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Vuonna 2009 asunto-osakeyhtiön syysyhtiökokous hyväksyi yksimielisesti halli-

tuksen päätösesityksen putkiremontin toteutussuunnittelun aloittamisesta. Yhtiö-

kokous valitsi myös uuden hallituksen.  

Uusi hallitus havaitsi nopeasti, että remontin suunnittelun jatkaminen vaati lisä-

selvityksiä ja päätti perehtyä yhtiön tilanteeseen perusteellisemmin ja jatkaa re-

montin hankesuunnittelua ja samalla aloittaa laajemman toimintasuunnitelman 

valmistelun. Tavoitteena oli osakkaiden mielipiteitä kuunnellen saattaa päätöksen 

hankesuunnitelma ja teettää asukasystävällisen putkiremontin toteutussuunnitel-

mat sekä luoda uusi toimintasuunnitelma ja uusi tapa toimia asunto-osakeyhtiön 

hallinnossa. Tämä opinnäytetyö kuvaa projektin kulkua pilottikohteessa.  

Tuloksena saatiin putkiremontin hankekustannukset puoli miljoonaa euroa edulli-

semmaksi. Puolen vuoden työn tuloksena suunnitelmien mukaista energialuokkaa 

saatiin parannettua E:stä C:hen. Säästöä kiinteistön energiakuluista saatiin lasken-

nallisesti 9 000 euroa vuodessa. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman, joka täh-

täsi energiatehokkuuden parantamiseen, asukasviihtyisyyden parantamiseen sekä 

palveluiden laatua mittaamalla että säännöllisellä valvonnalla.   

 

Avainsanat opinnäytetyö, asunto-osakeyhtiö, strategia, hallitus, kunnossapito-

suunnitelma 
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The shareholder´s meeting of the housing company unanimously approved to start 

the implementation of the renovation planning in 2009. The shareholders also 

elected a new board. 

The new board soon realised that the renovation project plan needed additional in-

formation and the board decided to study the situation thoroughly. The board de-

cided to continue the renovation project planning, make the implementation de-

sign and start a broader action plan preparation. The purpose of the plan was to 

complete the project plan and resident-friendly renovation, create a new way to 

manage a housing company and make an action plan, which could be used syste-

matically in the future. The housing company completed the project plan, commi-

sioned the renovation plans and all necessary studies for an action plan. The re-

ports and analyses are written in this thesis.  

As a result the renovation project´s planned costs decreased half a million Euros 

cheaper. The energy range was improved from class E to C ratio by processing of 

building plans. The savings of energy costs were EUR 9 000 per year. Board of 

directors approved the action plan, which aimed at improving the energy efficien-

cy and living comfort. The plan aimed at improving the quality of the services by 

measuring them by periodic supervision. 

 ________________________________________ 

Keywords: housing company, condominium, strategy, board, maintenance plan-

ning  



Anssi Ticklén Opinnäytetyö 4(67) 
TAMK Rakennustekniikka 
Kiinteistönpito 2011–5-23 
 
 
 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................................................................................................................. 2 

ABSTRACT .................................................................................................................................................................................................. 3 

SISÄLLYS ................................................................................................................................................................ ..................................... 4 

1. JOHDANTO ................................................................................................................................................................ ...................... 5 

1.1 Työn taustaa ................................................................................................................................................................ ................ 5 

1.2 Toimintasuunnitelman valmistelu taloyhtiössä ........................................................................................................... 6 

1.3 Uusi asunto-osakeyhtiölaki ................................................................................................................................................... 7 

1.4 Strategiasuunnittelun olevat mallit ................................................................................................................................... 8 

1.5 Ensimmäisessä luvussa on esitelty strategiatyötä yleisesti .................................................................................... 9 

2. PILOTTIKOHDE ................................................................................................................................................................ .......... 11 

2.1 Kiinteistö 60-luvun asuinkerrostalo ............................................................................................................................... 11 

2.2 Pilottikohteen osakkaat ja käyttäjät ................................................................................................................................ 11 

2.3 Pilottikohteen hallinto .......................................................................................................................................................... 13 

2.4 Pilottikohteen talous .............................................................................................................................................................. 18 

2.5 Pilottikohteen rakennustekniikka ja talotekniset järjestelmät ............................................................................ 22 

2.6 Putkiremontin hankesuunnittelu ..................................................................................................................................... 31 

2.6 Pilottikohteen turvallisuustilanne ................................................................................................................................... 37 

3. YHTIÖN TOIMINTAEDELLYTYKSET .................................................................................................................................. 38 

3.1 Ulkoiset tekijät................................................................................................................................................................ .......... 38 

3.2 Sisäiset tekijät ........................................................................................................................................................................... 41 

4. TOIMINTASUUNNITELMA ..................................................................................................................................................... 44 

4.1 Energiatehokkuus ................................................................................................................................................................ ... 44 

4.2 Johtaminen on tehokasta ja aktiivista ............................................................................................................................. 49 

4.3 Talous pysyy vakaana ............................................................................................................................................................ 50 

4.4. Asumisen viihtyisyys kiitettävällä tasolla .................................................................................................................... 52 

4.5 Strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyttäminen ........................................................................................... 54 

4.6 Strategian ja toimintasuunnitelman toimeenpano ................................................................................................... 54 

4.7 Strategian ja toimintasuunnitelman valvonta ............................................................................................................. 54 

5. POHDINTA ................................................................................................................................................................ .................... 56 

6. KEHITYSEHDOTUKSET ........................................................................................................................................................... 57 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................................................................................ ... 62 

LÄHTEET ................................................................................................................................................................ ................................. 65 

LIITTEET ................................................................................................................................................................ ................................. 67 



Anssi Ticklén Opinnäytetyö 5(67) 
TAMK Rakennustekniikka 
Kiinteistönpito 2011–5-23 
 
 
 
 

1. JOHDANTO 

Tässä työssä on esitetty asunto-osakeyhtiön toimintasuunnitelman valmistelun 

vaiheet nykytilan kartoituksesta valmiiseen toimintasuunnitelmaan saakka pilotti-

kohteessa. Työn tuloksena on laadittu vuonna 1960 valmistuneen asuinkerrostalon 

asunto-osakeyhtiön toimintasuunnitelma. Tulokset on esitelty työn lopussa ja toi-

mintasuunnitelma on liitteenä. 

Tässä opinnäytetyössä toimintasuunnitelman valmistelu eteni lähinnä Kiinteistö-

liiton Kari Sädeahon vuonna 2000 esittelemän ”Asumisen, omistamisen ja ylläpi-

don tavoitteiden laadintaohjeen” mukaisesti. Yhtiön hallitus selvitti taloyhtiön 

olevan hallinnon, talouden, ylläpidon ja voimassa olleet sopimukset. Hallitus teetti 

teknisten osien kuntoarvioita ja putkiremontin valmistelevia selvityksiä. Hallitus 

laati asukasystävällisen remontin suunnitelmat ja osakkaita kuunnellen toiminta-

suunnitelman, jota yhtiö voi valvoa yhtiökokouksissa. 

1.1 Työn taustaa 

”Hyvän taloyhtiön toiminnan taustalla on aina strategia ja sen perusteella laadittu 

toimintasuunnitelma. Vaikka taloyhtiö ei tavoittele voittoa, sillä on tärkeä tehtävä 

omaisuuden arvon säilyttäjänä ja hyvän asumisen turvaajana. Jos taloyhtiössä ei 

ole yhteisesti sitouduttu strategiaan ja toimintasuunnitelmaa tunnistettu, ei halli-

tuksella ja isännöitsijällä ole ohjenuoraa, jota seurata. Osakkaiden kannattaa sijoit-

taa omaan asunto-osakkeeseen sijoitetun rahan lisäksi myös aikaa ja ajatusta, kos-

ka muutoin oma asuntosijoitus on ajopuuna asuntomarkkinoilla.” (Kiinteistölehti, 

5/2009.)  

Vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki, asuinkerrostalojen ikäänty-

minen ja korjaustarpeen kasvu, tulevaisuudessa kiristyvät määräykset kiinteistöjen 

energiatehokkuudesta ja monet muut ajankohtaiset sekä tulevat muutokset ovat 

aktivoineet asuntoyhtiöt suuriin korjaushankkeisiin. Korjaushankkeita on kiihdyt-

tänyt myös uudisrakentamisen väheneminen. Tämä kaikki on tuonut alalle monia 

uusia palveluita, korjausmenetelmiä ja lisännyt painetta asunto-osakeyhtiöiden 

omistajille ryhtyä kalliisiin hankkeisiin. 
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Hallitustyöskentelystä saatuja kokemuksia ja alan kirjallisuudesta ja Internetistä 

saatuja tietoja ja kokemuksia hyödyntäen on laadittu pilottikohteeseen asunto-

osakeyhtiön toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman valvonta on kuvattu 

vuosikellona. 

Toimintasuunnitelman painotus perustuu asukkailta ja osakkailta kyselyllä kerät-

tyyn palautteeseen. Valmistelutyö aloitettiin selvittämällä asunto-osakeyhtiön hal-

linnon, talouden ja ylläpidon toteutuneet toimenpiteet, mm. olevat sopimukset. 

Niistä on tähän raporttiin koottu oleelliset havainnot. Ajankohtaisen putkiremon-

tin hankesuunnittelu pilottikohteessa on kuvattu raportissa. 

1.2 Toimintasuunnitelman valmistelu taloyhtiössä 

Taloyhtiössä toimintasuunnittelu merkitsee toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua, 

jonka painopiste on kiinteistön ja sen sisäisten toimintojen ylläpidossa. Rakennus-

ten korjaustarve on tiedossa ja korjauksia tehdään suunnitellusti, huolto- ja hoito-

järjestelmät toimivat, talous on tasapainossa, lainsäädäntöä ja ajankohtaisia asioita 

seurataan, asukkaiden toiveita kuunnellaan ja asuinviihtyvyys pidetään halutulla 

tasolla. Korjaushankkeisiin valmistaudutaan huolellisesti:  

− kartoitetaan osakkaiden tarpeet laajasti 

− teetetään esteettömyyskatselmus 

− teetetään energiakatselmus, vaarallisten aineiden kartoitus, kiinteistön tarkemit-

taukset, sähköiset piirustukset ja mallit 

− laaditaan selvitys eri korjausmenetelmien kustannuksista elinkaaritarkastelui-

neen 

− lasketaan eri korjausvaihtoehdot yhtiön/ asukkaan teettämänä 

− selvitetään saatavissa olevat avustukset ja tuet ja niiden vaikutus kustannuksiin 

− esitetyistä remontin vaihtoehdoista tehdään kustannusvertailuja 

− teetetään asukaskyselyitä ja analysoidaan vastaukset 

Ennen tulevaisuuden tavoitteiden asettamista on tiedettävä tämänhetkinen tilanne. 

Päästäkseen päämääräänsä on tavoitteen lisäksi tiedettävä myös se mistä on liik-

keelle lähtemässä. (Kiinteistölehti 5/2009.) 



Anssi Ticklén Opinnäytetyö 7(67) 
TAMK Rakennustekniikka 
Kiinteistönpito 2011–5-23 
 
 
 

Valtiovaltakin ohjaa asuntoyhtiöitä suunnitelmalliseen hoitoon ja kunnossapitoon 

muun muassa vuonna 2010 voimaan tulevalla asunto-osakeyhtiölailla, kiristämällä 

energiamääräyksiä, ohjeistamalla ja tukemalla kunnossapitohankkeita.  

Pilottikohteen hallitus päätti valmistella laadukkaan toimintasuunnitelman. 

1.3 Uusi asunto-osakeyhtiölaki  

Tasavallan Presidentti vahvisti uudistetun asunto-osakeyhtiölain 22.12.2009 ja se 

tuli voimaan 1.7.2010. Uudistettuun lakiin on keskitetty myös yhtiön perustamis-

toimia koskevat kohdat, mihin aiemmin sovellettiin osakeyhtiölakia. Asunto-

osakeyhtiön perustamisasiakirjat ovat kootusti saatavilla esim. www.maistraatti.fi 

tai patentti- ja rekisterihallituksesta www.prh.fi.  

Uudistetun lain myötä yhtiöjärjestyksen pakolliset määräykset vähenivät, koska 

ne on kirjattu jo lakiin. Varmimmin yhtiöjärjestys tulee lainmukaisesti laadituksi 

käyttämällä em. sivuilta saatavia valmiita asiakirjapohjia. Joitakin valinnaisia 

määräyksiä on mahdollista kirjata yhtiöjärjestykseen esimerkiksi huoneistokohtai-

sesta kunnossapitovastuusta, varsinaisten yhtiökokousten määrästä tai huoltokir-

jan käytöstä. 

Yhtiöjärjestystä vanhoissa yhtiöissä ei tarvitse lähteä muuttamaan, koska voimas-

sa oleva laki on yhtiöjärjestyksen määräyksiä vahvempi, mutta hallinnon kannalta 

ja virhetulkintojen välttämiseksi on hyvä pitää yhtiöjärjestys ajan tasalla. 

Asunto-osakeyhtiön toiminnan suunnittelun kannalta oleellisia muutoksia uudiste-

tussa laissa ovat muun muassa: 

− kunnossapitovastuun tarkennukset 

− osakkeenomistajan oikeus teettää yhtiön vastuulla olevia korjauksia 

− osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus hallinnassaan olevassa asunnossa teke-

mistään kunnossapitotöistä 

− yhtiön oikeus valvoa osakkaan kunnossapitotoimia 

− hyvitykset osakkaalle yhtiön vastuulle kuuluvien osien kunnossapitotoimista 

− alennukset yhtiövastikkeesta kunnossapitotoimien ajan 

− osakkaan vahingonkorvausvelvollisuus  

Pilottikohteessa yhtiöjärjestys päivitettiin ajan tasalle. 
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1.4 Strategiasuunnittelun olevat mallit 

Yritysten strategiasuunnittelusta on julkaistu kirjallisuutta laajasti. Matti Hakanen 

Modulcon Oy:stä on koonnut aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta viisi erilaista 

strategiatyön mallia. Niistä kaikista on löydettävissä lähes samat vaiheet ja osa-

alueet(Hakanen 2009):  

− Missio 

− Visio 

− Arvot 

− Päätehtävän tunnistaminen 

− Ympäristön ja yrityksen sisäisten ominaisuuksien arviointi ja analyysi 

− Tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden valvonta 

− Toimenpide-ohjelmat 

Asunto-osakeyhtiön strategiasuunnittelussa voidaan käsitellä samat osa-alueet 

kuin yrityksissä yleensä. Pilottikohteessa hallitus päätti keskittyä toiminnan suun-

nitteluun. Mission ja vision pohtiminen koettiin liian laajakantoiseksi tässä vai-

heessa aloittaa.  

Visiot 

Asunto-osakeyhtiössä vision määrittelyssä luovuutta voi käyttää vain asunto-

osakeyhtiölain puitteissa. Toiminnan keskeiset periaatteet on kirjattu lain ensim-

mäiseen lukuun. Asunto-osakeyhtiön perustehtävä on omistaa, hallita vähintään 

yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yh-

teenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osak-

keenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneiksi. (As Oy laki 2010 1 luku 2 §.) 

Muuta liiketoimintaa voi harjoittaa vain määräämällä siitä yhtiöjärjestyksessä. 

Liiketoimintaa rajoittaa kuitenkin edellinen lain kohta. Lisäksi liiketoimintaa ra-

joittaa 3 luvun kirjaukset, mihin yhtiövastiketta voidaan kohdistaa sekä 6 luvun 

kirjaukset varojen jakamisesta.  

Taloyhtiön visiona voi tiivistettynä esimerkiksi olla alueen halutuin, turvallisin 

yhtiö, ylläpitää asunto-osakkeiden alueen parasta myyntihintaa, ylläpitää alueen 

edullisinta vastiketta tai huoneiston vuokraa.  
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Pilottikohteen Yhtiökokouksen vahvistama visio on esitelty luvussa 5. 

Arvot 

Asunto-osakeyhtiölaissa määrätään, että osakkeet ja siten osakkeenomistajat ovat 

yhdenvertaisia. Muita arvoja voi vapaammin muotoilla osakkaiden ja käyttäjien 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Asunto-osakeyhtiön arvona voi olla pi-

tää osakkeet halutun ryhmän hallinnassa ja tämä voidaan kirjata yhtiöjärjestyk-

seen määräyksinä, kuten osakkeiden siirrettävyyden rajoituksina ja lunastusoi-

keuksin sekä osakehuoneiston vuokrauksen luvanvaraisuuksin. 

Muita arvoja voivat olla esimerkiksi avoin tiedottaminen, osakkaiden ja vuokra-

laisten tasapuolinen kohtelu päätöksenteossa, osallistuva johtaminen. Arvostusten 

mukaiset kirjaukset näkyvät yhtiöjärjestyksessä, järjestyssäännöissä sekä toimin-

tasuunnitelmana toimenpideohjelmissa. 

Pilottikohteen hallitus linjasi, että johtamisen on oltava tehokasta ja aktiivista. 

Päätehtävä 

Asunto-osakeyhtiön päätehtävänä on huolehtia hallinnassaan olevien kiinteistöjen 

ja rakennusten pidosta siten kuin laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrä-

tään. (Asunto-osakeyhtiölaki, 1 luku 5 § 22.12.2009). 

Edellä mainittujen kokoaminen toiminta-ajatukseksi kuuluu hallitukselle. Pilotti-

kohteen hallitus otti päätehtäväkseen koko toiminnan uudelleen järjestelyn ja kiin-

teistön arvoa kohottavien peruskorjausten teettämisen. 

1.5 Työn kulku 

Luvussa 2 on perehdytty pilottikohteen nykytilanteen arviointiin. Pilottikohteessa 

selvitettiin osakkaiden ikärakennetta ja osakasprofiilia yleisesti, tutustuttiin ole-

vaan hallintoon, talousasioihin, voimassa oleviin sääntöihin ja sopimuksiin, selvi-

tettiin teknisten järjestelmien kunto, ylläpitosopimukset ja niihin kirjatut laatuta-

sot.  

