PROJEKTINJOHTO
KUNNAT & KIINTEISTÖKEHITTÄJÄT

Onnistu
hankkeessasi
asiantuntevan
projektinjohdon
avulla
Toteutamme projektinjohtamista
erikokoisille hankkeille asuin-, liike- ja
toimitilarakentamiseen sekä uudisettä saneerauskohteisiin. Projektinjohtajamme avulla pääset tavoitteisiisi.

”

Raksystemsin projektinjohtajan toiminta hankkeessa oli erinomaista. Hän auttoi taklaamaan hankkeen
haasteet mm. teettämällä tarvittavia lisäselvityksiä
jo suunnitteluvaiheessa. Oli myös suuri etu, että
saimme kaikki hankkeen vaatimat palvelut saman
katon alta.
Hannu Rautiainen,
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö

IDEASTA TOTEUTUKSEEN – PROJEKTINJOHTAJA
AUTTAA ONNISTUMAAN HANKKEESSASI
HANKKEESI MUKAAN RÄÄTÄLÖITÄVÄ
PROJEKTINJOHTO
Toteutamme projektinjohtamista uudis- ja saneerauskohteisiin:
• asuinrakentamiseen,
• liike- ja toimitilarakentamiseen sekä
• palvelurakennuksiin.
Projektinjohtajan tehtävät määräytyvät Rakennustiedon Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 ja tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Voit hyödyntää projektinjohtajaa aina tarvesuunnittelusta suunnittelun ohjaukseen sekä toteutusvaiheesta
takuuaikaan saakka.

AMMATTILAINEN
PÄÄTÖKSENTEON TUKENA
Ulkopuolinen rakennus- tai korjaushankkeen projektinjohtaja vahvistaa sekä tukee tilaajan päätöksentekoa
läpi koko hankkeen. Projektinjohtaja ohjaa kokonaisuutta, pitää hankkeen aikataulussa ja tuo ammattitaidollaan taloudellista säästöä tilaajalle.
Kokeneet projektinjohtajamme tuovat hankkeellesi
kokonaisvaltaista lisäarvoa. Valitsemalla Raksystemsin projektinjohtajan tehtävään, saat asiantuntemusta
niin rakentamisesta kuin rakentamisen laadusta, sopimusjuridiikasta sekä kiinteistön elinkaaren hallinnasta.
Projektinjohtajan avulla huolehdit myös hankkeen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan ja turvallisen toiminnan
edellytyksistä.
Projektinjohtajamme ovat tehneet julkisia hankintoja
kaikilla tarjouskilpailumenettelytyypeillä.

REFERENSSI
KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU /
VISATIE 16
UUDISRAKENNUSHANKE
Keravan kaupungin omistama Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu rakennutti KVR-urakkana kaksi kerrostaloa, jotka valmistuivat vuonna 2017. Raksystems toteutti hankkeen projektinjohdon sekä
rakennusteknisen ja LVIS- valvonnan.
Hankkeeseen haettiin rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta. Hankkeen projektinjohtoon kuului hankkeen rahoituksen hakuprosessista vastaaminen, hankinnan tehtävät
sekä urakoitsijoiden kilpailuttaminen. Lisäksi projektinjohtajan vastuulla oli yhteydenpito kaikkiin
hankkeen osapuoliin. Valvontaan kuului työmaakäyntejä sopimuksen mukaan. Valvoja osallistui
myös sovittuihin työmaakokouksiin.
KOHTEESSA KÄYTETYT PALVELUMME:
• projektinjohto
• valvonta

REFERENSSEJÄMME
HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT OY /
JUSSILANKATU 16
PERUSKORJAUSHANKE
Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:n (Hyva) omistaman Jussilankatu
16 vuokra-asuntokohteessa toteutettiin vuosien 2016-2018 välisenä aikana sisäpuolinen peruskorjaus. Raksystems oli mukana
hankkeessa aina tarvesuunnittelusta takuutöiden valvontaan asti.
Hanke toteutettiin talo kerrallaan, jolloin vain yksi kerrostalo oli
vuorollaan tyhjillään ja asiakkaan vuokratuotot säilyivät.
Projektinjohtajamme tehtäviin kuului muun muassa suunnitteluvaihe, julkisen hankintamenettelyn valmistelu, toteutuksen ohjaus sekä takuuajan tehtävien hoitaminen. Rakennus-, LVIA- ja
sähkövalvojamme toimivat asiakkaan edunvalvojana urakan aikana muun muassa valvomalla rakentamisen laatua ja sopimuksenmukaisuutta.

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY /
PÄIVÄKOTI HIEKKALINNA
PERUSKORJAUSHANKE
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli HEKA:n omistamassa
Päiväkoti Hiekkalinnassa toteutettiin kokonaisvaltainen peruskorjaus, koska kiinteistön sisäilman laatua haluttiin parantaa. Raksystems oli mukana hankkeessa hankeselvitysvaiheesta takuuajan tehtäviin asti.
Projektinjohtajan tehtäviin kuului mm. julkisen hankintamenettelyn valmistelu sekä suunnittelu- ja urakkavaiheen
ohjaus. Valvojien tehtävänä oli valvoa, että peruskorjaus toteutettiin sopimuksen mukaisesti. Lisäksi rakennustekninen
valvoja varmisti tiivistyskorjausten onnistumisen merkkiainekokein.
KOHTEESSA KÄYTETYT PALVELUMME:
• projektinjohto
• valvonta
• korjaussuunnittelu
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KOHTEESSA KÄYTETYT PALVELUMME:
• tarvesuunnittelu
• projektinjohto
• valvonta

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 %).

