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Opinnäytetyön tarkastelun kohteena on käytössä oleva kerrostalo. 
Tarkoi tuksena on kosteusvaurioihin l i i ttyvän sirpaleisen ja hajanai-
sen tiedon yhteen koostaminen sekä ti ivistäminen ni in, että luki jal le 
sekä asunto-osakeyhtiön hal l i tuksen jäseni l le sekä isännöinnistä 
vastaaval le taholle muodostuisi  selkeä näkemys kosteusvaurioiden 
syistä ja vastuista.  
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena voidaan todeta, että asukkaiden 
val istamisen ohel la kerrostaloasunto-osakeyhtiön rakennuskannan 
pi tkäjänteinen, huoltokir japohjaiseen dokumentointi in perustuva, 
ennakoiva kunnossapito- ja perusparannussuunnittelu ovat paras ja 
edull isin tapa ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. Tähän l i i t tyy 
myös näiden suunnitelmien pohjal ta i lmi tulevien tehtävien ajan-
tasainen suori ttaminen sekä tehtävien hoi toon tähtäävä ennakoiva 
taloudenpito. 
 
Osakkaan kannattaa ki inni ttää eri tyistä huomiota asunto-
osakeyhtiön hall i tuksen kokoonpanoon sekä isännöitsi jän ammatt i -
tai toon. Näistä kahdesta teki jästä r i ippuu koko asumisen mukavuus 
ja kohteen rakenteel l inen toimivuus, puhumattakaan oman si joi te-
tun osakepääoman arvon säi lymisestä, jopa mahdol l isesta arvon-
noususta. 
 
Asunto-osakeyhtiöl le kannattaisi  esimerkiksi  asunto-osakeyhtiön 
lainsäädännöllä taata oikeus korottaa ja ylläpi tää tiettyä yhtiövasti -
ketasoa, joka perustuu huoltokir jan esi ttämään pi tkäntähtäimen 
kunnossapitosuunnitelmaan ja perusparannusohjelmaan sekä ole-
massa olevaan talousarvioon. Näin yhtiö voisi  suojautua osak-
kaidensa lyhytnäköisel tä ajattelumal l i l ta, jonka tavoi tteena on mah-
doll isimman pieni  yhtiövastiketaso. 
 
Osakkeen omista ja omistaa asunto-osakeyhtiön osakkeita, ja ky-
seinen asunto-osakeyhtiö omistaa rakennukset el i  tätä kautta osa-
kas omistaa osakkuuden asunto-osakeyhtiön hall i tsemista raken-
nuksista. Näin ol len hän maksaa osuutensa myös kaikista raken-
nuksi in l i i t tyvistä kuluista. Kannattaa si is muistaa, että taloyhtiön 
kulut ovat osakkaiden kuluja. Tämän takia pi tkäjänteinen ja doku-
mentoi tu yl läpi tomal l i  koi tuu kaikkien hyödyksi . 
 
Asiasanat: kosteusvaurio, huol tokir ja, yhtiövastike 
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ABSTRACT 
Jukka Mäkelä 
Preventive measures for moisture damages in a block of flats,  
33 pages, 2 appendices 
Saimaa Polytechnic, Lappeenranta 
Technology, Degree Programme in Construction Supervision 
Thesis supervisor: Technology teacher, M.Sc. Timo Lehtovi i ta 
 
The research object of this thesis is a block of flats in current use. 
The purpose of this study is to gather and summarize fragmented 
and scattered information related to moisture damage, in order to 
give a clear concept of the reasons and responsibil i ties related to 
moisture damage. 
  
As a resul t of this study, the best and cheapest ways to prevent the 
occurrence of moisture damage are as fol lows: informing and edu-
cating the residents, and a long-term proactive maintenance and 
modernization planning of the building stock owned by the flat 
housing association in accordance with the maintenance manual-
based documentation. Scheduled execution of emerging tasks as 
stated in the submitted plans, and rational  management of f inances 
in order to carry out the tasks are also contributing factors. 
  
The shareholder should pay special  attention to the composition of 
the housing association board, and expertise of the house manag-
er. These two factors consti tute the comfort of l iving and construc-
tional functionali ty of the building. Other things to consider are how 
the invested share capi tal  holds i ts value, including i ts potential 
increase. 
 
It is beneficial  for a housing association to secure, for example,  
wi th the housing association legislation, the right to raise or main-
tain certain level of maintenance charge, based on long-term main-
tenance plan and modernization program, stated in the mainten-
ance manual, as wel l  as in the existing budget. In this way, the as-
sociation is able to protect i tsel f of short-term thinking of i ts share-
holders, having the goal of a minimum service charge.  
 
The owner of an apartment owns shares of the housing associa-
tion, and that housing association owns the bui ldings. Thus, the 
shareholder owns the share in the bui ldings, managed by the hous-
ing association, and therefore pays his share for all  expenses re-
lated to buildings. It is worthwhi le to keep in mind that the ex-
penses of the house-owning association are the expenses of the 
shareholders. Therefore a long-term and documented maintenance 
model benefi ts all  parties. 
 
Key words: moisture damage, maintenance manual, service charge 
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KÄSITTEET  
 

Asunto-osakeyhtiölaki  on taloyhtiöiden toiminnassa kaikkein kes-

keisin laki , joka uudistui  1.7.2010. 

 
Asunto-osakeyhtiö  tarkoi ttaa osakeyhtiömuotoa, jonka tarkoi tuk-

sena on omistaa ja hal l i ta rakennusta tai  rakennuksia, joissa olevi-

en kaikkien huoneistojen yhteenlasketusta latt iapinta-alasta yli 

puolet on määrätty yhtiö jär jestyksessä osakkeenomistajien hal l in-

nassa oleviksi  asuinhuoneistoiksi  ja jonka jokainen osake yksin tai  

yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hall i ta mää-

rättyä huoneistoa tai  muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai  sen hal-

l i tsemasta ki inteistöstä. 

 

Kapillaarivirtaus  tarkoi ttaa huokosalipaineen paikall isten erojen 

aiheuttamaa veden si i rtymistä huokoisessa aineessa. 

 

Kastepisteeksi  kutsutaan lämpöti laa, jossa i lmassa oleva vesi-

höyry t i ivistyy vedeksi eli  kondensoituu, tällöin i lman kosteus on 

saavuttanut kyl lästyskosteuden. 

 

Kosteusvaurio  tarkoi ttaa mitä tahansa kosteuden aiheuttamaa 

vauriota rakenteel le. Kosteuslähteen alkuperäl lä ei  ole merki tystä.  

 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje/huoltokirja  tarkoi ttaa ki in-

teistönpitoa tukevaa ki inteistökohtaista asiakir jakokonaisuutta. 

Sisäl tää suunnittelussa ja uudis- ja kor jausrakentamisessa päätetyt  

ki inteistön el inkaari talouden perusteet. Si ihen kootaan kiinteistön 

hoidon, huol lon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoi tteet, tehtävät ja  

ohjeet sekä asukkai l le ja t i lojen käyttäji l le annettavat ohjeet. Käyt-

tö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja lai tteiden käyt-

töikätavoi tteista niiden kunnossapitojaksot sekä edel leen tarkastus-
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ten ja huolto jen ohjelmat, sekä esi tetään hyvän energiatalouden ja 

sisäilmaston edel lyttämiä hoi to-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. 

Saatavana on valmi i ta pohjia sekä mal leja.  

 

Yhtiökokous ja hallitus:  Asunto-osakeyhtiön ylin päätösval ta on 

yhtiökokouksella. Varsinainen yhtiökokous on jär jestettävä vuosi t-

tain, l isäksi  voidaan tarpeen mukaan järjestää yl imääräisiä yhtiöko-

kouksia. Joissakin asunto-osakeyhtiöissä yhtiöjär jestys määrää, 

että on pidettävä kaksi  yhtiökokousta, yksi  kevääl lä ja toinen syk-

syl lä. Yhtiökokous päättää suuremmista remonteista tai  hankinnois-

ta asunto-osakeyhtiön hal l i tuksen esi tyksestä. Lisäksi  asunto-

osakeyhtiöllä pi tää ol la hall i tus, joka vastaa yhtiön hal l innosta ja 

toiminnan asianmukaisesta jär jestämisestä yhtiökokousten väli l lä. 

Hal li tuksen vali tsee vuosi ttain varsinainen yhtiökokous, joka ko-

koontuu yhtiöjär jestyksessä määrättynä aikana päättämään yhtiön 

vastikkeista tai  muista toimista kuten myös päättää edel lisen toimi-

kauden hal l i tuksen vastuuvapaudesta. 