Luvussa 3 on selvitetty yhtiön toimintaedellytyksiä tutustumalla alueen asunto-

markkinoihin. On esitetty asukaskyselyn tuloksia ja kyselyn perusteella valitut 

painopisteet on koottu toimitasuunnitelmaan. 
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Neljännessä luvussa on esitelty pilottikohteeseen valitut päätavoitteet vuosille 

2011–2015, toimintasuunnitelman päälinjat ja valittujen päälinjojen mukaiset 

kunnossapitotehtävät, hallinnon ja taloudenpidon avainasiat, hoito- ja huoltotehtä-

vät sekä turvallisuustehtävät. 

Loppuun on koottu lyhyt kuvaus toimintasuunnitelman hyväksyttämisestä ja käyt-

töönotosta. Lopussa on myös Kiinteistöliiton malliin perustuva pilottiyhtiölle rää-

tälöity hallituksen strategiakello, jonka mukaan toimiessaan hallitus voi varmistaa 

katkeamattoman ja johdonmukaisen toimintansa kokoonpanosta riippumatta. 

Lukuun 5-7 on koottu työstä saatujen kokemusten perusteella tehtyjä kehitysehdo-

tuksia, pohdintoja ja johtopäätöksiä toiminnan suunnittelusta asunto-

osakeyhtiöissä yleisesti. 
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2. PILOTTIKOHDE 

2.1 Kiinteistö 60-luvun asuinkerrostalo 

Kiinteistö sijaitsi Hämeenlinnassa. Kaupungin 

vuokratontille oli rakennettu vuonna. 1960 8 ker-

roksinen yksiportainen asuinkerrostalo, missä oli 

lisäksi ullakkokerros ja kellari. Asuntoja oli 40, 

mistä yksi oli yhtiön omistuksessa. Kussakin ker-

roksessa oli viisi asuntoa. Asuinrakennuksen huo-

neistoala oli yhtiöjärjestyksen mukaan 1910 htm2. 

Asuntojen osakeluetteloon merkityt pinta-alat vaihtelivat 35- 65 m2 välillä. Yksi-

öitä oli viisi, kaksioita 30. Loput viisi olivat pikkukolmioita.  

2.2 Pilottikohteen osakkaat ja käyttäjät 

Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa (AOYL 2 luku 12 

§). Oleellinen asia strategiasuunnittelussa on tuntea yhtiön osakkaat ja käyttäjät. 

Uusi hallitus voi siis aloittaa strategian taustaselvitykset tutustumalla osakeluette-

loon ja osakkaisiin sekä käyttäjiin. 

Pilottikohteessa hallitus selvitti osakkaiden taustoja ja ikärakennetta tutustumalla 

osakeluetteloon, asukaskyselyin ja haastatteluin. 

Osakeluettelo 

Osakeluettelo on taloyhtiön rekisteri osakkaista, jota hallituksen on ylläpidettävä. 

Osakeluettelosta näkee muun muassa osakkaiden ikärakenteen ja yhtiöön muutto-

päivän sekä päätellä vuokra-asuntojen määrän.  

Pilottikohteen osakkeista suurin osa oli merkitty kiinteistössä asuvien nimiin. Joka 

neljäs asunto oli vuokrattu. Muutos sijoituskohteeksi valtion asuntohallituksen tu-

kemasta taloyhtiöstä oli vauhdittunut etenkin 2000 -luvulla. Rakennusaikaisia al-

kuperäisiä asukkaita oli enää kolmessa asunnossa. 54 % osakkeenomistajista on 

vaihtunut v. 2000 vaihteen jälkeen. Osa oli ehkä väistynyt tulevan putkiremontin 

tieltä. ( Osakeluettelo, 2009.) 

  

Kuva 1. Pilottikohde (Kuva: Anssi 
Ticklén 2010) 
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Osakkaiden ikä 

Osakkaista 42 % oli syntynyt ennen vuotta 1945 ja osakkaista 70 % oli täyttänyt 

50 vuotta. Väestön ikääntyminen näkyy tässäkin kohteessa (kuva 2). 

 

Kuva 2. Pilottikohteen ikäprofiili 

Lapsiperheitä oli muutama. Valmistumisvuotena Lapsiperheitä oli taloyhtiössä ol-

lut enemmänkin, mutta lastenvaunuvarastot, leikkipaikat sekä muut lapsille tarkoi-

tetut tilat ja toiminnot olivat olleet pitkään muussa käytössä. Muutosta tähän tilaan 

ei asukaskyselyn perusteella haluttu nytkään. 

Sijoittajat 

Hallitus arvoi sijoittajien määrän kasvavan. Taloyhtiöllä ei ole ollut mahdolli-

suuksia estää osakkeiden omistuksen keskittymistä sijoittajille eikä osakkailla ole 

ollut sellaista tahtotilaakaan. Se olisi edellyttänyt rahastointia ja yhtiöjärjestyksen 

lunastuspykälien käyttämistä. 

Omistaja-asukkaat 

Pilottiyhtiön omistaja-asukkaat olivat pääosin yli 50-vuotiaita, puolet eläkeiässä. 

Osakkaiden haastattelun perusteella todettiin, että iäkkäät osakkaat olivat vastus-

taneet rakenteita rikkovia korjauksia. Putkiremontista oli merkintöjä kokouspöy-

täkirjoissa vuodesta 2000. Joidenkin osakkaiden muutosvastarinta oli viivästyttä-

nyt suuria peruskorjauksia, mutta lisääntyvien putkivuotojen takia vastarinta oli 

vähitellen hiipunut.  

  

yli 80 v

70-80 v

60-70 v50-60 v

40-50 v

alle 40 v

Osakkaiden ikäprofiili
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Nuoret ja lapsiperheet 

Nuoria ja lapsiperheitä oli vähemmistö osakkaista. Yhtiössä ei ole ollut käytössä 

lapsille suunniteltuja toimintoja eikä tiloja lastenhoitoon. Lastenvaunuvarastot oli 

muutettu osakkaiden varastoiksi. Tilojen muutoksiin ei saatu asukaskyselyssä kui-

tenkaan kannatusta, joten niitä ei hallitus pitänyt kiirellisimpinä toimenpiteinä. 

Vuokra-asukkaat 

Vuokra-asukkaillakin on oikeus osallistua päätöksentekoon, jos yhtiössä on 

enemmän kuin viisi osakehuoneistoa, joilla on eri omistajat. Äänestysoikeutta 

vuokralaisilla ei ole, mutta heillä on puheoikeus yhtiökokouksessa, missä käsitel-

lään järjestyssääntöjä, yhteisten tilojen käyttöä tai vuokralaisen asuntoon vaikut-

tavia kunnossapitotoimia. (AOYL 6 luku 11 §.) 

Pilottikohteessa oli 25 % asunnoista vuokrattuja, joten hallitus päätti kuulla vuok-

ralaisten mielipiteitä ja mitata asukasviihtyisyyttä asukaskyselyillä vuosittain. 

Asumisen viihtyisyyden parantamisen koettiin nostavan myös vuokratuottoja.  

2.3 Pilottikohteen hallinto 

Ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkaat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtaa halli-

tus. Yhtiössä voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiö-

kokous niin päättää. Isännöitsijä huolehtii päivittäisestä hallinnosta talousarvion 

puitteissa. Asunto-osakeyhtiölain 7 luvussa on selostettu tarkemmin hallituksen 

vastuista ja oikeuksista ja yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiön toimintasuun-

nittelu on hallituksen perustehtävä, vaikka laissa ei siitä ole suoraa mainintaa.  

Pilottikohteen hallitus selvitti yhtiölle sopivia hallintotapaa ja isännöinnin tehtä-

viä. 

Yhtiökokous 

Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joita on pidettävä vähin-

tään yksi viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä. Kokouksen sisältö 

on määritelty laissa, mutta esityslistalle voi ottaa lisäksi yhtiöjärjestyksessä mää-

rätyt asiat. Yhteisesti sovittuja tai osakkaan pyynnöstä asioita voidaan ottaa esitys-
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listalle, mikäli niitä ajoissa kirjallisesti vaaditaan. (As Oy laki 22.12.2010 6 luku 3 

§ ja 6 §.) 

Pilottikohteessa oli yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti pidetty kaksi varsi-

naista kokousta, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Syksyn kokouksessa oli käsitelty 

asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 § kohdassa 4-6 mainitut asiat. Hallitus oli tehnyt 

esityksen luopua kahdesta kokouksesta. Tavoitteena oli saada hieman säästöjä ko-

kouskuluista ja lisätä kokousaktiviteettia. Siirtyminen yhteen kokoukseen edellytti 

yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksymistä yhtiökokouksessa määräenemmistö-

päätöksellä. 

Toimintasuunnittelun kannalta hallitus koki tärkeäksi, kuinka aktiivisesti osakkaat 

saatiin osallistumaan päätöksen tekoon ja kokouksiin. Pilottikohteen kokousten 

osallistujaprosentti oli vaihdellut 30 %:sta 70 %:iin. Putkiremontista päätettäessä 

kiinnostus kasvoi ja ihmiset vaivautuivat paikalle. Yhtiökokouksessa keskusteluun 

osallistuivat vain harvat. Hallitus päätti valmistella päätösasiat avoimesti ja huo-

lellisesti ja järjestää erillisiä asukasiltoja, missä asioista saattoi keskustella epävi-

rallisemmin. 

Hallitus 

Yhtiössä on oltava hallitus (AOYL 2010 7 luku 1 §). Hallituksen yleiset tehtävät 

on määrätty asunto-osakeyhtiölain 7 luvussa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 

sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjes-

tämisestä. Hallitus tarvitsee laajakantoisiin toimiin yhtiökokouksen päätöksen. Ta-

lousarvion puitteissa tehtävät kunnossapitotoimet eivät vaadi yhtiökokouksen pää-

töstä, mutta suuremmat korjaukset kuten putkiremontti vaatii edellä mainitun pää-

töksen. Lain mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta viiteen varsinais-

ta jäsentä. Uudistetun lain mukaan asunto-osakeyhtiön voi perustaa, vaikka asun-

toja olisi vain yksi. Saattaa olla vaikeaa koota osakkaista riittävän suuri hallitus. 

Hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen (AOYL 7 luku 22 §). Pilotti-

kohteen hallituksessa oli yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä ja kak-

si varajäsentä. Hallitus oli tyypillisesti kokoontunut vain kaksi kertaa vuodessa, 

mutta isojen kunnossapitotöiden lähestyessä useampi kokous oli tarpeen.  
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Pilottikohteessa oli vaikeuksia saada uusia aktiivisia jäseniä hallitukseen, siksi 

päädyttiin pienentämään hallitusten jäsenmäärää.  Hallitus esitti hallituskauden 

pidentämistä kahteen tilikauteen, koska ajateltiin sen mahdollistavan pitkäjänittei-

semmän suunnittelun.  

Isännöitsijä 

Asunto-osakeyhtiössä voi olla isännöitsijä, joka hoitaa päivittäistä hallintoa halli-

tuksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (AOYL 7 luku 1 §). Isännöit-

sijä yleensä hoitavat kirjanpidon ja vastaavat varainhoidosta sekä asunto-

osakeyhtiöiden juoksevan hallinnon. Kiinteistöjen ikääntyessä tekninen puoli 

isännöintitoimessa korostuu. Isännöitsijää koskee samat lain määräyksen kuin hal-

litustakin.  

Pilottikohteessa isännöitsijän tehtäviä oli jo pitkään hoitanut ammatti-

isännöintitoimisto, jonka lain mukaan oli nimettävä vastuuisännöitsijä. Isännöinti 

oli kilpailutettu yhtiössä aikaisemmin vain hinnan perusteella. Isännöintisopimuk-

sen liitteenä oli Kiinteistöliiton mallin mukainen tehtäväluettelo, mutta palvelun 

laatukuvaukset puuttuivat (Isännöintisopimus 2009). Käytännön mukaisesti isän-

nöintitoimisto hoiti juoksevan hallinnon ja kirjanpidon, huolehti vastikkeista sekä 

tilinpäätökseen liittyvistä asioista kuten tilintarkastuksen järjestämisen. Kunnos-

sapidon johtaminen oli tehtäväluettelossa, mutta käytännössä kiinteistön asukkaat 

joutuivat valvomaan esimerkiksi talvikunnossapidon toteutumista. Hallitus päätti 

valmistella isännöinnin palvelukuvaukset ja palvelusopimusten laatutasovaihtoeh-

dot ja esitellä ne yhtiön osakkaille. Malli isännöintipalveluiden kilpailuttamisessa 

käytettävästä pisteytystaulukosta on esitetty luvussa 6. 

Yhtiöjärjestys 

Yhtiöjärjestykseen kirjataan asunto-osakeyhtiötä perustettaessa oleelliset hallintoa 

koskevat määräykset. Pilottikohteen yhtiöjärjestys oli pysynyt alkuperäisenä ja oli 

muun kiinteistön ohella käyttöikänsä päässä ja kaipasi uudistamista (Yhtiöjärjes-

tys 1960).  

Seuraavassa on esitetty muutama esimerkki pilottikohteessa uudistetuista kohdis-

ta. 
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Yhtiö oli saanut rakennusaikaista rahoitusta silloisen Asuntohallituksen tukijärjes-

telmästä ja hallintoa oli siksi ohjeistettu säännellyn asuntotuotannon mukaisesti. 

Yhtiö oli vapaa edellä mainituista velvoitteista ja yhtiöjärjestyksestä voitiin siivo-

ta säännellyn asuntotuotannon rajoitukset. 

2 §:n kiinteistötiedot olivat muuttuneet ja tonttinumerointi oli uudistetun asema-

kaavatyön aikana muuttunut. Kiinteistötunnukset oikaistiin. 4 §:n mukaisesti 

osakkeet tuottivat oikeuden hallita huoneistoja, mihin kuuluivat kylmäsäilytystila 

kellarissa ja komero ullakolla. Yhtiöjärjestyksessä ei ollut mainintaa erikseen seu-

raavista yhtiön yhteisistä tiloista: polttoainevarasto, roskahuone, roskanpolttotila, 

tekniset tilat, talopesula ja kuivaushuone (Kuva 3). Tulevien kunnossapitotöiden 

aikana mietittiin tilojen käyttötarkoituksen muutosta ja mahdollisesti merkintää 

osakeluetteloon.  

 

Kuva 3. Ote pohjapiirustuksesta 
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Yhtiön hallinnassa olevan talonmiehen asuntoa myyntiä harkittiin esim. suunna-

tulla osakeannilla. Tällöin olisi pitänyt yhtiöjärjestykseen merkitä osakkeita asun-

non pinta-alan verran.  Tästä luovuttiin, koska haluttiin korjata asunto ennen mah-

dollista myyntiä muun hankkeen yhteydessä 

70 -luvulla kaukolämpöön liityttäessä oli kattilahuoneesta puolet jäänyt tyhjäksi. 

Tulevien kunnossapitotöiden yhteydessä ajateltiin kattilahuoneesta osa yhdistää 

polttoainevarastoon ja vuokrata toimitilaksi. Muutoksista luovuttiin toistaiseksi. 

Muutos olisi pitänyt kirjata yhtiöjärjestykseen. 

Yhtiöjärjestyksen 1 luvun 9 § 1. osaan oli kirjattu osakkeiden omistusoikeus vain 

Suomen kansalaiselle. Tämä voitiin yhtiöjärjestystä uusittaessa ajantasaistaa.  

Saman luvun 9 § 2. osassa oli estetty asunnon vuokraaminen ilman hallituksen lu-

paa. Yhtiön joka viides asunto oli jo vuokrattuna, eikä tätä määräystä luvanvarai-

suudesta ollut käytännössä noudatettu. 4. osaan kirjattua lunastusoikeutta ei ollut 

käytetty ja siksi lunastusoikeus voitiin poistaa kokonaan. Muutkin osat, jotka kä-

sittelivät etuosto-oikeutta, voitiin poistaa. 

Järjestyssäännöt  

Pilottikohteen järjestyssäännöt olivat alkuperäiset ja käytännössä vanhentuneet ei-

vätkä asukkaat niihin olleet sitoutuneet. Sääntöjen toimimattomuudesta osoitukse-

na olivat kiinteistön yhteistilojen seinille kiinnitetyt käsinkirjoitetut laput.  

Hallituksen esityksestä yhtiön järjestyssääntöjä päätettiin ryhtyä muokkaamaan 

vastaamaan olevaa käytäntöä. Asukkaille ajateltiin järjestetää osakasilta, missä 

uudet säännöt valmisteltaisiin yhteistyönä. 

Hissin käytön ohjeistukseen ajateltiin tehdä muutoksia. Aikaisemmin kielletty ta-

varoiden kuljetus muutossa sallittaisiin. Hissin käyttäjää velvoitettaisiin järjestä-

mään tarvittavat suojaukset. Pelastussuunnitelma ja sen valvonta kirjattaisiin sekä 

yhtiöjärjestykseen että järjestyssääntöihin. Ohjeet rikkakuilujen käytöstä muutet-

taisiin ja kirjattaisiin maininta kuilujen poistetun käytöstä. Pyykinpesu sallittaisiin 

huoneistoissa, koska jo puolet asukkaista oli asennuttanut pesukoneen huoneis-

toonsa. Pesutuvan ja kuivaushuoneen käytön ohjeistusta tarkennettaisiin. 
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2.4 Pilottikohteen talous 

Taloyhtiön isännöitsijältä pyydettiin v. 2009 tilinpäätösasiakirjat, toimintakerto-

muksineen taseineen. Lisäksi koottiin kaikki taloyhtiötä koskevat sopimukset säh-

köiseen kirjastoon. Sopimuksista mielenkiintoisimmat olivat isännöintisopimus, 

huoltosopimus ja kaukolämpösopimus. Niistä on koottu lyhyt selvitys alla. Halli-

tus selvitti myös muiden sopimusten vaikutuksia toimintasuunnitelmaan.  

