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ESIPUHE 
 

 
 
Tämä käsikirja syntyi projektin nimeltä ”MAPII+” tuotoksena. Projektissa 
pilotoitiin aiemmin (MAP – projektissa 2007 - 2008) kehitetty taloyhtiöiden 
ryhmäkorjausmalli (RK – malli).  Koska projektin aikana alueellisen 
ryhmäkorjausohjelman (ARKO) laadinta onnistui hyvin ja koska kohdealueella 
Maunulassa käynnistyi kolme ryhmäkorjaushanketta (RK – hanketta), voidaan 
todeta, että käsikirjassa esitelty toimintatapa toimii myös käytännössä. RK -
mallilla voidaan käynnistää ja ylläpitää taloyhtiöiden yhteistoimintaa 
peruskorjauksessa. 
 
On selvää, että RK – malli tulee kehittymään uusien ARKO -alueiden ja RK -
hankkeiden toiminnasta saatavien kokemusten kautta. Tässä vaiheessa 
kannattaa kuitenkin noudattaa tässä käsikirjassa kuvattuja periaatteita ja 
toimintatapaa. 
 
Käsikirjan laadintaan osallistuivat eri vaiheissa kaikki MAPII+ -projektin 
yhteistyökumppanit: ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, Culminatum Oy, 
Bauer Watertechnology Oy, Eerola yhtiöt, Elisa Oyj, Fenestra Oy, Helsingin 
Energia, Lujatalo Oy, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy, NCC Rakennus 
Oy, Nordea Oyj ja Uponor Oy.  
 
Erityisen tärkeää merkitys käsikirjan sisällön muodostumisessa oli Maunula 
Seura ry:llä sekä niillä 28 aktiivisella Maunulan asuinalueen taloyhtiöllä, jotka 
olivat aktiivisia projektin alusta loppuun. 
 
Kiitämme myös Suomen Kiinteistöliitto ry:tä, Suomen Isännöintiliitto ry:tä ja 
Rakennusteollisuus ry:tä niiden tuesta työn aikana. 
 
 
Helsingissä 24.3.2009 
 
 
Mikko Virkamäki  Paavo Kykkänen 
toimitusjohtaja  projektinjohtaja 
Kotialue Oy   Kotialue Oy 
mikko.virkamaki@kotialue.fi paavo.kykkanen@elisanet.fi 
p 050 5937282  p. 040 5483240 
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I RYHMÄKORJAUSHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA LÄPIVIENTI 
 

Ryhmäkorjaushankkeella (RK – hanke) tarkoitetaan vähintään kolmen 
taloyhtiön yhdessä toteuttamaan hanketta, jolla edistetään taloyhtiöiden 
yhteisiä peruskorjaukseen liittyviä tavoitteita. 
 
Ryhmäkorjaushankkeen toimintamalli kehitettiin ns. MAP – projektissa 
vuosina 2007 – 2008. Pilottialueena oli Maunulan asuinalue, jossa yhteensä 
10 taloyhtiötä osallistui mallin kehittämiseen. MAP – projektin loppuraportti 
löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83452 & lan=sv 
Saat sen myös ilmaiseksi tilaamalla osoitteesta mikko.virkamaki@kotialue.fi. 
 
Tässä käsikirjassa ei esitellä RK – toiminnan hyötyjä tai vaikeuksia. Ne 
löytyvät em. loppuraportista. Tämän käsikirjan tarkoituksena on olla oppaana 
kaikille taloyhtiöille ja aluetoimijoille, joiden mielestä taloyhtiöiden yhteistyöstä 
voisi olla hyötyä. 
 
Käsikirja on kirjoitettu niin tiiviiseen muotoon kuin on ollut mahdollista. 
Perustelut on jätetty tietoisesti hyvin vähälle tai kokonaan pois. Keskeiset RK 
– toiminnasta taloyhtiöille syntyvät hyödyt ovat seuraavat: 
 
- Kun useampi taloyhtiö toimii yhdessä, ne voivat hankkia enemmän 

asiantuntemusta peruskorjausprosessin alkupäähän. Kaikkein kalleimmat 
virheet tehdään yleensä siten, että laiminlyödään hankkeen hyvä 
esivalmistelu ja hankesuunnittelu. 

 
- Kun taloyhtiöt toimivat RK – toimikunnassa valitsemiensa edustajien 

välityksellä, on kaikista taloyhtiöistä käytössä parhaat henkilöt. Näin RK – 
toimikunta on jo itsessään hyvin asiantunteva toimielin. Lisäksi, kun RK – 
toimikunnassa käsitellään vain kyseiseen peruskorjaushankkeeseen 
liittyviä asioita, on työrauha paljon suurempi kuin tavallisessa taloyhtiön 
hallituksessa. 

 
- Kun taloyhtiöt toimivat yhdessä, ne muodostavat palveluntuottajille 

huomattavasti houkuttelevamman kohteen kuin kukin taloyhtiö erikseen. 
Palveluntuottajien kannalta on myös hyvä, että myös tilaajan puolella on 
paljon asiantuntemusta. 

 
RK – mallin kehittämisen aikana tuli selväksi, että taloyhtiöiden näkökulmasta 
on eräitä tärkeitä periaatteita, joita tulee noudattaa kaikissa RK – hankkeissa. 
Ne ovat seuraavat: 
 
- Taloyhtiön tulee saada päättää kaikista asioista itsenäisesti ja vapaasti 

 
- RK – toimikunnan ja sen apuna toimivien RK – toimikunnan 

puheenjohtajan ja RK – projektinjohtajan rooli saa olla ainoastaan 
valmisteleva.  
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- Taloyhtiön tulee voida erota RK – hankkeesta kunkin vaiheen jälkeen 
ilman mitään jälkiseuraamuksia. Taloyhtiön tulee saada selkeä tuotos ja 
hyöty kunkin vaiheen lopussa, josta on hyötyä taloyhtiölle sen jatkaessa 
peruskorjausta mahdollisesti yksin.  

 
Nämä periaatteet on otettu huomioon ja toteutettu RK – mallissa. Kaikkien RK 
– toimikuntien puheenjohtajien, jäsenten ja projektinjohtajien tulee jatkuvasti 
seurata, ettei näitä periaatteita epähuomiossa loukata. 
 
Jos lukijalle syntyy kysymyksiä ja perustelun tarvetta, osallistumme 
mielellämme keskusteluun. Olemme varmoja, että tässä käsikirjassa ei ole 
asian koko viisaus ja että RK – toiminta kehittyy vuosien saatossa. 
Kaikenlainen keskustelu on tarpeen tässä kehitystyössä. 

 
1.1 RK – HANKKEEN VAIHEET JA KÄYNNISTÄMINEN 
 

RK – hanke syntyy aina yhden henkilön tai taloyhtiön tarpeesta ja 
oivalluksesta. Kun idea on syttynyt, tulee taloyhtiön edustajan ryhtyä 
toimenpiteisiin ensin taloyhtiöryhmän keräämiseksi kokoon ja sen jälkeen RK 
– prosessin edistämiseksi vaihe vaiheelta hankkeen edistämiseksi. 
 
RK – prosessi ei poikkea talokohtaisesta peruskorjausprosessista muuten 
kuin alkupään suhteen. RK – hankkeen vaiheet voidaan esittää 
seuraavanlaisena kaaviona. 
 
Kuva 1: RK -hankkeen vaiheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toinen tapa kuvata RK – hanke on kuvata sen etenemistä tarkemmin RK – 
toimikunnan kokousten ja taloyhtiöiden kokousten kautta. Käsikirjassa on 
valittu tämä jälkimmäinen tapa, koska se on havainnollisempi ja 
konkreettisempi käsikirjaa käyttävän taloyhtiöaktiivin näkökulmasta. 
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1.2 ALOITE RK – HANKKEEN KÄYNNISTÄMISEKSI 
 

Kuten edellä mainittiin RK – toiminta käynnistyy yksittäisen taloyhtiön 
tarpeesta. Jotta tarve muuttuu toiminnaksi, sitä täytyy jalostaa. jalostamisessa 
tulee ottaa huomioon kolme vaihetta. 
 

