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Linjasaneerauksen infopakettiin on koottu tulevaa putkiremonttia 

käsittelevät asiat, jotka käytiin läpi asukasillassa 23.1.2018. 

Infopaketissa käydään läpi urakkasisältö, työmaakäytännöt ja 

muut remontinaikaiset järjestelyt.  
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1 URAKOITSIJAN ESITTELY 
 

PEAB AB 

 Ruotsalainen, yksi pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. 

 Henkilöstöä konsernissa noin 14 000. 

 Konsernin liikevaihto noin 4,8 mrd. euroa. 

 

PEAB OY 

 Henkilöstöä Suomessa noin 750, joista pääkaupunkiseudun korjausrakentamisen 

yksikössä noin 60. 

 Peab Oy:n liikevaihto noin 270 milj. euroa  

 Pääkaupunkiseudun korjausrakentamisen yksikössä liikevaihto noin 60 milj. euroa. 

Liikevaihto jakaantuu puoliksi toimitila- ja asuntokorjausten kesken. 

 

TYÖMAAORGANISAATIO 

 Työmaaorganisaation yhteystiedot tullaan tiedottamaan, kun työnjohto siirtyy 

työmaalle sekä yhteystietolomake toimitetaan porrashuoneiden ilmoitustaululle. Lisää 

työnjohtoa nimetään työmaalle myöhemmin. 
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2 KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ 
 

Huoneistoissa tullaan tekemään urakkaan kuuluvana seuraavia töitä:  

Kylpyhuone 

• Puretaan vanhat pintarakenteet, sähköt, putket, viemärit, kalusteet ja vesikalusteet. 

• Rakennetaan uusi vesijohto- ja viemärilinja. 

• Uusitaan laatat, kalusteet, vesikalusteet, varusteet ja alakatto. 

• Uusitaan sähköt; kattovalaisin, pistorasiat, peilikaappi ja lattialämmitys. 

• Asennetaan huoneistokohtaiset vesimittarit. 

• Asennetaan tarkastusluukku. 

• Uusitaan ovilistat kylpyhuoneen puolelta, kynnys uusitaan ja ovi maalataan/lakataan. 

Keittiö 

• Irrotetaan liesi, astianpesukone ja alakaapit tarvittavien vesijohto-, viemäri- ja 

sähköasennusten tieltä. 

• Irrotetut kalusteet ja koneet asennetaan takaisin asennustöiden jälkeen. 

• Uusitaan lieden sähkönsyöttö  

• Asennetaan uusia pistorasioita.  

• Asennetaan uusi välitilan valaisin pistorasialla. 

• Uusitaan allashana pesukoneventtiilillä. 

• Asennetaan vuodonilmaisu allaskaappiin ja astianpesukoneen alle. 

• Uusitaan ilmanvaihdon poistoventtiilit. 

Muut huonetilat 

• Eteisen seinälle asennetaan pinta-asennuksena uusi ryhmä- ja IT-keskus, joka korvaa 

vanhan sähkökeskuksen. 

• Asennetaan uudet antenni- ja datapisteet pinta-asennuksena eli mitään johtoja ei upoteta 

seinän sisään. 
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Yleiset tilat ja piha 

 

• Yleisissä tiloissa puretaan kellaritilojen asbestieristeet, uusitaan vesijohdot kellarin kattoon, 

avataan kellarikäytävän lattia ja uusitaan viemärit. Uusitaan kiinteistön pää-, mittaus- ja 

kiinteistökeskukset sekä uusitaan sähköpisteet ja valaisimet. Taloyhtiön sauna-osastot, 

pesutuvat ja kuivaushuoneet kellareissa uusitaan. Ullakoilla tuuletusviemärit sukitetaan ja 

korkeiden talojen ilmanvaihtokoneet kunnostetaan ja lämmönjakohuoneet uudistetaan. 

 

• Piha-alueella tulee työmaan aikana olemaan paljon maanrakennustöitä. Urakassa uusitaan 

yhtiön tonttivesijohdot, jätevesiviemärit, ulkopuoliset sadevesiviemärit ja lämpöjohdot, 

talojen viereiset salaojaputket ja sokkeleiden eristykset sekä rakennusten väliset 

kaapeloinnit 

3 AIKATAULU 

 

HUONEISTOJEN AIKATAULU 

 Huoneistokohtainen aikataulu on tämän infopaketin yhteydessä. 

