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Hallitus 

Taloyhtiön korjaussuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle (2020 – 2025)
Huomioitavaa

Taloyhtiön kaukolämpöjärjestelmän uusiminen keväällä lykkää muiden mahdollisten kiireettö-
mien korjausten yms ajoituksia jonkin verran.

Piha-alueiden loppusuunnittelu ja viimeistely – 2021-22

Mahdollinen rakentamisajankohta ja töiden aloittaminen siirtyy kesälle 2021 (rakennussuunnitel-
mat tehtäisiin 2020) ja viimeistelytyöt vuoden 2021 aikana.  Vuodelle 2020 esitetään varattavaksi 
suunnittelumääräraha 5000€ (arvio). Tarkempien suunnitelmien pohjalta pystytään arvioimaan 
työn vaatima aika sekä pyytää tarjoukset tehtävistä töistä.

Piharemontin yhteydessä taloyhtiön jätepiste uusittaisiin ja siitä tehtäisiin kattava kierrätyspiste, 
esimerkiksi muovin keräykselle tulee oma keräysastia. Myös uuden ajoneuvoliittymän rakentami-
nen tulisi samaan yhteyteen.

Lukituksen uusiminen  2020-21

Taloyhtiön lukitus uusitaan ja päivitetään vastaamaan tämän hetken turvallisuusvaatimuksia. Ny-
kyinen lukitus on tehty 2001 ja taloyhtiössä käytössä olevien EXEC -avainten tuotesuoja on päät-
tynyt 2013. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kuka tahansa voi nyt teetättää talon avaimia. 
Uusimisen ajankohta olisi syksy 2020. Karkea arvio kustannuksista on tällä hetkellä 200-300€/huo-
neisto.  

Tarjouskyselyssä tullaan pyytämään tarjoajilta vaihtoehtoja toteutuksesta sekä mahdollisen ku-
lunvalvonnan ottamisesta mukaan lukitusjärjestelmään. Kulunvalvonta koskisi yleisessä ja yhtei-
sessä käytössä olevia ovia (lähinnä ulko-ovet).  Kaikkien ulko-ovien uusiminen saattaa tulla 
ajankohtaiseksi tässä yhteydessä.  Tältä osin kustannuksia ei ole esitettäväksi ja tarkemmat hinta-
arviot saadaan kun muutostyöstä on pyydetty tarjoukset.

Ullakkotilojen remontointi 2021/22

Ullakkotilojen uudelleenjärjestäminen ja uusien varastokoppien rakentaminen voidaan toteuttaa 
seuraavan viisivuotiskauden aikana.  

Ilmastoinnin tehostaminen 2021/22

Nykyistä painovoimaista ilmastointia on mahdollista tehostaa hormistoon liitettävällä ”tuuli-imu-
rilla”. Kunkin hormiston ulostuloon tulee erillinen kokoojakammio, jossa ulkopuolinen ilmavirtaus 
pitää yllä alipainetta .  Järjestelmä on liki huoltovapaa eikä vaadi esimerkiksi sähköä. 
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