YIT Kuntatekniikka Oy

kunnallistekniikka • liikennealueet • ympäristö • kiinteistöt

Kokonaisvaltainen
osaaja
YIT Kuntatekniikka Oy on Mikkelin kaupungin ja YIT Rakennus
Oy:n omistama kumppanuusyhtiö, joka palvelee kuntia ja yksityisiä toimijoita Etelä-Savon talousalueella. Toimintamme pohjautuu
YIT:n laatu- ja toimintajärjestelmiin.
Palvelumme jakautuvat infran rakentamiseen ja ylläpitoon sekä
kiinteistöjen talotekniikkaan ja korjausrakentamiseen. Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme kantamaan täyden
vastuun laajoistakin kokonaisuuksista. Käytössämme on myös
YIT:n vahva tekninen tietotaito.

YIT Kuntatekniikka aloitti toimintansa vuonna 2008.
Alkuvaiheessa yritys tuotti aluepalveluita lähinnä pääomistajalleen Mikkelin kaupungille. Muutamaa vuotta myöhemmin yhtiölle siirtyivät kilpailutuksen kautta myös kaupungin
tilapalvelut. Samaan aikaan palvelutarjonta laajeni talotekniikkaan, kun YIT Kiinteistötekniikka Oy luovutti yhtiölle
paikallisen kiinteistöliiketoimintansa.

Arvostamme ammattitaitoa
ja joukkuehenkeä.

LVI-Dahl Oy
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa
PL 212, 01511 Vantaa
Puh. 020 759 4200, fax 020 759 4300
www.lvi-dahl.fi

Laatuumme
voi luottaa
Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on työn onnistumisen kannalta
avainasemassa. Siksi panostamme jatkuvasti työntekijöidemme kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Monet heistä ovat suorittaneet oman
erikoisalansa ammattitutkinnon ja osallistuvat säännöllisesti YIT:n järjestämiin sisäisiin koulutuksiin.
Palveluksessamme on noin 120 infra-alan ja kiinteistötekniikan ammattilaista. Lisäksi työllistämme kausityöntekijöitä erityisesti kesäaikaan ja tarvittaessa hyödynnämme luotettavien kumppaneidemme osaamista.

RAKENNUSPELTITYÖN
AMMATTILAINEN!
Puh. (015) 432 700, 0400 555 304
pekka.pynnonen@peltityo.inet.fi
www.kangasniemenpeltityo.fi

Infran
ylläpitopalvelut
Huolehdimme kaupunkialueen liikenteen sujuvuudesta sekä
yleisten alueiden siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyy
destä.
Palvelumme kattavat muun muassa katujen ja teiden ympärivuotisen kunnossapidon sekä viheralueiden, puistojen,
leikkikenttien ja liikuntapaikkojen ylläpidon. Hoidamme ammattitaidolla myös kiinteistöjen ulkoalueita.

Vastaamme muun muassa Mikkelin kaupunkialueen
katuverkon ja viheralueiden kunnossapidosta sekä
parinsadan kaupungin kiinteistön ulkoalueen hoidosta.
Ammattitaitoiset työntekijämme tarkastavat ja huoltavat myös kaupungin leikkipuistojen leikkivälineet.

www.ramirent.fi

www.harviala.fi

Infran
rakentamispalvelut
Rakennamme kadut, tiet ja yleiset alueet sekä erilaiset kunnallistekniikan sovellukset. Meidät tunnetaan erityisesti näyttävistä puistoalueista, jotka toteutamme avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi
teemme talojen pohjatyöt ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät sekä kunnostamme yksityistiet ja pilaantuneita maa-alueet.
Tarjontaamme kuuluvat myös kunnallistekniikan mittauspalvelut.

Teemme Mikkelin kaupungille
muun muassa kaukolämpötyöt sekä
viemäri- ja vesijohtosaneeraukset.
Olemme toteuttaneet kaupunkialueel
le myös lukuisia puistoja avaimet
käteen -periaatteella.

Laadukasta, ammattitaitoista ja
luotettavaa palvelua maanrakennustöissä

Maanrakennusurakointi
Jussi Pylkkänen, Mikkeli
Puh. 0500 636 714
posti@maanrakennusurakointi.fi
www.maanrakennusurakointi.fi

Maa- ja kiviainestoimitukset
Maanrakennusurakointi
Kuljetus-, nosturiautosekä siirtolavapalvelut

Kinnarinkatu 2 • Puhelin 0424 997 717 • www.mikkelinautokuljetus.fi

Kiinteistöjen
ylläpitopalvelut
Asiantunteva kiinteistöjen ylläpito edistää turvallista
ja terveellistä elinympäristöä. Palveluidemme ytimen
muodostavat talotekniikan asennukset, huollot ja
muutostyöt. Meillä on kylmätekniikan ja paloilmaisinten asennuksissa tarvittavat luvat sekä S1-pätevyys
vaativia sähkötöitä varten. Lisäksi toteutamme erityyppisiä korjausrakentamisen hankkeita.