Tilinpäätös 2009 

Hallituksessa keskusteltiin parin viime tilikauden tilinpäätöksistä. Yhtiövastike oli 

ollut alueen ikätovereihinsa verrattuna keskitasoa noin 3,3 €/m2/kk (Tilinpäätös 

2009). Seuraavissa kaavioissa (kuva 4 ja 5) kuitenkin nähdään paremmin, mihin 

kuluihin osakkailta perittävä vastike oli käytetty. Verrattuna Etelä-Suomen vas-

taaviin kiinteistöihin taloyhtiön vastike oli 16 % alhaisempi. Kaavioista päätelleen 

alhaisempi vastike perustui vähäisiin korjaustoimiin, mihin oli käytetty lähes 19 

% -yksikköä vähemmän Etelä-Suomen vastaaviin kohteisiin verrattuna. Lämmi-

tykseen kului taloyhtiöllä vertailukohteisiin nähden yli 50 prosenttiyksikköä 

enemmän! Myös kiinteistösähkön ja veden kulutus oli pääkaupunkiseudun vas-

taaviin kohteisiin verrattuna korkeampi. 

Halllitus ei halunnut lähteä esittämään vastikkeiden korottamista. Todettiin, että 

lämmityskuluista säästämällä voitiin korjauksiin kohdistaa lisää rahaa. Päätettiin 

esittää kulurakenteen muutos toimintasuunnitelmassa.  
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Kuva 4. Kiinteistönhoitokulujen jakaantuminen (Suomen Kiinteistöliitto Ry 2008) 

 

Kuva 5. Ylläpitokulujen vertailu pilottikohteessa 
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Tase oli ollut tasapainossa. Isommilta takaiskuilta oli ilmeisesti vältytty, vaikka 

talotekniikka oli ajettu ohi käyttöikänsä ja vuotojakin oli ollut. Rahavaroja oli 

vuoden 2008 taseessa puolen vuoden vastikekertymää vastaava summa. Vierasta 

pääomaakin oli vain kuukauden vastikkeen verran, lähinnä ostovelkoja. 

Maksamattomia vastikkeita ei ole ollut, joten maksuvalmius oli ollut koko ajan 

hyvä. Hallitus antoi isännöitsijälle tehtäväksi valmistautua tulevaan talotekniikan 

korjaushankkeeseen ja selvittää, miten hankekustannukset huomioitaisiin taseessa.  

Isännöinti 

Taloyhtiön hallintoon kului noin 10 % vuosikustannuksista. Tämä vastasi vertai-

lukohteiden tasoa. Isännöintisopimusta tarkasteltaessa ja vertailtaessa Kiinteistö-

liiton tehtäluetteloon ei havaittu mitään oleellista korjaustarvetta. Kysymyksiä he-

rätti tulossa olevan talotekniikan korjauksen vaikutukset isännöintipalkkioihin. 

Nykyinen toimisto olisi veloittanut 0,9 % remontin kustannuksista (Isännöintiso-

pimus 2009). Selvitettiin olisiko sopimuksen kilpailuttamisella vaikutuksia seu-

raavien tilikausien hallintokuluihin.  

Lyhyen kartoituksen perusteella todettiin, että vain muutamilla alueen isännöin-

tiyrityksillä oli valmiudet hallinnoida suureen peruskorjaushankkeeseen valmis-

tautuvaa taloyhtiötä. Niillä ei ollut palveluksessaan teknistä isännöitsijää tai niillä 

ei ollut vapaita resursseja. Niinpä pilottikohteessa päädyttiin ratkaisuun: ostettiin 

vain se osaaminen, mitä oli tarjolla ja päätettiin nimittää hallituksesta asiantuntija 

valvomaan ylläpito- ja kunnossapitotoimia sekä valmistelemaan sopimukset. 

Isännöitsijän kilpailutus järjestettiin kahdessa vaiheessa: 

a) selvitettiin ammatti-isännöitijöiden halukkuutta tarjota palveluitaan ja pyydet-

tiin vastaamaan neljään kysymykseen: 

− esitetyn vastuuisännöitsijän kohteiden määrä  

− yrityksen laadunvarmistusmenetelmien kuvaus 

− esitys, miten laatua on mitattu aikaisemmin ja mittauksen tulokset 

− yrityksen liikevaihto/ henkilö ja tulos/ henkilö 

b) järjestettiin tarjouskilpailu halukkaiden ja kelpoisuusvaatimusten täyttäneiden 

yritysten kesken 



Anssi Ticklén Opinnäytetyö 21(67) 
TAMK Rakennustekniikka 
Kiinteistönpito 2011–5-23 
 
 
 

Pilottikohteen hallitus pisteytti tarjouksen jättäneet yritykset ja totesi alueen yri-

tysten olevan laadullisesti ja asenteiltaan toistensa kanssa lähes tasavertaisia. Ar-

vioimalla tulevat erillispalkkioon perustuvat tehtävät ja lisäämällä summaan kiin-

teät palkkiot voitiin arvioida edullisin yritys (Taulukko 1). Hallitus valitsi yrityk-

sen 2, joka sai pisteytyksessä parhaat pisteet, vaikka yritys 5 antoi halvimman tar-

jouksen. 

Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 Yritys 4 Yritys 5 

6 840 € 5 760 € 7 152 € 7 440 € 4 800 € 

Taulukko 1. Isännöintipalvelujen tarjousvertailu pilottikohteessa 

Huoltosopimus 

Huolto- ja siivous vastasi taloyhtiön noin 15 % vuosikustannuksista. Palvelu oli 

juuri vuosi sitten kilpailutettu ja huoltoliike vaihdettu. Palvelun laatutasoja ei ollut 

kuvattu, mutta palvelukuvaukset oli saatavilla (Huoltosopimus 2009). Ulkoaluei-

den hoidosta oli tullut joitakin huomautuksia, viheralueiden hoidosta hallitus jou-

tui jatkuvasti huomauttamaan. Alueella ei ollut riittävästi palvelun tarjoajia järke-

vän kilpailutuksen järjestämiseksi. Voimassa ollut sopimus oli tehty vain vuotta 

aikaisemmin, joten palvelun kilpailuttamiseen ei ryhdytty. 

Kaukolämpösopimus 

Voimassa oleva sopimus oli jo vuodelta 1979 (Kaukolämpösopimus 1979). Huo-

mattavaa oli, että tilausvesivirtaa oli tarkistettu kerran sopimuskaudella ja muutet-

tu 4,4:stä 4,1:een m³/h. Taloyhtiön vuosikustannuksista yli 50 % kului lämmityk-

seen, veteen ja kiinteistösähköön. Niihin päätettiin puuttua tarkemmin.  

Vielä vuoden 2010 lopussa hallitus päätti teettää puolueettomalla asiantuntijalla 

laskelma tilausvesivirrasta. Asiantuntijaraportin perusteella taloyhtiö reklamoi 

uudelleen tilausvesivirran määrästä. Kaukolämpöyhtiö suoritti lämmitysveden vir-

tausmittauksia kahden kuukauden ajan vuoden kylmimpänä ajankohtana. Tilaus-

vesivirta lopulta oikaistiin mittausten perusteella 3,1:een m³/ h (Vattenfall Oyj 

2010). Tällä toimenpiteellä taloyhtiö säästäisi noin 1700 € vuodessa pelkästään 

lämmityksen perusmaksuista.  
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2.5 Pilottikohteen rakennustekniikka ja talotekniset järjestelmät 

Hallitus selvitti rakennusteknisten talo-osien ja taloteknisten järjestelmien kuntoa 

tutustumalla aikaisemmin teetetyihin raportteihin, teettämällä lisäselvityksiä ja 

katselmoimalla kiinteistöä. Kiinteistön katselmuksia oli pilottikohteessa teetetty 

epäsäännöllisesti riippuen hallituksen kokoonpanosta ja aktiivisuudesta. Isännöit-

sijä ja hallitus ovat vaihtuneet useasti eikä vaihtojen yhteydessä ei ole pystytty 

huolehtimaan laadittujen suunnitelmien toimeenpanosta ja jatkuvuudesta. Hallitus 

päätti selvittää rakenteiden perusparannusmahdollisuuksia talotekniikan korjauk-

sen yhteydessä ja yhtiössä teetettiin muun muassa energiakatselmus. Tarkastelta-

essa rakennustekniikkaa keskityttiin energiatehokkuuteen ja tulevaan taloteknii-

kan korjaukseen liittyviin osiin. 

Talo-osat 

Rakennustekniset talo-osat muodostavat kiinteistön arvosta suurimman osan. Jo 

kiinteistön käyttöönottovaiheessa on lain mukaan laadittava hoito-, huolto- ja 

käyttöohjeet (Rakennusmääräyskokoelma A 2, 2009). Perustukset, rakennusrunko 

ja kantavat olleet vaatineet huoltotoimenpiteitä kiinteistön elinkaaren aikana par-

vekkeita lukuun ottamatta. Hallitus selvitti ulkoseinien, katon ja alapohjan kuntoa 

ja energiatehokkuuden parannuspotentiaalia.  

Pilottikohteen isännöitsijäntodistukseen oli merkitty merkittävimmät korjaus- ja 

perusparannustoimenpiteet (Isännöitsijätodistus 2009): 

− etuikkunat lisätty 1989 

− lukot uusittu 1993 

− hissi peruskorjattu 1994 

− parvekekatot rakennettu 1996 

− tonttijohdot uusittu 2004 

− liitytty kaapeli-tv – verkkoon ja antenniverkko kunnostettu 2005 

− ilmanvaihtokanavat puhdistettu ja sähkömittarit uusittu 2005 

Pilottikohteessa oli suoritettu peruskuntoarvio 20.5.1996, taloteknisten järjestel-

mien kuntotutkimus 19.4.2004. Kunnossapitotöiden riskien hallintaa varten teetet-

tiin haitallisten aineiden kartoitus 24.5.2010. Asuntojen kylpyhuoneissa ja yhtei-
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sissä pesutiloissa teetettiin kosteusmittaukset, jotta voitiin varmistaa niiden kel-

poisuus ennen toteutussuunnitelmien loppuun saattamista.  

Kuntoarviota täydennetiin julkisivujen, parvekkeiden sekä vesikaton osalta ja ha-

vainnot koottiin 9.4.2010 päivättyyn raporttiin. Kiinteistön yhteiset tilat katsel-

moitiin ja valokuvatiin. Kiinteistökatselmuksessa (Katselmuspöytäkirja 2010) 

kierrettiin taloyhtiön yhteiset tilat ja kohteita valokuvattiin.  

Pääosin rakennus oli alkuperäisessä asussaan. Suuria kunnossapitotoimenpiteitä ei 

rakenteisiin ollut tehty. Vuoden 1996 Jari Haapa-Aho Oy:n toimenpidesuosituksia 

(kuva 6). Saunaa lukuun ottamatta peruskuntoarviossa esitettyä kunnossapito-

ohjelmaa oli toteutettu vain seuraavana vuotena Oli rakennettu jätekatos ja uusittu 

käyttöveden pumppu ja lämmönjakohuoneen laskuhana. Saunaosastoa oli perus-

korjattu ja uusittu kiuas. Laadittua peruskuntoarviota voitiin käyttää olevan tilan-

teen arviointiin, kun hallitus teki kattavat kiinteistökierrokset ja niistä saatuja ha-

vaintoja verrattiin peruskuntoarvioraporttiin. Täydennykseksi laadittiin taloteknii-

kan korjaussuunnitelua varten hankeohjelma.  

Akuuteimmiksi korjauskohteiksi hallitus arvioi talotekniikan järjestelmien lisäksi 

vesikatteen varusteineen. 
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Kuva 6. Kuntoarvion yhteenveto (Jari Haapa-aho Oy 1996) 

Asuinrakennuksen kantava runko oli teräsbetonia. Ulkoseinät olivat pääosin rapat-

tuja. Rappauksen alla eristeenä oli käytetty noin 150 mm kevytbetoniladontaa. 
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Parvekesyvennyksissä ja keittiöiden kylmäkomeron kohdalla ulkoseinässä oli 

rappauksen alla käytetty mineraalivillaeristettä ja tiiltä sekä ”Detopak” -levyä.  

Ullakon yläpohja ja välipohjat olivat teräsbetonia. 1. kerroksen sekä ullakon lattia-

rakenteessa oli eristeenä ”Toja” -levyä.  

Sekä julkisivujen että yläpohjan lisäeristämisvaihtoehdot selvitettiin karkealla las-

kelmalla. Niitä hallitus ei todennut kannattavaksi. 

Asuntoparvekkeet 

 

 

Asuntojen parvekkeiden betonilaatat oli pinnoitettu maalilla (kuva 7). Parvekekai-

teissa oli käytetty kuitulevyjä, jotka oli maalattu. Puolet asukkaista oli asennutta-

nut asuntonsa parvekkeelle parvekelasit. Parvekkeiden kuntoa oli selvitetty 90-

luvulla eikä akuuttia korjaustarvetta ollut havaittu. Hallitus arvioi, että parvekkei-

den kunto ei ollut oleellisesti huonontunut eikä pitänyt korjauksia kiireellisinä. 

Ikkunat ja ovet  

Asuntojen ikkunat olivat kaksiosaisia puuikkunoita. Länsi- ja itäosan ikkunoiden 

ulkopuolelle oli lisätty yksiosaiset alumiini-ikkunat, niin kutsutut etuikkunat (ku-

va 8). Hallitus selvitti myös mahdollisen ikkunoiden vaihdon kannattavuutta, mut-

ta sitä ei karkealla laskentatavalla saatu kannattavaksi. 

Kuva 7. Asuntoparvekkeet eteläsivulla (Kuva: Anssi 
Ticklén 2010) 
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Kuva 8. Etuikkuna länsisivulla (Kuva: Anssi Ticklén, 2010) 

Vesikate  

Katteena oli sinkitty metallisaumakate (kuva 9). Se oli osittain huoltomaalattu, 

mutta maalauksen ajankohtaa ei ollut selvitetty. Osa länsilappeen kattopelleistä oli 

uusittu myrskyn irroitettua vanhat.  Ullakolla oli havaittavissa vesivuotoja ja halli-

tus päätti lisätä vesikatteen korjaus 5-vuotisohjelmaan. 

 

Kuva 9. Pilottikohteen vesikatetta (Kuva: Anssi Ticklén, 2010) 
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Käyttövesi- ja viemärijärjestelmät 

Taloteknisten järjestelmien kuntoa oli tutkittu YIT-kiinteistötekniikka Oy:n toi-

mesta ja niistä oli laadittu yhteenveto 19.4.2004 laadittuun raporttiin. Käyttö-

vesiputket olivat raportin mukaan käyttöikänsä päässä ja raportoija varoittikin 

mahdollisista vuodoista. Kellarista otetujen läpivalaisukuvien perusteella puolet 

sinkittyjen kylmävesiputkien seinämävahvuudesta alitti kriittisen 50 % tason. 

Niissä oli ollut useita vuotojakin 2000-luvulla. Kuparisten lämminvesijohtojenkin 

oli todettu olevan heikossa kunnossa. Venttiilejä oli uusittu ja ne oli todettu toi-

mintakuntoisiksi. Hanoja oli uusittu, mutta osa virtauksista oli todettu suosituksia 

pienemmäksi. Wc- kalusteita oli uusittu, mutta alkuperäisiäkin oli vielä käytössä. 

Pilottikohteessa oli teetetty taloteknisten järjestelmien kuntotutkimus 19.4.2004. 

Vesi- ja viemäriputkia oli kuvattu läpivalaisutekniikalla ja viemäreitä lisäksi tv- 

kuvauksin. Pistekokein oli selvitetty putkien ainepaksuuksia ja tulokset oli esitetty 

taulukoina. Kylmävesijohtojen korroosioaste osassa putkista oli jo yli puolet put-

ken vaipan paksuudesta (kuva 10).  

 

Kuva 10. Ote kuntotutkimusraportista (YIT Kiinteistötekniikka Oy 2004) 
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Tulokset osoittivat myös noin 10 % lämminvesijohdoissa korroosion edenneen 

pitkälle. Pistekokeissa oli todettu myös kellarin viemäriputkissa paikallista kor-

roosiota. Pohjaviemärit oli kuvattu ja todettu paikallinen painuma.  

Asukaskyselyn perusteella oli selvitetty hanojen toimivuutta ja mahdollisia vuoto-

ja asuntojen putkissa. Toimenpide-ehdotuksena kehotettiin uusimaan vesijohdot 

venttiileineen ja kaikki taloviemärit. Hallitus päätti lisätä käyttövesiputkien uusi-

misen ja viemärien kunnostuksen hankeohjelmaan. 

Viemäriputket olivat olleet vielä kunnossa, mutta kellarissa läpivalaistuissa put-

kiosissa oli havaittu pistekorroosiota (kuva 11).  

 

Kuva 11. Kiinteistökierrokselta kellarista (Kuva: Anssi Ticklén 2010) 

Pohjaviemärissä oli havaittu painuma noin 8 m matkalla, jota oli suositeltu korjat-

tavaksi kiireellisenä. Yhteenvedossaan raportoija suositteli järjestelmien uusimista 

2-4 vuoden kuluessa (YIT- Kiinteistötekniikka Oy 2004). Hallitus lisäsi toimenpi-

te-ehdotukset hankeohjelmaan tarkoituksenmukaisilta osiltaan. 

Ilmanvaihto 

Kiinteistössä oli keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto. Ullakolla sijaitsi IV-

puhalluskammio ja paisunta-asia. Asuntojen poistoilma kerättiin tiilihormeissa ul-

lakolle betonisiin kokoojakanaviin. Korvausilmaa asuntoihin tuli hallitsematto-

masti porrashuoneen kautta. Kellarissa oli korvausilmaventtiilit, mutta ne olivat 

tarkastushetkellä pääosin kiinni. Hallitus päätti tarkastuttaa kahden asunnon ilma-

virrat ja todettiin, että koneen käydessä puolella teholla asuntoihin ei tullut kuin 

puolet mitoitusohjeen mukaisesta korvausilmasta. Poistoilmamäärät olivat pa-
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remmat ikkunan ollessa auki. Ikkunoiden ollessa kiinni korvausilmaa virtasi asun-

toon postiluukuista ja keittiön hormeista (Airmax Oy ilmamäärämittausraportti 

2010). 

Koneen täydellä teholla ilmamääriä ei mitattu. Syntyi ajatus parantaa korvausil-

man saantia lisäämällä venttiilejä. Ullakon poistoilmanvaihdon yhteyteen suunni-

teltiin asentaa lämmöntalteenottolaite. Hallituksella oli vaikeuksia löytää asiantun-

tijaa, joka olisi osannut laskennallisesti osoittaa investoinnin kannattavuus ja se 

päätettiin suunnitteluttaa sekä selvittää tarjousten perusteella.   

