Verkosto- ja infrarakentamisen
uusi kumppani

Olemme varustautuneet infrarakentamisen haasteisiin monipuolisesti.
Kalustoomme kuuluu muun muassa kuorma-autoja, nostinautoja, telavaunuja ja veneitä.

Uuden ajan infrayhtiö
Elvera Oy kuuluu Suomen suurimpiin verkosto- ja
infrapalvelualan toimijoihin. Sähköverkkojen lisäksi
huolehdimme vesi-, lämpö- ja tietoliikenneverkkojen
rakennus- ja kunnossapitotöistä ja tarjoamme
monipuolisia teollisuuspalveluja.
Vaikka yhtiömme on nuori, on osaamisellamme pitkät perinteet. Elvera Oy on yhdistetty
Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Lappeenrannan
Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy:n verkonrakennustoiminnoista. Katsomme vahvasti
tulevaisuuteen, mutta emme unohda juuriamme.
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Asiantuntijaverkostossamme työskentelee yli 300 ammattilaista.
Tuotamme monipuolisia ja joustavia, jatkuvasti kehittyviä palveluja
kaikkialle Suomeen.
Tutustu palveluihimme ja tule kumppaniksemme!
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Me hallitsemme sähköverkot, kulkivatpa ne sitten maassa, ilmassa tai vedessä.
Ammattitaidolla on tärkeä rooli varsinkin häiriötilanteissa, jotka täytyy saada nopeasti haltuun.

Sähkön infrapalvelut
Ydinosaamistamme on sähköverkkojen ja -asemien sekä
muuntamoiden rakentaminen, kunnossapito ja vianhoito.
Tarjoamme myös maastosuunnittelua lupineen ja kaapelinäyttöpalvelua.

joissa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja maksimoidaan verkon käytettävyys sen koko elinkaaren ajan.
Myös sähköasemien kunnossapitopalvelumme perustuu käytettävyyteen ja huomioi useita eri tekijöitä.

Pitkän kokemuksemme ja suomalaisiin keleihin soveltuvan kalustomme ansiosta kykenemme työskentelemään
vuoden ympäri, myös talvisissa olosuhteissa. Osaamisemme kattaa myös ilmajohdot ja järvialueiden edellyttämän vesistörakentamisen.

Ammattilaisemme havainnoivat verkoston riskit liikkuessaan verkon alueella ja raportoivat niistä suoraan
maastosta. Yksi vahvuuksistamme on häiriökorjausvalmius.

Kunnossapitoa voimme toteuttaa asiakkaan haluamassa laajuudessa. Vaalimme sopimuskumppanuuksia,

Ratkaisumme ovat energiatehokkaita ja pitkälle tulevaisuuteen kestäviä. Tarjoamme energian tuottamiseen
myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten aurinkovoimaa.

ENNAKOITAVUUTTA AJAMISEEN

Fleet Innovation on vaivattomampi vaihtoehto perinteiselle leasing-yhtiölle.
Selvitämme jokaiselle yritysautolle edullisimman hankinta- ja rahoitusmuodon ja
kilpailutamme riippumattomasti kaikki yritysautoihin liittyvät palvelut asiakkaiden
puolesta, kiinteällä kuukausimaksulla, läpinäkyvästi ja tehokkaasti.
fleet.fi
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Asiakkaamme saavat reaaliaikaista tietoa
toimenpiteistämme mobiiliraportointimme ansiosta.

Veden infrapalvelut
Kartoitamme ja rakennamme vesiverkkoja, pidämme ne
kunnossa ja hoidamme vikatilanteet. Kaikissa vesihuollon palveluissamme ykkösasia on veden laadun ylläpito ja
tarkkailu.
Häiriötilanteet edellyttävät ripeää reagointikykyä. Silloin
toimimme nopeasti ja huolehdimme tarvittaessa veden
häiriöjakelusta ja vuotokohdan sulkemisesta. Verkoston
kunnon ylläpitoon kuuluu oleellisena osana tehokas vuodon etsintä, johon käyttämämme menetelmät ovat tehokkaita.

Jätevesipumppaamojen huoltoryhmämme tekee huoltokunnossapitoa ja modernisointeja. Lisäksi uusimme ja
saneeraamme tonttijohdot nykyaikaisin menetelmin asiakkaan tarpeiden mukaan. Runkolinjojen puhdistuspalveluun meillä on imupainekalustoa.
Olemassa olevien vesiverkostojen tekninen selvityspalvelu on tehokas apu silloin, kun verkoston dokumentointi
kaipaa päivitystä ja paikkatietoa. Selvitämme samalla kerralla sekä venttiilien sijainnin että toimivuuden.

nd.fi
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Koulukatu 5-7, 53100 Lappeenranta
Puh. 010 759 2900
www.granlund.fi

Olemme vuotoetsintämenetelmien kehittämisessä pioneereja.