Etelä-Savon
Timanttityöpalvelut Ay
Minkä puramme viemme sen myös pois.

Linjasaneerauksen ammattilainen
• Timanttiporaus ja -sahaus • Lattian hionnat
ja jyrsinnät • Purkutyöt • Piikkaukset brokilla
• Kaivinkonetyöt • Asbestisaneeraukset
• Vaihtolavojen vuokraus ja tyhjennys
• Muuttolaatikoiden vuokraus
Saksalantie 150, 51600 HAUKIVUORI
Puh. 050 3660 006
info@timanttityopalvelut.fi, www.timanttityopalvelut.fi

Huolehdimme Mikkelin kaupungin kiinteistöjen
lvi-, automaatio- ja sähkölaitteiden sekä kylmätekniikan toimivuudesta. Lisäksi olemme saneeranneet esimerkiksi keittiöitä ja pesuhuoneita
kaupungin kiinteistöissä sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden tiloja.

PAREMMAN SISÄILMASTON PUOLESTA
Turvatekniikan erityisosaamista jo yli 30 v.

Ratatie 2, 50600 Mikkeli, puh. 010 423 4030
mikkelin.nuohoustoimi@surffi.fi
www.mikkelinnuohoustoimi.fi

Kylmätekniikan
ammattilainen
YIT on kylmähuoltotoiminnan sekä jäähdytys- ja kylmätilaratkaisujen
valtakunnallinen asiantuntija. Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelumme
turvaavat laitteistojen häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa, vuodenajasta riippumatta. Tarjoamme asiakkaillemme myös kylmäjärjestelmien kartoituksia ja ennakoivia huoltotoimenpiteitä. Toimintamme täyttää
alan uusien lakien ja säädösten asettamat vaatimukset ja se perustuu
tiukkaan laadunvalvontaan.

KAIKKI LVISAK-PALVELUT
YIT Kuntatekniikka Oy hallitsee kiinteistöjen
tai tuotantolaitosten elinkaaren:
• Kylmähuolto; prosessi- ja kaupankylmä,
sekä ilmastoinnin jäähdytys
• Sähköhuolto
• Teollisuuden sähköhuolto
• LVI-huolto
• Automaatio
• Turva, paloilmoitinjärjestelmät, kulunvalvonta ym.
• Antennijärjestelmät
• Rakentamis- ja infrapalvelut

www.onninen.com

Valtuutettu
hitsauskonehuolto
YIT Kuntatekniikka on valtuutettu Kemppi-huolto. Huollamme myös muun merkkiset
hitsauskoneet. Henkilökuntamme ammattitaito on alueellamme tunnettu ja sitä pidetään yllä säännöllisellä koulutuksella. Teemme laatujärjestelmien edellyttämät huoltosuunnitelmat ja vuosihuollot standardien mukaisesti.
Säännöllisen huollon etuina muun muassa:
•
•
•
•

Koneiden vikaherkkyys vähenee selvästi
Tuotanto tehostuu, kun turhat toimintahäiriöt jäävät pois
Laatu ja laatujärjestelmien toimivuus turvataan
Työturvallisuus taataan turvamittauksilla

Standardi SFS EN ISO 3834
(Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset) velvoittaa tekemään
huoltosuunnitelmat ja huollon, joka
sisältää mm. validoinnin ja tarvit
taessa kalibroinnin sekä turvallisuusmittaukset hitsauskoneille*.
* Hitsauskone on sähkölaite, jonka saa avata vain
sähköalan ammattihenkilö.

www.yit.fi

YIT Kuntatekniikka Oy
Insinöörinkatu 6, 50150 Mikkeli
YIT vaihde 020 433 111

www.yit.fi

	
  	
  
	
