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Tutkimuksessa tarkasteltiin asunto-osakeyhtiöissä ennakoivan kunnossapidon toteutumista, esiintyvän korjausvelan muodostumista sekä syitä velan jatkuvaan kasvuun. Ennalta
oli jo tiedossa, että mahdollinen heikko taloustilanne asunto-osakeyhtiössä aiheuttaa korjausten lykkäämistä ja korjausvelan kasvua.
Tutkimuksessa etsittiin ensisijaisesti syitä sekä tarpeellisten korjausten lykkäämiseen, että
korjauslaajuuden supistamiseen asunto-osakeyhtiöissä. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena, jossa vastaajina olivat yhtiöiden hallitusten jäsenet sekä isännöitsijät. Näin saatiin
huomioitua sekä korjausten maksajien, että puolueettoman tahon näkökulmat.
Tutkimustulosten mukaan korjausten lykkäämisellä on suurin vaikutus korjausvelan syntymiseen, ennakoivan kunnossapidon toiminta on vain satunnaista. Korjausten lykkäämiseen
on havaittavissa kolme suurempaa tekijää. Ennakkokäsitys asunto-osakeyhtiön heikon taloustilanteen vaikutuksesta tarpeellisiin korjauksiin, pitää tutkimuksen mukaan paikkansa,
mutta ei selitä kaikkea. Lainsäädännön tai muun viranomaistahojen ohjauksen vaikutus korjausten oikea-aikaisuuteen on tutkimustulosten mukaan liki olematon. Toisin sanoen,
asunto-osakeyhtiöiden on mahdollista lykätä tarvittavia korjauksia rikkomatta lakia, asetuksia tai määräyksiä. Kolmantena tekijänä, ja mahdollisesti edelliseen liittyvänä, on asuntoosakeyhtiöissä yleisesti esiintyvä välinpitämätön suhtautuminen kiinteistön kunnossapitoon.
Sen seurauksena yhtiössä asioita ei käsitellä, eikä päätöksiä tehdä, ja se johtaa väistämättä
korjaushankkeiden viivästymisiin. Lisäksi viivästyksille löytyi myös useita yksittäisiä syitä,
joista useimmiten toistui korjaushankkeiden tarpeellisuuden heikko perustelu osakkaille.
Tämä näyttäisi johtavan helposti korjaustarpeen vähättelyyn sekä yleiseen epätietoisuuteen
yhtiössä, ja siten tarvittavia päätöksiä etenemisestä ei saada tehtyä.
Havaittuihin ongelmakohtiin ei ole helppoja tai yksiselitteisiä ratkaisuja. Tutkimuksen perusteella viranomaistaholta tarvittaisiin selvästi nykyistä vahvempaa ohjausta, ehkä jopa muutosta lainsäädäntöön. Yleisen tietämyksen lisääminen asunto-osakeyhtiöissä on myös selvästi tarpeen. Tässä asiassa, nyt ja ainakin vielä lähitulevaisuudessa, avainroolissa ovat
isännöitsijät sekä ulkopuoliset asiantuntijat.
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Lyhenteet
PTS

Pitkän tähtäimen suunnitelma. Yleensä taulukko- tai listamuotoinen tekninen suunnitelma 5 – 10 vuoden kuluessa kiinteistöön kohdistuvista korjauksista sekä niiden ajankohdista sisältäen karkeat kustannusarviot.

KPS

Kunnossapitosuunnitelma. Muistuttaa sisällöltään paljon PTS:aa, mutta
siinä on otettu huomioon myös asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön todellinen
budjetti sekä taloustilanne.

KPTS

Kunnossapitotarveselvitys. Asunto-osakeyhtiölain edellyttämä kirjallinen
selvitys kiinteistön kunnossapitotarpeesta, jonka hallitus esittelee varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain.

Termit
Korjausvelka eli korjausvaje. Kertoo rahallisesti tai suhdelukuna sen,
kuinka paljon rakennukseen olisi pitänyt investoida, jotta sen kunto olisi
käytön kannalta hyvä. Korjausvelka kasvaa niin kauan kunnes korjaukset
on tehty.

Korjauksen investointivelka. Lainan määrä joka on otettu ja käytetty rakennuksen korjaamiseen. Velan määrä laskee kun lainaa lyhennetään.

Kiinteistönhoito. tarkoittaa kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, johon kuuluu rakenteiden ja järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto,
siivous ja ulkoalueiden hoito (lumi- ja kasvityöt, puhtaanapito).

Kunnossapito eli kunnostava korjausrakentaminen. tarkoittaa korjausrakentamista, jossa rakennuksen tai kiinteistön käytettävyys palautetaan hyvälle tasolle uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet rakenteet tai järjestelmät. Kohteen suhteellinen laatutaso ei olennaisesti muutu kunnossapidon seurauksena.

Ennakoiva kunnossapito. Korjausrakentamista ajoitettuna siten, että missään vaiheessa eivät rakennusosan alkuperäiset ominaisuudet alene merkittävästi.

Suunniteltu käyttöikä. Rakennusosalle asetettava käyttöikävaatimus. Vaatimuksen voi asettaa rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja tai suunnittelija.
Käyttöikä. Käyttöönoton jälkeinen aika, jona rakennusosa toimii sille asetettujen vaatimusten mukaan, kun riittävää ja asianmukaista, huoltoja ja
kunnossapitoa on suoritettu.
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1

Johdanto

Wise

Group

Finland

Oy

on

talonrakennusalan

konsultointi-,

suunnittelu-

ja

rakennuttamispalveluja uudis- ja korjauskohteisiin tarjoava suomalainen yritys. Yrityksen
toimialat

ovat

Rakennetekniikan

suunnittelu,

Talotekniikan

suunnittelu,

Rakennuttaminen ja Korjausrakentaminen. Edustan yrityksessämme Korjausrakentamisen toimialaa ja osastomme palvelu- ja vastuualueisiin kuuluvat korjaushankkeiden valmisteluvaiheen erilaiset tutkimus-, arvio- ja selvitystehtävät. Lisäksi osastomme vastaa
kiinteistön kuntoarviopalvelusta ja osallistumme aktiivisesti sekä hanke- että korjaussuunnittelutehtäviin, vaikka vastuu niistä palveluista on hallinnollisesti muilla osastoilla.
Tämän opinnäytteen laadinnan aikana yrityksessämme on toteutettu strateginen siirto
laajentua infra-alan suunnittelu- konsultointisektorille. Käytännössä tämä toteutetaan yhdistymisenä Sito Oy:n kanssa. Uusi yritys aloitti yhdistyneenä uudella nimellä Sitowise
Oy 1.1.2018.

Yleisesti on tiedossa, että Suomen rakennuskannassa on paljon korjausvelkaa, joka on
valtaosin seurausta siitä, että rakennusten korjauksia ei ole suoritettu oikea-aikaisesti
ja/tai oikealla laajuudella. Yrityksemme ollessa mukana kiinteistöjen korjaushankkeissa,
tulee tämä ilmiö toistuvasti esiin, riippumatta siitä missä roolissa kulloinkin olemme, tai
missä vaiheessa korjaushanke on menossa. Syyt, etenkään korjauksen liian suppealle
laajuudelle, ei kuitenkaan aina ole tiedossa tai selviä. Oletuksena on, että syitä puutteille
on useita, ja ne todennäköisesti vaihtelevat sekä kiinteistön, että kiinteistön omistajatahon mukaan. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä on yleistä, että kunnossapidosta ja korjauksista halutaan usein tinkiä korkeina pidettävien korjauskustannusten vuoksi. Tätä
lisäksi ruokkii yleinen tietämättömyys ja siitä seuraava talouden kannalta lyhytnäköinen
ajattelutapa, sekä joskus jopa osakkaiden henkilökohtainen eduntavoittelu. Koska rakennusten kunnon ei voida antaa loputtomiin heikentyä, on laajemmatkin korjaukset
väistämättä lopulta edessä ja korjaus on tällöin lähes aina kalliimpaa.

Tässä työssä tarkastellaan myös mitä velvoittavia tai ohjaavia lakeja, asetuksia määräyksiä tai ohjeita rakennusten kunnossapitoon liittyy. Ennakkokäsityksenä on että olemassa olevat lait kyllä pyrkivät ohjaamaan oikeaan suuntaan, mutta ilmeisen kevyellä
tasolla. Tämä saattaa olla yhtenä osatekijänä korjausten lykkääntymiseen taloyhtiöissä.
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Myös muilla kiinteistöjen omistajatahoilla kuin asunto-osakeyhtiöillä kunnossapidon
puutteisiin vaikuttavat varmasti taloudelliset asiat, mutta yrityksemme tuhansien asiakasprojektien perusteella ongelmia on yleisesti Suomessa myös mm. prosessissa, toimintamalleissa, tiedonkulussa sekä yleisessä tietotasossa. Esimerkiksi yleisiä ovat tapaukset,
joissa asuinkiinteistölle on suoritettu asianmukainen kiinteistön kuntoarvio ja siitä on laadittu raportti sekä pitkätähtäimen suunnitelma (PTS), mutta edes vähäisimpiä suositeltuja korjauksia ei toteuteta, eivätkä syyt tähän tunnu olevan tiedossa.

Kun ajatellaan edellä mainittuja seikkoja yrityksemme toimialan kannalta, on havaittavissa, että koko korjaushankkeen valmisteluvaiheiden väleillä on useita rajapintoja,
joissa asiat eivät aina etene hallitusti tai ne viivästyvät. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnossapidon suunnittelu, korjaustarpeen sekä laajuuden tarkempi määrittely, korjauksen
varsinainen tekninen suunnittelu sekä suunnittelun eteneminen korjauksen toteutukseen. Näiden vaiheiden välillä tarvitaan tyypillisessä asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen päätös tai useita, ja ellei päätöstä saada aikaiseksi korjaushanke vähintään viivästyy
tai pahimmillaan se haudataan useaksi vuodeksi. Näiden ongelmien edes osittainen selvittäminen voisi auttaa kehittämään alalla toimijoita toivottuun suuntaan, sekä parantaa
yleisellä tasolla taloyhtiöiden kunnossapidon ennakointia. Tätä kautta vaikutukset saattavat näkyä välillisesti myös laajemminkin, sillä yrityksemme on merkittävä toimija alallaan.