Hissi 

Hissin kone oli kunnostettu 1996. Hissin konehuone oli ullakolla (kuva 12). Asu-

kaskyselyllä mitattiin halukkuutta modernisoida hissi konehuoneettomaksi, lisätä 

ullakolle yksi pysähdystaso ja parantaa näin mahdollisuuksia kehittää ullakkotilo-

ja uutta käyttötarkoitusta varten. Tähän ei saatu osakkailta kannatusta. 

 

Kuva 12. Hissin vaijerikelat konehuoneessa (Kuva: Anssi Ticklén, 2010) 
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Tekniset tilat 

Ullakolla sijaitsivat yhteiskäytössä ollut kuivaushuone ja asukkaiden säilytysko-

merot. 90 -luvulla oli ullakolta vuokrattu matkapuhelinverkkoyhtiölle antennin si-

joitusoikeus. Sitä varten oli rakennettu oma ilmanvaihtojärjestelmä. Sopimuksen 

irtisanomisaika oli pitkä, joka piti ottaa huomioon korjaussuunnittelussa (Matka-

puhelintuliasemasopimus 1998). Porrashuoneen yhteyteen oli rakennettu sähkö-

pääkeskukselle lukittu huone, jonka vieressä oli puhelinjakamo.  Pihalle oli 90 -

luvulla rakennettu puinen jätekatos. Kerrostasoilla oli palopostikaapit, mihin oli 

lisätty jauhesammuttimet. Kuivasta palopostiputkistosta oli letkut poistettu. Pää-

oven vieressä oli palopostilinjan liitoskohta. 

Kellariin oli toteutettu väestönsuojatilat, pesutupa ja kuivaushuone, yhteiset sau-

natilat sekä kylmäkomerot. Käytöstä poistetulle roskahuoneelle ja roskien polttoti-

lalle piippuineen ja kuilurakenteineen mietittiin uutta käyttötarkoitusta, mutta idea 

ei saanut osakkaiden kannatusta. 

Lämmitysjärjestelmä  

Lämpökeskus oli uusittu 70 – luvulla ja kiinteistö oli liitetty kaukolämpöön. Käy-

töstä poistettu polttoainevarasto oli verstaskäytössä ja kattilahuoneessa oli kauko-

lämpöjärjestelmän vaatimia laitteita. Kiinteistökatselmuksessa paljastui, että läm-

mönjakohuoneessa ei ollut käyty säännöllisesti. Hallitus päätti valvoa asuntojen 

lämpötilaa talvikuukausina ja mitattiin jopa +26 asteen sisälämpötiloja. Hallituk-

sen pyynnöstä huoltoyhtiö sääti lämpöjärjestelmää siten, että sisälämpötila saatiin 

normaaliksi noin + 21˚C. Huoltoliikkeen mukaan säätölaiteautomatiikka ei enää 

mahdollistanut asuntojen lämpötilojen yllä pitämistä ulkolämpötilaa vastaavalla 

tasolla ilman käyntejä kiinteistössä. Vuonna 2006 laaditussa hankesuunnitelmassa 

oli suositeltu lämmönsiirtimien, säätölaitteiden ja venttiilien uusimista, jonka hal-

litus lisäsi hankeohjelmaan. 

Sähköjärjestelmät  

Keskukset, nousujohdot ja pääosa järjestelmistä olivat alkuperäiset. Taloyhtiön 

teettämässä hankesuunnitelmassa oli todettu sähköpääkeskuksessa turvallisuutta 

vaarantavia vanhoja kytkentöjä ja suositeltu sähköjärjestelmien uusimista (kuva 

13). Hallitus päätti esittää järjestelmien uusimista korjaushankkeen yhteydessä. 
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Kuva 13. Kiinteistökierrokselta (Kuva: Anssi Ticklén 2010) 

2.6 Putkiremontin hankesuunnittelu 

Yhtiökokouksissa oli 2000 -luvulla käsitelty putkiremontin tarpeellisuutta, mutta 

yhtiökokous oli siirtänyt remontin aloitusta ainakin kahdesti. Hallitus oli esittänyt 

yhtiökokoukselle viimeksi vuonna 2009 päätöstä putkiremontista. Putkiremonttia 

varten oli teetetty hankesuunnitelma vuonna 2006. 

Syyskokouksessa vuonna 2009 hallitus teki esityksen suunnittelun jatkamisesta si-

ten, että asumisen haitta voitiin minimoida (Anssi Ticklén 2010, Hankeohjelma ja 

aikataulu). Hankesuunnittelua jatkettiin ja hallitus selvitti putkien kunnostusvaih-

toehdot pinnoittamalla tai sukittamalla. Hallitus tutustui neljän eri urakoitsijan 

menetelmiin ja työmaihin. VTT:n vuosina 2007 ja 2008 teettämien esiselvitysten 

mukaan muutamilla sujutusmenetelmillä teoriassa voitiin saavuttaa lähes sama 

käyttöikä kuin uusilla muoviviemäreillä ja joillakin pinnoitusmenetelmillä 10–20 

vuoden käyttöikä (VTT RAPORTTI NRO VTT-S-05086-07).  Hallitus pyysi en-

nakkotarjoukset hankesuunnittelua varten, että voitiin vertailla menetelmien kus-

tannuksia putkien uusimiseen. Kaikki pyydetyt hinnat osoittautuivat n. kolme ker-

taa uutta muoviviemäreitä kalliimmiksi, mutta huomioitaessa rakenteiden purku- 

ja takaisinrakennuskustannukset kokonaiskustannus oli lähes sama. 

Kiinteistön energiaselvitys ja toimenpide-ehdotukset 

Hallitus päätti tilata energiakatselmuksen ja parantaa huollon ohjeistusta, että 

lämmityskaudella lämpötilat pysyisivät halutulla tasolla. Pilottikohteeseen tilattiin 

energiaselvitys, minkä tavoitteena oli kartoittaa putkiremontin yhteydessä saavu-
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tettava eri järjestelmien ja rakenteiden energiansäästöpotentiaali.  Rakennuksen 

energiatehokkuusluokaksi arvioitiin E (kuva 14) Se oli hieman vastaavia Etelä-

Suomen kiinteistöjä huonompi. 

 

Kuva 14. Ote energiatodistuksesta (Insinööritoimisto Jonsto Oy 2010)  

Katselmusraportissa suositeltiin käyttäjätottumusten muutosta mm. säästämään 

veden kulutusta, välttämään asuntojen liiallista tuulettamista ja vaihtamaan lamput 

energiatehokkaisiin malleihin. Katselmoija esitti toimenpide-ehdotuksen uusia yh-

teisten tilojen patteritermostaatit. Kiinteistön energian säästöpotentiaaliksi katsel-

moija arvioi 16 % (kuva 15). Rakenteisiin ja rakennusosiin tehtäviä suuria muu-

toksia ei katselmoija todennut kannattaviksi.  

Hallitus tarkasti mtös erilaisten vaihtoehtojen kannattavuutta laskennallisesti. Yh-

tenveto on esitetty luvussa 5. Hallitus lisäsi esitykset hankeohjelmaan. 
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Kuva 15. Ote energiakatselmuksen yhteenvedosta (Insinööritoimisto Jonsto Oy 

2010) 

Kiristyvät rakennusmääräykset kiinteistöjen energiankulutuksesta ja kohoava 

energian hinta aiheuttaa tarpeen parantaa asunto-osakeyhtiön energiataloutta. Pi-

lottikohteen tavoitteeksi asetettiin noin 20 % pudotus energiankulutuksessa inves-

toinneilla, joiden takaisinmaksuaika jää alle 10 vuoden. Toimenpiteitä on käsitelty 

tarkemmin toimenpidesuunnitelmaosiossa. 

Kiinteistöliiton mukaan myös keskitetyn koneellisen poistoilmanvaihdon energia-

säästöpotentiaali kannattaa hyödyntää putkiremontin yhteydessä. Kiinteistöliiton 

Tee Parannus – kampanjassa esiteltiin periaate lämmön talteenottolaitteen yhdis-

tämisestä poistoilmanvaihtoon ja sen hyödyntämisestä käyttöveden lämmitykseen 

(kuva 16). Pilottikohteessa selvitettiin osakkaiden kiinnostusta tähän asukas-

kyselyllä ja toimenpide valittiin suunnitteluohjelmaan. 
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Kuva 16. Poistoilman lämmöntalteetottoperiaate (Kiinteistöliitto Ry 2010)  

Kosteuskartoitus 

Asunnoissa ja yhtiön märkätiloissa teetettiin kosteusmittaukset. Tavoitteena oli 

selvittää mahdollinen haitallinen kosteus olevissa rakenteissa ja saada kokonais-

kuva osakkaiden teettämien kylpyhuoneremonttien laatutasosta. Vain kolmessa 

remontoiduista asunnoista havaittiin vesieriste, mutta yhtään dokumentointia ei 

ollut saatavilla. Kohonneita kosteuksia raportoitiin viittä lukuun ottamatta kaikissa 

tarkastetuissa kylpyhuoneissa. Raportin perusteella ei voitu kuitenkaan arvioida, 

olivatko kohonneet kosteudet haitallisia (JK- Tekniikka Oy 2010). Itiöitä ei rapor-

tin mukaan rakenteista löytynyt eikä vuotokohtia havaittu. Raportoija pisteytti 

asuntojen kylpyhuoneet laatoitusten vaurioasteen ja kosteuspitoisuuksien perus-

teella ja suositteli 13 asunnossa kunnostusta lyhyellä aikavälillä.  

Tyypillisin kosteuskartoittajalta korjauskehotuksen saanut kohde oli osakkaan 

kunnostama kylpyhuone, missä alkuperäinen amme oli poistettu ja tilalle oli sijoi-

tettu suihku. Ammeen rakenteessa sijainnut poistoputki oli jätetty rakenteeseen ja 

suihkuvedet ohjattu olevaan lattiakaivoon (kuva 17). Osakkaat olivat lisäänneet 
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pyykinpesukoneita ja niiden vaatimat vesijohto- ja viemärikytkennät oli toteutettu 

vaihtelevasti.    

 

Kuva 17. Pilottikohteen asunnon kylpyhuone (Kuva: Anssi Ticklén 2010) 

Yhtiössä päätettiin ohjeistaa As Oy- lain mukaisesti osakkaita tulevissa remon-

teissa ja huolehtia osakkaiden remonttien valvonnasta sekä dokumentoinnista. 

Kosteuskartoitusraportin perusteella hallitus harkitsi korjauskehotuksen antamista 

osalle osakkaista, mikäli yhtiökokous päättäisi jättää kylpyhuoneiden korjaukset 

osakkaiden vastuulle. 

Haitallisten aineiden kartoitus 

Ennen päätöksiä korjauslaajuudesta tulee varmistaa, ettei rakenteissa ja mahdolli-

sissa kunnossapitokohteissa ole terveydelle haitallisia aineita (VN 629/1994). 

Kartoituksen tuloksena myös tulee ohjeistaa tulevia työn suorittajia turvallisista 

työmenetelmistä. Tyypillisiä rakennusteollisuudessa käytettyjä haitallisia aineita 

ovat: 

− asbesti 

− kivihiilipiki 

− lyijypitoiset aineet 
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Haitalliset aineet tulee poistaa ennen korjaustöihin ryhtymistä vaarantamatta työn-

tekijöiden ja asukkaiden terveyttä. Tämä aiheuttaa kustannuksia, jotka on syytä 

huomioida korjaussuunnittelussa. 

Pilottikohteessa kartoitus teetettiin putkiremonttiin liittyvissä rakenteissa. Rapor-

tin perusteella asuntojen kylpyhuoneiden laatat ja laastit eivät sisältäneet asbestia, 

mutta porrashuoneiden lattialaatoissa asbestia todettiin olevan (kuva 18). Kattora-

kenteita ja julkisivuja ei tutkittu. Putkieristeistä ei teetetty erillistä tutkimusta, 

vaan hallitus päätti suoraan kirjata asiakirjoihin ohjeistuksen toteuttaa olevien 

putkieristeiden purku asbestityönä (VN asetus asbestityöstä 318/2006). 

 

Kuva 18. Ote asbestikartoitusraportista (WSP Finland Oy 2010) 
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2.6 Pilottikohteen turvallisuustilanne 

Pelastussuunnitelmasta säädetään pelastuslaissa 468/2003 ja valtioneuvoston ase-

tuksessa pelastustoimesta 787/2003.  Laissa ja asetuksessa ohjeistetaan rakennuk-

sen omistajaa varautumaan vaaratilanteisiin ja kykyjensä mukaisiin pelastustoi-

miin. Asetuksessa määritellään pelastussuunnitelman sisältö ja ohjeistus sen laa-

timisesta ja tiedottamisesta.  

Isännöitsijän toimittama kopio pilottikohteen pelastussuunnitelmasta osoitti, että 

hallinnossa oli laiminlyöty turvallisuustoimenpiteet suunnitelman laatimispäivän 

jälkeen useita vuosia. Kiinteistön turvallisuudesta vastaava organisaatio oli ni-

meämättä, vuositarkastuksia ei ollut tehty eikä laitteita huollettu kolmeen vuoteen 

(Pelastussuunnitelma 2009).  

Turvallisuussuunnitelma käsiteltiin hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Hallitus 

tarkasti turvalisuustason ja kirjasi huomiot raporttiin ja valokuvasi kohteen. Halli-

tus kutsui palotarkastajan selvittämään, mitä parannuksia kiinteistössä oli tehtävä. 

Käytävällä oli alkuperäiset palopostikaapit. Letkut oli poistettu. Palotilanteessa 

savusukeltaja olisi voinut teoriassa käyttää palopostilinjaa kytkemällä mukanaan 

kantaman letkun liitokseen kaapissa (Kuva 19). Palotarkastaja vaati, että por-

rashuoneeseen olisi lisättävä alhaalta pääoven vierestä avattava savunpoistoluuk-

ku putkiremontin yhteydessä. Luukku voitiin sijoittaa ylimmän kerroksen tuulet-

tusparvekkeen oven yläpuolelle. Palotarkastaja suositteli kiinteistössä pidettäväksi 

tarkastuksia säännöllisesti. Hallitus päätti, että turvallisuussuunnitelman valvonta 

kirjataan toimintasuunnitelmaan. 

 

Kuva 19 Pilottikohteen paloletkukaappi (Kuva: Anssi Ticklén 2010) 
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3. YHTIÖN TOIMINTAEDELLYTYKSET 

3.1 Ulkoiset tekijät 

Kiinteistöliiton mallissa strategiatyöhön sisältyy selvitys yhtiön ulkoisista vaikut-

timista kuten sijainti, asuinympäristö, palvelut, liikenneyhteydet, sosiaalinen ym-

päristö ja kaavatilanne (Kari Sädeaho 2000). Hyvä asuminen – kehittämishank-

keessa 2010 oli tutkittu suomalaisten arvostusta, mitkä olivat asuinalueen tär-

keimmät ominaisuudet. Tärkeiksi koettiin asuinalueen vahva identiteetti, yhteys 

luontoon, hyvät lähipalvelut ja yhteisöllisyys. Pilottikohteessa hallitus selvitti alu-

een asuntomarkkinoiden ja asuntojen myyntihintojen kehitystä arvioidakseen pe-

ruskorjausten vaikutusta myyntihintaan.  

Sijainti 

Kiinteistö sijaitsi kahden kilometrin päässä keskustasta. Ullakon täydennysraken-

taminen oli isännöitsijän mukaan kannattavaa vain ydinkeskustan arvokiinteistöis-

sä. Internetissä asuntojen myyntihinnat olivat keskustaan verrattuna noin 200 eu-

roa alhaisempia huoneistoneliötä kohti. 

Huoneistomarkkinat ja kysyntä 

Pilottikohdetta vastaavien asuntojen hinnat Kanta-Hämeen alueella olivat Tilasto-

keskuksen mukaan nousseet vuosina 2000–2005 noin 18 %. Vanhojen asuntojen 

keskihinta vuonna 2010 Kanta-Hämeessä oli ollut toisella neljänneksellä 1753 

e/m². Tarkempi aluejako näkyi Jokakoti.fi markkinatiedosta, mutta tuloksissa ei 

ollut eritelty uusia ja vanhoja asuntoja. Asuntojen vapaarahoitteiset vuokrahinnat 

Kaurialassa liikkuivat Jokakoti.fi mukaan 10 €/m² paikkeilla ja olivat aravatasoa 

1,50 e/m² korkeampia. 

Voitiin laskea karkealla tasolla eri korjausasteiden kannattavuutta esim. takaisin-

maksuaikamenetelmällä ja verrata remontin tuomaa arvonnousua aluetta vastaa-

vaan jälleenmyyntiarvoon. 

Arvioitua hankintahintaa 1400 € (huoneiston neliötä kohden) verrattiin vastaavien 

uusien asuntojen hintaan 2000–2500 €/htm². Kunnossapitoinvestointien kannatta-
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vuusraja laskettiin olevan edellisten erotus 500 €/htm². Raskaiden putkiremonttien 

kustannukset liikkuivat tarkasteluhetkellä juuri kannattavuuden rajalla.  

Hallitus laati vertailun eri vaihtoehtojen hankekustannuksista (kuva 18). Pilotti-

kohteessa osakkaille esiteltiin kuusi eri toteutusvaihtoehtoa. Kevyin vaihtoehto A 

ei hallituksen mielestä vastannut yhtiön tarpeita, koska vesilaitos oli edellyttänyt 

sadeveden poiston liittämisestä kunnan sadevesiverkostoon. Pihan rakenteet ja sa-

laojien kunnostus todettiin järkeväksi toteuttaa sadevesiputkiston uusimisen yh-

teydessä. Vaihtoehto B hylättiin, koska viemäriputkien uusiminen uusiin hormei-

hin olisi pienentänyt kylpyhuoneita oleellisesti eivätkä suunnittelijat löytäneet 

hormeille järkevää sijoituspaikkaa eikä vaakaviemäreille löytynyt kunnollista reit-

tiä. Vaihtoehto D oli niin kutsutun perinteisen putkiremontin arvioitu kustannus. 

