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KR-Tiimi Oy on toiminut rakennuttajana jo liki 20 vuotta.  Tiimin laatu on 
projektinhallintamalli, joka on pitkäaikaisen kehitystyön tulos. Projektinhallintamme 
perustuu yrityksen sisäiseen laadunhallintajärjestelmään ja jatkuvaan toiminnan 
kehittämiseen. Tiimin laatu tarjoaa asiakkaalle turvallisen kokonaisuuden projektin 
läpiviemiseksi.  
 
KR-Tiimi Oy:n koulutusjärjestelmä perustuu innostavaan ilmapiiriin. Kehitämme 
henkilöstön osaamista jatkuvasti sekä sisäisellä koulutuksella, että ulkoisilla 
kursseilla. Oppiminen tapahtuu myös työn kautta ja projektissa työskentelevällä on 
aina Tiimin tuki.  Jokaisella projektissa työskentelevällä on aina projektin 
vaativuuteen nähden riittävä ja ajanmukainen osaaminen. 
  

Tavoitteemme on vastata 
myös tulevaisuuden 
vaatimuksiin 
rakennuttamisen alalla  

Projektin hallinta 
alkaa 
ensimmäisestä 
yhteydenotosta 
ja jatkuu 
takuuajan 
loppuun asti. 

 

Rakennuttamisen vankka 
kokemus ja 
perusteellinen kiinnostus 
asiakkaan tarpeista 
takaavat laadun. 

 
Pitkäaikaiset 
asiakassuhteet sekä 
luotettava ja asiantunteva 
tapa viedä projektit 
päätökseen takaavat laadun 
jatkuvan kehittymisen. 
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KORJAUSRAKENNUTTAMISPROJEKTIN KULKU 
 

� Kartoitamme korjaustarpeeseen vaikuttavat syyt ja selvitämme kohteen teknisen 
kunnon. Tarveselvitys on koko projektin perusta ja määrää kustannusten 
muodostumisen.  Hankepäätösselvityksemme tarjoaa selkeät tiedot, joiden 
pohjalta asiakas tekee hankepäätöksen.  

 
� Valitulle korjausvaihtoehdolle asetetaan täsmälliset tavoitteet liittyen laajuuteen, 

toimivuuteen, laatuun, kustannuksiin, ajoitukseen ja ylläpitoon. Hankesuunnittelu 
on tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapainoa tavoitteiden ja lähtötietojen 
välille. Muokkaamme tavoitteita yhdessä tilaajan kanssa. Luotettavan 
hankesuunnitelman pohjalta tilaaja tekee investointipäätöksen. 
 

� Valitsemme hankkeelle ammattitaitoiset ja sopivat suunnittelijat. Suunnittelulle 
asetetaan selvät ja yksikäsitteiset tavoitteet mitoituksen, aikataulun ja 
kustannusten suhteen. Organisoimme suunnitteluryhmän toiminnan ja 
dokumenttien hallinnan.  
 

� Suunnittelun edetessä varmistamme ja arvioimme tuotettujen suunnitelmien 
tavoitteenmukaisuuden, toteutuskelpoisuuden ja kustannukset. Valvomme 
tilaajan etua katselmuksilla, joita pidetään hankkeen vaativuuden, koon ja 
tarpeen mukaan. 

 
� Rakentamisen ohjauksella varmistamme sopimustenmukaisen suorituksen ja 

huolehdimme tilaajan eduista. Rakennuttajan velvoitteisiin kuuluu mm. 
työmaavalvonnan järjestäminen sekä lisä- ja muutostöistä sopiminen. 

 
� Ennen hankkeen vastaanottoa tarkastamme, että hankkeen toteutus on 

sopimusten mukainen. Valvomme tilaajan etua vastaanottotarkastuksessa. 
Huolehdimme riittävästä käytön opastuksesta. 

 
� Vastaanoton jälkeen käyttäjä ottaa tilat hoitoonsa. Seuraamme hankkeen 

toimintaa takuuaikana, jotta mahdolliset virheet tai puutteet havaitaan. Niihin 
puututaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Takuuaika päättyy 
takuutarkastuksessa havaittujen virheiden korjaamiseen. 

 