1.2.1 TARPEEN TUNNISTAMINEN 
 

Taloyhtiön tarve voi syntyä monia teitä. Niiden kaikkien loppu tuloksena on 
kuitenkin se, että taloyhtiössä tulisi tehdä jokin peruskorjaus. Viisas taloyhtiö 
lähtee hankkimaan luotettavaa tietoa siitä, mitä kokemuksia muilla on ollut 
vastaavissa tilanteissa. Asiaa voi tietenkin kysyä heti maksullisilta 
palveluntuottajilta, mutta siinä on omat riskinsä. Täysin riskitöntä on kysyä 
asiaa naapuritaloyhtiöltä. Jos taloyhtiö oivaltaa tämän, se on tunnistanut 
tarpeen yhteistoimintaan. 
  

1.2.2 ALUSTAVAT YHTEYDENOTOT 
 

Koska naapuritaloyhtiö sijaitsee lähellä, on sen vastuuhenkilöiden 
tavoittaminen helppoa. Tässä vaiheessa ei tarvita vielä varsinaisia 
yhteystietoja. Arkinen kutsu kahvikupposelle lienee paras tapa lähestyä 
naapuritaloyhtiön edustajaa. 
 
Ensimmäisessä tapaamisen vapaamuotoisessa keskustelussa taloyhtiö voi 
saada jo kaikki tarvitsemansa tiedot ja prosessi ei jatku siitä eteenpäin. 
Tällöinkin yhteydenotto on kannattanut. Naapuri voi esimerkiksi kertoa, että he 
ovat tehneet kyseisen peruskorjauksen, keitä asiantuntijoita he käyttivät, miten 
hanke onnistui ja mitä se maksoi. 
 
Voi käydä niinkin, että naapuritaloyhtiöllä on sama peruskorjaus edessään ja 
että se tietää vielä kolmannen taloyhtiön, joka on samassa tilanteessa. Tällöin 
voi tuntua järkevältä tavat kaikkien kolmen kesken. Näissä alustavissa 
palavereissa voi sitten syntyä ajatus, että yhteistoiminta tulisi organisoida 
jotenkin. Tähän organisointiin RK – malli on yksi vaihtoehto. 
 

1.2.3 ALKUVALMISTELU 
 

RK – malli käynnistyy oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun alustavat kontaktit 
johtavat päätökseen RK – mallissa tarkoitetun RK – palaverin valmistelun 
aloittamiseen. Tässä vaiheessa RK – käsikirja on jo tarpeen. 
 
RK – palaverin valmistelussa, jonkun tulee tehdä seuraavat tehtävät: 
- varata sopiva kokouspaikka 
- varustaa kokouspaikka sopivalla tarjoilulla ja kokousvälineillä 

o fläppitaulu tai videodataprojektori olisi hyvä 
- laatia RK – mallin mukainen esityslista 

o Kokouksen puheenjohtajan valinta 
o RK – mallin esittely 
o RK – periaatteiden esittely 

� Eri toimijoiden roolit 
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� Hankintojen suorittaminen 
o Mallipäätöksen valmistelu taloyhtiöiden hallitukselle 

- kutsua kiinnostuneet taloyhtiöt mukaan RK – palaveriin 
 

1.3 RK – PALAVERI JA 1. MALLIPÄÄTÖSEHDOTUS TALOYHTIÖILLE 
 

RK – palaveri etenee edellä mainitun kokousjärjestyksen mukaisesti. Jos 
yhdessä kokouksessa ei päästä riittävästi eteenpäin, voivat taloyhtiöt pitää 
toisenkin RK – palaverin. 
 
RK – palaverin tärkeimmät tavoitteet ovat: 
- taloyhtiöiden edustajien tutustuminen 
- taloyhtiöiden peruskorjaustilanteisiin tutustuminen 
- RK – mallin pääkohtien ja kokonaisuuden ymmärtäminen 
- RK – periaatteiden ymmärtäminen 
- RK – toimikunnan taloyhtiöiden edustajien roolin ymmärtäminen 
- mallipäätösehdotuksen muotoilu taloyhtiöille 
 
Palaveri päättyy siihen, kun taloyhtiöt ovat tyytyväisiä mallipäätösehdotuksen 
muotoiluun ja kun kaikki taloyhtiöiden edustajat sitoutuvat viemään sen omien 
taloyhtiöidensä hallituksen kokousten päätettäviksi.  
 
Taloyhtiöiden tulee ilmoittaa RK – palaverissa valitulle puheenjohtajalle, kun 
taloyhtiöt ovat tehneet mallipäätösehdotuksen mukaisen päätöksen. Sen 
jälkeen RK – palaverin puheenjohtaja voi kutsua kokoon RK – toimikunnan 
järjestäytymiskokouksen. Toinen mahdollisuus on sopia RK – toimikunnan 
järjestäytymiskokouksen ajankohta jo RK – palaverissa. 
 
Olisi hyvä, jos joku laatisi palaverista lyhyen muistion. 
 

1.3.1 RK – TOIMINNAN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN 
 

RK – mallin toimivuuden kannalta on tärkeää, että toiminnan eräät periaatteet 
ymmärretään ja hyväksytään ennen varsinaisen RK – toimikunnan toiminnan 
käynnistymistä.  Näin vahvistetaan taloyhtiöiden yhteistoiminnan edellytyksiä 
ja keskinäistä luottamusta. Jokaisessa taloyhtiössä asia on selvitettävä myös 
osakkaille. 
 

1.3.1.1 ERI TOIMIJOIDEN ROOLIT 
 

RK – toiminnan päätoimijat ovat 
- taloyhtiöt / yhtiökokous ja hallituksen kokous 
- taloyhtiöiden edustajat RK – toimikunnassa 
- RK – toimikunta 
- RK – toimikunnan puheenjohtaja 
- RK – toimikunnan projektinjohtaja / viestintävastaava 

 
Näiden toimijoiden roolit voidaan ilmaista tiiviisti seuraavasti: 
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 Taloyhtiöt  
 

� Taloyhtiöt päättävät kaikki asiat omaehtoisesti 
� Jokainen taloyhtiö voi jättäytyä pois RK – hankkeesta kunkin vaiheen 

lopussa 
� Taloyhtiöt käsittelevät RK – toimikunnan ehdotukset ja tekevät oman 

päätöksen 
� RK – toimikunnan ehdotukset menevät taloyhtiön hallitukseen isännöitsijän 

ja hallituksen puheenjohtajan kautta (valmistelu) 
� Hallituksen päätökset menevät RK – toimikuntaan taloyhtiön isännöitsijän 

ja hallituksen puheenjohtajan kautta (toimeenpano) 
 

Taloyhtiöiden edustajien rooli  
� Taloyhtiön edustajat toimivat ainoastaan taloyhtiön päätösten mukaisesti 

o Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja muotoilevat päätöksen / 
valtuutuksen 

� Taloyhtiön edustajien tulee olla yksimielisiä toimintavaltuudestaan RK – 
toimikunnassa 

� Taloyhtiön edustajat valvovat RK – hankkeen edistymistä ja taloyhtiön etua 
� Taloyhtiön edustajat raportoivat aktiivisesti taloyhtiön hallitusta 
 
RK -toimikunnan rooli 

 
� Toimii taloyhtiöiden edustajien valtuutusten varassa 

o Ei itsenäistä päätösvaltaa 
� Valmistelee asioita taloyhtiöille 

o Päätösehdotukset taloyhtiöille 
� Panee toimeen taloyhtiöiden päätöksiä 
� Ohjaa RK – hankkeen valmistelua ja projektinjohtajan/viestintävastaavan 

toimintaa 
� Suorittaa kilpailutukset ja alustavat hankinnat taloyhtiöiden päätösten 

mukaisesti 
 
RK – toimikunnan puheenjohtaja 
 
� RK – toimikunta valitsee joko taloyhtiöiden edustajien joukosta tai 

ulkopuolelta 
� Valmistelee asioita RK – toimikunnalle 

o päävalmistelija ennen projektinjohtajan valintaa 
o yhteisvalmistelu projektinjohtajan kanssa 

� Panee toimeen RK – toimikunnan päätöksiä 
� Johtaa puhetta RK – toimikunnassa 
� Johtaa projektinjohtajan ja viestintävastaavan toimintaa 

 
Projektinjohtaja ja viestintävastaava 

 
� Noudattavat RK – toimikunnan ohjeita  
� Valmistelevat asiat RK – toimikunnalle 
� Tekevät yhteistyötä taloyhtiöiden kanssa RK – toimikunnan ohjeiden 

mukaisesti 
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� Projektinjohtaja valmistelee RK – toiminnan ja peruskorjaushankkeiden 
kokonaisuutta 

� Viestintävastaava huolehtii RK – toimikunnan ja taloyhtiöiden viestinnästä 
 
 
1.3.1.2 HANKINNOISTA PÄÄTTÄMINEN JA NIIDEN SUORITTAMINEN 
 

Peruskorjauksen eri vaiheissa suoritetaan hankintoja; projektinjohtaja, 
viestintävastaava, tarvekartoitus, hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu ja 
urakointi. Näistä RK -toimikunta tekee taloyhtiöille esitykset.  

