
MAPII+ -projektin loppuraportti 
 

1 Loppuraportin sisältö 
 

Loppuraportti koostuu kolmesta osasta 

 

1. Projektin etenemisen tiiviistä kuvauksesta (tämä asiakirja) 

 

2. Maunulan alueellisesta ryhmäkorjausohjelmasta (ARKO) liitteineen 

- taloyhtiökyselytaulukko 

- taloyhtiöiden yhteystiedot  

 

3. Ryhmäkorjauskäsikirjasta (RK – käsikirja) 

-  RK – hankkeen käynnistys ja läpivienti 

- ARKO:n laadinta 

 

2 Tekijöiden arvio projektin määrällisistä ja laadullisista tuloksista 
 

Tekijöiden näkökulmasta MAPII+ -projekti saavutti kaikki määrälliset tavoitteensa. Laadun 

arviointi voi tapahtua myöhemmin. Pääkriteerinä laadun arvioinnissa tulisi olla erityisesti kolme 

asiaa: 

 

- kuinka hyvin Maunulan RK – hankkeet edistyvät. 

o Suursuontien RK – hanke 

o Koivikkotien RK – hanke 

o Maunulan energiatehokkuuden RK – hanke (ns. MET – projekti) 

 

- kuinka hyvin lähitulevaisuuden RK – hankkeet uusilla asuinalueilla ja -kortteleissa 

kykenevät hyödyntämään RK – kasikirjaa 2009. 

 

- kuinka nopeasti RK – toiminta leviää yhä uusiin hankkeisiin ja uusille alueille. 

 

MAPII+ -projektin suurin ja käyttökelpoisin innovaatio lienee huomion kiinnittäminen 

taloyhtiöiden eli tilaajien yhteistoiminnan organisointiin. Rakennus- ja asuntoalan kehitysprojektit 

ovat tähän asti keskittyneet lähes poikkeuksetta toimialan kehittämiseen tuotantonäkökulmasta. 

Tämä on ymmärrettävää, koska kehitystoiminnan rahoittajat ovat tuotannon palveluksessa olevia 

yrityksiä. MAPII+ -projekti osoitti, että nykyajan palveluntuottajat ovat valmiita rahoittamaan myös 

”tilaajapään” kehittämistä, vaikka niille ei olisikaan varmoja takuita tilausten syntymisestä projektin 

aikana. 

 

Jos ja kun tilaajapää organisoituu suuremmiksi tilaajayksiköiksi, hyötyvät tilanteesta kaikki, koska 

silloin päästään hyödyntämään suuruuden ekonomiaa. 

 

3 Projektin tavoitteet ja tulokset 
 

Projektin tavoitteet asetettiin alun perin sopimuksessa. jonka liitteenä oli projektisuunnitelma. 

Projektisuunnitelmassa yleisemmin ilmaisuja tavoitteita tarkennettiin ensimmäisessä 

asiantuntijaryhmän kokouksessa (3.9.2009). 

 



Yhteenvetona voidaan todeta, että projekti saavutti tai ylitti kaikki sille asetetut tavoitteet. 

 

Tavoite 1:  Maunulan ARKO:n laatiminen 

 

Tulos 1:  Maunulan ARKO laadittiin sovitulla tavalla 

 

Maunulan ARKO:n taloyhtiökyselyn vastauslomakkeen palautti täytettynä 28 taloyhtiötä. Lisäksi 3 

taloyhtiötä ilmoitti muulla tavoin, että heitä ei kiinnosta taloyhtiöiden yhteistyö. Yhteensä 

taloyhtiökysely lähetettiin 41 taloyhtiölle, joten vastausaktiivisuus oli 31 / 41 = 76 %, joka on 

riittävä vastausmassa ARKO:a varten. Taloyhtiökyselyyn perustuen Maunulasta löytyi 4 lupaavaa 

RK – hanketta: 2 putkiremonttia, 1 ulkovaipparemontti ja 1 laaja energiatehokkuuden 

parantamishanke. Lisäksi selvisi, että Maunulan taloyhtiöt haluavat lisätietietoa 

täydennysrakentamisesta ja taloyhtiöiden peruskorjaushankkeiden pitkän jänteen suunnittelusta. 

 

Alueselvityksen laadinta onnistui erittäin hyvin. Yhteistyötä tehtiin tässä vaiheessa erityisesti 

Helsingin kaupungin tietokeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa. 

Kaikki hallintokunnat suhtautuivat myönteisesti ARKO:n laadintaan ja selvityspyyntöihin. 

