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I TIIVISTELMÄ 
 

Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaustarve tulee moninkertaistumaan lähivuosikymmeninä. 
Putkikorjausten määrä tulee ennusteiden mukaan nelinkertaistumaan nykytilaan verrattu-
na 2020 -luvulla. Ilmastonmuutos aiheuttaa myös kiinteistölle ja niiden energiaratkaisuille 
uusia haasteita.  
 
Asunto-osakeyhtiöissä asuvien ikääntyminen on väistämätön ja kiihtyvä trendi. Vuoteen 
2010 mennessä Suomessa on noin 900 000 yli 65-vuotiasta asukasta. Ikääntyvät ihmiset 
suhtautuvat yleensä varauksellisemmin isojen remonttien käynnistämiseen. Näin siitäkin 
huolimatta, että samalla voidaan suhteellisin pienin lisäpanostuksin muuntaa kiinteistöjä ja 
asuntoja ikääntyvien tarpeiden mukaiseksi, jotta mahdollisimman moni voi asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään. Paineet siirtyä tuotantokeskeisestä peruskorjauksesta 
asukaslähtöiseen peruskorjaukseen, joka tuottaa kestävää lisäarvoa sekä asuntokiinteis-
töille että niiden asukkaille, kasvavat.  
 
Maunulan valinta pilottialueeksi johtui maunulalaisten asukasaktiivisuudesta. Maunula on 
rakennettu pääosin 1950 - 70 – luvuilla, joten putkikorjaukset ovat ajankohtaisia 10 - 15 
vuoden sisällä. Aloite "Maunulan putkikorjausten alueellinen yhteistoimintamalli" -
esiselvityksen käynnistämisestä tuli Maunula Seuran kautta alueen asunto-osakeyhtiöiltä.  
 
Esiselvitys tehtiin uuden tyyppisessä kehitysympäristössä, jossa Kotialue Oy:n verkostos-
sa toimivat asiantuntijat kokosivat keskeiset osapuolet - taloyhtiöt, toteuttajat ja julkisen 
vallan edustajat - vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Mallin kehittämisen lähtökohtana ovat 
olleet taloyhtiöiden tavoitteet. Toteuttajia edustaneet - Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy, 
Uudenmaan Mestari Rakentajat Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj - ovat arvioineet säännölli-
sesti mallin kehittymistä esiselvityksen aikana. Suomen Asuntotietokeskus on tuonut vies-
tintäasiantuntemuksen mallin kehittämiseen. Julkinen valta - ympäristöministeriön asunto- 
ja rakennusosaston ja Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämis-
osasto - ovat mahdollistaneet mallin kehittämisen ja arvioineet mallin kehittymistä sen eri 
vaiheissa. Prosessin tuloksena on syntynyt ryhmäkorjausmalli (RK -malli).  
 
Esiselvityksen työhypoteesina oli, että taloyhtiöiden yhteistoiminnalla putkikorjausten to-
teuttamisessa voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä suhteessa perinteiseen taloyhtiökoh-
taiseen toimintamalliin. RK -mallissa peruskorjausprosessia on käsitelty taloyhtiöiden ja 
niiden omistaja-asukkaiden näkökulmasta ja tarpeista lähtien. RK -malli vahvistaa taloyh-
tiöiden asemaa tilaajana. Isompi kokonaishanke kiinnostaa hyviä palveluntuottajia enem-
män. RK – malli mahdollistaa riittävät panostukset hankkeen alkupäähän (valmistautumi-
nen, projektinjohtajan hankinta, viestintäsuunnitelma, hankesuunnittelu). Koska useam-
man taloyhtiön parhaat asiantuntijat saadaan mukaan rakennustoimikuntaan, paranee ta-
loyhtiöiden kyky ohjata hanketta. Malli ei vähennä taloyhtiöiden itsenäistä päätäntävaltaa, 
vaan parantaa päätöksentekovalmiutta, koska asioiden valmisteluun voidaan panostaa 
enemmän. Jokaisella taloyhtiöllä on mahdollisuus erota RK – hankkeesta ilman mitään 
haittavaikutuksia. Taloyhtiö saa edukseen siihen mennessä koituneet edut. Ainoastaan 
yhteistoiminnan jatkohyödyt jäävät saavuttamatta eroavalta taloyhtiöltä. 
 
RK -mallissa laaditaan koko aluetta koskeva ”alueellinen ryhmäkorjausohjelma” (ARKO), 
jossa selvitetään alueellisesti ja taloyhtiökohtaisesti merkittävät seikat. ARKO:n kautta 
selvitysalueen (esim. kokonainen kaupunginosa) kaikki taloyhtiöt saavat tietää toistensa 
korjaustilanteen, tahtotilan ja yhteystiedot. Se edistää taloyhtiöiden pitkäjänteistä verkot-
tumista alueella. ARKO:ssa tehdään myös ehdotus toteuttamiskelpoisista ryhmäkorjaus-
hankkeista aikatauluineen. ARKO:an liitetään myös ehdotukset korjausten yhteydessä 
tehtävistä energiataloudellisista parantamistoimista ja arviot ja ehdotukset tilojen palvelu-
valmiuksien parantamisesta.  Taloyhtiöille tehdään tarvittaessa ehdotukset korjausten pe-
rusvalmiuksien parantamisesta (taloyhtiön strategia ja siihen liittyvä PTS).  
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Vuorovaikutteisessa peruskorjausprosessissa kommunikaatio on avainasemassa. RK -
mallissa kommunikaation merkitys korostuu: viestinnän on oltava proaktiivista, tavoitteel-
lista, suunnitelmallista ja selkeästi vastuutettua. 
 
RK -mallin käyttöönotolla on vaikutuksia niin asunto-osakeyhtiöiden, julkisen vallan kuin 
toteuttajien toimintaan. Asunto-osakeyhtiöiden on panostettava entistä enemmän strategi-
ansa ja pitkä tähtäimen korjaustoiminnan suunnitteluun sekä yhteistyö- ja viestintätaitojen 
parantamiseen. Mallin käyttöönottoa rohkaisemalla julkinen valta voi ohjata tulevaisuuden 
korjaustoimintaa energiaa ja sitä kautta ympäristöä säästävämpään suuntaan. RK -malli 
vaatii toteuttajilta uusien toimintatapojen kehittämistä ja omaksumista. Erityisiä vaatimuk-
sia tulee RK -projektijohdolle ja viestinnästä vastaaville. 
 
Esiselvityksessä ehdotetaan RK -mallin pilottiprojektin (MAP II) käynnistämistä välittömäs-
ti esiselvityksen valmistuttua, valtakunnallisen viestintä-, levittämis- ja kehittämisprojektin 
rakentamista yhteistoiminnassa Culminatum Oy:n kanssa sekä RK -projektijohto- ja vies-
tintäosaamisen täydennyskoulutuksen järjestämistä. 
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II TARVE ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSKORJAUKSEEN LISÄÄNTYY  
 

Pääosa asuinkerrostaloistamme on rakennettu 1950–1970 -luvuilla. Niissä on lähivuosina 
ja -vuosikymmeninä pakko tehdä merkittäviä peruskorjaus- ja parannustoimia, jotta kiin-
teistöjen kunto ja arvo pysyvät kilpailukykyisinä. Välttämättömät korjaus- ja parannustar-
peet kohdistuvat toisaalta rakennuksen vaipan eri osiin ja toisaalta vesi- ja viemärilinjoihin. 
Lisäksi asuinkiinteistöihin on tehtävä nykyaikaisen ja nopeasti kehittyvän tiedonsiirron 
mahdollistavia teknisiä uudistuksia.  
 
Ympäristöministeriön teettämässä IKE – esitutkimuksessa ”Asukaslähtöisen perusparan-
tamisen kehitystarpeet (2005) esitetyn ennusteen mukaan peruskorjaustarve tulee monin-
kertaistumaan lähi vuosikymmeninä. Vaipparakenteisiin liittyvä korjaustarve tulee kasva-
maan 2000-luvulla kaksinkertaiseksi 1990-lukuun verrattuna, 2010-luvulla kasvu on edel-
leen lähes 100 prosenttia. Putkikorjausten määrän kasvu tulee keskimäärin 10 -15 vuoden 
viiveellä vaippakorjauksiin nähden. Laaditun ennusteen mukaan putkiremonttien tarve 
kasvaa 2000-luvulla 1990-lukuun nähden kaksinkertaiseksi, 2010-luvulla edelleen kaksin-
kertaiseksi ja 2020-luvulla edelleen lähes kaksinkertaiseksi.  
 