 

Projektinjohtajan ja viestintävastaavan palkkaus 
� RK – toimikunta esittää taloyhtiöille arvion RK – projektinjohtajan / RK – 

viestintävastaavan vuosikustannuksista ja taloyhtiön osuudesta sovitulla 
jyvitysperusteella (esim. h-m2) 

� RK – toimikunta kilpailuttaa / valitsee sopivan RK –projektinjohtajan / RK –
viestintävastaavan  

� RK – projektinjohtaja / RK – viestintävastaava laskuttaa taloyhtiöitä 
sovitulla summalla RK – toimikunnan hyväksyttyä työsuorituksen 

  

Tarvekartoitus ja hankesuunnitelma (TK / HS) 
� RK – toimikunta esittää taloyhtiöille hankkeen toteutustavan ja laajuuden 
� Taloyhtiöt hyväksyvät TK/HS toteutustavan ja laajuuden 
� RK – toimikunta kilpailuttaa TK / HS suorittamisen 
� RK – toimikunta neuvottelee ja valitsee parhaimman palveluntuottajan 

alustavasti 
� RK – toimikunta ehdottaa taloyhtiöille TK / HS toteutuksen ja kunkin 

taloyhtiön maksuosuuden 
o Taloyhtiöt ovat budjetoineet edellisessä yhtiökokouksessa riittävän 

määrän rahaa RK – toimikunnan / taloyhtiön hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti 

� TK / HS toteuttaja laskuttaa taloyhtiöitä sovitulla summalla RK – 
toimikunnan hyväksyttyä työsuorituksen 

 
Toteutuksen suunnittelu ja urakointi 

� Kuten edellinen kohta "Tarvekartoitus ja hankesuunnittelu. 
 
1.3.2 TALOYHTIÖN EDUSTAJIEN VALINTA JA VALTUUTUS 
 

Taloyhtiön tulee valita edustajansa RK – toimikuntaan. On suositeltavaa, että 
edustajia olisi kaksi, mutta toiminta ei vaarannu mitenkään vaikka edustajien 
olisi vain yksi. RK – toiminnan kannalta olisi hyvä, että yksikin taloyhtiön 
edustaja voisi edustaa taloyhtiötä RK – toimikunnan kokouksessa. Muuten 
voidaan joutua turhiin viivytyksiin, kun toinen taloyhtiöiden edustajista ei ehdi 
kokoukseen. 
 
Taloyhtiö voi aina sisällyttää valtuutuksen ehtoja, joita taloyhtiön edustajan on 
noudatettava. Jos taloyhtiön erikoisehdot estävät RK – toimikunnan toiminnan, 
ei RK – toimikunta voi toimia. Tällöin taloyhtiön tulee muuttaa erikoisehtoja tai 
siirryttävä syrjään RK – toiminnasta. Mallipäätösehdotuksilla pyritään siihen, 
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että taloyhtiöiden valtuutuspäätökset olisivat mahdollisimman samanlaisia 
kaikilla taloyhtiöillä. 
 
Olisi hyvä, että taloyhtiöt tekisivät valtuutuspäätöksensä mallipäätösten 
mukaisesti ja että taloyhtiöiden edustajilla olisi aina päätösote mukanaan RK – 
toimikunnan kokouksessa. Välttämätöntä tämä ei ole. 
 

1.3.3 TALOYHTIÖN MAINITSEMIEN ERITYISTEKIJÖIDEN HUOMIOINTI 
 

Taloyhtiöillä voi olla erityissyisehtoja yhteistoiminnalle. Nämä olisi hyvä 
saattaa RK – toimikunnan tietoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Joka 
tapauksessa taloyhtiöllä on aina vapaa mahdollisuus rajoittaa edustajiensa 
toimintaa RK – toimikunnassa asettamalla sille mitä tahansa erikoisehtoja. 

 
1.3.4 1. MALLIPÄÄTÖS 
 

RK – palaverissa muotoiltava 1. mallipäätösehdotus taloyhtiöille voi olla 
vaikkapa seuraavan näköinen: 

 
 Asoy X:n hallituksen päätös: 

 

� As.oy X päättää osallistua As.oy A, As.oy B, As.oy C putkikorjausten RK -
hankkeeseen. 

 
� Yhtiö hyväksyy RK -palaverin esittämät RK – toiminnan periaatteet, liite 1. 

 
� Yhtiö valitsee edustajikseen RK – toimikuntaan henkilöt m.m. ja n.n., jotka 

voivat kumpikin edustaa taloyhtiötä myös yksin RK – toimikunnan 
kokouksissa. 

 
� Yhtiö valtuuttaa edustajansa valitsemaan RK -toimikunnan 

puheenjohtajan. 
 

� Yhtiö valtuuttaa edustajansa valmistelemaan esityksen RK -hankkeen 
projektinjohtajan / viestintävastaavan valinnasta. 

 
� Yhtiön osalta on otettava huomioon seuraavat erityistekijät: 

o  ei erityisehtoja 
 

� Ryhmäkorjausedustajien velvollisuutena on raportoida säännöllisesti työn 
etenemisestä toimittamalla RK -toimikunnan esitykset ja pöytäkirjat 
viipymättä kokousten jälkeen hallituksen jäsenille. Heidän on hallituksen 
pyynnöstä informoitava työn edistymisestä hallituksen kokouksissa. 

  
1.4 RK – TOIMIKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA 2. MALLIPÄÄTÖS 
 

Vasta taloyhtiöiden tehtyä päätöksensä liittyä RK – toimintaan, on mahdollista 
pitää RK – toimikunnan järjestäytymiskokous. Kokous on kutsuttu koolle joko 
RK – palaverissa valitun puheenjohtajan toimesta tai päätetty jo RK –
palaverissa. 
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RK – toimikunnan järjestäytymiskokouksen esityslista on seuraava: 
 
- Kokouksen avaus 

o RK – palaverin puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana, 
ellei muuta päätetä tässä kohdassa 

- Taloyhtiöiden edustajien valtuutusten toteaminen 
o tässä on hyvä keskustella, miten taloyhtiöiden hallitukset käsittelivät 

asian 
- RK – toimikunnan puheenjohtajan valinta ja hänen palkkiostaan 

päättäminen 
o RK – toimikunnan palkkion peruste on se, että hän toimii RK – 

toimikunnan valmistelijana ennen projektinjohtajan valintaa 
o Taloyhtiöiden tulee luonnollisesti hyväksyä palkkio 

mallipäätösehdotuksen mukaisesti 
- RK – hankkeen kokonaistilanteen hahmotus 

o Missä tilanteissa eri taloyhtiöt ovat? 
o Mitä toimenpiteitä eri taloyhtiöt tarvitsevat? 

- Alustava keskustelu projektinjohtajan palkkaamisen tarpeesta ja muodosta 
o Tarvitaanko vielä tässä vaiheessa projektinjohtajaa? 
o Mitä projektinjohtaja tulisi tekemään? 
o Mikä on projektinjohtajan palkkioperuste? 

� esim. tuntiperusteinen laskutus 
- Mallipäätöksen valmistelu taloyhtiöiden hallitukselle 

 
1.4.1 TALOYHTIÖIDEN EDUSTAJIEN TOTEAMINEN 
 

Taloyhtiöiden edustajat esittelevät oman taloyhtiönsä päätökset ja oman 
valtuutuksensa sisällön. Samalla olisi syytä keskustella, miten kukin taloyhtiön 
hallitus käsitteli asian. 

 
1.4.2 RK – TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA, TEHTÄVÄ JA PALKKIOSUOSITUS 
 

RK – toimikunnan tärkeä päätös on luonnollisesti puheenjohtajan valinta. 
Puheenjohtaja voidaan valita taloyhtiöiden edustajien joukosta tai 
ulkopuolelta. Tärkeintä on saada RK – toimikunnan käyttöön osaava ja 
kokenut henkilö. 
 