Olennaista Maunulan kehityksessä ovat seuraavat piirteet: 

- väestörakenne pysyy seuraavat 10 vuotta samanlaisena kuin tällä hetkellä 

o tämä takaa ostovoiman ja yksityisten palveluiden säilymisen nykyisellään 

o uudelle ostarille on riittävä ostovoima 

- asuntokannassa ei myöskään tapahdu suuria muutoksia 

o alueelle tulee jonkin verran pientaloja 

o vanhan ostarin paikalle tulee 2 – 4 kerrostaloa 

- kaavallisesti alueella ei tapahdu suuria muutoksia 

o täydennysrakentaminen edellyttää pieniä muutoksia tontteihin 

o suojelukaavan valmistuminen poistaa aikanaan rakennuskiellon, mutta kaava tullee 

sisältämään rajoituksia täydennysrakentamiseen 

- yhteisöllisesti Maunula kehittyy todennäköisesti entistä tiiviimmäksi yhteisöksi, mikä on sen 

keskeinen kilpailutekijä jo lähitulevaisuudessa ja pitemmälläkin jänteellä 

 

Tavoite 2:  ARKO – käsikirjan laatiminen 

 

o ARKO – käsikirjan avulla, ARKO tulisi voida tehdä millä tahansa asuinalueella. 

 

Tulos:   Laadittiin Ryhmäkorjauskäsikirja, joka on laajempi kuin pelkkä ARKO -käsikirja 

 

Ryhmäkorjauskäsikirjan avulla voidaan käynnistää RK – hanke sekä laatia ARKO millä tahansa 

asuinalueella. Laajennus katsottiin tarpeelliseksi, koska projektin aikana vahvistui näkemys, jonka 

mukaan RK – hanke voi hyvin käynnistyä ilman ARKO:n laatimista. 

 

Tavoite 3: Maunulassa piti käynnistyä 2 – 3 RK – hanketta 

 

Tulos 3: Maunulassa käynnistyi 3 RK – hanketta 

 

ARKO:n tietojen perusteella näytti siltä, että RK – hankkeita voisi käynnistyä 4 kappaletta, mutta 

ns. ulkovaippahankkeen taloyhtiöt eivät osoittaneet riittävää aktiivisuutta hanketta kohtaan 

järjestetyssä RK – palaverissa. Maunulassa käynnistyi joulukuussa 2008 kaksi putkiremontti RK – 

hanketta. Lisäksi 25 taloyhtiön ilmaistua kiinnostuksensa oman taloyhtiön energiatehokkuuden 

parantamiseen, käynnistyi kolmannen RK – hankkeen valmistelu. Valmistelu on edennyt hyvin ja 



tästä RK – hankkeesta on kehittymässä oma erillinen pilottiprojekti (Maunulan EnergiaTehokkuus 

eli MET – projekti), jonka avulla energiatehokkuuden parantamista pyritään parantamaan muillakin 

asuinalueilla. 

 

On huomattavaa, että putkiremontteja koskevat RK – hankkeet olivat täydessä käynnissä 

(taloyhtiöiden päätökset ja RK – toimikunnan puheenjohtaja valittu) jo 2 kuukauden kuluttua 

ARKO:n valmistumisesta. Tämä osoittaa, että ARKO:n kautta saadaan liikkeelle konkreettisia RK – 

hankkeita hyvin nopeasti. 

 

Tavoite 4: RK – toimintamallin levittäminen 3 – 6 uudelle alueelle Helsingissä 

 

Tulos 4: RK – toiminnasta ilmoitti kiinnostuksensa 10 aluetta Helsingissä 

 

RK – toimintamallista ilmoitti kiinnostuksensa ympäristöministeriön avaaman hankeahaun aikana 

31 tahoa eri puolilla Suomea aikavälillä 5.9. – 31.9.2008. Kotialue Oy ilmoitti hankehausta Suomen 

Isännöintiliitto ry:n ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsenille. Näin nopea reagointi uutta 

toimintamallia kohtaan on aivan poikkeuksellista. Tämä tulos antoi hyvät edellytykset pohtia RK – 

mallin levittämistä laajemminkin. 

 

Lisäkokemusten saamiseksi todettiin, että paras tapa edetä levittämisessä oli keskittyä Helsingin 

kaupungin hankkeisiin, joita loppujen lopuksi hyväksyttiin kahdeksan. Asiaa valmistellaan 

parhaillaan Helsingin kaupungin keskushallinnon kehittämisosastolla. Lisäksi ympäristöministeriö 

ryhtyi omin toimin levittämään RK – toimintamallia Espooseen, Tampereelle, Turkuun ja 

Vantaalle. 