Asunto-osakeyhtiöt ovat varautuneet isoihin korjauksiin huonosti, vaikka ne tulevat vaikut-
tamaan merkittävästi asukkaiden arkeen ja lompakkoon. Suunnitelmallinen ja ennakoiva 
korjaustoiminta ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla. Vaarana on, että suurista korjausope-
raatioista tulee kohtuuttoman rankkoja, hallitsemattomia ja kalliita. 
 
Kiinteistöjen ikääntyessä niissä asuvien ikääntyminen on väistämätön ja kiihtyvä trendi. 
Vuoteen 2010 mennessä Suomessa on noin 900 000 yli 65-vuotiasta asukasta. Ikääntyvät 
ihmiset suhtautuvat yleensä varauksellisemmin isojen remonttien käynnistämiseen. Näin 
siitäkin huolimatta, että samalla voidaan suhteellisin pienin lisäpanostuksin muuntaa kiin-
teistöjä ja asuntoja ikääntyvien tarpeiden mukaiseksi, jotta mahdollisimman moni voi asua 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.  
 
IKE -esitutkimuksen mukaan tuotantokeskeisestä peruskorjauksesta on päästävä asukas-
lähtöiseen perusparantamiseen, joka tuottaa kestävää lisäarvoa sekä asuinkiinteistöille et-
tä asukkaille. Nykyisin asukkaat otetaan huonosti huomioon kerrostalojen putkiremonttien 
ja muiden isompien korjaushankkeiden yhteydessä. Korjaukset häiritsevät asukkaiden ar-
kielämää ja varsinkin asukasviestinnässä on paljon parannettavaa. 
 
Suunnittelu- kuin toteutusresurssit tulevat olemaan riittämättömiä näin voimakkaasti kas-
vavan peruskorjaustarpeen tyydyttämiseksi – varsinkin kun otetaan huomioon rakennus-
alalla kiihtyvä eläköityminen. Resurssien turvaamiseksi tulisi kiinteistö- ja rakennusalan 
toimijoiden ja oppilaitosten ottaa haaste vastaan.  
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III ESISELVITYKSEN ASUKASLÄHTÖINEN ORGANISOINTI 
 
3.1 Uudentyyppisellä kehitysympäristömallilla RK -malliin 
 

Esiselvitys tehtiin uuden tyyppisessä kehitysympäristössä, jossa Kotialue Oy:n asiantunti-
jat kokosivat eri osapuolet, taloyhtiöt, toteuttajat ja julkinen vallan vuorovaikutteiseen yh-
teistyöhön. 
 
Mallin kehittämisen lähtökohtana ovat olleet taloyhtiöiden tavoitteet. Toteuttajia edusta-
neet; Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy, Uudenmaan Mestari Rakentajat Oy, Nordea Pankki 
Suomi Oyj ovat arvioineet mallin kehittymistä esiselvityksen aikana säännöllisesti. Suo-
men Asuntotietokeskus on tuonut viestintäasiantuntemuksen mallin kehittämiseen. Julki-
nen valta – ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosaston sekä Helsingin kaupungin 
talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto – ovat mahdollistaneet mallin kehittämi-
sen ja osallistuneet myös sen arvioimiseen.  

 
Esiselvitystyö organisoitiin siten, että sekä taloyhtiöiden että toteuttajien näkemykset voi-
tiin ottaa huomioon mallissa. Näin syntynyt malli voidaan ottaa käyttöön välittömästi sen 
valmistuttua.  
 
Organisointi on esitetty kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Esiselvitystyön organisointi 
 
 

 

    
                                              
 
MAP I = Kotialue Oy:n tekemä esiselvitys (RK -mallin kehittäminen) 
MAP II = Maunulan ARKO:n tekeminen ja RK -hankkeiden käynnistyminen Maunulassa 
MAP1 = 1. vuorovaikutuskeskustelu taloyhtiön kanssa 
MAP2 = 2. vuorovaikutuskeskustelu taloyhtiön kanssa 
MAP3 = taloyhtiöiden (10) hallitusten jäsenten yhteinen arviointitilaisuus 
MAP4 = taloyhtiöiden hallitusten jäsenten ja asiantuntijaryhmän yhteinen arviointitilaisuus 
ATR1, ATR2, ATR3, ATR4 = asiantuntijaryhmän kokoukset 
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3.2 Taloyhtiöt ja asukkaat mallin pääkehittäjät 
   
MAP:n perustarkastelunäkökulmaksi valittiin asunto-osakeyhtiöt ja niiden omistaja-asuk-
kaat. Esiselvityksen rahoittajat ovat arvioineet mallin kehittymistä omista lähtökohdistaan 
ja arvioineet omia mahdollisuuksiaan ja valmiuksistaan mallin soveltamisessa. 
 
Mallin kehittäminen on tapahtunut vuorovaikutteisessa yhteistyössä niiden taloyhtiöiden 
kanssa, jotka vastasivat olevansa halukkaita osallistumaan mallin kehittämiseen esiselvi-
tyksessä. Kehittäjätaloyhtiöitä on ollut kaikkiaan kymmenen (10).  
 
Näiden kanssa on käyty työn aikana (lokakuu 2007 - helmikuu 2008) 1 - 2 vuorovaikutus-
keskustelua/taloyhtiön hallitus (MAP1, MAP2). Keskustelujen pohjaksi Kotialue Oy kehitti 
teoreettisen mallin, jota taloyhtiöiden edustajat ovat vuorovaikutuskeskusteluissa arvioi-
neet ja tehneet siihen muutos- ja parannusehdotuksensa. Keskusteluissa on selvitetty ta-
loyhtiöiden suhtautumista RK -korjausmalliin ja kartoitettu niiden näkemyksiä mallin sovel-
tuvuudesta ja siihen sisältyvistä taloyhtiöille kriittisistä kohdista. RK -malli on kehittynyt 
vuorovaikutusprosessin aikana. Kehittäjätaloyhtiöille on järjestetty taloyhtiökohtaisten vuo-
rovaikutuskeskustelujen lisäksi kolme (3) yhteistä tilaisuutta (Start Up, MAP3, MAP4).  
 
Vuorovaikutusprosessissa esiselvityksen tekijä, Kotialue Oy, on nostanut esille kysymyk-
siä ja väittämiä, joihin taloyhtiöiden edustajat ovat ottaneet kantaa ja esittäneet muutoksia 
ja korjauksia. Nämä on otettu huomioon RK -mallin seuraavassa versiossa. 
 
Keskeisimmiksi asioiksi vuorovaikutusprosessissa on taloyhtiöiden puolelta kiteytynyt talo-
yhtiöiden aseman vahvistaminen sekä asukkaiden omien, yksilöllisten tavoitteiden toteutu-
minen peruskorjausprojektissa.  
 

3.3 Asiantuntijaryhmä on arvioinut mallin kehittymistä 
 

Asiantuntijaryhmässä on ollut edustajat Maunula Seurasta sekä esiselvityksen rahoituk-
sesta vastaavista yhteisöistä. Se on kokoontunut neljä (4) kertaa (ATR1, ATR2, ATR3, 
ATR4). Ryhmä on toiminut keskustelu- ja arviointifoorumina, jossa on arvioitu asunto-
osakeyhtiöistä tulleita mallin kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä ja niiden toteuttamis-
mahdollisuuksia käytännön peruskorjauksessa.  
 
Asiantuntijaryhmälle ja asunto-osakeyhtiöiden (MAP4) edustajille on järjestetty yksi yhtei-
nen tilaisuus, jossa arvioitiin mallin toimivuutta molempien näkökulmasta. 
 
Asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaan RK -malli mahdollistaa korjaustoiminnan tuotta-
vuuden parantamisen 10 - 15 prosentilla, koska RK -hankkeet ovat paremmin valmisteltu-
ja, niiden riskitaso toteutuskustannuksissa pienenee, työkohteet ovat samalla alueella ja 
jatkuvat pidempään, jolloin työssä oppimista voidaan hyödyntää ja tuttujen ihmisten kes-
ken yhteistyö on sujuvampaa. Pidemmät hankkeet lisäävät työntekijöiden turvallisuutta tu-
levaisuudesta. RK -hankkeissa rakennusliikkeet voivat keskittää omaan työtänsä parem-
min. 
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IV RYHMÄKORJAUSMALLI (RK -MALLI) 
 

4.1 RK -mallin tavoitteet 
 
RK -mallin kehittämisessä asukkaiden ja asunto-osakeyhtiöiden tavoitteet ja niiden toteu-
tuminen ovat olleet kehittämisen lähtökohtana. Mallin päätavoitteet asukkaiden ja taloyhti-
öiden kannalta ovat: 
 

• asema peruskorjauksen tilaajana vahvistuu 
o osaaminen vahvistuu 
o taloudelliset ja henkiset resurssit vahvistuvat 
o hankkeiden koon kasvaessa toteuttajavaihtoehdot lisääntyvät 

• vaikutusmahdollisuudet paranevat; tavoitteet toteutuvat varmemmin 
• hinta/laatusuhde paranee 
• kommunikaatiomahdollisuudet lisääntyvät ja kommunikointikyky paranee 
• riskien hallinta paranee 

 
4.2 RK -mallin toimintaperiaatteet 

 
RK -mallin keskeisin toimintaperiaate on, että jokaisessa peruskorjauksen vaiheessa talo-
yhtiö tekee päätökset itsenäisesti. Päätösten valmistelu tapahtuu RK -toimikunnan ohja-
uksessa asiantuntijoiden avustamana.  
 
Taloyhtiöllä on peruskorjausprosessin jokaisen vaiheen jälkeen mahdollisuus päättää jat-
kaako se RK -mallin seuraavaan vaiheeseen. Päättäessään jäädä pois RK -prosessista 
taloyhtiö voi hyödyntää siihen saakka saadut tulokset myöhemmin. 
 

4.3 RK -malli 
 
RK -malli koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:  

 alueellinen RK -ohjelma (ARKO)  
 RK – hankkeen valmisteluvaihe 
 RK -hankesuunnitteluvaihe 
 RK -toteutuksen valmisteluvaihe 
 RK -toteutusvaihe 
 RK - takuuvaihe. 

 
RK -mallikokonaisuus on esitetty alla vaiheittain. Taloyhtiön päätöksentekoa varten on 
laadittu päätösmallit, joissa esitetään asiat, jotka taloyhtiön on päätöstä tehtäessä otettava 
huomioon. 
 
Jäljempänä esitettävän RK -mallin perusolettamus on se, että RK -hanke koostuu viidestä 
(5) taloyhtiöstä joissa on yhteensä noin 500 asuntoa ja että peruskorjaustarve on saman-
lainen. 
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4.3.1 Alueen ryhmäkorjausohjelma - ARKO 
 

Alueella valmistellaan aloite alueen ryhmäkorjausoh-
jelman (ARKO) laatimisesta. Aloitteen tekijänä voi 
olla kaupunginosayhdistys, asukasyhdistys, tai asun-
to-osakeyhtiöiden muodostama ryhmä. Aloite ja sii-
hen liittyvä ARKO -rahoitusanomus toimitetaan kun-
nalle. ARKOn laatimisen rahoitukseen voi saada 
avustusta enintään 50 prosenttia. Hakijan on hankit-
tava paikallista rahoitusta vähintään 50 prosenttia. 

 
ARKO valmistellaan asiantuntijan avustuksella, vuo-
rovaikutteisena prosessina alueen taloyhtiöiden 
kanssa. Asiantuntija avustaa hakijaa myös paikalli-
sen rahoituksen hankinnassa.  

 
ARKO koostuu selvitysosasta, jonka taloyhtiö-tarkas-
telussa selvitetään alueen taloyhtiöiden lukumäärä, 
ikä, korjaustarve, muutostarpeet sekä päivitetään yh-
teystiedot. Osan aluetarkastelussa selvitetään alueen 

väestö- ja palvelurakenne, kaavan mahdollistamat lisä- ja täydennysrakentamismahdolli-
suudet sekä alueen sosiaalinen pääoma ja sen hyödyntäminen ryhmäkorjauksessa.  

Alueelta 
aloite

ARKO:n
laatimisesta Asiantuntija hankkii rahoi-

tuksen ja laatii ARKO:n talo-
yhtiöiden kanssa vuorovai-
kutteisena prosessina

 
ARKOn ehdotusosassa esitetään sijainniltaan, iältään ja teknisiltä ominaisuuksiltaan to-
teuttamiskelpoiset ryhmäkorjausalueet sekä asiantuntijoiden ehdotukset korjausten yhtey-
dessä tehtävistä energiatalouden parantamistoimista ja arviot ja ehdotukset tilojen palve-
luvalmiuksien parantamisesta.  Taloyhtiöille tehdään esitykset niiden valmiuksien paran-
tamisesta; taloyhtiöstrategia ja siihen liittyvä PTS. Osassa esitetään myös toteutuksen ai-
katauluehdotus sekä ehdotus RK -toimenpiteistä.  
 
Työ luovutetaan sen laatimisessa mukana olleille taloyhtiöille. ARKOn laatija-asiantuntija 
kutsuu esitettyjen RK -ryhmien yhdyshenkilöt ARKOn esittelytilaisuuteen, jossa esitellään 
RK -prosessi ja siihen liittyvien taloyhtiöiden päätösmallit sekä sovitaan ryhmäkorjaustoi-
mikunnan kokoonkutsujasta. 
 
ARKOn viestintä motivoi ja taustoittaa alueellisen ryhmäkorjausohjelman tavoitteita, omi-
naispiirteitä ja hyötyjä. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehdään tuotteistettu ja 
brändätty informaatiopaketti taloyhtiöille, osakkaille ja asukkaille. 
 

4.3.2 RK -hankkeen valmisteluvaihe 
 

Yhdyshenkilöt vievät ARKOn ehdotukset taloyhtiön 
hallituksen käsittelyyn. Taloyhtiön hallitus päättää, 
osallistuuko taloyhtiö RK -valmisteluvaiheeseen. 
Tehdessään KYLLÄ -päätöksen hallitus valitsee RK 
– toimikuntaan kaksi taloyhtiön edustajaa ja määrit-
telee taloyhtiön osallistumisen reunaehdot. Taloyhtiö 
päättää valmisteluvaiheeseen tarvittavan 
rahamäärän varaamisesta.  

 
Kokoonkutsuja kutsuu RK -toimikunnan koolle. RK -
toimikunta on taloyhtiöiden antamilla mandaateilla 
toimiva toimikunta. RK -toimikunnalle valitaan pu-
heenjohtaja, tarkistetaan RK -edustajien toimeksian-
not ja tehdään niiden vertailut. RK -toimikunnan yh-

ARKO:ssa esitettyjen RK –ryhmien yhdyshenkilöt 
kutsutaan kokoukseen (ARKO:n laatija) 

• RK –prosessin esittely
• RK –mallipäätösten esittely
• sovitaan RK –toimikunnan kokoonkutsujasta

Selvitysosa
a) taloyhtiötarkastelu
- ikä, koko, lkm, korjaustarve,

päätöksentekovalmius,
muutoetarpeet, yhteystiedot

Ehdotusosa
a) taloyhtiöiden valmiuksien 

kehittäminen
b) esitys Rk –alueista
c) ehdotus Rk –toimenpiteistä
d) ehdotus Rk -ajoituksesta
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teinen toimeksianto määrittyy ns. pienimmän yhteisen nimittäjän kautta. 
 
RK -toimikunta valmistelee esityksen RK -prosessissa noudatettavista toimintaperiaatteis-
ta, toiminta-aikataulusta sekä RK -toiminnan yhteiskustannusten jyvitysperiaatteista. 

 
RK -hankkeen valmisteluvaiheessa tehdään esitys projektin läpiviennin organisoinnista; 
projektin johtaja, viestintäyhdyshenkilö, valvonta. 
 
ARKO -asiantuntija avustaa RK -toimikuntaa esitysten valmistelussa. 
 
RK -hankkeen valmisteluvaiheen viestinnässä osakkaille ja asukkaille tehdään asukastie-
dotteet taloyhtiön osallistumisesta RK -hankkeen valmisteluun ja osallistumisen reunaeh-
doista, käynnistetään RK -hankkeen verkkosivujen valmistelu ja kyselyt asuntokohtaisista 
muutos- ja parannustarpeista. 

 
4.3.3 RK -hankesuunnitteluvaihe 
  

Taloyhtiön hallitus hyväksyy RK -toimikunnan esi-
tykset ja päättää taloyhtiön osallistumisesta RK – 
hankesuunnitelman tekemiseen. Taloyhtiö varaa 
määrärahan RK -hankesuunnitelman tekemiseen. 

