
  
 
 
MAUNULAN ARKO:N (ALUEELLINEN RYHMÄKORJAUSOHJELMA) PERUSTIEDOT 
 
Pyydämme Sinua ystävällisesti täyttämään tämän lomakkeen ja lähettämään sen 26.9.2008 mennessä 
osoitteeseen:  
 
  mikko.virkamaki@kotilalue.fi 
   
   
 
Näin annat tärkeän panoksen MAPII+ hankkeeseen olennaisena osana kuuluvan Maunulan ARKO:n 
laatimiseen. Pyydämme täyttämään kyselyn, vaikka taloyhtiössänne peruskorjaukset eivät olekaan 
ajankohtaisia. 
 
 
Täytä lomake napsauttamalle (harmaata) kenttää ja kirjoita. 
 
1. Taloyhtiön nimi:      
 
 Katuosoite:       
 
2. Hallituksen puheenjohtaja   

      
 Postiosoite     
 
 Sähköpostiosoite     
 

3. Isännöintiyritys    
     
 Isännöitsijä     
 
 Postiosoite     

 
 Sähköpostiosoite    
  
 
 
4. Taloyhtiön koko   asuntoja     kpl  liiketiloja    kpl  rakennusvuosi  
  
5.  Korjaustilanne 

 
Mitä peruskorjauksia taloyhtiössänne on tehty viimeisten noin 10 vuoden aikana ja mitä 
peruskorjauksia on suunniteltu tehtäväksi seuraavien noin 10 vuoden aikana? 

 
      tehty/vuosi    suunniteltu/vuosi 
 
 Vesikatto          
 
 Julkisivu         
 
 Ikkunat          
 
 Lämpöjärjestelmä        
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 Vesi- ja viemärijärjestelmä      
 
 Ilmastointijärjestelmä      
 
 Sähköjärjestelmä        
 
 Rakennusautomaatio ja 
 tiedonsiirtojärjestelmä      
 
 Hissit          
 
 Porraskäytävä ja 
 yhteistilat         
 
 Piha          
 
 Täydennys ja  
 lisärakentaminen       
 

6. Onko taloyhtiössänne tehty koko rakennusta tai jotain rakennusosaa koskeva 
 
          kyllä  ei  en osaa sanoa 
 
 Kuntoarvio                     
 
 Kuntotutkimus        
 
 Korjausohjelma (5 – 10 vuoden)     
 
 Elinkaarilaskelma (20 – 30 vuoden)     
 
 Energiatodistus (energiatehokkuuden 
 parantamiseen tähtäävä  rakennuksen tarkastaminen)  
 
 

7. Missä vaiheessa putkikorjauksenne on                             kyllä    ei        en osaa sanoa 
 
 Käynnissä         
 
 Urakkakilpailu meneillään      
 
 Yksityiskohtainen suunnittelu tehty/menossa    
 
 Hankesuunnitelma tehty/menossa     
 
 Kuntotutkimus tehty/menossa      
 
 Putkikorjauksesta tehty päätös      
 
 Putkikorjauksesta keskusteltu      
 
 Putkikorjaus ei ajankohtainen       
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8. Onko taloyhtiönne tehnyt aiemmin yhteistyötä jonkun toisen taloyhtiön kanssa? 

   
          kyllä  ei  en osaa sanoa 
           
           
 

 
 
9. Tunteeko taloyhtiönne Maunulassa vuosina 2007 - 2008 kehitetyn ryhmäkorjausmallin (RK -mallin)? 
 

                          kyllä  ei  en osaa sanoa 
           
           
 

               
 
10. Miten taloyhtiönne suhtautuu yhteistyöhön muiden taloyhtiöiden kanssa?    
 
 Haluamme olla mukana meille sopivissa hankkeissa     
 

 Haluamme saada tietoa käynnistyvistä hankkeista     
 

 Emme halua olla mukana emmekä halua saada tietoa    
 
 
11. Energiatehokkuuden parantaminen 
 

Talokohtaisiin korjaushankkeisiin, joissa siirrytään uusiin taloteknisiin järjestelmiin, tullaan asettamaan 
erityisvaatimuksia. Samoin talon rakennusosakohtaisissa korjauksissa tullaan edellyttämään 
uudisrakentamiselle asetettavia vaatimuksia.  
 
Olemme kiinnostuneita taloyhtiömme energiatehokkuuden parantamisesta? 

 
          kyllä  ei  en osaa sanoa 
           
           
 

           
 
12. Ikääntyminen tuo uusia haasteita peruskorjaukselle. Asuntojen ja asuinympäristöjen esteettömyys,  
 toimivuus ja turvallisuus ovat keskeisiä näkökulmia. Taloyhtiön nykyisin vajaakäytössä olevien tilojen  
 uudelleen järjestämisellä voidaan parantaa asumisen arkea. 
 
          kyllä  ei  en osaa sanoa 
 
 Yhteistilojemme parantamisesta on keskusteltu   

 
 Haluamme lisätietoa näistä mahdollisuuksista   

 
 Talossamme ei ole tällaisia tiloja     
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13. Täydennys- ja lisärakentaminen tuo uusia rahoitusmahdollisuuksia suurten peruskorjausten  
 toteuttamiseen ja lisää alueen elinvoimaisuutta. Toisaalta se voi muuttaa lähiympäristöä. Miten  
 taloyhtiönne suhtautuu mahdolliseen lisä- ja täydennysrakentamiseen? 
 
           kyllä  ei  en osaa sanoa 
 

 Olemme keskustelleet lisä- ja täydennysrakentamisesta  
 

 Katsomme sen sopivan taloyhtiöllemme    
 
 Emme katso sen sopivan taloyhtiöllemme    

 
 
14. Terveisiä esiselvityksen tekijöille, Kotialue Oy:lle  
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