Näin toimimme

Projektin eteneminen
•

Ensimmäinen tapaaminen: suunnittelija apuna projektin määrittelyssä

•

Sopimus yhteistyöstä

•

Toinen tapaaminen: suunnitelman läpikäynti ja materiaalivalinnat

•

Kolmas tapaaminen: tarjous

•

Aikataulutus

•

Toteutus

Ensimmäinen tapaaminen
Siinä vaiheessa, kun olet päättänyt toteuttaa projektin ja kamppailet aloittamisen vaikeuden
kanssa, pyydä suunnittelijamme kotiisi keskustelemaan siitä, mikä on käsillä oleva ongelma tai
millainen remontti on kyseessä ja mitä haluat sillä saavuttaa.
Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa sinua ymmärtämään projektin mahdollisuudet materiaaleihin,
suunnitteluun, aikatauluun ja budjettiin liittyen.
Seuraavassa muutamia ajatuksia, miten pääset alkuun ja mitä on hyvä tässä vaiheessa pitää
mielessä.

Miten aloitan?
•

Mieti, mitä haluat: onko aika uusia keittiö tai kylpyhuone, saada epäjärjestykseen ratkaisu
tai rakentaa työpiste etätyöskentelyä varten?

•

Pohdi aikataulua: milloin pitäisi olla valmista?

•

Budjetti: millaisin kustannuksin projekti pitäisi saada toteutettua?

•

Kerää kuvia esim. Pinterestistä tai Houzz’ista ja tallenna ne. Kuvat muodostavat
kokoelman, joka heijastelee omaa tyyliäsi. Tästä on myös hyötyä, kun keskustelet
suunnittelijasi kanssa toiveista ja kun hän loihtii mielikuvastasi todellisen.

•

Tutki esim. kodinkoneiden, altaiden, hanojen jne. ominaisuuksia ja vertaile niitä omien
tarpeidesi pohjalta. Voit käyttää apunasi eri tilojen toivelistoja, joita on liitetty oheen. Listaa
haluamasi laitteet ja niiden itsellesi tärkeimmät ominaisuudet.

•

Tee myös lista seuraavista asioista:
• täytyy olla
• haluaisin että olisi
• ei missään nimessä saa olla

•

Mieti, tarvitsetko apua suunnittelussa tai toteutuksessa? Ammattilaista kannattaa käyttää,
sillä moni virhe jää tekemättä ja asiat sujuvat jouhevammin. Kun valitset suunnittelijaa,
päätöksen kanssa ei kannata hosua. Tutustu heidän toimintaansa. Selvitä suositukset sekä
tarjoavatko he sellaista palvelua, joka vastaa sinun tarpeisiisi. Valitse suunnittelija, joka
osaa oikeasti kuunnella sinua ja panostaa yhteistyöhön, jolla voidaan varmistaa, että
lopputulos ylittää toiveesi.

Huomaathan, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa asunnoissa on tehtävä asbestikartoitus
ennen mitä tahansa remonttia, johon kuuluu vanhan purkamista.

Toinen tapaaminen
Suunnittelu:
Kun päätös on tehty ja sovimme yhteistyöstä ja päästään aloittamaan tilan suunnittelu. Tässä
vaiheessa kasassa on jo tietoa ja kerättyjä valokuvia. Kaikki on siis valmiina syventävään
tapaamiseen suunnittelijasi kanssa. Tapaamisessa suunnittelijamme saa sinulta lisätietoa, jonka
perusteella hän ymmärtää paremmin elämäntyyliänne ja tarpeita voidakseen suunnitella käsillä
olevan tilan
Suunnittelija työstää suunnitelmaa, josta saattaa syntyä useampia pohjakuvia, jotka vastaavat
esitettyihin toiveisiin ja tilan sekä budjetin antamiin rajoitteisiin. Ne käydään yhdessä läpi ja niistä
valitaan se, jonka kanssa jatketaan.

Materiaalivalinnat:
Suunnitelmaa voidaan tarkastella 3D-kuvana, jolloin mallin, värien ja materiaalivalintojen kera
suunnitelma herää eloon. Tässä vaiheessa määritellään tarkemmin, mitä sijoitetaan välitilan

taustaan, millainen valaistus on ja mitä tehdään lattialle. Jääkö vanha pinnoite paikalleen, vai
vaihdetaanko tilalle uusi? Osa toiveista ei välttämättä ole toteutettavissa budjetin tai tilan
asettamien rajoitusten vuoksi, joten on hyvä keskustella suunnittelijan kanssa itselle tärkeimmistä
tarpeista, jotta suunnittelija pystyy ottamaan ne huomioon.

Kolmas tapaaminen
Tarjous:
Kun olette tyytyväisiä suunnitelman pohjaratkaisuun, yksityiskohtiin ja materiaalivalintoihin,
teemme teille tarjouksen. Samalla käymme läpi tuotteiden toimitusaikoja sekä asennuksen
aikataulutusta, jotta aloituspäivä voidaan sopia ja varsinainen aikataulusuunnitelma laatia.

Valmistautuminen
Tässä muutamia vinkkejä valmistautumiseen ennen remontin toteuttamista:
1. Tyhjennä kaapit.
2. Valmista väliaikainen keittiötila.
3. Vaihtoehtoiset kulkureitit. (Huom. pölyä valitettavasti kulkee silti.)
4. Kalusteet toimitetaan, joten niille on oltava tila.
5. Sovi asentajien kanssa, miten he pääsevät paikalle.
6. Sovi työajat – aikataulumuutoksista tiedotetaan.
7. Yllätykset – käydään läpi mahdolliset sellaiset.
8. Asentajat siivoavat jälkensä päivän päätteeksi
9. Toimitusten tarkistaminen hoidetaan.
Projektien tuloksellinen toteuttaminen alkaa hyvästä suunnittelusta. Me pyrimme yhteistyössä
kanssasi tekemään siitä totta. Sinun mielikuvasi muutetaan suunnittelijan ammattitaidon kera
nautinnolliseksi arjeksi kodissasi. Pyrimme varmistamaan, että tavoitteet saavutetaan, virheet on
helpompi välttää ja asennukset hoituvat mahdollisimman häiriöttömästi ja vähällä stressaamisella.
Me suunnittelijoina autamme sinua lisäämään toimivuutta ja kauneutta kotiisi.
Tervetuloa asiakkaaksemme!

