KORJAUSSUUNNITTELU
TALOYHTIÖT JA ISÄNNÖITSIJÄT

KORJAUSSUUNNITTELUA
PIENILLE JA ISOILLE
TALOYHTIÖILLE

Asiantuntevalla korjaussuunnittelulla
varmistetaan oikeat ja taloudelliset
menetelmät, rakennuksen sisäilmaan
vaikuttavat tekijät, pidennetään kiinteistön elinkaarta sekä mahdollistetaan
toimivat ja viihtyisät tilat.

TOTEUTUSSUUNNITTELU

ONNISTU TALOYHTIÖSI MERKITTÄVISSÄ
KORJAUSHANKKEISSA

Toteutussuunnitteluvaiheessa määritetään käytännöt korjaushankkeen tekniseen toteutukseen. Teemme kattavat
arkkitehti-, rakenne-, LVI-, ja sähkösuunnitelmat, joiden avulla voidaan hakea rakennuslupaa sekä kilpailuttaa ja
toteuttaa korjaushanke.

Suunnittelun avulla parhaat ratkaisut

Raksystems tarjoaa korjaussuunnittelua pienistä ylläpitokorjauksista laajempiin peruskorjauksiin. Kokeneet arkkitehti-, rakenne- ja LVISA-suunnittelijamme mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja ekologiset ratkaisut korjaushankkeille.

RAKENNESUUNNITTELU

LVISA-SUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelun avulla tuodaan nykyaikaisia ratkaisuja, käyttömukavuutta ja toimivuutta vanhoihin rakennuksiin. Arkkitehdin
valitsemat terveelliset ja turvalliset materiaalivalinnat ohjaavat
laadukkaan sisäympäristön saavuttamista ja lisäävät ekologisuutta aikaa kestävällä ulkonäöllä.

Hyvällä rakennesuunnittelulla vältetään vääristä ratkaisuista aiheutuvat
riskit ja pidennetään rakennuksen
elinkaarta. Korjaamisen ajankohdan,
laajuuden ja menetelmien tarkalla
valitsemisella ja suunnitelmallisella
tekemisellä on suuret vaikutukset
rakennuksen käyttöikään sekä sen
kustannuksiin.

Hyvin toteutettu LVISA-suunnittelu varmistaa toimivan ja turvallisen
kiinteistön, energiatehokkaan kuluttamisen, tulevaisuuden innovaatioiden mahdollistamisen sekä
terveellisen sisäilman.
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ARKKITEHTISUUNNITTELU

VALVONTA

HANKESUUNNITTELU

HYVÄN SUUNNITTELUN AVULLA:

Hankesuunnittelun avulla selvitetään muun muassa korjaushankkeen eri vaihtoehdot, laajuus ja kustannukset. Hankesuunnitelman avulla yhtiö pääsee puntaroimaan eri korjausvaihtoehtoja ja valitsemaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan
vaihtoehdon.

• Vaikutetaan merkittävästi hankkeen
kokonaiskustannuksiin sekä lisä- ja
muutostöiden toteumaan.

Hankesuunnittelu luo pohjan toteutussuunnittelulle, joten huolellisesti tehtynä
sen avulla voidaan vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia.

• Suunnitelmat ovat yksiselitteisiä eikä
urakoitsijan tarvitse tehdä riskivarauksia tarjoushintaan.

REFERENSSEJÄ

ASUNTO OY LAIVASTOKATU - LINJASANEERAUS
Yli 100 vuotta vanhaan arvokiinteistöön suunniteltiin linjasaneeraus Raksystemsin toimesta. Toteutussuunnitelma käsitti vesi- ja viemärijohtojen sekä sähkölaitteiden
uusinnan. Myös taloyhtiön märkätilat saneerattiin.

Raksystems HSSR toteutti vuonna 1970
rakennetun kerrostaloyhtiön linjasaneerauksen projektinjohdon, suunnittelun ja valvonnan. 54 asuinhuoneistosta
koostuvan yhtiön saneeraus toteutettiin perinteisellä mallilla eli käyttövesija viemäriputkien lisäksi uusittiin myös
märkätilojen pinnat ja vedeneristeet.

ASUNTO OY STURENKATU 38
- VESIKATTOSANEERAUS
Lähes satavuotiaan kerrostaloyhtiön vesikate päätettiin uusia, sillä katossa oli havaittu runsaasti vuotokohtia ja sen
käyttöikä lähestyi loppua. Raksystems HSSR vastasi saneeraushankkeen pää-, sähkö- ja rakennesuunnittelusta.

Vetotie 3A, 01610 VANTAA
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@raksystems.fi

030 670 5500*

asiakaspalvelu@raksystems.fi

www.raksystems.fi

* Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).
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ASUNTO OY NEILIKKAKETO
- LINJASANEERAUS

