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YIT TALON TEKNIIKKA LYHYESTI
• YIT:n tytäryhtiö 12/2017 lähtien

• Erikoistunut taloyhtiöiden linjasaneerauksiin ja 

korjausrakentamiseen 

• Toteutus mahdollista kaikilla urakkamuodoilla

• Toimintamme keskittyy pääkaupunkiseudulle

Korjausrakentamista 
vahvalla kokemuksella 

YIT Talon Tekniikka on korjausrakenta-

miseen erikoistunut yritys, joka toteuttaa 

laajasti erilaisia peruskorjausurakoita 

taloyhtiöille. 

Linjasaneerauksen yhteydessä voimme toteuttaa mm. 

vesikattoremontit, ikkunaremontit, julkisivuremon-

tit ja piharemontit. Toimintamme keskittyy pääosin 

pääkaupunkiseudulle.

Teemme kiinteistöjen vaativatkin remontit pitkällä 

kokemuksella. Meiltä löytyy vahvaa osaamista kaikista 

hankemuodoista, joten olemme monesti osallistuneet toteu-

tussuunnitteluun. Halutessanne autamme jo hankkeen alku-

vaiheessa löytämään taloyhtiöllenne parhaan tavan remontin 

toteuttamiseen. Kanssamme on mahdollista toteuttaa myös 

täydennysrakentamista.

Tavoitteenamme on  
parantaa korjausrakentamisen 

arvostusta ja toimintatapoja 
ympäristöasiat huomioiden. 

Pyrimme jatkuvasti etsimään 
keinoja kohti vihreämpää  

rakentamista.

Yrityksemme perustettiin vuonna 2006 ja vuonna 2017 

liityimme osaksi YIT-konsernia. YIT:n myötä saimme  

taustallemme Suomen suurimman rakennusyhtiön tuen 

sekä pitkän kokemuksen rakentamisesta. Sitoutunut  

henkilökuntamme on säilynyt ja kasvanut entisestään  

organisaatiomuutoksien myötä.

REFERENSSIMME
NÄIN PUTKIREMONTTI 
ETENEE

TURVALLINEN 
TYÖMAA

OTA YHTEYTTÄ
TIETOA  
MEISTÄ

ASIAKKAILTAMME 
KUULTUA
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Aina asukasta  
ajatellen
 

Asiakkaiden kuunteleminen ja hyvä  

asiakaspalvelu ovat tärkeä osa jokaista  

remonttiamme.   
 

Toimintatapamme ovat joustavat, josta huolehtii sitoutunut 

ja asukaslähtöinen henkilökuntamme. Käytössämme ovat 

nykyaikaiset sähköiset palvelut. Lisäksi jokaiselle remontil-

lemme on nimetty asiakaspalveluvastaava, joka on helposti 

asukkaiden tavoitettavissa. 

Toteutamme halutessanne putkiremontin yhteydessä kotinne 

laatutason korotuksen kuten huoneisto- tai keittiöremontin 

suunnittelusta valmiiseen lopputulokseen. Voitte valita 

haluamanne palvelut ja tuotteet laajasta valikoimastamme, 

jonka suhteen pyrimme aina mahdollisimman läpinäkyvään 

hinnoitteluun.

AS OY MYYRINMETSÄ JA AS OY MYYRINLINNA

• Rakennettu 1971

• 27 huoneistoa kummassakin taloyhtiössä

• Perinteinen linjasaneeraus 

AS OY LÖNNROTINKATU 31

• Rakennettu 1960

• 50 huoneistoa ja 6 liiketilaa

• Laaja perinteinen linjasaneeraus 

AS OY HELSINGIN LÄNSI-REUNA

• Rakennettu 1972

• 120 huoneistoa

• Perinteinen linjasaneeraus ja vesikattourakka 

AS OY PORTHANINHOVI

• Rakennettu 1961

• 78 huoneistoa ja 6 liiketilaa

• Perinteinen linjasaneeraus 

AS OY MELLUNVASA

• Rakennettu 1970

• 132 huoneistoa

• Laaja perinteinen linjasaneeraus ja 

vesikattoremontti 

AS OY RITARIKATU 3

• Rakennettu 1886

• 19 huoneistoa

• Perinteinen linjasaneeraus

REFERENSSEJÄMME

Jokaiselle  
remontillemme on  
nimetty asiakas-

palveluvastaava, joka 
on helposti asukkaiden 

tavoitettavissa. 