RK – toimikunnan puheenjohtajan päätehtävä on valmistella RK – 
toimikunnan asiat. Ensimmäiseksi hänen tulee paneutua RK – hankkeen 
kokonaistilanteeseen ja organisoida toiminta sen mukaisesti. Käytännössä 
tämä tarkoittaa yleensä projektinjohtajan valinnan valmistelun käynnistämistä 
välittömästi tai sitten tarkentavan RK – hankeselvityksen laadintaa. 
 
Palkkiosuositus riippuu tietenkin täysin RK – hankkeesta ja taloyhtiöiden 
näkemyksistä. Koska kyse on RK – hankkeen ensimmäisestä taloudellisesta 
päätöksestä, on suositeltavaa, että ehdotus on varsin maltillinen taloyhtiöiden 
näkökulmasta. Koska kyse on RK – toimikunnan valmistelutehtävästä, 
lähtökohtana jyvitykselle tulisi olla, että jokainen taloyhtiö maksaa 
samansuuruisen osuuden. Jos taloyhtiöiden koko vaihtelee suuresti, voi 
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jyvitystä rakentaa pieniä yhtiöitä suosivaksi. Tässä vaiheessa jokainen 
taloyhtiö tuottaa kuitenkin suunnilleen samansuuruisen työmäärän RK – 
toimikunnan puheenjohtajalle. 
 

1.4.3 RK – HANKKEEN ETENEMINEN / TALOYHTIÖIDEN ERI TILANTEET 
 

Kokouksessa on syytä käydä tarkasti läpi eri taloyhtiöiden tilanteet. RK – 
hankkeessa kaikkien taloyhtiöiden ei suinkaan tarvitse olla samassa 
tilanteessa esim. valmisteluvaiheessa tai hankesuunnitteluvaiheessa. RK – 
hankkeesta on hyötyä kaikille osapuolille vaikka ne olisivat kaikki eri 
vaiheissa. Jos vaiheet poikkeavat paljon toisistaan, asettaa se suuremman 
haasteen kokonaisprosessin suunnitteluun. 
 
Joskus on syytä keskittyä tähän vaiheeseen tarkemmin ja tehdä erillinen 
selvitys kokonaishankkeesta. 
 
Arvio RK – hankkeen kokonaisuudesta vaikuttaa projektinjohtajan valintaan ja 
tehtäviin. 

 
1.4.4 PROJEKTINJOHTAJAN VALINNAN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN 
 

Jo tässä kokouksessa on yleensä järkevää käynnistää keskustelu RK – 
projektinjohtajan palkkaamisesta. Yleensä on järkevää antaa hyvien 
ehdokkaiden etsiminen RK – puheenjohtajalle. Tietenkin kaikkien taloyhtiöiden 
edustajien näkemykset ovat tervetulleita tässä vaiheessa. 

 
1.4.5 2. MALLIPÄÄTÖS 
 

RK – palaverissa muotoiltava 2. mallipäätösehdotus taloyhtiöille voi olla 
vaikkapa seuraavan näköinen: 

 
 Asoy X:n hallituksen päätös: 

 

� As.oy X päättää jatkaa osallistumistaan As.oy A, As.oy B, As.oy C 
putkikorjausten RK -hankkeeseen. 

 
� Yhtiö valitsee edustajikseen RK – toimikuntaan henkilöt m.m. ja n.n., jotka 

voivat kumpikin edustaa taloyhtiötä myös yksin RK – toimikunnan 
kokouksissa. 

 
� Yhtiö hyväksyy RK – toimikunnan ehdotuksen RK – puheenjohtajan 

palkkion perusteiksi ja määräksi. Taloyhtiö maksaa oman osuutensa xxx € 
erikseen esitetyn laskun mukaisesti. 

 
� Yhtiö valtuuttaa edustajansa ryhtymään RK – projektinjohtajan valintaan 

RK – kokonaishankkeen edellyttämällä tavalla. 
 

� Yhtiön osalta on otettava huomioon seuraavat erityistekijät: 
o  ei erityisehtoja 
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� Ryhmäkorjausedustajien velvollisuutena on raportoida säännöllisesti työn 
etenemisestä toimittamalla RK -toimikunnan esitykset ja pöytäkirjat 
viipymättä kokousten jälkeen hallituksen jäsenille. Heidän on hallituksen 
pyynnöstä informoitava työn edistymisestä hallituksen kokouksissa. 

 
1.5 RK – TOIMIKUNNAN TOINEN KOKOUS JA 3. MALLIPÄÄTÖS 
 

Tämän kokouksen tärkein asia on yleensä projektinjohtajan valinta ja tästä 
koituvien taloyhtiöiden maksuosuuksista päättäminen. Lopullisen päätöksen 
tästäkin asiasta tekevät tietenkin taloyhtiöt, mutta RK – toimikunnan tulee 
laatia perusehdotus.  
 
RK – toimikunnan 2. kokouksen esityslista on seuraava: 
 
- Kokouksen avaus 

o RK – toimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana, 
ellei muuta päätetä tässä kohdassa 

- Taloyhtiöiden edustajien valtuutusten toteaminen 
o Tässä vaiheessa jo rutiiniasia, ellei mitään yllättävää ole päätetty 

taloyhtiöissä 
- RK – toimikunnan puheenjohtajan palkkiosta päättäminen 

o joskus on tarpeen uudistaa RK – toimikunnan puheenjohtajan 
palkkion peruste. Näin on, jos ensimmäisessä kokouksessa on 
päätetty palkkiosta vain tähän kokoukseen asti. 

o RK – puheenjohtajan palkkiosta voitaisiin tässä kokouksessa 
päättää pysyvämmin (esim. kuukausipalkkio tai kokouspalkkio) 

o Taloyhtiöiden tulee luonnollisesti hyväksyä palkkio 
mallipäätösehdotuksen mukaisesti 

- RK – hankkeen etenemisselvitys 
o jos on ollut tarpeen laatia 

- Projektinjohtajan valinta sekä palkkioperusteesta ja jyvityksestä 
päättäminen 

o Taloyhtiöiden tulee luonnollisesti hyväksyä palkkio 
mallipäätösehdotuksen mukaisesti 

- Mallipäätöksen valmistelu taloyhtiöiden hallitukselle 
 
1.6 RK – hankkeen eteneminen 
 

Toisen kokouksen jälkeen RK – toimikunnan kokouksesta toiseen. Tämän 
vaiheen jälkeen eri RK – hankkeet kuitenkin eriytyvät sisällöltään niin paljon, 
että eri vaiheiden kuvaaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. Olennaista 
jatkotoiminnallekin on, että RK – toimikunta kunnioittaa kaikessa 
toiminnassaan RK – toiminnan periaatteita ja etenee systemaattisesti hyvän 
valmistelun, toimivien RK – toimikunnan kokousten, selkeiden 
mallipäätösehdotusten ja reippaan toteutuksen varassa. 
 
RK – toiminnan päävaiheet etenevät tästä eteenpäin: 
 
1 TÄYDENTÄVIEN KUNTOKARTOITUSTEN TEKEMINEN 
2 HANKESUUNNITELMAVAIHE 
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3A TOTEUTUSSUUNNITTELUVAIHE TAI  
3B YHDISTETTY TOTEUTUSSUUNNITELU JA URAKOINTIVAIHE (”DESIGN BUILDING”) 
4 URAKKAVAIHE 
5 VASTAANOTTOVAIHE 
6 TAKUUAIKAVAIHE 
7 RK – TOIMIKUNNAN TOIMINNAN LOPETTAMINEN 

 
1.7 RK – HANKKEESTA ARKO:N LAADINTAAN 
 

Jos jollain alueella käynnistyy toimiva RK – hanke, voi olla järkevää pyrkiä 
levittämään RK – toimintamallia tällä alueella laajemminkin.  Asuinalueen / 
kaupunginosan muilla taloyhtiöillä olisi tällöin ”elävä malli” RK – mallin 
toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Koska alueellisen ryhmäkorjausohjelman 
(ARKO) laadinta ei varmaankaan kiinnosta enää taloyhtiöitä, jotka ovat 
käynnistäneet omatoimisesti RK – hankkeensa, pitäisi alueelta löytää uusia 
toimijoita ARKO:n laadintaan ja koko alueen RK – toiminnan edistämiseksi. 
Tällainen toimija voi olla esim. alueen asukas- tai kaupunginosayhdistys tai 
paikallisesti merkittävä isännöinti- tai huoltoyritys. 