 

Yhtiövastike  on asunto-osakeyhtiön vuosi ttaisessa yhtiökokouk-

sessa määri ttelemä korvaus, jonka asunto-osakkeen omista ja hal-

l i tsemastaan ti lasta on velvoll inen maksamaan taloyhtiölle. Yhtiö-

vastikkeista kertyneil lä rahoil la taloyhtiö hoi taa taloyhtiön kulut: 

juoksevat yl läpi tokustannukset kuten vakuutukset, ki inteistöverot, 

isännöintipalkkiot, lämmityskulut, jätevesimaksut, vesimaksut, si i -

vousmaksut,  ki inteistöhuoltomaksut, h issinyl läpi tosopimukset, säh-

kölaskut yhteisistä ti loista, sekä pienet huoltokorjaukset.  

Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta  ja  mahdol l isesta rahoi-
tusvastikkeesta . Hoitovastike  kattaa rakennuksen yl läpi tokustan-

nukset.  Rahoitusvastike  käytetään taloyhtiön ottamien lainojen 

korkokuluihin ja lainanlyhennyksiin. 

 

Vesivahinko  rakennuksel le syntyy veden tai  vesihöyryn päästessä 

rakenteisiin tai  pinnoi tteisiin. Vesi  ei väl ttämättä ehdi aiheuttaa 

kosteusvaurioi ta, mikäl i  i r tovesi  poistetaan väl i ttömästi .  
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Vuotovahingon alkulähteenä on nesteen, kaasun tai  höyryn vir-

taaminen putkistoista tai  niihin kiinteästi  l i i tetyistä käyttölai tteista 

tai  säil iöistä. 

 

 
1 JOHDANTO 
 

Tarkastelun kohteena on käytössä oleva kerrostalo, ja tarkoi tukse-

na on kosteusvaurioihin l i i t tyvän sirpaleisen ja hajanaisen tiedon 

yhteen koostaminen ja t i ivistäminen ni in, että luki jal le muodostuisi  

selkeä näkemys kosteusvaurioiden syistä ja vastuista.  

 

Elämme rakentamisen parissa aikaa, joka poiki i  vakuutusyhtiöil le 

joka päivä keskimäärin 53 vesivahinkoi lmoitusta. Finanssialan kes-

kusl i i ton mukaan vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2009 vuotova-

hinkoja yl i  73 mi l joonal la eurolla. (1) Vuoden 2003 vuotovahin-

koselvi tyksessä 42 prosenttia vahingoista tapahtui  omakoti taloissa, 

mökei l lä ja maati loil la ja 31 prosenttia kerrostaloissa. Uusi  selvi tys 

toteutetti in vuosina 2007–2008 ja siinä paikat ovat vaihtuneet. Nyt 

vahingoista tapahtui  kerrostaloissa 44 prosenttia ja omakoti talo-

tyyppisissä rakennuksissa 32 prosenttia. Tutkimus kertoo, että niin 

omakoti taloissa, mökei llä, maati loil la kuin pari - ja r ivi taloissakin 

vuotovahingot vähenivät. Sen si jaan kerrostaloissa vahingot l isään-

tyivät 55 prosenttia. 

 

Aiheen valinnan taustalla on eräässä kerrostaloyhtiössä tapahtunut 

vesivahinko, jossa yläkerran asunnosta valahtivat vesinorot alaker-

ran huoneistoon, ja elementtien saumat suorastaan ”valuivat” alas. 

Samaan aikaan rakennusalan ammatt i julkaisut sekä muu yleinen 

media nostivat esil le rakennusalal la i lmenevät, jopa karkeaksi  luo-

ki tellut rakennusvirheet. Virhei tä on tavattu jopa isojen ja varsin 

luotettavaksikin miel lettyjen rakennusl i ikkeiden työmai l la, niin uu-

disrakennus- kuin saneerauskohteissa.  
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Keskimäärin 53 vesivahinkoa päivässä on aika pal jon maassa, jos-

sa rakennuskannasta sekä rakentamisen laadusta huolehditaan. 

Vai onko rakentamisen laadusta huolehtiminen vain näennäistä laa-

tuajattelua, si lmälumemaista ja paperinmakuista laadunohjausta,  

laadunvalvontaa ja mappihyl lyi ttäin ohjeistusta, jota kukaan ei  käy-

tännössä toteuta? Osaltaan on. Laadun olemusta voi  jokainen alal-

la työskentelevä punnita omassa tehtäväkuvassaan.  

 

Rakennusl iikkeiden, ni in suurten kuin pientenkin, on kustannus- ja 

ki lpailutehokkuuden nimissä saatava uudisrakennus- sekä sanee-

rauskohteensa valmi iksi  ennalta sovituissa aikatauluissa. Luovu-

tusvalmi in kohteen on täytettävä si l le asetetut laadul liset kri teeri t. 

Kri teeri t määri tel lään esimerkiksi  Suomen rakentamismääräysko-

koelmassa, RIL- ja RYL-ohjeistuksessa, Ratu- ja RT-tiedostoissa 

sekä tämän Hyvää Rakentamistapaa Noudattaen -i lmauksen al la. 

Asetetut ja ohjaavat kri teeri t edellyttävät tämän päivän rakentajal ta 

suurta panostusta seurata kaikkia rakennusaikana voimassa olevia 

rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia sekä ohjeistuksia. Lisäksi 

ajan henkeen kuuluu, että moni lla yrityksi l lä on käytössään omat 

sisäiset laatujärjestelmänsä ja laatusuunnitelmansa sekä lukema-

ton määrä eri  rakennustarvike- ja materiaal ivalmistajien työ-, käyt-

tö- ja asennusohjei ta. Toisin sanoen, alaa koskevia normeja,  ase-

tuksia, ohjei ta, suosi tuksia, tehtäväsuunnitelmia ja laadunvarmis-

tusjär jestelmiä on runsain mitoin tarjol la sekä käytössä. Näin on 

aina jossain muodossa ol lut, kunkin ajan vaatimusten mukaisesti .  

 

Kui tenkin edellä olevaan vii taten lainaan tässä Rakennuslehdessä 

20.8.2010 päivättyä artikkelia (2) jossa todetaan erään tutkimuksen 

tulos: ”Lähes kaikki  rakennusalan ammatti laiset kohdanneet laa-

tuongelmia” Vi imeaikaisen uutisoinnin ja julkisen keskustelun pe-

rusteella suomalainen rakentaminen on laatukriisissä. Samansuun-

taiseen tulokseen tulee myös Taloustutkimuksen tekemä Suomalai-

sen rakentamisen laatututkimus. Taloustutkimus teki  tutkimuksen 

Cramo Finland Oy:n ti lauksesta. Lähes kaikki  (92 %) tutkimukseen 
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vastanneet rakennusalan ammatti laiset ovat asemasta r i ippumatta 

kohdanneet henki lökohtaisessa työssään rakentamiseen l i i t tyviä 

laatuongelmia. Vastaajien avoimissa kommenteissa yleisinä laa-

tuongelmina maini taan muun muassa virheet ja puutteet suunnitte-

lussa, l i ian kireät aikataulut, huol imattomuus sekä teki jöiden heikko 

ammatti tai to ja ammattiylpeys.  

 

Uudisrakentamisen ja tämän päivän korjausrakentamisen osal ta 

yksi  epäonnistumisia seli ttävä teki jä i lmenee jo edel lä maini tussa. 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan ura-

koi tsi ja on vastuussa ti laajal le suorituksensa sopimuksenmukai-

suudesta kahden vuoden ajan si i tä, kun urakka on hyväksytysti  

vastaanotettu. Takuuajan pi tuudesta voidaan sopia myös toisin.  

Maini tun kahden vuoden takuuajan jälkeen sopimusosapuol i  ei  va-

paudu sopimusehdoin tahal lisesti  tai  törkeällä huolimattomuudel la 

aiheutetun vahingon korvaamisesta. Rakennusurakan yleiset sopi-

musehdot määräävät, että urakoi tsi ja vastaa takuuajan jälkeenkin 

sel laisista virheistä, joiden ti laaja näyt tää aiheutuneen urakoi tsi jan 

törkeästä laiminlyönnistä tai  täyttämättä jääneestä suori tuksesta,  

tai  olevan seurausta sovi tun laadunvarmistuksen olennaisesta lai-

minlyönnistä ja joi ta t i laaja ei  ole kohtuuden mukaan voinut havai ta 

vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Vasta kun kymmenen 

vuotta on kulunut kohteen vastaanottamisesta,  vapautuu urakoi tsi ja  

tästäkin vastuusta.  

