
4 ASUMINEN, RAKENTAMINEN, KORJAUSPALVELUJA

Ryhmäkorjauksilla taloyhtiöt pyr-
kivät tavoittamaan säästöjä kor-
jaushankkeissa. Vasta viime vuosi-
na ryhmäkorjaaminen on tullut
putkiremontteihin. Täsmällistä
syytä tähän viivästykseen on vai-
kea sanoa, arvioni mukaan syinä
ovat hankkeiden valmistelun pit-
käkestoisuus, erilaiset tavoitteet,
korjaustavat ja -laajuus sekä aika-
taulu. Yhteistyöhön yhtiöitä on
ajanut kustannusten nousu ja tarve
vastata siihen, sanoo hallintopääl-
likkö, isännöitsijä Arto Huttunen
Tapiolan Lämpö Oy:stä.

Taloyhtiöiden kannattaa selvit-
tää ryhmäkorjausten toteuttamis-
ta, koska säästöjä saavutetaan
kautta linjan, hankesuunnittelusta
toteutussuunnitteluun, mallitilo-
jen rakentamiseen, kilpailuttami-
seen ja toteutukseen. Suomessa
asunto-osakeyhtiöt ovat usein ura-
koitsijan näkökulmasta pieniä
kohteita ja hankkeet eivät kiinnos-
ta tästä syystä. Tarjouksia saadaan
vähän ja hintataso on korkea. 

Säästöjä voidaan kuvata esi-
merkillä, jossa kaksi noin 40 huo-
neiston kerrostaloyhtiötä molem-
missa linjasaneeraus valmistui sa-
maan aikaan ja joissa saneeraus
tehtiin ns. perinteisellä tavalla
uusimalla putket ja vesieristeet
jne. Toinen teki linjasaneerauksen
yhdessä naapurinsa kanssa, kus-
tannukset 530 euroa/m2 ja toinen,
jossa yksin tehtynä kustannukset
olivat 620 euroa/m2.

Esimerkkejä ryhmäkorjausten
säästöistä Tapiolan Lämpö Oy:n
isännöimissä ajankohtaisissa talo-
yhtiökohteissa on mm. myös linja-
saneeraus ja hissikorjaushanke, jo-
ka toteutetaan Taskumattitaloissa.
Arkkitehtonisesti arvokkaissa ark-
kitehti Viljo Revellin suunnittele-
missa (1959–61) kolmessa taloyh-
tiössä, As Oy Säästökonnussa, As
Oy Tornikonnussa sekä As Oy
Nelostornissa toteutetaan linja- ja

hissisaneeraus yhteistyöprojekti-
na. Taskumattitalojen kolmessa ta-
loyhtiöissä päädyttiin korjausra-
kentamisen uudenlaiseen yhteis-
projektiin, joka tuo yhtiöille mer-
kittäviä säästöjä. Yhtiöissä on suo-
ritettu kattorakenteiden betonikor-
jauksia ja julkisivussa olevien puu-
säleiköiden uusimisia, jotka suori-
tettiin myös yhteishankkeena ja tä-
män hyvän kokemuksen perus-
teella voitiin lähteä laajamittaiseen
LVIS-urakkaan.

– Talot olivat saavuttaneet tek-
nisesti saman elinkaarivaiheen,
missä LVIS-saneeraus oli tehtävä.
Kukin taloyhtiö teki omat päätök-
sensä ja yhteishanketta päästiin
aloittamaan vuonna 2009. Taloyh-
tiöissä toteutetaan linjasaneeraus
ja sen lisäksi niissä päätettiin pan-
na myös hissiasiat kuntoon re-
montin yhteydessä. Kahdesta käy-
tössä olevasta hissikuilusta päätet-
tiin laajentaa toista, jotta käyttöön
saadaan esteetön hissi.

– Yhteisprojektin hyödyt ovat
merkittäviä taloudellisesti koska
kolmen taloyhtiön huoneistojen
lukumäärä kasvatti synergiaetua
ja säästöt nousivat yli 100.000 e yh-
tiötä kohden ja lisäksi valvonnas-
ta saadaan taloudellisia hyötyjä.
Urakoitsijaksi valittu NCC Raken-

nus Oy antoi kolme eri tarjousta,
joissa projekti oli hinnoiteltu yh-
delle, kahdelle ja kolmelle talolle.
Nyt kun päädyttiin kolmen talon
yhteisprojektiin, saatiin taloyhtiötä
kohden yli 100 000 euron säästö
verrattuna siihen, jos vain olisi sa-
neerattu kaikki kolme taloa erik-
seen ja 50 000 euron säästö kahden
talon projektiin verrattuna, sano-
taan Tapiolan Lämpö Oy:stä

Millä tavalla taloyhtiössä
kannattaa käynnistää
ryhmäkorjauksen toteut-
tamisen mahdollisuus?
– Riittävän aikainen avoin keskus-
telu omassa taloyhtiössä, yhtiöko-
kouksessa ja hallituksessa sekä yh-
teydenotto naapuriin edistää yh-
teistyötä. Hankkeen valmistelua
helpottaa huomattavasti se, että
yhtiöiden isännöinti on sama. Yh-
teistyöelimenä toimii hanke- tai ra-
kennustoimikunta, joissa toimivat
yhtiöistä nimetyt jäsenet valitun
projektinjohtajan vetämänä.