 

Koska levittämistieksi valittiin edellä mainittu, luovuttiin valtakunnallisen TEKES – projektin 

valmistelusta toistaiseksi. Neuvottelujen aikana TEKES ilmaisi alustava kiinnostuksensa RK – 

mallin levittämistä koskevan projektin rahoittamista kohtaan 

 

4 Projektin eteneminen ja innovaatiot 
 

Projektin käynnistyminen 

 

Projektin toimijoiden eli Kotialue Oy:n näkökulmasta MAPII+ -projektin valmistelu alkoi jo MAP 

– projektin aikana eli vuoden 2008 alussa. Ensimmäinen työtehtävä oli projektisuunnitelman 

luonnoksen laadinta ja vähittäinen täydentäminen rahoitusneuvottelujen myötä. Käytännössä 

rahoitus oli riittävän valmis Juhannukseen, joten ensimmäinen viesti projektin käynnistymisestä 

voitiin lähettää taloyhtiöille 24.6.2008. 

 

Lopullinen projektisuunnitelma ja rahoitussopimukset allekirjoitettiin 28.8.2009. 

 

Rahoittajaosapuoliksi lähtivät mukaan tähän mennessä julkiselta sektorilta ympäristöministeriö, 

Helsingin kaupunki ja Culminatum Oy sekä yksityiseltä sektorilta aakkosjärjestyksessä Bauer 

Watertechnology Oy, Eerola yhtiöt, Elisa Oyj, Fenestra Oy, Helsingin Energia, Lujatalo Oy, Mikko 

Vahanen yhtiöt Oy, NCC Rakennus Oy, Nordea Oyj ja Uponor Oy. 

 

Ensimmäinen projektin yhteistyökumppaneiden tapaaminen (ATR 1) pidettiin 4.9.2009 

ympäristöministeriössä, jossa vahvistettiin projektin tavoitteet ja työskentelytapa. Tässä 

tilaisuudessa kuultiin myös muiden asuinalueiden ja taloyhtiöiden mahdollisuudesta osallistua 

ympäristöministeriön lähiöohjelman hankehakuun. Tämä tieto aiheutti projektille sivutehtävän, 



koska hankehaun määräaika meni umpeen 31.9.2008. Kuten aiemmin on mainittu, Kotialue Oy 

tiedotti hankehausta eri puolille Suomea. Tämän tuloksena Kotialue Oy:ön oli yhteydessä 31 tahoa, 

jotka olivat kiinnostuneita RK – toimintaan osallistumisesta. Nopean tiedotuksen aiheuttama 

kiinnostus yllätti projektin ja antoi uskoa toimintamallin hyväksyttävyyteen kentällä. Helsingistä 

yhteyttä otti 15 eri tahoa / aluetta, joista 10 jätti hankehakemuksen ympäristöministeriöön 

määräajassa. 

 

Projektin avoin Start Up – tilaisuus pidettiin Maunulan Yhteiskoululla 22.9.2009 klo 18.00 – 20.30. 

Tilaisuuden avasi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja tilaisuudessa esiteltiin 

MAPII+ -projektin tavoitteita ja periaatteita. Koska taloyhtiökysely oli lähetetty yhdessä Start Up – 

kutsun kanssa, oli taloyhtiöillä mahdollisuus kysellä myös kyselyyn liittyviä yksityiskohtia. 

Varsinaisen ohjelman jälkeen käytiin ryhmäkeskusteluja iltapalan yhteydessä. Tilaisuudessa oli 

noin 60 henkilöä. Start Up – tilaisuuden kutsut ja juttu julkaistiin sekä Maunulan kotisivuilla sekä 

Maunulan Sanomissa. Kaiken kaikkiaan projektin Start Up – viestintä onnistui erittäin hyvin. 

 

Taloyhtiökyselyssä mainittu viimeinen palautuspäivä oli 3.10.2008, johon mennessä oli saapunut 21 

vastausta. Ensimmäinen ”karhukirje” lähetettiin taloyhtiöille 7.10.2009, jossa vastauksia pyydettiin 

15.10. mennessä. Sen lisäksi taloyhtiöiden yhdyshenkilöille soitettiin asiasta. Tämä ponnistus 

aiheuttikin toivotun tuloksen ja lomakkeita palautettiin yhteensä 28 kappaletta. Lisäksi 3 taloyhtiötä 

ilmoitti, etteivät ne aio vastata lomakkeeseen, koska heitä ei kiinnosta yhteistyö tässä vaiheessa. 

