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NHK PUTKIREMONTIT OY on pääkaupunkiseu-
dulla toimiva yritys, joka on erikoistunut taloyh-
tiöiden putkiremontteihin. Aiemmin toimimme 
NHK Rakennus Oy:n yksikkönä, mutta joulu-
kuusta 2018 olemme olleet itsenäinen yritys ja 
osa NHK-konsernia. NHK-konsernin liikevaihto-
luokka on 30–35 M€ (2020).

NHK Putkiremontit Oy:n palveluksessa on noin 15 
toimihenkilöä, joilla kaikilla on 5–10 vuoden kokemus 
putkiremonteista. Töiden suorittamisessa käytämme 
NHK Rakennuksen työntekijöitä sekä tuttuja ja 
luotettavia alihankkijoitamme, jotka ovat kotimaisia 
yrityksiä ja luotettavia kumppaneitamme pitkältä 
ajalta. Työntekijöillä on takanaan useita putkiremont-
tihankkeita, ja kaikki työntekijät osaavat työskennellä 
asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteet huomioiden.

Keskittymällä toiminnassamme ainoastaan talo-
yhtiöiden putkiremontteihin pystymme varmista-
maan jakamattoman huomiomme alan kehitykseen, 
henkilökunnan kouluttamiseen, kiitettävään asia-
kaspalveluun sekä hankkeiden ammattitaitoiseen 
aikatauluttamiseen. Teemme putkiremontteja kaikilla 
käytössä olevilla tekniikoilla ja aina tilaajan toiveiden 
mukaisesti. 

Meillä on käynnissä kerrallaan 4–5 putkiremont-
tityömaata. Jokaisella työmaalla on nimetty oma 
asukasmuutosvastaava, työmaapäällikkö, asunto-
työnjohtaja, projektipäällikkö, KVV-työnjohtaja sekä 
asukasmuutosten ammattitimpuri.

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.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
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VASTUUHENKILÖMME KOTISI PUTKIREMONTISSA

MIKKO HYLE, toimitusjohtaja, DI
• Vastaa kohteen hinnoittelusta ja 

laskennasta
• Taloyhtiön sopimuskumppani
• Putkiremonttikokemusta yli 

1 400 asunnosta

Asukasmuutosvastaava
• Asukkaiden yhteyshenkilö ja remonttiapu 

koko hankkeen ajan
• Piirtää jokaiselle asukkaalle uuden kylpy-

huoneen 3D-kuvat valintojen mukaan
• Tekee työmaalle työohjeet (huonekortin) 

asukkaiden valintojen mukaan

Asuntotyönjohtaja
• Valvoo että asuntotyöt tehdään 

huonekortin mukaisesti
• Työmaajärjestyksen ja logis-

tiikan vastuuhenkilö

Asukasmuutosten 
ammattitimpuri
• Asukasmuutosten 

vastuutekijä
• Asuntotyönjohtajan 

apuvoima

KVV-työnjohtaja
• Putkiremontin vesi-, 

viemäri- ja ilmanvaih-
totöiden työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja / työmaapäällikkö
• Vastaa työmaan rakentamisen laadusta ja 

aikataulusta
• Työmaan työturvallisuuden vastuuhenkilö
• Tilaajan yhteyshenkilö työmaalla koko 

hankkeen ajan

ILARI ELO, tuotantopäällikkö, rakennusinsinööri 
• Pääurakoitsijan omien alihankkijoiden 

sopimuskumppani
• Vastaavan työnjohtajan esimies
• Putkiremonttikokemusta yli 800 asunnosta

Yrityksemme on sataprosenttisesti suomalaisen,
toimivan johtonsa omistuksessa.

NHK Putkiremontit Oy
o NHK Putkiremontit Oy on NHK Rakennus Oy:n

tytäryhtiö, joka on aloittanut toimintansa omana
yhtiönä 1.1.2019, aikaisemmin toiminut NHK
Rakennus Oy:n yksikkönä

o NHK Rakennus Oy liikevaihto 2018 22,2 milj.€ josta
putkiremontti yksikön liikevaihto ollut 5,2 M€

o NHK Putkiremontit Oy:n toteutuva liikevaihto nyt
vuodelle 2019 on 6,2 Milj. €

o Yrityksemme tekee pelkästään putkiremontteja
asunto osakeyhtiölle, joka on yrityksemme
ydinosaamista ja ainoaa liiketoimintaa.

o Yhtiössä on suomalaista11 toimihenkilöä, joista
neljällä henkilöllä on vastaavan työnjohtajan luvat.

o Teemme yhtä aikaisesti maksimissaan neljää
taloyhtiön putkiremonttihanketta

o Yhtiön omistaa 100 %:sti NHK:n suomalainen
toimiva johto

Kotisi putkiremontin vastuuhenkilö
Mikko Hyle DI (Talonrakennus- ja korjaustekniikka)
Toimitusjohtaja
Työpäällikkö FISE
mikko.hyle@nhkputkiremontit.fi
050-596 51 82
o 9,5 vuotta putkiremontteja
o Vastaavana työnjohtajana 400 kylpyhuonetta
o Työpäällikkönä 900 kylpyhuonetta
o Vuoden Putkiremontti 2016 (As. Oy Kaarenkeiju)