 
RK -toimikunta valitsee projektille johtajan ja viestin-
täyhdyshenkilön.  

 
RK -toimikunta sopii menettelystä hankesuunnitteli-
jan valintamenettelystä; suora tilaus - kilpailutus.  

 
RK -toimikunta valmistelee projektinjohtajan johdolla 
tarjouspyyntöasiakirjat ja valitsee hankesuun-
nittelijan. RK -toimikunta ohjaa hankesuunnittelua.  

 
RK -hankesuunnitelman laadintaprosessi esitellään 
osakkaille ja asukkaille kirjallisilla ja sähköisillä 

tiedotteilla sekä yhtiökokouksissa. RK -hankkeelle valmistellaan viestintäsuunnitelma si-
sältäen pääviestit, kohderyhmät, viestinnän välineet ja aikataulu sekä tehtävä- ja vastuun-
jako RK -toimikunnan, projektinjohtajan, viestintävastaavan ja isännöitsijän kesken. Tässä 
vaiheessa muodostetaan RK -hankkeessa mukanaolevien taloyhtiöiden viestintävastaavi-
en verkosto ja otetaan käyttöön RK -hankkeen verkkosivusto.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitetaan tekniset ja taloudelliset toteutusvaihtoehdot ja 
esitellään ne hyvissä ajoin, kansantajuisesti ja havainnollisesti osakkaille ja asukkaille. 
Viestinnässä hyödynnetään sekä kirjallisen että sähköisen viestinnän menetelmiä ja ka-
navia sekä järjestetään asukasiltoja yms. epävirallisia tiedotustilaisuuksia. Lopullinen pää-
töksenteko tapahtuu yhtiökokouksissa.  
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4.3.4 RK -toteutuksen valmisteluvaihe 
 

Taloyhtiöt saavat RK -hankesuunnitelman sekä jokai-
nen taloyhtiön oman hankesuunnitelmansa. 

 
Hankkeen toteutusvaihtoehtojen kartoitus esitellään 
osakkaille ja asukkaille asukasilloissa ja RK -
hankkeen verkkosivuilla.  
Taloyhtiö päättää osallistumisestaan RK -toteutuksen 
valmisteluun. Valmisteluvaiheessa päätetään toteute-
taanko toteutusvaihe perinteisellä vaihtoehdolla vai 
suunnittelu-toteutus -vaihtoehdolla. Lopullinen päätök-
senteko tapahtuu yhtiökokouksessa.  

 
RK -toimikunta valmistelee projektinjohtajan johdolla 
esityksen toteutusvaiheen suoritustavasta ja tekee 
esityksen valvonnasta; putkityöt, sähkötyöt, 
rakennustekniset työt.  

 
Viestinnässä toteutusvaihtoehdot esitellään osakkaille 
ja asukkaille asukasilloissa ja RK -hankkeen 
verkkosivuilla. 

 
Taloyhtiö hyväksyy RK -toimikunnan esityksen toteu-
tuksen tavasta; a) perinteinen vaihtoehto, jossa suun-
nittelu ja urakointi tehdään erikseen, b) st -vaihtoehto 
(suunnittelu-toteutus), jossa yksityiskohtainen 
suunnittelu ja urakointi tehdään yhteistyössä ja 

yhtäaikaisesti.  
 

Jos taloyhtiöt valitsevat vaihtoehto a:n siirrytään vaiheeseen yksityiskohtaisen suunnitteli-
jan valinta, jos taas valinta on vaihtoehto b, siirrytään vaiheeseen yksityiskohtaisen suun-
nittelijan ja urakoitsijan valinta. 
 

4.3.5 Toteutus perinteisellä vaihtoehdolla (a -vaihtoehto) 
 
4.3.5.1 Yksityiskohtaisen suunnittelu 
 

RK -toimikunta sopii menettelystä yksityiskohtaisen 
suunnittelijan valintamenettelystä; suora tilaus, kil-
pailuttaminen. Kilpailuttamisvaihtoehdossa valmistel-
laan tarjouspyyntöasiakirjat, järjestetään tarjouskil-
pailu ja laaditaan sen perusteella esitys suunnitte-
lijan valitsemiseksi. 
 
Taloyhtiö hyväksyy RK -toimikunnan esityksen suun-
nittelijasta. 
 
RK -toimikunta ohjaa suunnittelua. 
 
Yksityiskohtaisten suunnitelmien valmistuttua 
taloyhtiö tekee päätöksen osallistumisesta urakan 
valmisteluun ja tekee päätöksen tarvittavasta 
rahamärästä. 
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RK -hankkeen viestintäsuunnitelman mukaisesti toteutetaan asukasviestintä suunnittelijan 
valinnasta, suunnittelun etenemisestä ja lopullisen suunnitelman sisällöstä sekä siitä, mi-
ten asuntokohtaiset muutos- ja parannustyöt voidaan tilata ja toteuttaa RK -hankkeiden 
yhteydessä. 

 
4.3.5.2 Toteutus 
 

RK -toimikunta sopii urakoitsijan valintamenettelystä; 
suora tilaus/kilpailutus. Järjestää urakkakilpailun; 
valmistelee urakka-tarjousasiakirjat, käsittelee 
urakkatarjoukset ja tekee esityksen urakoitsijan 
valinnasta.  

 
Viestintä taloyhtiöiden RK -urakkaan osallistumista 
koskevan päätöksenteon pohjaksi ja yhtiökokouksen 
päätöksistä. 

 
Taloyhtiö tekee päätöksen osallistumisesta urakan 
toteutukseen ja tekee sen rahoitusta koskevat 
päätökset.  

 
Sovitaan urakan toteutuksen aikaisen viestinnän 
sisällöstä, välineistä ja vastuista rk-toimikunnan, 
projektinjohtajan, viestintäyhdyshenkilön ja 

urakoitsijan kesken. 
 
Toteutetaan monikanavainen (kirjalliset tiedotteet, tapahtumat, verkkoviestintä, mahdolli-
nen Asukas -tv yms.) asukasviestintä RK -hankkeen ja yhtiökohtaisten remonttien käyn-
nistymisestä  sekä huoneistokohtaisten muutos- ja parannustöiden toteutuksesta 

 yleinen aloitusinfo kaikkien RK -hankkeessa mukana olevien taloyhtiöiden osak-
kaille ja asukkaille 

 aloituskatselmukset yhtiöissä, linjoissa ja huoneistoissa 
 huoneistokortit muutos- ja parannustöistä 
 harjannostajaiset ja toteutuksen aikaiset muut informaatiotilaisuudet 

 
Alue- ja muut mediat pidetään ajan tasalla RK -toteutuksen etenemisestä. 

 
RK -toimikunta ohjaa ja valvoo urakan toteutumista ja sen valmistuttua tekee esityksen 
urakan vastaanottamisesta.  
 
Taloyhtiö tekee päätöksen työn vastaanottamisesta. 
 
Järjestetään asukastiedotus RK -toteutukseen kuuluneiden urakoiden vastaanottamisesta 
ja päättymisestä sekä yhtiökohtaiset päätöstilaisuudet ja asukaspalautekyselyt urakoiden 
toteutumisesta ja tuloksista. Informoidaan RK -urakan tuloksista alueen ja muita medioita. 
 

4.3.5.3 RK -korjauksen valmistuminen 
 

RK -toimikunta valmistelee esityksen takuista. 
 

Taloyhtiö hyväksyy takuujärjestelyt ja niiden valvon-
nan. 

 
RK -korjaus on VALMIS. 
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4.3.6 Toteutus b -vaihtoehdon mukaan; S-T -vaihtoehto 
 

RK -mallissa tilaajan asema ja osaaminen vahvistuu, jolloin st -vaihtoehdon valinta on 
mahdollinen ja käyttökelpoinen. St -vaihtoehdossa prosessin vaiheet vähenevät ja koko-
naisprosessi nopeutuu. 

 
4.3.6.1 Suunnittelijan ja urakoitsijan valinta sekä hankkeen toteutus 
 

RK -toimikunta sopii suunnittelijan ja urakoitsijan 
valintamenettelystä, valmistelee projektinjohtajan 
johdolla tarjouspyyntöasiakirjat, käsittelee urakka-
tarjoukset ja tekee esityksen valittavista 
suunnittelijasta ja urakoitsijasta. 

 
Taloyhtiö hyväksyy RK -toimikunnan esityksen ja 
tekee päätöksen osallistumisesta työn toteutukseen 
ja varaa siihen tarvittavat määrärahat.  