 
II ALUEELLISEN RYHMÄKORJAUSOHJELMAN (ARKO) LAATIMINEN 
 

Alueen taloyhtiöiden yhteistyön käynnistymistä voidaan helpottaa ja nopeuttaa 
ARKO:n laatimisella koko alueelle.  

 
ARKO:ssa selvitetään alueellisesti ja taloyhtiökohtaisesti peruskorjausten 
kannalta merkittävät seikat. ARKO:n kautta selvitysalueen kaikki taloyhtiöt 
saavat tietää toistensa korjaustilanteen, yhteistoiminnan tahtotilan ja 
yhteystiedot. Se edistää taloyhtiöiden pitkäjänteistä verkottumista alueella. 
ARKO:ssa tehdään myös ehdotus toteuttamiskelpoisista 
ryhmäkorjaushankkeista aikatauluineen.  
 
ARKO:sta löytyy myös tietoa taloyhtiöiden halukkuudesta parantaa 
taloyhtiönsä energiatehokkuutta, kehittää taloyhtiönsä esteettömyyttä sekä 
halukkuus lisärakentamiseen.  Taloyhtiöille tehdään tarvittaessa myös 
ehdotukset taloyhtiön kokonaiskehittämisestä ja perusparantamisen 
perusvalmiuksien parantamisesta (taloyhtiön kokonaisstrategia ja siihen 
liittyvä PTS). Lisäksi ARKO:an voidaan sisällyttää muita alueen kannalta 
tärkeitä asioita, joita voitaisiin mahdollisesti edistää taloyhtiöiden 
yhteistoiminnalla. 
 
ARKO:n päätavoitteet ovat: 
 
- taloyhtiöiden pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämis- ja korjaustavan 

edistäminen 
 

- taloyhtiöiden yhteistoiminnan lisääminen peruskorjaamisessa ja muissa 
asioissa 

o energiatehokkuuden parantaminen 
o esteettömyyden poistaminen 
o lähipalveluiden järjestäminen 
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- alueen taloyhtiöiden ja muiden toimijoiden sosiaalisen pääoman 

lisääminen 
o yhteistoiminnan esteiden purkaminen 
o kommunikaatiorakenteiden parantaminen 
o sisäisen kommunikaation lisääminen 
o käyttökelpoisen tiedon tuottaminen alueen toimijoista ja tilanteesta 

 
 

- tiedon tuottaminen viranomaisille alueen kehittämisen mahdollisuuksista ja 
paikallisten toimijoiden tahtotilasta 

  
- tiedon tuottaminen yksityisille palveluntuottajille kohdealueen kysynnän 

laajuudesta ja laadusta. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään omaa 
markkinointiaan ja tuotteitaan.  

 
2 ARKO:N LAADINNAN VAIHEET JA KÄYNNISTÄMINEN 
 

Kuten RK – hanke, niin ARKO:n laadintakin syntyy aina jonkun tahon 
tarpeesta ja oivalluksesta. RK – hankkeessa aktivoitumisen ”moottorina” on 
taloyhtiön oma etu.  ARKO:n laadinnassa moottorina tulisi olla jonkun tahon 
laajempi kiinnostus oman asuinalueensa kehittämiseen. 

 
ARKO:N laadinnan vaiheet voidaan esittää seuraavanlaisena kaaviona 
 
Kuva 2: ARKO:n laadinnan vaiheet 
 

  
 
 
2.1 ALUEALOITTEEN SYNTYMINEN JA TOIMINNAN ORGANISOINTI 
 

Kun joku taho tai henkilö oivaltaa, että taloyhtiöiden yhteistyöllä voitaisiin 
saavuttaa kokonaisen asuinalueen kehitystä, on sen organisoitava tätä 
edistävä toiminta tavalla tai toisella. 
 
Toiminnan organisoiminen riippuu täysin alueen sen hetkisestä tilanteesta. 
Jotkin alueet ovat hyvin aktiivisia kaupunginosayhdistyksineen ja 
aluefoorumeineen, toiset taas passiivisia ilman minkäänlaisia sisäisen 
kommunikaation ja päätöksenteon rakenteita. Jokaisella alueella on tietysti 
aina mahdollista perustaa aktiivisten kansalaisten ja taloyhtiöiden toimikunta, 
joka ryhtyy edistämään taloyhtiöiden yhteistoimintaa kaikkien yhteiseksi 
eduksi. 

 
 

RK – hankkeet       

Lisätiedotus          

 
Idea  

ja 
organisointi 

 
Yhteistyö- 
kumppanit 

 
Start Up 
tilaisuus 

Taloyhtiökysely  
Tiedotus 

Alueselvitys      
Muut toimenpiteet       
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2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIEN SELVITTÄMINEN 
 

ARKO:n laadinta maksaa jonkin verran, joten siitäkin syystä ARKO – 
organisaation tulee löytää yhteistyökumppaneita ARKO – prosessiin. On 
selvää, että jokaisen alueen kehittämisestä on useita kiinnostuneita tahoja. 
Niiden löytäminen on ARKO – prosessin tärkeimpiä vaiheita. Eri ARKO – 
alueiden kannattaa vaihtaa tätä koskevia tietoja ja tehdä yhteistyötä. 

 
2.2.1 ALUEELLISESTI MERKITTÄVÄN PARTNERIN KYTKEMINEN 
 

Jos alueella toimii kaupunginosayhdistys tai vastaava, olisi se syytä kytkeä 
hankkeeseen mahdollisimman nopeasti. Ellei tällaista tahoa ole, on 
toimikunnan perustaminen paras vaihtoehto. Rahoituksen hankinnan vuoksi 
on tärkeää, että mukana on taho, joka kykenee sitoutumaan sopimuksiin ja 
huolehtimaan rahaliikenteestä. 
 

2.2.2 JULKISEN SEKTORIN TOIMIJOIDEN KYTKEMINEN 
 

Mikäli kaupunki tai kunta on organisoinut tavalla tai toisella ARKO -toiminnan 
edistämisen, aloite tehdään suoraan kunnan kyseisestä asiasta vastaavalle 
viranhaltijalle tai yksikölle. 
 
Ellei kunta ole organisoinut ARKO – toimintaa, on julkiset partnerit hankittava 
eri puolilta. ARKO – tyyppisen toiminnan edistäminen voi hyvinkin olla kunnan 
ja valtion eri hallintokuntien tavoitteiden mukaista. 
 
Julkisen sektorin toimijoilta pyritään saamaan riittävä rahoitusosuus ARKO:n 
laadintaan. Yleensä tätä kautta saatava rahoitus on korkeintaan 50 % 
kokonaiskustannuksista. 

 
2.2.3 YKSITYISEN SEKTORIN TOIMIJOIDEN KYTKEMINEN 
 

Yksityisellä sektorilla on luonnollisesti toimijoita, joita kiinnostavat taloyhtiöiden 
peruskorjausten tekeminen ja muukin alueen palveluiden myynti. Näiden 
tahojen kytkeminen ARKO – hankkeeseen vaatii konkreettista 
myyntiosaamista. Ongelmana on, että yrityksille ei voi luvata mukaan pääsyä 
hankkeisiin, vaan ainoastaan tietoa alueen kysynnästä ja näkyvyyttä alueella. 
 
Yritykset mitoittavat osallistumisensa omien tavoitteidensa mukaisesti. Niiden 
ARKO – hankkeeseen sijoittamat summat voivat vaihdella suuresti. 
 