1.1

Tutkimuksen näkökulma ja työn rajaukset

Työssä tarkastellaan niiden kunnossapitotoimenpiteiden eli korjausten toteutumista,
jotka edellyttävät erillistä teknistä suunnittelua ja suoritetaan ammattitaitoisen urakoitsijan toimesta. Selvyyden vuoksi todettakoon vielä, että jatkuva kiinteistönhoito ja normaali
huoltotoiminta on rajattu kokonaan tämän työn ulkopuolelle.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti asunto-osakeyhtiöt. Tietoja kerättiin erikseen sekä isännöitsijöiltä että hallitusten jäseniltä. Isännöitsijät ovat voineet huomioida
antamissaan tiedoissaan myös hallinnoimansa kiinteistöosakeyhtiöt.
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1.2

Tavoitteet

Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena löytää syitä siihen, miksi asunto-osakeyhtiöissä
kiinteistön kunnossapitoa ei suoriteta oikea-aikaisesti ja riittävällä laajuudella, ja korjausvelkaa syntyy. Toisaalta tavoitteena on samalla havainnoida ja todentaa niitä keinoja ja
toimintatapoja, joilla näissä asioissa on onnistuttu. Ensisijainen tavoite on siis vastata
kysymykseen: Miksi asunto-osakeyhtiöiden rakennusten kunnossapitoa ei suoriteta ennakoivasti ja riittävällä laajuudella? Ensisijaisen tavoitteen toteutumisesta riippuva työn
toissijainen tavoite on etsiä mahdollisia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotta kunnossapidon
toteutumista saataisiin parannettua ja sitä kautta vaikuttaa korjausvelkaan.

1.3

Kiitokset

Tämän työn tekemisen mahdollisti ensisijaisesti nykyinen työnantajani Sitowise Oy (entinen Wise Group Finland Oy), joka on tarjonnut minulle mahdollisuuden jo vuosien ajan
toimia alalla ja seurata asiantuntijan näkökulmasta asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden kaikkia vaiheita.
Erityiskiitokset ansaitsee tuotepäällikkö ja päätoimittaja Heidi Uusitalo Omataloyhtiö.fi –
lehdestä/-palvelusta, joka on osa Sanoma Digitali / rakentaja.fi rakennusalan viestintätaloa. Päätoimittaja Heidi Uusitalo mahdollisti omalla henkilökohtaisella työpanoksellaan
laajan kyselytutkimuksen tekemisen tätä opinnäytetyötä varten. Kyselytutkimus on olennainen ja kriittisen tärkeä osa tätä työtä.
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2.1

Tutkimusmenetelmät

Kirjallisuus

Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin kirjallisuuslähteitä lähinnä selvittämään, kuinka rakennusten kunnossapitoa ohjataan lakien, asetusten, määräysten sekä ohjeistuksien
avulla. Koska työn painopiste on Asunto-osakeyhtiöissä, ovat merkittävimpinä lakeina
mukana Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki. Vuonna 2015 voimaan tullut Asumisterveysasetus on myös merkittävässä roolissa, ja sitä sovelletaan erittäin laajalti myös julkisten rakennusten osalta.
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Toisaalta kirjallisuuslähteistä etsittiin myös tietoa kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon käytöstä ja käyttötavoista. Tätä opinnäytetyötä aloitettaessa oli kuitenkin jo tiedossa,
että ennakoivaa kunnossapitoa ja sen periaatteita sovelletaan nykyisin enimmäkseen
teollisuudessa, eikä vielä laajamittaisemmin kiinteistöjen tai rakennusten saralla.

Kolmantena asiana kirjallisuuden kautta tarkasteltiin korjaushankkeiden laajuuden vaikutusta pidemmän aikavälin kustannuksiin, painopisteenä tässäkin asunto-osakeyhtiöt.
Yksinkertaistettuna siis, kannattaako korjaushankkeet aina eriyttää toisistaan, ja jos ei
niin mitä kannattaisi korjata yhtenäisesti. Tällä asialla on selkeä yhtymäkohta ennakoivaan tai oikea-aikaiseen korjaamiseen sekä oikean korjauslaajuuden määrittelyyn.

Tämän työn kannalta merkittävimmät kirjallisuuslähteet ovat:

2.2

•

Maakäyttö- ja rakennuslaki 1999

•

Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999

•

Asunto-osakeyhtiölaki 2010

•

Asumisterveysasetus, eli Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja
muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 2015

•

Suomen rakentamismääräyskokoelma

•

Rakennustiedon ohjekortit (RT-kortisto).

Kyselytutkimus

Työn lopputuloksen kannalta keskeisin toimenpide on hankkia ja analysoida kirjoittamatonta tietoa suoraan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden avainhenkilöiltä. Tietoa hankittiin
laajamittaisella kyselyllä sekä suorilla haastatteluilla. Kohderyhminä olivat erikseen ammatti-isännöitsijät, jotka toimivat vaikuttajina, sekä asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet, jotka toimivat päättäjinä. Kumpikin kohderyhmä on työn kannalta erittäin merkittävä ja tärkeää on saada tietoja sekä puolueettomalta taholta että suoraan korjauksista
maksavan tahon osalta.
Kyselyt teetettiin koko Suomen mittakaavassa laajalla jakelulla Omataloyhtiö.fi –palvelun
kautta, joka on osa Sanoma Digitali / rakentaja.fi rakennusalan viestintätaloa.
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3

3.1

Havainnot ja tulokset kirjallisuuslähteistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan vuonna 1999, joten siinä esitettyjä asioita on tullut noudattaa koko 2000-luvun ajan. Lyhyesti sanottuna laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttämisestä. Kyseisen
lain perustavoitteena on toisaalta järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle, ja toisaalta edistää kestävää kehitystä muun muassa talouden, sosiaalisuuden sekä kulttuurin osalta. Laki turvaa suunnittelun laadun, monipuolisen asiantuntemuksen, avoimen tiedottamisen käsiteltävissä asioissa sekä toisaalta yksilön mahdollisuuden osallistua asioiden valmisteluun. [1.]

12 § Rakentamisen ohjauksen tavoitteet

Lain 1. luvussa on yleiset säännökset ja sen pykälässä 12 käsitellään yleisellä tasolla
rakentamisen ohjausta. Tavoitteita on kirjattu kolme: [1.]
•

hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän
sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista.

•

rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja
säilyttäviin ratkaisuihin;

•

rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa
hoitoa ja kunnossapitoa.

Kaksi ensimmäistä tavoitetta liittyy suoraan rakentamisen lopputuotteiden ominaisuuksiin, eli siihen mitä rakentamisella saadaan aikaiseksi. Sen sijaan kolmas tavoite kertoo
sen, että maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa myös huolehtimaan rakennetusta ympäristöstä. Huomattavaa on, että jo lain yleisen tason osuuteen on kirjattu kunnossapidon suunnitelmallisuus sekä jatkuvuus. [1.]

Luku 17 -Rakentamisen yleiset edellytykset

Luvun 17 pykälissä 117 a § - 117 i § on tarkennettu rakennuksilta vaadittavia ominaisuuksia osa-alueittain. Yleisvaatimuksena on, että rakennuksen tulee olla tarkoitustaan
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vastaava sekä korjattavissa ja huollettavissa. Korjaushankkeisiin on viitattu hyvin yleisellä tasolla tässä kohtaa ja mainitaan vain, että korjaustyössä tulee huomioida rakennuksen ominaisuudet sekä erityispiirteet. Tarkennettuja vaatimuksia on esitetty rakennuksen lujuudelle ja vakaudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, käyttöturvallisuudelle, esteettömyydelle, meluntorjunnalla ja ääniolosuhteille sekä energiatehokkuudelle.
[1.]

Pykälässä 177 i § on erikseen kirjattu vaatimus rakennuksen käyttö ja huolto-ohjeen laadinnasta. Vaatimus on varsin yksiselitteinen uudisrakentamisen osalta: rakennukselle,
jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje.
Korjausrakentamisessa laki velvoittaa käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaan, kun korjaushanke on luvanvarainen. Kummassakin tapauksessa ohjeen laadinnasta on vastuussa
rakennushankkeeseen ryhtyvä. Käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä on kirjattu laissa vain
erittäin yleisellä tasolla. [1.]
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen
ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu
käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja
kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.

Pykälässä 119 § kerrotaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus rakennuksen asianmukaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Asianmukaisuus
edellyttää säännösten, määräysten sekä hankkeelle saadun rakennusluvan noudattamista. Kiinteistöjen kunnossapidon kannalta olennaista on, että laki velvoittaa tässä kohtaa ensinnäkin rakennushankkeeseen ryhtyvältä riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen, ja toisaalta varmistamaan, että kaikki muut rakennushankkeeseen osallistujat
täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja heillä on tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna
riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. [1.] Pykälä on tulkittavissa siten, että mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei itsellään ole riittävää osaamista ja edellytyksiä hankkeen
hoitamiseen, on hän velvollinen hankkimaan asiantuntija-apua. Laissa ei ole suoraan
eritelty, milloin edellytykset kunkin tehtävän osalta täyttyvät, mutta suunnittelun ja työnjohdon osalta on maininta kelpoisuusvaatimuksien täyttymisestä. Tällä viitataan esimerkiksi suunnittelijoiden tarvittaviin eri pätevyystasoihin hankkeen vaativuuden mukaan.
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Luku 22 Rakennetun ympäristön hoito

Pykälässä 166 § on suoria velvoitteita koskien rakennuksen kunnossapitoa siltä kannalta, minkälaisessa kunnossa rakennus on ja minkälaiset olosuhteet siellä tulee vallita.
[1.]
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti
täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon
kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.

Pykälässä on mainittu lisäksi mahdollisista seuraamuksista laiminlyöntitapauksissa. Laki
antaa rakennusvalvontaviranomaiselle mahdollisuuden määrätä rakennuksen korjattavaksi tai turvallisuusriskin vuoksi asettaa rakennus käyttökieltoon tai jopa määrätä purettavaksi. Kyseisten asioiden varmistamiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä
teetettäväksi myös erilaisia kuntotutkimuksia ennen toimenpidemääräyksen antamista.
[1.]

Rakennuksen kunnon seurantaan laki veloittaa hyvin rajatusti. Pykälässä 166 § on ainoastaan maininta, että rakennuksen omistajan on seurattava rakennuksen kantavuuden
kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Seurannan tapaan tai tiheyteen ei ole velvoitetta tai ohjetta. Muille rakenneosille tai järjestelmille ei ole asetettu lakisääteistä kuntotason seurantavelvoitetta. [1.]

3.1.1

Yhteenveto Maankäyttö- ja rakennuslaista

Kun lakia tarkastellaan opinnäytetyön ongelman kannalta, on havaittavissa että lakia rikkomatta on täysin mahdollista tehdä korjauksia taloudellisesta näkökulmasta liian myöhään ja liian suppealla laajuudella. Laki antaa reunaehtoja, sille, miten rakennus tulee
rakentaa tai korjata, ja minkälaiset vaatimukset rakennuksen tulee täyttää huolimatta sen
iästä. Laki ei kuitenkaan velvoita korjaamaan ennakoivasti, eikä toisaalta määrittele tehtävän korjauksen laajuutta. Tämän perusteella asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden korjausvelan kasvua ei voida pysäyttää tai edes hillitä vetoamalla maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää, sillä laki käsittelee asioita varsin yleisellä tasolla ja siinä säädetään laajemmin ympäristöä sekä kaavoitusta koskevia asioita.
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3.2

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki on tullut voimaan 2010 ja käsittelee tämän opinnäytetyön kohderyhmää selvästi lähemmin kuin edellä käsitelty Maankäyttö- ja rakennuslaki. Laki on jaettu kahdeksaan osaan ja 29:een lukuun. [2.]