 
Sovitaan suunnittelun ja urakan toteutuksen aikaisen 
viestinnän sisällöstä, välineistä ja vastuista RK -toi- 
mikunnan, projektinjohtajan, viestintäyhdyshenkilön 
ja urakoitsijan kesken. 

 
Toteutetaan monikanavainen (kirjalliset tiedotteet, tapahtumat, verkkoviestintä, mahdolli-
nen Asukas -tv yms.) asukasviestintä RK -hankkeen ja yhtiökohtaisten remonttien käyn-
nistymisestä  sekä huoneistokohtaisten muutos- ja parannustöiden toteutuksesta 

 yleinen aloitusinfo kaikkien RK -hankkeessa mukana olevien taloyhtiöiden osak-
kaille ja asukkaille 

 aloituskatselmukset yhtiöissä, linjoissa ja huoneistoissa 
 huoneistokortit muutos- ja parannustöistä 
 harjannostajaiset ja toteutuksen aikaiset muut informaatiotilaisuudet 

 
Alue- ja muut mediat pidetään ajan tasalla RK -toteutuksen etenemisestä. 
 
RK -toimikunta ohjaa ja valvoo työn suorittamisen, ja tekee esityksen työn vastaanotosta. 
 
Viestintä taloyhtiöiden RK -toteutukseen osallistumista koskevan päätöksenteon pohjaksi 
ja yhtiökokouksen päätöksistä. 
 
Alue- ja muiden medioiden informointi RK -toteutuksen etenemisestä. 
 

4.3.6.2 RK -korjauksen valmistuminen 
 

Taloyhtiö tekee päätöksen urakan vastaanotosta. 
 

Järjestetään asukastiedotus RK -toteutukseen kuulu-
neiden urakoiden vastaanottamisesta ja päättymi-
sestä sekä yhtiökohtaiset päätöstilaisuudet ja asu-
kaspalautekyselyt urakoiden toteutumisesta ja tulok-
sista. Informoidaan RK -urakan tuloksista alueen ja 
muita medioita. 

 
RK -toimikunta valmistelee esityksen takuista. 
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Taloyhtiö hyväksyy takuujärjestelyt ja niiden valvonnan. 
 
RK -korjaus on VALMIS. 
 

4.4 Esimerkki RK -hankkeen kestosta 
 

RK -hanke edellyttää taloyhtiöiltä nykyistä parempaa päätöksentekovalmiutta. Siksi RK -
hankkeen valmisteluvaiheeseen on panostettava riittävästi resursseja ja aikaa. Kuvassa 
1 on esitetty viiden (5) taloyhtiön RK -hankkeen aikajänne. Taloyhtiöissä oletetaan ole-
van 100 asuntoa ja kaksi porraskäytävää/nousulinjaa kussakin. 
 
Kuva 1. Viiden (5) taloyhtiön RK -hankkeen aikajänne 
   
 

  

        
 
 
 

Esimerkki RK -hankkeen kokonaiskesto on 5,5 - 6,5 vuotta. Yksittäisille taloyhtiöille koi-
tuu ajallista hyötyä hankkeen toteutussuunnittelussa 2 kuukautta ja toteutuksen aikana 
1,5 kuukautta, verrattuna siihen, jos kukin taloyhtiö toteuttaisi korjauksen itsenäisesti.  
 
RK -hankeella voidaan lyhentää asukkaille eniten haittoja tuottavaa varsinaista toteutta-
misaikaa 1,5 kuukautta/taloyhtiö. Mikäli toteutus tehdään st -mallilla, voi aikahyöty olla 
vieläkin suurempi.  
 

V RK -MALLIN HYÖDYT JA RISKIT 
 

Taloyhtiöille RK -mallista koituu seuraavia hyötyjä: 
 

• suurempi kokonaisuus luo mahdollisuuden resurssien lisäämiseen 
– aineelliset resurssit ja henkiset resurssit 

• taloyhtiöiden kokemusten jakaminen 
• voidaan palkata enemmän ja edullisemmin ulkopuolista asiantun-

temusta (projektinjohto, kommunikaatio/viestintä, töiden valvonta) 
peruskorjauksen alkuvaiheessa 

• tilaajan asema vahvistuu 
– tarjonnan määrä kasvaa, kun myös suuremmat rakennusliikkeet kiinnos-

tuvat suuremmista kohteista 
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• yksittäisen taloyhtiön tietämys paranee asiantuntemuksen lisääntymisen myötä 
sekä toisten taloyhtiöiden kokemusten kautta 

• huonon työn vähenemisen myötä riskit vähenevät 
• kommunikaation järjestämismahdollisuudet paranevat resurssien lisääntyessä 
• asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat ja asukkaiden tavoitteiden toteu-

tuminen paranee  
– yhdyshenkilön/viestintävastaavan kautta asukkaiden tavoitteiden ja näke-

mysten perille meno varmistuu 
• eniten haittoja tuottava toteutusaika asukkaiden kannalta lyhenee 1,5 kuukautta 
• tuottavuuden paraneminen merkitsee kustannussäästöä (10–15 %), josta osa tu-

lee taloyhtiöille/osakkaille 
 
RK -malliin sisältyy taloyhtiöiden näkökulmasta seuraavia riskejä: 
 

• projektinjohtajan ja viestintäyhdyshenkilöiden saatavuus 
• isojen rakennusliikkeiden mukaan tuloon liittyy myös riskejä 

– olemassa myös aika paljon huonoja kokemuksia 
– usein kalliimpia kuin pienet ja keskisuuret, koska noudattavat kaikkia nor-

meja ja sopimuksia täydellisesti 
– pyrkivät aina pääsemään pääurakoitsijan asemaan 

• aliurakoitsijat tekevät varsinaiset työt 
• ongelmana on riittääkö pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden kapasiteetti 

suurempien kokonaisuuksien toteuttamiseen 
• aikatauluttaminen RK – hankkeissa voi olla vaikeaa, koska taloyhtiöiden valmiu-

det poikkeavat toisistaan 
• erimielisyyksien ratkaisu RK – hankkeen eri vaiheissa 
• taloyhtiöiden erilaisuuden huomiointi ja jyvitysmalli on hyvin tärkeä 

– pääsääntö on, että kullekin taloyhtiölle lasketaan joka vaiheessa omat 
kustannukset, mutta osa kustannuksista joudutaan jyvittämään 

• tuottavuuden paranemisesta tulevan hyödyn ohjautuminen taloyhtiöille/asukkaille 
• viestinnän vaikeutuminen, kun kohderyhmäksi tulee usein taloyhtiöiden osakkaita 

ja asukkaita 
 

VI MAUNULAN RK -PROSESSI 
 
6.1 Maunula - kiitollinen kehittämisympäristö 

 
Maunula on 7.000 asukkaan yhtenäinen, vakiintunut asuinalue. Maunulan taloyhtiöiden 
verkostossa on yhteensä 42 yhtiötä, joissa on noin 4.300 asuntoa ja asuntotopinta-alaa 
noin 250.000 as-m2. Tästä Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiön KOy Maunulan asunto-
jen yhteenlaskettu asuinpinta-ala on noin 117.000 as-m2 eli runsaat 45 % Maunulan koko 
asuntokannasta. Asunto-osakeyhtiötalojen asuntoneliömetrimäärä on noin 135.000.  
 
Alueen rakennuskannasta 1950 -luvulla on rakennettu 1.800 asuntoa, 
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1960 -luvulla 1.700 asuntoa  
                 

   
         
ja 1970 -luvulla 800 asuntoa. 
 

 
 
 
KOY Maunulan asuntojen 1950- luvun taloissa putkikorjaukset on tehty 100 prosenttisesti; 
44 talossa, 56.624 m2, 956 asuntoa, samoin 1960 -luvun taloissa; 7 taloa, 25.319 m2, 553 
asuntoa. 1970 -luvun taloissa putkikorjaukset on tehty 10 talossa; 19.185 m2, 298 asun-
toa. Putkikorjaukset on tekemättä 24 talossa: 37.231 m2, 298 asuntoa. 
 
Maunulassa sosiaalinen pääoma on varsin vahva. Taloyhtiöiden yhteistyöllä on vankat pe-
rinteet, ja Maunula Seuran luoma verkosto toimii. Tämä antoi erinomaisen alustan esisel-
vityksen tekemiselle. Maunula Seuran verkosto on tarjonnut esiselvityksen tekijöille erin-
omaisen työkalun. Verkoston kautta esiselvityksen aloittaminen sujui jouhevasti, koska 
verkoston kautta saatiin asunto-osakeyhtiöiden yhteystiedot käyttöön ja Maunulan Sano-
mien kautta tieto MAP -mallin kehitysprojektista on voitu välittää sekä asunto-osakeyhtiöi-
den päättäjille että ennen kaikkea asukkaille.  
 
