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ABSTRACT
Housing co-operatives usually organize their renovation projects independently. The group renovation is a renovation form in which several
housing co-operatives attempt to achieve benefits by cooperation. The
benefits can be, for example, cost savings, better quality, or more optimized schedule.
Construction management and consulting company Rakennuttajatoimisto
Valvontakonsultit Oy has tried to increase awareness of group renovations
among housing co-operatives. The main objective of this thesis was to seek
out and inspect possible benefits and challenges related to group renovation.
In the thesis the main steps of renovation projects are described simply
and concisely. The description of the group renovation process is based on
written sources. In addition, as part of this thesis, detailed information, visions and experiences on group renovation were gathered by interviews
and workshops. Also cost comparison were prepared where applicable.
Group renovation proved to be an enabler of several advantages, but they
do not appear to be self-evident. Operating in a group generates safety
and enables cost savings as well as a shorter timeline of renovation. Compared to individual housing co-operative renovation projects, group renovation is more likely to bring about improvements in quality.
Group renovation also has its challenges. In the background of decisions
there are usually owners of the apartments in different stages of their life,
as well as the real estate investors. The success of the social cooperation
between the house co-operatives is never guaranteed but it is rewarding
when it is done successfully.
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1

JOHDANTO
Ryhmäkorjaaminen on melko huonosti tunnettu korjaamisen muoto, joka
kuitenkin mahdollistaa asunto-osakeyhtiöille merkittäviä hyötyjä. Useissa
ryhmäkorjauksesta kertovissa lähteissä siitä on kirjoitettu melko myyntihenkisesti ja niissä lähestytään varovaisen hienotunteisesti ryhmäkorjauksessa esiintyviin käytännön haasteisiin.
Opinnäytetyössä kuvataan korjaushankkeen kulku pääpirteittäin eri vaiheineen. Hankevaiheet ovatkin osapuilleen samat kaikille korjaushankkeille hankemuodosta riippumatta. Urakkamuodoista opinnäytetyössä on
nostettu esille vain korjaushankkeissa yleisimmin käytetyt. Kaikkia esiteltyjä urakkamuotoja ei kuitenkaan voi suositella käytettäväksi ryhmäkorjaushankkeissa.
Ryhmäkorjauksen kirjallisiin lähteisiin perustuva kirjallinen tarkastelu perustuu pitkälti Rakennusinsinööriliiton teokseen RIL 260-2012, Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus. Kyseinen RIL:n teos on
yksi harvoista ryhmäkorjaukseen perehtyneistä kirjallisuuden lähteistä. Teoksen taustavaikuttajana on toiminut tämänkin opinnäytetyön haastattelulähteenä toiminut rakennuttajakonsultti Juuso Hämäläinen, sekä opinnäytetyön aiheen osoittanut Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy.
Opinnäytetyössä tarkastellaan ryhmäkorjauksen kirjallisia lähteitä ja nostetaan niissä esiintyneitä asioita esille kokemusten valossa. Erityisesti
haastattelujen kautta saatu näkemys ryhmäkorjauksen edellytyksistä ja
niihin liittyvistä haasteista nousee työssä merkittävään rooliin. Kustannussäästöjen tarkastelua on tehty etsimällä vertailuaineistoa samankaltaisten
toteutuneiden hankkeiden dokumentaatiosta.
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KORJAUSHANKKEEN KULKU
Asunto-osakeyhtiön hallituksen tulee vuosittain esittää tilinpäätöskokouksessa seuraavien viiden vuoden aikana oleellisesti yhtiövastikkeeseen vaikuttavista kunnossapitotarpeista. Usein kiinteistölle laaditaan kuntoarvion
ja/tai kuntotutkimuksen perusteella kunnossapitosuunnitelma, eli pitkän
tähtäimen suunnitelma (PTS) kiinteistössä suoritettavista ylläpitotoimenpiteistä. (RT 18-11220, 2016, s. 2)
Kuntoarvio laaditaan pääosin asiantuntijoiden aistinvaraisten havaintojen
perusteella rakenteita rikkomatta. Näin saadaan yleiskuva kiinteistön teknisestä kunnosta. Kuntoarvioijat saattavat epäillä kiinteistössä olevan vaurioita, joita ei pystytä havainnoimaan tai niistä ei saada varmuutta
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rakenteita rikkomatta ja tällöin suositellaan kuntotutkimusten tekemistä.
Kuntotutkimukset voivat liittyä esimerkiksi sisäilmaston tutkimiseen, kosteus- ja homevaurioiden tutkimiseen, julkisivun kunnon tutkimiseen tai taloteknisten laitteistojen kuntotutkimukseen. (RT 18-11295, 2018, s. 4)
Korjaushankkeen eri vaiheet on esitetty alla olevassa kuvassa 1. Samasta
kuvasta on myös nähtävissä, missä vaiheessa hanketta sen sisältöön ja näin
ollen myös kokonaiskustannuksiin on mahdollista vaikuttaa minkäkin verran. Valmiusastetta kuvaava käyrä osoittaa samalla myös, missä vaiheessa
hanketta kustannukset realisoituvat maksettavaksi. Hankkeen alkuvaiheissa tehdään suurin osa hankkeen kokonaiskustannuksiin vaikuttavista
päätöksistä ja sen vuoksi ensimmäisiin hankevaiheisiin tuleekin panostaa
erityisesti. Kun rakentamisen ohjausvaihe eli itse rakentaminen on alkanut,
ei kustannuksiin juurikaan enää voi vaikuttaa, vaan hankkeen kokonaiskustannukset määräävät tekijät on jo päätetty.

Kuva 1.

2.1

Hankkeen vaiheet, kustannuksiin vaikuttaminen ja valmiusaste
(Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, 2014).

Tarveselvitys ja hankkeen valmistelu
Taloyhtiöiden korjaushankkeet käynnistyvät yleensä kunnossapitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden perusteella. Kunnossapitosuunnitelmassa ehdotettuja korjaustarpeita sekä aikataulua tulee kuitenkin tarkastella siten, että korjaushankkeen kokonaisuus olisi mahdollisimman järkevä. Osia ehdotetuista korjaustoimenpiteistä voi olla syytä yhdistellä ja
toisia taas vastaavasti siirtää myöhempään ajankohtaan. (RT 18-11220,
2016, s. 2)
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeesta tulee osakkaiden päätöksenteon
tueksi laatia alustava projektisuunnitelma ja organisoida hankeryhmä,
sekä laatia ehdotus hankesuunnittelijasta. (RIL 252-1-2009, s. 65)
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Mahdollisuudet ryhmäkorjaushankkeen perustamiseksi tulisi selvittää
mieluiten jo tarveselvitysvaiheessa, jotta yhteistyö muiden yhtiöiden
kanssa saataisiin mahdollisimman ajoissa käyntiin ja seuraavat hankevaiheet suoritettua koordinoidusti (RIL 260-2012, s. 44).
2.2

Hankesuunnittelu
Hankesuunnitelmassa tarkennetaan ja täydennetään tarveselvitysvaiheen
tietoja. Siinä arvioidaan eri toteutusvaihtoehdot sekä toteutusmuodot, ja
laaditaan niistä perustellut selvitykset päätöksenteon tueksi. Hankesuunnitelma antaa siten hankkeen aloittamisesta päättäville henkilöille kattavan selvityksen
− kiinteistön perustiedoista
− kiinteistön nykytilasta
− tarvittavista lisäselvityksistä ja -tutkimuksista
− hankkeen sisällöstä ja laajuudesta
− hankkeen aikataulusta
− hankkeen kustannuksista.
Erityisesti linjasaneeraushankkeissa ratkaisuvaihtoehtojen merkitys korostuu, koska välittömien kustannusten lisäksi valinnat vaikuttavat kiinteistön
käyttökustannuksiin, toimivuuteen ja arvostukseen pitkällä aikavälillä. (RIL
252-1-2009, s. 67)
Hankesuunnitteluun tulee panostaa, koska huolellisesti laadittu hankesuunnitelma pienentää merkittävästi riskejä mm. suunnittelu- ja toteutusvaiheen lisä- ja muutostöistä aiheutuvien lisäkustannusten, sekä aikataulun pitkittymisen suhteen. Kuvasta 1 on nähtävissä, että itse hankesuunnittelun kustannukset ovat erittäin pienet kokonaiskustannuksiin nähden,
vain noin 0,5–3 % luokkaa, mutta hankkeen kokonaiskustannuksiin vaikuttavista tekijöistä suurin osa päätetään juuri hankesuunnitteluvaiheessa.
(RIL 252-1-2009, s. 67)

2.3

Suunnittelun valmistelu
Riippuen urakkamuodosta, hankkeen suunnittelijoiden valinnasta vastaa
joko rakennuttaja tai urakoitsija. Suunnittelun valmistelussa pyydetään
suunnittelutarjoukset, valitaan suunnittelijat ja käynnistetään itse suunnittelutyö. Riippumatta siitä, kenen vastuulla on suunnittelijoiden valinta, tulee sopimusneuvotteluissa käydä huolellisesti läpi suunnittelijan tehtävät
ja vastuut, jotta varmistutaan, että suunnittelijat ovat ymmärtänee rakennuttajan tarpeet ja vaatimukset. (RIL 252-1-2009, s. 72)
Hankesuunnitteluvaiheessa käytetyt suunnittelijat ovat jo perehtyneet
kohteeseen, joten mikäli yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa, saattaa olla kannattavaa jatkaa saman suunnitteluryhmän kanssa.
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2.4

Suunnittelu
Pääsuunnittelijan johdolla tapahtuva suunnittelutyö jaetaan tavallisesti
useaan vaiheeseen: ehdotussuunnittelu, luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu ja täydentävä suunnittelu (Salminen, 2015, s. 45).
Ehdotussuunnitelman mukaiset suunnitelmat ovat mahdollisesti syntyneet jo hyvin laaditun hankesuunnitelman yhteydessä. Luonnossuunnitteluvaiheen piirustukset soveltuvat rakennusluvan hakemiseen ja toteutussuunnitelmat ovat yksityiskohtaiset piirustukset toteutusta varten.
Suunnitteluvaiheeseen liittyy oleellisesti myös projektinjohtajan koordinoima suunnittelun ohjaustyö, jolla varmistetaan, että suunnittelu johtaa
asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat niin teknisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Projektinjohtaja yhdessä hanketukiryhmän kanssa hyväksyy suunnitelmat, pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä sekä tiedottaa osakkaita suunnittelun etenemisestä. (RIL 252-12009, s. 73)