Sitä osakkaat vastustivat korkeiden kustannusten vuoksi. Osakkaat vastustivat ra-

kenteita rikkovia menetelmiä. 

Valituksi tuli vaihtoehto C lisättynä sähköjärjestelmien uusiminen pienin muutok-

sin. Osakkaat kannattivat ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa, joka voitaisiin to-

teuttaa erillisenä myöhemmin. Kylpyhuoneisiin osoitettiin vesijohtoreittien vaati-

mat kunnostustyöt, mutta kylpyhuoneiden pinnat jätettiin osakkaiden toteutetta-

vaksi yhtiön laatimien ohjeiden mukaisesti. Valittu hankekokonaisuus on taulu-

kossa oikealla (kuva 20). Urakkatarjousten perusteella hankkeiden kustannukset 

onnistuttiin arvioimaan melko tarkasti. Vastaavaa sisällön mukainen urakkahinta 

oli ilman kustannusnousuvarausta 10 % arvioitua korkeampi. 
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Kuva 20. Putkiemontin hankekustannukset (Anssi Ticklen 2010) 
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3.2 Sisäiset tekijät 

Toimintasuunnitelman taustatyönä pilottikohteessa teetettiin asukaskysely, jonka 

tulokset otettiin huomioon kunnossapitosuunnitelmassa ja hankeohjelmassa. 

Asuntoyhtiössä oli teetetty asukaskyselyitä aikaisemminkin kuntoarvioiden yh-

teydessä. Osakaskyselyiden kysymykset oli laadittu teknisistä lähtökohdista. Oli 

yritetty selvittää asukkaiden käyttötottumuksia, mielipiteitä taloteknisten järjes-

telmien kunnosta ja kartoittaa esimerkiksi vuotavien vesikalusteiden määrää.  

Uudelleen 10.2.2010 laaditussa asukaskyselyn yhteenvetoraportissa kartoitettiin 

myös mielipiteitä tilatarpeista ja esteettömyyttä parantavien toimenpiteiden kiin-

nostavuudesta. Osakkaiden vastauksista huomasi, että esimerkiksi energiaa sääs-

tävät toimenpiteet kiinnostivat, mutta niitä ei ymmärretty. Asuntoja tuuletettiin 

kylminä talvipävinä. Sisäilma ei ole ollut jatkuvasti tyydyttävä, mutta vastauksissa 

tulos osoitti toista. (Liite 1, Asukaskyselyn yhteenveto 10.2.2010). 

Talonmiehen asunnon muutos 

Osakkailta tiedusteltiin kiinnostusta yhtiön omistaman talonmiehen asunnon 

myymiseen tai kunnostukseen kerhohuoneeksi tai vuokraamiseksi palvelutuotta-

jalle parturia, jalkahoitoa, lounaspalvelua tarjoavalle yrittäjälle. 64 % vastanneista 

kannatti talonmiehen asunnon kunnostusta muun peruskorjauksen yhteydessä. 

Muita muutoksia kannatti vain 18 % vastanneista. Yhtiökokous päätti, että talon-

miehen asunto peruskorjataan muun hankkeen yhteydessä. Keskusteltiin myös 

asunnon mahdollisesta myynnistä myöhemmin korjaushankkeen rahoittamiseksi. 

Siihen ei koettu olevan akuuttia tarvetta. 

Osakkaiden oma asunto 

Oman asunnon kunnostustarpeita kartoitettiin ja kysyttiin halukkuutta keittiön tai 

kylpyhuoneen perusparannukseen muun korjaushankkeen yhteydessä. Vain 7 % 

vastanneista koki tarvitsevansa asunnon kunnostustöitä.  

Kysyttäessä kylpyhuoneen kuntoa noin puolet vastanneista ilmoitti kunnostaneen-

sa kylpyhuoneen ja 61 % ilmoitti hankkineensa pyykinpesukoneen. Kosteuskar-

toitusraportin perusteella vain yhdessä asunnossa todettiin nykymääräysten mu-

kaista laatutasoa vastaavat vesieristeet. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, et-
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tä osakkaat voivat teettää kylpyhuoneensa korjaukset itse sopivana ajankohtana, 

mutta yhtiö ohjeistaa korjaukset ja laatii suunnitelmat ja toteutusdetaljit talotek-

niikan korjauksesta. Urakkatarjouksiin vaadittiin erillishinta kylpyhuoneista osak-

kaan teettämänä.  

Yhteistilojen muutokset 

Kyselyllä selvitettiin kannatus kellarissa käyttämättä olevien tilojen muutoksille ja 

kehittämiselle. Talopesulan peruskorjausta kannatti 40 % vastanneista ja se otet-

tiin mukaan hankeohjelmaan. Pesulan käyttöaste oli ollut yli 50 % ja uskottiin ti-

lojen käytön kasvavan kunnostuksen jälkeen, vaikka osakkailla olisikin asunnois-

saan pyykinpesukoneet. Käytöstä poistettuihin tiloihin ei haluttu teettää muutoksia 

eikä talouskellarin tilalle kaivattu kylmiöitä. Porrastasanteilla sijaitseviin lasten-

vaunuvarastoihin päätettiin sijoittaa talotekniikan uudet reitit. Tätä ajatusta kan-

natti lähes puolet vastanneista. 

Ullakkotilojen käytön tehostaminen 

Hallituksella oli idea ottaa ullakkotiloja asuinkäyttöön rakennuttamalla irtaimisto-

varastot pihaan ja suunnitella niiden tilalle ullakolle kolmesta viiteen asuntoa. 

Tämä olisi teoriassa ollut mahdollista kaavoittajan kanssa käydyn neuvottelun pe-

rusteella. Muutokset olisivat edellyttäneet hissin modernisointia ja yhtä pysähdys-

tasoa lisää ullakolle. Ideaa kannatti kuitenkin vain 11 % osakkaista, joten suunnit-

telua ei jatkettu pidemmälle. Hankkeen kannattavuutta selvitettiin isännöitsijältä 

ja alueen rakennusalan toimijoilta sekä suunnittelijoilta ja hanketta peilattiin kiin-

teistönvälittäjiltä saatuihin arvioihin mahdollisista myyntihinnoista. Ullakon lisä-

rakentaminen oli isännöitsijä todennut kannattamattomaksi keskustan ulkopuolel-

la, joten tarkempia laskelmia ei teetetty. 

Energiatehokkuutta parantavat toimet 

Kyselyyn vastanneista osakkaista enemmistö kannatti energiatehokkuutta paran-

tavien toimenpiteiden selvittämistä korjaussuunnittelun yhteydessä. 50 % vastan-

neista ilmoitti hankkineensa energiataloudelliset kodinkoneet. Huoneistokohtai-

seen veden kulutusmittauksen kustannusten selvittämista ilmoitti kannattavansa 

54 % vastanneista. Omia kulutustottumuksiaan suurin osa arvioi energiaa vähän 
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kuluttaviksi. Kylminä talvikuukausina tehdyn selvityksen perusteella asunnoissa 

tuuletettiin ilmanvaihdon ollessa täydellä teholla. 40 % vastaajista ilmiotti tuulet-

tavansa asuntoaan päivittäin. 

Hallitus arvioi, että tuulettaminen asunnoissa aiheutti hallitsemattoman ilman-

vaihdon ohella suuren osan energiankulutuksesta. Hallitus esitti ilmanvaihdon pa-

rannuksen ja lämmöntalteenottojärjestelmän suunnittelua kohteeseen, vaikka si-

säilmaan kyselyn perusteella oltiin tyytyväisiä. Asuntojen sopivana lämpötilana 

pidettiin 21 °C:sta. Talvikuukausina oli asunnoissa mitattu kuitenkin 25 °C:n läm-

pötiloja. Hallitus selvitti huoltoliikkeen kanssa lämpökeskuksen ja lämmitysver-

koston säätömahdollisuuksia. Kunnollisia säätömahdollisuuksia ei käyttöikänsä 

päässä olevasta laitteista löytynyt. Päätettiin esittää koko järjestelmän suunnittelua 

uudelleen. 

Energiatehokkuuden parantaminen koettiin tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi ja 

hallitus valitsi sen toimintasuunnitelmansa akuuteimmaksi ratkaistavaksi asiaksi 

yhdessä talotekniikan peruskorjauksen kanssa. 

Asuntojen sähköjärjestelmät 

Osakkaat ilmoittivat valaistuksen olevan riittävän. Puhelin-, televisio- ja internet- 

yhteydet ilmoitettiin toimivaksi. Asuntojen sähköjärjestelmiin ei siksi esitetty 

toimenpiteitä. Kylpyhuoneiden vikavirtasuojat hallitus päätti lisätä suunnitelmiin 

ja asuntojen ryhmäkeskusten uusiminen päätettiin lisätä hankeohjelmaan, koska 

haluttiin varmistaa järjestelmän riittävä laatu- ja turvallisuustaso ja varautua tule-

vaisuuden laajennnustarpeisiin. 
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4. TOIMINTASUUNNITELMA 

Hallitus kokosi pilottikohteessa tehdyt selvitykset, osakaskyselyn ja haastatelujen 

palautteen, talotekniikan korjauksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman jat-

kotyöhön liittyvien tutkimusten raportit yhteen ja laati taloyhtiön toimintasuunni-

telman vuosille 2011–2015 (Liite 2). Toimintasuunnitelmassa esitettiin taloyhtiön 

visio, päätehtävät, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteiden valvonta-

suunnitelman. Painopisteiksi hallitus esitti energiatehokkuden parantamista, joh-

tamisen tehokkuutta ja aktiivisuutta, taloudellisuutta ja asumisen viihtyisyyttä se-

kä turvallisuutta. 

4.1 Energiatehokkuus 

Tavoitteena oli vähentää pilottikohteen energian kulutusta ja parantaa kiinteistön 

energiatehokkuutta esimerkiksi ottamalla ilmanvaihdosta lämpöä talteen. Tavoit-

teeksi asetettiin energiatehokkuusluokka C vuoteen 2015 mennessä. Toimenpi-

teiksi hallitus esitti talotekniikan korjausta ja perusparannusta. 

Talotekniikan korjaus ja perusparannus 2011 

Taloyhtiössä päätettiin toteuttaa talotekniikan korjaus ja perusparannus. Hallituk-

sen toimesta laadittiin hankeohjelma, jota muokattiin teettämällä selvityksiä ja 

katselmuksia sekä laatimalla suunnitelmia. Osakkaat saivat mahdollisuuden 

kommentoida korjausohjelmaa, jota muokattiin haluttuun laajuuteen. Asukkaille 

järjestetyssä kyselyssä sai kannatusta energiaa säästävien toimenpiteiden selvittä-

minen tulevan putkiremontin suunnittelun yhteydessä. Kuvassa 21 on esitetty pi-

lottiyhtiöön tehty laskelma eri toimenpiteiden vaikutuksesta energiatehokkuuteen 

ja verrattu syntyviä säästöjä toimenpiteiden investointikustannuksiin. Taulukossa 

(kuva 21) on laskettu takaisinmaksumenetelmällä toimenpiteiden kannattavuutta.  

Toimenpidelistalle valittiin ilmanvaihdon perusparannus. Ullakolle keskitettyyn 

koneelliseen poistoilmanvaihtoon päätettiin liitettää lämmöntalteenotto. Korvaus-

ilmaventtiilit suunniteltiin asuntojen ikkunarakoihin. Lämmöntalteenoton tuoma 

laskennallinen säästö lämmityskustannuksista vuodessa oli 5 200 euroa. Korvaus-

ilmaventtiilien lisäys kuitenkin veisi säästöstä osan. Taloyhtiön hallitus ajatteli si-

säilman parantuvan, kun korvausilmaa saataisiin asuntoihin hallitusti. Hallituksen 
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arvioima kustannus oli 80 000 ja saadut erillishinnat jäivät hieman alle hallituksen 

arvion. Investoinnin takaisinmaksuajaksi hallitus laski noin 12 vuotta.  

Lämpökeskuksen ja säätölaitteiston, venttiilien uusiminen yhdessä asuntojen läm-

pötilojen hallittuun ohjaukseen toivat säästöjä 4 940 euroa. Hallitus kiinnitti huo-

miota käyttövesipattereiden lisäävän laskennallisia lämmityskustannuksia vuodes-

sa yli 1 000 euroa. 70 -luvulla kiinteistöön uusittu kaukolämpöjärjestelmä päätet-

tiin uusia. Lämpökeskuslaitteet ja säätöjärjestelmä sekä patteriventtiilit päätettiin 

uusia. Hallitus arvioi kustannuksiksi 31 000 – 34 000 euroa. Patteriventtiilien 

vaihto ja koko lämmitysjärjestelmän säätö toisi säästöä lämmityskustannuksissa ja 

maksaisi investoinnin takaisin alle seitsemässä vuodessa.  

Energiatehokkuusluokka saatiin suunnitelluilla toimenpiteillä laskennallisesti 

E:stä C:hen. Lämmityskuluista syntyvän vuosisäästön laskettiin olevan noin 9 000 

euroa. 
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Kuva 21. Laskelma energiaa parantavista investoinneista (Anssi Ticklén 2010) 
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Käyttövesijärjestelmä päätettiin uusia kokonaisuudessaan järjestelmän huonon 

kunnon ja vuotohistorian takia. Hallitus esitti asuntokohtaisten vesimittarien li-

säämistä. Perusteena oli saatava säästö lämmityskustannuksista ja kulutukseen pe-

rustuvan kulutusmittauksen tuoma oikeudenmukaisempi laskutusmahdollisuus pe-

rustuen asuntojen todelliseen vedenkulutukseen. Taloviemärit suunniteltiin osit-

tain uusittavaksi, osittain kunnostettavaksi sukittamalla ja pinnoittamalla. Sähkö-

järjestelmien uusimisesta äänestettiin ja päätettiin uusia järjestelmä kokonaisuu-

dessaan sähkökeskukselta asuntojen ryhmäkeskuksille saakka. Asuntojen kylpy-

huoneisiin suunniteltiin vikavirtasuojakytkimet. Porrashuoneen ylimmän kerrok-

sen parvekeovi muutettiin savunpoistoluukuksi. 

Yhteistiloja sekä asuntojen pintoja suunniteltiin korjattavaksi tarvittavassa laajuu-

dessa, mutta kylpyhuoneita eikä olevia hormeja haluttu rikkoa. Osakkaille suunni-

teltiin ohje tulevia kylpyhuoneiden korjauksia varten. Ohjeissa otettiin huomioon 

toteutettu lattiakaivojen pinnoitus sekä selvitettiin, miten vesieristys tulee toteut-

taa. Näin osakkaille jäi mahdollisuus teettää kylpyhuoneiden remontti omaan tah-

tiin ja hyödyntää muun muassa kotitalousvähennys.  

Sisäilmaa parantavat poistoilmanvaihdon lämmöntalteenoton kustannukset selvi-

tettiin pyydetyn erillishinnan perusteella. Investointi ei mahtunut kokonaisbudjet-

tiin, joten sitä ei voitu tässä hankkeessa toteuttaa (kuva 22). Suunnitelma oli laa-

dittu siten, että järjestelmän rakentaminen onnistuisi jälkeenpäin. Taulukossa va-

semmalla hankeohjelmaan valittujen toimenpiteiden tavoitekustannukset, joita 

verrattiin urakkatarjouksiin (sarakkeet 2-5). Edullisimman ja kalleimman urakka-

tarjouksen ero oli 23 % verrattuna kalleimpaan tarjoukseen, 30 % verrattuna edul-

lisimpaan. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin: 

− energiatehokkuuden tavoitteiksi 2015 mennessä ET-luku E:stä Chen 

− pudottaa lämmityskuluja 50 % 

− vähentää vedenkulutusta < 140 litraan/ henkilö/ vrk       
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Kuva 22. Putkiremonttitarjousten vertailu (Anssi Ticklén 2010) 

Hallituksen 5- vuotisohjelma 

Yhtiön teettämän kuntoarvion mukaan 5 - vuotuisohjelmaan esitettiin:  

− vesikatteen kunnostusta tai uusimista 

− huoltomaalauksia yhteisissä tiloissa sekä ullakolla 

− parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimusta ja energiansäästöpotentiaalin sel-

vittämistä korjauksen yhteydessä 

Näihin arvioitiin käytettävän noin 40 000 euroa.  
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4.2 Johtaminen on tehokasta ja aktiivista 

Hallitus määritteli vision sekä päätehtävät hyväksytettiin hallituksessa ennen 

syyskokousta. suunnitelmallisesti. Visiona oli tuottaa asumispalvelut mahdolli-

simman edullisesti. Yhtiön päätehtävänä oli huolehtia asuntojen ja kiinteistön yl-

läpidosta voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. 

Hallitus selvitti hallinnon tehostamiseen tarvittavat muutokset. Yhtiöjärjestykseen 

teetettiin johtamisen tehokkuutta parantavat hallitusten jäsenten määrän ja toimi-

kauden muutokset. Hallitus laati isännöitsijän, kiinteistönhoitopalveluiden tehtä-

väkuvaukset ja laatutasot. Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintar-

kastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Hallitus kirjasi toimintasuunnitelmaan 

myös uusien jäsenten perehdyttämisen, että hallinto olisi jatkuvaa ja johdonmu-

kaista.  

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteiksi 2015 mennessä: 

− toiminnan vakaus ja jatkuvuus 

− päätehtävän toteutumisen kannalta oleelliset asiat kirjattaisiin yhtiöjärjestykseen 

ja valvottaisiin säännöllisesti yhtiökokouksessa 

Perehdytyssuunnitelma 

Hallituksen jäsenten vaihtuessa hallituksen puheenjohtaja vastaisi uusien jäsenten 

perehdyttämisestä. Koko muun organisaation perehdyttämisestä vastaisi samoin 

hallitus. Toimintasuunnitelmassa tämä näkyi vuosikelloon merkittynä vuosittain 

toistuvana tehtävänä heti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Perehdyttämisestä 

tuli olla merkintä hallituksen kokouksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjassa. 

