Avaa selaimessa Välitä eteenpäin

Uutta henkilökuntaa ja koronan huomiointi
toiminnassa
Rakmaster on lisännyt jälleen henkilökuntaansa. Uudet henkilöt on palkattu
projektien laskennan- ja asiakaspalvelun sekä työnjohdon tehtäviin. Kasvaneen
henkilöstön avulla huolehdimme urakoiden nopeasta laskennasta, ajantasaisesta
etenemisestä ja valmistumisesta myös jatkossa.
Meneillään oleva koronaepidemia ja siihen liittyvät suositukset huomioidaan myös
Rakmasterin toiminnassa. Niissä tehtävissä joissa se on mahdollista, suositellaan
töiden tekemistä etätyöskentelynä. Rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyvät
käytännön työt jatkuvat normaalisti kaikilla työmailla, mutta tarpeettomia
henkilökontakteja vältetään henkilökunnan ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa.
Lisäksi kokoontumisia vältetään, kahvi- ja ruokataukoja jaksotetaan, siivousta
tehostetaan ja kaikesta hygieniasta huolehditaan tehostetusti.
Taloyhtiöiden ei kannata lykätä suunniteltuja remontteja
Taloyhtiöiden ei kannata lykätä jo suunniteltujen ja vireillä olevien hankkeiden
päätöksien tekoa. Jos hankkeita lykätään useissa taloyhtiöissä, syntyy
loppuvuoteen merkittävää kysynnän painetta, joka johtaa työvoiman saatavuuden
kautta siihen että remonttien hinnat nousevat syksyllä. Tekemällä saneeraukset
nyt voi siis varmistua siitä, että hinta on edullinen ja hankkeet saadaan vietyä läpi
aikataulussa.

Taloyhtiöiden päätöksenteon osalta etäyhteydet toimivat hyvin myös
urakkaneuvottelujen ja yhtiökokouksien järjestämisessä. Vaihtoehtoisesti
yhtiökokoukseen voi osallistua myös sähköpostilla tai perinteisellä postilla, jossa
osakas ilmoittaa ennalta kantansa käsiteltävänä oleviin asioihin. Etänä voi siis
osallistua myös ilman tietokonetta tai muuta laitetta. Lisätietoja ja vaihtoehtoja
yhtiökokouksen järjestämiseen etänä löydät kiinteistöliiton ajankohtaisilta sivuilta.
Tutustu myös uuteen esitteeseemme. Löydät sen verkkosivuiltamme
osoitteesta www.rakmaster.ﬁ Sivustolta löydät myös referenssikohteemme sekä
keskeiset työnjohdon ja hallinnon yhteystiedot.
Kun haluatte kohteessanne onnistuneen saneerauksen ja tyytyväiset kiinteistön
käyttäjät, muistattehan pyytää tarjouksen myös Rakmasterin ammattilaisilta.
Keväisin terveisin,
Rakmaster Oy
Seppo Käyräkangas
Toimitusjohtaja
+358 50 550 5933
seppo.kayrakangas@rakmaster.ﬁ

Jätä yhteydenottopyyntö
Haluatko saada tarjouksen tai keskustella tulevan remonttinne toteutusvaihtoehdoista.
Jätä meille yhteydenottopyyntö, asiantuntijamme ottavat sinuun pikapuoliin yhteyttä.

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ TÄSTÄ
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Vastuullista rakennuspalvelua

Säästöpankinranta 8 B

Rakmaster Oy on linjasaneerauksiin,
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huoneisto- ja kylpyhuoneremontointiin

Y-tunnus : 0997975-3

sekä korjausrakentamiseen erikoistunut

Rakennusmestari Seppo Käyräkangas

perheyritys. Asiakkaitamme ovat

seppo.kayrakangas@rakmaster.ﬁ

yksityiset, yritykset ja yhteisöt. Olemme

Puhelin : +358 50 550 5933

kasvaneet tasaisesti yhdeksi
kokeneimmaksi ja monitaitoisimmaksi
alan yritykseksi pääkaupunkiseudulla.
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