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Osakastyöt linjasaneerauksen yhteydessä

Kiinteistön LVI-järjestelmien saneeraus on yksi laajimmista asuinkiinteistöjen korjaushankkeista.
Linjasaneerauksen ollessa ajankohtainen, on huoneistot yleensä muutenkin vähintään pienen
päivityksen tarpeessa. Koska linjasaneerauksesta aiheutuu joka tapauksessa väliaikaista haittaa
huoneiston käytölle, huoneistojen omistajat toivovatkin usein, että linjasaneerauksen yhteydessä
toteutettaisiin samalla myös osakaskohtaisia lisätöitä kuten huoneiston muuta remontointia ja
uudistamista.

Rakmasterilla oma remonttiryhmä osakastöihin

Moni linjasaneeraustoimija kieltäytyy järjestäen osakkaiden pyytämistä muutos- ja korjaustöistä
linjasaneerauksen aikana. Vastaavasti ulkopuolisten urakoitsijoiden pääsy työmaalle on
linjasaneerauksen yhteydessä yleensä rajoitettu tai estetty kokonaan, jottei synny sekaannusta
usean eri toimijan työskennellessä samalla työmaalla. Osakkaiden kannalta tämä tarkoittaa usein
sitä, että toivotut osakastyöt jäävät linjasaneerauksen yhteydessä toteutumatta.

Rakmasterilla on haluttu ratkaista tämä ongelma osakkaita miellyttävällä tavalla. Rakmasterilla onkin
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osakastöitä varten aivan oma remonttihenkilöstö. Tämä remonttiporukka toteuttaa osakkaiden
tilaamia kylpyhuoneisiin ja muihin tiloihin liittyviä remontteja samaan aikaan, kun yhtiön muu
henkilöstö suorittaa talossa linjasaneeraukseen liittyviä töitä.

Osakkaille helppo ja selkeä kokonaisuus

Osakkaiden kannalta ratkaisu on ihanteellinen. Koko urakasta vastaa yksi ja sama toimittaja, ja työt
voidaan toteuttaa samalla kun huoneisto on joka tapauksessa hetkellisesti poissa käytöstä. Tieto
kulkee tekijöiden kesken ja sovitut aikataulut pitävät, eikä osakkaan tarvitse miettiä lainkaan putki-,
remontti- ja sähkömiesten aikataulujen yhteensovittamista, vastuualueita tai uusien kalusteiden
hankintaa ja asennusta. Koska tekijät suorittavat samassa kohteessa useita osakasremontteja,
ratkaisu on myös kustannustehokas.

Rakmasterin ammattilaiset hoitavat kaikki tarvittavat työt kohteessa, ja luovuttavat huoneiston
takaisin sen käyttäjälle täysin valmiina käyttöön. Olemme saaneet toteuttamistamme
linjasaneerauksista erinomaista palautetta, ja osakkaiden toivomien lisätöiden toteutuminen muun
saneerauksen yhteydessä on entisestään kasvattanut asiakastyytyväisyyttä.

Kun kohteissanne suunnitellaan linjasaneerausta, muistattehan pyytää tarjouksen työn
suorittamisesta myös Rakmasterin ammattilaisilta. Meiltä saatte helpon ja keskitetyn ratkaisun
linjasaneeraukseen ja osakastöihin kohteessanne.

Lisätietoja ja tarjouksen linjasaneerauksesta sekä tyypillisistä osakastöistä saatte allekirjoittaneelta.

Kesäisin terveisin,

Rakmaster Oy
Seppo Käyräkangas
Toimitusjohtaja
+358 50 550 5933
seppo.kayrakangas@rakmaster.fi

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme ovat sinuun pikapuoliin yhteydessä
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Vastuullista rakennuspalvelua.
Rakmaster Oy on huoneisto- ja kylpyhuoneremontointiin sekä
korjausrakentamiseen ja putkiurakointiin 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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