1 luku, Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Lain yleisissä osissa 1. luvun pykälässä 5 § käsitellään yhtiön toimintaa yleisellä tasolla
ja heti alussa on esitetty, että yhtiö huolehtii hallinnassaan olevien rakennusten pidosta
sekä Asunto-osakeyhtiölain sekä oman yhtiöjärjestyksensä mukaan. Näin ollen laki ottaa
kantaa rakennusten ja kiinteistöjen hoitoon, osakkaiden omien oikeuksien, vastuiden ja
velvoitteiden ohella. Pykälässä 5 § on useita mainintoja siitä, että yhtiöjärjestys määrittelee tai voi määritellä paljonkin asioita rakennusten ja kiinteistönpidosta sekä myös
muusta yhtiön toiminnasta joka liittyy rakennusten käyttöön. [2.] Tästä on tulkittavissa,
että yhtiöjärjestys voi olla hyvin vahva dokumentti ja näin ohjata yhtiön toimintaa merkittävästi enemmän kuin ylemmän tason laki.

Pykälä 13 § Yhtiöjärjestyksen sisältö

Asunto-osakeyhtiölaissa on edellytys, että asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys,
jossa on aina mainittava vähintään [2.]:
•

yhtiön toiminimi

•

yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta

•

yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste

•

jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja
noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden
lukumäärä

•

järjestysnumerolla yksilöitynä mikä tai mitkä osakkeet oikeuttavat hallitsemaan mitäkin osakehuoneistoa

•

yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat ja
muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat;

•

yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen
suuruuden ja maksutavan.
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Edellä esitetystä listasta on havaittavissa, että yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällössä ei
ole yhtään kohtaa, mikä ohjaisi kiinteistön tai rakennusten kunnossapitoa. Toisin sanoen
laki antaa mahdollisuuden määritellä kunnossapitoon liittyviä asioita tarkemmin yhtiöjärjestyksessä, mutta mikäli yhtiö ei ole niin tehnyt, ei yhtiöjärjestyskään ohjaa kunnossapitoa lainkaan.

4 luku, Kunnossapito

Lain osassa II on kokonainen luku kunnossapitoon liittyen. Laki on kirjoitettu kuitenkin
suurimmalta osin siitä näkökulmasta, että mikä taho on maksajana erilasisissa tapauksissa. Pykälässä 1 § on mainittu yleisesti, että yhtiön rakennusten ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken laissa esitetyn vastuunjaon mukaisesti. Poikkeuksena tässä kohdassa on, että yhtiöjärjestykseen on mahdollista sisällyttää lain asettamasta vastuunjaosta poikkeavia määräyksiä. Yksi kunnossapidon kannalta merkittävä asia on pykälässä 1 § mainittu seikka, että kunnossapitotyön
suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan
hyvää rakennustapaa. [2.] Tässä on kuitenkin tärkeää huomioida, että laissa mainittu
hyvä rakennustapa on tapauskohtainen seikka, eikä sitä ole mahdollista määrittää täsmällisesti. Kokemusperäisesti on tiedossa, että esimerkiksi oikeudessa käsiteltävien riitatapausten yhteydessä hyvästä rakennustavasta on jouduttu ja joudutaan jatkuvasti tekemään tulkintoja ja näin ollen sille muodostuu tapauskohtainen muoto.

Pykälässä 2 § on käsitelty yhtiön kunnossapitovastuuta. Laki antaa tietyt rajat siihen,
mikä rakenneosa tai järjestelmä kuuluu yhtiön vastuulle ja mikä osakkaalle. Edellisten
kohtien tapaan, myös lain tämä osuus käsittelee vastuita lähinnä siitä näkökulmasta, että
mikä taho toimii kunnossapitotyön maksajana. [2.]

Asunto-osakeyhtiön johto ja edustaminen

Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään yhtiön johtamisen edellyttämät elimet. Laissa mainitaan yksiselitteisesti, että yhtiöllä on oltava hallitus. Isännöitsijä voi olla, mikäli yhtiökokous niin päättää tai yhtiöjärjestys määrää. Laki asettaa hallituksen vastuuseen varainhoidon järjestämisen lisäksi yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon
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asianmukaisesta järjestämisestä. Laki on tässä kohtaa kirjattua hyvin yleisellä tasolla,
eikä esimerkiksi rakennusten pidon asianmukaisuudelle ole tarkennusta. [2.]

6 luku, Yhtiökokous

Lain osassa III on luku liittyen yhtiökokouksen pitämiseen ja sisältöön. Pykälässä 3 § on
käsitelty vähimmäissisältöä. Hallituksen on esiteltävä kirjallinen selvitys kunnossapidon
tarpeesta joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi kirjallisesti
on esitettävä jo suoritetut huomattavat kunnossapito- ja muutostyöt sekä niiden ajankohdat. Tässä on siis suora lain asettama vaatimus kunnossapitotarveselvityksen (KPTS)
laatimiselle, mutta sen tarkkuutta ei ole määritelty lainkaan. [2.]

3.2.1

Yhteenveto Asunto-osakeyhtiölaista

Asunto-osakeyhtiölaista on havaittavissa samankaltaisia ongelmallisuuksia tämän opinnäytetyön kannalta kuin Maankäyttö- ja rakennuslaistakin. Laki määrittelee melko tarkasti mikä taho on vastuussa missäkin tapauksessa, mutta kokonaisuutena jää käsitys,
että vastuita on jaettu lähinnä kustannusten osoittamiseksi oikeille tahoille. Yleisellä tasolla on mainittu, että yhtiö on vastuussa kiinteistön ja rakennuksen pidosta, hallitus johtaa yhtiötä ja yhtiökokouksessa on esitettävä kunnossapitotarveselvitys. Näin ollen laki
ei tarkemmin velvoita, eikä toisaalta tarjoa tarkempaa toimintamallia kunnossapidon oikea-aikaisuuteen eikä laajuuteen.

3.3

Terveydensuojelulaki

On ymmärrettävää, että Terveydensuojelulaki ei anna suoria velvoitteita rakennusten
kunnossapitoon. Koska tämän lain yksi tarkoitus on sekä ylläpitää ja edistää väestön ja
yksilön terveyttä ja toisaalta ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa, otettiin se kuitenkin mukaan kirjallisuustarkasteluun. Eräs yhtymäkohta rakennusten korjausvelkaan on kokemusperäinen tieto siitä, että lukuisat kosteusvauriot sekä niistä aiheutuneet sisäilmaongelmat ja äkilliset korjaustarpeet ovat toisinaan suoraa seurausta rakennuksen muun
kunnossapidon laiminlyönnistä tai korjausten tarpeettomasta lykkäämisestä.
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Lain yleisessä osiossa on velvoite elinympäristössä, johon rakennuksetkin luonnollisesti
kuuluvat, suoritettavien toimintojen harjoittamisesta mahdollisuuksien mukaan siten, että
ihmisille ei aiheudu terveyshaittoja. Elinympäristö tulisi toisaalta suunnitella siten että yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Laissa velvoitetaan muun muassa asuntojen
olosuhteiden osalta, että asunnossa oleskelu ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Jos terveyshaitta on todettu, antaa laki pakottavia keinoja asian korjaamiseksi. Laki ei ota kantaa pakottavienkaan korjausten laatuun tai laajuuteen, mutta siinä on todettu, että terveyshaitan syyt ja aiheuttaja tulee selvittää ja haitta poistaa. [3.]

Havaintojen perusteella laissa ei oteta juuri kantaa, kuinka rakennusten osalta yksilön
terveyttä tulisi ylläpitää tai varsinkaan edistää. Laki on kuitenkin selväsanainen ja jyrkkä
silloin kun terveyshaitta on todettu. [3.] Kiinteistön kunnossapidon kannalta tällöin korjausta tehdään siis jo liian myöhään.

3.4

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015

Asetus 545/2015 on niin sanottu Asumisterveysasetus, jossa säädetään asunnon ja
muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä toisaalta ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, kun olosuhteita selvitetään. [4.]

Asumisterveysasetus ei aseta itsessään suoraa velvoitetta minkään asian korjaamiselle,
mutta määrittelee melko tarkasti mm. asumistilojen hyväksyttävät olosuhteet ja antaa
numeerisia raja-arvoja useille eri olosuhdetekijöille. Asetusta on tarkoitus soveltaa terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Elleivät olosuhdevaatimukset täyty, on asetuksen
mukaan toimenpiteisiin ryhdyttävä, kuten myös Terveydensuojelulaissa on todettu. Asetuksen mukaan toimenpide ei ole aina välttämättä korjaus, vaan se voi olla esim. asian
tutkiminen tarkemmin. Asumisterveysasetuksella ei näin ollen ole vaikutusta kunnossapidon oikea-aikaisuuteen tai laajuuteen. [4.]

3.5

Rakennusmääräyskokoelma

Suomessa on ollut jo kauan käytössä kattava määräyskokoelma liittyen rakentamiseen.
Sitä on sovellettu ensisijaisesti uudisrakentamisessa, mutta myös korjausrakentamisessa siltä osin kuin toimenpiteiden laatu ja laajuus tai mahdollinen käyttötarkoituksen
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muutos on sitä edellyttänyt. Määräykset pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja
määräyksissä on tarkennettu rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet. Huomattavaa
on, että Rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat
velvoittavia. Samoissa dokumenteissa on lisäksi ministeriön antamia ohjeita, mutta ne
eivät ole velvoittavia. Ympäristöministeriön mukaan rakentamista koskevien määräysten
soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi, eli rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet
voidaan huomioida määräyksiä sovellettaessa.

Tiedossa on, että määräykset korvaavat rakentamista koskevat uudet asetukset tulevat
voimaan vuoteen 2018 mennessä. Osa asetuksista on jo julkaistu ja osa on vielä valmisteilla. Siirtymäaikana määräyksiä sovelletaan kuten tähänkin saakka. Merkittävänä
erona uusissa asetuksissa aiempiin määräyksiin nähden on, että korjausrakentamisessa
sovellettavat asiat eritellään uudisrakentamisesta entistä selvemmin. [5.]

3.5.1

Osa A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa yksiselitteisesti laatimaan uudisrakennukselle
käyttö- ja huolto-ohjeen. Ohjeen sisältöä, laadintaa ja soveltamista on käsitelty rakennusmääräyskokoelman osassa A4. Korjausrakentamisessa ohje on laadittava, kun
hanke on edellyttänyt rakennuslupaa. Tällöin käyttö- ja huolto-ohje laaditaan sille rakennusosalle tai järjestelmälle, jota haettu lupa koskee. [6.]

