


Pildil SOL Grupi 
omanikud õde ja 
vend Peppi Kaira ja 
Juhapekka Joronen

SOL on rahvusvaheline kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid 
pakkuv ettevõte, mille eelkäija asutati 1848. aastal Soomes. SOL 
on pereettevõte, mille väärtused ja põhimõtted kajastuvad ka 
igapäevases juhtimises. Osutame teenust Balti riikides, Soomes, 
Rootsis, Taanis ja Venemaal. 

1848
loodi SOLi eelkäija Soomes

1991
asutati SOL

2001
SOL Eesti

2004
SOL Venemaa

2005
SOL Läti

2008
SOL Pesumajad

2014
SOL Leedu

2015
SOL Baltics

2018
SOL Rootsi

2019
SOL Taani

SOL Baltics 
2018. aasta numbrites:
Käive: 29 miljonit EUR 
Töötajate arv: 2200 
Klientide arv: 1000 
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avarii- ja 
remonditeenused

eripuhastustööd

välikoristustööd tugiteenused

sisekoristus

tehnosüsteemide hooldus
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• Puhas töökeskkond
• Terve ja rõõmus töötaja
• Pinnakatte pikem eluiga
• Ootamatute olukordade kiire lahendus
• Keskkonnasõbralikkus
• Keskendumine põhitegevusele
• Lahendus vastavalt vajadusele
• Esinduslikkus ja maine

Sisekoristus
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• Puhas töökeskkond
• Terve ja rõõmus töötaja
• Pinnakatte pikem eluiga
• Ootamatute olukordade kiire lahendus 
• Keskkonnasõbralikkus 
• Keskendumine põhitegevusele 
• Lahendus vastavalt vajadusele
• Esinduslikkus ja maine

Kevad
• Akende pesu
• Vitriinklaaside pesu
• Põrandate süvapuhastus ja

hooldus
• Ruumide suurpuhastus

Suvi
• Mööbli puhastus
• Suurpuhastus
• Akende pesu

(haridusasutused,
tööstused jne)

Sügis
• Porivaipade lisamine
• Akende pesu

Talv
• Porivaipade lisamine ja

sagedasem vahetus
• Ulatuskõrgusest

kõrgemale jäävate
tasapindade puhastamine
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Välikoristustööd

• Korrastatud ja ohutu territoorium kui ettevõtte 
visiitkaart

• Heakorraeeskirjade ja seadusest tulenevate nõuete 
täitmine

• Lippude heiskamine ja vajadusel nende uuendamine
• Prügiveoteenuse organiseerimine ja mahutite 

ümbruse korrastamine

• Jäätmekäitlusalane nõustamine
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Suvi
• Välisfassaadide puhastus
• Muru niitmine ja

trimmerdamine
• Hekkide pügamine
• Arboristiteenus
• Umbrohu- ja samblatõrje

Sügis
• Libedustõrje
• Vihmaveerennide ja 

katuse ülevaatus ning 
puhastus

• Lehtede kogumine ja 
äravedu

Talv
• Katuste puhastus lumest

ja jääpurikatest
• Lume- ja libedusetõrje
• Lume äravedu

Kevad
• Teede ja parkimisalade

harjamistööd
• Haljasalade hooldamine
• Lillede istutamine
• Mänguväljakute hooldustööd
• Umbrohu- ja samblatõrje
• Sissepääsurestide (tamburite)

puhastus
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• Positiivne esmamulje külalisele
• Töötaja hea enesetunne ja haiguspäevade

ennetamine
• Tööohutus ja turvalisus
• Pinnakatte, mööbli ja vaiba pikem eluiga
• Energia ja valguse parem ärakasutamine

(akende, siseklaaside, fassaadi ja
päikesepaneelide pesu)