– Toimijoilta vaaditaan yhteis-
työhalukkuutta ja luottamusta, ta-
voitehan on molemmilla sama,
alentaa kustannuksia ja saada toi-
minnallisia hyötyjä. Taloyhtiöiden

tulee sitoutua yhteiseen aikatau-
luun ja päätöksentekoon. Usein
yhteistyöstä laaditaan taloyhtiöi-
den välinen kirjallinen sopimus,
joka toimii yhteistyön sinettinä.

– Tällä hetkellä on Tapiolan
Lämpö Oy:ssä on loppusuoralla
viiden kerrostalorakennuksen ja
kahden taloyhtiön, 164 huoneiston
yhteinen linjasaneeraushanke
Pohjois-Tapiolassa. Vireillä on
useita hankkeita mm. Harjuviidan
alueella linjasaneerauksen tiimoil-
ta sekä muutama yhtiöiden yhtei-
nen kaavahanke. Putkiremonttien
jälkeen alkavat elinkaarensa mu-
kaiset julkisivuremontit, joissa hy-
vin alkanutta yhteistyötä on mah-
dollisuus jatkaa.

– Ryhmäkorjauksia ja ns. juna-
mallia, jossa taloyhtiöiden raken-
nukset siirtyvät tietyssä järjestyk-
sessä peräkkäin korjauskohteeksi
esitetään toimestamme taloyhtiöil-
le, joissa peruskorjaukset ovat tu-
lossa eteen lähivuosina. Tapiolan
Lämpö Oy on ollut edelläkävijä
tässä ja mm. Maunulan yhteisen
korjaushankkeen toimijat ovat ol-
leet yhteydessä meihin suunnitel-
lessaan oman lähiönsä korjaamis-
ta. Tapiolassa linjasaneeraus on
tehty pian 50 taloyhtiöön ja me-
neillään saneeraus on reilussa 20
yhtiössä. Voisikin sanoa, että koke-
musta on kertynyt. Vuoroaan
odottaa vielä noin 50 tämän ikäis-
tä asiakasyhtiötä.

– Pelkään, että nykytapa korja-
ta vain yksittäinen kohde, hajaut-
taa korjausresursseja ja nostaa kus-
tannuksia. Pääkaupunkiseudulla
kilpaillaan samoista urakoitsijois-
ta. Tilannetta ei paranna arvio lä-
hiöidemme korjausvelasta ja sii-
hen käytettävissä olevasta ajasta,
sanoo Arto Huttunen, Tapiolan
Lämpö Oy:stä.

Eva Kivilaakso-Wellmann

Ryhmäkorjauksilla säästöjä:
Ryhmäkorjaukset yleistyneet myös putkistosaneerauksissa

Hallintopäällikkö ja isännöitsijä Arto Huttunen Tapiolan Lämpö Oy:stä
lvi- ja sähkösaneerauskohteen AsOy Jousimiehen pihamaisemissa Jousen-
kaari 9:ssä. Kohteen pääurakoitsija on Emator Oy, sähköurakoitsija on
Vantaan Sähkö-Jope Oy, valvonta toteutetaan Arkkitehti- ja insinöö-
ritoimisto Särkijärvi Oy:n, pää-ja rakennesuunnittelu Vahanen Oy:n ja
lvi- ja sähkösuunnittelu Inspecta Oy:n toimesta.

Arkkitehtonisesti arvokkaissa arkkitehti Viljo Revellin suunnittelemissa
(1959-61) kolmessa taloyhtiössä, As Oy Säästökonnussa, As Oy Torni-
konnussa sekä As Oy Nelostornissa toteutetaan linja- ja hissisaneeraus
yhteistyöprojektina.

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut
Tapiolassa vuodesta 1961
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Tiedätkö missä kunnossa hormisi on? Onko 
nuohoojasi suositellut sen kunnostusta?
Nyt voit ammattilaisen avulla kunnostaa 
hormisi paloturvalliseksi Schiedelin uusilla 
saneeraustuotteilla.
Valittavanasi ovat taipuisat tai jäykät sanee-
rausputket tai saneerausmassa.

