
23.-29.5.



LVI-Tapioharju Oy – jo vuodesta 1958

Aulis Tapioharju pohti 1950-luvun lopulla tehdessään putkitöitä Onniselle
Lappeenrannan uudessa keskussairaalassa, minne perustaisi oman
putkityöliikkeen. Hän päätti käydä Punkalaitumella tunnustelemassa, josko sieltä
löytyisi töitä ja mahdollisesti oma talokin, paikkakunnalla rakennettiin tuolloin
paljon. 9.3.1958 hän perusti oman toiminimen; Putkityöliike A. Tapioharju. Ensi
vuonna yritys siis saavuttaa kunnioitettavan 65 vuoden virstanpylvään. (-Ari)

Nykyinen palvelurepertuaarimme on laaja. Perinteiseksi miellettyjen LVI- ja
sähkötöiden uusasennuksen, korjauksen ja huollon lisäksi asennamme,
huollamme ja korjaamme maalämpö-, ilma-vesilämpö- ja ilmalämpöpumput,
öljypolttimet ja puu- ja hakelämmitykset. Lisäksi meillä on yhteistyökumppanit
suunnittelutyöhön niin LVI- kuin sähkötoimialalla. Molemmilla yrittäjillä on KVV-
työnjohtajapätevyys (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta
vastaava), jollainen edellytetään esimerkiksi olevan kaikilla
omakotirakennustyömailla. Yritys palvelee niin yksityisiä, yrityksiä, taloyhtiöitä
kuin kunnallisiakin toimijoita.

Myymälä- ja toimistotilat sijaitsevat Punkalaitumella. Hyllyssä on kattava
valikoima alan tarvikkeita ja tilaamalla saamme melkeinpä poikkeuksetta
seuraavaksi päiväksi sellaiset, mitä ei hyllystä löydy. LVI-Tapioharju Oy kuuluu
valtakunnalliseen Hanakat-ketjuun ja sähköpuolen vastaavaan Elfin -ketjuun.
Olemme myös Scanofficen hankintaturvaliike.

Tervehdys LVI-Tapioharjulta!

Tällä viikolla on luvassa LVI-Tapioharju Oy:n yritystarinaa, henkilöstöesittelyjä ja
alan ajankohtaisia kuulumisia.

Tervetuloa seuraamaan meidän viikkoa!
Löydät meidät osoitteesta: Lauttakyläntie 33, Punkalaidun.
Puhelimitse tavoitat numerosta: 02 7674 230 (vaihde).
Kotisivumme löytyy täältä: www.lvi-tapioharju.fi
Voit myös seurata meitä Facebookissa ja Instagramissa.
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http://www.lvi-tapioharju.fi/?fbclid=IwAR1vAYuRYvMVBFGa_qGKkmbfUHClnT6ozUF7ttrI1RtGzH26ZAmfKM03auw


Vettä jo kolmannessa polvessa 

Ari ja Matti Tapioharju toimivat yrittäjinä LVI-Tapioharju Oy:ssa. Arilla työuraa on
takana kohta jo huikeat 50 vuotta. Matillakin jo reilu 20 vuotta ja päälle kesätyöt
opiskeluaikoina. Eikä sovi unohtaa myöskään pikkupoikana toimistolla oleilua,
siitähän se kipinä on syttynyt molempien kohdalla.

Molemmilla yrittäjillä on omat vastuualueensa toiminnassa. Ari hoitaa myymälän
asiakaspalvelua, laskutusta ja isojen kohteiden linjasaneerauksia. Matti taas
keskittyy maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppupuoleen ja projektikohteisiin.
Toimitusjohtajuus siirtyi Arilta Matille vuonna 2018.