Myös mukaan lähteviltä taloyhtiöltä voi pyytää jonkinlaista liittymismaksua. 
Ovathan ne ARKO – prosessin todennäköisimpiä hyötyjiä. Tässä 
rahoituslähteessä on omat vaikeutensa. Taloyhtiöt eivät ole tottuneet 
sijoittamaan rahojaan tällaiseen toimintaan, vaikka se hyödyttäisi niitä selvästi. 
Tämä onkin taloyhtiöiden suuri ongelma. Ne ovat valmiita sijoittamaan valtavia 
summia huonostikin valmisteltuihin hankkeisiin, jos ne ovat tavanomaisia, 
mutta pienet riskittömät ja hyödylliset hankkeet voidaan hylätä niiden 
uutuuden vuoksi. 
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2.3 ARKO START UP – TILAISUUDEN VALMISTELU 
 

Kun ARKO – hankkeen organisointi ja rahoitus on varmistunut, voidaan siirtyä 
varsinaiseen toimintaan. Tällöin ei kannata suinkaan ryhtyä suoraan 
kysymään taloyhtiöiltä niiden korjaustilannetta ja yhteistoimintahalukkuutta. 
Ensin on keskityttävä ARKO:n laadinnalle mahdollisimman paljon positiivista 
julkisuutta. Ei riitä, että vain taloyhtiöiden hallitusten jäsenet tietävät asiasta. 
Tieto on saatava osakkaille ja asukkaille asti. 
 

2.3.1 TALOYHTIÖIDEN YHTEYSTIETOJEN HANKINTA 
 

Yllättävän suuritöiseksi voi osoittautua alueen taloyhtiöiden edustajien 
yhteystietojen hankinta.  Usein ne joutuu hankkimaan manuaalisesti. Näin 
syntyvä tietokanta on todella arvokas ARKO:n jatkotyössä ja muutenkin. 
 
Tärkeää olisi saada tietoon jokaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan, 
isännöintiyrityksen ja isännöitsijöiden yhdystiedot: 
� nimi 
� sähköpostiosoite 
� kännykän numero 
� postiosoite (tärkeä taloyhtiökyselyssä) 
� lankapuhelimen numero (ellei kännykkää ole) 

 
2.3.2 TALOYHTIÖIDEN KUTSUMINEN 
 

Yhteystiedot on saatu, voidaan lähettää kutsut ARKO:n laadinnan Start Up eli 
käynnistystilaisuuteen. Koska tavoitteena on saada liikkeelle mahdollisimman 
paljon väkeä, koskevat tätä tilaisuutta normaalit asukastilaisuuden säännöt: 
- tunnettu avaaja 
- mielenkiintoisesti esitelty ohjelma 
- sopiva ajankohta (ti – to, klo 18.00 – 20.30 välillä) 
- sopiva paikka 
- hyvä tarjoilu 

 
Tavoitteena on saada paikalle kaikki vähänkin kiinnostuneet taloyhtiöt. 
 
Kutsun liitteenä voi laittaa mukaan ARKO:n taloyhtiökyselyn, mutta samalla 
tulee varautua kyselyn uudelleen postitukseen. 
 

2.3.3 START UP – TILAISUUS 
 

Tilaisuuden ohjelman perusrunko on 
- Avaus: Taloyhtiöiden yhteistoiminnan edut 
- Yhteistyökumppanien esittely 
- ARKO:n esittely 

o ARKO:n tavoite 
o ARKO:n laadinnan vaiheet 
o Taloyhtiökyselyn sisällön selventäminen 
o ARKO:n aikataulu 
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- Lopuksi yleisökysymykset 
- Loppukeskustelu iltapalan yhteydessä 
-  
ARKO:n Start Up – tilaisuuden onnistuminen helpottaa paljon jatkotyötä. 
Epäonnistuminen ei vielä tarkoita ARKO – prosessin tuhoutumista. 
 
Start Up – tilaisuuden jälkeen kohdealue on viritetty aktiiviseen toimintaan. 
Tätä ”momentumia” ei pidä hukata, vaan kyselyt on saatava nopeasti 
taloyhtiöiden käsiteltäväksi. 

 
2.4 ARKO:N LAADINTA 
 

ARKO:N laadinta koostuu kahdesta osasta 
- taloyhtiökyselystä 
- alueselvityksestä 

 
Niiden molempien tavoitteena on tuoda taloyhtiöiden käyttöön tietoa muiden 
taloyhtiöiden tilanteesta ja alueen yleisistä kehitysnäkymistä käyttökelpoisessa 
muodossa. Erityisesti alueselvityksen laadinnassa tulee varoa laatimasta liian 
tarkkaa selvitystä, jota kukaan ei jaksa lukea. Sen kaltaista tietoa on 
jokaisesta suomalaisesta alueesta yllin kyllin. ARKO:ssa tieto täytyy olla 
tiiviissä ja käyttökelpoisessa muodossa. 

 
2.4.1 TALOYHTIÖKYSELYN JÄRJESTÄMINEN 
 

Taloyhtiökyselyn tavoitteena tulee olla, että vähintään alueen 70 % 
taloyhtiöstä vastaa siihen. Tämä saavutetaan joillakin alueilla helposti ja 
joillakin se edellyttää taloyhtiöiden painostamista kaikin mahdollisin keinoin.  
 

2.4.1.1 KYSELYN VIIMEISTELY 
 

Käsikirjan liitteenä on mallikysely (liite 1). Vastausaktiivisuuden lisäämiseksi 
kyselylomake muokataan siten, että kohdealueen asukkaat kokevat sen juuri 
omaa taloyhtiötään ja asuinaluettaan koskevaksi.  

 
Taloyhtiökyselyn fokus täytyy pitää tiukasti perusasioissa eikä liioitella kyselyn 
merkitystä yhteistoiminnan yksityiskohtien tunnistamisessa ja ohjaamisessa. 
Varsinainen yhteistoiminta organisoituu RK -hankkeiden aikana ja vasta 
tuolloin taloyhtiöt käsittelevät ja ratkaisevat hankkeiden yksityiskohtia. ARKO:n 
tehtävänä on toimia yhteistoiminnan katalysaattorina mahdollisimman 
matalalla kynnyksellä.  

 
Kyselyssä on oltava seuraavat osa-alueet: 

 
1. Taloyhtiön nimi ja rakennusten katuosoitteet 
2. Hallituksen puheenjohtajan ja isännöinnin yhteystiedot 

� osoite 
� puhelinnumero 
� sähköpostiosoite 

3. Taloyhtiön perustiedot  
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� asuinhuoneistojen kappalemäärä 
� liikehuoneistojen kappalemäärä 
� am2 

4. Korjaustilanne jaoteltuna osakorjauksiin 
� Mitä on tehty viimeisten 10 vuoden aikana? 
� Mitä tullaan tekemään seuraavan 10 vuoden aikana? 

o ohjelmoidut hankkeet / arvioidut hankkeet 
5.   Taloyhtiön korjausten suunnitelmallisuuden kartoitus 

 6.    Kohdealueen todennäköisimmän peruskorjaustyypin tai yhteistoiminnan  
        alueen tilanne taloyhtiössä (ns. kohdealueen kärkihanketyyppi) 

o esim. putkiremontti 
7.    Taloyhtiön yhteistoiminnan tahtotilan kartoitus 

� Tunteko taloyhtiö RK – toimintamallin? 
� Onko tehnyt yhteistyötä aiemmin? 
� Haluaako olla mukana yhteistoiminnassa? 
� Haluaako saada tietoa käynnistyvistä hankkeista? 

8.    Taloyhtiön kanta viranomaislähtöisiin hankkeisiin esimerkiksi 
� Energiatehokkuuden parantaminen 
� Esteettömyyden ja yhteistilojen parantaminen 
� Täydennysrakentaminen 

 
Kysymysten muokkaamisessa tulee käyttää asiantuntijaa, ellei itse ole kokenut 
kyselyiden laatija. Erityisen tärkeää on, etteivät kysymykset ohjaa vastaajaa 
valitsemaan tiettyä/haluttua vastausta ja että yhdessä kysymyksessä kysytään 
vain yhtä asiaa. Kohtaan 8 liittyviin kysymyksiin tulee liittää selitysosa, jossa 
kerrotaan kyseisen asian vaikutuksista alueella/taloyhtiölle. 

 
2.4.1.2 ESITIEDOTUS 
 

Start Up – tiedotus ja tilaisuus ovat luonnollisesti esitiedotuksen perusta, 
mutta kysely aikana tulee käyttää kaikkia mahdollisia kanavia kyselyn 
julkistamiseksi. Alueesta riippuen tällöin tulee kyseeseen lähinnä: 
- paikallislehdet 
- paikallisradio 
- paikallistilaisuudet 

 
2.4.1.3 KYSELYIDEN LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOTTO 
 

Kyselyn lähettäminen tulee tapahtua noin viikkoa ennen Start Up – tilaisuutta, 
jossa taloyhtiöt voivat kysellä tarkemmin kyselylomakkeen sisällöstä. 
Vastausaikaa taloyhtiöille varataan 3 - 4 viikkoa. 
 
