
 

Nro 2168 voimassa 31.05.2023

Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta
myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että

Huoltotyö Pentti Oy

Y-tunnus 1960348-5 kotipaikka Laukaa

on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:
Kaapelityöt (10.3), Sähköverkkotyöt (10.6)

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt:
Väylien ja alueiden valaistus (13.3a), Väylien liikenteenohjaus- ja turvalaitetyöt (13.3b)

Sähkö- ja tietojärjestelmäasennukset:
Sähköasennukset; muut rakennukset ja rakennelmat (16.1.7), Sähkötekniset huoltotyöt (16.1.9)

Tarkastushetkellä yrityksellä on
Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä: RALA-sertifikaatti

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 17.05.2022

Kirsi Hautala
toiminnanjohtaja

Liitteet: Pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote

Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain
velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy
kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.

Lisätiedot: Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, tel. 010 292 2100, www.rala.fi



 

Nro 514 voimassa 31.12.2025

Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on myöntänyt
tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että yrityksen

Huoltotyö Pentti Oy

Y-tunnus 1960348-5 kotipaikka Laukaa

laadunhallintajärjestelmä täyttää auditointiin perustuen RALA-sertifiointimenettelyssä
määritellyt vaatimukset seuraavassa laajuudessa

Laukaa
   Sähkötekniikka SKT
       Liikenteenohjaus ja turvalaitetyöt
       Tie- ja liikennealueiden valaistus ja ohjausjärjestelmät
       Tie- ja liikennealueiden valaistuksen ja ohjausjärjestelmien huolto- ja ylläpitotyöt
       Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
       Teollisuus- ja muiden rakennusten sähköasennukset
       Rakennusautomaatiojärjestelmät

Yrityksellä on suunnittelunohjauksen valmiudet ST-tyyppisiin hankkeisiin.

Sertifikaatti edellyttää, että yrityksen toimintatavat täyttävät määritellyt vaatimukset.
Voimassaolevista sertifikaateista pidetään luetteloa internetsivulla www.rala.fi.

Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty 11.12.2019
Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu 26.04.2022

Kirsi Hautala
toiminnanjohtaja

 

 

RALA-sertifiointi on rakennusalan yritysten erityspiirteet huomioon ottava arviointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän
auditointiin. RALA-laatusertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen laadunhallintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys soveltaa

määrittämiään toimintatapoja käytännössä.

Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta
tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja

ympäristönäkökohdat.
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	RALA-Raportti-Huoltotyö Pentti Oy-1960348-5-130722