Määräyskokoelman osan A4 yleiset asiat

Määräys velvoittaa ottamaan käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisessa huomioon rakennuksen ja sen osien säilyminen suunnitellun käyttöiän ajan. Lisätietona on annettu, että rakennuksen ja sen osien säilyminen edellyttää suunnitelmallista ylläpitoa. Tästä on tulkittavissa, että huolto-ohjeessa tulisi olla jollakin tasolla määritettynä myös ylläpitävät korjaukset koko suunnitellun käyttöiän ajalle. [6.] Esimerkkinä voidaan ajatella vaikka konesaumattua peltikattoa, jonka käyttöikä on normaaleissa olosuhteissa noin 60 vuotta. Kattoa tulee huoltaa ja korjata elinkaarensa aikana useaan kertaan, jotta se säilyy edes
lähelle 60 vuotta toimintakuntoisena.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa, että laadittava käyttö- ja huolto-ohje on
sisällöltään

asianmukainen.

Urakan

loppukatselmuksessa
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rakennusvalvontaviranomaisen tulee tarkastaa, että laadittu käyttö- ja huolto-ohje on asianmukaisesti laadittu. Tarkastuksesta tulee tehdä merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan.
[6.]

Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Määräys velvoittaa sisällytettävän käyttö ja huolto-ohjeeseen rakennuksen sekä rakennusosien kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Lisäksi siinä tulisi olla
vielä omistajalle ja ylläpito-organisaatiolle sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat
tiedot. Ohjeena määräyksen täyttämiseen on annettu listaus, mitä tietoja kunnossapidon
kannalta olennaisista rakennusosista tulisi esittää. [6.]
•

rakennusosien käyttöikätavoitteet

•

rakennusosien arvioituja kunnossapitojaksoja ennakoitune kunnossapitotoimenpiteineen

•

tietoja pintarakenteista ja materiaaleista ja niiden kunnossapitotoimenpiteistä

Kun tarkastellaan määräyksessä ilmoitettua käyttö ja huolto-ohjeen sisältöä, on havaittavissa, että tiedon ja dokumenttien määrä voi olla erittäin suuri. Opinnäytetyön kannalta
määräyksen ja sen ohjeen sisällöstä nousee esiin kaksi merkittävää seikkaa. Ensinäkin
määräys velvoittaa sitovasti sisällyttämään käyttö- ja huolto-ohjeeseen kunnossapitoon
liittyvät lähtötiedot. Toisin sanoen huolto-ohjeessa tulisi olla rakennuksen tai ohjeen alaisen rakennusosan piirustukset kattavasti, sillä lähes poikkeuksetta kaikkiin kunnossapitotoimenpiteisiin tarvitaan piirustuksia vähintään valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa.
Toisaalta määräyksen ohjeosuuteen on kirjattu, että käyttö- ja huolto-ohjeessa olisi hyvä
esittää rakennusosien kunnossapitojaksot sekä niiden ennakoidut kunnossapitotoimenpiteet.

3.5.2

Muut rakennusmääräyskokoelman osat

Muut Suomen rakennusmääräyskokoelmaan kuuluvat osat käsittelevät muun muassa
alueille, rakennuksille sekä taloteknisille järjestelmille asetettuja vaatimuksia. Määräykset käsittelevät kattavasti kaikkea rakentamiseen liittyvää, mutta oikeastaan vasta siitä
eteenpäin, kun päätös jostakin hankkeesta on tehty ja tekninen suunnittelu on aloitettu
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tai alkamassa. Kiinteistön kunnossapidon oikea-aikaisuuteen tai oikean tapauskohtaisen
korjauslaajuuden määrittämiseen määräyksiä ei ole. [7, 8, 9, 10.]

Asumisterveysasetuksen lisäksi myös Rakennusmääräyskokoelmassa on suuri joukko
vaatimuksia rakenteille, järjestelmille ja olosuhteille, joita voidaan hyödyntää rakennusten kunnon ja toiminnan seurannassa ja valvonnassa. Useimmiten kuitenkin määräyksiin
ja ohjeisiin tutustutaan vasta silloin kun jokin ongelma tai vaurio on jo syntynyt, jolloin
useimmiten korjaus on jo myöhässä.

3.6

Muut kirjallisuuslähteet rakennusten ennakoivaan kunnossapitoon liittyen

Kuten edellä todettiin, ennakoivan kunnossapidon käsite on tuttu etenkin prosessiteollisuuden alalla, mutta rakennusten ja kiinteistöjen piirissä se on Suomessa harvinaisempaa. Toisaalta täsmälleen samaa periaatetta noudattavat useimmat yksityisautoilijat, viedessään autonsa määräaikaishuoltoon eikä korjaamoon vasta sen hajottua.

Erno Olkkosen opinnäytetyö 2011

Erno Olkkonen on tehnyt mainion opinnäytetyön (YAMK) Metropolian Ammattikorkeakoulussa vuonna 2011 liittyen asuinkiinteistöjen korjaushankkeiden laajuuden vaikutuksista taloudellisuuteen. Yleistäen sanottuna, hän on tehnyt laajan vertailun siitä, onko
jatkuvien pienempien korjausten teettäminen todellisuudessa edullisempaa kuin kerralla
tehtävien laajempien korjausten. Olkkonen päätyi lähes yksiselitteisesti tulokseen, että
jos jotkin (kaksi tai useampi) rakenneosittaiset tai järjestelmäkohtaiset korjaukset ajoittuisivat noin 5 vuoden sisälle toisistaan, on ne taloudellisesti kannattavampaa yhdistää
kuin tehdä erikseen, huolimatta suuremmasta kertaluontoisesta investointikustannuksesta. Mielenkiintoista tuloksessa on lisäksi se, tulos ei näyttänyt muuttuvan merkittävästi, vaikka kaksi korjattavaa asiaa eivät liittyisi teknisesti selvästi toisiinsa. [11.] Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka ikkunat ja vesikatto. Jos molemmat ovat uusimisen tarpeessa 5 vuoden sisällä, kannattaa ne uusia samalla kertaa, vaikka teknisesti ne eivät
liity toisiinsa. Kustannussäästöä saadaan vähintään suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja työmaan perustamiskustannuksissa, sillä nämä tehdään tällöin vain yhteen kertaan. Kustannussäästöt kohdentuvat lisäksi urakkahintoihin tilanteissa, joissa korjattavat
osa-alueet liittyvät teknisesti läheisesti toisiinsa ja etenkin kun kyseessä on laajempi tai
koko rakennuksen kattava peruskorjaus. Kun kunnossapitoa suunnitellaan asunto-
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osakeyhtiöissä, on todennäköistä, että tätä tosiasiaa ei osakkaiden, hallitusten tai isännöitsijöidenkään keskuudessa tiedosteta aina. Konkreettisen esimerkin saa isojen vuokrataloyhtiöiden toimintamalleista. He tekevät tyypillisesti peruskorjaukset kerralla koko
rakennukseen, ja jos se ei olisi taloudellisesti kannattavampaa kuin pienet korjaukset,
näin tuskin toimittaisiin. [11.]

JUKO-ohjeistokansio

Huolimatta siitä, että ennakoivan kunnossapidon periaatteita ei ole laajemmin otettu
käyttöön taloyhtiöissä, on sen eduista ja hyödyistä tietoa kyllä olemassa. Esimerkki tästä
on Julkisivuyhdistys ry:n julkaisema JUKO-ohjeistokansio ja etenkin sen A osan korjausstrategiat ohje. Ohje on päivitetty 2005 ja se on laadittu ulkovaippakorjausten näkökulmasta, mutta samat periaatteet pätevät myös esimerkiksi talotekniikan korjauksissa.
Ohjeessa esitetään neljä vaihtoehtoista tapaa kunnossapitoon. Heikoin niistä on, että
kunnossapidosta luovutaan kokonaan ja rakennusosan tai järjestelmän uusiminen on
lopulta ainoa vaihtoehto. Tällöin myös vaurio- sekä terveysriskit nousevat huomattavasti.
Ohjeen mukaan paras vaihtoehto on ennakoiva kunnossapito, jolloin varmistetaan, ettei
rakennusosan tai järjestelmän alkuperäiset ominaisuudet merkittävästi alene missään
vaiheessa. [12.]

Parhaan ja huonoimman vaihtoehdon väliin jäävät ne kaksi, joita taloyhtiöissä suurimmalta osin nykyisin noudatetaan, niin sanotut suunnitelmallinen sekä tarpeenmukainen
kunnossapito. Niiden keskinäisenä erona on, että tarpeenmukaisessa kunnossapidossa
korjaustarve todetaan esim. kuntoarviolla tai –tutkimuksella, ja suunnitelmallisessa noudatellaan enimmäkseen ohjeellisia kunnossapitojaksoja ja käyttöikäarvioita. Näissä on
kummassakin selkeä riski korjauksen lykkääntymiselle tai väärälle korjauslaajuudelle.
Tarpeenmukainen kunnossapito myöhästyy heti, jos kuntoarviota ja -tutkimuksia ei ymmärretä tehdä ajoissa ja toisaalta osa rakennuksista voi olla korjaustarpeessa jo ennen
ohjeellista kunnossapitojaksoa, jolloin suunnitelmallinenkin toimintamalli ohjaa korjauksen liian myöhään. [12.]
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4

Kyselytutkimuksen sisältö

Valtaosa tässä työssä hyödynnetystä tiedosta hankittiin kyselytutkimuksen avulla.
Vaikka kohderyhmiä oli kaksi, isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenet, oli kysymysten päämääränä selvittää samoja asioita. Kysymysten asetteluun ja sisältöön jouduttiin vastaajien roolien eroavaisuuksien vuoksi tekemään joitakin muutoksia. Isännöitsijät pystyivät vastaamaan vaikuttajan näkökulmasta yleisemmällä tasolla koskien kaikkia isännöimiään kohteita. Toisaalta hallituksen jäsenet kykenivät vastaamaan vain
oman taloyhtiönsä osalta, mutta päättäjän näkökulmasta. Koska vastauksia haluttiin
mahdollisimman paljon, pyrittiin vastaaminen tekemään helpoksi ja nopeaksi. Tästä johtuen osassa kysymysten vastausvaihtoehdoista jouduttiin tekemän kompromisseja saatavan informaation tarkkuuden ja vastausten lukumäärän maksimoimisen välillä. Kysymykset oli jaettu kolmeen kategoriaan: yleistiedot, ennakoivan ja suunnitelmallisen kunnossapidon menetelmät ja toimivuus, sekä kysymykset korjaushankkeiden oikea-aikaisuudesta ja –laajuudesta. Kummallekin kohderyhmälle osoitetussa kyselyssä oli samankaltainen johdanto. Seuraavassa johdannon keskeisimmät asiat:
Kysely on osa jatkuvatoimista kehittämishanketta, jolla pyritään alan toimintamallien kehitystarpeiden selvittämiseen ja kehittämiseen valtakunnallisesti. Kyselyn
tarkoituksena on kartoittaa asunto-osakeyhtiöissä esiintyviä ongelmakohtia korjaushankkeiden valmisteluissa sekä syitä tärkeidenkin korjausten lykkääntymiseen. Toisaalta halutaan tarkastella kuinka teollisuudesta jo tuttua, mutta rakennusten osalta uudehkoa, ennakoivan kunnossapidon ajatustapoja harjoitetaan taloyhtiöissä. Toki on selvää, että ongelmia ei esiinny kaikissa taloyhtiöissä ja korjaukset sekä kunnossapito hoidetaan ajallaan ja mallikkaasti. Myös toimivista toimintatavoista halutaan tietoja, jotta keinoja ja menetelmiä voidaan edelleen jalostaa ja kehittää.
Kehityshankkeen ja kyselyn taustalla on ajatus lisätä ymmärrystä tekijöistä, jotka
kasvattavat jo ennestään suurta korjausvelkaamme koko Suomen mittakaavassa.
Ymmärryksen kautta voisi olla mahdollista löytää keinoja velan kasvun hillitsemiseksi tai lopulta jopa pysäyttämiseksi.
Tässä kyselyssä korjaushankkeeksi on määritelty sellainen urakka, mikä edellyttää korjauksen teknistä suunnittelua ja ammattitaitoista urakoitsijaa suorittamaan
työn. Kaikki jatkuvat huoltavat toimenpiteet sekä varsinainen kiinteistönhoito/huolto on siis rajattu ulos.

