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SUIKKILAN
LÄMPÖ OY

VIIHTYISÄÄ
ASUMISTA
SUIKKILASSA

ASIANTUNTEVAA JA KOKONAISVALTAISTA
KIINTEISTÖPALVELUA
Suikkilan Lämpö Oy on Turun Suikkilassa toimiva täyden
palvelun kiinteistönhoitoyritys, jonka hoidossa on noin 1 800
huoneistoa. Tarjoamme alueemme asukkaille huoletonta
asumista sekä hyvää ja henkilökohtaista palvelua.

Meiltä saa kaikki kiinteistönhoidon palvelut – isännöinnin,
teknisen isännöinnin, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon
ja siivouksen – kätevästi samasta osoitteesta. Mutkaton
kokonaispalvelumalli onkin yksi ehdottomista vahvuuksistamme paikallistuntemuksen ohella.

Suikkila on rauhallinen ja luonnonläheinen asuinalue Pitkämäen kaupunginosassa Turussa. Suikkila
on rakennettu pääosin vuosina 1965–1981, ja siellä on hyvät palvelut kaikenikäisille asukkaille.
Alue on saanut nimensä Suikkilan kartanosta, ja aiheet katujen ja joidenkin taloyhtiöiden nimiin on
ammennettu Turun ystävyyskaupungeista sekä Kustavin–Taivassalon suunnalta.
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Olemme vahvasti paikallinen yritys ja olemassa
asiakkaitamme varten. Yrityksemme on 34
suikkilalaisen taloyhtiön omistama. Toimistomme
sijaitsee keskellä Suikkilaa, joten voimme tarjota
palvelut nopeasti ja joustavasti. Tunnemme kaikki
kohteemme hyvin, ja meihin on helppo ottaa
yhteyttä joko sähköisesti tai käymällä toimistollamme.
Ydintoimintaamme ovat isännöinti ja kiinteistönhuolto, mutta taloyhtiöiden ohella haluamme
kehittää laajemmin koko Suikkilan aluetta. Teemme
kaupungin kanssa yhteistyötä vehreän alueen
viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
Vastaamme osaltamme pihapiirien ja katujen
kunnosta ja tuomme kaupungille ideoita esimerkiksi valaistuksen ja viheralueiden kehittämiseksi.

SUIKKILALAISTEN
OMA
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Nettisivujemme kautta voi
tehdä esimerkiksi vika- tai
muuttoilmoituksen tai tilata
asuntoon liittyviä asiakirjoja.
Vuoden 2020 alussa nettisivumme päivittyvät entistä
asiakasystävällisemmiksi.

SÄHKÖISET PALVELUMME
Meille on tärkeää olla hyvin tavoitettavissa, ja siksi panostamme vahvasti sähköisiin palveluihin, joiden avulla kanssamme voi asioida juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii.
Luonnollisesti myös toimistollamme voi edelleen asioida
entiseen malliin.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
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
Cinemagraafi
panoraama
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Kuvake

Alkuvuodesta 2020 otamme käyttöön Taloyhtio.Info-palvelun,
joka on tehokas sähköinen viestintäkanava isännöitsijälle
sekä taloyhtiöiden hallituksille, osakkaille ja asukkaille. Palvelussa voi esimerkiksi lukea taloyhtiön dokumentteja, saada
informaatiota taloyhtiöstä ja tehdä ilmoituksia ja tilauksia.

Isännöitsijämme seuraavat aktiivisesti kiinteistöalan uudistuksia ja tuovat vankkaa asiantuntemusta kiinteistöjen arvon ylläpitämiseen.

ISÄNNÖINTI
Tarjoamme asiantuntevat isännöintipalvelut kokonaisisännöinnistä tekniseen isännöintiin. Isännöitsijämme
tekevät kiinteistöjen kehittämiseksi tiivistä yhteistyötä
taloyhtiöiden hallitusten kanssa. Olennaista on sujuva tiedonkulku asukkaiden, isännöitsijöiden ja kiinteistöhuollon välillä.
Huolehdimme asiakaskiinteistöistämme ennakoivasti ja
suunnitelmallisesti. Kun tarvittavat remontit tehdään ajoissa,

asuntojen arvo säilyy ja vältetään suuremmat ja kalliimmat
korjaukset sekä korjausvelan kertyminen.
Tekninen isännöitsijämme on osa isännöintitiimiä. Hän
vastaa remonttien valvonnasta ja viranomaisraportoinnista
ja varmistaa, että niin taloyhtiön saneeraukset kuin huoneistokohtaiset remontitkin ovat hyvin ja säädösten mukaan
toteutettuja.