• Korrektselt puhtad pinnad peale remonti või
kolimist

Eripuhastustööd
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Talv
• Vaibapesu ja põrandate

vahatamine
• Eripuhastustööde graafiku

kokkuleppimine ja tööde
planeerimine

Kevad
• Akende pesu ja fassaadi

puhastus
• Pinnakatete puhastus ja

kaitsmine
• Suurpuhastus

Sügis
• Katuste ja

vihmaveerennide
puhastus ning korrasoleku
kontroll

• Tolmu võtmine
kõrgematelt pindadelt

Suvi
• Mööbli keemiline

puhastus
• Grafiti eemaldus
• Kivi- ja vuugiplaatide

hooldus
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• Seadmete nõuetekohane korrasolek ja
pikem eluiga

• Ohutu ja turvaline kinnisvara
• Hoone kasutuselevõtu nõustamine
• Optimeeritud energia tarbimine ja hoolduskulud
• Tervislik sisekliima hoones
• Hea töökeskkond
• Seadusest tulenevate nõuete täitmine

Tehno-
süsteemide hooldus
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Suvi
• Turvaseadmete hooldus
• Välisfassaadi ülevaatus
• Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuste hooldus
• Krundirajatiste hooldus
• Turvavalgustite kontroll (12 korda aastas)
• Kustutite ja vesikute kontroll
• ATS hooldus
• Sprinklersüsteemide hooldus

(12 korda aastas)

Kevad
• Ventilatsioonisüsteemide hooldus
• Kustutite ja vesikute kontroll
• Jahutussüsteemide hooldus
• Piksekaitse ja maanduskontuuri kontroll
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus
• Turvavalgustite kontroll (12 korda aastas)
• ATS hooldus
• Sprinklersüsteemide hooldus (12 korda aastas)
• Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuste hooldus

  Sügis
• Ventilatsioonisüsteemide hooldus
• Tuletõkkeklappide kontroll
• Turvavalgustite kontroll (akude aastane test)
• Kustutite ja vesikute kontroll
• Katuse ja sadeveesüsteemi ülevaatus
• Küttesüsteemide hooldus
• Turvavalgustite kontroll (12 korda aastas)
• ATS hooldus
• Sprinklersüsteemide hooldus (12 korda aastas)
• Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuste hooldus
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  Talv
• Turvavalgustite kontroll (12 korda aastas)
• Kustutite ja vesikute kontroll
• Hoone- ja jälgimisautomaatika kontroll
• ATS hooldus
• Rikkevoolu kaitselülitite test
• Elektrisüsteemi aastane kontroll
• Eriseadmete hooldus (UPS, liftid, generaator jpm)
• Sprinklersüsteemide hooldus (12 korda aastas)
• Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuste hooldus
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Avarii- ja 
remonditeenused

• Mööbli teisaldamine, kokkupanek ja remont
• Valgustite vahetus
• Riiulite, piltide, postkastide jms paigaldus
• Uste, akende ja sulgurite remont
• Kraanikausside ja segistite vahetus
• Pinnakatete viimistlus ja kohtparandused

• Kahju toime operatiivne peatamine
• Avariieelse olukorra taastamine
• 24 h valmisolek / dispetšerteenus

Teostame 
kõiki vajalikke pisiremonttöid
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Teostame 
kõiki vajalikke pisiremonttöid

• Seadusest tulenevate nõuete täitmine

• Maandatud riskid
• Toimiv elektrivarustus
• Elektri- ja tuleohutus

Elektrikäit
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Ventilatsiooni-, 
kütte- ja jahutus-

süsteemide hooldus

• Puhas õhk ja terved töötajad
• Tagatud soovitud temperatuur
• Õnnetuste ja lekete ennetamine
• Korrektselt toimivad seadmed
• Rahulolu sisekliimaga
• Süsteemide pikk eluiga
• Tuleohutus
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Vee- ja 
kanalisatsiooni-

süsteemide hooldus

• Taadeldud ja kontrollitud veearvestid
• Kontrollitud ja töökorras torustikud
• Optimaalne süsteemide toimimine ja korrasolek
• Lekete ja ummistuste ennetamine
• Stabiilne veesurve ja -temperatuur
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TugiteenusedTargad 
jäätmekäitluslahendused

