Eikö uutiskirje näy oikein?

Lue selaimella

Poistu listalta Välitä eteenpäin

Putkiremontissa tiedon kulku on valttia

Putkiremontti on aihe joka herättää kiinteistöjen asukkaissa aina tunteita. Osalla tunteet ovat
toiveikkaita, etenkin jos remontin yhteydessä uusitaan kylpyhuoneita ja muita tiloja. Osa asukkaista
taas suorastaan pelkää putkiremontin alkamista jo ennakkoon. Pelko johtuu useimmiten vain tiedon
puutteesta. Jos tietoa ei ole, aletaan spekuloida ja arvailla mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten se
vaikuttaa arkeen. Tämä aiheuttaa aivan turhaa epävarmuutta ja huolta osakkaille.
Linjasaneerauksen onnistumisen kannalta asukkaiden oikea-aikainen ja ennakoiva tiedottaminen on
aivan yhtä tärkeää, kuin itse remontin toteuttaminen. Asukkaiden tulee tietää ajallaan milloin
saneeraus alkaa, miten se etenee, miten se vaikuttaa kiinteistön käyttöön ja asumismukavuuteen.
Kun tieto kulkee, jokainen asukas voi tehdä omia suunnitelmia turvallisin mielin ja samalla ymmärrys
urakoitsijaa ja saneeraushanketta kohtaan lisääntyy. Tämä edesauttaa töiden sujuvaa etenemistä ja
yhteishenkeä asukkaiden ja urakoitsijan välillä mikä on kaikkien etu.
Tämä tiedostetaan Rakmasterilla ja jotta tiedottaminen olisi mahdollisimman toimivaa ja
ajantasaista, käytössämme on sähköinen Taloinfo-tiedotuskanava. Asukas voi milloin tahansa
kirjautua Taloinfoon ja seurata sieltä remontin etenemistä, käydä keskustelua urakoitsijan kanssa ja

valita kanavat miten haluaa saada remonttiin liittyviä tiedotteita. Taloinfossa asukas voi myös
suoraan tehdä omaan huoneistoonsa liittyvät tuotevalinnat esimerkiksi kylpyhuoneen materiaalien ja
kalusteiden osalta. Toimivasta tiedottamisesta saadaan aina positiivista palautetta.
Teetä samalla myös muut ajankohtaiset remontit
Usein linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa toteuttaa myös muita ajankohtaisia remontteja kuten
talotekniikan nykyaikaistamista, yleisten tilojen ja esimerkiksi piharakenteiden kunnostamista. Kun
remontit tehdään samaan aikaan ja yhden urakoitsijan toimesta, se tapahtuu talon normaalia käyttöä
vähiten ja lyhimmän aikaa kuormittavalla tavalla. Kiinteistön käytettävyys ja viihtyisyys paranee
kerralla, ja remontteja yhdistämällä voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.
Kun kohteissanne suunnitellaan linjasaneerausta ja muita remontteja, muistattehan pyytää
tarjouksen työn suorittamisesta Rakmasterilta. Meiltä saatte helpon, keskitetyn ja ammattiylpeydellä
toteutetun ratkaisun. Lisätietoja ja tarjouksen kohteenne saneerauksesta saatte allekirjoittaneelta.
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Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme ovat sinuun pikapuoliin yhteydessä

Vastuullista rakennuspalvelua.
Rakmaster Oy on huoneisto- ja kylpyhuoneremontointiin sekä
korjausrakentamiseen erikoistunut perheyritys. Asiakkaitamme
ovat yksityiset, yritykset ja yhteisöt. Olemme kasvaneet tasaisesti
yhdeksi kokeneimmaksi ja monitaitoisimmaksi alan yritykseksi
pääkaupunkiseudulla. Toimialueemme ovat Helsinki, Espoo ja
Vantaa.
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