Putkiremontistasi vastaa

Otamme kotisi remontin tosissamme
o Kolme NHK:n työnjohtajaa sitoutettu viemään hanke läpi aikataulussa
o Työmaalla käytössä Congrid tuotannonhallintatyökalu, LPS

aikataulunhallintasysteemi, Jydacom toiminnanohjausjärjestelmä,
Winner Desing kylpyhuonesuunnitteluohjelma sekä HomeRun
materiaalivalinta-, projektipankki- ja asukasviestintäjärjestelmä

o Hankkeen taloudellinen läpinäkyvyys on meille sydämen asia
o Talousraportti tilaajalle kohteesta kaksi kertaa kuukaudessa

o Osakasmuutosvastaava osakkaiden tukena koko hankkeen ajan
o Kaikki työmaahenkilöstö rakennusalan ammattilaisia

PUTKIREMONTIN
AMMATTILAISET

PROJEKTIN
VETOVASTUUSSA

käännä

KAIKKI LVI-ALAN TYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

Puh. 045 855 2404  lvistar@lvistar.fi  www.lvistar.fi



NÄIN KOTISI PUTKIREMONTTI ETENEE
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aikataulunhallintasysteemi, Jydacom toiminnanohjausjärjestelmä,
Winner Desing kylpyhuonesuunnitteluohjelma sekä HomeRun
materiaalivalinta-, projektipankki- ja asukasviestintäjärjestelmä

o Hankkeen taloudellinen läpinäkyvyys on meille sydämen asia
o Talousraportti tilaajalle kohteesta kaksi kertaa kuukaudessa

o Osakasmuutosvastaava osakkaiden tukena koko hankkeen ajan
o Kaikki työmaahenkilöstö rakennusalan ammattilaisia
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Perinteisessä
linjasaneerauksessa 

yhden huoneiston
remontointi kestää 

yleensä noin 
6–12 viikkoa.

Snap- 
video

Cinemagraafi Kuva-
galleria

Kuvake360º 
panoraama

DIXIE-KEITTIÖT
TUTUSTU MALLISTOIHIN:
www.dixie-keittiot.fi

Seppo Ihalainen
puh. 0500 403 560
seppo@dixie-keittiot.fi

Hyttitie 6, 00700 Helsinki

LAADUKKAAT KOTIMAISET



PIDÄMME ASUKKAAT
AJAN TASALLA

• Jaamme jokaiseen huoneistoon putkiremontin infokansion.
• Järjestämme putkiremontista infotilaisuuden, jossa esittäydymme asukkaille.
• Rakennamme taloyhtiöön valmiin mallikylpyhuoneen.
• Tarjoamme asukkaille neuvontaa, jossa käydään läpi muun muassa 

materiaalivalintakaavakkeen täyttäminen.
• Pidämme asukkaiden kanssa huoneistojen aloituskatselmukset.
• Piirrämme asukkaille 3D-kuvat huoneiston remontoitavista tiloista 

heidän tekemillään materiaalivalinnoilla.
• Asukasmuutosvastaavamme on jatkuvasti tavoitettavissa.

• Asukkailla on käytössään sama asukasmuutosvastaava koko remontin ajan.
• Jaamme asukkaille kuukausittain kaksi tiedotetta remontin kulusta, 

minkä lisäksi jaamme työmaatiedotteita akuuteista asioista.
• Omassa asunnossa on mahdollisuus päästä käymään asukasmuutos- 

vastaavan kanssa remontin aikana.
• Tarvittaessa asukasmuutosvastaava on tavattavissa myös työpäivän jälkeen.

• Jaamme asukkaille kyselyt mahdollisista puutteista.
• Suoritamme tarvittavat jälkikorjaukset.
• Jaamme jokaiseen huoneistoon käyttö- ja huolto-ohjekansion.
• Pyydettäessä järjestämme asukkaille remontin jälki-infotilaisuuden 

yhdessä taloyhtiön kanssa.
• Olemme tavoitettavissa koko takuuajan ja hoidamme 

takuutyöt ripeästi.
• Remontin päätteeksi pyydämme palautetta ja kehitysideoita 

asiakaspalautekyselyssä.

ENNEN REMONTTIA

REMONTIN AIKANA

REMONTIN JÄLKEEN

Remonttiviestintään liittyvissä asioissa käytössämme on 
sähköinen HomeRun-tiedotuskanava. Jokainen huoneisto saa
sivustolle omat tunnukset. HomeRunissa asukas voi itse valita, 
haluaako hän remonttia koskevat tiedotteet sähköpostilla,
tekstiviestillä vai paperilla. Kaikki tiedotteet arkistoidaan
HomeRuniin, josta ne löytyvät helposti. HomeRunin kautta
asukas voi myös tilata asuntoonsa lisämaksullisia muutostöitä.
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Tehokas tiedottaminen 
putkiremontin aikana 
on meille kunnia-asia. 
Asukas voi itse valita, 

haluaako hän tiedotteet 
sähköpostilla, tekstivies-

tillä vai paperilla.



Rälssintie 10
00720 Helsinki
www.nhkrakennus.fi/nhk-putkiremontit 

Toimitusjohtaja
Mikko Hyle
050 596 5182
mikko.hyle@nhkputkiremontit.fi 

Tuotantopäällikkö
Ilari Elo
040 154 4114
ilari.elo@nhkputkiremontit.fi

Snap- 
video

Cinemagraafi Kuva-
galleria

Kuvake360º 
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Helsingin Lämmönsäätö Oy Kysy lisää 010 327 0550

Monipuoliset ja 
luotettavat 

LVI-alan palvelut
Erilaisia perusparannus- ja 

linjasaneeraushankkeita 
ammattitaidolla.

Tutustu referensseihin:

www.helsinginlammonsaato.fi