2.5

Rakentamisen valmistelu
Rakentamisen valmisteluvaiheessa kilpailutetaan urakoitsijat ja tehdään
urakoitsijavalinnat. Myös pääurakoitsijan lisäksi muut rakennustöiden toteutuksesta vastaavat henkilöt nimetään viimeistään tässä vaiheessa, kuten valvojat sekä keskeiset aliurakoitsijat. Rakentamisen valmisteluvaiheeseen tulee myös urakoitsijalle varata riittävästi aikaa valmistautua tulevaan rakennushankkeeseen. Urakoitsijan tulee valmisteluvaiheessa aikatauluttaa ja valmistella tuotehankinnat sekä rakennusvaiheet. (Salminen,
2015, s. 46)

2.6

Rakentaminen
Rakentamisvaiheessa urakoitsijat toteuttavat rakennustöitä aiemmissa
hankevaiheissa laadittujen suunnitelmien pohjalta siten, että laatu ja laajuus vastaavat laadittuja sopimuksia.
Rakentamisen aikaiset vastuut ja tehtävät rakennuttajan osalta riippuvat
mm. valitusta urakkamuodosta. Joustavan etenemisen kannalta on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että rakennuttaja on valmis toimittamaan mahdollisesti tarvittavia lisätietoja, sekä tekemään päätöksiä heti tarpeen ilmettyä. (Salminen, 2015, s. 48)
Rakentamisvaiheeseen liittyy oleellisesti myös lisä- ja muutostyöt. Niillä
voi olla merkittävä vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin. Lisätyöt
ovat suunnitelmien puutteista tai rakennuksen piilevistä ominaisuuksista
johtuvia töitä, jotka aiheuttavat urakoitsijalle ennakoimattomia
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kustannuksia. Tällaiset kustannukset lankeavat lähtökohtaisesti taloyhtiön
maksettaviksi. (Salminen 2015)
Muutostyöt taas johtuvat siitä, että syystä tai toisesta halutaan muuttaa jo
tehtyjä suunnitelmia. Muutostyöt voivat myös olla yksittäisten osakkaiden
omaan huoneistoonsa tilaamia töitä, kuten suunnitelmista poikkeavat
keittiö- tai kylpyhuonekalusteet. Tällaiset kustannukset tulee pitää erillään
muusta hankkeesta ja yleensä urakoitsija sopiikin niistä erikseen osakkaan
kanssa. (Salminen 2015)
Lisä- ja muutostöiden käsittelyprosessi tulee sopia erittäin huolellisesti
kaikkien osapuolten kesken, jotta rakentamisen aikana niistä aiheutuvat
kustannukset eivät johda erimielisyyksiin osapuolten kesken. Hankkeen
suunnitteluvaiheilla on erittäin suuri merkitys siihen, kuinka paljon lisä- ja
muutostyöt nostavat taloyhtiön tai yksittäisen osakkaan kustannuksia rakennusvaiheen aikana.
2.7

Luovutus ja vastaanotto

2.7.1 Loppukatselmus ja vastaanottotarkastus
Kun hankkeen korjaustyöt on saatu suunnitelman mukaisesti suoritettua,
pidetään loppukatselmus rakennusvalvontaviranomaisten kanssa, jotka
tarkastavat, että rakennustyö on suoritettu voimassa elevan rakennusluvan ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. (RIL 252-1-2009, s. 89)
Varsinaisen urakkasuorituksen vastaanotto suoritetaan vastaanottotarkastuksessa. Vastaanottotarkastusta ei tule pitää, ellei urakka ole vain pieniä, suhteellisen nopeasti korjattavissa olevia virheitä ja puutteita vaille
valmis. Tavoitteena on kuitenkin aina saada työ niin valmiiksi, ettei virheitä
tai puutteita enää ole vastaanottotarkastusta pidettäessä. Mikäli virheitä
tai puutteita kuitenkin vielä ilmenee, on ne syytä kirjata mahdollisimman
kattavasti ja tarkasti vastaanottotarkastuspöytäkirjaan, koska tämän jälkeen vaatimuksia ei tarvitse enää huomioida. Mikäli urakka otetaan vastaan puutteellisena, määrätään töiden suorittamiseen varattava aika, sekä
viimeisestä maksuerästä pidätettävä osuus, kunnes urakka on kokonaan
valmis. (RIL 252-1-2009, s. 90)
2.7.2 Taloudellinen loppuselvitys
Mikäli taloudellisia asioita ei ole käsitelty vastaanottotarkastuksen yhteydessä, pidetään erillinen taloudellinen loppuselvitys ja siitä tehdään pöytäkirja. Taloudellisessa loppuselvityksessä tarkastetaan rakennuttajan ja
urakoitsijan välisten maksujen lopullinen tilanne. Taloudellinen loppuselvitys on takaraja, johon mennessä molempien osapuolten on esitettävä
toisiinsa kohdistuvat vaatimukset. Taloudellisessa loppuselvityksessä käsitellään kaikki maksetut ja maksamattomat urakan mukaiset maksuerät,
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tehdyt lisä- ja muutostyöt, sekä mahdolliset vaateet mukaan lukien kolmansien osapuolten vaateet. Taloudellisen loppuselvityksen jälkeen ei
urakkaan liittyviin raha-asioihin voida enää palata. Tämän vuoksi mitään
seikkoja ei saa jättää selvittämättä ja sopimatta. (RIL 252-1-2009, s. 91)
2.8

Takuuaika
Korjaushankkeen takuuaika alkaa, kun kohde on vastaanotettu. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan takuutarkastuksien ajankohdat. Tarkastuksissa kirjataan kaikki virheet ja puutteet, jotka katsotaan kuuluviksi urakoitsijan vastuulle. (RIL 252-1-2009, s. 92)

2.9

Selvitys osakkaille
Taloyhtiön on korjaushankkeista tehtävä osakkaille kattava selvitys varojen käytöstä. Selvityksestä tulee ilmetä, mitkä olivat hankkeen kokonaiskustannukset, lisä- ja muutostyöt, rakennuttajakulut, projektinjohtokulut
jne. Tämän lisäksi tulee selvittää, miten kulut kirjataan taloyhtiön kirjanpitoon ja miten osakkaat voivat halutessaan suorittaa lainaosuutensa nopeutetusti. (RIL 252-1-2009, s. 92)

3

URAKKAMUODOT
Rakennushankkeiden urakkamuodot poikkeavat toisistaan sen mukaan,
miten rakennushankkeiden eri sopimussuhteet muodostetaan. Urakkasopimuksella määritellään tilaajan ja urakoitsijan vastuut, velvollisuudet ja
oikeudet. Sen mukaan, mitä suoritusvelvollisuuden laajuudesta ja maksuperusteista on sovittu, ja millaiset ovat sopimussuhteet tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä, määräytyy kulloinkin kysymyksessä olevan hankkeen urakkamuoto. (Liuksiala, 2004, s. 41)
Urakkamuodot voidaan jaotella ryhmiin suoritusvelvollisuuksien, maksuperusteiden tai urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella taulukon 1
mukaisesti.
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Taulukko 1. Urakkamuotojen jaotteluperusteet. (RIL 260-2012, s. 26)
Suoritusvelvollisuus

Maksuperuste

Urakoitsijoiden väliset suhteet

kokonaisvastuurakentaminen kokonaishintaurakka

pääurakka

suunnittele ja toteuta -urakka yksikköhintaurakka

aliurakka

projektinjohtourakka

laskutyöurakka

sivu-urakka

kokonaisurakka

tavoitehintaurakka

erillisurakka

jaettu urakka/osaurakka

alistettu sivu-urakka
yhteistoimintaurakka

Erityisesti suunnittelua sisältäviä urakkamuotoja harkittaessa, tulee huomioida, että jos vain osa suunnittelusta on urakoitsijan vastuulla, saattavat
vastuukysymykset muodostua epäselviksi, koska ongelmat voivat johtua
usean eri tahon suunnitelmista tai toimenpiteistä. (Liuksiala, 2004, s. 41)
3.1

Kokonaisurakka
Kokonaisurakassa yksi pääurakoitsija vastaa korjauksen toteuttamisesta tilaajan määrittelemässä laajuudessa. Tilaaja teettää ensin suunnitelmat
valmiiksi toteutussuunnitelmia myöten ja pyytää tarjoukset suunnitelmien
mukaisen työn toteuttamisesta. Tällöin vastuu suunnitelmien oikeellisuudesta on tilaajalla, ja tilaajalle jää selkeä riski mahdollisten lisä- ja muutostöiden suunnittelusta ja työkustannuksista, mikäli suunnitelmissa ilmenee
virheitä. (Salminen, 2015, s. 61)
Kokonaisurakassa urakkahinta on yleensä kiinteä, eikä kaupallisia kannustimia ole, jotka kannustaisivat urakoitsijaa etsimään parempia ratkaisuja
tai tekemään urakkaa yhtään nopeammin, kuin urakkasopimuksessa on
sovittu.

3.2

Jaettu urakka
Taloyhtiö voi myös teettää korjaushankkeen työt erillisinä urakoina. Tällöin
erillisurakoiden hinnat saadaan mahdollisesti alhaisempina, kuin jos ne annettaisiin osaksi kokonaisurakkaa. Jaetussa urakassa urakoitsijoilla ei ole
keskinäistä sopimusta tai vastuuta, joten rakennuttaja voi esimerkiksi joutua vastuuseen erillisurakoitsijan pääurakoitsijalle aiheuttamasta viivästyksestä tai vahingosta. (Liuksiala, 2004, s. 43)

3.3

KVR-urakka
KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen on tilaajan näkökulmasta
melko yksinkertainen vaihtoehto. Siinä urakoitsija vastaa kohteen suunnittelusta, kokonaiskoordinoinnista sekä rakennuskohteen toteuttamisesta.
Urakoitsija vastaa myös aliurakoitsijoiden toiminnasta kuin omastaan.
(Liuksiala, 2004, s. 41)
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KVR sopii hyvin korjauskohteisiin, koska vanhoja rakenteita purettaessa yllätyksiltä harvemmin vältytään kokonaan ja tällöin rakennuttajalla ei ole
vastuuta tai velvollisuutta teettää tai korjata suunnitelmia. Suuremmissa
poikkeamissa urakoitsija saattaa hyvinkin esittää eteen tulleita muutoksia
tehtäväksi lisätöinä ja tämä voi olla hyvinkin perusteltua. Tilaajan tulee yhdessä omien rakennuttajakonsulttien ja valvojien kanssa olla suunnitelmista ja sopimuksen sisällöstä hyvin perillä, jotta vältytään aiheettomilta
lisätöiden kustannuksilta.
3.4

ST-urakka
Suunnittele ja toteuta -urakasta (ST-urakka) käytetään myös nimitystä SRurakka eli suunnittele ja rakenna -urakka. Joidenkin kirjallisuuslähteiden
mukaan ST- ja KVR-urakka mielletään yhdeksi ja samaksi urakkamuodoksi.
ST-urakkamuoto poikkeaa kuitenkin KVR-urakasta esimerkiksi tilanteessa,
jossa tilaaja hankkii ja vastaa itse kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta,
mutta muut urakkaan kuuluvat suunnittelu- ja rakentamisen tehtävät ovat
urakoitsijan vastuulla. Tällöin on erityisen tärkeää sopia urakoitsijan ja
suunnittelijoiden kesken suunnittelun vastuurajoista.

