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Hyvä asiakkaamme

J&H Talohuolto Oy osaksi Kotikatua
Kotikatu Group Oy on hankkinut J&H Talohuolto Oy:n osakekannan 30.4.2019.
”J&H Talohuolto on hyvin hoidettu yritys, jossa on erittäin osaava henkilökunta. On hienoa saada
heidät osaksi Kotikatua,” toteaa Kotikadun operatiivinen johtaja Sakari Pietilä.
”Nykyaikainen kiinteistönhuolto vaatii monipuolista osaamista niin työntekijöiltä kuin yritykseltäkin,”
toteaa J&H Talohuollon toimitusjohtaja Jorma Haapasaari. ”Olemme aina panostaneet kehittämiseen
ja kaupan myötä mahdollisuutemme kehittyä ja sitä kautta palvella asiakkaitamme entistä
monipuolisemmin vahvistuvat. Saamme toimintamme tueksi lisää tietotaitoa Kotikadun
ammattilaisilta.” Haapasaari jatkaa.
J&H Talohuolto Oy toimii jatkossakin omana yhtiönään ja sen koko henkilökunta jatkaa kaupan
jälkeen yhtiön palveluksessa samoissa tutuissa rooleissa kuin tähänkin saakka. ”Tutut tekijät jatkavat
ja varmistavat, että työt tehdään kuten aikaisemminkin: ripeästi, ammattitaidolla ja laadukkaasti,”
jatkaa Haapasaari.
Kaikki yhteystiedot säilyvät ennallaan. Mikäli sinulla on kysyttävää, vastaamme mielellämme!
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Kotikatu havaitsee, hoitaa ja huolehtii
Kotikatu on paikallinen ja ketterä kiinteistöpalveluyritys, joka tuottaa kiinteistön ylläpitopalvelut kattavasti,
vaivattomasti ja luotettavasti. Teemme työt laadukkaasti kerralla kuntoon ja toimimme aina asiakkaamme
lähellä, hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. Lupauksemme on: havaitsemme, hoidamme ja
huolehdimme. Me rakennamme parempaa asumisviihtyvyyttä ja vaalimme hoitamiemme kiinteistöjen arvoa.
Tarinamme alkoi vuonna 1989 pienestä paikallisesti toimivasta kiinteistöhuoltoyhtiöstä, jonka tärkein tehtävä
oli palvella asiakkaita niin pienissä kuin suurissa tarpeissa nopeasti ja laadukkaasti. Toiminta on jatkunut
kehittäen ja asiakasta kuunnellen ja tällä hetkellä paikallisia yksiköitä on jo 45. Kiinteistönhoidon edelläkävijänä
kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja toimintaamme. Toimimme pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla,
Porissa, Jyväskylässä ja Oulussa. Liikevaihtomme on yli 100 miljoonaa euroa ja meitä kotikatulaisia on jo yli
1 100.
Konserniin kuuluu myös Cateva Oy, mikä tarjoaa yli sadan LVISA- ja korjausrakentamisen ammattilaisen
tuottamia palveluita. Cateva toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Jyväskylä.
Lue meistä lisää: www.kotikatu.fi
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