Edellisen lisäksi johdantoon oli laitettu epäselvyyksien välttämiseksi muutamien termien
ja lyhenteiden selitykset.
•

PTS = tekninen pitkäntähtäimen suunnitelma; on yleensä kiinteistön kuntoarvion yhteydessä 5…10 vuoden aikajaksolle laadittava suunnitelma
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rakennus-, LVI- ja sähköteknisten rakennusosien, laitteiden ja asennusten
kunnon ja korjaustarpeista.

4.1

•

KPS = kunnossapitosuunnitelma; on PTS:n pohjalta laadittava tarkennettu
suunnitelma, jossa on otettu huomioon myös taloyhtiön taloudellinen tilanne ja rajoitteet. Kunnossapito-suunnitelman avulla jaksotetaan korjaushankkeet siten, että kustannusrasitus jakautuisi taloudellisesti ja mahdollisimman tasaisesti kiinteistön käyttövuosille. Suunnitelmallisuuden avulla
pyritään täten välttymään ennenaikaisilta suurilta peruskorjaushankkeilta.

•

KPTS = kunnossapitotarveselvitys; on asunto-osakeyhtiölain edellyttämä
asunto-osakeyhtiön hallituksen kirjallinen selvitys, joka on esitettävä vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa (tilinpäätöskokous). Selvitys annetaan tarpeesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon seuraavien viiden vuoden aikana.

•

Suunnitelmallisen kunnossapidon asiakirjat = yleistermi kaikille edellä mainituille yhdessä.

Ammatti-isännöitsijöille esitetyt kysymykset

Alla on esitetty kysymykset, jotka olivat kohdennettuna isännöitsijöille eli vaikuttajille. Kysymysten sisältö on täsmälleen sama kuin toteutetussa kyselyssä, mutta selkokielisyyden vuoksi osa on esitetty tässä hieman eri muodossa. Suureen osaan kysymyksistä oli
useita eri vastausvaihtoehtoja, vaihtoehdot on esitelty kohdassa 5.1 jossa käsitellään
tulokset.
•

Vastanneen ammatti-isännöitsijän toiminta-alue (maakunta) on?

•

Isännöitsijän hallinnoimien kiinteistöjen lukumäärä, asunto-osakeyhtiöt
sekä teknisesti niihin verrattavissa olevat muut kohteet, on?

•

Kokemus isännöitsijän tehtävistä on vuosissa?

•

Kuinka monelle hallinnoimistanne kiinteistöistä on laadittu PTS ja/tai KPS
ja /tai KPTS?

•

Jos jokin edellistä on laadittu, mikä taho on useimmiten toiminut laatijana?

•

Kuinka moni kiinteistöistä arvionne mukaan toteuttaa suositeltuja toimenpiteitä sille laaditun PTS:n / KPS:n / KPTS:n mukaisesti?

•

Kuinka kauan mielestänne PTS / KPS / KPTS on käyttökelpoinen ennen
päivitys tarvetta?

•

Kuinka moneen hallinnoimaanne kiinteistöön on laadittu huoltokirja?
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4.2

•

Jos kiinteistöön on laadittu huoltokirja, kuinka hyvin sitä yleisesti noudatetaan ja ylläpidetään?

•

Onko PTS:ssa / KPS:ssa / KPTS:ssa yleensä esitetty myös korjausten valmisteluvaiheiden toimenpiteet kuten kuntotutkimukset, suunnittelu, urakan
kilpailutus yms?

•

Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät syyt PTS:n, KPTS:n ja KPS:n toimenpiteiden noudattamatta jättämiselle?

•

Miksi näkemyksenne mukaan kiinteistöissä ei yleisesti kyetä suorittamaan
korjauksia ennakoivasti ennen vaurioitumista?

•

Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät haasteet taloyhtiöiden korjaushankkeen käynnistämisessä, vaiheessa kun ilmeinen korjaustarve on jo
olemassa?

•

Onko kokemuksenne perusteella edellä käsitellyissä asioissa alueellisia tai
kaupunkien välisiä eroja Suomessa?

•

Mitä mielestänne alalla toimivat asiantuntija-/konsulttitoimistot voisivat
tehdä toisin tai paremmin, jotta korjauksia ei tarpeettomasti lykättäisi tai
ainakaan jätettäisi tekemättä?

Hallituksen jäsenille esitetyt kysymykset

Alla on esitetty kysymykset, jotka olivat kohdennettuna asunto-osakeyhtiöiden hallitusten
jäsenille. Kysymysten sisältö on sama kuin itse toteutetussa kyselyssä, mutta selkokielisyyden vuoksi osa on esitetty tässä hieman eri muodossa. Suureen osaan kysymyksistä
oli useita eri vastausvaihtoehtoja, vaihtoehdot on esitelty kohdassa 5.2 jossa käsitellään
tulokset.
•

Alue jolla taloyhtiöni sijaitsee?

•

Oletteko olleet taloyhtiön hallituksen jäsenenä jonkin korjaushankkeen tai
sen valmistelun ajankohtana?

•

Jos taloyhtiöllenne on laadittu huoltokirja, kuinka hyvin sitä noudatetaan ja
ylläpidetään?

•

Onko taloyhtiössänne laadittu PTS ja/tai KPS ja/tai KPTS?

•

Jos jokin edellistä on laadittu, mikä taho on useimmiten toiminut laatijana?

•

Onko kyseisissä asiakirjoissa esitettynä myös korjausten valmisteluvaiheet
(kuntotutkimukset, suunnittelu, kilpailutus yms.)?
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5

•

Kuinka hyvin taloyhtiönne noudattaa PTS:aa, KPS:aa tai KPTS:tä oman
arvionne mukaan?

•

Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät syyt mahdolliseen noudattamatta
jättämiseen?

•

Onko taloyhtiössänne tapana noudattaa ennakoivaa kunnossapitoa, eli
suorittaa korjauksia jo ennen vaurioitumista?

•

Ovatko mielestänne teidän taloyhtiössänne aiemmin tehdyt tai lähiaikoina
suoritettavat korjaukset oikea-aikaisia ja laajuudeltaan riittäviä?

•

Mitkä päätekijät taloyhtiönne toiminnassa mahdollistavat oikea-aikaiset ja
riittävät korjaukset?

•

Jos tehdyt korjaukset ovat mielestänne väärälaajuisia tai –aikaisia, mitkä
ovat merkittävimmät syyt niiden aiheutumiseen?

•

Koetteko rakennusalan asiantuntija-/konsulttitoiminnan ylipäätään tarpeelliseksi taloyhtiöiden korjaushankkeiden valmistelussa?

•

Mitä mielestänne alalla toimivat asiantuntija-/konsulttitoimistot voisivat
tehdä toisin tai paremmin, jotta korjauksia ei tarpeettomasti lykättäisi tai
ainakaan jätettäisi tekemättä?

Kyselytutkimuksen tulokset

5.1

Isännöitsijät

Kyselyyn vastasi yhteensä 199 isännöitsijää, joista 121 kpl vastasi kyselyyn täydellisenä
ja 78 kpl jätti osaan kysymyksistä vastaamatta. Koska vastaajien lukumäärä voi näin
ollen vaihdella kysymyskohtaisesti, on vastaajien kokonaismääriä kunkin kysymyksen
kohdalla ilmoitettu tulosten analysoinnissa. Kuvaajissa on esitetty vastausten lukumäärät
aina kappaleina, ellei toisin ole mainittu.

5.1.1

Vastanneiden isännöitsijöiden peruskysymykset

Jotta saataisiin käsitys kuinka laajan kiinteistökannan puolesta isännöitsijät vastasivat,
kysyttiin heiltä sekä kokemusvuosien määrä että heidän vastaushetkellä hallinnoimiensa
vastausten määrä. Lisäksi ennakko-oletuksena oli, että taloyhtiöiden toimintamalleissa
voi olla kaupunkikohtaisia tai alueellisia eroja, josta syystä kysyttiin vielä isännöitsijän
tämän hetkinen toimialue.
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Uudenmaan alueelta saatiin ylivoimaisesti eniten vastauksia. Noin 45,6 % vastanneista
isännöivät kohteitaan Uudellamaalla. Toista yli 10 % osuutta ei tullut mistään maakunnasta, yli 5 % osuudet Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnista.
Kaikilla muilla maakunnilla oli alle 5 % osuus, Kainuusta saatiin yksi vastaus, Ahvenanmaalta ei lainkaan.

Vastanneiden isännöitsijöiden kanta mahdollisiin alueellisiin eroihin korjauksiin ja ennakoivaan kunnossapitoon oli selkeä. Vastanneista 73,5 % oli sitä mieltä, että alueellisia ja
kaupunkien välisiä eroja esiintyy.

Kokemuksenne isännöitsijän tehtävistä (178)
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Kuva 1. Vastanneiden isännöitsijöiden kokemusjakauma

Vastaajien kokemus ammatti-isännöinnistä on jakaantunut melko tasaisesti kaikille vastausvaihtoehdoille, minkä arvioitiin olevan tämän työn kokonaisuuden kannalta hyvä
asia. Kokemus tuo aina lisää ymmärrystä ja näkemystä, mutta uusilla isännöitsijöillä on
aina viimeisimmät koulutukset sekä tiedot ja usein kyky kyseenalaistaa vanhoja tapoja
toimintamalleja.
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Hallinnoimienne kiinteistöjen lukumäärä (180)
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Kuva 2. Vastanneiden hallinnoimien kohteiden lukumäärät

Arvioitaessa sitä kiinteistömassaa, jota isännöitsijöiltä saadut vastaukset koskevat, saadaan vähimmäismäärä suoralla yhteen ja kertolaskulla. Sillä oletuksella, että jokaisella
vastaajalla olisi ollut vastausvaihtoehtojen vähimmäismäärä kiinteistöä hallinnassaan,
vastaisi otanta 1 453 kiinteistöä Suomessa. Todellinen lukumäärä lienee huomattavasti
suurempi, sillä aniharvalla ammatti-isännöitsijällä on vain yksi kohde hallittavanaan. Jos
arvio tehtäisiin vastausvaihtoehtojen keskiarvoilla, sekä oletuksella että yli 30 kohdetta
isännöivillä olisi kullakin 31 kpl, vastaisi otanta 2 121 kappaletta kiinteistöjä.