SÄHKÖ-VIKMAN OY
Stig Vikman 0400 523 606
stig.vikman@sahko-vikman.inet.fi
Sähköasennuksia ja korjauksia
Suikkilassa jo yli 20 vuotta.

www.sahko-vikman.fi

Turun LVI-Piste Oy » Aakenkatu 1, 20200 Turku
p. 02 253 5311 » www.turunlvipiste.com
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KIINTEISTÖHUOLTO
Jokaisella asiakastaloyhtiöllämme on nimettynä oma huoltomies ja oma siistijä. Huoltomies toimii perinteisen talonmiehen tavoin; hänen vastuullaan ovat taloyhtiön kunto ja
viihtyisyys, pihatyöt sekä vikailmoitusten mukaisten ongelmien korjaaminen. Huoltomies tekee joka arkiaamu kierrok-

sen, jonka aikana hän tarkistaa talon sisätilat ja pihapiirin ja
tekee tarvittavat hoitotoimet. Siistijä huolehtii, että yleiset
tilat ovat aina edustavassa kunnossa.
Asiantunteva kiinteistöhuolto pitää kiinteistön hyvässä
kunnossa koko elinkaaren ajan ja auttaa säilyttämään
kiinteistön arvon. Oman, ammattitaitoisen huoltotiimimme
lisäksi meillä on laaja ja asiantunteva kumppaniverkosto
erilaisia huoltotöitä varten.
Myös ulkoalueiden hoito kuuluu palveluihimme. Hoidamme
kaikki taloyhtiön pihapiirin työt liukkaudentorjunnasta lumitöihin. Käytössämme on monipuolinen kalusto. Taloyhtiöiden
pihatalkoita varten vuokraamme tarvikkeita, kuten siirtolavoja, kottikärryjä ja lapioita.
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Kiinteistöhuoltomme
päivystää 24/7
numerossa

0500 523 969

Päivystys on työajan jälkeen ilmeneville kiireellisille
tapauksille, jotka eivät voi odottaa seuraavaan työpäivään.
Muissa asioissa yhteydenotot
numeroon 02 239 1640,
sähköpostilla toimisto@suikkilanlampo.fi
tai nettisivujen vikailmoituslomakkeella.

SAARISTON PORTTI

Kaikenkattavaa
rakentamispalvelua

Palvelumme kattavat kaikki mahdolliset rakennusalan työt saneerauksista
uudisrakennuksiin ja lumenpudotuksiin. Hoidamme projektit kokonaisvaltaisesti ja
ammattitaitoisesti alusta loppuun. Kauttamme saat myös esim. sähkö-, pelti- ja putkityöt.
Vuokraamme myös hallitiloja toimi-, harraste- ja varastointitiloiksi.

Henry Lehto, p. 050 306 7719
Kari Vartiainen, p. 0500 521 194

Suikk
ila
aluee n
lla
jo yli 1
vuode 0
n ajan
.

info@saaristonportti.fi
www.saaristonportti.fi
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ASUMISEN APUNA
Asukkaan vastuulla on pitää asunnosta hyvää huolta – näin omakin asumisviihtyvyys paranee.
Säännöllinen siivoaminen sekä pienet kunnossapitotoimet kannattaa ottaa osaksi normaaleja
arkirutiineja, jolloin kerralla ei tarvitse tehdä paljoa.

Asiakaspalvelumme
hoitaa muun muassa
• muuttoilmoitukset
• saunavuorot
• talonkirjaotteet
• autopaikkojen varaukset
• isännöitsijäntodistukset

Nettisivuiltamme löytyy
kattava asukkaan tietopaketti,
johon olemme koonneet
hyödyllistä tietoa monista
asumiseen liittyvistä asioista.

• ovenavaukset
• Suikkilasalin varaukset

Mutkatonta palvelua ja
nopeat yhteydet joka kotiin

DNA Netti
taloyhtiöille
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DNA huolehtii koko talon netti- ja TV-palvelut kerralla
kuntoon. Tehokkaassa ja edullisessa netissä kaistaa riittää
koko talolle, käyttäjien määrästä riippumatta.

Lue lisää ja pyydä tarjous: dna.fi/taloyhtiöt

Asukkaalle kuuluvat esimerkiksi
• hajulukkojen ja kylpyhuoneen
lattiakaivon puhdistaminen
• lamppujen ja sulakkeiden vaihtaminen
• saranoiden öljyäminen
Mitkä asiat kuuluvat
taloyhtiölle ja mitkä
osakkaalle tai asukkaalle?
Se selviää nettisivuillamme
olevasta vastuunjakotaulukosta.