 Talot on jaettu 37 eri aikataululinjaan.  

 Huoneisto kohtaisen remontin kesto on linjasta riippuen n. 10 viikkoa. 

 Huomioittehan, että vaikka huoneiston remontti on päättynyt, tullaan huoneistossa 

suorittamaan jälkitarkastuskierros sekä muita mahdollisesti tarvittavia käyntejä. 

Huoneistoissa käynneistä remontin valmistumisen jälkeen tiedotetaan aina erikseen. 

Huoneistokohtaisesta aikataulusta on nähtävissä: 

o Milloin kunkin huoneiston osakastapaaminen järjestetään (yhteydenotto 

osakastapaamisen sopimiseksi tulee Peabilta osakkaalle) 

o Milloin materiaalivalinnat pitää olla tehtynä ja allekirjoitettu tilaus palautettuna. 

o Remontin alkamis –ja päättymispäivämäärät. 

o Milloin pidetään huoneiston aloituskäynti ja osakastarkastus. (Näistä lähetetään 

erillinen kutsu osakkaalle).  
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YLEISTENTILOJEN AIKATAULU 

• Varastotilat kellareista tulee tyhjentää ennen remontin alkua. 

• Talon 29/7 kellarin asbestipurkutyöt alkavat 19.2.2018. Kaikki tämän talon kellaritilat 

ja autotallit tulee olla tyhjennettynä edellä mainittuun päivään mennessä. 

• Mikäli asukas/osakas ei siirrä kellarin/ullakon irtaimistoa määräaikaan mennessä tekee 

siirron urakoitsija. Lasku lähetetään taloyhtiölle, joka laskuttaa osakasta. 

• Maanrakennustyöt alkavat kevään 2018 aikana. 

• Muiden talojen kellaritilojen tyhjentämisestä tiedotetaan myöhemmin, mutta tavaroiden 

remontinaikainen säilytys kannattaa suunnitella hyvissä ajoin. 

 

4 ELÄMÄÄ KORJAUSTYÖMAALLA 

 Seuraavan vuoden ajan taloyhtiö on työmaa. 

 Työaika työmaalla on klo 7-18. 

 Meluavia töitä suoritetaan klo 8-18 välisenä aikana. 

 Rakennusrunko kantaa purkutöiden ääntä koko rakennukseen. 

 Urakoitsija lukitsee kaikki ovet työajan ulkopuolella. 

 Työn alla olevassa huoneistossa varastoidaan sinne tulevia uusia materiaaleja. 

 Huoneistossa kaikkialla, jossa työskennellään, tulee olla esteetön pääsy. 

 Huolellisesta suojauksesta huolimatta rakennuspölyä on lähes kaikkialla huoneistossa. 

 Mikäli haluat käydä työaikana remontissa olevassa huoneistossasi, ilmoittaudu 

työmaatoimistoon ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Työmaalla liikuttaessa tulee 

käyttää suojakypärää sekä –liiviä, jotka saat työmaatoimistosta. 

 Noudatathan erityistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita liikkuessasi työmaalla! 

 Älä koskaan koske urakoitsijan tavaroihin tai suojauksiin. 
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VOINKO ASUA HUONEISTOSSANI SEN REMONTIN AIKANA? 
 

 Työaikana (klo 7-18) huoneistossa oleskelu on kielletty. 

 Huoneiston kylpyhuone ja keittiö eivät ole käytössä. 

 Huoneistoon ei tule sähköä eikä vettä, joiden lisäksi esiintyy lämpökatkoja. 

 Huoneiston viemärit eivät ole käytössä. 

 Antenni- ja puhelinverkko eivät ole toimi. 

 Huoneistossa on käytössä hyvin rajoitetut tilat. 

 

ASUMINEN URAKAN OLLESSA KÄYNNISSÄ VIEREISESSÄ LINJASSA 

 Tornitalojen saneeraus suoritetaan siten, että osassa huoneistoista on remontti jo 

käynnissä ja osassa on vielä mahdollisuus asua. Kuitenkin on hyvä huomioida, että 

remontista aiheutuu melua, joka kantautuu myös viereisiin asuntoihin.  