Kysyttäessä, mikä yrittämisessä on parasta, yrittäjät vastaavat, että tietynlainen
vapaus ja asiakaskohtaamiset. Lisäksi saa tehdä sitä työtä, mistä pitää, kun toimii
yrittäjänä ja pystyy kanavoimaan aikansa haluamallaan tavalla. Isoimmat
onnistumisen tunteet tulevat tyytyväisistä asiakkaista ja pitkistä asiakassuhteista.
Vapaa-aikana Arin voi tavata moottori- tai sähköpyörällä ajelemasta ja Matin
ampumaradalta harjoittelemasta. Talviaikaan metsästys on lähellä molempien
sydäntä.
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Alalla kuuminta hottia 

Ala on nopeasti kehittyvä ja innovatiivinen. Maalämpö ja vesi-ilmalämpöpumput
ovat sähkön hinnan nousun jälkeen ollut kuumaa kamaa. Käymme katsomassa
jokaisen lämmitysjärjestelmän muutos työmaan veloituksetta ja teemme
tarjouksen asiakkaan tarpeiden perusteella. Oleellista on oikea mitoitus, että
järjestelmästä tulee mahdollisimman taloudellinen. Oikea mitoitus on tärkeää
myös laitteiston eliniän kannalta. Meille tärkeintä on, että asiakas saa juuri
halutunlaisen ja taloudellisimman kokonaisratkaisun mahdollisimman
vaivattomasti. Uusiutuva energia on tätä päivää ja iso ekoteko, joka jokaisen
omakotitaloasujan on mahdollista tehdä. Ekoteosta hyötyy sekä oma kukkaro,
että luonto.

 Tiesitkö, että valtio tukee öljystä pois siirtymistä. Tukea on kahdenlaista, ARA:n
suora-avustus (4000 e) ja korotettu kotitalousvähennys (3500 e/hlö ja 60 % työn
osuudesta).

Kuva 1. Mitsubishi Electric CAHV vesi-ilmalämpöpumppu suuriin kohteisiin.
Kuva 2. 26 kW maalämpöjärjestelmä.
Kuva 3. Mitsubishi Electric EcoDan VILP (Vapari, Punkalaidun)
Kuvat 4-6. Asennustaidonnäytteitä.
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Yrityksen käyntikortit

Kuvat 1 ja 2. Nämä kaverit ovat yrityksen liikkuvia käyntikortteja
asennusautoineen. Palveluksessamme työskentelee tällä hetkellä kaksi LVI-
asentajaa ja kaksi sähköasentajaa. Lisäksi meillä on satunnaisempia tekijöitä
paikkaamassa kiireisimpinä hetkinä.

Työpäivät alkavat pääosin toimistolta kahvikupin ääreltä, jossa käydään läpi
päivän kulkua ja työmaita. Työmaat sijaitsevat suurimmaksi osaksi Pirkanmaan
alueella, mutta jonkin verran myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.
Punkalaidun on sijainniltaan hyvä ja keskeinen tämän tyyppistäkin työtä
ajatellen. Hyvällä organisoinnilla pidetään siirtymät kohtuullisen mittaisina.
Kuva 3. Myymälässä teitä palvelee yrittäjien lisäksi monitaituri Juha,
tuttavallisemmin Jussi. Jussin työsuhde LVI-Tapioharjulla on kohta 25-vuotias, eli
kokemusta on vaikka muille jakaa ja niin hän auliisti tekeekin. Jussilla on taito
kuunnella asiakasta ja selvittää perusteellisesti asiakkaan tarpeeseen sopivat
ratkaisut. Jussin saattaa tavata myös kentältä asennustöiden parista
satunnaisesti.
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Viikkomme päättyy tähän päivitykseen. Kiitos, että olit matkassamme!
Aurinkoista kesää! Löydät meidät osoitteesta: Lauttakyläntie 33, Punkalaidun,
myymälä avoinna arkisin 7-16.
Puhelimitse tavoitat numerosta: 02 7674 230 (vaihde).
Kotisivumme löytyy täältä: www.lvi-tapioharju.fi.
Voit myös seurata meitä Facebookissa ja Instagramissa.
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http://www.lvi-tapioharju.fi/?fbclid=IwAR0W1B4bbVaGXLmiL5iQSK6TVNQBoIGc8Tt80y5zQArZkrMhZZhiqyXSwEQ