REFERENSSIMME OTA YHTEYTTÄ
TIETOA  
MEISTÄ

ASIAKKAILTAMME 
KUULTUA

NÄIN PUTKIREMONTTI 
ETENEE

TURVALLINEN 
TYÖMAA
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Kotinne kuntoon kerralla – näin putkiremontti etenee

1   OHJEET JA TUNNUKSET SÄHKÖISEEN  

   PALVELUSIVUSTOON

• Tietoa urakoitsijasta

• Kutsu infotilaisuuteen

• Remontin aikataulu

• Yhteystiedot

• Henkilökohtainen viestintä ja palvelu

• Tiedotuskanavat valittavissa

• Palvelut räätälöitävissä myös ikäihmisille sopiviksi 

2   INFOTILAISUUS 
• Nimettyjen vastuuhenkilöiden esittely

• Remontin aikataulun esittely

• Urakkasisällön sekä urakanmukaisten tuotteiden 

esittely

• Toimintaohjeet ennen remonttia, remontin ajaksi ja 

remontin jälkeen

• Osakasmuutoskäytäntöjen esittely

• Lisäpalveluiden esittely 

• Remontin infomateriaalin jakaminen

• Kysymyksiin vastuksia mahdollisimman laajasti

3   MALLIKALUSTENÄYTTELY 
• Rakennetaan taloyhtiön tiloihin

• Esillä taloyhtiön valitsemat tuotteet

• Nähtävillä myös vaihtoehtoisia tuotteita

• Mahdollisuus suunnitella oman remontin toteutusta

• Urakoitsijan edustajat paikalla tiedotettuina aikoina 

4  TUOTEVALINTOJEN TEKEMINEN PALVELUSIVUSTOLLA
• Taloyhtiön valitsemat tuotteet nähtävillä 

oletusvalintoina 

• Mahdollisuus vaihtaa huoneistoon asennettavia 

tuotteita

• Tilattavissa myös kodinkoneita ja muita lisätuotteita

• Joustavat vaihtoehdot maksamiseen

• Mahdollisuus tehdä tuote- ja palveluvalinnat 

paperilomakkeella 

5  HUONEISTON ENNAKKOKATSELMUS
• Asiakaspalveluvastaava ja osakas tapaavat 

huoneistossa ennen töiden aloitusta

• Huoneiston tyhjennyksen ja suojaustöiden läpikäynti

• Huoneiston remontin läpikäynti

• Asennettavien tuotteiden vahvistaminen 

• Opastus remonttiin valmistautumista varten 

6   HUONEISTOKORTTI/TARJOUS
• Kirjallinen vahvistus valituille tuotteille ja lisäpalveluille

• Kaikki tieto löytyy huoneistokortista liitteineen

• Hyväksytty huoneistokortti tulostetaan huoneistoon 

työohjeeksi  

7  TAVAROIDEN SUOJAUS JA POISVIENTI 

8  MUUTTO REMONTIN AJAKSI POIS 

9  MUUTTO VALMIISEEN KOTIIN
• Huoneistoon jaettu huomautuskaavake ja 

käyttöohjeet asennetuista tuotteista

• Mikäli havaitaan jotain korjattavaa, ilmoitus niistä 

huomautuskaavakkeella

• Mahdolliset huomautukset korjataan pikimmiten

REFERENSSIMME OTA YHTEYTTÄ
TIETOA  
MEISTÄ

ASIAKKAILTAMME 
KUULTUA

NÄIN PUTKIREMONTTI 
ETENEE

TURVALLINEN 
TYÖMAA
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Työmaan turvallisuudesta  

huolehtiminen on olennainen  

osa toimintaamme joka päivä. 

Kannamme vastuumme asukkaiden 

omaisuudesta ja kodista varmistamalla, 

että paloturvallisuus, pelastustiet ja 

työmaan opasteet ovat asianmukaisella 

tasolla. Lisäksi tarkistamme, että  

putoamissuojauksesta, sähkö-

turvallisuudesta ja kulunvalvonnasta  

on huolehdittu. 