Hallinnon tehtävät ja vastuunjako 

Hallituksen, isännöitsijän, turvallisuuspäällikön sekä tilintarkastajien tehtävät oli 

kuvattu toimenpideohjelmassa kaaviona. Pilottikohteen hallituksen toimikautta 

pidennettiin kahteen tilikauteen ja kokoonpanoa supistettiin seitsemästä viiteen. 

Olennaisia muutoksia vastuunjakoon ei tehty, koska se on As Oy -laissakin tark-

kaan säännelty. Isännöintipalvelun tehtäväluetteloa tarkennettiin ja palvelutasot 
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määriteltiin sekä pisteytettiin. Päätettiin valvoa palvelun tasoa vuosittain asukas-

kyselyllä.  

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi 2015 mennessä: 

− palveluiden asukaspalautteen arvosana 4   

Viestintäsuunnitelma 

Talotekniikan ja perusparannushankkeen hankesuunnittelun aikana koettiin tar-

peelliseksi dokumentoida vastuut ja velvoitteet myös viestinnästä. Jo tarveselvi-

tystä teetettäessä eri toimijoita kävi kiinteistössä ja asunnoissa. Yhtiössä haluttiin 

varmistaa, että asukkaiden ja osakkaiden saama informaatio ei olisi ristiriitaista. 

Siksi päätettiin laatia viestintäsuunnitelma ja liittää se osaksi korjaussuunnitelmaa. 

4.3 Talous pysyy vakaana 

Hallituksen 5- vuotisohjelma 

As Oy – lain mukaan asunto-osakeyhtiön taloutta voidaan ohjata myös tilikautta 

pidemmissä jaksoissa, mutta ohjelma pitää vahvistaa yhtiökokouksella. Koska 

laissa on tarkkaan säädelty, miten taloutta tulee hoitaa, ei taloyhtiöllä ole paljon 

vaihtoehtoja tuottojen keräämiseen. Yhtiövastikkeesta on kerrottu As Oy – lain 3 

luvussa. Yhtiön menojen kattamiseksi voidaan periä mittaukseen tai luotettavaan 

arviointiin perustuen periä muitakin kohtuullisia käyttökorvauksia, mutta As Oy:n 

ei edelleenkään ole tarkoitus tuottaa voittoa.  

5- vuotuisohjelman toteuttaminen vaatii myös talouden suunnittelua. Pilottikoh-

teessa alla lueteltujen toimenpiteiden rahoittaminen päätettiin hoitaa lainalla ja ka-

tetaan tarvittaessa rahoitusvastikkeella, alla arvioitu vaikutus yhden tilikauden 

vastikkeeseen €/ htm²/kk: 

− vesikatteen kunnostus tai uusiminen n. 20 t€/ 1910 m²= 0,87 €/ m²/kk 

− huoltomaalauksia yhteisissä tiloissa sekä ullakolla n. 14 t€/ 1910 m2= 0,61 €/ 

m²/kk 

− parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimusta ja energiansäästöpotentiaalin sel-

vittämistä korjauksen yhteydessä n. 6 t€ / 1910 m²= 0,26 €/ m²/kk 
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Talousarvio 

Pilottiyhtiössä talousarvion puitteissa yhtiövastikkeeseen vaikuttavia menoja py-

rittiin karsimaan siten, että korjaustoiminnan osuutta voitiin hallitusti kasvattaa.  

Energiatehokkuutta parantavat toimet toisivat ilman poistoilman lämmöntalteenot-

toakin noin 6 000 € vuosisäästöt. Vastaavasti korjauksiin olisi osoittaa vastaava 

summa lisää ilman vastikekorotuksia. 

Toimintasuunnitelman rahoitusvaihtoehdot 

As Oy – lain mukaan on yhtiöllä useita eri vaihtoehtoja rahoittaa hallitut korjaus-

kulut ja kunnossapitomenot. Taseen hallitseva ja asiansa tunteva isännöitsijä kir-

janpitäjää ja tilintarkastajia konsultoiden voi tuottaa yhtiölle oleellista lisäarvoa tai 

ainakin välttää ylimääräiset verot. Keinoja on lueteltu alla (KL/taloyhtiö.net Talo-

yhtiön talous 2009): 

− omaisuuden myynti 

− kiinteistön jalostus 

− ennakkorahastointi 

− remonttilaina 

− osakepääoman korotus 

− edellisten yhdistelmät 

Pilottikohteessa rahoitusmuodoksi valittiin pääosin laina, koska rahastointia ei ol-

lut käytetty eikä rahastointia hallittu. Haluttiin varmistaa, että korjauksista saavat 

hyödyn ne, jotka maksavat sitä lainanhoitokuluina. Talonmiehen asunnon myyntiä 

esitettiin, mutta yhtiökokous hylkäsi vaihtoehdon. 

Ullakon ja muiden tilojen käyttötehokkuuden parannustoimien hyötyä ei pystytty 

osoittamaan ja ne jätettiin toteuttamatta.  

Toimintasuunnitelmaan kirjattin tavoitteeksi: 

− pitää vastike tasolla 3,10 €/m2/kk  

− nostaa vaiheittain korjauksenja kunnossapidon osuus 0,50 €/m2/kk   
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4.4. Asumisen viihtyisyys kiitettävällä tasolla 

Huoltoyhtiö oli vuonna 2009 vaihdettu, mutta perusteita ei ollut saatavilla. Vuo-

den 2009 hallituksen päätöksen teosta saatiin epävirallista tietoa rappukäytävä-

haastattelulla. Laadittuun sopimukseen ei ollut kirjattu laatutavoitteita eikä miten 

niiden toteutumista valvottiin (Kiinteistöhuoltosopimus 2009).  

Isännöintitoimiston sopimuksessa oli kiinteään sopimuspalkkioon kuuluvana kir-

jattu huollon ja hoidon säännöllinen valvonta (Isännöinstisopimus 2009). Tästä ei 

kuitenkaan ollut näyttöä, joten hallitus halusi varmistaa palvelun laadun kirjaa-

malla palveluiden säännöllisen laadun mittauksen toimintasuunnitelmaan.   

Huoltotehtävät ja vastuunjako 

Taloyhtiön tulee varmistua sopimuksia laatiessaan, että halutut laatutasot ja niiden 

valvonta kirjataan. Raportointi voidaan järjestää siten, että osapuolilla ei ole mah-

dollisuutta oikaista sovitusta palvelutasosta. 

Pilottikohteessa päätettiin yhdessä huoltoyhtiön ja isännöintitoimiston kanssa ku-

vata palvelusopimusten tavoitetasot, laatia sopivat mittarit ja dokumentoida ne. 

Päätettiin valvoa palvelusopimusten laadun toteutumista ja mitata kahdesti vuo-

dessa asukaskyselyin, miten asukkaat kokevat palvelun. Asukaskyselyiden tulok-

set päätettiin käsitellä myös varsinaisessa yhtiökokouksessa.  

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi 2015 mennessä: 

− palveluiden asukaspalautteen arvosana 4 

Energiatehokkuus valittiin yhdeksi strategian pääpainoksi ja siksi huoltotoimiakin 

ohjeistettiin parantamaan tehokkuutta. Myös palvelun maksuihin ehdotettiin lisät-

täväksi palkkiot tavoitetasojen alittamisesta.   

Kiinteistönhoidon tavoitteet ja toimenpiteet 

Hoitotehtävät ja vastuunjako voidaan suunnitella ja hoitotyötä valvoa. Lumen-

luonnin laatutaso voidaan valokuvata, kun työtä tehdään ja lopputulos on nähtä-

vissä. Valokuva voidaan liittää huoltosopimukseen. Isännöitsijä toimittaa valoku-

van samasta kuvatusta kohdasta aina lumisateen jälkeen. Kuvat toimitetaan kuu-
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kausittain hallitukselle ja niitä vertailemalla nähdään todellinen taso. Poikkeamis-

ta sakotetaan tai suoritetaan maksu tason ollessa halutulla tasolla. 

Valvonta tulisi järjestää siten, että palveluntuottaja itse huolehtii raportoinnista ja 

raportit toimitetaan säännöllisesti isännöintitoimistoon. Jos halutaan valvonta to-

teuttaa kustannustehokkaasti, ei se saisi sitoa ylimääräisiä henkilöresursseja. 

Pilottikohteessa huoltoyhtiötä pyydettiin toimittamaan esitys laatutasoista ja pal-

velutason mittareista. Palvelua päätettiin mitata kahdesti vuodessa asukaskyselyin. 

Turvallisuusorganisaation tehtävät ja vastuunjako 

Asuntoyhtiössä hallitus ohjaa ja isännöitsijä toteuttaa sovitut asiat, niin turvalli-

suudenkin suhteen.  Lisäapua hallintoon saadaan nimeämällä turvallisuuspäällikkö 

ja hänelle varahenkilö. On suotavaa, että valitut henkilöt tuntevat pelastuslain ja 

asetukset. Tehtävästä suoriutuminen edellyttää myös työturvallisuuslain tuntemus-

ta. Kelpoisuus voidaan varmistaa suorittamalla työturvallisuuskoulutus, mistä va-

kuutena annetaan kortti. Ellei yhtiön asukkaista löydy vastuunkantajia, voidaan 

kutsua tehtävään turvallisuusorganisaatio ulkopuolelta alan yrityksistä. 

Lopullinen vastuu turvallisuustasosta jää kuitenkin hallitukselle. Siksi valvonta tu-

lee järjestää ja laatia siitä riittävät dokumentit. Turvallisuusasiat voidaan käsitellä 

vuosittain yhtiökokouksessa. 

Pelastussuunnitelma 

Valtioneuvoston ja ministeriön asetusten uudistaminen oli käynnissä opinnäyte-

työtä laadittaessa. Uusi pelastuslaki tullee voimaan 2011 ja aiheuttaa muutoksia 

uusissa asunto-osakeyhtiöissä seuraavasti: ”Pelastuslaki (468/2003) korvataan 

vuoden 2011 alussa voimaan tulevalla uudella pelastuslailla ja samassa yhteydes-

sä uudistetaan sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista se-

kä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta (1384/2006) ja sisäasiainministeri-

ön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista (1385/2006).” (VN ase-

tus väestönsuojista) 

Pelastuslaissa annetaan määräykset rakennusten paloturvallisuudesta ja käyttötur-

vallisuudesta. Vuonna 2005 uudistuksessa pelastussuunnitelma (entinen turvalli-
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suussuunnitelma) määrättiin myös kiinteistöissä tehtäväksi ja valvottavaksi. Oh-

jeita pelastussuunnitelman laatimiseksi löytyy taloyhtiö.net – portaalista. 

Pilottikohteessa järjestettiin palotarkastus ja pelastussuunnitelma päivitettiin. Tar-

kastuksessa palomestari kiinnitti huomiota poistumisteihin palotilanteessa, pihan 

järjestelyihin, palovaroittimien määrään sekä sijaintiin, väestönsuojan kuntoon ja 

toimintavalmiuteen, sähköjärjestelmien turvallisuuteen. 

4.5 Strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyttäminen 

Strategiasuunnittelusta vastaa asunto-osakeyhtiössä hallitus, sen vahvistamisesta 

kuitenkin yhtiökokous. Toimintasuunnitelma on syytä valmistella avoimesti ja 

keskustellen osakkaiden kanssa vapaamuotoisesti asukasillassa. Kannattaa kuiten-

kin varmistaa, että toimintasuunnitelma tulee jossain muodossa vahvistettua var-

sinaisessa yhtiökokouksessa. Vain siten sen toimeenpano ja valvonta onnistuu. 

Alla on kuvattu strategian hyväksyttämisprosessi (Kari Sädeaho 2000):   

− Strategian esittely osakaskokouksessa 

− Mahdolliset muutokset 

− Strategian vahvistaminen yhtiökokouksessa 

− Toimeenpano 

− Strategian toteutuksen valvonta ja palaute 

4.6 Strategian ja toimintasuunnitelman toimeenpano 

Yhtiökokouksen vahvistama toimintasuunnitelman toimeenpanosta vastaa halli-

tus. Hallitus voi valtuuttaa isännöitsijän juoksevan hallintotyön lisäksi hoitamaan 

vastaavat tehtävät. Turvallisuuteen vaikuttavien töiden tilaus tapahtuu turvalli-

suuspäällikön ohjauksessa esim. isännöitsijän toimesta. 

Toimintasuunnitelman toteutumista valvotaan säännöllisesti ja vuosittain sitä voi-

daan esim. olosuhteiden muututtua tarkistaa. 

4.7 Strategian ja toimintasuunnitelman valvonta 

Toimintasuunnitelman valvonta kuuluu siis myös hallitukselle. Kuvissa 22 ja 23 

on esitetty mallit hallituksen vuosikellosta, jonka avulla tehtävät voi ajoittaa oi-

kein. 
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Pilottikohteessa hallituksen toimintasuunnitelman liitteenä esiteltiin Kiinteistölii-

ton mallista sovellettu vuosikello (kuva 23). 

 

Kuva 23 pilottikohteen vuosikello (Anssi Ticklén 2010) 
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5. POHDINTA  

Pohdintoja työn tavoitteiden toteutumisesta 

Pilottikohteen tavoitteena ollut strategia ja toimintasuunnitelman laadinta onnistui 

toimintasuunnitelman osalta hyvin. Se saatiin valmiiksi tavoitteen mukaisesti ja 

hallitus päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan esittää laaditun toimintasuunni-

telman vahvistamista yhtiökokoukselle seuraavassa varsinaisessa yhtiökokoukses-

sa. Strategiaa ei koko laajuudessaan ehditty tarkastella, koska akuutin putkiremon-

tin valmistelu vei käytössä olleita resursseja. Kiinteistöliiton Kari Sädeahon vuon-

na 2000 esittelemän ”Asumisen, omistamisen ja ylläpidon tavoitteiden laadintaoh-

jeen” mukaista visiota tai missiota ei yhtiölle lähdetty esittämään, koska termit 

tuntuivat asunto-osakeyhtiön osakkaista kovin vierailta. 

Pilottikohteen tilanteen arviointi ja teknisten sekä talorakenteiden analysointi to-

teutettiin erittäin huolellisesti ja siihen yhtiö käyttikin alueen muita yhtiöitä 

enemmän rahaa. Tulokset olivat palkitsevia, sillä vertailukohteina käytettyihin 

naapuriyhtiöihin verrattuna putkiremontin hankekustannus saatiin puolittumaan 

sisällön olellisesti muuttumatta.  

Osakkaiden mielipiteiden kuunteleminen, avoin viestintä ja hallituksen aktiivisuus 

tuli yllätyksenä alan toimijoille. Työn aikana havaittiin, etteivät kiinteistöalan pal-

velun tarjoajat ole valmiita ottamaan huomioon osakkaiden mielipiteitä. Putkire-

monttien parissa toimivat suunnittelijat, konsultit ja urakoitsijat ovat jämähtäneet 

omiin asemiinsa, eikä uusia menetelmiä haluta helposti ottaa harkintaan. 

Alueelta ei ollut helposti löydettävissä ammattilaisia, jotka osaisivat perustella 

esittämänsä valinnat ja esittää niiden kustannusvaikutukset puhumattakaan vaiku-

tuksista energiankulutukseen, asumisen haittoihin. 

Valitut päätavoitteet vuosille 2011–2015, toimintasuunnitelman päälinjat ja valit-

tujen päälinjojen mukaiset kunnossapitotehtävät, hallinnon ja taloudenpidon 

avainasiat, hoito- ja huoltotehtävät sekä turvallisuustehtävät perustuivat huolelli-

seen ja aikaa vievään valmisteluun. 
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6. KEHITYSEHDOTUKSET 

Mielenkiintoista koko työssä oli huomata, miten voimakkaasti asukkaiden ja 

osakkaiden päätöksentekoon vaikuttavat tunteet. Laskelmat ja saatavilla olevat 

asiakirjat tulkitaan eri tavoin riippuen katsojasta ja katsojan arviointikyvystä. 

Asunto-osakeyhtiön hallituksessa tulisikin olla asukkaiden ja osakkaiden ikä-, 

koulutus- ja ammattiprofiilia vastaava edustus. Hallituksen ja isännöitsijän tulee 

riittävästi aktivoida ihmisiä avoimeen keskusteluun ja huolehtia oikea-aikaisesta 

suunnitelmallisesta viestinnästä, hankkia riittävän ammattitaitoisia suunnittelijoita 

avuksi päätöksen teossa. Hallitus törmää usein markkinamiehiin, joiden mielipi-

teitä käytetään päätöksen teon perusteena. Oleellista on, että vaaditaan asiantunti-

joilta sitoutumista ja todellisiin kustannuksiin perustuvia suunnitelmia. 

Palveluita ja kumppaneita valittaessa taloyhtiön kannattaa miettiä haluamansa laa-

tutasot. Kuvassa 24 on malli isännöintitehtävien kilpailuttamisessa käytettävästä 

pisteytystaulukosta. Halvimmasta hinnasta saa esimerkissä parhaat pisteet. Halvin 

hinta on vertailuhinta, minkä suhteessa kalleimman tarjouksen antaneet pisteyte-

tään. Pisteyttämällä yrityksen laatua ja vastuuhenkilöiden pätevyyttä ja vertaamal-

la niitä asunto-osakeyhtiön asettamiin tavoitteisiin voidaan arvioida yritysten ky-

kyä selvityä tehtävistään. Arvioidun ja tavoitteiden mukaisen laadun vaikutus voi-

daan pisteyttää ja sen vaikutus laskea taulukon esimerkin mukaisesti.  

Yrityksiltä voidaan pyytää toimintasuunnitelmaa asunto-osakeyhtiölle tärkeiden 

asioiden hoitamisesta. Pisteyttämällä toimintasuunnitelmat saadaan muuten tas-

veertaiset yritykset paremmuusjärjestykseen. 

Vastuuhenkilöiden kokemusta arvioitaessa taloyhtiö voi määritellä halutut pis-

teytettävät ominaisuudet. Mikäli yhtiössä on tulossa laajoja peruskorjauksia, voi 

olla perusteltua painottaa vastuuhenkilön teknistä osaamista ja kokemusta.  