Esiselvitystyön aikana on käynyt selväksi, että kyseisen verkoston olemassa olo helpottaa 
ryhmäkorjausprosessin käynnistämistä. Työn aikana tämä verkosto ja sen tiedot ovat tar-
kentuneet ja verkostoon on saatu uutta sisältöä. Näin Maunulan sosiaalinen pääoma on 
vahvistunut. 
 

6.2 Aloite esiselvitykseen tuli Maunulasta 
 
Maunulan korjausten alueellisen yhteistoimintamalli-idean valmistelu käynnistyi Maunula 
forumissa 20.2.2007. Forumin jälkeen ideaa työstettiin kehitystyöryhmässä, jossa asetet-
tiin mallille tavoitteita ja mallin kehittämisen vaatimia jatkotoimia. Työryhmä esitti Maunula 
Seuralle esiselvityksen käynnistämistä putkikorjausten alueellisen yhteistoimintamallin ke-
hittämiseksi.  
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Maunula Seura päätti kokouksessaan 23.5.2007 käynnistää esiselvityksen ja tilasi sen 
Kotialue Oy:ltä. Maunula Seuran tavoitteet esiselvitykselle olivat: 
 

• putkikorjausten toteutus tapahtuu mahdollisimman edullisesti, ja asukkaan mak-
sama osuus on mahdollisimman pieni ja asunnon arvon nousu mahdollisimman 
suuri. Edullisuutta tarkastellaan asuntokiinteistöjen elinkaariajattelun mukaisesti. 

• asukkaiden asuntokohtaiset, yksilölliset tavoitteet voidaan toteuttaa korjausten yh-
teydessä  

• toteutuksen aikaiset haitat asukkaille minimoidaan 
• asukkaiden riskit minimoidaan 
• rahoitus asukkaiden kannalta edullisin 
• taloyhtiöiden asema korjauksen tilaajana vahvistuu ja riskit minimoidaan 

o asiantuntemus vahvistuu, vaihtoehtojen löytyminen ja vertailu helpottuu 
• korjausten päätöksenteko tapahtuu läpinäkyvästi 

o mukana olevien taloyhtiöiden päätösvalta turvataan ja yhteistoimintamalliin 
mukaan tulo ja irtautuminen ovat reaalisia 

• alueen taloyhtiöiden yhteistyö vahvistuu 
• korjausten yhteydessä pyritään saamaan asuinrakennukset vastaamaan nykyistä 

paremmin asukkaiden muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia siten, että ne edistävät 
asukkaiden kotona selviytymistä asukkaiden ja kiinteistöjen ikääntyessä. Selvite-
tään Maunulaan soveltuvia palvelukonsepteja ja -tuotteita ja toimintamalleja. 

 
Kotialue Oy kävi kesän 2007 aikana sopimus- ja rahoitusneuvottelut ja niiden tuloksena 
syntyi Ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosaston, Helsingin kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, Lujatalo Oy:n, NCC Rakennus Oy:n, Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:n ja Nordea Pankki Suomi Oy:n tilaus Kotialue Oy:ltä esisel-
vityksen "Maunulan peruskorjausten alueellinen yhteistyömalli" laadinnasta. Neuvottelujen 
aikana MAP -hanke hyväksyttiin osaksi Culminatum Oy:n koordinoiman asumisen osaa-
misklusterin IKE -tutkimus- ja kehitysohjelmaa. 

 
Esiselvitysyhteistyösopimuksessa määriteltiin esiselvityksen tavoitteeksi: 

 
• kehittää luottamusta herättävä, avoin toimintamalli, jolla korjausten toteutusvai-

heessa voidaan ratkaista paremmin niiden taloyhtiöille ja asukkaille aiheuttamat 
tekniset, taloudelliset ja muut haasteet paremmin kuin perinteisessä, taloyhtiö-
kohtaisessa toteutuksessa ja jolla helpotetaan taloyhtiöiden päätöksentekoa ja 
madalletaan peruskorjausten aloituskynnystä. Maunulan yhteisöllisyyden ja yh-
teistoiminnan vahvistamiseksi esiselvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä taloyhti-
öiden kanssa, jolloin asukkaiden ja taloyhtiöiden asiantuntemus voidaan hyödyn-
tää ja niiden tietämys remonttien tarpeellisuudesta ja toteuttamisen vaihtoehdois-
ta lisääntyvät.  

 
• kehittää toimintamalli, jolla asunto-osakeyhtiöiden asemaa ja osaamista tilaaja-

na/rakennuttajana vahvistetaan  
 

• kehittää toimintamalli, jolla saadaan syntymään suunnitelmallisempaa korjaus-
toimintaa ja suurempia korjauskokonaisuuksia sekä uusia toteutusmalleja sekä 
teknisten näkökohtien että asukkaiden tarpeiden kannalta 

 
• selvittää onko peruskorjausten yhteydessä tarvetta kehittää taloyhtiöiden toimin-

tatapoja siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin erilaisten asukasryhmien 
muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia ja jotka edistävät asukkaiden kotona selviyty-
mistä asukkaiden ja kiinteistöjen ikääntyessä 
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• testata Housing Enabler-mallia muutamassa kohteessa 
 

• kehittää toimintamalli, joka on sovellettavissa muihin vastaaviin asuinalueisiin, 
ottamalla huomioon niiden omat erityispiirteet.  

 
6.3 Esiselvitys käynnistyi kartoituksella toukokuussa 2007 
 

Kesän 2007 aikana suoritettiin taloyhtiökysely, jonka tavoitteena oli tarkentaa lähtötietoja 
ja kartoittaa taloyhtiöiden halukkuutta ja valmiuksia osallistua mallin käytännön kehittämis-
työhön. Se lähetettiin 42 taloyhtiölle. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 16 taloyh-
tiötä. Myöhemmin viisi (5) taloyhtiötä on ilmoittanut kiinnostuksensa.  
 
Halukkuudesta osallistua mallin kehittämiseen esiselvityksen aikana ilmoitti alun perin viisi 
(5) taloyhtiötä. Työn kuluessa kehittäjätaloyhtiöiden määrä on kasvanut kymmeneen (10). 
 
Esiselvitys on tehty asunto-osakeyhtiöiden ja niiden asukkaiden tavoitteista ja tarpeista 
lähtien. 
 
Taloyhtiöiden tarpeiden ja putkikorjaustilanteen kartoitus tehtiin asunto-osakeyhtiöille (42) 
kyselyllä touko-elokuussa 2007. Kyselyn tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: 

 
• Määräaikaan mennessä vastaukset saatiin 16 taloyhtiöltä. Posti palautti seitsemän 

kirjettä, koska "vastaanottaja oli tuntematon osoitteessa". Määräajan jälkeen vastauk-
set on saatu lisäksi viideltä (5) yhtiöltä.  

• Vastanneissa taloyhtiöissä on 900 asuntoa ja asuntoneliömetrimäärä on runsaat 
50.000. Tämä vastaa noin 50 prosenttia Maunulan asunto-osakeyhtiöissä olevista 
asuntopinta-alasta. 

• Taloyhtiöistä yksitoista (11) on rakennettu 1950 -luvulla, seitsemän (7) 1960 -luvulla, 
yksi (1) 1970 -luvulla ja yksi (1) 1990 -luvulla 

• Vastanneista taloyhtiöistä kolmessa (3) putkikorjaukset on tehty.  
• Suunnitelmat tai suunnitelmien teko on käynnissä yhdessä (1) taloyhtiössä 
• Kuntoarvio on tehty neljässä (4) taloyhtiössä. 
• Yksitoista (11) taloyhtiötä ilmoittaa, että putkikorjaukset ovat ajankohtaisia lähimmän 

viidenvuoden aikana ja yksi (1) taloyhtiö ilmoittaa, että putkikorjaukset on aloitettava 
ennen kuin alueellinen yhteistoimintamalli on toiminnassa. 

• Kaksitoista (13) taloyhtiötä haluaa lisää tietoa yhteistoimintamallin kehittämisestä 
• Viisi (5) taloyhtiötä on halukaita osallistumaan mallin kehittämiseen. 