Turvallinen työmaa  
laadukkaasti ja  
aikataulussa

Teemme pölyävät työt alipaineistettuna ja suojaamme kulku-

reitit sekä työalueet huolellisesti. Terveydelle vaarallisia aineita 

käsittelemme määräysten mukaisesti niin, ettei niistä aiheudu 

haittaa työskentelyn aikana eikä asukkaille remontin jälkeen.

HYVÄ ENNAKKOSUUNNITTELU KAIKEN TEKEMISEN 

PERUSTANA

Meidät tunnetaan hyvästä laadusta ja projektinhallinnasta. 

Laadun takaamiseksi suunnittelemme kaiken huolellisesti 

jo ennen remontin alkua. Laadimme suunnitelmat mm. 

laadusta, turvallisuudesta, pölyn- ja kosteudenhallinnasta, 

tulityövalvonnasta, viestinnästä, alueen käytöstä, aikataulusta 

ja resurssien hallinnasta. Valvomme asennustyötä jatkuvasti 

ja dokumentoimme työvaiheet huolellisesti. Remontin valmis-

tuessa tarkastamme työn ja korjaamme mahdolliset puutteet 

jo ennen asukkaiden takaisin muuttoa. 

MEIDÄN REMONTEISSAMME TIETO KULKEE

Pidämme putkiremontin kaikki osapuolet ajan tasalla 

hankkeen alusta loppuun saakka. Tiedotamme asukkaille 

ja osakkeenomistajille viikoittain remontin kulusta ja muista 

asioista tarpeen mukaan. Viestintäkanavina käytämme teks-

tiviestejä, sähköpostia ja perinteisiä kirjeitä, joten asukas voi 

itse valita mieleisensä kanavat. Käytössämme on sähköinen 

tiedotuspalvelu, jossa on jokaiselle huoneistolle oma kansio. 

Tiedotuspalvelusta löytyvät kaikki toimintaohjeet ja kutakin 

huoneistoa koskevat tiedot. Kaikesta huoneistoa koske-

vasta viestinnästä voidaan toimittaa kopiot myös asukkaan 

omaisille tai läheisille. Asukkaat voivat tavata meidät kasvo-

tusten asukasinfotilaisuudessa sekä mahdollisissa muissa 

tilaisuuksissa. 

TOIMIVA JA TURVALLINEN YIT TALON TEKNIIKKA 

-TYÖMAA

REFERENSSIMME OTA YHTEYTTÄ
TIETOA  
MEISTÄ

ASIAKKAILTAMME 
KUULTUA

NÄIN PUTKIREMONTTI 
ETENEE

TURVALLINEN 
TYÖMAA

Asiakaspalvelu
Logistiikka

Työturvallisuus

Kulunhallinta

Tiedottaminen 
ja viestintä

Siisteys ja  
järjestys

Perehdyttäminen
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EI TURHIA KUSTANNUKSIA

Olemme kustannustehokas toimija, jolla ovat takanaan suuren 
rakennusyhtiön hankintaedut ja varmuus. Laaja ja monipuolinen 
osaamisemme talon rakenteista vähentää osaltaan yllätysten ja 
turhien kustannusten määrää.

Laskemme tarjoukset huolellisesti ja nostamme mahdolliset 
lisäkustannukset avoimesti esille jo ennen urakkaa. Nimeämme 
jokaiselle hankkeelle omat avainhenkilöt, joilla on riittävästi aikaa 
tehtävilleen.

Tarvittaessa käytämme urakassa apuna tuttuja, pitkäaikaisia ja 
luotettavia yhteistyökumppaneitamme.

”Urakka lähti jouhevasti liikkeelle, sekä eteni sovitun aika-

taulun mukaisesti, vaikka esiselvityksissä ei ollut kyetty hah-

mottamaan läheskään kaikkia rakenteiden sisään piiloutuvia 

haasteita. Toiminta oli asiantuntevaa ja työn jälki laadukasta. 

