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Heatco on huippukumppani 
LVI-suunnitelmien toteutukseen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Toteutamme LVI-suunnitelmia vuosittain 
yli tuhanteen kohteeseen: asuntotuotannon sekä palvelurakentamisen hank-
keisiin, taloteollisuudelle, korjausrakentamiseen sekä vaativiin kohteisiin.

Heatcon asiakaskeskeinen ja ammattimainen LVI-suunnittelutiimi on varma kumppa-
nisi erilaisiin rakennushankkeisiin. Huomioimme tarkasti jokaiselle kohteelle asetetut 
vaatimukset sekä tilaajan yksilölliset toiveet. LVI-tekniikan luotettavuus ja helppokäyt-
töisyys ohjaavat valintojamme, esteettisiä seikkoja unohtamatta.
Suunnittelutiimimme palveluhenkisyys sekä hyvä tavoitettavuus ovat keränneet 
paljon kiitosta asiakkaidemme parissa. Tiimimme laaja kokemus erilaisista taloteknii-
kan LVI-suunnitteluprojekteista mahdollistaa myös vaativien kohteiden suunnittelun. 
Tutustu alla tarkemmin suunnittelusegmentteihimme.

JANI KURKELA

LVI-suunnittelija, 
korjausrakentaminen
Puh. +358 40 801 0731
jani.kurkela@heatco.fi

TIMO MARIN

LVI-suunnittelija, 
asuntotuotanto
Puh. +358 44 720 9052
timo.marin@heatco.fi

MATTI RANTANEN

LVI-suunnittelija, 
liiketilat ja palvelurakenta-
minen, suurkohteet
Puh. +358 400 617 840
matti.rantanen@heatco.fi

OLLI-PEKKA MARIN

LVI-suunnittelija, 
pienkiinteistöt ja 
taloteollisuus
Puh. +358 40 500 9024
olli-pekka.marin@heatco.fi
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Heatcon asiakaskeskeinen ja ammattimainen 
LVI-suunnittelutiimi on varma kumppanisi 
erilaisiin rakennushankkeisiin.
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Suunnittelemme LVI-järjestelmiä vuosittain 
kymmeniin asuntotuotannon kohteisiin

Asuntotuotanto
Asuntotuotannon puolella huomioimme tarkasti rakennuttajan toiveet LVI-suunnit-
telun suhteen – kohdetyypistä riippumatta. Asiantunteva ja palvelualtis suunnittelu-
tiimimme kuuntelee asiakasta herkällä korvalla, ja on projektin aikana säännöllisesti 
yhteydessä tilaajaan. Asuntotuotannon LVI-suunnittelussa etsimme yhdessä juuri 
sinun kohteeseesi soveltuvia, joustavia ratkaisuja.  Tarjoamme asiakkaidemme avuksi 
kustannustehokkaat järjestelmät, sekä innovatiivisen suunnittelutiimimme ajantasai-
sen osaamisen!
Tyypillisiä kohteitamme ovat niin pienet rivitalot, luhtitalot kuin suuret kerrostalotkin. 
Lisäksi olemme olleet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä myös tilaelementti-
kohteiden suunnittelua. Toimitamme LVI-suunnitelmia koko Suomen alueelle, kuudesta 
toimipisteestä käsin.

Mukana hankkeessa alusta loppuun saakka
Tavallisesti LVI-suunnittelumme sisältää ainakin vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja lämpö-
suunnittelun sekä kohteen KVV-asemakuvan. Kytkentäkaaviot, jätevesisuunnitelmat, 
lämpökaivon mitoitukset sekä energiaselvitykset kuuluvat myös palveluihimme. Koko-
naisvaltainen LVI-suunnittelupalvelumme sisältää myös lattialämmityssuunnitelmat.
Oman maahantuontimme kautta tarjoamme sinulle kohteen suunnitelmiin pohjautu-
vat tarkat tarvikelistat luotettavasta valikoimastamme. Toimittamamme järjestelmät 
ovat helposti asennettavia, käytettäviä ja huollettavia – ennen kaikkea pitkäikäisiä ja 
energiataloudellisia järjestelmiä.
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Suunnittelemme LVI-järjestelmiä 
vuosittain yli 500 pienkiinteistöön

Pienkiinteistöt
Heatcon asiakaslähtöinen ja ennakkoluuloton suunnittelutiimi kuuntelee sinua tarkasti, 
ja toteuttaa toiveesi suunnittelun suhteen mahdollisimman pitkälle. Pienkiinteistöjen 
ja taloteollisuuden LVI-suunnittelussa etsimme ja ehdotamme juuri sinun kohteesee-
si soveltuvia ratkaisuja – kustannustehokkaasti ja yksilölliset tarpeesi huomioiden. 
LVI-tekniikan luotettavuus ja helppokäyttöisyys ohjaavat valintojamme, esteettisiä 
seikkoja unohtamatta.

