
”Korjausrakentamisen budjetointi koko rakennuskantamme osalta on Timbal Pro:n avulla tehostunut. 
Budjetointiprosessiimme osallistuvilla henkilöillä on nyt käytössään erinomainen PTS:n laadinnan 
työkalu, millä he voivat myös luotettavasti arvioida korjaushankkeiden kustannuksia.

Timbal Pro:n monipuolisilla rajaustoiminnoilla on todella helppo tarkastella ja raportoida haluamansa 
kiinteistökannan osan PTS:ää ja siihen liittyviä kustannuksia. Käyttäjän itsensä määriteltävissä olevilla 
ryhmittelyillä voidaan raportteihin valita kiinteistöjä ihan yksittäisistä kohteista koko kiinteistökannan 
käsittäviin raportteihin.”

Budget - Plan - Renovate

Timbal Pro on kiinteistöhallinnan,
 korjausrakentamisen budjetoinnin ja 

suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon työkalu.

Timbal Pro on selainpohjainen verkkopalvelu

Timbal Pro:lla otat organisaatiosi korjaushankkeet
hallintaan ja teet budjetit sekä PTS:ät luotettaviksi

Vertaile budjetoidun ja toteutuneen
korjauskustannusten trendiä

Timbal Pro:n tietovaraston tieto on
valmistaja- ja urakoitsijariippumatonta

Tietovarasto sisältää 3 500 valmista korjaus-
hanketta ja 22 000 toimenpidettä sisältäen
mm. yksikköhinnat ja työosuudet

Timbal Pro:sta hyötyy kaikki
korjausrakentamisen osapuolet

Vesa Jurmu, kiinteistöjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy 

Nykyaikaisilla digitaalisilla työvälineillä korjaushankkeiden budjetointi on helppoa, teho-
kasta ja erittäin nopeaa! Valmiita korjaushankkeita hyödyntämällä korjaushankkeelle on 
tehty budjetäärinen korjauskustannus vain muutamassa minuutissa.
Hyödynnä kiinteistöjen korjaushankesalkkuja automaattiseen asiakasraportointiin ja 
kunnossapitosuunnitelmiin.



Timbal Palvelut Oy
Antti Myyryläinen
+358 50 587 1066, antti.myyrylainen@timbal.fi www.timbal.fi

Timbal Pro on kiinteistöhallinnan, korjausrakentamisen budjetoinnin ja suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon työkalu. 
Timbal Pro mahdollistaa helpon ja tehokkaan tavan korjausrakentamisen budjetointiin, kunnossapitosuunnitelmiin ja PTS:ien 
rakentamiseen kiinteistöstä ja koko kiinteistökannasta.

Korjaushankkeiden kustannukset
• Kaikki kiinteistöt ja niiden korjaushankkeet korjauskustannuksi-

neen yhdessä paikassa.
• Erittäin helppo tapa luoda korjaushankkeet valmiista hankkeista 

Timbal Pro tietovarastosta.
• Arvioi yksittäisten korjaushankkeiden kustannuksia.
• Vertaa hankkeiden toteutuneita kustannuksia budjettiin suunni-

teltuihin kustannuksiin.

Korjaushankkeiden ja PTS:ien hyödyntäminen
• Kunnossapitosuunnitelmien luonti on automaattista.
• Hyödynnä Kunnossapitotarveselvityksen teossa.
• Tarkastele kiinteistökantanne korjauskustannuksia ja suunnitel-

mia eri näkökulmista alueittain, rakennustyypeittäin, isännöitsi-
jöittäin, taloyhtiöittäin. Timbal Pro mahdollistaa kaiken tyyliset 
kiinteistöjen ryhmittelyt helposti ryhmittelytunnisteilla.

• Voit hyödyntää korjaushankkeita ja hankeen toimenpiteitä 
tarjouspyyntöjen tekemisessä. Vertaile saatujen tarjouksien ja 
Timbal Pro korjaushankkeen kustannuksia ja tee oikea päätös 
urakoitsijan valinnassa.

• Oletko tekemässä investointia tai sijoitusta? Arvioi kiinteistön 
tulevat korjauskustannukset ja analysoi onko sijoitus kannattava.

Organisaation hyödyt
• Tiedot kaikkien organisaation henkilöiden käytettävissä.
• Timbal Pro:hon syötetty tieto jää talteen ja uudelleen käytettä-

väksi organisaatioosi, vaikka tapahtuisi henkilövaihdoksia.
• Mahdollista asiantuntijoille työkalut, jotta he voivat tehdä 

laadukkaita toimeksiantoja asiakkaillenne. Toimeksiannoissa 
ehdotetuille toimenpiteille saadaan nopeasti ja helposti korja-
uskustannusarviot!

Hyödyt Timbal Pro:n käyttäjälle

Kiinteistösalkun  omistajat ja
asuntosijoitus-yhtiöt

Korjaushankkeiden asian-
tuntija ja ammattilaistahot
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Timbal Pro

Rakennuksen korjaushankkeet on suunniteltava vuosit-
tain vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin ja siitä on 
tehtävä kunnossapitotarveselvitys. Miksi et tekisi PTS 
korjaussuunnitelmaa tehokkaasti siten, että voisit 
hyödyntää jo kerran tehdyn työn automaattisesti ilman 
lisätyötä asiakasraportointiin. Me lupaamme, että 
Timbalin avulla saat parissa tunnissa tehtyä kunnossapi-
tosuunnitelman sekä korjauskustannusbudjetin vaikka 
10 vuodelle.

Timbal Pro rakentuu vahvasti kustannustietovaraston 
päälle. Timbal Pro tietovarastoa on kehitetty vuodesta 
1994 lähtien ja sen kustannustietoa päivitetään aina 
vuosittain tilastokeskuksen rakennusmateriaali- ja 
palkkaindekseillä, urakoitsijoiden toteutuneilla korjaus-
hankkeilla sekä muilla korjausrakentamisen markkinoilla 
tapahtuvien muutoksien vaikutuksilla.

Timbal palvelu on uniikki korjausrakentamisen 
markkinoilla!

Millään muulla työvälineellä et saa yhtä nopeasti, 
tehokkaasti ja luotettavasti rakennettua korjaushankkei-
den budjetäärisiä kustannuksia. 

Jos et usko, niin pyydä meiltä esittely!

Sinäkin hyödyt Timbal palvelusta!

Timbal palvelu on tarkoitettu kiinteistökannan omistajille 
ja hallinnoijille sekä asiantuntijoille ja ammattilaisille.

Kiinteistökannan
korjauskustannusten

tarkastelu eri
näkökannoilta 

Työn tehostuminen
ja laadun

paraneminen

Tiedot keskitetyssä
paikassa oman
organisaation
henkilöiden

saatavilla

Eri vaiheessa
olevien

korjaushankkeiden
raportointi 

Korjauskustannusten
luotettava

arviointi osa-alueissa
joissa osaamisvajetta

Kiinteistön ja
kiinteistökannan
vapaamuotoinen

ryhmittely
salkutuksineen

Kiinteistön ja
kiinteistökannan
nopea ja tehokas

korjauskustannusten
budjetointi

Ole meihin yhteydessä!