• ilmanvaihdon toiminnan tarkkailu ja
mahdollisista ongelmista ilmoittaminen
• avaimista huolehtiminen ja
mahdollisesta avaimen katoamisesta
ilmoittaminen
• asunnon kunnon tarkkailu ja vioista
tai poikkeavuuksista ilmoittaminen
hyvissä ajoin

Vuorenvarmalla ammattitaidolla!

Vesi-, lämpöjohto- ja viemärityöt | Kaukolämpöasennukset | Putkiremontit | LVI-tarvikkeet
Yliopistonkatu 33, 20100 TURKU
020 7890 670* | Arto Vuorisalo 0400 736 555
vesi-vuorisalo@vesi-vuorisalo.fi | www.vesi-vuorisalo.fi
*Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 + 16,29 snt.
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AVAIMET ONNISTUNEESEEN REMONTTIIN
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus tehdä
huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi remontti kannattaa suunnitella
hyvin ja teettää pätevällä remontoijalla.
Taloyhtiölle on ilmoitettava etukäteen töistä, jotka voivat
vaikuttaa rakenteisiin, eristeisiin, akustiikkaan tai rakennuksen perusjärjestelmiin. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi
kylpyhuone- ja keittiöremontit, astian- tai pyykinpesukoneliitännän asentaminen sekä parvekelasien asentaminen. Pienistä remonttitöistä, kuten seinien maalauksista, ei tarvitse
ilmoittaa.

Tarvitseeko remontti luvan?
Asia on helppo tarkistaa
nettisivuiltamme.

Muutostyöilmoitus on hyvä tehdä noin kuukausi ennen
remontin aloittamista, jotta mahdolliset lisäselvitykset ja
kartoitukset ehditään tehdä ajoissa. Ilmoitus onnistuu kätevästi nettisivuillamme.

TARKKANA ASBESTIN KANSSA
Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja,
jotka saattavat aiheuttaa syöpää. Ehjästä asbestista ei ole
vaaraa, mutta asbestipitoisen materiaalin purkutyössä voi
vapautua terveydelle haitallisia hiukkasia.
Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa, kuten
maaleissa, liimoissa, laasteissa ja putkieristeissä, vuosina
1922–1992. Asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö
kiellettiin vuoden 1994 alusta lukien.
Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen asbestilain mukaan
osakkaan tulee teettää purettavien materiaalien asbesti10

kartoitus ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä.
Kartoitus on tehtävä ennen purkutöitä ja sen tekijällä on
oltava pätevyys tehtävään. Osakas voi remontti-ilmoitusta
tehdessään tarkistaa isännöitsijältä, onko omassa taloyhtiössä
jo tehty asbestikartoitus.
Asbestikartoitusraportti toimitetaan muutostyöilmoituksen
käsittelijälle. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen, mikä tulee huomioida
remontin aikataulussa. Mikäli asbestikartoituksessa löytyy
asbestia, purku tehdään asbestipurkutyönä aluehallintoviraston
työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan työn tilaajan kustannuksella.

SUUREN KORJAUSHANKKEEN TOTEUTUS
Yhtiökokouksen päätös
hankesuunnittelusta

Suunnittelu ja sen
johtaminen 3–5 kk

Rakentaminen; aikataulu
riippuu remontin tyypistä
ja toteutustavasta

Hankesuunnittelu
3–5 kk

Hankesuunnitelman
esittely osakkaille

Yhtiökokous, jossa
päätetään toteutustapa
ja suunnittelu

Suunnitelmien esittely
osakkaille

Urakoitsijoiden
ja rahoituksen
kilpailuttaminen

Yhtiökokous, jossa
päätetään remontista
ja rahoituksesta

Takuuaika
2 vuotta

Takuutarkastus

Käyttöönotto/
vastaanotto

PALVELUMME:

• patteriverkoston perussäätösuunnittelu
• verkoston tasapainotukseen liittyvät mittaukset
• verkostojen täyttö ja huuhtelu hapettomalla vedellä
• kaukolämpösuunnitelmat
• energiaoptimointi
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JÄRKEVÄÄ ENERGIANKÄYTTÖÄ

Kodinkoneita ja
-elektroniikkaa hankkiessa
on hyvä kiinnittää huomiota
energiamerkintöihin.
Televisio ja tietokone on hyvä
sammuttaa virtakytkimestä
silloin, kun niitä ei käytetä.

Suositeltava saunomislämpötila on 70–80 °C.
Sadassa asteessa
saunominen
vie jopa kolmanneksen
enemmän sähköä.