Myös korjausehdotukset haasteita aiheuttaneisiin kysy-

myksiin olivat asiantuntevia ja toimivia. Erityisesti yhteistyö 

asukkaiden suuntaan toimi kiitettävästi. Tämä oli tärkeää, 

koska osakkaille tarjottiin mahdollisuus mm korjauttaa 

kylpyhuoneensa ja muita tiloja remontin aikana. Näin osak-

kaille jäi kokonaisuudessaan hyvin myönteinen kuva YIT:n 

asukaslähtöisyydestä.

 

Yllättävän hyvää asiakaspalvelua oli myös se, että urakan 

päättyessä YIT jätti viimeistelytöitä varten työnjohtajan 

valvomaan urakan jälkitöitä. Tämän vuoksi osakkailta ja 

asukkailta ei juurikaan ole tullut hallitukselle valituksia kesken 

jääneistä tai korjausta vaativista töistä, jotka muutoin olisivat 

siirtyneet takuukorjausten yhteyteen. Tämän hyvin positiivisen 

ja luottamusta herättäneen kokemuksen vuoksi voi suositella 

muillekin taloyhtiöille YIT Talon Tekniikka Oy:tä linjasaneerauk-

sen toteuttajaksi.”

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JORMA RANTATARO, AS OY HAKANRINNE 

Asiakkailtamme kuultua

”Putkiremonttimme sujui erittäin hyvin; aikataulu ja budjetti 

pitivät. Työnjohto, työntekijät ja asiakaspalveluvastaavat olivat 

hienosti asukkaiden tukena, ja palveluasenne oli esimerkilli-

nen. YIT Talon Tekniikan vahvuutena oli työnjohdon ja -tekijöi-

den palvelualttius ja sovitussa pysyminen. Toiminta oli kaikin 

puolin särmää ja henkilöstö ystävällistä ja ammattitaitoista. 

Suosittelen YIT Talon Tekniikkaa putkiremonttiurakoitsijaksi. 

Suoraselkäistä ja osaavaa toimintaa.”

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KARI KELLOKOSKI,  

AS OY RUNEBERGINKATU 65

”Olin erittäin tyytyväinen YIT Talon Tekniikan suoritukseen. 

Putkiremontin aikana yhteistyö oli oikein hyvää. Huolimatta 

urakkasisällön muutoksesta kesken remontin, homma hoi-

dettiin hienosti valmiiksi.”

PROJEKTINJOHTAJA JUHA SALOMÄKI, AS OY NEITSYTPOLKU 6

REFERENSSIMME OTA YHTEYTTÄ
TIETOA  
MEISTÄ

ASIAKKAILTAMME 
KUULTUA

NÄIN PUTKIREMONTTI 
ETENEE

TURVALLINEN 
TYÖMAA
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AKI HAAPALAHTI
Toimitusjohtaja

0400 520 172

aki.haapalahti@yit.fi

MATIAS KORHONEN
Myynti ja hankekehitys

040 558 8528

matias.korhonen@yit.fi

OTTO DIMITROW
Tarjouslaskenta ja hankinta

050 371 6732

otto.dimitrow@yit.fi

JORI KUIKKA
Tuotanto

044 777 7221

jori.kuikka@yit.fi

RIIKKA SUVELA
Markkinointi ja viestintä

040 631 8222

riikka.suvela@yit.fi

TOMI LUUKKA
Palvelutoiminta

0400 916 860

tomi.luukka@yit.fi

ALESSIA GUIDASTRI
Taloushallinto

0400 773 881

alessia.guidastri@yit.fi

YIT TALON TEKNIIKKA

Panuntie 11, PL 36

00620 Helsinki 

puh. 020 433 111  

www.yit.fi//talontekniikka

TARJOUSPYYNNÖT 

laskenta@yit.fi

ASIAKASPALVELU 

asiakaspalvelu.talontekniikka@yit.fi

REFERENSSIMME OTA YHTEYTTÄ
TIETOA  
MEISTÄ

ASIAKKAILTAMME 
KUULTUA

NÄIN PUTKIREMONTTI 
ETENEE

TURVALLINEN 
TYÖMAA

http://yit.fi/talontekniikka
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PRINT
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BRAND
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