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ASIAKASPALVELUSTA
MEIDÄT TUNNETAAN
Vuonna 1976 perustettu Pihahuolto Haapaniemi Oy
tunnetaan laadukkaasta ja ripeästä palvelusta kiinteistöhuollon ja siivouksen parissa. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti, yksilöllisesti ja vankalla
ammattitaidolla. Tämä onnistuu, koska toimimme maantieteellisesti pienellä alueella.
Myös asiakkaamme ovat huomanneet loistavan palvelumme. Suurin osa asiakaskunnastamme on kuulunut siihen jo pitkään.

YRITTÄJÄ ITSE
Yrityksen keulahahmona ja toimitusjohtajana toimii kiinteistöalan konkari Jukka Haapaniemi, joka työnsä ohella toimii jo kolmatta kertaa Härmälän-Sarankulman Yrittäjien paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Jukka aloitti
ensimmäiset hanttihommansa jo 11-vuotiaana pojankloppina, ja on siitä lähtien tottunut tekemään työtä tarkoin
laatuvaatimuksin. Jos työ tehdään, tehdään se kunnolla.
Tämä asenne heijastuu hyvin kaikkeen Pihahuolto Haapaniemi Oy:n toimintaan.

Ketterä osaaja
- luotettava kumppani
www.valttiratkaisut.fi
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TOIMIALAMME
Pihahuolto Haapaniemi on kiinteistöhuolto- ja
siivousalan vankka ammattilainen. Asiakkaitamme ovat tamperelaiset talo- ja kiinteistöyhtiöt
sekä julkisen sektorin kiinteistöt.

Toimialaamme ovat:
•kiinteistönhuolto ja siivoustyöt
•alueurakointi kunnille
•liikennealueiden talvi- ja kesähoito
•tieliikenteen tavarakuljetus
•maanrakennustyöt: maanleikkaus ja
-kaivu sekä pengerrys

PERHEYRITYS
Pihahuolto Haapaniemi on vakaa perheyritys.
Yrityksen perustaja on Jukka Haapaniemi ja mukana toiminnassa ovat myös vaimo Meeri sekä
kaikki perheen lapset – Juha, Merja ja Sami.
Lisäksi Pihahuolto Haapaniemi työllistää vakituisesti noin 20 henkilöä.

JuPal Sähkö Oy
040 548 4004
info@jupal.fi
www.jupal.fi
Wihuri Oy Tekninen Kauppa I p. 020 510 10 I tekninenkauppa.fi I vilakone.fi
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KIINTEISTÖHUOLTO- JA
SIIVOUSPALVELUT
Hoidamme ammattitaidolla kaikki kiinteistöhuollon ja siivouksen tehtävät sopimusten mukaan ja ajoissa. Tärkeitä asiakkaitamme ovat taloyhtiöt ja liikelaitokset.

TALVISIN
Pidämme kulkureitit siisteinä ja turvallisina. Auraamme ja hiekoitamme tiet, kadut ja piha-alueet. Käytössämme on tehokas tiehöylä.

KEVÄISIN
Poistamme hiekoitukset talven jäljiltä, pesemme ja lakaisemme kadut. Lisäksi paikkaamme routavaurioista kärsineet asfaltit sekä huolehdimme nurmikoiden ja leikkipaikkojen kunnosta ja siisteydestä.

KESÄISIN
Hoidamme ja huollamme viheralueet ja teemme teiden varsien leikkuut vesakonleikkurilla. Poistamme rikkaruohot ja huolehdimme
alueiden yleisestä siisteydestä.

SYKSYISIN
Valmistelemme viheralueet sekä muut vaadittavat tilat ja alueet talvea varten. Poistamme lehdet keräävillä leikkureilla ja haravoimalla
sekä keräämme katkenneet oksat.
Näiden kausittaisten toimien lisäksi huolehdimme myös sopimusalueen yleisestä siisteydestä: keräämme roskat, harjaamme ja pesemme kadut ja tiet, huollamme koirapuistot, pysäkkialueet, puistot sekä
katujen ja teiden reuna-alueet.
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ALUEURAKOINTIPALVELU KUNNILLE
Täyden palvelun kiinteistöhuoltoyhtiönä hoidamme myös julkisten
alueiden alueurakointia. Huolehdimme muun muassa puistojen,
teiden ja katujen, jääkenttien ja pihojen kunnoista.

Tällä hetkellä päätoimialueemme kattaa Tampereen seudun Härmälän, Sarankulman, Multisillan, Peltolammin, Vuoreksen ja Lahdesjärven sekä Pirkkalan itäosat, mutta lähiajan suunnitelmiin sisältyy alueurakoinnin laajentaminen myös ympäröiviin kuntiin.

Yksi pitkäaikaisimmista sopimuskumppaneistamme on Tampereen
kaupunki.
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KULJETUS JA MAANRAKENNUS
Hoidamme kuljetus- ja maanrakennusoperaatioita liikelaitoksille sopimuksen mukaan. Tarvittaessa luomme
myös pengerrykset.
Lisäksi hoidamme liikennealueita pitkällä kokemuksella
sekä talvisin että kesäisin.

Omistamme itse kaiken käyttämämme kaluston. Koneemme ovat uusia ja pidämme ne hyvässä kunnossa säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla.

Muunneltava tienhoitoauto,
joista löytyy tarpeen mukaan
liuos- ja hiekkasäiliöt, aura
sekä pesurit.

Pyöräalustainen 19 tonnin kaivinkone giljotiinilla

Monikäyttöinen tienhoitoauto

Imulakaisukoneet

Asiakaslähtöistä isännöintipalvelua taloyhtiöille - ammattitaidolla.

Outi Holttinen, p. 044 334 8366, www.oh-isannointipiste.fi
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Iso-Wille – kotimainen monitoimityökalu. Willeen voidaan
liittää tarpeen
mukaan aura, hiekoitin, pesuharja, keräävä harja tai avoharja.

Pikku-Wille

www.putkialanremonttipalvelu.fi

Keräävä ruohonleikkuri puistoihin ja muiden laajojen nurmialueiden ruohonleikkuuseen.

Ajettava murskainleikkuri

www.tampereenpesuainepalvelu.fi
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Media Dynamo Oy

PIHAHUOLTO HAAPANIEMI OY
Patamäenkatu 19
33900 Tampere
Puh. 020 155 2828
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
Sähköposti: pihahuolto@pihahuolto.fi

LAATUKONEET & VARAOSAT
MYY JA HUOLTAA
pirkanmaan pienkone center oy
Kuoppamäentie 10, 33800 Tampere • Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-13 • www.pienkone.fi

