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Tiedämme, että päiväsi ovat täynnä jos jonkinlaista puuhaa ja puhdetta. Puhelin 
pirisee, viestilaatikot pursuavat ja kalenteri täyttyy jopa siinä määrin, että välillä 
ei tahdo omat kädet riittää, ja toisinaan sitä kaipaa myös laajempaa asiantun-
temusta ja osaamista omien ajatustensa ja tekemistensä tueksi. 
             Kotikadun paikallinen huoltotiimi, sen rivakoista otteistaan tunnetut 
kiinteistönhoitajat ja isännöitsijää herkällä korvalla kuulevat nokkamiehet ovat 
kuvatussa tilanteessa niitä kultaa kalliimpia luottomiehiä- ja naisia. He ovat 
sinunkin arjessasi apuna jos jonkinsorttisen aherruksen keskellä, niin päivittäi-
sissä juoksevissa hommissa kuin suuremman luokan projekteissakin. 

Tarjoamme sinulle yhteistyötä, jonka tärkeimpänä 
päämääränä on pitää isännöimäsi kiinteistön asukkaat 

hymyssä suin – heidän on aina hyvä olla kotona. 



Miksi valita meidät? 
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Toimimme aina paikallisesti
Toimitpa itse Savon sydämessä, Stadin ytimessä tai missä tahansa muualla, meidän
asiakaspalvelumme ja huoltotiimimme on aina ihan aidosti lähellä. Me puhumme
kanssasi samaa kieltä ja ymmärrämme sinua. Saavumme nopeasti paikalle, kun meitä
tarvitaan. Paikallisuudella voidaan karsia myös siirtymiä, eli hillitä turhia hiilipäästöjä.

Meidät on helppo tavoittaa 
Puhelinsoitto, sähköposti, tekstiviesti tai yhteydenotto verkkosivujen tai Facebookin 
kautta. Saat  henkilökuntamme kiinni monilla eri tavoilla – aina juuri siten kuin sinulle 
parhaiten sopii. Me myös reagoimme ripeästi. Päivystyksemme palvelee 24/7.     

Hoidamme hommat kerralla kuntoon
Luottamus on yhteistyömme ytimessä: teemme aina sen minkä lupaamme. Meidän 
perään ei tarvitse turhia soitella, sillä hoidamme työmme kerralla kuntoon.  Osaava 
henkilöstömme on tunnettua myös ennakoivasta työtavastaan: kun jossain ”hiukan 
repsottaa”, se laitetaan monesti kyselemättäkin kuntoon.  

Annamme asumisen vinkkejä asukkaalle
Monipuolisesta, viihtyisän ja turvallisen asumisen asiantuntemuksestamme on iloa, ja 
ennen kaikkea, hyötyä myös taloyhtiön asukkaille. Kuuntelemme ja palvelemme heitä 
sillä samalla pieteetillä kuin sinuakin. Lisäksi verkkosivuiltamme löytyy asukkaille 
kasapäin vinkkejä muun muassa kodin pieniin huoltohommin. 

Meiltä saat kätevästi kaiken kiinteistön ylläpitoon:
• Kiinteistöhuolto
• Ulkoalueiden hoito
• Tekninen kiinteistöhuolto
• Siivouspalvelut

Ollaan yhteydessä ja tutustutaan lisää. 
Laaditaan yhdessä  palvelupaketti, joka tekee 
sinun työstäsi sujuvampaa ja mukavampaa! 

• Viherrakentaminen
• Remontointi 
• Kosteuskartoitukset ja vahinkosaneeraus
• Vaihtolavat
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