Koska vastauksia oli nyt saatu 31 / 41 = 76 %, päätettiin kyselyiden karhuaminen lopettaa. 

Yhteenveto ja analyysi taloyhtiöiden vastauksista valmistuivat 4.11.2008 mennessä. 

 

Tässä vaiheessa projekti päätti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa yrittää järjestää Tallinnan 

risteilyn, jossa olisi ollut mahdollista paneutua tarkemmin RK – toimintaan sekä taloyhtiöiden 

tarpeisiin ja yhteistyökumppaneiden tuotteisiin. Tilaisuuteen ei kuitenkaan saatu riittävästi 

osanottajien, joten se ensin siirrettiin kaksi kertaa ja lopuksi ajatuksesta luovuttiin kokonaan. Oli 

selvää, että taloyhtiöt osallistuivat aktiivisesti vain Maunulassa järjestettäviin tilaisuuksiin. 

 

Samaan aikaan taloyhtiökyselyn kanssa käytiin kaupungin eri hallintokuntien kanssa palavereita, 

joissa kartoitettiin alueselvityksen tietoja. Kaupungin hallintokunnat suhtautuivat erittäin 

myönteisesti tähän toimintaan ja näkivät siinä mahdollisuuksia kaupungin omien tavoitteiden 

edistämiseksi esim.  hyvän korjaustavan ja täydennysrakentamistavoitteiden suhteen. Alueselvitys 

saatiin valmiiksi samaan aikaan kuin taloyhtiökysely. 

 

Lokakuun lopussa (28.10.2008) käytiin Helsingin kaupungin keskushallinnon kehittämisosaston 

kanssa ensimmäiset neuvottelut RK – mallin levittämisestä uusille alueille ympäristöministeriön 

hankehaussa aktiivisuutensa osoittaneille alueille ja hankkeisiin. 

 

Maunulan ARKO:n luonnos esiteltiin asukastilaisuudessa 12.11.2008 klo 18.00 – 20.30 Maunulan 

Yhteiskoulussa. Tilaisuudessa käytiin vilkas keskustelu, joka vahvisti käsitystä, että ARKO innosti 

taloyhtiöitä yhteistoimintaan. Tässä yhteydessä myös yhteistyökumppaneilla oli mahdollisuus 

kertoa itsestään lyhyesti ja jakaa omaa aineistoaan. Keskustelu jatkui iltapalan myötä. 

 

Tämän jälkeen Maunulan ARKO:n viimeistely jatkui. Maunulan ARKO valmistui marraskuun 

loppuun mennessä. Se julkaistiin Maunulan kotisivuilla pdf – tiedostona 22.12.2008. 

 

RK – hankkeet käynnistyivät RK – palavereilla jo marraskuun lopussa eli vain 2 viikkoa 

asukastilaisuuden jälkeen. Ensimmäisenä kokoontui Suursuontien RK – hanke (27.11.2008), johon 

osallistuivat 7 AsOy:tä. Seuraavaksi kokoontui Koivikkotien RK – hanke (1.12.2008), johon 



osallistui 5 AsOy:tä. Nämä molemmat RK – hankkeet etenivät taloyhtiöiden päätöksentekoon. 

Kolmas RK – hanke kokoontui 3.12.2008, mutta tähän RK – palaveriin saapui vain 2 taloyhtiötä, 

joten palaveri päätettiin siirtää ja lopulta tämä prosessi pysähtyi innostuksen puutteeseen. Neljännen 

RK – hankkeen (Maunulan taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantaminen) valmistelu alkoi 

11.12.2008. Koska tässä RK – hankkeessa oli kyse 25 taloyhtiön ilmaisemasta kiinnostuksesta, 

päätettiin siitä kehittää erillisprojekti. Tähän vaikutti erityisesti projektin kahden 

yhteistyökumppanin (Elisa Oyj ja Helen) asiantuntemus ja kiinnostus. Asia esiteltiin 

ympäristöministeriölle 15.12.2008. SITRA:lle hanke esiteltiin 6.2.2009. 

 

Joulukuun alussa ARKO:n laatijat ryhtyivät valmistelemaan ARKO – käsikirjaa. Jo alussa todettiin, 

että Maunulan ARKO:ssa noudatettu työskentelytapa oli periaatteessa oikea, mutta ehkä liian 

raskas. ARKO:n laadinnan tuli olla helppoa ja ARKO:sta piti ilmetä tiiviissä muodossa vain 

taloyhtiöitä eniten kiinnostavat asiat. 