3.5

Projektinjohtourakka
Projektinjohtourakassa päätoteuttaja vastaa rakennustöiden ja osin suunnittelunkin johtamisesta, mutta ei pääsääntöisesti toteuta niitä omalla työvoimalla. Palvelut hankitaan ulkopuolisilta, tilaajan hyväksymiltä palveluntarjoajilta, ja tilaaja maksaa rakennuskustannukset sopimuksen mukaisesti
urakoitsijalle tositteiden mukaisesti. Projektinjohtourakassa tilaajalla on
hyvät mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmiin sekä toteutukseen ja kustannukset ovat läpinäkyviä. Urakkahinta on yleensä asetettu katto- ja tavoitehintamallin mukaan, joka kannustaa urakoitsijaa alittamaan kustannukset. (Salminen, 2015, s. 59)

3.6

Yhteistoimintaurakka
Yhteistoimintaurakassa tilaajan ja kaikkien korjaushankkeeseen osallistuvien tahojen yhteistyötä pyritään edistämään muodostamalla sopimusteknisesti yhteinen projektiorganisaatio. Kun muissa sopimusmuodoissa vastuu eri tekemisistä sälytetään selkeästi tietylle taholle, yhteistoimintaurakassa korostetaan osapuolten yhteistä vastuuta, sekä riskien että
hyötyjen jakamista. (Salminen, 2015, s. 59)
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4
4.1

RYHMÄKORJAUKSEN KIRJALLISUUS
Yleistä
Ryhmäkorjaushankkeessa useampi itsenäinen taloyhtiö pyrkii yhteistoiminnalla saavuttamaan hyötyjä samanlaisten korjaustarpeiden toteuttamisessa. Yhteistoiminnasta huolimatta taloyhtiöt tekevät päätökset ja sopimukset itsenäisesti. Onnistunut ryhmäkorjaus edellyttää jokaiselta taloyhtiöltä vastuun ottamista, sekä sitoutumista yhteistoimintaan ja hankkeen edistämiseen muiden ryhmäkorjauksessa mukana olevien taloyhtiöiden kanssa. (RIL 260-2012, s. 9)
Tyypillisesti ryhmäkorjaushanke kohdistuu ulkovaippaan ja muihin rakenteisiin, taloteknisiin järjestelmiin, huoneistokohtaisiin tilakorjauksiin tai yhteisten tilojen korjauksiin (RIL 260-2012, s. 10). Ryhmäkorjaushanke voi
myös kohdistua varsinaisen rakennusurakan sijaan myös esimerkiksi hankkeen johtamiseen, kuntoarvioihin- ja tutkimuksiin, selvityksiin ja kartoituksiin, ajantasaisten piirustusten laatimiseen, suunnitteluun tai hankintoihin
(Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit, 2014). Ryhmäkorjaushankkeen
laajuus voidaan sopia aina suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvaltaiseen toteutukseen tarveselvityksestä alkaen (RIL 260-2012, s. 10).

4.2

Historia
Suhteellisen uuden ryhmäkorjausmuodon idea pohjautuu yli sata vuotta
vanhaan rakennustapaan ryhmärakentaminen. Vuosisadan alkupuolella
joukko yksityisiä ihmisiä toimi usein rakentajina tai rakennuttajina. Rakennuttajaryhmät koostuivat esimerkiksi yhdistysten, sukujen tai ammattiliittojen jäsenistä (Tampereen kaupunki, 2019).
1950-luvulla grynderit eli perustajaurakoitsijat ryhtyivät kuitenkin valtamaan rakennusalaa ja ryhmärakentamisen ja -rakennuttamisen suosio hiipui. Ryhmärakentamisen hyödyt ovat kuitenkin edelleen tunnistettavissa
ja mm. Helsinkiin on toteutettu useampia ryhmärakennuskohteita. Ryhmärakentamisen muoto on kuitenkin muuttunut siten, että asukkaat eivät
itse rakenna kohteita vaan toimivat kohteiden rakennuttajina. (Fira, n.d.)
Ryhmäkorjaamista ei ole ainakaan Suomessa tehty vielä kovinkaan pitkään. Vuonna 2010–2013 toteutettu Maunulan ryhmäkorjaushanke on
tiettävästi Suomen ensimmäisiä, ellei jopa ensimmäinen. (Hämäläinen,
haastattelu 5.8.2020)

4.3

Ryhmäkorjaushankkeen yhteistoimintaprosessi
Ryhmäkorjaushankkeessa on normaalien taloyhtiökohtaisten hankevaiheiden (tarveselvitys, hankesuunnittelu, suunnittelun valmistelu jne.) lisäksi
taloyhtiöiden välinen yhteistoimintaprosessi. Yhteistoimintaprosessi
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käynnistetään ryhmäkorjauksen hanketoimikunnan kokoamisella mieluiten jo tarveselvitysvaiheessa, mutta viimeistään suunnittelun valmisteluvaiheessa.
Siinä missä yksittäisessä taloyhtiössä keskitytään oman taloyhtiön hankevaiheeseen ja tarpeisiin, niin ryhmäkorjauksen yhteistoimintaprosessissa
ryhmäkorjauksen hanketoimikunnan tehtävänä on yhtenäistää ja koordinoida suunnitelmia ja toteutusta yhdeksi hankevaiheeksi. (RIL 260-2012, s.
35)
4.4

Edellytykset
Jotta perinteisen yhtiökohtaisen rakennusurakan vaihtoehdoksi kannattaisi lähteä suunnittelemaan ryhmäkorjaushanketta, tulee rakennuskohteiden olla luonteeltaan hyvin samankaltaisia ja lähellä toisiaan. Tällä hetkellä tällaisia kerrostalokohteita ovat erityisesti 1960- ja 70-luvuilla rakennetuissa lähiöissä. Tämän aikakauden lähiöille on tyypillistä, että yksi rakentajaorganisaatio rakensi alueelle keskenään hyvin samankaltaisia kohteita ja näin ollen myös niiden pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat (PTS)
ovat usein hyvin samankaltaisia keskenään. (RIL 260-2012, s. 15)

Kuva 2.

Esimerkkikuva tyypillisestä 1960-luvulla rakennetusta kerrostalolähiöstä (Google Maps, n.d.).

Noin 30 vuoden iässä rakennuksissa tulee tyypillisesti vastaan laajemmat
saneeraustarpeet, joissa myös ryhmäkorjaaminen on perusteltua. Tällaisia
laajempia korjaustarpeita ovat mm. julkisivusaneeraus, vesi- ja viemäriverkoston korjaus, lämmitysjärjestelmän korjaaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. (RT 18-10922, 2008, s. 7)
Ryhmäkorjaushanketta suunnittelevan taloyhtiön hallituksella tai isännöitsijällä tulee olla käsitys muiden lähialueiden vastaavien taloyhtiöiden
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korjaustarpeista ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmista. Edellytykset
ryhmäkorjaushankkeeseen ryhtymiseen selvitetään ryhmäkorjausselvityksessä, jossa kartoitetaan mahdolliset ryhmäkorjaushankkeen osapuolet,
tavoitteet ja ehdot. Samalla on syytä selvittää myös kaupungin tai kunnan
tavoitteet ja suunnitelmat alueen kehittämiseksi. (Salminen, 2015, s. 196)
4.5

Ryhmäkorjaushankkeen hyödyt
Salmisen (2015, s. 196) mukaan ryhmäkorjauksen hyödyt tiedostetaan laajasti, mutta hankkeen käynnistäminen koetaan vaikeaksi. Mitä ilmeisemmin taloyhtiöt eivät käy keskustele riittävästi omien yhtiöidensä korjaustarpeista ja korjauksen ajoituksesta.