 

Yl lättävissä ja ikävissä tapauksissa lopull iset vauriovastuukysy-

mykset ratkaistaan aina vi imekädessä oikeusistuimissa. Tämän 

opinnäytetyön tavoi tteena on toimia ohjaavana sekä ennalta a ja-

tuksia herättävänä teki jänä ajatel len asunto-osakeyhtiön hall i tusta 

ja isännöintiä.  Työn tarkoi tus on selventää kerrostaloasunto-

osakeyhtiön näkökulmasta, minkä toimi jatahon kannattaisi  kiinni t-

tää huomiota toimenkuvansa sisäl töön ja vastuualueeseen, jotta 

yhtiössä väl tyttäisiin yllättävil tä kosteusvaurioil ta. 
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Tämä työ ei  ota kantaa si ihen, miten syntyneet kosteusvauriot pi-

täisi  korjata, si l lä kosteusvaurioiden korjaamiseen tarvi ttava tieto, 

tai to, tekni ikka ja tarvikkeet sekä materiaal i t ovat rakennusalalla jo 

olemassa ja käytössä.  

 

Työnaikainen rajaus on käytössä oleva kerrostalo ja sen mahdol l i -

set r iski teki jät kosteusvaurioiden osal ta.  

 
Työmenetelmänä käytetään koostetta internetissä julkaistusta, 

suomenkiel isestä aineistosta, joka l i i t tyy rakennusten kosteusvau-

rioihin. Asiatietojen pohjal ta luodaan koonti  ja yhteenveto kosteus-

vaurioiden synnystä ja vastuukysymyksistä, kohteena käytössä ole-

va kerrostalo-osakeyhtiö. Aineisto kootaan julkisista, ammattimais-

ten lähteiden väl i ttämästä materiaal i tarjonnasta, sulkien pois esi-

merkiksi  erilaisten keskustelupalstojen ja muiden epäammattimais-

ten sivustojen julki tuoma aineisto. Keskeisempiä lähtei tä ovat Fi-

nanssialan keskusli i ton julkaisut, asunto-osakeyhtiöihin l i i t tyvät la-

ki teksti t sekä isännöinti in l i i t tyvät tietopalvelut. 

 

 

2 KOSTEUSVAURIO 
 

2.1 Kosteusvaurioiden yleisimmät syyt  
 
Kosteusvaurioiden yleisimmät syyt ovat rakenteiden ja materiaal ien 

tekninen vanheneminen, huollon laiminlyönti , lämpö- ja vesieriste-

vauriot, rakennusaikaiset työ- ja suunnitteluvirheet sekä -puutteet.  

Rakennusten kosteuslähtei tä ovat muun muassa sade- ja sulamis-

vedet, maaperän kosteus, ulko- ja sisäi lman kosteus, käyttövedet 

sekä rakennekosteus. Rakennusmater iaaleihin kosteus voi johtua 

esimerkiksi  vuodoista, t i ivistymisestä tai  kapil laari- i lmiöstä. Myös 

puutteel l inen ilmanvaihto on yksi  merki ttävä kosteusvaurioihin joh-

tava syy.  
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Rakennuksen ja rakenteiden kohonneen kosteuden syi tä voivat olla 

seuraavat teki jät:  

 pohjavesi  

 kapi l laarivesi 

 sadevesi  

 lumen ja jään sulamisvesi  

 pintavesi 

 sammutusvesi  

 kondenssivesi 

 viemärivesi  

 rakennusaikainen kosteus 

 ulkoilman kosteus 

 sisäilman kosteus 

 rakenteista johtuva vuoto 

 rakennus- tai  suunnitteluvirhe  

  l i ian matalalle korolle perustettu rakenne 

  salaoji tuksen puute tai  toimimattomuus 

  puutteel l inen kosteuseristys 

  kylmäsi llat 

  väärä tarvike- tai  materiaalival inta 

  rakentamisen yhteydessä rakenteisi in jäävä kosteus 

 r iskirakenne tai  huollon puute  

  toimimaton veden poisto tasakatol ta 

  l ipattomat ikkunanpuitteet 

  räystäätön katto 

 väärin toteutettu korjaus tai  l isäeristys 

 rakenteen puutteell inen tuuletus 

 vesikattovuoto 

 putkistovuoto 

 lai tevuoto 

 huolimaton vedenkäyttö rakennuksen sisällä 

 i lmanvaihtokanavien ja vesiputkien lämmönvaihtelusta johtu-

va veden kondensoituminen. 
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Luettelon perusteella havaitaan, että mahdol l isen kosteusvaurion 

synnyttäviä r iski teki jöi tä on pal jon, ja juuri  tämän vuoksi  rakennus-

kannan ammatti tai toinen yl läpi to on ainoa järkevä tapa ehkäistä 

yl lättäviä ja jopa taloudell isesti  yli tsepääsemättömiä ongelmia.   

 

2.2 Kosteusvaurioiden yleisimmät syyt kerrostalossa 
 

Putkistot ja viemäri t ovat pääasiall iset kerrostalojen vesi- ja jäteve-

sivuotojen aiheutta jat. Syyt ovat ikääntymisestä johtuvat  r ikkoutu-

miset, korroosio sekä uusissa rakennuksissa rakennusvirheet. 

Käyttövesi jär jestelmän aiheuttamat kosteusvauriot ovat selvästi  

yleisin syy asunto-osakeyhtiöissä. Käyttövesi jär jestelmään kuuluvat  

käyttövesiputkistot, viemäri t ja tonttivesi johdot. Normaal ien putkis-

tojen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. 

 

Toinen tämän vahinkoryhmän yleinen vahinkojen aiheuttaja on vie-

märin tukkeutuminen tai  viemäriputkiston aiheuttama vuoto. Ni iden 

yleisimpänä syynä voidaan myös pi tää teknisen käyttöiän loppumis-

ta. Vanhat valurauta- ja betoniviemäri t tul isi  vaihtaa uusiin r i i t tävän 

ajoissa. (3.)  

 
Finanssia lan keskusl i iton vahingontorjuntapääll ikön Seppo Pekur i-
sen mukaan putkistot ovat monessa vanhassa talossa huonossa 
kunnossa, e ivätkä asukkaat ymmärrä remontin tarvetta. (3.)  
 

LVI-lai tteet ja lämmitysjär jestelmä el i  lämmönsi i rtimet ja -vaihtimet,  

lämmön tal teenottolai tteet ja ni iden kompressoriyksiköt sekä vesi-

kiertoinen patteriverkosto ovat ikääntyessään riski teki jä. Tyypi l l i -

nen vahinko on ikääntyneen lämmitysjär jestelmän putkiston rik-

koontuminen. Myös putken puhki  syöpyminen on mahdol l ista johtu-

en val l i tsevista rakennevirheistä. (3.) 

 

Huomattavaa osaa kosteusvaurioiden synnyssä näyttelevät myös 

astianpesukone sekä pyykinpesukone, eri toten niiden jälkiasennus-

työssä tehdyt vi rheet. Myös poistovesi letkujen ja tulovesi letkujen 
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ikääntyminen ja latt iakaivon sekä turvakaukalon puute ovat vuoto-

vaurioiden riski teki jöi tä. (3.) 

 

Käyttölai tteet kuten pakastin, jääkaappi, wc-istuin, vesihana, lavu-

aari  ovat myös omalta osal taan kosteusvaurioiden riski teki jöi tä. 

Syi tä ovat ikääntyminen, huollon puute tai  huolimaton asennus.  

 

Muita yleisiä kosteusvaurioiden syi tä ovat puutteel l iset tai  väärin 

tehdyt kosteuseristeet märkäti loissa, ri i t tämätön i lmanvaihto tai  ra-

kennusvirheet, jotka mahdol listavat kosteuden pääsyn tai  t i ivisty-

misen rakenteisi in. Kosteusvaurion aiheuttajana voi  ol la myös huo-

l imaton veden käsi ttely tai  i lmanvaihtorei tt ien tukkiminen.  

 

 

3 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ 
 
3.1 Mitä asunto-osakeyhtiömuoto tarkoittaa 
 

Asunto-osakeyhtiömuoto tarkoi ttaa osakeyhtiömuotoa, jonka tarkoi-

tuksena on omistaa ja hal l i ta rakennusta tai  rakennuksia, joissa 

olevien kaikkien huoneistojen yhteenlasketusta latt iapinta-alasta yl i 

puolet on määrätty yhtiö jär jestyksessä osakkeenomistajien hal l in-

nassa oleviksi  asuinhuoneistoiksi  ja jonka jokainen osake yksin tai  

yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hall i ta mää-

rättyä huoneistoa tai  muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai  sen hal-

l i tsemasta ki inteistöstä. (4.)  