Taloyhtiökysely kannattaa lähettää sekä sähköisessä että kirjallisessa 
muodossa.  Sähköposti on tietovälineenä ”inflatoitunut” roskapostista ja 
muista syistä johtuen voimakkaasti ja esim. isännöitsijät eivät juuri seuraa 
omaa sähköpostiaan. Kirjallinen muoto on tällöin parempi. 

 
Kun vastauksia alkaa tulla, kannattaa ne siirtää heti yhteenvetotiedostoon. 
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2.4.1.4 KYSELYIDEN ”KARHUAMINEN” 
 

Useat taloyhtiöt eivät aina vastaa määräajassa. Tällöin on järkevää lähettää 
heti määräajan päättymisen jälkeen kysely uudelleen ja tehdä soittokierros. 
Tämä kannattaa toistaa 2 - 3 kertaa viikon välein. 

 
Osa taloyhtiöistä saattaa ilmoittaa joko määräajan aikana tai karhuamisen 
yhteydessä, etteivät he halua olla mukana yhteistoiminnassa. Tällainen 
vastaus kirjataan palautetuksi vastaukseksi, vaikka siinä ei olekaan muuta 
informaatiota, kuin täydellinen yhteistoimintahalukkuuden puute. 

 
Vastausten karhuaminen on eräs turhauttavimmista ja eniten työtä teettävistä 
vaiheista ARKO:n laadinnassa. Ikävä kyllä se on myös kaikkein 
välttämättömin vaihe. Kun vastauksia on saatu yli 70 % kaikista taloyhtiöistä, 
voi karhuamisen lopettaa. Materiaali on tällöin koossa. 
 

2.4.1.5 YHTEENVEDON LAATIMINEN 
 

Kun riittävä määrä (vähintään 70 % lähetetyistä kyselyistä) vastauksia on 
saatu, ne siirretään taulukkomuotoon. Avoimet vastaukset analysoidaan 
erikseen.  

 
Analysoinnissa tulokset järjestellään siten, että löydetään ainakin seuraavat 
perustiedot: 

� samantyyppisten korjausten aikataulut ja sijainti 
o RK – hankkeiden ryhmittely) 
o Kohdealueen kärkihankkeiden vaihe taloyhtiöissä 

� taloyhtiöiden yleinen yhteistoimintahalukkuus alueella 
� taloyhtiöiden yleinen suunnitelmallisuus peruskorjauksissa 
� taloyhtiöiden kanta viranomaislähtöisiin hankkeisiin jaoteltuna esim. 

o energiatehokkuuden parantaminen 
o täydennysrakentamishalukkuus 
o esteettömyyden vähentäminen 
o muut asiat 

 
Yhteenveto laaditaan Power Point – muotoon. Taulukkomuotoisella tiedostolla 
on myös käyttöä jatkotiedottamisessa.  

 
2.4.2 ALUESELVITYKSEN LAATIMINEN 
 

Alueselvityksen tarkoituksena on kerätä kaikki taloyhtiöiden näkökulmasta 
kiinnostava ja tärkeä aineisto helppolukuiseen muotoon. Olennaista 
alueselvityksessä on siis taloyhtiön näkökulma ja pelkistetty muoto. Lisäksi 
ARKO:sta tulee löytyä viitetiedot, josta lisätiedoista kiinnostunut löytää 
tarvitsemansa tiedon. 

 
Eri kaupungeissa ja kunnissa tietohallinta on järjestetty hyvin monella tavalla. 
Ellei virallisesti tietojärjestelmästä löydy tarvittavia tietoja, voi ARKO -laatija 
esittää perustellun oman arvion kehityksen suunnasta. 
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ARKO -laatijan tärkeää asiantuntemusta on tietää, mistä kaupungin yksiköstä 
eri asiakokonaisuuden asiantuntijat ja tiedot todennäköisesti löytyvät.  Jos 
kaupunki tai kunta on mukana rahoittamassa hanketta, on tästä keskusteltava 
jo ARKO:n valmisteluvaiheessa. Viranhaltijoiden myönteinen suhtautuminen 
ARKO:n laadintaan helpottaa työtä olennaisesti. 
 
Alueselvityksen sisältöön ei tule laittaa mitään, joka ole taloyhtiöiden 
näkökulmasta kiinnostavaa. Tämän vuoksi alueselvitykset voivat vaihdella 
alueesta riippuen suuresti. 

 
2.4.2.1 ALUEEN KOMMUNIKAATIORAKENTEEN SELVITTÄMINEN 
 

Asuinalueiden sisäinen kehitys perustuu yhä enemmän niiden siisäisen 
kommunikaation toimivuuteen (sosiaalisen pääoman kokoon ja kasvuun). 

 
ARKO -laadinnan aikana selviää melko tarkasti kohdealueen kommunikaation 
rakenne ja intensiteetti. Tähän liittyvistä asioista tulisi selvittää ainakin: 

 
� alueen kehitystä ohjaavat paikallisyhdistykset ja niiden tilanne 
� alueen viestintärakenne 

o printtiviestintä (paikallislehdet, ilmoitustaulut) 
o sähköinen viestintä (sähköpostilistat, kotisivut) 
o asukaskokoukset ja – forumit 
o kokoontumistilat 

� arvio kohdealueen sisäisen kommunikaation intensiteetistä ja sen 
kehittymisestä 

� kuvaus kohdealueen imagosta, maineesta ja leimaantumisesta 
 
2.4.2.2 VÄESTÖRAKENTEEN KEHITYKSEN SELVITTÄMINEN 
 

Taloyhtiön osakkaille, asukkaille ja päättäjille on tärkeää tietää, minkälaisia 
ihmisryhmiä taloyhtiössä ja sen lähiympäristössä asuu. Väestörakenteen 
muutokset vaikuttavat asumistarpeisiin, viestintäympäristöön ja 
lähipalveluiden säilyvyyteen. 

 
Väestörakenteesta tulisi selvittää seuraavat seikat: 

 
� asukkaiden määrän muutokset (-10 vuotta ja +10 vuotta) 
� ikärakenteen muutokset (-10 vuotta ja +10 vuotta) 
� sisäinen ja ulkoinen muuttoliike (+ 10 vuotta) 

o sisältää arvion maahanmuuttajien määrän kehittymisestä 
 

Väestörakenteen muutoksista voidaan melko suoraan päätellä, muuttuuko 
alueen kysyntärakenne. Jos muutokset ovat suuret, ennakoi se myös 
lähipalvelurakenteen muutoksia 

 
- lähikauppojen väheneminen / lisääntyminen 
- erityistavarakauppojen väheneminen / lisääntyminen 
- jne jne 
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2.4.2.3 ASUNTOKANNAN MUUTOSTEN SELVITTÄMINEN 

 
Asuntojen määrän lisääntyminen muuttaa taloyhtiöiden ja kohdealueen 
fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Asumisen hallintamuodot vaikuttavat siihen, 
minkälaisia ihmisryhmiä alueella asuu tulevaisuudessa. Asumisen 
hallintamuotojen muutoksia arvioitaessa on otettava huomioon myös ns. 
sijoitusasuntojen muutokset asunto-osakeyhtiöissä.  Osakas-asukkaiden ja 
sijoitusosakkaiden orientaatio taloyhtiön kehittämiseen ovat kovin erilaisia. 

 
Asuntokannan muutoksista tulisi selvittää: 

 
� asuntojen määrän muutokset (+ 10 vuotta) 
� asumisen hallintomuotojen muuttuminen (+ 10 vuotta) 

 
2.4.2.4 KAAVATILANTEEN SELVITTÄMINEN 
 

Kaavoitustilanne ja liikennesuunnitelmat liittyvät sekä lähitulevaisuuden 
korjaushankkeiden suunnitteluun että pitemmän aikavälin toimintaympäristön 
arviointiin. 
 