 Meluavia töitä suoritetaan 8-18 välisenä aikana. Rakennusrunko kantaa purkutöiden 

ääntä koko rakennukseen. 

 Käyttökatkot (mm. vesi- ja sähkökatkot) ovat mahdollisia koko remontin ajan. 

 Taloyhtiön tontilla ja porrashuoneessa on työmaanliikennettä ja varovaisuuteen tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. 
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5 MATERIAALIVALINNAT JA OSAKASMUUTOKSET 

 

Taloyhtiön valitsemat suunnittelijat ovat toteuttaneet yhtiöön uusista kalusteista ja 

materiaaleista ”urakanmukaisen” suunnitelmaratkaisun, jonka mukaan urakoitsija toteuttaa 

huoneistojen remontin. Osakkailla on mahdollisuus tilata huoneistoonsa urakan 

suunnitelman mukaisesta remontista poikkeavia kalusteita ja materiaaleja 

lisäkustanteisena osakasmuutoksena. 

 

KUINKA MATERIAALIVALINTOJEN PROSESSI ETENEE? 

 Jokaisen osakkaan kanssa sovitaan tapaamisaika Peabin asiakaspalveluinsinöörin kanssa 

noin 2 kuukautta ennen huoneiston remontin aloitusta. 

 Mikäli huoneistoon ei tule lisähintaisia materiaalivalintoja, tehdään tapaamisella valinnat 

urakanmukaisista materiaaleista. 

 Mikäli lisähintaisia materiaalivalintoja tilataan osakasmuutoksena, tulee niistä olla 

allekirjoitettu tilausvahvistus urakoitsijalla viimeistään 2 viikkoa ennen huoneiston 

remontin alkua. Myöhästyneitä tilauksia ei valitettavasti voida toteuttaa, sillä ne 

aiheuttavat aikatauluhaasteita koko porrashuoneen remontille. 

 Kun osakasmuutosvastaava tekee tarjouksen, tulee valinnat tehdä mahdollisimman pian, 

jotta kaikki tarvittavat muutokset ehditään tehdä. 

 Jos allekirjoitettua tilausta ei saada tarpeeksi ajoissa, urakoitsija toteuttaa huoneistoon 

urakanmukaisten suunnitelmien mukaisen remontin, jonka jälkeen osakas voi halutessaan 

toteuttaa omia remontteja. 
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LISÄREMONTIT KEITTIÖÖN JA MUIHIN TILOIHIN 

 Peabin kautta on mahdollista tilata remontin yhteydessä tehtäviä muiden huonetilojen, 

kuten keittiöiden remontteja sekä huoneiden pintaremontteja. 

 Puustelli on Peabin yhteystyökumppani keittiöremonteissa. 

 Lähtökohtaisesti Peabin kautta teetettävä keittiöremontti ei pidennä remonttiaikaa. 

 Osakasmuutoslaskutus tapahtuu Peab Oy:n kautta, jolloin myös takuu lisäremonteista 

kuuluu putkiremontin piiriin.  

 Puustellin yhteyshenkilöt ovat: 

Samuli Ukkonen  Hannele Luhtasaari 

046-8501265   046-8501264 

samuli.ukkonen@puustelli.com hannele.luhtasaari@puustelli.com 

 

 Lisäremonteista voi keskustella osakastapaamisen yhteydessä Peabin 

asiakaspalveluinsinöörin kanssa. Mikäli haluatte saada jo etukäteen keittiötarjouksen tai 

lisätietoa tarjolla olevista keittiövaihtoehdoista, voi olla myös itse yhteydessä suoraa 

Puustellin edustajiin. 

 

 

OSAKASMUUTOSTEN LASKUTUS 

 Osakasmuutostöistä tehdään aina kirjallinen sopimus.  

 Materiaalimuutokset / hyvitykset huomioidaan osakkaan osakasmuutostyötarjouksessa 

ja laskutuksessa. 

 Urakoitsija ei koskaan maksa hyvityksistä rahaa osakkaalle. Hyvitykset menevät tällöin 

taloyhtiölle. 

 Osakasmuutostyölaskussa eritellään työn- ja materiaalin osuus.  

 Osakasmuutoksina teetetyt lisätyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia. 