 

Asunto-osakeyhtiömuotoa hal l i taan asunto-osakeyhtiötä koskeval la 

lainsäädännöllä. Asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä, joka 

omistaa ja hal l innoi yhtä tai  useampaa rakennusta. Asunto-

osakeyhtiön tarkoi tus on rakennusta tai  rakennuksia ylläpi tämäl lä 

osakkeenomista jiensa asumistarpeista huolehtiminen. Osakas ei  

omista huoneistoa vaan osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn huoneis-

ton hal l intaan.  
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Yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön yl in päättävä el in. Jokaisella 

osakkeenomista ji l la on kokouksessa äänioikeus, ja jokaisel la osak-

keenomista jal la on oikeus saada ilmoittamansa asia yhtiökokouk-

sen käsi tel täväksi . Kokouksessa päätetään yhtiön taloudesta, vas-

tikkeen suuruudesta ja t i leistä sekä val i taan hall i tus hoi tamaan yh-

tiön asioi ta. Yhtiön hall i tus valmistelee yhtiökokouksessa käsi tel tä-

vät asiat ja huolehtii  yhtiön taloudesta ja ki inteistön hoidosta. Hall i -

tus on toimistaan vastuussa yhtiökokouksel le. Halli tus palkkaa yh-

tiölle isännöitsi jän, joka huolehti i yhtiön juoksevista asioista ja 

valmistelee hall i tuksessa käsi tel tävät asiat. Sellaisiin toimenpitei-

si in, jotka vaikuttavat olennaisesti  esimerkiksi  asumiskustannuk-

si in, hall i tus ja isännöitsi jä saavat ryhtyä vain yhtiökokouksen pää-

tettyä asiasta. (4.) 

 

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomista jien velvoll isuutena on maksaa 

yhtiölle yhtiövastiketta. Vastikkeel la katetaan yhtiön rakentamises-

ta, hoidosta ja ylläpidosta, perusparannuksista ja muista yhtiölle 

lain mukaan tulevista menoista aiheutuvat kustannukset. Asunto-

osakeyhtiöllä on harvoin muita mahdol lisuuksia rahoittaa esimer-

kiksi  perusparannushankkeita kuin perimäl lä osakkeenomista ji l ta 

yhtiövastiketta. Kaikista perusparannuksista ja uudistuksista voi-

daan päättää yhtiökokouksessa yksinkertaisel la ääntenenemmistöl-

lä, ja niiden kustannukset jaetaan kaikkien osakkaiden kesken yh-

tiössä noudatetun yhtiövastikeperusteen mukaisesti . (4.) 

 

3.2 Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä 
 
Kenen tehtävä on huolehtia huoneistojen, rakennusten sekä piha-

alueiden kunnossapidosta asunto-osakeyhtiössä? Tähän antaa vas-

tauksen asunto-osakeyhtiölain toinen osa, kunnossapito ja muutos-

työt, 4 luku, kunnossapito, yleiset säännökset. 

 
1 §  
Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 
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Yht iön rakennuksen ja muiden t i lojen kunnossapitovastuu jaetaan 
osakkeenomistaj ien ja yht iön kesken 2 ja 3 §:n säännösten mukai-
sest i, jol le i yht iöjärjestyksessä määrätä to is in. Yht iökokous voi ku i-
tenkin päättää osakkeenomistaja lle kuuluvan kunnossapitotyön 
suorittamisesta yht iön kustannuksella,  jos työ l i it tyy yht iön kunnos-
sapito-  ta i uudistustyöhön ta i työ on yhtiön kannalta muuten ta lou-
dell isest i tarkoituksenmukainen eikä se loukkaa osakkeenomistaj i-
en yhdenvertaisuutta. Yht iön o ikeudesta teettää osakkeenomistajan 
vastuulla oleva kunnossapitotyö ja osakkeenomista jan oikeudesta 
teettää yht iön vastuulla o leva kunnossapitotyö säädetään l isäksi 4 
ja 5 §:ssä. Kunnossapitotyön suorittavan yhtiön ta i osakkeenomis-
tajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää raken-
nustapaa. Vahingonkorvausvastuusta säädetään 24 luvussa.  
 
2 §  
Yht iön kunnossapitovastuu 
Yht iö vastaa kunnossapidosta s iltä osin kuin se e i kuulu osakkeen-
omista jalle. Yht iön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen ra-
kenteet ja er isteet.  Yht iö on l isäksi velvoll inen pitämään kunnossa 
lämmitys-, sähkö-, t iedonsiirto-, kaasu-, vesi-, v iemär i-, ilmanvaih-
to- ja muut sen kalta iset  perusjärjestelmät. Yht iö e i kuitenkaan vas-
taa osakehuoneisto issa olevista alta ista. Yht iön on korjattava ne 
osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yh-
tiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian 
tai sen korjaamisen vuoksi. Edel lä 2 momentissa tarkoitet tu vastuu 
koskee sella is ia rakenteita, er iste itä ja perusjärjestelmiä, jotka yh-
tiö on toteuttanut ta i hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisä-
osien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yht iö vastaa 
myös sella isesta osakkeenomistajan tekemästä ta i teettämästä 
asennuksesta, joka r innastuu yht iön toteuttamaan tai vastuul leen 
hyväksymään to imenpiteeseen ja jonka toteuttamista yht iö on vo i-
nut valvoa siten kuin tässä la issa säädetään. 
Yht iön on pidet tävä kunnossa rakennuksen ulkopinta myös sella i-
sen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan hall innassa 1 
luvun 3 §:n mukaisest i.  
 
3 §  
Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu 
Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa s i-
säosat. Osakkeenomista jan on hoidettava osakehuoneistoansa 
huolell isest i ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yht iön 
vastuulla olevat k iinte istön,  rakennuksen ta i huoneiston osat e ivät  
r ikkoudu. Osakkeenomistaja e i kuitenkaan ole vastuussa tavan-
omaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilo jen käyttämisestä n iiden 
käyttötarkoituksen mukaisest i. (4.)  
 

Asunto-osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön mukaan on osak-

keenomista jan pidettävä kunnossa hal l i tsemansa asuinhuoneiston 

sisäosat ja muut osakkeiden perusteel la hal l innassaan olevat t i lat. 
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Vaikka rakenteiden kunnossapitovastuu kuuluu yleensä yhtiöl le, 

osakkeenomista ja vastaa tekonsa tai  laiminlyöntinsä aiheuttamista 

vahingoista, sil lä vahingonkorvauslain mukaan henki lö, joka tahal-

laan tai  tuottamuksel l isesti , laiminlyönni llään tai  huolimattomuudel-

laan aiheuttaa toiselle vahingon, joutuu sen korvaamaan. Lisäksi  

vahingonkorvauslaissa edellytetään, että tahall isuus, laiminlyönti  

tai  muu huol imattomuus on vaikuttanut syntyneeseen vaurioon esi-

merkiksi  sil loin, kun osakas laiminlyö vesieristyksen asentamisen 

kylpyhuoneremontin yhteydessä ja tästä aiheutuu vesivahinko. 

 

Yhtiön korvausvastuu voi  puolestaan muotoutua tavanomaista laa-

jemmaksi, jos yhtiö on laiminlyönyt esimerkiksi  ki inteistön kunnon 

valvonnan ja kunnossapidon, ja laiminlyönti  on aiheuttanut esimer-

kiksi  vesivahingon ja homeongelman. Useimmiten home- ja koste-

usvauriot aiheutuvat rakenteissa olevista vioista tai  putkisto-

vuodoista, jotka kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle. Jos osakas 

on i tse omal la toiminnal laan - huolimattomuudel la tai  laiminlyönnil -

lä - aiheuttanut home- tai  kosteusongelman, hän vastaa myös sen 

korjaamisesta. Osakkaan korvausvelvol l isuus voi  myös syntyä si i tä,  

ettei  hän ole i lmoittanut yhtiön edustajal le havaitsemistaan vioista. 

Toisin sanoen rakennuksen korjaaminen ja kunnossapito kuuluvat 

pääsääntöisesti  sen omistajal le eli  taloyhtiölle. Osakkeenomista jan 

vastuul le kuuluvat pääsääntöisesti  hänen hal l i tsemansa huoneiston 

sisätilat, lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaissa maini ttuja ra-

kenteesta johtuvia sisäpuol isia vikoja ja samantasoisina asennettu-

ja johto ja, kanavia ja vesihanoja.  