Lämmön infrapalvelut
Rakennamme kaukolämpö- ja maakaasuverkkoja ja tarjoamme niihin kattavat kunnossapito- ja saneerauspalvelut.
Lisäksi ylläpidämme, käytämme ja valvomme lämpö- ja
voimalaitoksia.

Automatisoitu yhteisvalvomopalvelumme mahdollistaa
reaaliaikaisen valvonnan vuorokauden ympäri, vuoden
jokaisena päivänä. Kaukolämpövuotojen etsintään kehitämme jatkuvasti yhä tehokkaampia menetelmiä.

Laatimamme yksilölliset investointi- ja huoltosuunnitelmat perustuvat verkoston kuntokartoitukseen ja laitteille
asetettuihin elinkaarivaatimuksiin.

Kuluttaja-asiakkaiden lämmönsiirtimien vuosihuoltopalvelulla varmistetaan siirtimen ja kiertovesipumppujen
luotettava toiminta. Huollon yhteydessä laitteet tarkastetaan ja vaihdin puhdistetaan. Näin varmistetaan asiakkaalle tehokas lämmönsiirto.

TYÖ- ja suojaVAATTEET
VAATIVIIN oLOSUHTEISIIN

RAUTAISTA TIETOTAITOA TURVALLISUUDESTA
Leijona Group Oy
YKSILÖLLISTÄ PALVELUA
puh. 020 150 5210
asiakaspalvelu@leijonagroup.com
www.leijonagroup.com
AITOA LISÄARVOA
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Hallitsemme koko infran, joten yhteisrakennushankkeissa voimme hoitaa samalla kertaa
vesi-, lämpö-, sähkö-, kuitu- ja valaistusverkon.

Tietoliikenteen infrapalvelut
Kaupunkien valaistusverkkojen rakentaminen on ydinosaamisemme, ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
myös tehokkaita ylläpito- ja modernisointipalveluja. Hallitsemme hyvin muun muassa led-tekniikan ja sen edellyttämät tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Meillä on valaistusasennuksia varten erikoiskalustoa, ja tarjoamme myös
liikennevaloverkkojen rakentamis- ja ylläpitopalvelua.

Tarjoamme monipuoliset kuituverkkopalvelut rakentamisesta käyttöönottoon ja vianhoitoon. Osaamisemme
kattaa esimerkiksi kuituverkon hitsaukset ja kytkennät.
Teleoperaattorit saavat meiltä palvelua myös verkon sijainnin kartoituksissa ja kuituverkkojen näytöissä.

MATTILAN KULJETUS OY
KULJETUS A KATAJA OY
MAURI KATAJA 0400 550 088
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NOSTURITYÖT
VAIHTOLAVA- JA JAKELUKULJETUKSET

verkonrakennuslaitteet

JKS

products
www.jks-pro.fi
+358 44 124 184

Palvelut teollisuudelle
Tarjoamme yksityisille toimijoille palveluja yksittäisistä
jännitetöistä räätälöityihin kunnossapito- ja rakentamiskokonaisuuksiin. Tarvittaessa voimme hyödyntää sähköja kytkinasemien modernisoinneissa varavoimaa.

Kysy lisää myös teollisuusyrityksille ja voimalaitoksille
tarjoamistamme valaistus-, vesi-, lämpö-, tietoliikenne- ja
sähkön alueverkko- ja etävalvontapalveluista.

Kuuntelemme herkällä korvalla.
Kerro, kuinka voimme palvella juuri teidän yritystänne.

UUSI TAPA TYÖSKENNELLÄ
Hanki elastinen Gymba aktivointilauta, sen avulla seisot
aktiivisesti oikein. Se aktivoi koko kehoa, vahvistaa
lihaksia ja vähentää selkäongelmien riskiä.

www.torkkelinpaperi.fi puh. 03-883 900

SÄÄDETTÄVÄ MOBIILIPÖYTÄ
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Palvelemme
mielellämme!
Elvera Oy
Johtokatu 1
50130 Mikkeli
Kysy lisää puhelimitse 029 170 4600
tai lähetä meille viesti info@elvera.fi

• www.jssuomi.fi

www.elvera.fi

VIEMME VOIMAN SINNE MISSÄ SITÄ TARVITAAN
Laadukasta yhteistyötä Elveran kanssa jo vuosien ajan

Rekan täysin kotimaiset, aurattavat keski- ja suurjännitekaapelit ovat laadukkaita,
kestäviä ja turvallisia, ja sopivat siten erinomaisesti maakaapelointiin Suomen vaikeissa
olosuhteissa. Koko kattavan kaapelivalikoimamme löydät osoitteesta www.reka.fi

Reka - aina oikea valinta.