5.1.2

Kysymykset suunnitelmallisen kunnossapidon menetelmistä

Isännöitsijöiltä kysyttiin millä keinoilla taloyhtiöiden kunnossapitoa hallitaan ja suunnitellaan. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa vähintään laatimaan ja esittelemään yhtiölle vuosittain kunnossapitotarveselvityksen (KPTS), mutta yleisesti tiedossa on, että myös
muita suunnitelmallisen kunnossapidon menetelmiä on olemassa ja käytössä.

Alla on esitettynä kuvaajat PTS:n KPS:n sekä KPTS:n käytöstä vastanneiden isännöitsijöiden hallinnoimissa taloyhtiöissä. Kuvaajia ja jakaumia tulee tarkastella tietyllä varauksella, sillä on mahdollista, että terminologian vuoksi vastauksissa on päällekkäisyyksiä etenkin PTS:n ja KPS:n osalta, vaikka termit olivat kyselyn alussa selvennetty.
KPTS:n laadinnan velvoite tulee suoraan Asunto-osakeyhtiölaista, joten sitä koskevien
isännöitsijöiden vastausten oletetaan olevan lähellä todenmukaista tilannetta.
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Kuvaajista 4 – 6 on nähtävissä, että vastauksia ”Ei yhdellekään” tuli kaikkiin kolmeen
kysymykseen tuli huomattava määrä. Osassa tapauksista lakisääteinen KPTS on varmasti korvattu PTS:llä, mutta vastauksista eroteltiin yksitellen ne isännöitsijät, jotka olivat
vastanneet kaikkiin kolmeen kysymykseen vaihtoehdolla: Ei yhdellekään. Tällaisia isännöitsijöitä oli vastaajien joukossa yhteensä 16 kpl eli noin 10 % vastaajista. Tässä yhteydessä haluttiin varmistaa kuinka suurta otantaa kyseiset vastaajat edustavat arvioidusta
kiinteistömassasta (kohta 5.1.1), joten näiden 16 vastaajan kohdalla tarkastettiin vielä
erikseen vastaus kysymykseen hallinnoitavien kiinteistöjen lukumäärästä. Vastausten
mukaan näistä 15/16 vastaajaa hallinnoi alle 10 kiinteistöä, joten laajamittaisesta lain
noudattamatta jättämisestä ei voida sanoa olevan kyse.

Kuinka monelle on laadittu PTS (169)

Ei yhdellekään
24 %
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Alle puolelle
19 %

Yli puolelle
11 %

Kuva 3. Kuvaaja PTS:n käytöstä kunnossapidon suunnittelussa
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Kuinka monelle on laadittu KPS (160)

Lahes kaikkiin
27 %
Ei yhdellekään
39 %
Yli puolelle
8%

Alle puolelle
26 %

Kuva 4. Kuvaaja KPS:n käytöstä kunnossapidon suunnittelussa

Kuinka monelle on laadittu KPTS (147)
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Kuva 5. Kuvaaja lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen laadinnasta

Osana tätä kysymysjaksoa haluttiin saada lisäksi kuva siitä, mitkä tahot kyseisiä asiakirjoja taloyhtiöille laativat. Merkittävimpänä jakajana voidaan pitää kysymystä, laativatko
hallitukset suunnitelmia itse, laatiiko niitä isännöintitaho vai onko laatijana kokonaan ulkopuolinen asiantuntija. Tuloksia tarkasteltaessa huomionarvoista on, että jokaisessa taloyhtiön hallituksessa ei voi olla rakennusalan tai kiinteistön kunnossapidon ammattilaista ja osa isännöitsijöistä on hallinnollisen, ei teknisen puolen, ammattilaisia.
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Niissä taloyhtiöissä, joille on laadittu PTS tai KPS, jakaantuvat laatijatahot melko tasaisesti, isännöintitaholla on noin 40 % osuus ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla 25 – 30 %.
Vastausten mukaan hallitukset laativat asiakirjat itse noin kolmanneksessa tapauksista.
Sen sijaan lakisääteisen KPTS:n laatii selvästi useimmiten isännöintitaho, osuus vastauksista oli 50,9 %. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat vain harvoin mukana laatimassa
KPTS:aa, sillä osuus vastauksista oli vain 11,6 %. Tässäkin osassa hallituksen osuus on
noin kolmannes. Muutamissa vastauksissa oli valittu vaihtoehto muu, ja niissä tapauksissa kyseinen asiakirja oli laadittu yhteistyössä hallituksen ja isännöitsijän kesken.

Suunnitelman laatijatahot
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Kuva 6. Kunnossapidon suunnittelun laatijatahot prosenttiosuuksina (%)

Kunnossapidon suunnittelua voidaan tehdä vapaasti ja mille tahansa aikavälille. Tästä
johtuen kysyttiin isännöitsijöiden näkemystä suunnitteluun käytettävien asiakirjojen päivitystarpeesta. PTS:n ja KPS:n osalta tulos on hyvin selkeä ja osoittaa, että asiakirjoja
olisi tarpeen päivittää alle viiden vuoden kuluessa. Kummankin asiakirjan osalta alle 25
% oli sitä mieltä että asiakirja olisi käyttökelpoinen ilman päivitystä 5…8 vuotta. Toisaalta
yllättävän moni oli sitä mieltä, että asiakirjat tulisi päivittää joka vuosi, PTS 27,7 % ja KPS
21,8 %. Koska laki velvoittaa esittelemään KPTS:n vuosittain, vaikka se tehtäisiinkin viidelle vuodelle, oletuksena oli että sitä tulisi päivittää väistämättä tiheämmin kuin PTS:aa
tai KPS:aa. Vastaukset jakaantuivat KPTS:n osalta tasan 50 % vaihtoehtojen, vuosittain
ja 2…3 vuoden välein, välille.
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Yleisessä tiedossa on, että kiinteistön huoltokirja on yksi taloyhtiöiden kunnossapitoon
käyttämä työkalu. Kokemuksen mukaan tätä asiakirjaa ei kuitenkaan pääsääntöisesti
käytetä korjausten suunnitteluun, kuten Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai RakMK
A4:ssa on esitetty, vaan pikemminkin jo tehtyjen huoltojen ja pienien korjausten dokumentointiin. Lisäksi huoltokirjaan lisätään käyttö- ja huolto-ohjeita sekä muuta kirjallista
dokumentaatiota.

Kuinka monelle on laadittu huoltokirja
(132)
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lähes kaikkiin
14 %
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14 %
Ei lainkaan tai
yksittäisiin
45 %
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27 %

Kuva 7. Kuvaaja huoltokirjan laadinnan yleisyydestä

5.1.3

Laadittujen suunnitelmien noudattaminen

Edellä tarkasteltiin, millä keinoilla ja työkaluilla suunnitelmallisuutta taloyhtiöiden kunnossapidon kannalta pyritään hallinnoimaan. Seuraavassa osiossa haluttiin tarkastella,
kuinka hyvin laadittuja kunnossapidon suunnitelmia todellisuudessa noudatetaan, riippumatta mikä asiakirja on kullekin yhtiöllä käytössä tai kuka sen on laatinut. Opinnäytetyön kannalta olennaisinta oli saada tietoa syistä mahdolliseen noudattamatta jättämiseen. Tätä asiaa kysyttiin suoraan tarjoten oletettavasti yleisimpiä syitä mutta mahdollistaen myös vapaamuotoiset vastaukset.

Vastauksista on havaittavissa selvästi, ettei suunnitelmallisuus ole minkäänlainen tae
siitä, että konkreettisiin toimenpiteisiin taloyhtiöissä ryhdyttäisiin. Riippumatta mikä
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asiakirja on käytössä, 43 – 48 % isännöitsijöistä on ilmoittanut, että valtaosassa heidän
hallinnoimistaan kohteissa asiakirjaa noudatetaan. Lopuissa 52 – 57 % vastanneiden
hallinnoimissa kiinteistöissä on runsaasti vaihtelua. Merkittävää on, että vastauksilla ”Ei
yksikään” ja ”Alle puolet”, on huomattavat osuudet kaikkien asiakirjojen osalta.

Kuinka moni noudattaa laadittua asiakirjaa
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Kuva 8. Jakauma vastausten (kpl) perusteella kunnossapidon asiakirjojen noudattamisesta

Kun tämän kysymyksen vastauksia verrataan siihen, mikä taho kyseisiä asiakirjoja taloyhtiöille tyypillisesti laatii (kohta 5.1.2), on havaittavissa ristiriitaisuutta. Noin 70 – 75 %
taloyhtiöille laadituista kunnossapidon suunnittelun asiakirjoista ovat hallituksen tai isännöitsijän laatimia, eli toisin sanoen asiakirja on laadittu useimmissa tapauksissa itse
omaan käyttöön. Näin ollen on ristiriitaista, että suunnitelmallisen kunnossapidon asiakirjojen noudattaminen taloyhtiöissä on niinkin vähäistä. Tästä jää vaikutelma, että asiakirjoja on laadittu usein vain asunto-osakeyhtiölain lain asettaman velvoitteen täyttämiseksi ilman todellista aikomusta edetä asiassa.

Yksi koko tämän työn keskeisimmistä kysymyksistä on: miksi korjauksia ei tehdä ajallaan
ja riittävällä laajuudella. Yksi selittävä tekijä voisi työn alussa tehtyjen olettamien mukaan
olla tehtyjen suunnitelmien noudattamatta jättäminen, mutta olennaisinta on, miksi niin
tapahtuu ja voiko asiaan vaikuttaa. Isännöitsijöiden näkemyksen mukaan yleisimmät
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syyt PTS:n, KPS:n tai KPTS:n noudattamatta jättämiselle on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Tässä kysymyksessä oli mahdollista valita useita kohtia.

Mitkä ovat merkittävimmät syyt PTS:n,
KPTS:n ja KPS:n noudattamatta
jättämiselle (109)?

Suositellun toimenpiteen tai korjauksen
perustelut ovat puutteelliset

41

33

Yleinen välinpitämättömyys taloyhtiössä

Suositellun toimenpiteen tai korjauksen
ajankohta on epärealistinen
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Laadittu asiakirja ei ole ajantasainen
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Kuva 9. Merkittävimmät syyt asiakirjojen noudattamatta jättämiselle

Tässä kohdassa ei vastausvaihtoehtoihin oltu laitettu talousasioita, mutta heikko taloustilanne puute nousi toistuvasti esiin vapaamuotoisesti saaduissa vastauksissa. Sen
ohella yksi merkittävin tekijä on puutteelliset perustelut esitetyille toimenpiteille. Kun
näitä vastauksia vertaillaan taas aiempiin kysymyksiin, havaitaan seuraava yhteys: suurimman osan suunnitelmallisen kunnossapidon asiakirjoista laativat isännöitsijät ja hallitukset, siitä huolimatta yllättävän moni taloyhtiö jättää noudattamatta sitä, ja lisäksi yhtenä isona syynä siihen on toimenpiteiden puuteelliset perustelut. Eli kärjistettynä tilanne
voi olla taloyhtiössä niin, että itse itselle laadittua asiakirjaa ei noudateta sen vuoksi että
esitettyjen toimenpiteiden perustelut ovat puutteelliset. Huolestuttavan suuri osuus vastaajista oli ilmoittanut merkittäväksi syyksi myös yleisen välinpitämättömyyden. Siihen
voi olla toki lukuisia vaihtelevia syitä, mutta sitä voi osaltaan vahvistaa ja ylläpitää laeista
ja asetuksista puuttuvat pakottavat tai riittävän voimakkaasti ohjaavat tekijät. Kun ei ole
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pakko, ja on mahdollista muuttaa tarvittaessa muualle, niin yksittäisen taloyhtiön asiat
eivät aina kiinnosta osakkaita.