 

Toinen yhteistyökumppaneiden tapaaminen järjestettiin 19.12.2008 Helsingin Energian tiloissa. 

Tilaisuudessa käytiin läpi projektin kulkua sekä esiteltiin Maunulan ARKO, RK – hankkeiden 

tilanne sekä ARKO – käsikirjan laadinnan perusteet. Projektin jatkotyösuunnitelmalle saatiin 

yhteistyökumppanien hyväksyntä. 

 

Vuoden alussa keskityttiin ARKO – käsikirjan kehittämiseen. Tässä vaiheessa alkoi vahvistua 

näkemys, että ”ARKO – käsikirjan” sijaan tulisikin laatia ”RK – käsikirja”, joka sisältäisi sekä RK 

– hankkeen käynnistämisen ja läpiviennin suoraan että ARKO:n laadinnan ohjeet. 

 

Tammikuussa pidettiin Suursuontien ja Koivikkotien RK – toimikuntien järjestäytymiskokoukset 

(20.1.2009 ja 27.1.2009). Molemmissa hankkeissa kaikki taloyhtiöiden hallituksen olivat 

hyväksyneet RK – toiminnan periaatteet ja nimenneet omat edustajansa RK – toimikuntaan. Näin 

ollen 9 taloyhtiötä (6 + 3) oli käynnistänyt konkreettisen yhteistyön putkiremonttiensa hoitamiseksi 

yhteistoimin. Mainittakoon, että ARKO:n taloyhtiökyselyssä kysyttiin, onko taloyhtiö tehnyt 

minkäänlaista yhteistyötä toisen taloyhtiön kanssa. Vain kaksi taloyhtiötä ilmoitti tehneensä. ARKO 

oli siten 4,5 -kertaistanut Maunulan taloyhtiöiden yhteistoiminnan 2 kuukaudessa! RK – 

toimikunnan järjestäytymiskokouksissa toimikunnille valittiin puheenjohtajat, jotka vastaavat 

toiminnan valmistelusta projektinjohtajan valintaan asti. Suursuontien RK – hankkeen 

puheenjohtajaksi valittiin Eino Rantala ja Koivikkotien RK – hankkeen puheenjohtajaksi Matti 

Syrjänen. 

 

Helmikuussa keskityttiin MET – projektin eli Maunulan energiatehokkuus RK – hankkeen 

edistämiseen. Asiasta järjestettiin tapaaminen ympäristönministeriössä, Kiinteistöliitossa 

(Kerrostalon sisäilmasto – projekti) ja iso yritystapaaminen Helenin tiloissa.  

 

Sen jälkeen toiminta on keskittynyt Maunulan RK – hankkeiden konsultointiin, Helsingin 

levittämishankkeen avustamiseen ja MET – projektin julkisen ja yritysrahoituksen järjestämiseen. 

RK – käsikirja valmistui 18.3.2009 ja tämä tiivistelmä 18.3.2009. 

 

MAPII+ -projektin isoimmat innovaatiot ja havainnot olivat: 

- ARKO:n laadinnassa taloyhtiöiden vastausten karhuaminen on erittäin tärkeää 

- ARKO tulee laatia kevyemmin kuin Maunulassa tehtiin 

- ARKO lisää aidosti taloyhtiöiden yhteistoimintahalukkuutta 

- RK – hankkeet käynnistyvät yllättävän nopeasti 

- Oli tärkeää laati RK – käsikirja eikä ainoastaan ARKO – käsikirja 

- RK – hankkeiden organisoituminen oli yllättävän helppoa 



- Mallipäätös – ehdotusjärjestelmä toimii taloyhtiöiden mielestä 

- Energiatehokkuuden parantaminen omaehtoisesti kiinnostaa taloyhtiöitä todella paljon 

(sosiaalinen tilaus on olemassa) 

- Kiinnostus RK – toimintaan oli yllättävän suurta (sosiaalinen tilaus on olemassa) 

o ympäristöministeriön hankehaun synnyttämä kiinnostus) 

 

 

Helsingissä 24.3.2009 

 

 

 

Mikko Virkamäki   Paavo Kykkänen 

Kotialue Oy    Kotialue Oy 

toimitusjohtaja   projektinjohtaja 

mikko.virkamaki@kotialue.fi  paavo.kykkanen@elisanet.fi 

p 050 5937282   040 548 3240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


