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Kattoremontit vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla
kattoihin, teemme paljon myös kokonaisvaltaisia remontteja.
Täällä Heinolan kohteessa (kuva) esimerkiksi uusimme ka
ton lisäksi myös ulkoverhouksen ja ikkunat, kertoo Rämö.

Asiakkaina ovat pääsääntöisesti pientalojen omistajat, mutta
jonkun verran työllistävät myös taloyhtiöt. Yrityksen tilaus
kirjat ovat pitkälle täynnä, töitä on hyvin riittänyt.

Tässä Heinolassa sijaitsevassa kohteessa suoritettiin
kokonaisvaltainen korjausremontti.

Kilpailu on kovaa tänä päivänä joka alalla. Sitä se on myös
remontoinnissa. Pienellä yrityksellä ei ole tietenkään resurs
seja palkata myyntimiehiä kiertämään potentiaalisia kohtei
ta. Silloin täytyy turvautua siihen osaamiseen, kokemukseen
ja työn laatuun, josta on näyttöä. Se on parasta mahdollista
mainosta. Tehdyt kohteet on paras viesti asiakkaille osaami
sesta. Puskaradio vie viestiä eteenpäin. Puolet yrityksen töis
tä tuleekin naapurin tai tuttavan suosittelujen perusteella.

ukka Rämö kartutti osaamista ja kokemusta kirvesmiehe Ilmainen tarjouskäynti ja kirjallinen tarjous

Jnä rakennusliikkeessä ammattikoulun jälkeen muutaman
vuoden ja perusti sitten oman yrityksen vuonna 1989.

-Niin, se oli tosiaan vähän ennen 90-luvun lamaa, naurah
taa Jukka Rämö. Mutta niistäkin ajoista selvittiin, töitä oli, ja
yrittäjän arki on sittemmin tullut tutuksi jo 28 vuoden ajan.

Rämön yritys Katto Kuntoon Oy:n toimialueena on lähinnä
Päijät-Häme, tosin joskus työmaa voi olla pääkaupunkiseu
dullakin. Kuten oli viime kesänä Vantaalla. Yrityksen nimen
mukaisesti asiakkaan katto laitetaan kuntoon, kattoremon
tit työllistävät eniten. - Emme kuitenkaan keskity pelkästään

-Meillä on onni omistaa hyvät yhteistyökumppanit. Puu
merkki toimittaa kohteisiin pääasiassa puutavaran. Ruuk
ki taas toimittaa katepellit. Lisäksi Kingi Kateruuvi, joka
on kotimainen valmistaja, on aloittanut ulkokäyttöön sopi
vien takuuruuvien valmistamisen Suomessa. Ruuveihin ei
aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota, mutta se on merkittävä
osa kokonaisuutta. Meillä on heidän edustus. Yrittäjällä täy
tyy olla sellaiset "pelikaverit" joiden kanssa homma toimii,
toteaa Rämö.
,.

Kattoremontti lähtee käyntiin tietysti asiakkaan tarjouspyyn
nöstä. Katto Kuntoon suorittaa ilmaisen tarjouskäynnin, jon
ka jälkeen asiakas saa kirjallisen tarjouksen, jossa on selkeäs
ti merkitty kohteen yksilölliset tarpeet ja hinnat.

Laadukas työ muistetaan

-Suoritamme tarvittaessa vanhan katteen purkamisen, mah,
dollisen lisäeristyksen ja oikaisutyön. Alustavat työt ovat
tärkeä osa, eli että huolehditaan rakenteiden riittävästä
tuuletuksesta ja uuden alus- ja vesikatteen asennuksesta va
rusteineen. Töiden päätyttyä huolehdimme poiskuljetettavan
purkujätteen lajittelusta. Meiltä saa luonnollisesti kirjallisen
takuun, jonka pituus on 5-10 vuotta asennuksissa ja 10-20
vuotta katemateriaaleissa, summaa Rämö.

-Yrityksiä tulee ja menee, mutta kyllä me varmaan ollaan
laadukasta jälkeä tehneet, kun yritystoiminta on jatkunut jo
vuosikymmeniä. Meiltä löytyy takuumies tehdylle työlle, se
on varma juttu.

Jukka Rämö on yrityksen toimitusjohtaja, mutta hän ei suin
kaan istu toimistossa odottelemassa tilauksia, vaan on haala
rit päällä työmaalla tekemässä sitä mitä on aina tykännyt teh
dä. -Motivaatiota riittää, pitää aina tehdä ja touhuta, niin kai
se ollut syntymästä asti, naurahtaa Rämö.
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