 
Kyselyn tulos osoitti, että putkikorjaukset ovat ajankohtaisia ja taloyhtiöt ovat kiinnostunei-
ta esiselvityksestä ja että viisi taloyhtiötä oli valmis osallistumaan alueellisen yhteistoimin-
tamallin kehittämiseen.  
 
Toisaalta kysely osoitti, että taloyhtiöt eivät ole valmistautuneet putkikorjausten tekemi-
seen kovinkaan hyvin. Kuntokartoituksia tai – tutkimuksia, jotka putkikorjauksissa ovat lä-
hes välttämättömät, on tehty vain muutamissa yhtiöissä. Kyselyyn vastanneet taloyhtiöi-
den sijoittuvat Maunulan alueella kuvan 2 mukaisesti. 
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Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden sijoittuminen Maunulassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.4 Esiselvitystyön organisointi Maunulassa 
 

Maunulassa esiselvitystyön organisoinnissa kehittäjätaloyhtiöt ja ennen muuta niiden halli-
tuksen jäsenet, joita työtä aloitettaessa oli kuusi (5) ja työn loppuvaiheessa kymmenen 
(10), ovat olleet keskeisessä osassa.  
 
Kehittäjätaloyhtiöinä ovat olleet alusta alkaen olleet As.oy Koivikkotie 20–22, As.oy Haa-
vikko-tie 15–17, As.oy Suonotkontie 6, As.oy Säästötuki, As.oy Vesakko. Vuoden 2008 
alusta kehittäjiin tulivat mukaan As.oy RM -talo 62 ja As.oy Pakilantie 8. As.oy Metsäpu-
rontie 19–21, As.oy Koivikkotie 24 ja As.oy Koivikkotie 12 ovat tulleet mukaan mallin arvi-
ointivaiheessa. Taloyhtiöt edustavat 50- ja 60 -luvun kerros- ja rivitaloyhtiöitä ja niissä on 
yhteensä noin 600 asuntoa. Kehittäjätaloyhtiöt edustavat hyvin Maunulan yleistä putkikor-
jaustilannetta. 
 
Esiselvityksen tilaajat, Ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosasto, Helsingin kau-
pungin talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto, Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy, 
Uudenmaan Mestarirakentajat Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj, ovat osallistuneet mallin 
kehittämiseen asiantuntijaryhmässä, joka on jatkuvasti arvioinut kehitetyn mallin toteutta-
miskelpoisuutta. 
 
Esiselvitys käynnistyi Maunula Seuran aloitteesta ja se on osallistunut mallin kehittämi-
seen aktiivisesti sekä taloyhtiöiden kehittämistyössä että asiantuntijaryhmässä. Kotialue 
Oy:n rooli on ollut työn valmistelussa, yhteydenpidossa kehittäjätaloyhtiöiden ja tilaajien 
välillä sekä raportoinnissa.  
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6.5 Start Up 23.10.2007 käynnisti mallin kehittämisen 
 
Käytännön kehitystyö alkoi kehittäjätaloyhtiöille järjestetyllä Start Up -
tilaisuudella 23.10.2007. Tilaisuudessa asuntoministeri Jan Vapaavuori 
innosti taloyhtiöitä:  
 

" Maunula Seura on osoittanut rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta, jota 
suomalaisessa asuntopolitiikassa nyt tarvitaan. Alueellisen yhteistoi-
mintamallin ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa taloyhtiöiden ase-
maa peruskorjauksen toteutusprosessissa ja alentaa asukkaille lan-
keavia kustannuksia merkittävästi verrattuna perinteiseen peruskorja-
ustapaan."  

 
6.6 Vuorovaikutuskeskustelujen ja -suunnittelun kautta ryhmäkorjausmalliin 

                                                                                                           
Kehittäjätaloyhtiöiden kanssa on käyty vuorovaikutuskeskustelut lokakuu 2007 ja helmi-
kuu 2008 välisenä aikana (1 - 2/taloyhtiö). Tilaisuuksissa taloyhtiöiden hallituksen jäsenet 
ovat saaneet arvioitavaksi teoreettisen mallin sen hetkisessä kehitysvaiheessa. Lisäksi 
vuorovaikutustilaisuuksissa on selvitetty jokaisen taloyhtiön putkikorjaustilanne ja suunni-
telmat. Jokaisesta vuorovaikutuskeskustelusta on laadittu yhteenvetomuistio, jota keskus-
teluihin osallistuneilla on ollut mahdollisuus kommentoida.  
 
Juha Salmi Suomen Asuntotietokeskuksesta osallistui viestinnän ja vuorovaikutuksen asi-
antuntijana RK -mallin kehittämiseen ja on vastannut erityisesti asukasviestintää koskevi-
en toimenpiteiden suunnittelusta ja kuvaamisesta. 
 
Pekka Pöyhönen Kiinteistökonsultti PP-con Oy:stä on arvioinut RK -mallia erityisesti kor-
jausrakennuttamisen, projektinjohdon ja valvonnan suorittamisen osalta. 
 
Kehittäjätaloyhtiöille järjestettiin start up -tilaisuuden lisäksi yksi yhteinen arviointitilaisuus, 
13.2.2008. Kehittäjä taloyhtiöt ja tilaajien edustajat kokoontuivat arvioimaan yhdessä mal-
lia 27.2.2008. 
 

VII RK – MALLIN VAIKUTUKSET 
 

7.1 Taloyhtiön asukkaat ja hallitus mukaan kehittämiseen 
 

Asukkaiden asema ja vaikutusmahdollisuudet omien tavoitteidensa ja toiveittensa toteu-
tumiseen vahvistuvat ryhmäkorjauksessa. Toisaalta asukkaat joutuvat sitoutumaan ja 
osallistumaan peruskorjausten päätöksentekoon nykyistä aiemmassa vaiheessa.  
 
Taloyhtiöiden hallitusten jäsenten vastuu ja päätöksentekovalmiuden vaatimukset lisään-
tyvät. Odotukset taloyhtiön strategiseen suunnitteluun ja korjaustoiminnan pitkäntähtäi-
men suunnitteluun voimistuvat. 
 
Vastavuoroisesti asukkaat ja taloyhtiön päättäjät saavat ryhmäkorjausmallista parempaa 
ja asiantuntevampaa apua päätöstenteon tueksi. 
 

7.2 Korjaustoiminnalla hillitään ilmastonmuutosta ja säilytetään kansallisomaisuutta 
 

Asunto-osakeyhtiöihin on kertynyt varsin suuri kansallisomaisuus. Tämän säilymisen ja 
kohoamisen varmistaminen ovat valtion ja kuntien intressissä. Ympäristöministeriö ja kun-
nat voivat omalla ohjaustoiminnallaan auttaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista korjaustoi-
mintaa. Kaavoituksella kunnat voivat ohjata lisä- ja täydennysrakentamista ja näin tiivistää 
ja tehostaa ja elävöittää kaupunkirakennetta.  
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Ilmastonmuutos on suurin tulevaisuuden uhkakuva. Rakennusten lämmitykseen käytetään 
21 prosenttia koko energiankulutuksesta. Valtiolla ja kunnilla on mahdollisuus ohjata 
asunto-osakeyhtiöitä korjaustoiminnassaan ratkaisuihin, joilla energiataloutta voidaan 
merkittävästi parantaa. 
 

7.3 Ryhmäkorjausmalli vaatii uusia valmiuksia toteuttajilta 
 

RK -mallissa kommunikaatio on toteutuksen kaikissa vaiheissa avainasemassa. Nämä tai-
dot on prosessin jokaiseen vaiheeseen osallistuvan hallittava nykyistä huomattavasti pa-
remmin. 

 
7.3.1 Täydennyskoulutus projektin johdolle 
 

Ryhmäkorjaus asettaa projektin johdolle uusia vaatimuksia, joiden hallinta on nykyisillä 
toimijoilla puutteellista. RK -malli käynnistää aiempaa isompia hankkeita, joiden läpiviemi-
nen on yksittäisiä korjaushankkeita vaativampi tehtävä. Samoin projektinjohtoalan eläköi-
tyminen on uhka osaavien toimijoiden saamiselle tulevaisuudessa. 
 
Alan koulutusta järjestävien on tunnistettava nämä uhat ja pikaisesti käynnistettävä RK -
korjaustoiminnan vaativa täydennyskoulutus. 