Vuotava wc-pönttö kuluttaa yllättävän
paljon vettä, vaikka vuoto olisi pienikin.
Pöntön vuodon voi tarkistaa laittamalla
pari palaa wc-paperia pöntön sisäreunaan vedentuloaukkojen
alapuolelle. Kastuva paperi
kertoo vuodosta.
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Kotitalouden suurin vedenkuluttaja
on yleensä suihku. Vedentulo on hyvä
katkaista saippuoinnin ajaksi,
ja hana kannattaa pitää kiinni myös
hampaita harjatessa. Lämmin vesi on
kaksi kertaa kalliimpaa kuin kylmä.

Valoja ei kannata pitää päällä
turhaan. Energiatehokkaimpia
ovat led-lamput.

Taloyhtiöissä kuluu energiaa lämmitykseen,
lämpimään käyttöveteen ja kotitaloussähköön.
Omilla valinnoilla on helppo vaikuttaa energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin kuluihin.
Pienilläkin teoilla on isoja vaikutuksia, eivätkä
ne vähennä asumismukavuutta.

Meillä oli vuodelle 2020 tavoite.
Että 50 % myymästämme kaukolämmöstä
tuotettaisiin uusiutuvilla energianlähteillä.
Saavutimme sen kuitenkin etuajassa, 2018.
Vuoden 2020 loppuun mennessä osuus
tulee olemaan 60 %.
Me nimittäin haluamme
hiilineutraalin Turun 2029.
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JÄTTEIDEN LAJITTELUSSA ON IDEAA

Jätteiden oikeaoppinen lajittelu säästää ympäristöä ja sujuvoittaa jätehuoltoa. Sekajätteen kerääminen on kalleinta,
joten lajittelemalla jätteet tehokkaasti jokainen voi osaltaan
auttaa taloyhtiötä pienentämään jätekustannuksia. Muovin
kierrätysaste on erittäin hyvä, joten se kannattaa lajitella
omaan astiaansa ja näin vähentää sekajätteen määrää.
Jätteiden lajitteluohjeisiin kannattaa tutustua huolella.
Ongelmajätteet ja suurikokoiset jätteet, kuten maalit,
kodinkoneet ja huonekalut, asukkaiden tulee itse toimittaa
kierrätyskeskuksiin, kaatopaikalle tai muihin niille tarkoitettuihin toimipisteisiin – niitä ei saa jättää taloyhtiön pihalle
tai jäteastioiden viereen. Tällaisten jätteiden käsittelykulut
voidaan laskuttaa asianomaiselta.
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Wc-pönttöön kuuluvat vain
ihmisen läpi kulkenut aines
ja wc-paperi.

LAJITTELE
TALOYHTIÖN
JÄTEASTIOIHIN

OMIIN
KERÄYKSIINSÄ

•
•
•
•
•
•
•

• puutarhajäte ja risut
• rakennusjäte
• suurikokoiset tavarat
(esim. huonekalut)
• sähkölaitteet
• vaarallinen jäte
• vaatteet ja tekstiilit

biojäte
kartonki
lasi
metalli
muovi
paperi
sekajäte

EI TEHDÄ TÄSTÄ NUMEROA, MUTTA
MEIDÄN SADOILLA IHMISILLÄ ON

HIHAT KÄÄRITTYINÄ
TEITÄ VARTEN.

TEKOJEMME
SUMMA:
• Kiinteistön arvo säilyy

Huolehdimme kanssasi, että asukkailla ja kiinteistöjen käyttäjillä on
viihtyisät ja turvalliset puitteet asua. L&T on talojen vastuullinen kumppani.
Hoidamme:
• Kierrätyspalvelut mm. muoville

• Asumismukavuus paranee
• Kiertotalous toteutuu >
yli miljoona tonnia
päästöjä pois

• Sopivat keräysvälineet astiasuojista paalaimiin ja puristimiin
• Siivous- ja kiinteistönhuoltopalvelut
• Viemärijärjestelmien kuntokartoitukset, avaukset ja kaivojen tyhjennykset
• Kiinteistötekniikan palvelut
Ota yhteyttä tai lue lisää palveluistamme:

lt.fi / 010 636 7000

KIERTOTALOUDEN KÄYTÄNNÖN TEKIJÄ
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Päivystys
0500 523 969

Kustavintie 4
20320 Turku
Puh. 02 2391 640
toimisto@suikkilanlampo.fi
Avoinna ma–pe klo 8–16
www.suikkilanlampo.fi

• www.jssuomi.fi

SUIKKILAN
LÄMPÖ OY