Pilottikohteen isännöitsijän kilpailutuksesta oli kerrottu luvussa 2.4. 
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Kuva 24 Isännöitsijän pisteytysmalli (Anssi Ticklén 2010) 
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Alan järjestöjen tulisi järjestää lisää koulutusta ja tiedostusta hallitusten jäsenille 

suurten korjaushankkeiden suunnitteluttamisesta. Päätöksen teon tueksi pitää val-

mistella malleja. Hallitusten ja asunto-osakyhtiöiden kustannustietoutta ja johta-

misen osaamista pitää kehittää. Kiinteistöliiton malliin perustuva pilottiyhtiölle 

räätälöity hallituksen strategiakellon mukaan toimiessaan hallitus voi varmistaa 

katkeamattoman ja johdonmukaisen toimintansa kokoonpanosta riippumatta. 

Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkaiden tulee myös itse ymmärtää, että 

kiinteistön ylläpito kannattaa suunnitella huolellisesti sen ensimmäisestä käyt-

töönottopäivästä alkaen. Kiinteistöä ei kannata päästää rapistumaan. 

Jotta hallitus voisi valmistella laajakantoisia ja osakkaan vastikkeeseen vaikutta-

via toimenpidesuunnitelmia useammalle vuodelle, täytyy yhtiön huolehtia, että 

− hallituksen toimikausi on riittävän pitkä 

− yhtiöjärjestys tukee strategiatyötä ja valvontaa, mm. mahdollistaa rahastoinnin 

− hallituksen kokoonpano vastaa osakasprofiilia 

− hallituksen osaaminen vastaa yhtiön tahtotilaa 

− hallitukseen luotetaan  

Osakkaiden tulee vaatia hallitusta valvomaan, että isännöistijältä ja palvelutarjo-

ajilta saadaan sovittua palvelua. Mutta osakkaiden tulee itse miettiä haluamansa 

laatutasot ja mitä ovat valmiita panostamaan. Yrityksissä strategiatyötä tekee toi-

miva johto yhdessä hallituksen kanssa. Asunto-osakeyhtiössä voisi isännöitsijä ol-

la aktiivinen toiminnansuunnittelija. Tämä edellyttää yhtiökokouksen valtuutusta. 

Järjestyssäännöistä toimintamallit 

Suomalaisille tyypillisesti ristiriitatilanteista ei keskustella suoraan naapurin kans-

sa, vaan haetaan hallitus ratkomaan pikkukiistojakin. Niitä tulee muun muassa 

kello kymmenen jälkeen aiheutuneesta häiriöstä tai pesutuvan ja kuivaushuoneen 

käytön aikarajan ylittämisestä tai auton virheellisestä pysäköinnistä. 

Osa yhtiön arvoista ja toimintatavoista voidaan kirjata järjestyssääntöihin. Osa jär-

jestyssäännöistä noudattelee kunnan asukkaille määräämiä yleisiä ohjeita. Järjes-

tyssäännöt on hyvä liittää yhtiöjärjestykseen ja tarvittaessa yhtiökokouksen esitys-

listalle, jos yhtiössä halutaan niille painoarvoa.  
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Parempiin tuloksiin päästään todennäköisesti sopimalla yhtiössä toimintatavoista 

yhteistapaamisissa. Järjestyssäännöt koetaan helposti liian autoritäärisenä. Tärke-

ämpää on osakkaiden ja käyttäjien sitouttaminen sovittuihin toimintatapoihin.  

Hallitus joutuu puuttumaan käytäntöihin, joihin osakkaat tai asukkaat ovat tottu-

neet. Yleisimpiä ovat tupakointi, häiritsevä käytös tai irtaimiston varastointi pois-

tumisteillä. Yhteisöllisyyttä lisäävät toimet, kuten yhteistapaamiset, parantavat 

asukkaiden käytäntöjä ja asiat voidaan ratkoa keskustelemalla vapaamuotoisesti. 

Kuntoarvio ja kuntotutkimukset 

Kiinteistön teknisten järjestelmien kunto tulee arvioida ja analysoida päätöksen 

teon tueksi. Säännöllinen arviointitoiminta ja tarvittavat kuntotutkimukset pitävät 

kiinteistön omistajien tiedot ajan tasalla. Samalla vältetään yllättävät vahingot. 

Tyypillisiä selvitysvaiheen toimenpiteitä ovat peruskuntoarvio rakennusosittain, 

taloteknisten järjestelmien kuntoarviot ja erilaiset kulutusmittaukset. 

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi RAKLI:n kiinteistöliiketoiminnan 

sanaston mukaan rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjes-

telmien yksityiskohtaista tutkintaa elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täs-

mentämiseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia menetelmiä, 

esimerkiksi kaakeleiden poistamista kosteusvaurion toteamiseksi. Kuntotutkimuk-

sia ovat sisäilmaston kuntotutkimus, vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus ja 

kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen tu-

loksia käytetään lähtötietoina korjaussuunnittelussa korjausten sisällön ja laajuu-

den määrittämiseksi. 

Katselmukset, selvitykset ja kuntoarviot uusitaan säännöllisin välein ja niiden pe-

rusteella laaditut toimenpide-ehdotukset merkitään kiireellisyysjärjestyksessä 

kunnossapito-ohjelmaan, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Kuntoarviot palvele-

vat päätöksentekoa, jos ei ole tarvetta selvittää korjausten laajuutta yksityiskohtai-

sesti. Kun epäillään vaurioita tai arvion tuloksena havaitaan suuria kustannuksia 

vaativia korjauskohteita, on syytä teettää kuntotutkimus riskikohdista. Kirjaamalla 

kunnossapito-ohjelma yhtiöjärjestykseen voidaan paremmin varmistaa ohjelman 

jatkuvuus hallinnon vaihtuessa. Ohjeita kuntoarvion laatimiseen mm. löytyy RT:n 

KH- korteista. 
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Kiinteistökatselmukset 

Kiinteistössä pidettävät katselmukset voidaan määritellä toimintasuunnitelmassa 

ja raportoida havainnoista säännöllisesti. Katselmukset voidaan sijoittaa yhtiöko-

kousta edeltävään jaksoon, jotta toimenpide-ehdotukset ehditään käsitellä halli-

tuksessa ennen varsinaista yhtiökokousta. 

Huoltokirjan käyttöönotto on jo määritelty rakennusmääräyksissä pakolliseksi uu-

diskohteissa. Myös vanhoissa kiinteistöissä on luontevaa suurten korjausten yh-

teydessä laatia huoltokirja ja ottaa se systemaattiseen käyttöön. Huoltokirjamallin 

saa tilattua RT:n verkkokaupasta. 

Kosteusriskien ja -haittojen arviointi 

Taloyhtiön kannattaa selvittää yhtiön ja osakkaiden kunnossapitovelvoitteiden 

vastuujako. Kylpyhuoneiden kunnostuksia suunniteltaessa suositellaan teetettä-

väksi kosteuskartoitus siten, että voidaan arvioida oleva tilanne ja remontin mah-

dolliset riskit. Osakkaiden ja yhtiön kannalta on oleellista pyytää arvioijalta riittä-

vän kattava analyysi ovatko kohonneet kosteudet haitallisia, mikä on vaurioriski 

ja vahingon todennäköisyys, mitkä ovat riskikohteet. Ei riitä, että raportissa luetel-

laan kosteuspitoisuudet ja oleva tilanne. 

Ulkoisten tekijöiden selvittäminen 

Investointien kannattavuuteen vaikuttaa oleellisesti kunnossapidon ja korjausten 

vaikutus kiinteistön jälleenmyyntiarvoon. Ullakkokerroksen rakentaminen saattaa 

olla kaupunkikeskustassa kannattavaa, mutta jo muutama kortteli kauempana 

kannattamatonta. Sijainnin vaikutus asuntojen myyntihintaan voidaan selvittää 

esimerkiksi Tilastokeskuksesta tai vaikka Jokakoti.fi – portaalista. Asuinalueen 

ympäristötekijöistä kannattaa teettää analyysi. Usein riittää, kun kirjataan alueen 

vaikuttimet ja tunnistetaan ne. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yhtiön osakkaiden sitouttaminen strategiaan vaatii taitavaa taustatyötä. On selvi-

tettävä erilaisten osakasprofiilien toiveet ja tavoitteet mahdollisimman luotettavas-

ti. Osakakyselyistä ja niiden vastauksista voitiin päätellä, että oli panostettava ky-

symyksien laadintaan. Kysymysten laatijan tulee osata asettua vastaajan asemaan 

ja laatia kysymykset yksinkertaiseen muotoon ja antaa vastausmalli. Kysymyksen 

tulee avata vastaajalle kysymyksen tarkoitus tai laatijan tulee selventää kysymys-

ten taustaa erikseen. Kyselyt eivät kuitenkaan aina paljasta oikeata kuvaa asioiden 

todellisesta tilasta. Mallikysymyksiä löytyy RT:n KH- korteista. 

Asukkaiden mielipiteitä kuulee parhaiten porraskäytävässä kahden kesken tai pie-

nemmissä ryhmissä pidetyissä epävirallisissa tapahtumissa. Hallituksen kannat-

taakin käyttää aikaa haastatteluihin ja tutustua asukkaihin syvemmin. Painotukset 

voisivat mukailla rakennusmääräyskokoelman osia asumisen laadusta. Pilottikoh-

teessa painotukset jaettiin neljään eri osaan. Valitut painotukset esiteltiin osakkail-

le asukasillassa ja kirjattiin taloyhtiön strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. 

Energiatehokkuus 

Taloteknisten järjestelmien energiansäästöpotentiaali voidaan selvittää energiakat-

selmuksella. Motiva Oy:n ohjeen mukaisen selvitystyön tuloksena yhtiö saa rapor-

tin laskelmineen. Kannattavuutta voi laskea vaikka takaisinmaksuperiaatteella. 

Rakennusteollisuuden julkaisema laskentalomake löytyy esim. RT:n nettisivuilta.  

Pilottikohteessa selvitystyön laatija esitti lämmitysjärjestelmän kunnostustoimia 

sekä valaisimien vaihtoa energiaa vähän kuluttaviin malleihin. Hanojen uusimisel-

la katselmoija laski säästöä syntyvän noin 16 % nykyisestä tasosta. 

Kulutustottumuksiin vaikuttavat toimet esim. vesimittarien asentamisen on todettu 

vähentävän asukkaiden vedenkulutusta, mutta kulutus saattaa palautua ennalleen. 

Markkinoilla on tarjolla monipuolinen valikoima vähän vettä kuluttavia hanoja. 

Huonelämpötiloja kannattaa tarkkailla ja selvittää kiinteistön poistoilmamäärät 

sekä analysoida ilmanvaihdon toimivuus. Motiva Oy:n malleja noudattaen voi-

daan kattavasti selvittää oleelliset energiaa hukkaavat rakenneosat ja kulutustot-

tumukset.    
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Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ”hukkaa” lämpöä noin 35 % koko kiin-

teistön tarpeesta. Hukkaa voidaan vähentää asentamalla lämmöntalteenotto pois-

toilmapuhaltimen yhteyteen ja siirtämällä talteenotettua lämpöä käyttöveteen.  

On syytä tarkkailla myös asukkaiden käyttötottumuksia, kuten tuuletetaanko asun-

toja talvipakkasilla. Energiankulutusta voidaan luotettavasti mitata ja analysoida, 

jos tunnetaan myös käyttötottumukset.  

Asumismukavuus 

Sisäilmayhdistyksen suositukset oleskelutilojen lämpötilaksi on +21 ˚C.  

Liikalämpö asuinhuoneistoissa on tyypillisin mukavuuden tunnetta lisäävä ainakin 

osittain tiedostamaton ominaisuus. Autoja lämmitetään talvella, että päästään liik-

keelle lämpimällä autolla. Asuntoihin halutaan asuntosauna. Pyykinpesu ja kuiva-

us halutaan hoitaa asunnon sisällä. TV:t suurenevat ja kuluttavat entistä enemmän 

energiaa.  

Eräs keino on pyrkiä järjestämään asuntokohtainen mittaus ainakin niistä kulutus-

kohteista, jotka katetaan vastikkeella. Voidaan pyrkiä muuttamaan vastike mitta-

ukseen perustuviin maksuihin. Asukaskyselyn perusteella saadaan tietoa toiveista 

ja tottumuksista, mutta aihe vaatisi lisäselvityksiä sekä tutkimuksia ja asukas-

kyselyn analysointia päätöksen tekoa palveleviksi mittareiksi. Mukavuuteen vai-

kuttaa esim. siivoustyön laatu. Ylläpidon, kunnossapidon ja hoidon laatutasoja ei 

usein yhtiön toimesta aseteta, vaan kilpailutetaan palvelut vain hinnalla. KH- kort-

teja kannattaa käyttää apuna ja määritellä palvelutuottajien kanssa yhdessä halutut 

laatutasot tai sitoa ne KiinteistöRYL:iin (kiinteistöpalveluiden yleisiin laatumääri-

tyksiin).  

Asukasmukavuuden toteutumista voidaan mitata pyytämällä asukaspalaute koulu-

arvosanoin. Valvomalla jatkuvasti omaa toimintaansa voi palvelutuottaja itsekin 

dokumentoida ja raportoida tilaajalle toiminnan tason.  

Turvallisuus 

Kulkukauppiaita näkyy entistä useammin ja asuntovarkaudet lisääntyvät. Ikäänty-

vien asukkaiden turvallisuuden tunne syntyy eri asioista kuin työssä käyvien tai 

lapsiperheen. Teknisillä järjestelmillä saadaan turvallisuustasoa nostettua. Ovisil-
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mä voidaan asentaa porrashuoneen oveen, ovipuhelinjärjestelmällä kulkua voi-

daan rajoittaa, markkinoilta on saatavilla hälytyslaitteita sekä yhteisiin tiloihin että 

asuntoihin.  

Asuinkiinteistöjen turvallisuustasoa säädellään määräyksin. Paloturvallisuus, me-

lun torjunta, rakenteiden lujuus, putoamissuojaus, esteettömyys, eristäminen kos-

teutta ja kylmää vastaan ovat määräyksissä ja ohjeissa selkeästi kuvattuja ominai-

suuksia. Pelkästään 2000-luvun alusta on säädetty n. 80 uutta eri määräystä ja oh-

jetta. Kiinteistön turvallisuustasosta päätettäessä kannattaa neuvotella viranomais-

ten ja alan asiantuntijoiden kanssa. Turvallisuustaso on määräystenkin mukaan 

kuvattava pelastussuunnitelmassa, jota on valvottava vuosittain.  

Hoitopalvelusopimuksiinkin on muistettava kirjata vastuut kuten lumen pudotta-

misesta ja hiekoituksesta. 

Yhteisöllisyys 

Naapureita ei tunneta, kuljetaan portaissa tervehtimättä. Yhteisöllisyyttä paranta-

via toimia suurten peruskorjaushankkeiden yhteydessä on mahdollista toteuttaa. 

Yhteistilojen käyttötarkoituksen muutokset ja ihan pienet toimintatapojenkin 

muutokset voidaan suunnitella ison muutostyön ohessa. 

Pilottikohteessa testattiin asukaskyselyllä osakkaiden halukkuutta yhteisöllisyyttä 

parantaviin toimenpiteisiin kuten talonmiehen asunnon muuttamista kerhotilaksi. 

Niihin ei osakkailta tullut kannatusta.  

”Ruutanastrategia” 

Taloyhtiö voi suunnitelmallisestikin toteuttaa J. Sarasvuon lanseeraamaa ”Ruu-

tanastrategiaa”, jos siihen löytyy perusteet. Kunnossa olevaan kiinteistöön ei tar-

vitse suunnitella raskaita korjauksia. Valinnan tekee yhtiökokous. 
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Yhtiö    

Asunto-osakeyhtiö 

Hämeenlinna 

Hallitus 

Hallituksen kokoonpano alk. 17.12.2009  

pj. Anssi Ticklén 

varsinaiset jäsenet 5 henkilöä 

Varajäseniä kaksi henkilöä 

Tilintarkastaja 

Kaksi HTM- tilintarkastajaa 

Isännöitsijä 

Isännöitsijätehtäviä on hoitanut Isännöinti _______ KY, vastuuisännöitsijänä on toimi-
nut A.M. 

 

Palvelusopimukset  

Huolto-, siivous- sekä muut palvelusopimukset on koottu isännöitsijän toimittajaluette-
loon. Palvelusopimusten laatimisesta ja valvonnasta vastaa isännöitsijä. 

Turvallisuusorganisaatio 

Turvallisuuspäällikkönä toimii P. H. 

Turvallisuuspäällikkö vastaa pelastussuunnitelman mukaisista toimenpiteistä ja rapor-
toi ne vuosittain varsinaisessa kokouksessa. 
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Visio 

Yhtiö tuottaa asumispalveluita osakkailleen ja asukkailleen mahdollisimman edullises-
ti. 

Päätehtävä 

Yhtiön päätehtävänä on huolehtia ylläpitää asuntoja ja kiinteistöä suunnitelmallisesti 
yhtiöjärjestyksen sekä voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Valitut päälin-
jat ja niiden halutut ominaisuudet on lueteltu alla. Kuvassa 3 on hallituksen ehdotus 
toimintasuunnitelmaksi 2011–2015 ja tehtävien kiireellisyysjärjestys. 

Toimintalinjat 

1. Energiatehokkuus, ET- luokka v:een 2015 mennessä C (v. 2010 E)  

• kiinteistön energian kulutusta pidetään kohtuullisena valvomalla ja suunnittele-
malla kunnossapitotoimet siten, että huomioidaan energiankulutusta vähentävät 
toimenpiteet 

• talotekniikan korjauksen ja perusparannuksen yhteydessä lämmityskuluja pudote-
taan kolmanneksella 

2. Asumisen viihtyisyys, asukaspalaute arvosana 4 v:een 2015 mennessä 

• palvelusopimusten halutut laatutasot kuvataan ja mittareista sovitaan seuraavien 
palvelutuottajien kanssa 2011 aikana 
• isännöintipalvelut 
• kiinteistöhuolto  

• ensimmäinen asukaskysely järjestetään 2012 ja tulokset käsitellään varsinaises-
sa yhtiökokouksessa 

Energiatehokkuus  

Kunnossapito 

Kiinteistön kunnossapidon suunnittelusta ja toteutuksesta talousarvion puitteissa vas-
taa isännöitsijä. Hallitus vastaa pidemmän aikajakson toimintalinjoista. 