5.1.4

Kysymykset korjaushankkeiden ajoituksesta ja laajuudesta

Kysymysten kolmas osio painotettiin tulevien toimenpiteiden ja korjausten ajoitukseen
sekä siihen liittyvien ongelmien kartoittamiseen. Tarkoituksena oli saada käsitys, pyritäänkö taloyhtiöissä ennakoivaan korjaamiseen, ja jos ei, niin mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tässä yhteydessä kysyttiin vielä ongelmia jotka liittyvät aivan valmisteluvaiheen
loppuun, eli hetkeen jolloin korjaustarve on ilmeinen ja työt on jo mahdollisesti myös
suunniteltu.

Työn alussa tehdyn olettaman mukaan korjaushankkeilla on suuri riski viivästyä vähintään vuodella, jos hankkeiden valmisteluvaiheita ei ole huomioitu kunnossapidon suunnittelussa. Etenkin suurien hankkeiden osalta valmisteluvaiheet voivat viedä vuosia. Tätä
asiaa kartoitettiin kysymällä, onko valmisteluvaiheet ja niiden vaatima aika huomioitu jo
kunnossapidon suunnittelussa. Valmisteluvaiheiksi tässä yhteydessä ilmoitettiin mm.
kuntotutkimukset, korjauksen hanke- ja toteutussuunnittelut sekä urakan kilpailutusvaihe.

Valmisteluvaiheiden huomiointi kunnossapidon
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Kuva 10. Kuinka valmisteluvaiheita huomioidaan kunnossapidon suunnittelussa

29

Edellistä kysymystä täydentäen, isännöitsijöiltä kysyttiin yleisellä tasolla heidän näkemyksiään ennakoivan korjaamisen ongelmista taloyhtiöissä. Myös tässä kysymyksessä
oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja sekä vastata vapaamuotoisesti.

Vastauksista on nähtävissä melko lailla odotetut suuntaukset. Heikko taloustilanne ja
lyhytnäköinen säästäminen ohjaa selvästi korjausten lykkäämiseen. Näitä ruokkii vastausten mukaan merkittävästi lisäksi yleisen tiedon ja ymmärrykseen puute, josta on
pääteltävissä, ettei ulkopuolisia asiantuntijoita ole välttämättä ollut aktiivisesti mukana
hankkeiden valmistelussa.

Miksi näkemyksenne mukaan kiinteistöissä
ei yleisesti kyetä suorittamaan korjauksia
ennakoivasti ennen vaurioitumista (112)?

Taloyhtiö pyrkii säästämään siirtämällä hankkeita
tietoisesti tulevaisuuteen

57

Ymmärryksen ja tiedon puute hallituksissa ja
osakkailla

47

Kiinteistön taloustilanne on niin heikko että
korjauksia ei kyetä suorittamaan oikea-aikaisesti

42

Suositeltujen toimenpiteiden ajankohdat eivät
ohjaa ennakoivaan korjaamiseen

15

Ongelmat ja vaikeudet hankkeen
käynnistämiseen liittyvissä toimenpiteissä

10

Piirustuksia raportteja tai kunnossapitoasiakirjoja
ei ole tallessa tai niiden arkistointi on
puutteellinen

9

Suunnitelmalliseen kunnossapitoon laadittu
asiakirja puuttuu tai se ei ole käyttökelpoinen
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Kuva 11. Ennakoivan kunnossapidon ongelmakohdat
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Yleisesti on tiedossa, että korjauksien ajoitusta saatetaan lykätä vielä sinäkin vaiheessa,
kun jonkin korjauksen tarve on jo täysin ilmeinen. Tällöin ollaan tilanteessa, missä ennakoivaa kunnossapitoa ei ole noudatettu, korjaus on siis korjausvelan kannalta jo myöhässä, mutta silti korjausta halutaan edelleen siirtää.

Vastauksista on havaittavissa samansuuntaiset syyt kuin suunnitelmallisten asiakirjojen
noudattamatta jättämisessäkin: korjauksen hinta, yleinen välinpitämättömyys ja haluttomuus sekä valmisteluihin että itse korjaukseen, ja näihin liittyvä oman edun tavoittelu.

Mitkä ovat merkittävimmät haasteet
taloyhtiöiden korjaushankkeen
käynnistämisessä, kun ilmeinen
korjaustarve on jo olemassa? (118)
Korjauksen arvioitu kustannus on liian korkea,
halutaan halvempi korjaus -> päätös hankkeen
toteuttamisesta jää tekemättä

52

Osakkaiden haluttomuus korjauksen
toteuttamiseen (vaikka valmistelut olisi tehty)
esim. asumishaitan tms. vuoksi

36

Haluttomuus teettää riittäviä valmisteluja kuten
kuntotutkimuksia ennen korjausta

35

Yhtiön päätöstä korjaushankkeen aloituksesta ei
saada tehtyä (vaikka korjaustarve olisi perusteltu
ja ilmeinen)

29

22

Yleinen välinpitämättömyys taloyhtiössä

20

Osakkaiden oman edun tavoittelu
Korjauksen laajuuden määrittely on
puutteellinen, esim. liijan laaja tai epäselvästi
määritelty

14

Puutteet hankkeen valmistelussa esim.
suunnittelussa -> tilaaja ei kykene tekemään
päätöstä tai joutuu teettämään saman työn…
0

Kuva 12. Syitä korjauksen siirtämiseen
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5.1.5

Muutos- ja parannusehdotukset

Yksi opinnäytteen ajatuksista oli etsiä mahdollisia ratkaistuja tai toimintamalleja edellä
käsiteltyjen asioiden parantamiseksi. Vaikka työssä oli tarkoitus pyrkiä etsimään saaduista vastauksista suurimmat ongelmakohdat ja etsiä sitä kautta niihin ratkaisuja, kysyttiin isännöitsijöiltä myös heidän suoraa mielipidettä, mitä alalla toimivat asiantuntija/konsulttitoimistot voisivat tehdä paremmin. Tähän kysymykseen ei annettu vaihtoehtoja
vaan vastaukset otettiin täysin vapaamuotoisina, niitä tuli yhteensä 52 kpl.

Valtaosa vapaamuotoisista vastauksista oli asiallisia ja liittyivät varsinaiseen asiaan,
mutta joukossa oli myös yleisiä kommentteja sekä myös käyttökelvottomia vastauksia.
Havaittavissa on viisi toistuvaa asiaa, joihin isännöitsijöiden mielestä konsulttitoiminnassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

5.2

•

Korjausten ja toimenpiteiden perustelut on oltava taloyhtiön suuntaan erittäin hyvät. Lisäksi konsulttien toivottiin kertovan tarkemmin seurauksista,
mikäli toimenpiteitä tai korjauksia ei tehdä tai niitä tarpeettomasti lykätään.

•

Konsulttien tulisi esittää asiansa ns. maallikkokielellä, jotta asiat ja perustelut tulee varmasti ymmärrettyä. Liian tekninen kielenkäyttö sekä raporteissa että esittelyissä jättää epävarmuutta kuulijalle tai lukijalle.

•

Tilanteissa, joissa konsultti on suorassa vuorovaikutuksessa osakkaiden
kanssa, olisi konsultin oltava ihmisläheinen ja omattava hyvä tilannetaju.
Hyvät esiintymistaidot kuuluvat nykyisin konsultin perusominaisuuksiin.

•

Konsulttien tulisi olla täysin avoimia ja korostaa omaa puolueettomuuttaan.

•

Ajan hengen mukaisesti tiedottamiseen sekä informaation lisäämiseen tulisi konsulttien edelleen kiinnittää erityishuomiota. Tämä asia oli vastauksissa esitetty hyvin yleiselä tasolla ilman selvää erittelyä, mutta tiedottamista kaivataan lisää ilmeisimmin yleisesti kaikissa valmistelu- ja hankevaiheissa.

Hallituksen jäsenet

Kyselyyn vastasi yhteensä 760 hallituksen jäsentä joista 584 vastasi kaikkiin kysymyksiin. Koska vastaajien lukumäärä vaihtelee kysymyskohtaisesti, on vastaajien kokonaismääriä ilmoitettu olennaisilta osin tulosten analysoinnissa. Kuvaajissa vastaukset ovat
kappalemääriä, ellei muuta ole mainittu.
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5.2.1

Peruskysymykset hallituksen jäsenille

Isännöitsijöiden tapaan, myös hallituksen jäseniltä kysyttiin nykyisen taloyhtiön sijaintia
ja lisäksi kokemusta toimimisesta hallituksen jäsenenä korjaushankkeen aikana. Vastaajien alueellinen jakautuminen oli melko tasaista ympäri Suomen, joskin väkiluvuiltaan
suurimmat maakunnat erottuvat joukosta.
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Kuva 13. Vastaajien alueellinen jakautuminen

Korjausrakentaminen on Suomessa aktiivista ja ollut viimevuosina kasvussa. Näin ollen
lukuisat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat joutuneet olemaan mukana yhtiöidensä
korjaushankkeissa vähintään päätösten osalta. Tämä suuntaus oli selvästi nähtävissä
myös saaduista vastauksista.
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Oletteko olleet taloyhtiön hallituksen
jäsenenä jonkin korjaushankkeen tai sen
valmistelun aikana? (719)
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Kuva 14. Vastaajien kokemus korjaushankkeista

5.2.2

Kysymykset suunnitelmallisen kunnossapidon menetelmistä

Hallituksien jäseniltä kysyttiin millä keinoilla heidän taloyhtiöidensä kunnossapitoa hallitaan ja suunnitellaan. Vaihtoehdot olivat samat kuin isännöitsijöillä, mutta hallituksen jäsenet vastasivat osaltaan vain yhden yhtiön puolesta, joten kysymys oli aseteltu hieman
toisin. Tässä kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto.

Vastausten jakauma noudattelee melko samaa linjaa kuin isännöitsijöillä. Lain edellyttämä KPTS on monissa yhtiöissä korvattu PTS:lla tai KPS:lla. Vastausten lukumääristä
on havaittavissa, että monissa yhtiöissä nämä on laadittu myös erikseen. Vastaajia oli
tähän kysymykseen yhteensä 657 kpl, mutta vastausvalintoja tuli yhteensä 882 kpl. Positiivisena merkkinä voidaan pitää vastausten vähyyttä vaihtoehtoon ”Ei mitään näistä”.
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Onko taloyhtiössänne laadittu jokin
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Kuva 15. Suunnitelmallisen kunnossapidon työkalut taloyhtiöissä.