 

Kunnossapitovastuun jakautumisesta voidaan yhtiöjär jestyksessä 

määrätä toisinkin. 
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3.3 Asunto-osakeyhtiön toimijat  
 
Kaaviossa 1 on esi tetty asunto-osakeyhtiön tärkeimmät toimi jat.  

 

 
 
Kaavio 1 Asunto-osakeyhtiön tärkeimmät toimi jat  

 
3.3.1 Asunto-osakeyhtiö 

 

Hyvin hoidettuna asunto-osakeyhtiö on mukava ja helppo asua, ar-

vonsa säi lyttävä. Asunto-osakeyhtiölle pi täisi esimerkiksi  asunto-

osakeyhtiön lainsäädännöllä taata osakkeenomista jista r i ippumatta 

oikeus korottaa ja yl läpi tää tiettyä yhtiövastiketasoa. Taso perus-

tuisi  huol tokir jan esi ttämään pi tkäntähtäimen kunnossapitosuunni-

telmaan ja perusparannusohjelmaan sekä ni iden esi ttämien tehtä-

vien hoi toon ja olemassa olevaan talousarvioon. Näin yhtiö voisi  

suojautua esimerkiksi  asuntosi joi ttajien lyhytnäköisel tä voi ton mak-

simoinni l ta, joka johtaa usein si ihen, että varsinkin samassa asun-

to-osakeyhtiössä suurempaa osakemassaa hal lussa pi tävä si joi tta-



18 
 

jataho pyrki i  osakemääränsä suomal la enemmistöl lä kumoamaan 

kaikki  yhtiövastiketta korottavat toimenpiteet, vaikka ne olisivat ta-

loyhtiön pi tkäntähtäimen suunnitelman kannalta yhtiöl le edullisia 

toimenpitei tä. Asunto-osakeyhtiön näkökulmasta tarkastel tuna yhtiö 

on täysin osakkaidensa armoi l la. 

 
3.3.2 Asunto-osakeyhtiön osakkaat eli asukkaat 
 

Osakkaat, jotka tiedostavat, että asunto-osakeyhtiön omaisuuden 

kehittäminen ja säi lyttäminen on näkyvä osa heidän omaa pääoma-

si joi tustansa jonka arvon yl läpi täminen on taloudell isesti  järkevää. 

On toivottavaa, että osakkaat ymmärtävät että huoneiston ulko-

oven ulkopuolella jatkuu heidän omistuksensa ja vastuualueensa. 

Vastuu ei  si is pääty oman huoneiston ulko-oven kynnyksel le eikä 

porrashuone ja pihamaa ole - ei  kenenkään maata.  

 

Yhtiön kannalta lyhytnäköistä on esimerkiksi  osakkaiden väl inpi tä-

mättömyys yhteisiä t i loja kohtaan tai  ajatusmal l i  jossa ”asumme 

tässä korkeintaan muutaman vuoden, kyl lä tämä sen kestää”. Näin 

seurauksena on mahdol lisimman matala yhtiövastiketaso eikä yhti -

öl le kartu omia taloudell isia resursseja kunnossapidon ja peruspa-

rannuksien suhteen. Myös jos osakas kokee että peri ttävä yhtiö-

vastike on hänen käytettävissä olevil le varoil le l i ian kall is, tulisi  

hänen tarkastel la omia asumisvaihtoehtojansa.  

 

Haitall ista yhtiön kannalta on myös maal l ikkojäsenten l i ial l inen 

huomio epäolennaiseen, ja näin kuormitetaan isännöitsi jää sekä 

hall i tusta. Tai  jos osakkaat eivät osal l istu yhtiökokouksiin, eivätkä 

muuhunkaan taloyhtiötä koskevi in päätöksi in tai  toimenpiteisi in.  
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3.3.3 Asunto-osakeyhtiön hallitus 
 

Asunto-osakeyhtiöl le on eduksi hall i tus, joka on akti ivinen yhtiötä 

kohtaan ja jol la on ammati l l inen näkemys ki inteistön hoidosta ja 

yl läpidosta.  

 

Epäedul linen ti lanne syntyy jos yhtiötä koskevat päätökset  tehdään 

mutu-tuntumal la i lman asiantunti janeuvoja tai  kun käsi tel tävät asiat 

saavat kasvot ja ”pärstäkerroin” vaikuttaa. Jos investointi-ajattelu 

ei  tue el inkaarimal lia, yhtiövastikkeen korotus/ennakkovaraumat 

eivät toteudu. Jäsenet eivät hahmota järkevien investointien vaiku-

tusta osakepääomaan. Huonoa on myös jos hal l i tus koostuu täysin 

maal l ikkojäsenistä, ja näin isännöitsi jästä tulee hall i tuksen pomo. 

Haitall ista ovat myös hal l i tuksen jäsenten henki lökohtaiset vaikut-

t imet - syntyy val tataistelu. 

 
3.3.4 Isännöitsijä 
 

Toimeen val i ttaval ta isännöitsi jäl tä kannattaa edel lyttää ISA-

auktorisointia, si tä i lman ISA - edel lytyksiä toimiva isännöitsi jä on 

riski teki jä. Auktorisoinnil la tarkoi tetaan monen isännöitsi jän tai  

isännöinti toimiston nimen perässä olevaa lyhennettä ISA. Aukto-

risoinnin saaminen edel lyttää nykyisin vähintään ammatti -

isännöitsi jöiden AIT- tai  muun sopivan vähintään ammattikorkea-

koulussa suori tetun tutkinnon suori ttamista. Lisäksi ISA-

auktorisointi in edellytetään vähintään nel jän vuoden työkokemusta 

päätoimisena isännöitsi jänä ja ki inteistöalan keskeisten jär jestö jen 

nimeämän auktorisointi toimikunnan asettaman seulan läpäisyä. 

Järjestelmään l i i t tyy myös auktorisoi tujen isännöitsi jöiden ja isän-

nöinti toimistojen toiminnan jatkuva seuranta. (5.) 
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ISA-auktorisoi tu isännöitsi jä on kokenut ammatti lainen joka hoi taa 

asiat t i laajan eli  taloyhtiön etu pääll immäisenä. Isännöitsi jä on 

henki lökohtaisesti  kykenevä toimimaan taloyhtiön hall i tuksen ”työ-

kaluna” sekä palvelee myös yksi ttäistä osakasta.  

 

On toivottavaa että isännöitsi jä toimittaa taloyhtiön hal l i tukselle 

esimerkiksi  puol ivuosi ttain muistion, josta yksinkertaistetun selvästi  

i lmenee asunto-osakeyhtiön kulurakenne, tarvi ttavat kir janpidoll iset 

varaumat sekä pi tkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman sekä sen 

mukanaan tuomat tehtävät.  

 

Isännöinti tehtävien menestyksel l isen hoidon kannalta riski teki jä on,  

jos isännöitsi jäl tä puuttuu rakennus- tai  kiinteistöalan koulutus. Ei-

kä hän näin kykene esi ttämään taloyhtiön kannalta järkeviä ja ki in-

teistön el inkaarimal lia tukevia toimenpitei tä. Eikä myöskään uskal la 

esi ttää yhtiövastikkeen korottamista vastaamaan yl lä- ja kunnossa-

pi totarvetta peläten näin omaa irt isanomistaan ja isännöintisopi-

muksen menettämistä. Myös jos isännöitsi jä miel istelee ja myötäi-

lee taloyhtiön hal l i tusta i rtisanomisen pelossa, tai  vastakkaisesti on 

omavaltainen toimi ja eikä huomioi  hal l i tusta esimiehenään, on ti -

lanne taloyhtiön kannalta varsin riskialt is.  

 

Isännöintiyri tyksen perustaminen ei  edellytä ammati l l ista osaamis-

ta, kuka tahansa voi  ryhtyä alal le ja näin isännöintiala on varsin 

ki lpail tu. Tästä johtuen hinta on monasti  ainoa kilpai luteki jä, laa-

dusta tinkien. Myös alan toimi jakunta on varsin kir javaa, josta 

muun muassa seurauksena että taloyhtiötä koskevien asioiden ki r-

jaustapa ja kir jaukset puutteel l isia, tai  että isännöitsi jät jättävät  

työ- ja urakkatar jouski lpailun huomioimatta, ja taloyhtiön palvelu-

pyynnöt valuvat isännöitsi jän tutul le. Tai  si tten halvimman tar jouk-

sen tehneel le toimi jal le jol la ei  ole tehtäväkuvan edel lyttämää am-

matti tai toa, tai  vastuunkantokykyä. 
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Isännöitsi jän tehtäväkuvaan kuuluvat muun muassa seuraavat osa-

alueet: 

Hal linnol l iset tehtävät: 

 kokoukset  

 sopimusasiat  

 valvonta-asiat 

 työsuhdeasiat 

 i lmoitusvelvoll isuudet. 