 

Maksuehdot: 

 Alle 1000 €, laskutus remontin valmistuttua yhdessä erässä. 

 Yli 1000 €, laskutus 70 % tilauksen yhteydessä ja 30 % työn valmistuttua 

 Yli 20.000 €, erillinen maksuerätaulukko, joka sovitaan osakkaan kanssa. 

 

 

  

mailto:samuli.ukkonen@puustelli.com
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VANHOJEN KALUSTEIDEN TAKAISINASENNUS 

 Urakoitsija voi asentaa hyväkuntoiset kalusteet takaisin, jos määräykset ym. luokat 

kunnossa. Urakoitsija ei voi antaa takuuta vanhalle kalusteelle tai irrotukselle eikä 

rikkoutuneita korvata. Mikäli kalusteet rikkoutuvat osakkaalle ilmoitetaan ja katsotaan 

vaihtoehtoinen tilalle urakanmukaisesta tai lisähintaisesta kalusteesta. 

 Vanhoja vesikalusteita eli hanoja, wc-istuimia tai kiertovesipattereita ei asenneta 

takaisin takuuasioiden vuoksi. Osakas saa halutessaan ottaa vanhat irrotetut kalusteet 

muuhun käyttöön. 

OMIEN MATERIAALIEN TOIMITUS 

 Osakas ei voi itse toimittaa vesikalusteita eikä laattoja, sillä urakoitsija ei voi antaa takuuta 

osakkaan toimittamille materiaaleille. Näin taloyhtiö saa kokonaistakuun kaikkien 

huoneistojen vesikalusteille. 

 Mikäli osakas haluaa toimittaa itse kalusteen, tulee hänen sopia siitä tapauskohtaisesti 

urakoitsijan kanssa, hyväksyttää kaluste taloyhtiöllä ja huolehtia, että se täyttää määräykset. 

 Osakas vastaa itse toimittamiensa kalusteiden vastaanottamisesta ja varastoimisesta. 

 Itse toimitetut kalusteet tulee olla toimitettuna työmaalle urakoitsijan ilmoittamaan 

päivämäärään mennessä. Mikäli kalustetta ei toimiteta ajallaan, urakoitsija ei voi asentaa 

sitä muihin huoneistoihin aiheutuvien aikatauluhaasteiden vuoksi. 

 Linjasaneerausurakan mukainen hyvitys osakkaalle tehdään myöhemmin taloyhtiön kautta 

remontin ollessa ohi. 

 

OMAT REMONTIT ULKOPUOLISILLA URAKOITSIJOILLA 

 Koska Peabin vastaava työnjohtaja on putkiremontin ajan henkilökohtaisesti vastuussa 

työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, muilla urakoitsijoilla ei ole lupaa tulla 

työskentelemään remontin aikana huoneistoihin! 

 Omia remontteja ei suositella toteutettavaksi juuri ennen putkiremonttia. 

 Omia remontteja ulkopuolisilla saa tehdä vasta linjan luovutuksen ja huoneiston 

jälkikorjauslomakkeen kuittauksen jälkeen. 

 Mikäli osakas haluaa suorittaa oman remontin urakoitsijan työn jälkeen, tulee hänen 

itse tehdä muutostyöilmoitus taloyhtiölle sekä hyväksyttää materiaalit ja toimittaa 

asianmukaiset sähköjenmittauspöytäkirjat.  

 Osakas vastaa kaikista oman remonttinsa aikana aiheutuvista työnjohto-, tilaajavastuu-ja 

työturvallisuusvelvoitteiden kustannuksista. 

 Linjasaneerausurakan mukaisen työsuorituksen hyvitys osakkaalle tehdään myöhemmin 

taloyhtiön kautta remontin ollessa ohi. 
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6 TIEDOTTAMINEN URAKAN AIKANA 
 

KUINKA PEABIN TAVOITTAA? 

 Työnjohto on paikalla arkisin klo 7-15:30.  

 Urakoitsijan Peab-logolla varustettu postilaatikko sijoitetaan työmaakoppien yhteyteen. 

 Peabin yleinen asiakaspalvelun sähköpostiosoite on putkiremontit@peab.fi 

 Porrashuoneisiin tullaan sijoittamaan työmaaorganisaation yhteystietolomake, josta on 

nähtävissä työmaahenkilöstön yhteystiedot. 
 