4.5.1 Taloudelliset hyödyt
Ryhmäkorjaushanke tarjoaa hankkeen kaikille osapuolille mahdollisuuden
hyötyä suuremmasta volyymistä. Yksittäisiin hankkeisiin verrattuna niin rakennusosien, materiaalien kuin urakoiden suuremmat volyymit mahdollistavat jopa merkittävät määräalennukset. (RIL 260-2012, s. 10)
Kustannushyötyjä on mahdollista saada myös nopeamman hankkeen läpimenoajan myötä. Koska ryhmäkorjaushankkeissa tulee toistoja samanlaisista työvaiheista, on urakoitsijalla suuri mahdollisuus kehittää työvaihetta
ja siten nopeuttaa hankkeen läpimenoaikaa. (RIL 260-2012, s. 11)
Usein ryhmäkorjaushankkeessa korjaushankkeen koko kasvaa siinä määrin
merkittävästi, että hanke on mahdollista toteuttaa järkevästi myös erilaisilla urakkamalleilla, joita yksittäisen taloyhtiön korjaushankkeissa ei välttämättä ole mielekästä käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi projektijohtourakka (PJU) tavoite- ja kattohintoineen sekä suunnittele ja toteuta (ST)
tai kokonaisvastuurakentaminen (KVR). Tällaiset laajat hankkeet kiinnostavat myös suurempia rakennusyhtiöitä, joilla on käytössäät tehokkaat rakennusprosessit ja hankintakanavat. Maunulassa 2010–2013 toteutetussa
ryhmäkorjaushankkeessa laskettiin säästetyn noin 3,5 % (n. 380000 €), kun
hanke toteutettiin projektinjohtourakkana kokonaisurakan sijaan. (RIL
260-2012, s. 11)
Rakennuttajakustannukset muodostuvat suunnittelu-, projektinjohto- ja
valvontakustannuksista, sekä erilaisista selvityksistä ja tutkimuksista. Yksittäiselle taloyhtiölle näistä muodostuvat kustannukset jäävät prosentuaalisesti merkittävästi pienemmiksi ryhmäkorjaushankkeessa kuin yksittäisessä, selkeästi pienemmässä hankkeessa. Suurissa hankkeissa rakennuttajakustannukset edustavat 5–9 % koko hankkeen kustannuksista, kun taas
pienissä hankkeissa ne saattavat olla jopa 20–25 % kokonaiskustannuksista. (RIL 260-2012, s. 11)
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Suomen Kiinteistölehden (2017) mukaan ryhmäkorjauksella voidaan saavuttaa jopa yli 10 % säästöjä erillisiin korjaushankkeisiin verrattuna. Samaa
säästöluokkaa on laskettu myös Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit
Oy:n laatimissa arvioissa (Ryhmäkorjaushankkeen prosessikaavio, n.d.),
jossa ryhmäkorjauksen 10 %:n säästöjen on arvioitu koostuvan seuraavasti:
− ryhmäkorjaamisen volyymihyöty
2,5 %
− asuntojen tyhjentäminen
2,0 %
− urakkamuoto
o projektijohtourakka
3,5 %
o tavoitehinnan alittaminen
2,0 %
Yhteensä
10,0 %
Pienempien taloyhtiöiden yksistään kilpailutettaessa voi myös olla vaikea
saada varteen otettavia tarjouksia kalliisiin remontteihin. Urakoitsijat saattavat jättää kokonaan vastaamatta tarjouspyyntöön tai tarjoukset ovat kalliimpia asunto-osaketta kohden kuin laajemmissa hankkeissa. (Hämeen Sanomat, 2011)
4.5.2 Laadulliset hyödyt
Taloudellisten hyötyjen lisäksi ryhmäkorjaushankkeessa on samojen työvaiheiden toistumisen ja oppimisen myötä mahdollista saavuttaa laadullisia hyötyjä. Myös teollisten korjausmenetelmien käyttäminen on mahdollista laajoissa hankkeissa. Ryhmäkorjaushankkeiden suuremmat volyymit
mahdollistavat laajemman ja kokeneemman asiantuntija- ja suunnittelijaverkoston, sekä kokeneen projektinjohdon käyttämisen. Kaikki nämä luovat hyviä edellytyksiä laadukkaalle lopputulokselle. (RIL 260-2012, s. 12)
4.5.3 Korjaustarpeiden hallinta
Koska ryhmäkorjaushankkeessa toimitaan laajassa yhteistyöryhmässä, voidaan hankkeeseen osallistumisen katsoa parantavan korjaustarpeiden hallintaa, koska hankkeeseen ryhdyttäessä jokaisen osallistuvan yhtiön tulee
tehdä kattava selvitys oman taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmasta
jo hankesuunnitteluvaiheessa. Samalla on mahdollista tarkastella myös
alun perin suunniteltua laajempien kokonaisuuksien toteuttamismahdollisuuksia. Esimerkiksi ikkunoiden saneeraaminen erillään julkisivukorjaustöistä voi aiheuttaa epäselvyyksiä rajapintojen takuukysymyksissä. Sen
vuoksi sen teettäminen julkisivukorjauksen yhteydessä voi suuremmista
kustannuksista huolimatta olla kannattavaa. (RIL 260-2012, s. 12)
4.5.4 Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden hyödyt
Ryhmäkorjauksen suuremmat hankkeet kiinnostavat suuria rakennusliikkeitä yksittäisten taloyhtiöiden korjaushankkeita enemmän. Suuremmat
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hankkeet antavat paremmat edellytykset yrityksen kasvulle työn tehostuessa ja tuottavuuden parantuessa. (RIL 260-2012, s. 13)
Urakoitsijan riskien voidaan katsoa pienentyvän ryhmäkorjaushankkeissa
myös suunnittelun myötä. Ryhmäkorjaushankkeissa suunnitelmat tehdään
normaalia tarkemmiksi, koska mukana on useita rakennuskohteita ja kohteiden aikataulut ovat riippuvaisia toisistaan. Ryhmäkorjaushankkeissa
suunnittele- ja toteuta -urakkamuoto (ST-urakka) on hyvinkin toteutuskelpoinen, ja tällöin urakoitsijasta tulee rakennuttajan yhteistyökumppani.
ST-urakkamuodossa tilaaja, urakoitsija ja suunnittelija laativat yhdessä ratkaisuja kustannuksia arvioiden. Suunnittelun edetessä hanke tulee urakoitsijalle tutuksi ja toteutusvaihe tehostuu sen myötä. (RIL 260-2012, s. 13)
4.5.5 Yhteiskunnan hyödyt
Ryhmäkorjaushankkeisiin voidaan kannustaa myös kunnan tai kaupungin
toimesta. Aluekehittäminen esimerkiksi piha-alueiden tai julkisivujen
osalta on ryhmäkorjaushankkeissa paremmin huomioitavissa. (Salminen,
2015, s. 196)
Tilaajavastuulain noudattamiselle ja täten myös harmaan talouden torjumiselle on paremmat edellytykset ryhmäkorjaushankkeissa, joissa tyypillisesti hankkeen johto on huomattavasti yksittäistä pienhanketta ammattimaisempaa (RIL 260-2012, s. 14).
4.5.6 Muut hyödyt
Mikäli hanke ajautuisi riitatilanteeseen, on ryhmäkorjaushankkeeseen
osallistuneilla taloyhtiöillä yleensä parempi asema, koska taustajoukot
päätösten taustalla ovat laajemmat ja hankkeeseen on ollut mahdollista
hankkia laadukkaampi ja osaavampi projektinjohto (RIL 260-2012, s. 12).
Suurempien urakoitsijayritysten toteuttamissa hankkeissa viestintään on
yleensä panostettu ja osakkaiden suuntaan tapahtuva viestintä on laadukkaampaa ja palvelee paremmin asukkaiden tarpeita. (RIL 260-2012, s. 13)
Ryhmäkorjaushankkeissa taloyhtiöt joutuvat tekemään yhteistyötä ja siten
tutustuvat toisiinsa paremmin. Tämän voidaan katsoa lisäävän alueen sosiaalista hyvinvointia ja poikia mahdollisesti myös muita yhteistyöhankkeita asuinympäristön parantamiseksi. (Salminen, 2015, s. 196)
Yksittäisen osakkaan mahdollisuudet vaikuttaa oman huoneistonsa ratkaisuvaihtoehtoihin ovat todennäköisesti paremmat ryhmäkorjaushankkeessa, koska urakoitsijana on todennäköisesti suurempi rakennusyhtiö,
jolla prosessit osakaskohtaisia muutoksia varten ovat jo olemassa ja pitkälle kehitettyjä (RIL 260-2012, s. 11).
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4.6

Ryhmäkorjaushankkeen haitat ja riskit
Ryhmäkorjaushankkeeseen liittyy yleisten korjaushankkeiden riskien lisäksi myös erityisesti ryhmäkorjaushankkeille tyypillisiä riskejä. Yleisiä riskejä on kuitenkin mahdollista hallita paremmin, kun hanke toteutetaan
laajempana projektina ammattilaisten voimin. (RIL 260-2012, s. 11)
Ryhmäkorjaushankkeen merkittävimmät riskit liittyvät osapuolten yhteistyöhön ja hankkeeseen sitoutuvuuteen. Yhteinen näkemys hankkeen tavoitteesta ja toimintatavoista on erittäin tärkeässä osassa jo hankeryhmää
koottaessa. Taloyhtiöiden hallitusten edustajien lisäksi myös isännöitsijöiden tulee olla motivoituneita, koska myös he ovat keskeisessä asemassa
käytännön asioissa. (RIL 260-2012, s. 31)
Yhteistoiminnan riskiä voi oleellisesti pienentää antamalla kaikille osapuolille mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja pyrkiä ottamaan kaikkien tarpeet
huomioon. Avoin osapuolten välinen tiedon välittäminen on oleellinen osa
ryhmäkorjaushankkeen edellytystä. (RIL 260-2012, s. 31)
Erityisen tärkeää ryhmäkorjaushanketta perustettaessa on, että roolit ja
päätöksentekoprosessit ovat hankkeen kaikille osapuolille selvät ja niillä
on osapuolten tuki. (RIL 260-2012, s. 31)

4.6.1 Ryhmäkorjaushankkeen johtamisen riskit
Koska osapuolia on ryhmäkorjaushankkeessa paljon, edellytetään projektinjohtajalta ja rakennuttajaorganisaatiolta korkeaa osaamista ja kykyä
johtaa. Yhtenä erityisenä haasteena on saada taloyhtiöt tekemään päätöksiä vaaditussa aikataulussa. (RIL 260-2012, s. 32)
Vaikka taloyhtiöillä olisikin pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti hyvin saman kaltaiset peruskorjaustarpeet, voivat hankkeiden sisällöt poiketa toisistaan merkittävästi taloyhtiökohtaisesti. Tämä asettaa suuria
haasteita urakka-asiakirjojen laatimiselle. Samasta syystä myös kustannusten jakaminen taloyhtiöille voi osoittautua haasteelliseksi ja edellyttää
osaamista rakennuttajaorganisaatiolta. (RIL 260-2012, s. 32)

5
5.1

RYHMÄKORJAUKSEN KOKEMUKSET
Tutkimuksen toteutus
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit on osallistunut useisiin ryhmäkorjaushankkeisiin ja osallistunut aktiivisesti ryhmäkorjauksen tunnettuuden
edistämiseen. Yrityksessä on tunnistettu ryhmäkorjauksen hyötyjä laajalti,
mutta myös haasteet ovat realisoituneet niin pienemmissä kuin suuremmissakin hankkeissa.
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Työn ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin esimerkiksi kokemukset kohtaavat asiantuntijakirjallisuuden kanssa. Miten hyvin ryhmäkorjauksen kirjallisissa lähteissä esiin tuodut hyödyt on oikeasti saavutettu
toteutuneissa hankkeissa ja ovatko esitetyt haasteet mahdollisesti konkretisoituneet.
Jotta mahdollisia kustannushyötyjä pystyi vertailemaan, tarkasteltavat
hankkeet valittiin siten, että niiden sisältö oli mahdollisimman lähellä toisiaan. Toimeksiantaja osoitti toteutetun neljän asunto-osakeyhtiön ryhmäkorjaushankkeen vertailukohteeksi. Tätä julkisivusaneerauskohdetta peilattiin kahteen muuhun sisällöltään vastaavanlaisiin julkisivusaneerauskohteisiin, jotka oli toteutettu perinteisemmin yksittäisen asunto-osakeyhtiön teettämänä saneerauksena. Vertailtavat kohteet valikoitiin myös siten, että niistä olisi kaikista saatavilla mahdollisimman kattavasti hanketietoa.
Tutkimuksen keskeisempänä tavoitteena oli saada kokemustietoa ryhmäkorjaushankkeen eri toteutusvaiheista, hyötymahdollisuuksista ja riskeistä. Kokemustietojen saamiseksi haastateltiin hankkeiden eri osapuolia
ja pyrittiin saamaan keskusteluiden kautta avoimia näkemyksiä niin ryhmäkorjauksen puolesta kuin vastaankin.
Tutkimuksessa haastateltiin ryhmäkorjaushankkeen taloyhtiöiden isännöitsijöitä sekä rakennuttajakonsultin edustajia. Ryhmäkorjauskohteiden
isännöitsijät olivat samasta isännöintitoimistosta. Haastatellut rakennuttajakonsultin edustajat ovat toimineet sekä vertaillussa ryhmäkorjaushankkeessa että muissakin ryhmäkorjaushankkeissa kuten myös yksittäisten taloyhtiöiden tilaamissa julkisivusaneeraushankkeissa.
Kustannusten vertailua käytiin läpi yrityksen sisäisissä neuvonpidoissa rakennuttajakonsultin hankehenkilöiden kesken. Vertailu keskittyi hankkeiden johtamisen, valvonnan sekä turvallisuuskoordinoinnin tehtävistä
koostuvien kustannusten käsittelemiseen.
5.2