Taloudell iset tehtävät: 

 taloussuunnittelu 

 laskentatoimi. 

         Tekniset tehtävät, jotka jakaantuvat kolmeen pääryhmään: 

 ki inteistön hoi totehtävien järjestelyt  

 ki inteistöjen kunnossapi to  

 korjaus-, perusparannus- ja rakennusasiat. 

 

Tarkempi selvi tys isännöinti in l i i t tyvästä tehtäväkuvauksesta löytyy 

l i i t teestä 1. 

 

3.3.5 Huoltokirjan perustaja 
 

Huoltokir jan kannalta olennaista on, että sen laati ja ja yl läpi täjä on 

kokenut rakennus- ja/tai  kiinteistöalan ammatti lainen, esimerkiksi   

rakennusmestari  tai  -insinööri , joka tuntee huoltokir jamenettelyn ja 

ymmärtää kohteen edel lytykset. Hän osaa laatia ti laajaa palvelevan 

asiakir jaselosteen ja tuoda selväsanaisesti  julki  tarvi ttavat toimen-

pi teet ja ni iden aikataulutuksen sekä myös alustavan kustannusar-

vion. Ammatti laisena hän kykenee toimimaan kohteessa suori tetta-

vien laajempien korjaus- ja yl läpi totoimenpiteiden valvojana ja ha-

luttaessa myös asukasremonttien tarkastajana sekä laati i tarvi tta-

van katselmuspöytäkir jan. Hän on myös pystyvä suori ttamaan koh-

teessa rakenne-, huol to- ja yl läpi tokatselmuksia esimerkiksi  3-5 

vuoden välein. Ammatti laisena hän päivi ttää huoltokir jan sovi tun 
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väl iajoin, ja huoltokir jaan kuuluvaksi  hän osi ttelee talotekniikan 

kunnossapidon kannalta keskeiset tehtävät. Hän myös valmistelee 

talotekniikan kunnossapitoyri tyksen kanssa esimerkiksi  huol toso-

pimusmal l in, jolla ylläpidetään talotekni ikan kunnossapito ja häiriö-

tön käyttö vuoden jokaisena päivänä.  

 

3.3.6 Kiinteistöhuoltoyhtiö tai talonmies 
 

Ki inteistöhuoltoyhtiö tai  talonmies valvoo rakennuskannan ja tontt i -

alueen silmämääräistä kuntoa kohteessa työskennel lessään. Hä-

nellä on i lmoitusvelvoll isuus epäkohdista sekä ammatti tai toisena 

toimi jana hän on ki inteistön perustoiminto jen yl läpi täjä. Toimivuu-

den kannalta olennaiset epäkohdat ovat, ki reäksi  kilpai lutetut so-

pimusehdot, yl ikuormituksesta ja ki i reestä johtuen vajavaisesti  hoi-

detut tehtävät, ja varsinkin suurten kiinteistöhuoltoyhtiöiden henki-

lökunnan motivaation puute sekä ajoi ttainen henkilökunnan vaihtu-

vuus. Laatua heikentää myös henki löstön monialainen tehtäväkuva 

kontra kapea-alainen ammatti tai to sekä epäselvät tehtäväkuvat ja 

tehtävävaatimukset. Työn laatuun vaikuttava teki jä on myös jos 

kohdetyönjohto ei  ole paikalla tai  on harvoin saatavil la. 

 

3.3.7 Tilitoimisto tai kirjanpitäjä 
 

Til i toimisto tai  ki r janpi täjä toimi i  yleensä isännöitsi jän kanssa sa-

man katon al la, ki r jaa taloyhtiön taloudell isen ti lan reaaliajassa se-

kä seuraa yhtiövastikkeiden ja muiden tulojen ja menojen tuotta-

maa kassavirtaa sekä kehitystä. Hyvä ti l inpi to pi tää osakkaat ajan 

tasal la el inkaariajattelun taloudell isten edel lytysten suhteen. Asun-

to-osakeyhtiön toiminta olisi  läpinäkyvää jos ti l inpi täjä toimittaisi  

joka puol ivuosi ttain taloyhtiön hal l i tuksen käyttöön lyhyen ja sel-

väsanaisen ti l iotteen, josta i lmenisi  yhtiön sen hetkinen taloudel l i -

nen ti la. Selvi tyksen l i i t teenä olisi hyvä seurata talousarvio yhtiön 

tulevasta ti lasta tarkastel tuna esimerkiksi  seuraavan viisivuotis-
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suunnitelman kannalta. Tiivistetyn talousarvion voisi  hall i tuksen 

tutkai lun ja l isäkommentoinnin jälkeen toimittaa tiedoksi  kaikil le 

osakkai l le, jotta jokainen ymmärtäisi , missä mennään. 

 

Asunto-osakeyhtiön huonosti  hoidettu vajavainen kir janpi to sekä 

puutteel l inen talousarvio eivät tue taloudell isten resurssien käyttöä 

ja ennakointia. Huono taloussuunnittelu johtaa lähinnä ”yllätyksell i -

si in” kulueriin, joihin ei  ole varauduttu.  

 

3.3.8 Kiinteistövakuutusyhtiö 
 

Ajan tasal la oleva vakuutusturva toimi i  yl lättävien vahinkojen ra-

hoi ttajana. Ei  ajan tasal la oleva vakuutusturva tuottaa yl lättävän 

vahingon sattuessa lisäkustannuksia taloyhtiölle. 

 

 

4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VAKUUTUSTURVA 
 

4.1 Vakuutusyhtiön näkökulma kosteusvaurioiden osalta 
 
Finanssialan keskusli i ton teettämän selvi tyksen, vuotovahinkoselvi-

tys 2007 - 2008, pohjal ta voidaan todeta, että vuotovahingot aihe-

uttavat vuosi ttain yhteiskunnalle tuntuvia taloudel lisia menetyksiä.   

Vakuutetuissa kohteissa vesivahingot korvataan, kun neste on vuo-

tanut rakennuksen omista ki inteistä käyttölai tteista tai  putkistosta 

aiheuttaen näin vuotovahingon. Rakennusta ja sen rakentei ta rasi t-

tavat myös monet muut kosteudenlähteet. (1.) 

 

Rakennusvirheisi in tulisi  ki inni ttää entistä enemmän huomiota, eri -

tyisesti  kosteiden ti lojen osal ta. Suunnittelu, toteutus ja työnjohto,  

oikeat materiaal i t ja rakenneratkaisut ovat täl löin avainasemassa. 

Tutkimuksesta kävi  selvästi  i lmi yksi ttäisiä vuodon aiheuttajia, joi -

den eliminoimiseen rakentamisen yhteydessä voi taisi in panostaa 

enemmän. I lmitul leet rakennusvirheet kohdistuivat usein viemäri - ja  
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käyttövesiputkistoon ja ulkopuol isen veden aiheuttamiin vuotova-

hinkoihin. Kerrostaloissa vuotovahinkoja korvatti in keskimäärin viisi 

kertaa, jokaisessa kohteessa ensimmäisen vuotovahingon korvauk-

sen jälkeen. Vahingoista ei selvästikään kerrostaloissa ri i t tävästi 

huolestuta, tai  niihin ei  jostain syystä haluta puuttua. Luotetaan 

si ihen, että kiinteistövakuutus korvaa, jos putki  taas jossain vuo-

taa. Tosin tämä ei  ole taloyhtiön kannalta edul linen ratkaisu, sil lä 

rakennuksen ikä ja kuntoteki jät vaikuttavat korvaussumman suuruu-

teen. Todelliset vesivahinkokulut ovat yleensä pal jon suuremmat 

kuin vakuutuksista saadut korvaukset. Mitä vanhemmat ja huono-

kuntoisemmat putket ovat,  si tä suurempi on sekä putkiremontista 

että vuotaneen veden aiheuttamista vahingoistakin vakuutuksenot-

tajan omaksi  kuluksi  jäävä omavastuuosuus. 

 

Vakuutusyhtiöi l lä on hyvin yleisesti  käytössään menettely että put-

kiston iän yl i ttäessä 20 vuotta, se alkaa vaikuttaa korvauksen mää-

rään. Tavallisesti  korvausta alennetaan tässä vaiheessa 20 pro-

senttia, 30 vuoden kohdalla 30 prosenttia, 40 vuoden kohdalla 40 

prosenttia, ja 50 vuoden kohdal la voidaan alentaa jopa 60 prosent-

t ia. (6.) 