• Koristusele kuluva aja kokkuhoid
• Taaskasutuse suurendamine
• Tervemad ja aktiivsemad töötajad
• Puhtamad tööpinnad
• Kilekottide kulu minimeerimine
• Keskkonnast hooliv käitumine
• Väiksem CO2 emissioon
• Esinduslik töökeskkond
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Põhitegevuse lihtsustamine

• Administraatoriteenus
• Vahetusvaipade rendi korraldus
• Jäätmekäitlus nõuetekohaselt

korraldatud
• Köökide ja tualettruumide varustamine

hügieenitarvikutega (seebid, käte- ja
tualettpaberid, dosaatorid)

• Abi konverentside läbiviimisel
(registreerime külalisi, pakume kohvi,
korraldame toitlustamist jms)

• Garderoobide sujuva töö korraldamine
konverentsidel või teistel suurüritustel

• Abi kolimisel
• Sisehaljastus jms
• Kohvimasinate täitmine ja puhastus

Tugiteenused
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Loome Teie vajadustest lähtuva 

teenuste terviklahenduse, millega 

säästate raha, tervist, keskkonda 

ja aega

Terviklahendused SOL Pesumajad
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SOL Pesumajad

Puhtad, triigitud ja 

parandatud riided nii 

kodus kui ka töökohal
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Tugineme SOL 
põhiväärtustele:

Oma töös lähtume: 

• Päikseliselt rahulolev klient
• Usaldusväärsus
• Ettevõtlikkus
• Rõõm töö tegemisest
• Loovus argielus

• Kliendi vajadus 
• Kliendileping
• Innovatsioon
• Keskkond
• Koolitus (sise- ja välikoolitused)
• Seadus (heakorraeeskirjad jms)
• Standard (ISO, INSTA800 jms)
• Koristusplaan ja HACCP
• Korrashoiu tervikteenuse (KK) sertifikaat ****
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Tegevused 
lahenduse loomiseks

Pakkumise 
etapp 
(5-7 päeva)

Vajaduste 
kaardistamine, 
mõõdistamine, hinna 
kalkuleerimine

Andmete 
andmine, ligipääsu 
võimaldamine, 
kolleegide kaasamine

Planeerimise 
etapp 
(2-4 nädalat)

Meeskonna 
koostamine, 
töövahendite ostmine, 
koolitamine, logistika

Oma töötajate 
teavitamine, ligipääsude 
võimaldamine, 
tööruumide 
võimaldamine, vee 
ja elektri tagamine, 
kommunikatsioon

Käivitamise 
etapp
(2-4 nädalat)

Töö alustamine, 
koolitamine objektil, 
regulaarne kohtumine 
kliendiga

Tagasiside andmine, 
vajaduste korrigeerimine

Koostöö ja areng
(Regulaarsed 
kohtumised ja 
proaktiivsed 
ettepanekud)

Klient
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Miks valida 
SOL partneriks?

• Globaalne teenus lokaalselt – 
erinevad kogemused, jätkusuutlikkus, 
investeerimisvõimekus

• Motiveeritud ja pühendunud töötajad – 
usume, et inimesed on usaldusväärsed ja 
saavutavad oma töös edu

• Vastutustundlikkus – hoolime töötajast, 
keskkonnast ja täidame alati oma 
finantskohustused

• Koos loome väärtust
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sol.ee

sol.lv

sol.lt

SOL Baltics
Eesti 
Telliskivi 61b, 10412 Tallinn 
Tel +372 6 771 551   
sol@sol.ee

Läti 
Pētersalas 1, LV-1045 Rīga  
Tel +371 6 75 06404  
sol@sol.lv

Leedu
Laisves Ave. 77b, Vilnius       
Tel +370 5 242 3122        
info@sol.lt
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