Ryhmäkorjaushankkeen käynnistyminen
Ryhmäkorjaus tarjoaa mahdollisuuksia useiden erilaisten hyötyjen tavoittelemiselle, mutta suurimpana haasteena Hämäläinen (haastattelu
5.8.2020) näkee kuitenkin itse ryhmäkorjaushankkeen käynnistämisen.
Hämäläinen on ollut mukana laatimassa hyvin erityyppisiä ryhmäkorjauksen konsepteja, mutta hankkeiden käynnistymiseen ei riitä hyvät perustelut, vaan tarvitaan tilaajaosapuolten yhteinen tahtotila sitoutua hankkeeseen mukaan. Tahtotilan taustalla taas tulee olla jokin osapuolia yhdistävä
tekijä. Yhdistävänä tekijänä voi olla esimerkiksi kiinteistöjen yhteinen isännöitsijä, yhteinen lämpöyhtiö, korjaustarve tai aluekehittäminen. Yksittäinen isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, urakoitsija tai osakas ei voi päättää
tilaajan puolesta, että ryhmäkorjaaminen on oikea tapa edetä, vaan ryhmäkorjaamisen
tulee
lähteä
tilaajaosapuolten
päätöksestä.
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Käynnistyttyäänkin ryhmäkorjaamisen onnistuminen perustuu rakennuttajaosapuolten yhteistyöhön ja haluun sitoutua hankkeen läpiviemiseksi.
Vesa Koskelaisen (Koskelainen, 2014, s. 27) tekemän tutkimuksen mukaan
ryhmäkorjauksien käynnistyminen tulisi tapahtua isännöitsijän toimesta.
Isännöitsijällä katsotaan ja odotetaan olevan paras tietämys taloyhtiön tilanteesta ja korjaustarpeesta, sekä hänellä katsotaan olevan myös hyvät
edellytykset tuntea alueen muiden taloyhtiöiden tilanne.
Opinnäytetyössä tarkastellun ryhmäkorjaushankkeen toisen isännöitsijän
(haastattelu 7.8.2020) mukaan ajatus ryhmäkorjauksesta syntyi luonnostaan. Kaikki neljä asunto-osakeyhtiötä olivat saman isännöitsijätoimiston
isännöimiä jakaantuneena kahdelle isännöitsijälle. He olivat yhteistyössä
selvittäneet hallitsemiensa kiinteistöjen korjaustarpeet ja todenneet kiinteistöjen olevan hyvin saman kaltaisessa tilassa keskenään. Tämän myötä
asiaa oli lähdetty esittämään myös taloyhtiöiden hallituksille. Koska kaikissa kiinteistöissä julkisivusaneerauksen tarve oli lähivuosina ilmeinen, oli
päädytty pohtimaan ratkaisuja, joissa asukkaille koituva häiriö ympärillä
tapahtuvasta työmaatoiminnasta jäisi mahdollisimman lyhyeksi.
5.2.1 Hankkeen koko
Ryhmäkorjauksen optimaalisena kokona pidetään 4–7 taloyhtiötä (RIL
260-2012, s. 9). Kuvassa 3 on ilmakuva 1960–70-luvun taitteessa valmistuneista kerrostaloista, jotka saneerattiin yhdessä ryhmäkorjaushankkeessa.
Alueen rakennuksien korjaukset olisi hyvinkin voitu toteuttaa kolmena eri
ryhmäkorjaushankkeena. Alueen kerrostaloille tehtiin mm. julkisivujen peruskorjaus, osittainen LVI-saneeraus ja piha-alueen kunnostus yhdessä laajassa ryhmäkorjaushankkeessa.

Kuva 3.

Esimerkki toteutetusta ryhmäkorjauskohteesta (Google Maps,
n.d.).

Vaikka hankkeen suuri koko mahdollistaa monia säästöjä, voi laajuus koitua ongelmaksi myös mahdollisten tarjoajien osalta. Laajoja, esimerkiksi
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1000 asunnon korjaushankkeita pystyvät tarjoamaan vain suuremmat urakoitsijayritykset. Mikäli esimerkiksi ajankohta tai hankkeen sisältö ei ole
heille juuri sillä hetkellä otollinen, voi tarjoajien määrä jäädä olemattomaksi, eikä järkevää tarjousvertailua pystytä tekemään. (Hämäläinen,
haastattelu 5.8.2020)
5.2.2 Kohteiden keskinäinen sijainti
Ryhmäkorjauksen optimikokona pidetään 4–7 taloyhtiötä, jotka sijaitseva
lähellä toisiaan ja omaavat samankaltaiset korjaustarpeet. Kuitenkin esimerkiksi Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa, jota voidaan pitää eräänlaisena ryhmäkorjauksen pilottihankkeena, rakennuskohteet sijaitsivat hajallaan ympäri Maunulan kaupunginosaa. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on ollut mukana toteuttamassa useita ryhmäkorjaushankkeita, joissa taloyhtiöt ovat sijainneet melko kaukana toisistaan. Kuvassa 4
on esitetty karttapohjalla neljän asuntoyhtiön talotekniikkasaneerauksen
ryhmäkorjaushanke, jossa kohteet eivät sijainneet optimaalisesti lähellä
toisiaan. Tällaisissa hankkeissa tuskin saavutetaan suurimpia hyötyjä työmaan perustamis- ja ylläpitokustannuksissa, mutta monet muut ryhmäkorjauksen hyödyt ovat edelleen saavutettavissa. Vastaavasti kuvassa 3 esitetyssä ryhmäkorjauskohteessa taloyhtiöt sijaitsivat kyllä lähellä toisiaan,
mutta niiden hankesisällöt poikkesivat toisistaan monilta osin.

Kuva 4.

Ryhmäkorjaushankkeen asuntoyhtiöt, jossa kohteet eivät sijainneet optimaalisesti lähellä toisiaan (Google Maps, n.d.).

5.2.3 Hanketoimikunta
Ryhmäkorjauksen hankevaihteita koordinoivaan hanketoimikuntaan valitaan henkilöt kunkin taloyhtiön hallituksesta, ja tyypillisesti hanketoimikuntaan kuuluu myös isännöitsijä sekä rakennuttajakonsultin edustaja.
Hanketoimikunnan tehtävä on valmistella hanketta koskevat päätökset,
jotka hanketoimikunta esittelee kunkin taloyhtiön omissa yhtiökokouksissa. Hanketoimikunnassa mukana olevien jäsenten tulee olla sitoutuneita
hankkeeseen ja varautuneita merkittävään ajan käyttöön hankkeen aikana
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pidettävien kokoustenkin vuoksi. Haastateltu isännöitsijä vahvistaakin
(haastattelu 7.8.2020), että vaikka kokousten tarkkaa määrää ei olekaan
laskettu, tuntui niitä riittävän jokaiselle viikolle. Jokainen pidetty kokous,
jossa päätetään hankkeen jatkotoimenpiteistä, on osaltaan aina yksi riski
hankkeen etenemiselle. Hämäläisen (haastattelu 5.8.2020) esittämässä
esimerkkilaskelmassa viiden taloyhtiön ryhmäkorjaushankkeessa kokouksia kertyy jopa 120 hankkeen tarveselvityksestä aina valmistumiseen asti.
5.2.4 Sosiaaliset haasteet
Kenties suurimmaksi haasteeksi ryhmäkorjausten aloittamiselle voidaan
nostaa taloyhtiöiden jäsenten erilaiset sosiaaliset lähtökohdat (Hämäläinen, haastattelu 5.8.2020). Sosiaalinen yhteistyö suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole millään lailla itsestäänselvyys. Jokaisen taloyhtiön jäsenet näkevät asiat omalla tavallaan, omalta kantiltaan. Subjektiivinen suhtautuminen omaa asuntoa ja sen asunto-osakeyhtiötä koskeviin asioihin on varmastikin normaalia. Henkilökohtaiset elämäntilanteet ohjaavat luonnollisesti omaa päätöksentekoa, ja osaltaan joko helpottavat tai vaikeuttavat
ryhmäkorjauksessa edellytettävää yhteistyötä. Riippuen minkälaisista henkilöistä taloyhtiön asioista päättävä omistajakunta koostuu, muodostuu
myös strategia, jolla taloyhtiötä ja sen asioita edistetään. Yksityiset asuntoosakkeiden omistajat vertailevat korjauskustannuksia oman asuntonsa arvon kehitykseen, mutta unohtavat, että samalla he ovat osaomistajia ja
vaikuttajia koko kiinteistön arvon kehitykseen.
Ryhmäkorjauskohteen isännöitsijän (haastattelu 7.8.2020) mukaan ryhmäkorjaushankkeessa yhteistyö osapuolten kesken onnistui erittäin hyvin.
Taloyhtiöiden hallitukset olivat aktiivisia ja pyrkivät edesauttamaan hankkeen etenemistä. Muun muassa työmaakokouksiin osallistui taloyhtiöiden
hallituksista päätösvaltainen kokoonpano, jolloin jo työmaakokouksissa
pystyttiin tekemään nopeita päätöksiä töiden edistämiseksi.
5.3

Hankemuodot
Hämäläinen (haastattelu 5.8.2020) nosti keskustelussa esille, että urakkamuodoista kaikki eivät ole suotuisia ryhmäkorjaukselle. Esimerkiksi pienempien urakoitsijoiden suosimassa kokonaisurakassa hankkeen sisältö ja
suunnitelmat tulisi olla hyvin tarkkaan määritelty ennen kuin urakoitsijoilta
ryhdytään kilpailuttamaan. Kohteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti yli 30
vuotta vanhoja rakennuksia, eikä niistä välttämättä ole tarkkoja piirustuksia olemassa. Vaikka ryhmäkorjaukseen lähteneet taloyhtiöt olisivatkin aikanaan saman grynderin, samalla aikakaudella rakentamia kiinteistöjä, niiden rakenteet ja kunto voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Erityisesti
tämä koskee talotekniikkasaneerauksia, mutta myös julkisivujen tai kattojen rakenteissa voi yhtä lailla olla merkittäviä eroja, vaikka ne päälle päin
näyttäisivät keskenään identtisille. Jotta etukäteen laadittavat suunnitelmat olisivat täysin aukottomia – jos se edes on mahdollista – tulisi
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rakenneavauksia ja tutkimuksia tehdä mittava määrä, jolloin herkästi menetetään mahdollisesti tavoiteltavat kustannussäästöt. Mikäli taas suunnitelmista poikkeavia korjauskohtia ilmenee, näkee urakoitsija luonnollisesti
ne lisätöiksi, joiden kustannukset ovat rakennuttajalle merkittävästi korkeammat, kuin urakkaan etukäteen kuuluvaksi lasketut työt.
Yhteistoimintaurakan ajatus riskien yhteisvastuusta on toisaalta ymmärrettävää, mutta myös ristiriitainen sen ajatuksen suhteen, että osapuolet
joutuvat jakamaan riskejä, joihin he eivät itse mahdollisesti pysty vaikuttamaan lainkaan. Yhteistoimintaurakoissa päättäviä osapuolia on myös paljon, jolloin kasvaa riski, ettei yhteisiä tavoitteita saada sovittua tai päätösten tekeminen viivästyy ja aikataulu viivästyy.
5.4