 

KUINKA PEAB TIEDOTTAA? 

 Sähköinen viestintä toteutetaan Taloinfo-palvelun kautta. (Sähköposti ja tekstiviesti) 

 Paperitiedotteita postitetaan, mikäli sähköpostia ei ole käytössä. 

 Kaikki tiedotteet jaetaan myös porrashuoneiden ilmoitustaululle. 

o Seuraattehan ilmoitustauluja sekä sähköpostia aktiivisesti, tiedotamme 

tärkeistä remonttiin liittyvistä asioista! 
 

TALOINFO 

 Sähköinen remontinaikainen tiedotuspalvelu. 

 Osakkaille lähetetään sisäänkirjautumistunnukset kirjepostilla. 

 Vuokralaisten tunnukset tiedotetaan yhtiön ilmoitustauluilla erikseen. 

 Taloinfosta on nähtävissä mm. aikataulut, urakanmukaisten materiaalien kuvia, 

julkaistut tiedotteet sekä huoneistokohtaisia piirustuksia. 

 Kaikki tiedotteet tulevat Taloinfosta automaattisesti sähköpostiin, joten 

sisäänkirjautuminen palveluun ei ole pakollista. 

 Lähettää vain urakkaan liittyvää tietoa. 

 

KUINKA ILMOITAN YHTEYSTIETONI TIEDOTTAMISTA VARTEN 

o Tämän infopaketin liitteenä on yhteystietolomake, jonka voit täyttää ja palauttaa lomakkeen 

ohjeiden mukaisesti. Mikäli olet osakas, etkä ole saanut Taloinfo tunnustasi helmikuun aikana, 

ilmoitathan siitä osoitteeseen putkiremontit@peab.fi. Ilmoita viestissä myös taloyhtiö, joka on 

kyseessä sekä huoneistosi numero.  

mailto:putkiremontit@peab.fi
mailto:putkiremontit@peab.fi
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7 REMONTTIIN VALMISTAUTUMINEN 

 

ALUSTAVIA OHJEITA TAVAROIDEN SÄILYTTÄMISEEN:  

Huoneiston aloituskäynnillä suojaukset ja tavaroiden säilytyspaikat käydään asukkaan kanssa 

henkilökohtaisesti läpi. 

 Eteinen: Tyhjennä eteinen kaikesta irtaimistosta. Poista seiniltä peilit, taulut, kellot, 

koriste-esineet yms. Irrota kattovalaisin. 

 Keittiö: Tyhjennä kaapit ja siirrä huonekalut sekä irtaimisto pois. Mikäli keittiössä on 

vitriinejä, irrota niiden lasiovet. Tyhjennä ja sulata jääkaappi sekä pakastin. Irrota 

kattovalaisin. 

 Kylpyhuone: Poista irtaimisto kuten vessaharjat, hygieniatuotteet ja pyyhkeet. 

Merkitse ne kiinni olevat kalusteet, jotka haluat säilyttää. Kirjoita: ”säilytetään”. 

Säilytettävät kalusteet pyritään irrottamaan mahdollisimman varovasti, mutta 

huomioithan, että urakoisija ei voi taata niiden kestävän irrottamista.  

 Muut huoneet: Poista seiniltä peilit, taulut, kellot, kaikki koriste-esineet ja irrota 

kattovalaisin. Osakastapaamisen ja aloituskäynnin yhteydessä katselmoidaan 

huoneistosta paikat, joihin irtaimistoa voi sijoittaa remontin ajaksi.  

 Vaatehuoneet/Komerot: Tyhjennä vaatehuone ja kiinteät säilytyskomerot kaikesta 

irtaimistosta. Joissain tapauksissa komeroihin voi jättää tavaraa, mutta ne tulee suojata 

huolellisesti ulkopuolelta. 

 Älä säilytä huoneistossa mitään arvotavaroita, rahaa tai tavaroita, joilla on 

tunnearvoa! 

 Urakoitsija huolehtii remontin aikana, että huoneistoihin on asiattomilta pääsy 

kielletty. Urakoitsija ei voi kuitenkaan ottaa vastuuta remontin aikana 

huoneistossa säilytettävistä tavaroista. Mikäli huoneesta katoaa tavaraa, tulee 

asiasta aina tehdä rikosilmoitus Poliisille. 
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HUONEISTON SUOJAUS REMONTIN AJAKSI 

 Lähtökohtaisesti irtaimisto on hyvä sijoittaa huoneiden keskelle. 

 Urakoitsijan tulee päästä mittamaan kaikki pistorasiat seinissä ja katoissa, joten näiden 

sijainti on huomioitava irtaimiston sijoittelussa.  

 Pienissä asunnoissa voi olla tilanne, että asuntoon ei voi säilöä mitään tavaroita 

remontin aikana. 

 Urakoitsija suojaa lattiat/kulkuväylät huoneiston sisällä tarvittavilta osin ja rakentaa 

tarvittaessa suojaseinät. 

 Urakoitsija tekee suojaustyöt porrashuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa. 

 Asukas suojaa oman irtaimistonsa. Teippausta ei suositella suoraan maali- tai 

lakkapinnoille.  

 Vanhoja lakanoita voi käyttää suojausmateriaalina. 

 Remontin valmistuttua asukkaan omia varastoituja tavaroita ei siivota. 

Huolimatta remontin aikaisesta sekä hyvästä loppusiivouksesta, huoneistossa on 

rakennuspölyä remontin päätyttyä. Taloyhtiö järjestää tarvittaessa piha-alueelle 

jätelavan asukkaiden jätteille. Urakoitsijan jätelavoille ei saa heittää omia jätteitä. 

 

 

 

Esimerkkejä merkitystä kalusteesta ja suojatuksista  
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VANHAN SEINÄN LÄPILYÖNNIT  

 Purkutöiden yhteydessä läpilyönnit ovat mahdollisia vanhoissa kylpyhuoneen 

seinärakenteissa. Urakoitsija korjaa syntyneet läpilyönnit. 

 Läpilyönti tasoitetaan ja maalataan taloyhtiön kanssa sovitulla sävyllä (valkoinen). 

 Vain rikki mennyt seinä korjataan tai rajataan johonkin selkeään kohtaan esim. 

oviaukkoon. Urakoitsija ei maalaa koko huonetta. Muut halutut pintakäsittelyt ja 

rajaukset on mahdollista sopia erikseen osakasmuutoksena. 

 

POSTI, SÄHKÖ JA VAKUUTUKSET 

 Posti: Postia ei jaeta remontin alla olevan porrashuoneen huoneistoihin. 

Käännättehän postinne remontin ajaksi väliaikaiseen osoitteeseen. 

Osoitteenmuutoksen voi tehdä internet sivustolla 

http://www.posti.fi/muuttoilmoitus/. Jos käytössä ei ole internetiä, lomakkeita saa 

postikonttorista. Taloihin, joissa vain osassa huoneistoista on käynnissä remontti, 

toimitetaan asukkaille väliaikaiset postilaatikot, joista tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

 

 Sähkö: Huoneiston sähkösopimusta ei tarvitse purkaa putkiremontin ajaksi. 

Urakoitsija ei käytä asukkaan sähköä, sillä käytössä on omat sähkökeskukset töitä 

varten. Mikäli purat sähkösopimuksen, sovi sähkölaitoksen kanssa sähkönjakelun 

käynnistyminen huoneistossa viimeistään 2 viikkoa ennen putkiremontin 

valmistumista, jotta urakoitsija pystyy varmennusmittaamaan sähköpistokkeet.  

 Varmennusmittaukset on pakko suorittaa, jotta huoneisto voidaan ottaa käyttöön. 

 

 Vakuutus: Tarkista vakuutusturva ja kotivakuutuksen laajuus esimerkiksi 

muuttotilannetta varten. 
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MUISTILISTA 
 

1. Järjestä asuminen ja tavaroiden säilytys linjasaneerauksen ajaksi. 

 

2. Aloita huoneiston ja kellarikomeron tyhjentäminen hyvissä ajoin. 

 

3. Tarkista vakuutukset (kotivakuutus) ja käännä posti remontin ajaksi. 

 

4. Sulata ennen remonttia jääkaappi ja pakastin. 

 

5. Muista positiivinen asenne! Kunnostetussa yhtiössä on taas mukavampi asua. 

 

YHTEENVETO – KUINKA PUTKIREMONTTI ETENEE? 

 