Hyvä veto
vanhaan hormiin!

Triplelock ja Tecnoflex
haponkestävät, taipuisat 
saneerausputket, joita suositel-
laan, kun hormi ei ole suora.

Schädler Plus -saneerausmassa 
hormin sisäpinnan slammauk-
seen, kun hormia ei voida
pienentää saneeraus-
putkella.

Prima Plus haponkestävä, 
jäykkä saneerausputki 
suoraan hormiin.

Espoon Keilaniemessä on alka-
massa 26-kerroksisen Keilaranta
Tower -toimistotalon rakentami-
nen. Sen korkeus tulee olemaan
111 metriä eli valmistuessaan se on
maamme korkein toimistoraken-
nus. Keilaranta Towerista tulee ai-
nutlaatuinen rakennus myös ark-
kitehtuuriltaan, toiminnoiltaan ja
sijainniltaan. Keilaranta Towerin
rakennuttaja ja sijoittaja on Keski-
näinen Eläkevakuutusyhtiö Ilma-
rinen. Toteuttajana on Rakennus-
osakeyhtiö Hartela, joka koordinoi
myös tilojen vuokrausta.

– Keilaniemi on sijainniltaan
Espoon toimitilojen eliittiseutua,
josta metron myötä tulee entistä-
kin houkuttelevampi alue. Tower
tuo merkittävän täydennyksen toi-
mitilojen tarjontaamme, Ilmarisen
kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen
toteaa. Keilaranta Tower on veis-
toksellinen, kolmesta toimistosii-
vestä muodostuva torni.

– Rakennus edustaa 2010-lu-
vun uutta arkkitehtuuria, jossa on
otettu huomioon rakennuksen
luonne maamerkkinä ja sen sovel-
tuvuus Keilaniemen-Otaniemen
kaupunkikuvaan. Pieni tontti me-
ren rannalla on järkevää hyödyn-
tää mahdollisimman tehokkaasti.
Keilaniemi Tower on huipputoi-
minnallinen ja se muuntautuu
vaihtuviin tilantarpeisiin. Tämä
kaikki on käännetty rakennukses-
sa myös estetiikaksi, arkkitehti
Pekka Helin toteaa.

– Keilaniemi Tower tulee ole-
maan rakentajalle haastava koh-
de suuren kokonsa ja sijaintinsa

vuoksi. Esimerkiksi julkisivujen
teknisiin ratkaisuihin pitää pa-
neutua erityisesti, koska raken-
nus on korkea ja meren rannalla.
Tuulikuormien vaikutuksia on-
kin tutkittu projektin alkuvai-
heessa muun muassa tuulitunne-
likokeilla. Meren läheisyys lisää
myös pohjarakentamisen vai-
keusastetta, varatoimitusjohtaja
Kimmo Aspholm Hartelasta ker-
too. Rakennuksen koko, sijainti ja
ahdas tontti edellyttävät myös ra-
kennustyömaan logistiikan huo-
lellista suunnittelua ja aikataulu-
tusta. Toimistotaloon luodaan
työpaikat ja palvelut noin 3000
työntekijälle

– Luomme aidosti muunnelta-
van ja joustavan kokonaisuuden.
Suuret, yhtenäiset tilat samassa
tasossa ovat käyttäjien hyödynnet-

tävissä, mutta myös jaettavissa sel-
keästi pienempiin osiin, Tomi Ai-
monen toteaa. Keilaranta Tower
tarjoaa käyttäjilleen kansainväli-
sen tason toimistotalon palvelut,
joita täydentää lähialueen muu
monipuolinen tarjonta.

Ympäristöystävällisiä ratkaisu-
ja korostetaan sekä rakennuksen
suunnittelussa, toteutuksessa että
tulevassa käytössä. Tavoitteena on
täyttää LEED-sertifioinnin vaati-
mukset. Keilaranta Towerin tilojen
markkinointi on aloitettu. Raken-
taminen voidaan aloittaa hyvinkin
nopeasti.

– Koko projektin aikataulutus
riippuu siitä, rakennetaanko koh-
de vaiheittain vai kerralla. Lyhim-
millään koko Keilaranta Towerin
rakentaminen kestänee kolmisen
vuotta, Kimmo Aspholm toteaa.

Suomen korkein toimistotalo 
rakennetaan Keilaniemeen

Espooseen rakennettava Keilaranta Tower on valmistuessaan maamme kor-
kein toimistorakennus. Se edustaa toiminnoiltaan ja tilojensa joustavuudel-
ta toimitilojen huippuluokkaa. Rakennukseen tulee työpiste noin 3 000 työn-
tekijälle.


