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KORJAUSINVESTOINNIT 
HALLINTAAN



Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry
• Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys
• Toimialue Etelä-Pohjanmaan maakunta
• Jäseninä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoiset kiinteistöt

• So. Kerros- ja rivitalot, asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöt

• Ydinpalvelut
• Kiinteistöalan neuvontapalvelut, viestintä ja tiedottaminen, koulutus

• Kiinteistönomistajien yhdistäjä ja edunvalvoja Etelä-Pohjanmaalla
• Valtakunnallisesti järjestöön kuuluu yli 25 000 taloyhtiötä



Korjausrakentaminen -
yleiskatsaus





Rakennuskannan korjaukset omistaja-lajeittain, yhteensä 10 800 milj. €

Lähde: Remo 2000, VTT 2013
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ROTI 2015 yhteenveto

• Kansallisvarallisuudesta lähes puolet rakennuksissa -> n. 400 mrd. €, 
korjausvelkaa 30-50 mrd. €

• Rakennusten kuntoarvosana heikentynyt
• ROTI 2011: 7½ -> ROTI 2013: 7+ -> ROTI 2015: 7

• Kuitenkin suomalaisten kyky huolehtia rakennuskannasta paranee 
koko ajan

• Kerros- ja rivitaloyhtiöissä korjaustoiminta suunnitelmallistuu
• Putkiremontteja tehdään 15000-20000 asuntoon vuosittain, tarve 

huomattavasti suurempi



Korjausrakentamisen 
erityispiirteitä asunto-

osakeyhtiöissä



Korjaustarpeen suuri volyymi

• Suuri määrä kiinteistöistä korjaustarpeessa yhtä aikaa
• Miten kohtaavat kysyntä ja tarjonta

• ”Pullonkauloina” ainakin suunnittelu ja urakointi 

• Mistä tekijöitä korjausrakentamisen markkinoille?
• Siirtyykö uudisrakentamisen sektorilta kapasiteettia korjausrakentamiseen? 

• Nostaako tarjonnan vähäisyys hintoja?



Kustannukset

• Asumiskustannukset nousseet jatkuvasti yleistä kustannusten nousua 
nopeammin

• Vastaavasti kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienentyneet
• Korjausrakentamisen normiohjaus nostaa hankkeiden kustannuksia

• Energiatehokkuusvaatimukset
• Muut laatuvaatimukset

• Korjaushankkeiden ”rönsyileminen” kohottaa kustannuksia
• Laajat talotekniset korjaukset yhden toimenpiteen sijaan
• Esim. esteettömyys, sähköistykset tai tietoliikenneratkaisut 

putkistosaneerauksen yhteydessä



Kerrostaloyhtiöiden kulujen rakenne vuonna 2013
prosenttia kokonaiskuluista, keskim. 4,54 €/m2/kk Lähde: Tilastokeskus



Asunto-osakeyhtiö tilaajana

• Yhtiöiden hallituksissa ei välttämättä lainkaan korjausrakentamisen 
tuntemusta

• Kiinteistön kunnon ja tarvittavien toimenpiteiden arviointi voi olla 
tekemättä

• Päätöksenteko hajautunut ja vaatii oman aikansa
• Korjausrakentamishankkeet haasteellisia kun kiinteistöissä asutaan ja 

harjoitetaan liiketoimintaa korjausten aikana



KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI
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Muita tekijöitä

• Väestön ikääntyminen luo uusia tarpeita kiinteistöjen 
korjausrakentamiselle

• Esteettömyys, tilaratkaisut, asumisen hoivapalvelut

• llmastotavoitteet ja energiatehokkuus
• Uusia energiavaihtoehtoja tullut markkinoille

• Lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet
• Osaksi hankkeiden rahoitusta 



Korjausrakentamisen 
näkymät nyt ja huomenna
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Putkistokorjausten kokonaiskustannus-havaintoja* / 
Syksy 2014

Perinteiset menetelmät:
• Suomi: mediaani 600 EUR/h-m2 (Syksy 2013: 650)
• Pk-seutu: mediaani 700 EUR/h-m2 (Syksy 2013: 740)
• Muu Suomi: mediaani 500 EUR/h-m2 (Syksy 2013: 500)

Sisäpuoliset menetelmät:
• Suomi: mediaani 300 EUR/h-m2 (Syksy 2013: 300)
• Pk-seutu: mediaani 480 EUR/h-m2 (Syksy 2013: 350)
• Muu Suomi: mediaani 250 EUR/h-m2 (Syksy 2013: 230)

Pelkät käyttövesiputkistot: mediaani 100 EUR/h-m2

 * Kokonaiskustannukset sis. putkiremontin yhteydessä toteutetun urakan ml. suunnittelun, rakennuttamisen ja alv:n. 

 Kokonaiskustannukset vaihtelevat suuresti sen mukaan, mitä kaikkea hankkeen yhteydessä remontoidaan. Lisäksi: mitä 
pienempiä huoneistoja sisältäviä taloja remontoidaan sitä kalliimmiksi remontit tulevat huoneistoneliötä kohden. 





Hankkeet haltuun



KORJAUSHANKE HALTUUN SITEN, ETTÄ 

• Tunnetaan kiinteistön kunto ja käyttäjien tarpeet
• Tehdään oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan
• Löydetään luotettava(t) urakoitsija(t)
• Varmistetaan hyvä työn laatu
• Tehdään lainmukaiset ja kestävät päätökset
• Viestitään riittävästi



HANKESUUNNITTELU

• huomioi kiinteistön käyttäjien tarpeet
• Tuo esille erilaiset korjausvaihtoehdot
• Kertoo mahdollisuudet hankkeet yhteydessä toteutettavista muistakin 

korjaustarpeista tai uudistuksista
• Voi huomioida myös mahdollisuuden

• Lisä- ja täydennysrakentamiseen
• ryhmäkorjaamiseen

• Osallistaa ja sitouttaa kiinteistön omistajia hankkeeseen



Kiitos !
Tapaamisiin Pytinki -osastollamme
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