Kaavoitustilanteesta on kartoitettava erityisesti: 
 
� yleiskaavatilanne 

o uudet asuinalueet 
o naapurialueiden kehittyminen 
o liikennesuunnitelmat 

 
� nykyisten asemakaavojen/suojelukaavojen asettamat rajoitukset 

o erilaisille peruskorjausratkaisuille 
o täydennysrakentamiselle  

 
2.4.2.5 LÄHIALUEEN MUIDEN MUUTOSTEN SELVITTÄMINEN 
 

Tässä kohdassa voidaan mainita kohdealueen sisällä tai vaikutusalueella 
olevat suunnitelmat, jotka voivat vaikuttaa kohdealueen kehitykseen. 

 
2.5 ARKO:N EHDOTUSOSA 
 

ARKO -laatijan tulee harkita kokoamaansa materiaalia kokonaisuutena ja 
tehdä ehdotus kohdealueen kehittämiseksi. ARKO:ssa täytyy aina ottaa 
kantaa: 

 
� potentiaalisiin RK – hankkeisiin 
� tarvittavaan lisätiedotukseen ja sen organisointiin 

 
  Ehdotus RK -hankkeista 
 

RK -hankkeiden muodostamisen pääkriteereinä ovat: 
� taloyhtiöiden ilmoittama korjausaikataulu 
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� sijainti alueella 
� yhteistyötahto 
 
Toisiaan lähellä sijaitsevat taloyhtiöt voivat tehdä helpommin yhteistyötä ja ne 
voivat saada huomattavia urakointivaiheen yhteishankintaetuja, koska 
työmaiden perustamiskustannukset pienenevät. 

 
Näin saadaan muodostettua potentiaaliset RK – hankkeet, joiden taloyhtiöiden 
edustajat kutsutaan RK -palaveriin yhteistoiminnan tarkempaa arviointia 
varten. 

 
  Ehdotukset viestinnän lisäämiseksi kohdealueella 
 

Taloyhtiökyselyssä selvitetään, haluavatko taloyhtiöt lisää tietoja 
viranomaisaloitteisista tai muista asioista. Taloyhtiöillä on myös mahdollisuus 
vastata ”en osaa sanoa” useisiin kysymyksiin, mikä yleensä ilmaisee  
lisätiedontarvetta. Kokonaismateriaalia arvioitaessa on pohdittava, minkä 
asiakokonaisuuksien osalta tarvittaisiin lisää tietoa. Lisätieto on mahdollisesti 
tarpeen taloyhtiöiden pohtiessa tulevaisuuden yhteistoimintaa. 

 
Samalla kun esitetään jonkinlaista lisätiedotusta, tulee esittää miten se 
järjestetään. 

 
  Muut ehdotukset 
 

Jos taloyhtiö- tai alueselvityksessä tulee esille erityisen kriittisiä asioita, jotka 
vaikuttavat kohdealueen tai taloyhtiöiden kehitykseen, tulee niistä mainita 
erikseen. Erityisen tärkeää on tunnistaa kohdealueen sisäisen 
kommunikaation kehittämistarpeet. Myös yksityisten lähipalveluiden 
kehittyminen voi olla asia, johon tulee ottaa kantaa tässä.  

 
2.6 ARKO:N TIEDOTUS 

 
Muodoltaan ARKO – raportti on noin 10 -sivuinen asiakirja, jossa voi olla 
muutama keskeinen liite. Tiedoston tulee olla niin pieni (pdf -tiedostona), että 
sen lähettäminen ja vastaanottaminen sähköpostina on vaivatonta ja nopeaa. 

 
2.6.1 ARKO:N JULKISTAMISTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Julkistamistilaisuudessa esitellään ARKO – raporttiluonnos, josta käydään 
keskustelua. Tarkoituksena on korjata luonnoksessa olevat virheet ja 
väärinymmärrykset sekä saada mahdollisia uusia näkökulmia taloyhtiöiden 
edustajilta. 

 
Esittelytilaisuudessa taloyhtiöitä rohkaistaan tarkistamaan ARKO -luonnoksen 
tiedot omalta osaltaan ja välittämään ne ARKO -laatijalle, joka viimeistelee 
ARKO:n. 
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2.6.2 MUU AJANKOHTAISTIEDOTUS 
 

Viimeistelty ARKO julkistetaan pdf – tiedostona kohdealueella yleisimmin 
käytössä olevassa porttaalissa. Lisäksi se lähetetään kaikille taloyhtiöiden 
edustajille. Myös niille, jotka eivät osallistuneet taloyhtiökyselyyn. 
 
ARKO lähetetään myös kaikille yhteistyökumppaneille. 
 
ARKO:n valmistumisesta tulisi saada aikaan keskustelua paikallismedioissa. 
 

2.6.3 PYSYVÄ TIEDOTUS / ”ARKO – PORTTAALI” 
 

ARKO – toiminnan edetessä yhä uusille alueille, tulee ajankohtaiseksi 
rakentaa erillinen porttaali, johon kaikki ARKO:t kootaan. Sieltä kaikkien 
ryhmäkorjaamisesta ja taloyhtiöiden yhteistoiminnasta on helppoa tarkistaa 
tietojaan. 
 

2.7 ARKO:N HYÖDYNTÄMINEN 
 

ARKO:n kaikkia vaikutuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia on vaikea 
ennustaa. Tässä käsitellään kolme ilmeisintä keinoa hyödyntää ARKO:a. 

 
2.7.1 RK – HANKKEIDEN KÄYNNISTÄMINEN 

 
RK – hankkeiden käynnistäminen on osa ARKO – prosessia. ARKO -laatija 
kutsuu kokoon potentiaalisten RK -hankkeiden taloyhtiöiden yhdyshenkilöt (2 
henkilöä) RK -palaveriin.  

 
RK -palaverissa ARKO -laatija esittelee kyseisen RK -hankkeen. Taloyhtiöt 
täsmentävät ARKO:n tiedot ja keskustelevat yhteistoiminnan lähtökohdista ja 
periaatteista. RK -hankkeen toiminta jatkuu kuten RK – käsikirjassa on edellä 
mainittu. 

 
2.7.2 TIEDOTUSTILAISUUKSIEN ORGANISOINTI 
 

Taloyhtiökyselyä analysoidessa syntyy käsitys, mistä asioista taloyhtiöt 
haluavat lisätietoa. Tällainen asia voi olla esimerkiksi täydennysrakentamisen 
mahdollisuudet alueella.  
 
ARKO:n laatijan tulee ryhtyä toimenpiteisiin tarvittavan tiedon saamiseksi 
alueelle. Käytännössä tämä työ edellyttää kyseisen tiedon haltijoiden 
motivoimista asukastilaisuuden järjestämiseen tai muihin viestinnällisiin 
ponnistuksiin. 
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2.7.3 MUUT TOIMENPITEET 
 

ARKO:n laadinnan yhteydessä voi tulla esille seikkoja, jotka edellyttävät 
toimenpiteitä, jotka eivät ole luonteeltaan RK – hankkeita eivätkä tiedotusta. 
Kyse voi olla esimerkiksi alueen kommunikaatiorakenteen kehittämiseen 
liittyvän innovaation toteuttaminen tai tietynlaisen lähipalvelun kehittäminen. 
ARKO:N laatijan tulee yrittää kannustaa jotkin tahot ottamaan kehityshanke 
vastuulleen. 
 

2.8 ARKO:N PÄIVITTÄMINEN 
 
 

ARKO sisältää osittain kestävää tietoa osittain nopeasti vanhenevaa tietoa.  
 

Taloyhtiöiden ohjelmoidut korjaukset pysyvät ajantasaisina 3 – 4 vuotta ja 
alueselvityksen asiat muuttuvat yleensä vielä hitaammin. On kuitenkin hyvä 
kehittää kohdealueelle rutiini, jossa taloyhtiöt ilmoittavat myös ARKO:n 
ylläpitäjälle peruskorjaustensa uusista ohjelmoinneista. 

 
Nopeasti muuttuvaa tietoa ovat taloyhtiöiden yhteystiedot. Yhteystietojen 
pitäminen ajan tasalla helpottaa taloyhtiöiden yhteistoimintaa ratkaisevasti. 
Siksi kullakin alueella jonkun henkilön tulee ottaa vastuulleen ARKO:n 
yhteystietojen päivittämisen ainakin kerran vuodessa vuosikokousvaiheen 
(maalis-toukokuu) jälkeen. 

 
Kokonaisuudessaan ARKO:n päivittäminen kannattaa tehdä kohdealueilla 
noin 5 vuoden välein.  