 

Tutkimuksessa tul i i lmi vahinkojen suuruutta l isäävänä teki jänä pi t-

kä aikaväli vesivahingon syntymisen ja vahingon havaitsemisen vä-

l i l lä. Tällöin alkuperäisen vuotokohdan paikall istaminen rakentei ta 

r ikkomatta on lähes mahdotonta, ja vuotovahinko on päässyt kehi t-

tymään suureksi . Tutkimuksen mukaan myös asukkaiden rool i vuo-

tovahinkojen aiheutta jana ja ehkäisi jänä on merki ttävä. I lmeisesti  

val istuksel la saataisiin pal jon aikaan vuotovahinkojen ennaltaeh-

käisemiseksi . Lai tteiden käytön valvonta, hanojen sulkeminen, t i i -

visteiden ja l i i tosten tarkkailu, tee-se-i tse miesten työn huolel l i -

sempi toteutus ja si ihen li i t tyvän tumpeloinnin pois jättäminen, vä-

hentäisi  huomattavasti  vahinkoja. (1.)  
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Hyvän ki inteistöhal linnan yksi  kulmakivistä on vakuutusturvan saat-

taminen ajan tasal le. Tämä onnistuu parhai ten ottamal la omaan 

ki inteistövakuuttajaan yhteyttä ja sopimal la kartoi tusmenettelystä. 

Vakuutusturvan kannalta olennaista on ri i t tävä korvaustaso. 

 

Taloyhtiön kannattaa rakennuskantansa yl läpidossa huomioida,  

ettei  vakuutuskorvauksia makseta, jos taloyhtiön voidaan todeta 

laiminlyöneen törkeästi  sil le kuuluvien tehtävien tekemisen tai  teet-

tämisen. Asukkaan on hyvä huomioida, että kotivakuutus ja taloyh-

tiön kiinteistövakuutus ovat korvausvastui l taan erilaiset. 

 

4.2 Kotivakuutus 
 

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin i rtaimen omaisuusvakuu-

tuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Tar jol-

la on kui tenkin hyvin erilaisia tuottei ta pelkästä palovakuutuksesta 

hyvin laajaan turvakokonaisuuteen. Jos ki inteistössä tapahtuu va-

hinko, esimerkiksi  tulipalo tai  putkivuoto, syntyy usein vahinkoa 

myös asukkaiden i rtaimistol le. Kiinteistövahingon seurauksena 

asukkai lle voi  syntyä lisäksi  ylimääräisiä muual la asumisen kustan-

nuksia, varastointikustannuksia ja taloudell isia menetyksiä. Täl löin 

korvausta haetaan asukkaan omasta kotivakuutuksesta. Taloyhtiö 

vakuuttaa si is vain "i tsensä", ja asukkaat vastaavat oman omaisuu-

tensa vakuutusturvasta. Asukas voi  joutua vastuuseen aiheuttamis-

taan vahingoista ki inteistössä. Mikäli asukas aiheuttaa huolimatto-

muudel laan vahinkoa kiinteistön rakentei l le, taloyhtiö voi  vaatia 

korvauksia asukkaalta. Asukas voi  puolestaan hakea korvausta ko-

tivakuutuksensa mahdol l isesta vastuuvakuutusosasta. Vakuutuseh-

dot kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. 

 
4.3 Kiinteistövakuutus 
 

Ki inteistövakuutus korvaa vakuutetul le omaisuudel le aiheutuneen 

äki l l isen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. 



26 
 

Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa tul ipalo, putkivuoto, viemäri-

tukos, i lkival ta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuu-

tuksesta ei  kui tenkaan korvata rakennus-, suunnittelu- ja asennus-

virhei tä eikä asukkaiden tuottamuksel lisia vahinkoja. Myöskään 

asukkaiden i rtaimisto ei  kuulu ki inteistövakuutuksen korvauspi i r i in, 

vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksel la. 

 

Ki inteistövakuutuksel la voi  vakuuttaa kaikki  rakennukset. Kiinteis-

tövakuutus voidaan tehdä ki inteistön täysarvovakuutuksena, jol loin 

vakuutuksen perusteena on rakennuksen ti lavuus, eikä kohteelle 

ole määri tel ty vakuutusmäärää vakuutuskir jassa. Toinen mahdol l i -

suus on euromääräinen kiinteistövakuutus jol loin vakuutuskir jaan 

on merki tty kohteen vakuutusmäärä. Ki inteistön täysarvovakuutus 

sopi i  kaikkien muiden kuin tuotannol listen rakennusten vakuuttami-

seen. Euromääräinen ki inteistövakuutus puolestaan käy kaikkien 

rakennusten, myös tuotantorakennusten vakuuttamiseen. Korvaus-

laajuudeltaan vakuutukset ovat samanlaiset. Kumpaankin voi  val i ta 

joko normaal in turvan tai  laajan vakuutusturvan (5). Vakuutusehdot 

kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. 

 

4.4 Vastuuvakuutus  
 

Ki inteistön omista jan vastuuvakuutus korvaa ki inteistön omista jana 

toiselle aiheutetun henki lö- ja esinevahingon, joka on aiheutunut 

vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta ki inteistönomista ja on kor-

vausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vastuuvakuu-

tuksesta ei  korvata esimerkiksi  varal l isuusvahinkoa, ympäristön pi-

laantumista, huolehdittavaksi  otetun omaisuuden vahinkoja,  tapa-

turmia tai i tselle aiheutettua vahinkoa. Tahal lisesti tai  törkeällä 

tuottamuksel la aiheutettua vahinkoa ei  myöskään korvata (5). Va-

kuutusehdot kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. 

 



27 
 

 
4.5 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus  
 

Toimitusjohtajan ja hal l i tuksen vastuuvakuutus korvaa ne varal l i -

suusvahinkoa aiheuttaneet kiinteistön hall innassa tehdyt toimitus-

johta jan ja hal l i tuksen virheet tai  laiminlyönnit, joista vakuutetut  

ovat voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuu-

tettuina ovat asunto-osakeyhtiön, ki inteistöyhtiön tai  asunto-

osuuskunnan hal l i tuksen jäsenet, varajäsenet ja toimitusjohtaja tai  

isännöitsi jä. Ammatti - isännöitsi jän vastuu ei  sisälly tähän vakuu-

tuksen osioon (5). Vakuutusehdot kannattaa tarkistaa omasta va-

kuutusyhtiöstä. 

 

4.6 Oikeusturvavakuutus  
 

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan ki inteistön omistukseen, hal-

l intaan, hoi toon tai  käyttöön li i t tyvissä ri i ta-, rikos-, ja hakemusasi-

oissa syntyneitä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja (5).  Vakuutus-

ehdot kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. 

 
4.7 Talkoovakuutus  
 
Lisäturvavakuutukseksi  otettavasta talkoovakuutuksesta korvataan 

kaikkien kiinteistön talkoisiin osall istuneiden henkilöiden talkoiden 

yhteydessä tai  ni ihin l i i t tyvil lä väli ttömi llä matkoi l la sattuneet tapa-

turmat. Korvattavuuden edel lytyksenä ei  ole ki inteistössä asuminen 

vaan talkoisiin osall istuminen (5).  Vakuutusehdot kannattaa tarkis-

taa omasta vakuutusyhtiöstä. 
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5 OHJE KOSTEUSVAURIORISKIN EHKÄISYSTÄ 
 

Finanssialan keskusli i t to on julkaissut toimi jakohtaisen ohjeistuk-

sen ki inteistöjen vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjuntaan. 

Ohjeistus on eri ttäin kattava ja tarkoi tettu omakoti -, r ivi - ja kerros-

talojen asukkai l le, ki inteistöjen huolto- ja yl läpidon vastuuhenkilöi l-

le, isännöitsi jöi l le sekä rakentaji l le. Kyseinen ohje on helppokäsi t-

teinen ja selkolukuinen. 

 

Ohje sisäl tää asuinrakennuksen rakenteiden, eristysten, vesi-, 

lämmitys- ja viemäri lai tteiston käyttöön, tarkastamiseen ja omatoi-

miseen tarkkai luun, yl läpi toon, rakentamiseen ja kor jaamiseen l i i t-

tyviä ohjei ta. Näitä ohjei ta noudattamal la voidaan torjua asuntojen 

vuotovahinkoja ja kosteusvaurioi ta sekä vähentää niistä aiheutuvia 

vahinkoja. (7.) 