Kumppani useissa taloteollisuuden kehitysprojekteissa
Tiimimme tarjoaa käyttöösi ajan hermolla olevan osaamisensa. Otamme kohteiden 
erityispiirteet huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja osaamme ajatella käytännönlähei-
sesti. Painotamme pientalojen LVI-suunnitelmissamme energiaa säästäviä ratkaisuja, 
ja esimerkiksi lämpösuunnitelmamme pohjautuvat aina suunnittelijan tekemään yksi-
lölliseen, huonekohtaiseen lämpöhäviölaskelmaan. Optimoimme suunnitteluratkaisut 
kohdekohtaisesti, ja kiinnitämme huomiomme muuntojoustavuuteen sekä kustannus-
tehokkuuteen. Suunnittelemme kaikki kohteet kolmiulotteisesti.

Mukana hankkeessa alusta loppuun saakka
Tavallisesti pienkiinteistön LVI-suunnittelumme sisältää ainakin vesi-, viemäri-, 
ilmanvaihto- ja lämpösuunnittelun sekä kohteen kvv-asemakuvan. Kytkentäkaaviot, 
jätevesisuunnitelmat, lämpökaivon mitoitukset sekä energiaselvitykset kuuluvat myös 
palveluihimme.

Oman maahantuontimme kautta tarjoamme sinulle kohteen suunnitelmiin pohjautu-
vat tarkat tarvikelistat luotettavasta valikoimastamme. Toimittamamme järjestelmät 
ovat helposti asennettavia, käytettäviä ja huollettavia – ennen kaikkea pitkäikäisiä ja 
energiataloudellisia järjestelmiä.
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Palvelurakentaminen
Asiakaslähtöinen ja ammattimainen suunnittelutiimimme on varma kumppani eri-
laisiin palvelurakentamisen rakennushankkeisiin. Liiketilojen ja palvelurakentamisen 
LVI-suunnittelu kattaa esimerkiksi toimitilojen, toimistojen, myymälöiden, palveluta-
lojen, päiväkotien ja koulujen LVI-suunnittelun, jossa huomioimme tarkasti jokaiselle 
kohteelle asetetut vaatimukset sekä tilaajan yksilölliset toiveet. Autamme asiakkaitam-
me tarjoamalla heidän käyttöönsä kustannustehokkaat järjestelmät, sekä innovatiivis-
ten suunnittelijoidemme täyden osaamisen. Suunnittelijoidemme palvelualttius sekä 
hyvä tavoitettavuus ovat keränneet paljon kiitosta asiakkaidemme piirissä!

Korjausrakentaminen
Korjausrakentamisessa hoidamme ammattitaidolla kaikenkokoisten kohteiden 
LVI-suunnittelun. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat olleet rakennusliikkeet, LVI-urakoit-
sijat sekä taloyhtiöt. Asiakaslähtöinen ja ammattimainen suunnittelutiimimme tarjoaa 
varman ja luotettavan kumppanin kaikkiin korjausrakentamisen kohteisiin. Vastaamme 
myös LVI-järjestelmien hanke- ja toteutussuunnittelusta.

Suunnittelemme LVI-järjestelmiä vuosittain 
kymmeniin palvelurakentamisen ja 
korjausrakentamisen kohteisiin
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CI 60

Suurkohteet
Suunnittelijoidemme laaja kokemus erilaisista talotekniikan suunnitteluprojekteista 
mahdollistaa myös vaativimpien kohteiden laadukkaan ja innovatiivisen LVI-suunnit-
telun. Ammattimainen ja kokenut tiimimme etsii ja ehdottaa juuri sinun kohteeseesi 
soveltuvia, joustavia ratkaisuja – kustannustehokkaasti ja yksilöllisiä tarpeitasi kuun-
nellen.



Heatco Finland Oy
Koivupurontie 6 A 
40320 Jyväskylä

020 7209 080 
myynti@heatco.fi

www.heatco.fi

Ota yhteyttä, ja kysy lisää 
palveluistamme ja tuotteistamme.   

Oulu

Seinäjoki

Jyväskylä

Tampere

Vantaa

Mikkeli

ASIAKASPALVELUMME 
PALVELEE  ARKISIN 
KLO 8.00 – 16.00
puh. 020 7209 080
myynti@heatco.fi

Palvelemme asiakkaita valtakunnallisesti 
kuudesta toimipisteestä käsin.

Jälleenmyyjä:


