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Vuoden 2019 alusta alkaen Hakunilan Huolto Oy tuottaa kiinteistöjen 
isännöinnin, huollon ja siivouksen uudella nimellä Asuma Palvelut. 
Toimimme koko pääkaupunkiseudulla jo 50 vuoden kokemuksella.

Tähän Asumisen oppaaseen on koottu erilaista käytännön tietoa 
kiinteistön ja kodin käytöstä, tietoja päivitetään mm. lainmuutosten 
mukaan.

HUOM! Kun taloyhtiösi on Asuma Isännöinnin asiakas, on käytössäsi 
myös Taloyhtiö.info -sivuston laaja Asumisen Tietopankki!
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MUUTTOILMOITUS

Muuttoilmoitus tulee lain mukaan tehdä aina, kun muuttaa pysyvästi 
asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää 
yli kolme kuukautta. Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen 
muuttopäivää. Sen tulee kuitenkin olla maistraatissa viimeistään viikon 
kuluttua muutosta.

Muuttoilmoituksen voi tehdä helpoimmin  

• sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi 
 (24 h/vrk) verkkopankkitunnusten, henkilökortin tai Postin käyttäjä- 
 tunnuksen avulla

Muuttoilmoituksen voi tehdä myös postista tai maistraatista noudettavalla 
lomakkeella.

Lisätietoja muuttoilmoitukseen liittyvistä asioista saa lähimmästä 
maistraatista.

MUUTTOILMOITUKSESTA ON PALJON HYÖTYÄ

Muuttoilmoituksella tiedot päivittyvät yhdellä kertaa sekä maistraattien 
ylläpitämään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään että Postiin. 
Tekemällä muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen muuttoa, voi varmistaa, 
että postit tulevat heti oikeaan osoitteeseen. Ajantasaiset osoitetiedot 
nopeuttavat asiointia kotikunnassa, verot menevät oikeaan kuntaan ja 
vaaleissa pystyy äänestämään oman asuinalueen äänestyspaikassa.

Väestötietojärjestelmästä uudet osoitetiedot välitetään automaattisesti 
myös viranomaisille: muun muassa seurakunnille, Trafin ajoneuvo- ja 
ajokorttirekisteriin, Kelaan, verohallintoon sekä puolustusvoimille. Lisäksi 
monet eläkelaitokset, pankit, vakuutusyhtiöt, järjestöt, lehtitalot ja  
yritykset saavat uudet osoitetiedot suoraan väestötietojärjestelmästä.

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät asiakkaat

Posti välittää osoitteiden muutos- ja korjaustietoja Postin kanssa  
sopimuksen tehneille asiakkaille.

• Tietojen luovutuksen kieltäminen

TUPAKOINTI

1.1.2017 voimaan tulleen Tupakkalain mukaan tupakointi on suoraan 
kielletty taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, kuten rappukäytä-
vissä, pesutuvissa, kerhohuoneissa ja yhteisissä saunatiloissa. Taloyhtiö 
on yhtiökokouspäätöksellä voinut kieltää tupakoinnin myös lasten leikki-
alueilla, yhteisillä parvekkeilla ja ulkoalueilla ilmanottoaukkojen lähellä.

Taloyhtiöt voivat hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa 
huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä 
sisälle huoneistoihin, mikäli savua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuk- 
sellisesti muiden asukkaiden parvekkeille, pihoille tai huoneistoihin. 
Täyteen kieltoon kannattaa turvautua silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa 
haittaa ei saada taloyhtiössä muulla tavoin ratkaistua.
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VIKAA ASUNNOSSA TAI KIINTEISTÖSSÄ

Kun arvelet, että jokin laite tai kiinteistön järjestelmä ei toimi oikein, 
niin älä epäröi tehdä asiasta palvelupyyntöä oman talosi huoltoyhtiölle.
 
Etenkin vuotavista vesihanoista, wc-laitteista ja patteriventtiileistä on 
syytä ilmoittaa viipymättä turhan kulutuksen ja vahinkojen välttämiseksi.

Muista tarkistaa säännöllisesti

• astianpesu- ja pyykinpesukoneen liitosletkujen kunto

• vesihanojen ja wc-laitteen toiminta 

• palovaroittimen pariston toiminta

• lattiakaivon tilanne (ja puhdistaa se tarvittaessa)

• lavuaarien vesilukkojen tilanne (ja puhdistaa ne tarvittaessa) 

• asunnon ilmanvaihdon poistoventtiilien tilanne (ja puhdistaa ne   
 tarvittaessa, ainakin kaksi kertaa vuodessa)  

Kiinteistöhuoltoon on syytä ilmoittaa myös

• yleisten tilojen palaneista lampuista

• ilmanvaihtojärjestelmän häiriöistä

• vikaantuneista pesulan laitteista 

• huonosti toimivista lukoista ja yleisten tilojen ovista 

• vaaraa tai haittaa aiheuttavista vioista yhtiön piha-alueella tai 
 yleisissä tiloissa
 

JOS VAHINKO SATTUU

Vaikka ihminen olisi miten huolellinen tahansa, joskus sattuu ja tapahtuu. 
Vahinkojen minimoimiseksi toimi nopeasti mutta harkitusti!

TOIMINTA TULIPALOSSA

Palavasta huoneesta on itse pystyttävä poistumaan nopeasti  
- viimeistään 2–3 minuutin kuluttua palon havaitsemisesta

Jos oma asuntosi palaa

• poistu ulos ja auta muitakin poistumaan

• sulje ovet perässäsi poistuessasi asunnosta

• voit yrittää sammuttaa tulenalun sammutuspeitteellä tai käsi- 
 sammuttimella, mikäli mahdollista – älä kuitenkaan vaaranna   
 omaa tai muiden ihmisten turvallisuutta

• tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä  
 on vähiten

• soita 112 turvallisesta paikasta

• opasta palokunta paikalle

• poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun

Jos naapurissa tai rappukäytävässä palaa

• pysy omassa asunnossasi ja pidä ovi kiinni – savu on hengen- 
 vaarallista ja se tappaa nopeasti

• älä koskaan mene savuiseen rappukäytävään

• soita 112

• tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä

• odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä

• herätä pelastajien huomio huutamalla tai heiluttamalla käsiäsi

• kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa,   
 joka estää palon ja haitallisten savukaasujen leviämisen palo-
 osastosta toiseen
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TOIMINTA VESIVAHINGOSSA

HUOM 1  
• selvitä ”hyvän sään aikana” kotisi laitteiden vesisulkujen    
 ja sulakkeiden sijainti ja vaikutusalue

HUOM 2 
• muista huolehtia kotivakuutuksesta

Jos vahinko sattuu

• pesukoneet; sulje hanat/sulut ja tee laite sähköttömäksi sulake-  
 taulusta

• pyri rajoittamaan veden leviäminen

• ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti kiinteistöhuoltoon

• jos vuoto on erittäin runsas, soita Hätäkeskukseen, puh 112 

• ota valokuvia tilanteesta 

• ilmoita asiasta taloyhtiösi isännöitsijälle esim sähköpostilla tai 
 työaikana soittamalla

• jos olet vuokralainen, ilmoita asiasta myös vuokranantajallesi 

• irtaimiston osalta tee ilmoitus kotivakuutusyhtiöösi (isännöitsijä   
 toimii asiassa kiinteistövakuutusyhtiön kanssa kun kyse on 
 äkillisesti ja arvaamattomasti syntyneestä, yhtiön vesijohtoverkoston  
 tai siihen oikein liitetyn kodinkoneen liitosletkun vuodosta) 
 

KUNNOSSAPITOVASTUU

 
Taloyhtiössä osakkaan ja taloyhtiön välistä vastuunjakoa ohjaa  
asunto-osakeyhtiölaki ja sen perusteella laadittu vastuunjakotaulukko. 
 
PÄÄSÄÄNNÖT

Taloyhtiölle kuuluvat

• rakennuksen ja sen ulkopuolisten osien kunnossapito

• asunnon rakenteet, eristeet 

• lämmitys-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja käyttövesijärjestelmät 

Osakas vastaa

• asunnon sisäosista (mm. pesualtaat, pintamateriaalit, kiintokaapit,  
 jää-, viileä- ja pakastinkaapit, astianpesukone, liesi ja muut kodin-
 koneet, asunnon saunan kiuas)

Vuokralaisen tulee

• käyttää ja hoitaa asuntoa siten, etteivät kiinteistön, rakennuksen   
 tai asunnon osat vaurioidu

• tiedostaa olevansa vastuussa vahingoista, jotka hän tai hänen 
 vieraansa aiheuttaa

• huolehtia asunnossa olevan ns. irrallisen palovaroittimen toiminta- 
 varmuudesta

• ilmoittaa vuokranantajalle asunnon vioista tai puutteista viipymättä  
 niitä havaitessaan

• ilmoittaa taloyhtiön vastuulla olevista vahingoista sekä isännöitsijälle 
  että vuokranantajalle
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OSAKASMUUTOSTYÖT

    
Oikeusministeriö on julkistanut ohjeistuksen asuntoyhtiöiden kunnossa- 
pito- ja muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta 
13.12.2010. Ministeriön ohjeistuksen mukaan osakkaan ilmoitusvelvolli-
suus koskee aina seuraavia muutostöitä:

• parketin asentaminen muovimaton tilalle (voi vaikuttaa askeläänien  
 kuuluvuuteen, voi edellyttää asbestiin liittyviä toimenpiteitä)

• wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (ei lauteet)  
 korjaaminen, uusiminen tai poistaminen kun työ vaikuttaa vesi- 
 eristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin

• putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laitteen istuin)   
 vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyt-
 tävät työt

• viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperus- 
 järjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja   
 poistaminen (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri- tai lattia- 
 lämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämmin-  
 vesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla) 

• pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi-   
 ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta

• kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen

• muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen  
 (esimerkiksi kantavuuteen tai eristävyyteen)

• kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos   
 seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja tms.

• huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim.   
 ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoit- 
 teen muuttaminen

Lisäksi laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi 
seuraavia toimenpiteitä, jotka asuntoyhtiön on myös liittänyt ilmoitus- 
velvollisuuden piiriin:

• huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esimerkiksi  
 seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä  
 tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta

• altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen,   
 jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin

MUUTOSTÖIDEN VALVONTA

Asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu asunto-osakeyhtiön oikeus ja velvol-
lisuus valvoa yhtiössä tapahtuvat huoneistokohtaiset muutostyöt. 

Ministeriön antaman ohjeistuksen mukaisista ilmoitusvelvollisuuden piiriin 
kuuluvista muutostöitä asuntoyhtiö normaalisti valvoo kaikki muut 
muutostyöt lukuun ottamatta;

• huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen  
 (esim. ovisilmä, postiluukku) suoritettavat muutostyöt

• yksittäisten sekoittajien (hanat) muutostyöt

Lain mukaan osakkeenomistaja vastaa huoneistokohtaisten muutos-
töiden valvonnasta asuntoyhtiölle aiheutuneista kustannuksista. 

Asuntoyhtiön valvojan valitsee aina asuntoyhtiön hallitus. 

Asuntoyhtiön tilaamat osakkaasta riippumattomien korjaus- ja/tai muutos-
töiden (esim. vesivahinkotapaukset) valvontakustannukset kuuluvat 
asuntoyhtiön maksettaviksi. 

Taloyhtiön suorittama valvonta ei siirrä vastuuta urakasta taloyhtiölle.  
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MUUTA ASIAA OSAKASLÄHTÖISISTÄ MUUTOSTÖISTÄ 

Kun osakkaana harkitset muutostöiden teettämistä

• valitse hyvä suunnittelija

• hae ajoissa muutostyölupaa taloyhtiöltä 

• valitse hyvä urakoitsija, jolla on viranomaisasiat ja vastuuvakuutukset  
 kunnossa

• pyydä urakoitsijalta kirjallinen tarjous ja tee kirjallinen urakkasopimus  
• ota valokuvia urakan eri vaiheista 

• varmista, että urakoitsija on yhteydessä yhtiön asettamaan valvo-  
 jaan ja pyydä valvontaraportit myös itsellesi 

Kun näin toimit, olet lähtökohtaisesti varmoilla vesillä urakan vastuu- 
kysymysten osalta. 

Asbestiohje – osakkaat ja asukkaat 

Tämä on ohje taloyhtiön osakkaalle, joka suunnittelee huoneistoonsa 
remonttia. Vuoden 2016 alusta tulivat voimaan uusi asbestilaki ja as-
bestiasetus. Uudella sääntelyllä turvataan niin asbestin parissa työsken-
televien kuin asukkaidenkin turvallisuus. Asbestia sisältävät materiaalit 
eivät ehjinä ole vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin 
haitallista. Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuin- 
tiloihin. Uudet lisävelvoitteet viivästyttävät niin osakkaiden kuin talo- 
yhtiöidenkin remontteja sekä nostavat kustannuksia. 

MITEN TOIMIA KOTIREMONTTIA VALMISTELLESSA JA MITÄ  
PITÄÄ OTTAA HUOMIOON? 

1. Asbestikartoitus lisää kustannuksia 

Uuden asbestiasetuksen mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus 
tulee etukäteen selvittää kaikissa rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet 
ennen vuotta 1994. Purkutöitä ei saa aloittaa ennen asbestikartoitusta. 
Asbestikartoituksen saa suorittaa asiaan riittävän perehtynyt henkilö. 
Kartoitus maksaa muutamia satoja euroja. Kartoitusraportti tulee säilyttää. 

Asbestia käytettiin eniten 1970-luvulla muun muassa tasoitteissa, laas-
teissa ja mattoliimoissa, minkä vuoksi sitä voi olla keittiön ja kylpyhuo-
neen tasoitteissa, laatoituksessa tai muovimatoissa. Naapuriin tehty 
kartoitus ei takaa oman asunnon asbestittomuutta. Kysy lisätietoja talo-
yhtiösi isännöintiyrityksestä. 

2. Purkutyötä saa suorittaa vain pätevä ja rekisteröity toimija 

Jos asbestia löytyy kartoituksessa, purkutyöt saa suorittaa vain rekisteröity 
toimija. Osa toimijoista on listautunut julkisesti https://asbestipurku-
luparekisteri.ahtp.fi. Muiden urakoitsijoiden valtuudet voit varmistaa  
lupaviranomaiselta osoitteesta tyosuojelu.lansi@avi.fi, p. 029 501 8450. 
Asbestipurku edellyttää työkohteen eristämistä ja turvaosastointia.  
Jos tilaa on vähän, voit joutua muuttamaan purun ja tarkistusmittausten 
ajaksi pois. 

3. Tarkistusmittaus vaatii malttia 

Asbestipurkutyön jälkeen urakoitsijan on mitattava puretun ja siivotun 
tilan ilman asbestipitoisuus, jotta varmistutaan tilan puhtaudesta. Mittaus- 
tuloksen odottaminen venyttää remontin kokonaiskestoa. 

4. Dokumentaatio 

Vaadi urakoitsijalta dokumentaatiota urakan eri työvaiheiden hinta- 
vaikutuksesta. 

Säilytä kirjallinen asbestikartoitusraportti. 

5. Kustannusten jako 

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaiden kunnossapito-
vastuunjaosta, ellei yhtiön yhtiöjärjestyksessä asiasta ole muuta mää-
rätty. Jos yhtiön kunnossapidettävä rakennuksen osa on rikki, tulee  
yhtiön teettää korjaus ja maksaa kustannukset. Jos taas remontti  
tehdään siksi, että osakas haluaa uudistaa huoneistonsa sinänsä ehjiä 
rakenteita/laitteita, maksaa osakas kartoitus-, purku- ja remontti- 
kustannukset. Asbestilain uudistus ei vaikuta taloyhtiössä voimassa  
olevaan kustannustenjakoon. 

6. Isännöinti asiantuntijana 

Isännöitsijän puoleen kannattaa kääntyä, jos asbesti herättää remontin 
yhteydessä kysymyksiä. Jos korjaus kuuluu taloyhtiön vastuulle, isän-
nöinti hoitaa edellä mainitut rakennuttajan velvollisuudet kartoittajien ja 
urakoitsijoiden kanssa.
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