 

 

6 HUOLTOKIRJA 
 

Vuoden 2000 alusta on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadi t-

tava huoltokir ja kaikil le nii l le uudisrakennuksi l le, joi ta käytetään 

pysyvään asumiseen tai  työskentelyyn. Sama koskee kor jaus- ja 

muutostyötä,  joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja 

sovel tuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edel lyttää ra-

kennuslupaa. (8.) 

 

Huoltokir jan laatiminen jo käytössä olevaan asuinrakennukseen on 

vapaaehtoista, mutta hyödyl l isyytensä vuoksi  suosi tel tavaa. Talo-

yhtiön hal l i tus ja isännöitsi jä ovat oikea taho huoltokir jan laadin-

taan l i i t tyvän prosessin käynnistämiseen. Käyttä jäpi i r i in kannattaa 

val i ta ammatti tai toinen käyttäjäkunta ja yl läpi täjäksi  taho, jol la on 
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taustal la esimerkiksi  rakennusalan tekninen ammatti tutkinto - ra-

kennusmestari  tai  rakennusinsinööri . Huoltokir jan tueksi  voidaan 

soveltuvin osin l i i t tää eri l l inen rakennuskannan kuntoarvio ja si ihen 

l i i t tyvä tekninen PTS:n eli  pi tkän aikaväl in kunnossapitosuunnitel-

ma. Huoltokir jan tehtävänä on antaa taloyhtiön päättäji l le koko-

naiskuva kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista ja ni iden 

ajankohdista sekä kustannuksista.  

 

Huoltokir jan on tarkoi tus ol la "käyttöohjeisto", jonka avul la voidaan 

saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja lai tejärjestelmien 

suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi  ja talou-

dell isesti . Lisäksi  se tukee ki inteistönhoidon kilpailuttamista, ki in-

teistönhoitosopimusten laatimista sekä hoi to- ja huoltotyötä että 

ni iden valvontaa. (8.) 

 

Lisäksi  huol tokir jan l i i t teeksi  kootaan kaikkien ki inteistöön asennet-

tujen rakennusosien, materiaalien ja lai tteiden hoi to-, huol to- ja 

kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin. Kuhunkin huoneistoon 

toimitetaan huoneiston käyttöohjeet ja huoltokir jan käyttöohjeet  

luovutetaan kiinteistön omista jal le. (8.) 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Osakkeen omista ja omistaa asunto-osakeyhtiön osakkeita, ja asun-

to-osakeyhtiö omistaa rakennukset, el i  tätä kautta osakas omistaa 

osakkuuden asunto-osakeyhtiön hall i tsemista rakennuksista. Näin 

ol len hän maksaa osuutensa myös kaikista rakennuksiin l i i t tyvistä 

kuluista. Taloyhtiön kulut ovat siis osakkaiden kuluja. Tämän takia 

pi tkäjänteinen ja dokumentoi tu rakennuskannan ylläpi tomal li  koi tuu 

kaikkien osakkaiden hyödyksi . Lyhytjänteinen ylläpi tomal li  konkre-

tisoi tuu al imitoi tetussa yhtiövastikkeessa ja rakennuskannan yl lät-

tävissä vaurioissa sekä si joi tetun osakepääoman arvon alenemise-

na.  
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On tärkeä ymmärtää, että vastuunkanto alkaa jo ennen kuin koste-

usvaurio syntyy tai  i lmenee. Kuten yleistä on, osakkeen omista ja 

erottelee asuntoyhtiön omaksi  eril l iseksi  toimi jaksi , joka rahoittaa 

ja hoi taa i tse i tsensä, ja näinhän asia juridisesti  on, mutta osake-

omistuksel laan osakas on ”yhtä puuta” yhtiön kanssa. Tämä tarkoi t-

taa vastuuta oman si joi tetun osakepääoman hoidosta.  Tämän takia 

osakkaan kannattaa kiinni ttää eri tyistä huomiota asunto-

osakeyhtiön hall i tuksen kokoonpanoon sekä isännöitsi jän ammatt i -

tai toon. Näistä kahdesta teki jästä r i ippuu koko asumisen mukavuus 

ja kohteen rakenteel l inen toimivuus puhumattakaan oman si joi tetun 

osakepääoman arvon säi lymisestä, jopa sen mahdol l isesta arvon-

noususta. 

 

Ideaali  lähtökohta on, että uudiskohde on ammatti tai toisesti  raken-

nettu. Laadulla on suora yhteys tulevaan korjaustarpeeseen. Asun-

to-osakkeen osta jan ol isi  saatava uudiskohteen vastaavan työnjoh-

tajan sekä kohteen valvojan al lekir joi ttama pöytäkir ja, jossa he va-

kuuttavat, että kohde on ammatti taidol la rakennettu ja vastaa ra-

kenteel l isel ta toteutuksel taan si tä, mitä kohteen suunnitelmat edel-

lyttävät. Myös kohteen pääsuunnitteli jan tul isi  allekir joi tuksel laan 

vahvistaa, että kohde on suunnitel tu olemassa olevien määräysten 

ja vaatimusten mukaisesti , hyvää rakennustapaa noudattaen.  Os-

tajal la on oikeus vaatia, kuten ol la tekemättä ostopäätöstä.  

 

Käytössä olevaa asunto-osaketta hankkiessa on järkevää vaatia 

nähtäväksi  ajan tasal la oleva huoltokir ja mahdol lisine li i t teineen 

sekä selkeäsanainen isännöitsi jäntodistus sekä selvi tys taloyhtiön 

taloudel lisesta ti lasta, jossa on ennakkoon huomioi tu mahdol liset 

tulevat isompien korjaus- ja huoltotoimenpiteiden si tomat taloudel-

l iset resurssi t sekä niiden vaatima rahoituskuvio. 

 

Myös isännöinnil tä kannattaa vaatia, si l lä toimialalla on pal jon yr i -

tyksiä, joiden ammati l l inen osaaminen on vähintäänkin kyseen-

alaista ja epäjohdonmukaista asunto-osakeyhtiön pi tkäntähtäimen 



31 
 

näkökulmasta tarkastel tuna. On muistettava, että isännöinti  on pal-

veluammatti  ja isännöitsi jän palkan maksaa osakkeen omista ja.  

Kannattaa myös huomioida, ettei  isännöinnin hinta saa olla ainoa 

ratkaiseva teki jä si l lä minkä hinnassa säästää, voi  sen osakkeen 

arvossa menettää.  

 

Ajantasainen rakennuskannan huoltokir ja ja kattava ki inteistöva-

kuutus ovat nykypäivää. On ajattelematonta jättää nämä hyödyt  

käyttämättä.  

 

Ki inteistöhuoltoyhtiön toimintaan ja valmiuksi in kannattaa ki inni ttää 

huomiota. Hinta ei  aina saa olla ratkaiseva teki jä.  

 

Lopull isena päätelmänä voidaan todeta, että asukkaiden valistami-

sen ohella kerrostaloasunto-osakeyhtiön rakennuskannan pi tkäjän-

teinen huoltokir japohjaiseen dokumentointi in perustuva, ennakoiva 

kunnossapito- ja perusparannussuunnittelu ja suunnitelmien pohjal-

ta i lmi tulevien tehtävien ajantasainen suori ttaminen ovat vaivatto-

min ja edul l isin tapa ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. Tähän l i i t-

tyy myös tehtävien hoi toon tähtäävä ennakoiva taloudenpito. 

 

Asunto-osakeyhtiöl le ol isi  hyväksi esimerkiksi  asunto-osakeyhtiön 

lainsäädännöllä taata osakkeenomista jista huolimatta oikeus korot-

taa ja yl läpi tää tiettyä yhtiövastiketasoa. Taso perustuisi  huol tokir-

jan esi ttämään pi tkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelmaan ja pe-

rusparannusohjelmaan sekä olemassa olevaan talousarvioon. Näin 

yhtiö voisi  suojautua osakkaidensa lyhytnäköisel tä ajattelumal l i l ta. 

Ammatti taidoton ja väl inpi tämätön ki inteistön ylläpi to tuottaa enna-

koimattomia ja kal l i i ta nopealla aikajänteel lä toteutettavia korjaus-

toimenpitei tä, jotka sinänsä eivät paranna asumisen laatua. Nämä 

”paikkakorjaukset” koi tuvat osakkeenomista jal le lopul ta kall i immak-

si  kuin mitä olisi hyvin hoidettu ja si ten kuntonsa sekä jäl leenmyyn-

tiarvonsa säilyttävä kohde. 
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