Tavoite 

Kiinteistön kunnossapito on suunniteltua ja hallittua, jotta vahingoilta vältytään. Kiin-
teistön arvo säilyy huolehtimalla kunnossapidosta As Oy lain II osassa 4 luvussa tar-
koitetulla tavalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain vahvistetaan 5-
vuotisohjelma, jonka valmistelee hallitus. 

Toimenpideohjelma 2011–2015 

1. Talotekniikan korjaus ja perusparannus toteutetaan 2011–2012 

• hankeohjelma 10.5.2010 rev. D mukaisesti n. 1,0 M€ 

2. Ehdotus 5 – vuotisohjelmaan  

• 20.5.1996 peruskuntoarviossa esitetyt korjaukset 
• vesikatteen kunnostus tai uusiminen sekä turvavarusteiden lisääminen 2013 

noin 20 000 € 
• huoltomaalaukset yhteisissä tiloissa ja ullakolla n. 7 000 €/ vuosi 2015 mennessä, 

yhteensä n. 14 000 € 
• parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimus ja energiansäästöpotentiaalin selvittä-

minen 2012 n. 6 000 €, varsinaiset kunnostustoimenpiteet 2015–2020 
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Johtaminen on tehokasta ja aktiivista 

Organisaatio 

Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan. Hallitus nimittää isännöitsijän ja 
turvallisuuspäällikön. Organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 1. 

Tavoitteet 

Pidentämällä hallituksen toimikautta kahteen tilikauteen pyritään varmistamaan toi-
minnan vakaus ja jatkuvuus. Hallituksen kokoonpanoa supistetaan seitsemästä vii-
teen. Hallituksen jäsenten vaihtuessa puheenjohtaja vastaa uusien jäsenten pereh-
dyttämisestä ja dokumentoinnista. Hallitus valvoo järjestelmällisesti toimintasuunni-
telman toteutumista vuosikellon mukaisesti (liite 1). 

Toimenpideohjelma 2011–2015 

1. Hallituksen toimikausi määritellään yhtiöjärjestyksessä kahdeksi vuodeksi kerral-
laan 

2. Hallituksen varsinaisia jäseniä valitaan kolme ja varajäseniä kaksi 

3. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, joka ni-
mittää yhden vastuuhenkilön  

 

Kuva 1 Asunto-osakeyhtiön organisaatiokaavio 

  

Yhtiökokous Tilintarkastajat Hallitus

Palvelut, jätehuolto 
ym. Hoito Kunnossapito, 

huolto

Isännöitsijä ja 
turvallisuuspäällikkö
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Yhtiöjärjestys 

Voimassa oleva yhtiöjärjestyksessä määritellään As Oy lain 13 § mukaiset asiat.  

Tavoitteet 

Yhtiöjärjestys saatetaan 2010 voimaan tulevan lain mukaiseksi ja ajantasaistetaan. 
Päätehtävän ja vision toteutuksen kannalta oleelliset asiat kirjataan yhtiöjärjestykseen 
ja niitä valvotaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.   

Toimenpideohjelma 2011–2015: 

1. Yhtiöjärjestys saatetaan ajan tasalle ja vahvistetaan seuraavassa varsinaisessa 
yhtiökokouksessa 2011 

• kiinteistötiedot 
• yhteisten tilojen merkintä  
• yhteisten tilojen käyttötarkoitus 
• osakkeiden omistusoikeus kaikilla  
• osakkailla oikeus vuokrata asuntonsa  
• yhtiön lunastusoikeus poistetaan  

2. Varsinainen yhtiökokous määritellään pidettäväksi kerran vuodessa ja esityslistal-
le lain määräämien kohtien lisäksi otetaan 

• pelastussuunnitelman toteutuminen 
• kunnossapito-ohjelman toteutumisen valvonta 
• toimintasuunnitelman toteutumisen valvonta 

Järjestyssäännöt 

Tavoite 

Yhtiön järjestyssäännöt uudistetaan vastaamaan paremmin käytäntöä ja järjestys-
säännöt korvataan toimintaohjeilla. Valvotaan tulevaisuudessa yhtiökokouksissa.  

• yleiseen järjestykseen liittyvät ohjeet 
• talopesulan käyttö 
• yhteisten tilojen käyttö 

Toimenpide-ohjelma 2011–2015 

Osakkaille ja asukkaille järjestetään 2011 aikana tilaisuus keskustella toimintatavoista 
ja tavoitteista.  Uudet järjestyssäännöt korvataan toimintaohjeilla ja vahvistetaan v. 
2012 kevätkokouksessa. 

Taloudenpito on suunnitelmallista 

Yhtiön talous suunnitellaan ja esitellään 5- vuotisohjelmana. Suunnittelusta vastaa 
hallitus. Vuosittain suunnitelmaa tarkennetaan talousarvioon. Talousarvion laadinnas-
ta vastaa isännöitsijä. 5- vuotisohjelma ja talousarvio käsitellään varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa.  

Tavoite 

Yhtiövastike pidetään kohtuullisena ja todelliseen kulutukseen perustuvana.  

Hoitovastike pyritään pitämään indeksiin sidottuna nykyisellä tasollaan 0,33 
€/osake/kk-> n. 3,00 €/m2/kk.  

Talousarvioon sisältyy suunniteltu kunnossapitoon varattu osuus seuraavasti tilikau-
sittain. (budjetoitu 2009 0,10 €/htm2/kk).  

• v. 2011 n. 0,30 €/htm2/kk 
• v. 2012 n. 0,40 €/htm2/kk 
• v. 2013 n. 0,50 €/htm2/kk 
• v. 2014 n. 0,50 €/htm2/kk 
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Tätä laajemmat kunnossapitotoimet rahoitetaan pankkilainoilla. Talopesulan, saunan 
ym. käytön kustannukset veloitetaan käyttäjiltä tilojen ja laitteiden lasketun kustannus-
tason mukaisesti. Autojen sähkölämmityspaikkojen laskut ohjataan osakehuoneisto-
jen ja käyttäjien todelliseen kulutukseen perustuen. 
 
Kaukolämmön kulutus ja lämmityskulut perusparannusten jälkeen pienenevät ja kus-
tannus puolitetaan v. 2015 mennessä. (v. 2009 n. 36 000 €). 
Lämpimän veden kulutus vähenee vesimittareiden asentamisen ansiosta ja kulutus 
putoaa n. 10 % v. 2015 mennessä. (v. 2009 150 l/henk). 
Kiinteistösähkön kulutus vähenee ohjatun ja energiaa säästävien valaisimien myötä 
n. 20 %. v. 2015 mennessä (v. 2009 n. 35 MWh). 
  
Hoidon ja huollon kustannus pidetään nykyisellä tasollaan (indeksi).    
 
Toimenpideohjelma 2011–2015 
 
Isännöitsijä laatii vuosittaisista kunnossapitotoimenpiteistä suunnitelman talousarvi-
oon. Isännöitsijä järjestää asuntokohtaisen kulutusten valvonnan veden kulutuksesta. 
Kulutukseen perustuva laskutus otetaan käyttöön viimeistään v. 2012.  

Asumisen viihtyisyys 

Asukaspalaute 

Ylin päätäntävalta on asunto-osakeyhtiön osakkailla. Yhtiön asunnoista on jo yli puo-
let vuokrattu. Vuokralaisten osallistuminen päätöksentekoon varmistetaan. 

Tavoite 

Asumisviihtyisyys nostetaan kiitettävälle tasolle ja yhtiön osakehuoneistoista saatava 
vuokratuotto pidetään hyvällä tasolla. 

Toimenpideohjelma 2011–2015 

Vuokralaiset valitsevat asukasedustajan, jolle myönnetään oikeus osallistua yhtiöko-
koukseen As Oy lain III osan 6 luvun 11 § mukaisia vuokralaisia koskettavia asioita 
käsiteltäessä.   Viihtyvyyttä mitataan vuosittain asukaskyselyllä. 
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Liite- ja lähdeluettelo 
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Liite 1, Hallituksen vuosikello 

 

Kuva 2 Pilottikohteen hallituksen vuosikello 
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Liite 2, Yhteenveto toimintasuunnitelman painotuksista  

 
Toimintalinja Kiireellisyys 

1-5 (5 tär-
kein) 

Tavoitteet 
2015 mennessä 

Nyk. 
09 

Tot  
10 

Tot  
2011 

Tot  
2012 

Tot 
2013 

Toimenpiteet, 
(HUOM) 

Energiatehokkuus 5 ET –luku <140 
kWh/bm2  
Energialuokka C 
Lämmityskulut#/ 
vuosi < 20 t€  
Vedenkulutus 
<140l/henk/vrk 
 

189 
 
 
E 
 
27 
 
153  

    Talotekniikan korja-
us ja perusparannus 
Hankeohjelma D 
2011 
5 – v. kunnossapito-
ohjelma 2011–2015 
(#kaukolämpö, vesi, 
sähkö 543 MWh x 
0,05 €) 
Valvonta 

Talous on hans-
kassa 

5 Yhtiövastike  
0,33 €/osake/kk 
(3,10 €/m2) 
Kunnossapidon 
osuutta kasvatetaan 
0,50:een €/m2/kk 

0,33 
 
3,10 
 
 
0,10 
 
 
 

    5 – v. toimenpideoh-
jelma 
Säännöllinen kulu-
tusvalvonta ja rapor-
tointi 

Johtaminen on 
tehokasta ja aktii-
vista 

4 Hallitus laatii ja val-
voo toimintasuunni-
telmaa 

ei 
ole 

    Toimintasuunnitelma 
2011- 2015 
Hyväksytetään 
osakkailla varsinai-
sessa yhtiökokouk-
sessa 

Asumisen viihtyi-
syys 
 

4 Yhtiöjärjestys ja toi-
mintaohjeet käytössä 

v:lta 
1963 

    Päivitetään yhtiöjär-
jestys ja järjestys-
säännöt korvataan 
toimintaohjeilla 
Valvotaan yhtiöko-
kouksessa 

Asumisen viihtyi-
syys 

3 Palveluiden asukas-
palautteen arvosana 
4 

     Yhtiö määrittelemiä 
palveluiden haluttuja 
laatutasoja valvo-
taan ja asukaspa-
laute kootaan 2:sti 
vuodessa 

Turvallisuus 3 Pelastussuunnitelma 
on valvotussa käy-
tössä 

     Päivitetään pelas-
tussuunnitelma ja 
valvotaan yhtiöko-
kouksessa 

Kuva 3 Yhteenvetotaulukko pilottikohteen toimintasuunnitelman pääkohdista  
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yhteensä yhteensä yhteensä tarkastus
Tilatarpeet: Talonmiehen asunto kyllä ei tyhjä yht % 

vastannei
sta

% 
asunnoist
a

Tutkitaan talonmiehen asunnon 
muutosmahdollisuus esim. kerhohuoneeksi

4 19 5 28 14 % 10 %

Selvitetään palvelutuottajilta talonmiehen 
asunnossa tuotettavien palveluiden hinta
esim. parturi, lounas, hieronta, jalkahoito, 
jumppa ym.

3 19 6 28 11 % 8 %

Selvitetään edellytykset talonmiehen 
asunnon vuokraamiseksi. Kunnostetaan 
muun hankkeen yhteydessä.

18 4 6 28 64 % 45 %

Oma asunto

Selvitetään kylpyhuoneen kunnostaminen 
osakkaan toimesta, halutut laatutasot, 
kustannukset, rahoitus ja avustukset

8 9 11 28 29 % 20 %

Selvitetään pesukoneen asennusmahdollisuus ja 
kustannukset asuntoon osakkaan toimesta

1 16 11 28 4 % 3 %

Kylpyhuone on jo kunnostettu 16 9 3 28 57 % 40 %

Pesukone on jo hankittu asuntoon 17 6 5 28 61 % 43 %

Selvitetään keittiön kunnostaminen osakkaan 
toimesta, halutut laatutasot, kustannukset ja 
rahoitus

2 19 7 28 7 % 5 %

Selvitetään muu kunnostus, mikä? esim. 
esteetöntä kulkua ja omatoimisuutta 
parantavat toimenpiteet

5 15 8 28 18 % 13 %

Kellaritilat

Selvitetään talouskellarin komeroiden 
korvaaminen kylmiöllä ja muulla varastotilalla

9 12 7 28 32 % 23 %

Selvitetään pesutuvan 
korjauskustannukset ja laitteiden 
uusiminen

14 6 8 28 50 % 35 %

Selvitetään pesutuvan käyttötarkoituksen 
muutos esim. varastoiksi

2 19 7 28 7 % 5 %

Selvitetään pesutuvan vuokrausmahdollisuus 
palvelutuottajalle, joka järjestää pesu- ja 
kuivauspalvelun

2 19 7 28 7 % 5 %

Selvitetään polttoainevaraston, roskien 
polttotilan muutos varastoiksi, 
sisäänkäynti polttoaineluukun tilalle.

10 11 7 28 36 % 25 %

Selvitetään lastenvaunuvaraston ja 
roskakuilun hyödyntämismahdollisuudet 
tekniikan reitteihin.

13 7 8 28 46 % 33 %
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Ullakkotilat

Selvitetään ullakkokomeroiden siirto kellariin 
tai pihatasolle, ed. tilamuutosten ja kaavan 
edellytykset

4 19 5 28 14 % 10 %

Selvitetään kuivaushuoneen muutos yhtiön 
saunatiloiksi ja ikkunoiden avaaminen 
julkisivuun

3 18 7 28 11 % 8 %

Selvitetään kuivaushuoneen 
käyttötarkoituksen muutos ja 
myyntimahdollisuus

3 17 8 28 11 % 8 %

Selvitetään hissin pysähdystasojen muutos 
ullakolle, kerrostaso-ovien levennyksen ja 
hissikorin muutoskustannukset

7 13 8 28 25 % 18 %

Selvitetään tuloilman 
esilämmitysmahdollisuudet esim. lisäämällä 
ullakolle lämmönvaihdin ja tarvittavat kanavat  

6 10 12 28 21 % 15 %

Muut toivottavat tilamuutokset, mitkä? 3 25 28 0 % 0 %
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Energiatehokkuus: Oleva taso E (189 
kWh/bm2)
Paras taso A (alle 100 kWh/bm2)

kyllä ei ei

Selvitetään taloteknisten järjestelmien 
energiasäästövaihtoehdot ja kustannukset 
sekä vaikutukset ylläpitokustannuksiin

15 4 9 28 54 % 38 %

Selvitetään rakennuksen vaipan (julkisivut, 
yläpohja, ikkunat) 
energiasäästövaihtoehdot, kustannukset ja 
vaikutukset ylläpitokustannuksiin

14 6 8 28 50 % 35 %

Olen valmis muuttamaan tottumuksiani 
säästääkseni energiaa

11 3 14 28 39 % 28 %

Asunnossa on energiataloudelliset 
kodinkoneet

14 4 10 28 50 % 35 %

Selvitetään asunnon energiataloudellisten 
kodinkoneiden hankintakustannukset ja 
säästöpotentiaali

5 13 10 28 18 % 13 %

Asunnossani on vähän vettä kuluttavat 
vesikalusteet

8 8 12 28 29 % 20 %

Selvitetään vähän vettä kuluttavien 
hanojen, suihkun hankintakustannukset ja 
säästöpotentiaali

10 8 10 28 36 % 25 %

Käytän kylpyammetta 5 16 7 28 18 % 13 %
Käytän suihkua alle 5 min 17 5 6 28 61 % 43 %

Vältän hanojen turhaa aukipitämistä 23 1 4 28 82 % 58 %

Selvitetään huoneistokohtaisen veden 
mittauksen kustannukset ja 
säästöpotentiaali

15 7 6 28 54 % 38 %
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Esteettömyys

Selvitetään toimenpiteet kaikilta hissin 
pysähtymistasoilta esteettömän kulun 
järjestämiseksi, hissin kulkuaukon levennys, 
korin suurennus

8 13 7 28 29 % 20 %

Selvitetään hissin uusimiskustannukset ja 
avustukset

9 12 7 28 32 % 23 %

Selvitetään asuntojen esteettömyyttä 
parantavat toimenpiteet, kustannukset ja 
avustukset

7 7 14 28 25 % 18 %

Selvitetään yhteyden järjestäminen 1 krs. 
tasolta ulos siten, että kulku onnistuu 
ilman apulaista myös rullatuolilla, luiska 
pihatasolta

12 4 12 28 43 % 30 %

Haluan asuntooni paremman sisäilman, 
laatuluokka S2=
asunnoissa hallitut ilmavirrat, tuloilma 
suodatettu ja esilämmitetty

2 10 16 28 7 % 5 %

Haluan asuntooni paremman sisäilman, 
laatuluokka S1= huoneistokohtainen lämmön, 
kosteuden ja ilmavirtojen puhtauden hallinta 
mahdollista

3 11 14 28 11 % 8 %

Sisäilmasto ja energiataloudellisuus

Olen tyytyväinen sisäilmaan, nykyinen 
ilmanlaatu riittää

22 3 3 28 79 % 55 %

Asunnossani on tällä hetkellä liian lämmintä/ 
kylmää

6 10 12 28 21 % 15 %

Asunnon sopiva lämpötila on 21 ˚C 18 3 7 28 64 % 45 %

Tuuletan asuntoa päivittäin 12 13 3 28 43 % 30 %

Asunnossani on vedontunnetta, mistä? 10 13 5 28 36 % 25 %
Asunnossani on häiritsevää hajua, esim. 
viemäri

6 16 6 28 21 % 15 %

Asunnossani on tunkkainen sisäilma 2 20 6 28 7 % 5 %
Valaistus ja sähkötekniikka

Asuntoni valaistus on riittävä 26 0 2 28 93 % 65 %
Puhelin- tai internetyhteys toimii katkeamatta 22 0 6 28 79 % 55 %

Televisiokanavat näkyvät katkeamatta 23 2 3 28 82 % 58 %
Häiritsevää melua ei kuulu, ulkoa, 
naapuriasunnosta, yhteisistä tiloista

8 15 5 28 29 % 20 %

Vapaamuotoinen palaute hallitukselle
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