  
City-‐Flo	
  XL	
  on	
  uuden	
  sukupolven	
  ilmansuoda6n	
  kaupunki-‐	
  ja	
  teollisuusympäristöön,	
  jonka	
  avulla	
  
sisäilman	
  laatua	
  voidaan	
  parantaa	
  sisäilmastandardin	
  SFS-‐EN	
  13779:2007	
  mukaiseksi.	
  City-‐Flo	
  XL	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
on	
  osa	
  uuGa	
  Hi-‐Flo	
  XL	
  –tuoteperheGä	
  perustuen	
  samaan	
  innovaa6oon	
  ja	
  muotoiluun.	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  
Yhdistelmäsuoda6n	
  City-‐Flo	
  XL	
  asennetaan	
  perinteisen	
  pussisuodaLmen	
  6lalle	
  tavalliseen	
  
suoda6nosaan	
  ja	
  se	
  poistaa	
  eriGäin	
  tehokkaas6	
  hiukkasten	
  lisäksi	
  myös	
  hajuja.	
  Ainutlaatuisen	
  
ak6ivihiilitäyGeisen	
  lasikuitumateriaalin	
  ansiosta	
  se	
  poistaa	
  liikenteen	
  pakokaasujen,	
  tupakanhajun	
  ja	
  
keiLötuoksujen	
  lisäksi	
  tehokkaas6	
  PAH-‐	
  ja	
  VOC	
  –yhdisteitä	
  sekä	
  myös	
  otsonia.	
  Alhaisen	
  painehäviönsä	
  
(85	
  Pa	
  /	
  3400	
  m3/h)	
  ansiosta	
  se	
  on	
  eriGäin	
  energiatehokas.	
  
	
  
SuodaLmen	
  taskulukumäärä	
  on	
  10	
  ja	
  taskujen	
  pituudet	
  ovat	
  joko	
  520	
  tai	
  640	
  mm.	
  Virallisen	
  uuden	
  
testausmenetelmän	
  SFS-‐EN	
  779:2012	
  mukainen	
  hiukkassuoda6nluokka	
  on	
  F7.	
  
	
  	
  
City-‐Flo	
  XL	
  on	
  ideaalinen	
  ilmansuoda6n	
  erityises6	
  kouluihin,	
  päiväkoteihin,	
  toimistorakennuksiin,	
  
kauppa-‐	
  ja	
  ostoskeskuksiin,	
  sairaaloihin	
  ja	
  terveys-‐keskuksiin	
  sekä	
  muihin	
  rakennuksiin,	
  jotka	
  sijaitsevat	
  
vilkkaan	
  liikenteen,	
  lentokentän	
  tai	
  teollisuuden	
  lähiympäristössä.	
  
	
  	
  
KäyteGynä	
  City-‐Flo	
  XL:n	
  voi	
  häviGää	
  pakkauksen	
  mukana	
  tulevalla	
  lujassa	
  jätesäkissä	
  myös	
  
energiajakeena.	
  
	
  
	
  
	
  
Lisä6etoja:	
  
	
  Camﬁl	
  Oy	
  puh.	
  	
  (09)	
  8190	
  380,	
  info@camﬁl.ﬁ,	
  www.camﬁl.ﬁ	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
Camﬁl	
  Farr	
  -‐yhtymä,	
  jonka	
  pääkon4ori	
  sijaitsee	
  Tukholmassa,	
  on	
  maailman	
  johtava	
  ilmansuoda<mien	
  ja	
  puhdasilmatekniikkaan	
  perustuvien	
  
ratkaisujen	
  kehi4äjä	
  ja	
  valmistaja.	
  Yh?öllä	
  on	
  monia	
  tytäryh?öitä	
  ja	
  edustajia	
  Euroopassa,	
  Amerikassa	
  ja	
  Aasiassa.	
  Camﬁl	
  Farrilla	
  on	
  3	
  200	
  
työntekijää	
  ja	
  yh?ön	
  maailmanlaajuinen	
  liikevaihto	
  on	
  yli	
  500	
  miljoonaa	
  Euroa.	
  	
  
	
  	
  
Camﬁl	
  Oy	
  on	
  jo	
  vuonna	
  1980	
  peruste4u	
  Suomessa	
  toimiva	
  tytäryh?ö.	
  Yrityksen	
  pääkon4ori	
  ja	
  varasto	
  sijaitsevat	
  Espoossa.	
  Koko	
  maan	
  ka4ava	
  
myyn?verkko	
  sekä	
  noin	
  10	
  miljoonan	
  Euron	
  liikevaihto	
  tekevät	
  Camﬁl	
  Oy:stä	
  markkinajohtajan	
  myös	
  Suomessa.	
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City-‐Flo	
  XL	
  –	
  uusi	
  yhdistelmäsuoda5n	
  
kaupunkiolosuhteisiin	
  