Kustannushyödyt

5.4.1 Määräalennukset
Tarkastellussa ryhmäkorjaushankkeesta ei ollut saatavilla tietoa, oliko
hankkeessa saavutettu määräalennuksia. Isännöitsijän (haastattelu
5.8.2020) näkemyksen mukaan kustannushyötyjä olisi saavutettu hankkeen laajuuden myötä saaduilla määräalennuksilla. Myös Hämäläisen
(haastattelu 5.8.2020) mukaan määräalennukset ovat ryhmäkorjaushankkeissa mahdollisia ja hyvinkin todennäköisiä, mutta eivät kuitenkaan itsestäänselvyys. Määräalennuksia voidaan saada esimerkiksi suunnittelutöistä, kuntokartoitus- ja -tutkimustöistä, sekä materiaalihankinnoista,
etenkin jos hankintasopimukset tehdään kerralla. Koska ryhmäkorjauksenhankkeen aikajänne on kuitenkin yleensä useita vuosia ja viimeisen rakennuksen työt aloitetaan mahdollisesti usean vuoden kuluttua ensimmäisestä, ei materiaalihankintoja kuitenkaan käytännössä tehdä kuin rakennus kerrallaan, jolloin todellinen määräalennus voi olla kuviteltua pienempi. On myös hyvin mahdollista, etteivät taloyhtiöt pääse yksimielisyyteen hankittavasta tuotteesta tai palvelusta, tai mahdollisesti hankintaajankohdasta, jolloin myös voidaan menettää merkittävätkin määräalennukset.
5.4.2 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset
Tarkastellussa ryhmäkorjaushankkeessa myös työmaakustannusten arvioitiin olleen pienemmät, koska hankemuoto mahdollisti nopeamman läpiviennin koko urakalle, eikä työmaan pystyttämis- ja purkukustannuksia tullut kuin kerran. Hanke valmistui kuukausia etuajassa ja tästä johtuen hankkeiden budjetit alittuivat työmaakustannusten osalta (Ala-Prinkkilä, 2018,
s. 50).
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5.4.3 Rakennuskustannukset
Työpajakeskusteluissa (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, 2020)
oltiin yksimielisiä siitä, että kustannushyötyjen tarkka osoittaminen eurotai prosenttimääräisesti ei tämän opinnäytetyön laajuudessa ole mielekästä. Hankkeen rakennuskustannuksiin vaikuttavat niin laajuus, laatu ja
urakoitsija, kuin sijainti, vuodenaika ja suhdanteetkin. Hankkeen rakennuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, eikä kahta samanlaista hanketta ole.
5.4.4 Projektin johto- ja valvontakustannukset
Koska identtisiä hankkeita ei ole, ei niiden absoluuttinen kustannusvertailukaan ole mahdollista. Käydyissä työpajakeskusteluissa (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, 2020) nostettiin kuitenkin esille projektin
johto- ja valvontakustannukset, joiden vertailtavuutta haluttiin tarkastella
syvällisemmin.
Vertailuun nostettujen hankkeiden pääsisältö oli julkisivusaneeraus, johon
liittyi hieman vaihdellen vesikattokorjausta, parvekekorjausta ja -lasitusta
sekä ikkunakorjausta. Näin ollen nämä eivät olleet vertailukelpoisia suunnittelun tai rakennusurakan suhteen, mutta Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n laatimien tarjouslaskelmien, sekä tilattujen konsulttisopimusvastuiden perusteella niiden projektin johto- ja valvontakustannuksien
katsottiin olevan varauksella vertailtavissa. Nämä kustannukset eivät ole
läheskään samalla lailla riippuvaisia hankkeen muista tekijöistä kuin esimerkiksi rakennuskustannukset.
Alla on esitelty vertailussa mukana olleet hankkeet ja niiden sisältö pääpiirteittäin, joiden projektin johto- ja valvontakustannuksista laadittiin kustannusvertailua.
Ryhmäkorjaushanke

Kuva 5.

Kuvituskuva vastaavasta kohteesta (Google Maps, n.d.).
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Julkisivu

Ulkokuori purettiin ja julkisivujen vanhat villaeristeet
purettiin ja uusittiin. Julkisivut levyrapattiin tai tiilimuurattiin. Ikkunat säilytettiin.

Parvekkeet

Parvekkeilla tehtiin tarvittavat betonivaurioiden korjaukset ja maalaukset. Parvekkeiden taustaseinät tasoitettiin ja lattiat pestiin. Parvekkeille asennettiin parvekelasit.

Vesikatto

Vesikatot korjattiin uusimalla pintakermit ja tekemällä
kallistuskorjauksia. Välipohjan eristeet uusittiin tarvittaessa. Samalla räystäslinjaa nostettiin ja räystäitä pidennettiin julkisivupinnan ulkopuolelle. Katolle asennettiin sähköinen savunpoistoluukku.

Muuta

Lämmönvaihtimet uusittiin

Urakkamuoto

KVR

Pienempi yksittäinen kerrostalokohde

Kuva 6.

Kuvituskuva vastaavasta kohteesta (Google Maps, n.d.).

Julkisivu

Vanhan rappauksen päälle asennettiin lisäeriste, joka
rapattiin ohutrappausmenetelmällä. Tiilimuuraukset
sekä levyverhoukset alusrakenteineen ja lämpöeristeineen uusittiin. Ikkunat uusittiin.

Parvekkeet

Parvekkeiden betonikaide teräsosineen purettiin ja
korvattiin parvekekevytkaide-elementillä. Parvekkeille
asennettiin lasitukset. Parvekeovet uusittiin.

Vesikatto

Vesikatto uusittiin ja yläpohjaan asennettiin lisälämmöneristeet. Sadevesipoistojärjestelmän syöksytorvet
uusittiin ja vaakakourut pinnoitettiin.
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Muuta

Rakennettiin jätteenkäsittelypaikka. Sokkeli kunnostettiin paikkausmenetelmin. Yleisten tilojen ovet uusittiin tai kunnostettiin.

Urakkamuoto

Kokonaishintaurakka

Laaja kerrostalokohde

Kuva 7.

Kuvituskuva vastaavasta kohteesta (Google Maps, n.d.).

Julkisivu

Klinkkeripintaisten seinien ulkokuoret purettiin, lämmöneristys ja tuulensuojalevyt uusittiin ja ulkopinta
verhoiltiin laattajulkisivujärjestelmällä. Maalipintaiset
julkisivut korjattiin ja pinnoitettiin uudestaan. Ikkunat
ja ikkunapellitykset uusittiin.

Parvekkeet

Parvekerakenteiden betonirakenteet ja kaadot korjattiin. Vedenpoistoputket, elastiset saumat ja kaiteiden
yläosat uusittiin. Terassikerroksen parvekkeet lasituksineen uusittiin.

Vesikatto

Vesikattojen kattokaivot puhdistettiin ja vaurioituneet
kaivot uusittiin. Kattokaivoille tehtiin kallistuskorjaukset.

Muuta

Tukimuurille tehtiin raskas korjaus, puhdistus ja sisäpuolen pinnoitus.

Urakkamuoto

PJU

Laaditussa kustannusvertailussa (taulukko 2) huomioitavaa oli, että kantakaupungin alueella toteutetun yksittäisen pienen kerrostalon julkisivusaneerauksen projektin johto- ja valvontakustannukset olivat huoneistoa tai
neliötä kohden merkittävästi suuremmat, jopa yli viisinkertaiset, ryhmäkorjauskohteessa toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna. Vertailutaulukosta on myös tulkittavissa, että hyöty pienenee, kun kustannuksia
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verrataan laajuudeltaan liki koko ryhmäkorjaushankkeen kokoiseen yksittäiseen kohteeseen.
Taulukko 2. Huoneisto- ja neliökohtaisesti lasketut projektinjohto- ja valvontakustannukset (sis. alv).
Ryhmäkorjaushanke yhteensä

Pieni
kerrostalokohde

Laaja
kerrostalokohde

318

28

248

18915

1476

14060

Projektinjohtokustannukset €

101 700

81 800

149 400

Valvontakustannukset

184 800

51 700

173 900

Yhteensä €

286 500

133 500

323 300

901

4 768

1 304

15

90
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Asuntoyhtiöiden tiedot
Huoneistojen lkm
Huoneistojen pinta-ala m

2

Projektin johto- ja valvontakustannukset

Kustannukset €/huoneisto

Kustannukset €/m 2

Vaikka ryhmäkorjaushankkeen isännöitsijä (haastattelu 7.8.2020) olikin
kokenut rakennuttajaorganisaation raskaaksi ja niiden aiheuttamien kustannusten syöneen mahdollisesti esimerkiksi työmaan käyttökustannuksissa saavutetut hyödyt, niin tehdyn vertailun perusteella asunto- ja neliökohtaisesti lasketut projektin johto- ja valvontakustannukset olivat kuitenkin varsin pienet vertailukohteena olleeseen perinteisen taloyhtiön yksin teettämään vastaavanlaiseen saneeraukseen. Tarkempia vertailussa
mukana olleiden taloyhtiöiden tietoja, sekä taloyhtiökohtaisia kustannustietoja on esitetty liitteessä 1.
5.4.5 Urakkamuodon kustannushyödyt
Tarkastellussa ryhmäkorjaushankkeessa alkuperäisenä urakkamuotona
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan oli projektijohtourakka. Tarjoukseen oli
kirjattu tyypillinen kuvan 8 mukainen projektinjohtourakoitsijan palkkiojärjestelmä, joka kannustaisi urakoitsijaa alittamaan hankkeen tavoitehinnan ja samalla palkitsisi myös tilaajaosapuolta. Hanke oli kuitenkin selonottoneuvottelujen tuloksena päädytty toteuttamaan kokonaisvastuuurakkana (KVR), jossa urakan kokonaishintaan oli tarjottu 60000 € alennus,
mikäli hanke toteutettaisiin ryhmäkorjaushankkeena. Kyseisessä ryhmäkorjaushankkeessa urakoitsijan myöntämää alennus koko KVR-urakan hintaan (6,1 M€) nähden oli siis vain noin 1 %. (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, 2016)
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Kaikki urakkamuodot, kuten kokonaisurakka, eivät sovellu ryhmäkorjaushankkeisiin erityisen hyvin. Kokonaisurakassa vastuu suunnitelmista on tilaajalla, ja vanhoissa rakennuksissa lisä- ja muutostöiden riski on ilmeinen.
Kokonaisurakka ei urakkamuotona myöskään kannusta urakoitsijaa edistämään hanketta yhtään nopeammin tai hakemaan edullisempia ratkaisuja,
koska urakkasumma on kiinteä, eikä siinä ole lainkaan kaupallista kannustinta. Suunnittele- ja rakenna (SR) urakkamuotoon, projektinjohtourakkaan ja kokonaisvastuurakentamiseen on helpommin neuvoteltavissa ja
rakennettavissa erilaisia kaupallisia kannustinjärjestelmiä, jotka mahdollistavat urakoitsijalle ja tilaajalle säästöjä tavoitekustannusten alittuessa. Alla
olevassa kuvassa 8 on ote Rakennusinsinööriliiton teoksesta, jossa on esitelty projektinjohtourakan ja kokonaisurakan periaatteelliset erot sekä kuvaus yleisestä projektinjohtourakassa käytetystä kaupallisesta palkkiojärjestelmästä.

