
REBUILDING
THE GAME
Uudistamme rakentamisen 
pelikenttää sinun eduksesi.



Respect Projectin tarina sai alkunsa vuonna 
2009 tarpeesta tehdä projekteja paremmin 
kuin muut. Sama tarve motivoi meitä edel-
leen. Uskomme, että voimme nostaa rimaa 
jatkuvasti ja esimerkillämme toimia rakennus-
alaa eteenpäin vievänä suunnannäyttäjänä. 

Toimimme pääkaupunkiseudulla ja koko 
Uudenmaan alueella. Pääosaamisaluettam-
me ovat toimitilasaneeraukset ja taloyhtiöi-
den remontit. Toteutamme projekteja sekä 
pääurakoitsijana että rakennusurakoitsijan 
roolissa, yhteistyössä luotettavien talotekniik-
kaosaajien kanssa. 

Emme tyydy siihen, mitä kansiin on jo 
kirjoitettu, vaan jatkamme tarinaamme kehit-
tymällä ja kehittämällä palveluamme. Tästä 
hyvänä osoituksena vuoden 2020 aikana al-
kunsa saaneet pienurakointipalvelumme sekä 
Respect Talotec, monipuolinen LVI- ja talotek-
niikkapuolen asiantuntijayritys. 

Haastamme alaa edelleen ja etsimme jat-
kuvasti uusia toimintamalleja, jotta olemme 
korjausrakentamisen ratkaiseva tekijä myös 
tulevaisuudessa.

LUE MEISTÄ LISÄÄ!

Verkkosivuiltamme löydät lisää sisältöä 
meistä, palveluistamme ja toiminnastamme. 
www.respectproject.fi
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Toteutamme toimitilasaneerauksia nopeassa 
aikataulussa ja ketterästi esimerkiksi ravintoloihin, 
myymälöihin ja toimistotiloihin. Vastaamme pro-
jekteissa kaikkiin rakentamiseen ja talotekniik-
kaan liittyviin tarpeisiisi.

TOIMITILA-
SANEERAUKSET

Palvelemme taloyhtiöitä kattavasti kaikissa korja-
usrakentamisen tarpeissa. Tarjoamme kustannus-
tehokkaan ja saumattoman kokonaisuuden, joka 
mahdollistaa kaikkien palveluiden hankkimisen 
yhdeltä sopimuskumppanilta.

Ydinosaamistamme ovat:

  Linjasaneeraus

  Kosteusvauriokorjaus

  Märkätilaremontti

TALOYHTIÖN REMONTIT

Kokonaisvastuu-urakassa otamme vastuun 
kaikista suunnittelun, järjestelyn ja toteu-
tuksen tehtävistä ”avaimet käteen” -tyylillä. 
Olemme näin ainoa sopimuskumppanisi, 
joka vastaa koko hankkeesta, suunnittelusta 
projektin valmistumiseen saakka. 

NAUTIMME 
SAADESSAMME 
VASTUUTA

Käy verkkosivuiltamme hakemassa 
lisätietoa monipuolisista 
rakentamisen palveluistamme 
tai kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Petja Pietiläinen
petja.pietilainen@respect.fi
www.respectproject.fi



TALOYHTIÖN REMONTIT

Pienurakointipalvelumme on suunnat-
tu taloyhtiöille ja toimitilakiinteistöihin. 
Palvelemme isännöitsijöitä ja toimitila-
puolen ylläpidosta vastaavia toimijoita 
pääkaupunkiseudulla. Haluamme tarjota 
asiakkaillemme kokonaispalvelua, jossa 
kaikki rakennustyöt voi tilata pienura-
kointitiimiltämme yhden luukun periaat-
teella.

Respect Projectin pienurakointi hoi-
detaan omalla tiimillä, joka keskittyy pel-

kästään pienten urakoiden läpiviemiseen. 
Pienurakointi tarkoittaa meille tyypillisesti 
alle 150 000 euron urakoita, riippuen hie-
man hankkeen tyypistä.

PIENURAKOINTI-
PALVELUT

Ota yhteyttä ja kysy lisää 
pienurakointipalvelustamme.
pienurakointi@respect.fi 



RESPECT TALOTEC

TALOTEKNIIKKA-
URAKOINTI

Toteutamme talotekniikkaurakoita laajalla 
skaalalla, oli kyse sitten korjausrakentami-
sen tai uudisrakentamisen projekteista. 
Tarjoamme kaiken käyttövesijohtoihin, 
viemäröinteihin, ilmanvaihtoon, lämmityk-
seen sekä jäähdytykseen liittyvän palvelun. 
Pystymme ottamaan vastuullemme myös 
laajempia kokonaisuuksia.

PUTKIREMONTIT 

Toteutamme taloyhtiöiden putkiremontit 
luotettavasti ja hyvässä yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa riippumatta siitä, 
mitä putkissa ja viemäreissä liikkuu. Toteu-
tamme projektit vankalla kokemuksella 
laaja-alaisesti ja asiakkaalle mahdollisim-
man vaivattomasti.

HUOLTOPALVELUT 
JA ERIKOISTYÖT

Teemme huolto- ja korjaustöitä julkisille 
toimijoille, yrityksille, taloyhtiöille ja yksityi-
sille asiakkaille. Palvelemme asiantunte-
van ja kokeneen tiimimme voimin. Kalus-
tostamme löytyy useita hyvin varustettuja 
huoltoautoja, joiden avulla pystymme 
tarjoamaan monipuolista palvelua jousta-
vasti. 

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Teemme lämmitysjärjestelmien kunnos-
tuksia, muutoksia ja korjauksia asuinker-
rostaloihin, toimitiloihin ja pienempiin 
kiinteistöihin. Toteutamme myös kauko-
lämpöurakat, joiden vaatimat kaivutyöt 
suoritamme joustavasti omalla kalustolla.

Verkkosivuiltamme löydät lisätietoa talotekniikan 
palvelutarjonnastamme tai ota yhteyttä ja kysy.

Mikko Hirvonen
mikko.hirvonen@respect.fi
www.talotec.fi



RESPECT PROJECT 
Terästie 11
04220 Kerava
respectproject@respect.fi
+358 10 730 9090

Toteutamme erikokoisia rakentamisen ja talotekniikan 

hankkeita pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella. 

Ota yhteyttä, niin kerromme miten voimme viedä sinun 

projektiasi eteenpäin.

OTA YHTEYTTÄ 
ASIANTUNTIJOIHIMME

Löydät meidät myös 
LinkedInistä ja Facebookista.
Ota meidät seurantaan 
niin pysyt ajan tasalla.

Facebook-F  Linkedin-in

RESPECT TALOTEC
Terästie 11
04220 Kerava
talotec@respect.fi
+358 10 730 9090