 
7.3.2 Suunnittelu 
 

Hankesuunnittelu on RK -korjauksessa toteutuksen kustannusten määräytymisessä tär-
kein vaihe. Hankesuunnittelua tekevien yritysten on parannettava ennen muuta valmiuksi-
aan hankkeiden vaiheistusten ja ajoitusten hallinnassa. 
 
Toteuttamissuunnittelijat joutuvat käsittelemään suurempia, pitkäkestoisempia kokonai-
suuksia kuin yksittäisten taloyhtiöiden peruskorjauksissa. 
 

7.3.3 Toteuttajat 
 

RK -malli on uusi myös toteuttajille. Sen käyttöönotto edellyttää mallin vaatimusten ja me-
nettelytapojen omaksumista. 
 
RK -malli antaa toteuttajille alueen osalta mahdollisuuden osallistua ja tuoda asiantunte-
muksensa alueen kaavakysymyksiin, ostaa mahdollisen lisärakennusoikeuden ja ideoida 
ja tuotteistaa ratkaisuja. Toteutuksen osalta malli antaa mahdollisuuden suunnitella ja vai-
heistaa toteutuksen sekä minimoida korjauksen haitat. Yksittäisten asuntojen osalta malli 
antaa mahdollisuuden palvella paremmin suoraan asunnon omistajaa. 
 

VIII EHDOTUKSET 
 

8.1 Maunulassa MAP II:een 
 

Maunulan alueella käytiin ensimmäisen vaiheen (MAP I) aikana vilkas vuorovaikutteinen 
kehittämisprosessi, jonka tuloksena on ryhmäkorjausmalli (RK – malli) sekä tietoa ja nä-
kemyksiä mallin hyödyistä ja riskeistä. 
 
RK -mallin toteuttaminen käytännössä alkaa kohdealueen alueellisen korjausohjelman 
(ARKO) laatimisella ja yhteistyöhakuisten taloyhtiöiden ko. alueella käynnistämillä ryhmä-
korjaushankkeilla (RK -hanke). 
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Koska MAP I:ssä keskityttiin uudenlaisen tilaaja- ja käyttäjäpainotteisen toimintamallin ke-
hittämiseen, ei sen aikana ollut mahdollisuutta laatia sellaista ARKOa, jota RK – mallissa 
tarkoitetaan. Tämä olisi syytä tehdä välittömästi MAP I:n päättymisen jälkeen. Maunulan 
ARKOn laadinnan yhteydessä saadaan paljon hyödyllistä tietoa RK – mallin toimivuudes-
ta. 
 
Vaikka MAP I:ssä esitetään tiettyjen taloyhtiöiden yhteistoiminnan eli RK – hankkeen 
käynnistämistä, perustuu esitys vajavaiselle tietopohjalle. Tehtävän Maunulan ARKOn 
pohjalta taloyhtiöiden on helpompi hakeutua yhteistoimintaan, eli perustaa varsinaisia RK 
-hankkeita. MAP II:n toisena tehtävänä – ARKOn laadinnan ohella – on tukea RK -
hankkeiden syntymistä. Jos yhteistyön syntyminen jätetään taloyhtiöiden spontaanin aktii-
visuuden varaan, vaarantuu tai hidastuu RK -hankkeiden käynnistyminen tarpeettomalla 
tavalla. MAP II toimii täten taloyhtiöiden tukena siihen saakka kunnes ARKOssa esitetyt 
RK -hankkeet käynnistyvät. Käynnistymisellä tarkoitetaan hetkeä, jossa taloyhtiöt ovat 
muodostaneet RK -toimikunnan ja valinneet RK -hankkeelle projektinjohtajan. 
 
Tavoitteena on, että Maunulaan syntyy tällä tavalla vähintään kaksi RK -hanketta, jotka 
käynnistyvät viimeistään tammikuussa 2009. Maunulan ARKO valmistuu syyskuussa 
2008. 
 
MAP II:n rahoitus ja organisointi esitetään tehtävän vastaavalla toimivalla rakenteella kuin 
MAP I:ssä toimittiin. 

 
8.2 Viestintä-, levittämis-, ja maastoutus sekä kehittämisprojektin käynnistäminen 
 

RK -mallin kehittämisen lähtökohtana on, että siitä tulee pääasiallinen toimintatapa linjasa-
neerauksissa tämän hallituskauden aikana. Lisäksi on pyrittävä siihen, että se on nopeasti 
sovellettavissa myös muihin peruskorjauksiin, perusparannuksiin, täydennysrakentami-
seen, kiinteistö- ja asukaspalveluihin. 
 
Tämä edellyttää laajaa valtakunnallista projektia, jonka avulla tieto RK -mallista viedään 
jokaisen suomalaisen taloyhtiön tietoon ja harkintaan vuoden 2009 loppuun mennessä: 
VIESTINTÄPROJEKTI. 
 
Pelkkä tieto RK – mallista ei riitä ARKOjen ja RK -hankkeiden käynnistämiseen. Perustet-
tavan projektin tulee huolehtia siitä, että malli voi levitä nopeasti myös käytännössä eri 
kaupunkeihin ja alueille. Toiminta ei saa keskeytyä resurssi tai tietopulaan: LEVITTÄMIS 
JA MAASTOUTUSPROJEKTI. 
 
Lisäksi RK -mallia tulee kehittää jatkuvasti käytännön yhteistoiminasta saatavien koke-
musten ja tietojen mukaisesti. Alkuvaiheessa tämä edellyttää erittäin tiivistä yhteistoimin-
taa MAP II – projektien kanssa ja myöhemmin kaikkien käynnistyvien ARKO / RK -
hankkeiden kanssa: KEHITTÄMISPROJEKTI. 
 
Viestintä-, levittämis- ja maastoutus sekä kehittämisprojektit toteutetaan läheisessä yhtey-
dessä toisiinsa. Tavoitteena on luoda alueellisten ryhmäkorjausten innovatiivinen, vuoro-
vaikutteinen, aidosti asukaslähtöinen sekä läpinäkyvä kehittämis-, osaamis- ja oppi-
misympäristö. 
 
Hallituskauden aikana laaditaan arviolta 100 – 150 ARKOa ja käynnistetään 100 – 150 RK 
-hanketta. Tällöin RK -mallista on tullut vallitseva linjasaneerausten toimintamalli. 
 
Tämä edellyttää suunnitteluprojektia, jonka aikana hankitaan myös rahoitus toiminnalle. 
Projekti on tarkoitus rakentaa yhteistoiminnassa Culminatum Oy:n kanssa. Julkisen sekto-
rin päärahoittajaksi on kaavailtu TEKESia tai EAKR -ohjelmaa. Yksityisen sektorin rahoit-
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tajiksi kerätään suunnitteluprojektin aikana 1.5. – 15.9.2008 korjausrakentamisesta ja RK -
mallista kiinnostuneita yrityksiä. Myös kuntien erillisrahoitus oman hallintoalueensa sisällä 
laadittaville ARKOille ja käynnistyville RK – hankkeille selvitetään suunnitteluprojektin ai-
kana. Suunnitteluprojekti on tarkoitus rahoittaa YM:n ja Culminatum Oy:n tarjoamin re-
surssein. 
 
Projektin aikataulu olisi 15.9.2008 – 31.12.2009. 

 
8.3 RK – mallin edellyttämän koulutuksen lisääminen 
 

RK – mallin avulla saavutetaan pitkällä aikavälillä parempi tilanne korjausalan henkilö-
resurssipulaan, koska RK -mallin lisää tuottavuutta (10 – 15 %) ja antaa mahdollisuuden 
parantaa suunnitteluun ja urakointiin liittyviä työprosesseja. 
 
RK -mallin levittämisen aikana on syytä kouluttaa nopeasti kokeneita korjausalan projek-
tinjohtajia ja rakennuttajakonsultteja RK – mallin osaajiksi. Lähinnä tämä tarkoittaa osaa-
mista ja taitoja, jotka liittyvät ARKOjen laadintaa ja RK -hankkeiden projektinjohtajana ja 
viestintävastaavina toimimiseen. Poistamalla tämän pienen osaamiskapeikon helpotamme 
koko korjausalan työvoimapulaa selvästi. 
 
Koulutusohjelman voidaan laatia suunnitteluprojektin yhteydessä. Koulutuslaitoksia ver-
taamalla tulee selvittää, mihin kokonaisuuksiin kurssi sopisi parhaiten. Kurssi voi hyvin ol-
la maksullinen, koska RK -mallin soveltaminen on melko laajaa liiketoimintaa jo lähitule-
vaisuudessa.  
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