Kuva 8.

5.5

Projektinjohtourakan ja kokonaisurakan periaatteellinen ero ja
kannustinjärjestelmä (RIL 260-2012, s. 104).

Aikataulu
Ryhmäkorjaushankkeen isännöitsijöiden mukaan varsinainen urakka päästiin aloittamaan vasta kolme vuotta ensimmäisen yhtiökokouksen jälkeen.
Tämä johtui siitä, että jokainen hankevaihe, projektinjohtajien ja urakoitsijoiden kilpailutukset tuli hyväksyttää yhtiökokouksissa. Vaikka hankkeen
aloitusvaiheen koettiin vievän paljon aikaa, itse asukkaita häiritsevä urakkavaihe saatiin vietyä hieman nopeammin kaikkien neljän asunto-osakeyhtiön kokonaisuutta tarkasteltaessa. (Keski-Uusimaa, 2017)
Ala-Prinkkilän (Suomen Kiinteistölehti, 2018, s. 50) mukaan ryhmäkorjaushankkeet valmistuivat jopa kuukausia etuajassa.
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Hämäläisen (haastattelu 5.8.2020) kokemuksen mukaan varsinaiseen rakennustyöhön käytetty aika ei välttämättä hirveästi poikkea perinteisestä
yksittäisen taloyhtiön teettämästä urakasta. Rakennustyöhön käytetty
aika riippuu myös paljon tehtävän urakan sisällöstä ja siitä, kuinka paljon
asioita pystytään tekemään päällekkäin tai limittäin. On selvää, että etenkin suuremmat rakennusyhtiöt pyrkivät suuremmissa hankkeissa, joissa
tulee paljon saman työvaiheen toistoja, parantamaan tuotantoprosessejaan ja siten saavuttamaan aikataulu- ja kustannushyötyjä. Töiden limittämisellä tai useamman kohteen samanaikaisella tekemisellä pystytään
myös nopeuttamaan urakan valmistumista. Tällainen vaatii urakoitsijalta
resursseja ja johtamisen osaamista. Aikatauluhyödyt voivat urakkamallista
riippuen hyödyttää taloudellisesti sekä urakoitsijaa että tilaajaa. Asukkaiden tyytyväisyyttä luonnollisestikin nostaa mahdollisimman nopeasti läpi
viety projekti.
Yhden ryhmäkorjaushankkeessa mukana olleen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kertoi Kotitalo-lehden artikkelissa (Tuovinen, 2018, s. 42), että
heidän kiinteistönsä saneerauksen aloitus viivästyi ryhmäkorjaushankkeeseen ryhtymisen takia. Toisaalta he olivat aloittaneet saneeraussuunnittelut yksin ja yksin edetessään olisivat joutuneet ehkä käyttämään enemmän
aikaa mm. rakennusvalvonnan kanssa selvittelyyn. Vaikka aikaa kuluikin
aloituksessa enemmän, niin ryhmäkorjauksen myötä työmaat järjestyivät
jouhevasti ja säästöjä saatiin sen myötä.
Hankkeen laajuus tuo taloyhtiöiden päätöksentekoon myös oman haasteensa ajallisen keston myötä. Laajuuden kasvaessa myös hankkeen ajallinen kesto kasvaa. Joillain taloyhtiöillä voisi muuten olla kiinnostusta lähteä
mukaan ryhmäkorjaushankkeeseen, mutta eivät pysty, tai heillä ei riitä kärsivällisyyttä odottaa, että muut taloyhtiöt valmistuvat ensin. Tältä ongelmalta vältyttäisiin, jos taloyhtiöt olisivat korjaustarpeiden suunnittelun
kanssa ajoissa liikkeellä. Ongelma onkin yleensä se, että herätään korjaustarpeeseen liian myöhään, jolloin korjauksella on jo kiire.
5.6

Aluekehittäminen
Ryhmäkorjaaminen yhdistetään yleensä muutaman taloyhtiön, maksimissaan seitsemän, peruskorjaushankkeeksi. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on ollut toteuttamassa myös laajempia hankkeita, kuten Turun Jyrkkälässä. Jyrkkälän kohteille toteutettiin julkisivun peruskorjaus,
osittainen LVI-saneeraus, huonetilamuutoksia, piha-alueen kunnostusta
sekä yleisilmeen uudistusta 17 kerrostalon, 644 asunnon kokonaisuuteen.
Laajuudestaan huolimatta hankkeen korjausvaihe kesti vain alle kaksi
vuotta.
Hämäläisen (haastattelu 5.8.2020) mukaan vieläkin laajemmille aluekehityshankkeille olisi tarvetta lukuisissa lähiöissä. Hän on ollut mukana suunnittelemassa laajojen asuinalueiden kehittämishankkeita, joissa ei pelkästään remontoida kiinteistöjä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, vaan
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pyritään nostamaan alueen arvoa ja kiinnostavuutta monista eri näkökulmista. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu normaalin peruskorjauksen
lisäksi mm:
− lisä- ja muutosrakentaminen
− kiinteistöjen energiatehokkuus ja -lähteet
− kaavoitus
− alueen yksityiset ja julkiset palvelut
− alueen saavutettavuus
Kuvassa 9 nähdään ilmakuva eräästä pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta
noin 44 kiinteistön potentiaaliseksi todetusta aluekehityskohteesta, johon
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on laatinut aluekehityssuunnitelman yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa.

Kuva 9.

6
6.1

Kuvituskuva mahdollisesta aluekehityskohteesta (Google Maps,
n.d.).

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Ryhmäkorjauksen edut
Ryhmäkorjauksen hyödyistä yleensä ensimmäisenä halutaan nostaa esille
kustannushyödyt. Kustannushyödyt ja niiden todentaminen olivat alun perin myös tämän opinnäytetyön pääaiheena. Työn edetessä ryhmäkorjaushankkeesta saavutettavat kustannushyödyt osoittautuivat mahdollisuudeksi, mutta eivät itsestäänselvyydeksi, kuten eivät muutkaan mahdollisesti tavoiteltavat hyödyt. Ryhmäkorjaushanke mahdollistaa siis useiden
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hyötyjen tavoittelemisen, kuten myös niiden saavuttamisen, mutta onnistumisen avaimet ovat pitkälti tilaajien käsissä. Hyvä urakoitsija ja ennen
kaikkea hyvä, kokenut projektinjohtaja edesauttavat hankkeen onnistumisessa tavoitteiden mukaisesti.
Opinnäytetyössä laaditussa vertailussa projektin johto- ja valvontakustannuksista nousi voimakkaasti esiin pienen taloyhtiön asunto- tai neliökohtaisten kustannusten suuruus vertailun laajempiin hankkeisiin verrattuna.
Myös näihin kustannuksiin vaikuttaa tietysti kaikkien urakassa mukana olevien osapuolien toiminta ja ammattitaito. Tarkastellussa hankkeessa ei kuitenkaan löytynyt sellaisia poikkeavia tekijöitä, jotka olisivat selittäneet
eroa. Laajemmissa hankkeissa projektin johto sekä valvojat pystyvät toimimaan tehokkaammin hankkeen kokoon nähden, jolloin asunto- tai neliökohtaiset kustannukset jäävät maltillisemmiksi.
Ryhmäkorjaamisen kiistattomimmat kustannushyödyt muodostuvat työmaan perustamis-, ylläpito- ja purkukustannuksista, koska kertaalleen pystytetty työmaa palvelee koko hankkeen ajan. Urakasta riippuu tietysti se,
kuinka mittavia ovat työmaan käyttö- ja yhteiset kustannukset. Taloyhtiöt
joutuvat myös puntaroimaan, miten työmaan kustannukset ositetaan eri
taloyhtiöille, koska niiden koko ja työn sisältö saattavat vaihdella paljonkin.
Työmaan perustamis- ja käyttökustannukset voivat tuoda rahallisia säästöjä, mutta työmaan aiheuttama häiriö yhteisölle on myös syytä huomioida. Jos alueen taloyhtiöt ovat joka tapauksessa suorittamassa saneeraustöitä tulevina vuosina, on työmaasta häiriötä taloyhteisölle vain kerran.
Määräalennukset mielletään usein ilmiselväksi säästömahdollisuudeksi
Ryhmäkorjauksessa taloyhtiöt kuitenkin tekevät päätöksiä oman taloyhtiönsä toiveiden mukaisesti ja näin ollen hankittavat tuotteet eivät välttämättä olekaan niin yhdenmukaisia kuin alun perin on oletettu, eikä merkittävää kustannushyötyä pystytäkään saavuttamaan. Pitkän hankeajan
vuoksi urakoitsijat eivät myöskään välttämättä pysty sitoutumaan suuriin
kertaostoksiin, vaan hankkivat tuotteet mahdollisesti taloyhtiö kerrallaan.
Tällöin määräalennusten myöntäminen koko hankkeen tuotemäärälle on
tuotteiden myyjän riski.
Ryhmäkorjauksen markkinoidaan soveltuvan samankaltaisten korjaustarpeiden toteuttamiselle. Tällöin unohdetaan, että ryhmäkorjauksen ideaa
on mahdollista hyödyntää muussakin kuin pelkässä rakennusurakassa. Esimerkiksi kuntokartoitus- tai tutkimustyössä yhteistyö useiden taloyhtiöiden kesken mahdollistaa kustannussäästöjä. Tällaisessa hankinnassa kiinteistöjen maantieteellisesti keskenään läheinen sijainti tai tutkimuksen
kohde ei ole niin merkittävässä roolissa. Yhteisesti tehty hankinta nostaa
kuitenkin hankinnan arvoa sekä laajuutta, ja mahdollistaa siten merkittävien kustannussäästöjen saavuttamisen.
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6.2

