon. Asiakkaille tämä näkyy
tehokkaana projektinhallintana, sujuvana
logistiikkana ja parempana palveluna.

Suomen Talotekniikka (STT) suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää
asuin-, liike- ja julkiskiinteistöjen talotekniikkaratkaisuja. Konsernin paikalliset yhtiöt palvelevat asiakkaita Helsingistä, Mäntsälästä, Tampereelta,
Jyväskylästä, Mikkelistä ja Pieksämäeltä käsin.
Tarjoamme talotekniikan urakoinnin ja teknisen huollon palveluita kiinteistön koko elinkaarelle. Tunnemme asiakkaidemme ja heidän kiinteistöjensä
tarpeet, joten pystymme luomaan kustannustehokkaita, turvallisia, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä talotekniikkaratkaisuja. Näin takaamme kiinteistöjen optimaalisen toiminnan ja käytettävyyden.
Tavoitteemme on olla halutuin kumppani talotekniikkaratkaisujen toteuttajana. Kasvua haemme kumppanuussopimuksilla, elinkaariajattelulla, osaamisen kehittämisellä ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisellä.

LUOTETTAVA

VASTUULLINEN

INNOVATIIVINEN

SITOUTUNUT

Toimimme avoimesti
ja rehellisesti
asiakkaiden ja
ympäristön hyväksi.

Kannamme vastuumme
omasta toiminnastamme,
työturvallisuudesta
ja työntekijöidemme
hyvinvoinnista.

Luomme
mahdollisuuksia
kehittää ja
kehittyä.

Luotamme
ammattitaitoon,
korkeaan laatuun
ja hyvään
asiakaspalveluun.

TALOTEKNIIKKAURAKOINTI
Toteutamme räätälöityjä taloteknisiä
kokonaisratkaisuja asuin-, liike- ja
julkiskiinteistöille. Projektien sujuvuuden takaa se, että omassa talossamme
on niin lämmön, veden ja ilmastoinnin,
kylmätekniikan, jäähdytyksen ja maalämmön kuin sähkön ja automaationkin
osaajia.

Turvallista ja
kustannustehokasta
talotekniikkaa.

TEKNINEN HUOLTO
JA KUNNOSSAPITO
Tekniset palvelumme kattavat talotekniikan valvonnan, huollot ja asennukset.
Kun huolehdimme ratkaisujen valvonnasta ja ylläpidosta kokonaisuutena
ennakoivalla otteella, talotekniikka toimii
optimaalisella tasolla ja asiakas voi saavuttaa kustannussäästöjä.

UUDISRAKENTAMINEN
Kivenlahden metroaseman putkiurakka, Espoo
Länsimetron 2. vaihe
Tilaaja Skanska Infra Oy
Valmistumisvuosi 2022
Kuva: Länsimetro, kuvaaja Kalle Mustonen

HUS Puistosairaalan IV-urakka, Helsinki
Tilaaja Skanska Talonrakennus Oy
Valmistumisvuosi 2021

KORJAUSRAKENTAMINEN
Antilooppi, Siltasaari-hankkeen LVIA-urakka
(36 075 brm2)
Siltasaarenkatu 8–10 Helsinki
Tilaaja SRV Rakennus Oy
Valmistumisvuosi 2021

Kotimaiset, kestävät ja hyvin toimivat ratkaisut
lattiakaivoihin ja -altaisiin sekä kynnyskaivoihin
Kaikki vesilukolliset kaivot ovat VTT:n tyyppihyväksyttyjä. Omien tuotteiden
lisäksi teemme tilaustöitä. Monipuoliset hitsaus- ja syvävetotyöt sekä laserleikkaus ovat vahvinta osaamistamme ja laadun varmistaa EN 1090-1 standardi.
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Katso video
teknisen huollon ja
kunnossapidon palveluista

TEKNINEN HUOLTO
JA KUNNOSSAPITO
Osuuskauppa Suur-Savo on pitkäaikainen teknisen
huollon asiakkaamme. Vastaamme taloteknisten
järjestelmien valvonnasta, huollosta ja kunnossapidosta asiakkaan kaikissa kauppakiinteistöissä.

M–Light
vastuullista valaisinkauppaa

LVI-eristysten
edelläkävijä!
www.247eristys.fi

•

www.suomentalotekniikka.fi
puh. 020 775 6570

Olemme osa Saipu-STT -konsernia
www.saipu.fi

HELSINKI – MÄNTSÄLÄ – TAMPERE – JYVÄSKYLÄ – MIKKELI – PIEKSÄMÄKI – TURKU – LAPPEENRANTA

Hyvää ilmanvaihtoa ei huomaa. Se ei näy, kuulu eikä tuoksu.
Se tarkkailee ilmanlaatua taustalla ja säätyy itsestään tilanteen ja tarpeen mukaan.
Samalla se säästää energiaa ja takaa terveellisen sisäilman täysin automaattisesti.

•

SUOMEN TALOTEKNIIKKA