Ryhmäkorjauksen haasteet
Haastatteluiden sekä työpaikalla käytyjen keskusteluiden ja käsiteltyjen
esimerkkien myötä minulle avautui erityisesti ryhmäkorjauksen sosiaalisten haasteiden merkitys. Suomalaiset on usein mielletty hieman juroiksi,
sisäänpäin vetäytyneiksi kansalaisiksi. On vaikea kuvitella, että tällaisten
hiljaisten, vähemmän sosiaalisten henkilöiden asuessa samassa lähiössä,
syntyisi luontevaa yhteistyötä muiden taloyhtiöiden kanssa. Ryhmäkorjaushanke vaatii todella aktiivisen ydinryhmän, joka jaksaa ja ehtii käyttää
riittävästi aikaa hankeasioiden valmisteluun ja esittämiseen muille yhtiön
jäsenille sekä olemaan eteenpäin vievä voima osana hankeryhmää.
Aktiivisen, keskenään yhteistyötä oikeasti haluavan hankeryhmän muodostaminen ei varmastikaan ole missään tapauksessa itsestäänselvyys. Taloyhtiöiden osakkaiden henkilökohtaiset taustat, elämäntilanteet ja asenteet sanelevat jo heti alkuun onnistumisen alkusävelet. On hyvin ymmärrettävissä, että esimerkiksi vähätuloinen, työttömäksi juuri jäänyt osakas
ei ole innokas ottamaan maksaakseen korjaushankkeen rahoitusvastiketta. Yksittäiset osakkaat, joilla kuitenkin on oma äänensä annettavana,
saattavat omalla toiminnallaan pyrkiä lykkäämään tarvittavat korjaushankkeet tuonnemmaksi. Sijoitusasuntojen omistajilla taas voi hyvinkin olla tavoitteena saada asunto-osake vain mahdollisimman pian takaisin tuottamaan. Hankkeen laatu, laajuus ja yhteisön viihtyvyys voivat olla heille täysin toissijaisia arvoja. Jos yksittäisten taloyhtiöiden päätöksenteossa onkin
haasteita, on aluekehittämishankkeiden käynnistämisessä varmasti moninkertaisesti. Osapuolia on enemmän, samoin sosiaalisia taustoja.

6.3

Tutkimuksen haasteet
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsulteilla opinnäytetyön aihetta työstäessä ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin ryhmäkorjaushankkeen kustannushyötyjen osoittaminen. Hankeaineistoa ja eri hankkeita vertailtaessa
kustannusten eritteleminen vertailukelpoiseen muotoon tuntui kuitenkin
aina vain haasteellisemmalta. Työn edetessä selkeytyi ymmärrys siitä,
kuinka jokainen hanke, jokainen taloyhtiö ja jokainen työsuorite voikaan
olla erilainen lukemattomilta eri näkökulmilta tarkasteltuna. Aluksi yksinkertaiselta kuulostanut kustannusten vertailu alkoi tuntua aina vain haasteellisemmalta, vaikka sitä toimeksiantajan kanssa yhteistuumin yritettiinkin saada rajattua ja muotoiltua vertailtavaan konseptiin.
Ryhmäkorjauksen ymmärtämisen kasvaessa, siihen liittyvien käsiteltävien
aiheiden tulva oli syöstä työn rajauksen pois raiteiltaan. Työn rajaaminen
lähelle alkuperäiseksi suunniteltua kustannusvertailuaihetta pakotti käsittelemään monia mielenkiintoisia osa-alueita melko pintapuolisesti.
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6.4

Yhteenveto
Ryhmäkorjauksesta kertovaa kirjallisuutta luettaessa kiinnitin huomiota,
että sisältö näissä oli yllättävän saman kaltaista, melko positiivisella latauksella kirjoitettua tekstiä. Kirjallisuus tuntui korostavan vain sitä, miten hyvin ryhmäkorjaus soveltuu noin 30 vuotta vanhoihin, samalla alueella ja
saman kaltaisen korjaustarpeen omaaviin kohteisiin. Mielestäni onnistumisen, saati ryhmäkorjaushankkeen perustamiseen liittyviä haasteita käsitellään silkkihansikkain, eikä haasteita nosteta reaalimaailmaa vastaavalla
tasolla esille.
Erityisesti urakkakustannusten vertailun saamiseksi täysin aukottomaksi,
tulisi vertailu saada tehtyä saman suhdanteen aikana täysin samanlaisiin
taloyhtiöihin, saman sisältöisenä ja saman urakoitsijan toteuttamana.
Urakkahinnoissa tulisi huomioida myös mahdolliset haitta-ainekartoitusten tulokset. Kaikkia kustannusvertailuja tai -eroja tarkasteltaessa ja esittäessä eteenpäin, tulee lukijan itse arvioida niiden soveltuvuus kohteeseensa.
Ryhmäkorjauksen haasteet osoittautuivat mielenkiintoisemmiksi kuin osasin kuvitella. Kirjallisuus ei avannut ryhmäkorjauksen muodostamisen
haasteita läheskään siinä määrin, kuin haastattelujen ja keskustelujen
myötä saatu tieto. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n useissa
ryhmäkorjaushankkeissa mukana ollut Juuso Hämäläinen kertoi omista näkemyksistään ja kokemuksistaan eri hankkeissa, tuoden asiaan reaalimaaliman mukaiset tarkastelukohdat. Opinnäytetyön myötä opin näkemään
ryhmäkorjaamisen aivan erilaisena hyötyjen mahdollistajana, en pelkästään tapana toteuttaa lähiökunnostamista tai säästää taloyhtiön remonttikustannuksissa.
Vaikka opinnäytetyön aiheen rajauksessa ja fokuksen löytämisessä olikin
haasteita, katson onnistuneeni käsittelemään ryhmäkorjausta aiheena hyvin ja nostamaan esille haastatteluista ja keskusteluista saamiani näkökulmia, joita ei aina ensimmäisenä tule ajatelleeksi. Ryhmäkorjaaminen tarjoaa jatkossakin paljon selvitettäviä aihealueita ja etenkin sen mahdollisuudet aluekehittämisen apuvälineenä on syytä pitää muistissa.

30

LÄHTEET
Ala-Prinkkilä, M. (2018). Energiaoptimointi ja yhteistyö toivat säästöjä taloyhtiöille. Suomen Kiinteistölehti 9/2018.
Fira. (n.d.). Rakenna oma palasi kaupunkia. Fira Ryhmärakentaminen. Haettu 28.1.2020 osoitteesta https://hub.fira.fi/hubfs/Ryhm%C3%A4rakentaminen/Fira_ryhmarakennuttaminen_esite_final.pdf
Google
Maps.
(n.d.).
https://maps.google.com

Haettu

5.9.2020

osoitteesta

Hämeen Sanomat. (2011). Ryhmäremontoinnin on pakko yleistyä. Hämeen
Sanomat 14.6.2018. Haettu 22.1.2020 osoitteesta https://www.hameensanomat.fi/uutiset/ryhmaremontoinnin-on-pakko-yleistya-2-71659/
Ikkala, T. (2015). Kerrostalon ryhmärakentaminen jopa 20 % halvempaa,
mutta yksi asia mietityttää. Tekniikka & Talous 29.6.2015. Haettu
22.1.2020 osoitteesta https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/kerrostalon-ryhmarakentaminen-jopa-20-halvempaa-mutta-yksi-asia-mietityttaa/f69138e3-5274-3149-a964-43ebf1c55567
Keski-Uusimaa. (2017). Kaikki kämpät kerralla kuntoon. Keski-Uusimaa
13.4.2017.
Koskelainen, V. (2014). Korjaushankkeen johtaminen. Opinnäytetyö. Rakennustyön koulutusohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Haettu
2.7.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201403223403
Liuksiala, A. (2004). Rakennussopimukset. Käytännön käsikirja. Hämeenlinna: Rakennustieto Oy.
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy. (2014). Hankekoulu. Luento
Sanomatalossa 26.2.2014.
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy. (2014). Ryhmäkorjaushankkeen prosessikaavio. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy.
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy. (n.d.). Hankeaineistot.
RIL 252-1-2009. (2009). Asuinkerrostalojen linjasaneeraus – hankeprosessi
ja tekniset ratkaisut 60- ja 70-lukujen kerrostaloissa. Osa 1: Perusteet ja
ohjeet. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry.
RIL 260-2012. (2012). Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja
toteutus. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry.

31
RT 18-10922. (2008). Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot.
Helsinki: Rakennustieto Oy. Haettu 1.8.2020 osoitteesta https://kortistotrakennustieto-fi.ezproxy.hamk.fi/kortit/RT%201810922?external_system=Juha&page=2
RT 18-11220. (2016). Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu. Helsinki. Rakennustieto Oy. Haettu 1.8.2020 osoitteesta https://kortistot-rakennustieto-fi.ezproxy.hamk.fi/kortit/RT%2018-11220
RT 18-11295. (2018). Asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatiminen. Helsinki: Rakennustieto Oy. Haettu 1.8.2020 osoitteesta https://kortistot-rakennustieto-fi.ezproxy.hamk.fi/kortit/RT%2018-11295
Salminen, J. (2015). Toteutusmuodot taloyhtiön korjaushankkeissa. Helsinki: Kiinteistöalan Kustannus Oy.
Suomen Kiinteistölehti. (2017). Monta hyvää syytä ryhmäkorjaukseen.
Suomen Kiinteistölehti 26.5.2017. Haettu 28.1.2020 osoitteesta
https://www.kiinteistolehti.fi/monta-hyvaa-syyta-ryhmakorjaukseen/
Tampereen kaupunki. (2019). Meistäkö ryhmärakennuttajia? Ryhmärakennuttamisen opas Tampereelle. Haettu 22.1.2020 osoitteesta
https://www.tampere.fi/tiedostot/m/ySc9LMVKd/Meistako_ryhmarakennuttajia_kopio.pdf
Tuovinen, M. (2018). Hyvistä vaihtoehdoista paras. Kotitalo lehti 9/2018.
TEEMAHAASTATTELUT
Hämäläinen, J. (2020). CEO, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy.
Haastattelu 5.8.2020.
Pulkkinen, A. (2020). Isännöitsijä, Keravan Isännöinti Oy. Haastattelu
7.8.2020.

32

Liite 1

33

Liite 2/1
Ryhmäkorjauksen palautekysely
(Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, 2014)

34

Liite 2/2

35

Liite 2/3