Taloyhtiöiden hallitus on aktiivisin, kun kysyttiin kunnossapidon asiakirjon laatijatahoja.
Riippumatta mitkä asiakirjat on laadittu, on vastausten mukaan hallituksella yli 50 %
osuus. Osassa näistä tapauksista isännöintitaho on todennäköisesti ollut mukana laatimassa asiakirjaa. Merkittävintä kuitenkin on, että taloyhtiöt eivät useinkaan käytä ulkopuolisia asiantuntijoita kunnossapidon suunnitteluun, osuudet ovat välillä 12…19 %.
Vastaukset eivät ole aivan linjassa isännöitsijöiden vastausten kanssa, sillä niiden mukaan isännöinnin osuus olisi selvästi suurempi. Kummankin vastaajatahon mukaan ulkopuolisten asiantuntijoiden osuus on kuitenkin selkeä vähemmistö.
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Kuva 16. Jakaumat kunnossapidon asiakirjojen laatijatahoista
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5.2.3

Kysymykset laadittujen asiakirjojen noudattamisesta

Hallitusten jäseniltä kysyttiin heidän sanallista arviotaan taloyhtiöidensä kyvystä noudattaa suunnitelmalliseen kunnossapitoon laadittua asiakirjaa. Erityistarkasteluun otettiin
vastaukset: välttävästi ja heikosti, joiden osuus oli yhteensä kuitenkin vain 62 / 515 kpl
(12 %), mikä on huomioitava johtopäätöstä tehtäessä.

Noudattamiseen välttävästi tai heikosti vastanneilta kysyttiin jatkokysymyksenä syitä
heikkoon noudattamiseen. Vastaukset merkittävimmistä syistä noudattelevat samaa linjaa kuin isännöitsijöiden vastauksissa: ihmisten välinpitämättömyys, yhtiön taloustilanne
sekä laatupuutteet laaditussa asiakirjassa. Epäjohdonmukaisuutta ja ristiriitaisuutta on
havaittavissa laaditun asiakirjan laatupuutteiden osalta, sillä kuten edellä jo todettiin niin
hallitukset laativat itse omaan käyttöönsä noin 50 % kyseisistä asiakirjoista.

5.2.4

Kysymykset korjausten ajoituksesta ja laajuudesta

Kun hallituksille esitetyissä kysymyksissä siirryttiin osioon, jossa käsiteltiin varsinaisten
korjausten ajoitusta, tuli vastauksista esille ristisriitaisia viitteitä yleisesti tiedossa olevan
asuinkiinteistöjen korjausvelan kasvuun nähden. Yli 90 % vastanneista ilmoitti, että heidän taloyhtiössään ennakoivan kunnossapidon periaatteita noudatetaan, eli korjaukset
suoritetaan jo ennen vaurioita, jatkuvasti (40,5 %) tai ainakin tapauskohtaisesti (50,2 %).
Mikäli näin olisi koko Suomen alueella, ei nykyisen korjausvelan pitäisi siis juuri lisääntyä
taloyhtiöiden osalta.

Johtopäätöstä tehtäessä on huomioitava kysymyksen sekä vastausten tulkinnanvaraisuus, vastaajat voivat tulkita korjausten riittävän ennakoinnin monella tapaa. Lisäksi
niissä yhtiöissä, joissa ennakoinnin periaatetta noudatetaan tapauskohtaisesti, on silti
mahdollista, että suuria korjauksia viivytetään tai laajuutta supistetaan liikaa, jolloin korjausvelkaa muodostuu lisää vastauksesta huolimatta.

36

Onko taloyhtiössänne tapana noudattaa
ennakoivaa kunnossapitoa, eli suorittaa
korjauksia jo ennen vaurioitumista (642)
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Kuva 17. Ennakoivan kunnossapidon noudattaminen taloyhtiöissä

Edellistä tukevana kysymyksenä kysyttiin vielä erikseen ovatko tehdyt tai juuri tulossa
olevat korjaukset oikea-aikaisia sekä laajuudeltaan riittäviä. Noin 80 % vastasi kyllä eli
vastaukset ovat linjassa edellisen kysymyksen kanssa.

Ovatko mielestänne teidän taloyhtiössänne
aiemmin tehdyt tai lähiaikoina suoritettavat
korjaukset oikea-aikaisia ja laajuudeltaan
riittäviä? (623)
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Kuva 18. Vastaajien käsitys korjausten oikea-aikaisuudesta ja laajuudesta

Hallitusten jäsenien mukaan korjaukset ovat siis valtaosin oikea-aikaisia, eikä niitä tarpeettomasti ole supistettu tai laajennettu. Kun kysyttiin syitä ja tekijöitä onnistumisiin, on
suurin painoarvo annettu hallitusten/osakkaiden sekä isännöitsijöiden omalle ammattitaidolle. Alle kolmannes vastanneista on ilmoittanut yhdeksi päätekijäksi ulkopuolisen
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asiantuntijan. Tähän kysymykseen oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja, sekä vapaamuotoisesti. Vastaukset noudattelevat samankaltaista linjaa kuin vastaukset kunnossapidon asiakirjojen laadinnasta. Vastausten mukaan näyttäisi hieman yleistettynä siltä,
että hallitukset ja isännöitsijät paitsi laativat valtaosin kunnossapidon asiakirjat, myös
suurelta osin toimivat varsinaisten korjaushankkeiden asiantuntijoina ainakin laajuutta ja
aikataulua määritettäessä.

Mitkä päätekijät taloyhtiönne toiminnassa
mahdollistavat oikea-aikaiset ja riittävät
korjaukset?
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Kuva 19. Päätekijät korjausten oikea-aikaisuuteen ja riittävään laajuuteen

Vapaamuotoisissa vastauksissa korostuu selkeästi osakkaiden ja hallituksen aktiivisuuden merkitys sekä yhtiön hyvä yhteishenki. On helposti ymmärrettävää, mikäli yhtiössä
valitsee yleisesti hyvä ja aktiivinen ilmapiiri, on onnistumisen mahdollisuudet huomattavan hyvät. Tätä seikkaa tukee myös aiempien kysymysten vastaukset erinäisistä puutteista, joissa usein yhtenä tekijänä on ollut yleinen välinpitämättömyys. Tällöin yhteishenkeä tai aktiivisuutta ei ole muodostunut.

Kuten tiedossa on, eivät korjaukset ole aina oikea-aikaisia tai korjauksen laajuus on
syystä tai toisesta ollut väärä. Isännöitsijöiden tapaan, syitä näihin kysyttiin myös hallitusten jäseniltä ja vastausvaihtoehdot olivat likimain samat. Vastauksia saatiin tähän kysymykseen vain 116 kpl, sillä edellä valtaosa on ilmoittanut, että puutteita ei ole. Saadut
vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti, mutta tietyt jo aiemmin havaitut seikat nousivat
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jälleen esiin: korjaustarpeiden perustelut, haluttomuus aloittaa/teettää tarvittavia valmisteluja ja yleinen välinpitämättömyys. Tässä kohtaa taloyhtiön talousasiat eivät kuitenkaan hieman yllättäen nousseet erityisesti esiin. Huomattavaa on, että myös hallituksen
jäsenien vastauksissa nousi esiin haluttomuus teettää selvityksiä/suunnitelmia. Vastauksista tulee vaikutelma, että rakennusten tai järjestelmien kuntoa ei haluta edes tarkemmin tietää tai selvittää, jotta varsinaiseen korjaushankkeeseenkaan ei tarvitsisi ryhtyä.

Miksi taloyhtiössänne korjauksia ei tehdä
oikea-aikaisesti tai riittävässä laajuudessa?

Osakkaiden keskuudessa esiintyvä haluttomuus
teettää ennakoivia valmisteluja, kuten arvioita,
tutkimuksia tai suunnitelmia
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Korjauksen tarpeellisuuden perustelu on
puutteellinen, tarvetta ei uskota tai ymmärretä

39

32

Yleinen välinpitämättömyys

25

Osakkaiden oman edun tavoittelu

Kunnossapidon suunnittelun asiakirja (PTS,
KPS, KPTS) puuttuu tai se ei ole käyttökelpoinen

20

Osakkaiden keskuudessa esiintyvä haluttomuus
korjauksen varsinaiseen toteuttamiseen (vaikka
valmistelut olisi tehty), esim. asumishaitan tai
epäsopivan ajankohdan vuoksi
Korjauksen valmisteluissa arvioitu kustannus on
liian korkea, halutaan halvempi korjaus ->
yhtiökokouksen päätös hankkeen toteuttamisesta
jää tekemättä
Puutteet korjaushankkeen hanke- ja/tai
korjaussuunnittelussa, taloyhtiö ei kykene
tekemään päätöstä toteutuksesta suunnittelun
perusteella
Suositellun korjauksen laajuuden määrittely on
puutteellinen, yhtiö voi kokea suositellun
korjauksen olevan liian laaja tai määrittely on
liian epämääräinen
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Kuva 20. Syitä korjausten mahdolliseen lykkäämiseen tai puutteelliseen laajuuteen
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Vapaamuotoisissa vastauksissa nousi esiin hallitusten jäsenten tyytymättömyys isännöitsijöitä kohtaan. Useissa vastauksissa oli maininta, että isännöitsijä ohjaa taloyhtiötä
säästämään lykkäämällä korjauksia vaikka tarve olisi jo olemassa. Tässä on havaittavissa ristiriitaisuuttaja näkemyseroja isännöitsijöiden ja hallitusten vastausten välillä, sillä
isännöitsijöiden puolella yleisempi mielipide on, että osakkaat ja hallitus ovat se taho
joka lykkää korjauksia säästötarkoituksessa.

5.2.5

Hallitusten jäsenten muutos- ja parannusehdotukset

Edellä saatujen vastausten mukaan aktiivisesti toimivissa yhtiöissä isännöitsijöillä sekä
hallituksilla on suuri rooli kunnossapidon suunnittelussa korjausten laajuuden ja ajankohdan määrittelyssä. Tähän liittyen kysyttiin hallitusten mielipidettä yleisellä tasolla rakennusalan asiatuntija-/konsulttitoiminnan tarpeellisuudesta. Kysymyksessä ei siis eritelty
mitään tiettyä toimintaa (esim. arviot/tutkimukset, suunnittelut, tai rakennuttaminen),
mutta kysymys oli kohdennettu nimenomaan korjaushankkeiden valmisteluvaiheisiin.
Vastausten perusteella asiantuntijatoimintaa kyllä tarvitaan, mutta ei läheskään aina.
Alle 5 % vastaajista oli sitä mieltä, että ulkopuolista asiantuntijaa tarvitaan vain harvoin,
jos koskaan.

Koetteko rakennusalan asiantuntija/konsulttitoiminnan ylipäätään
tarpeelliseksi taloyhtiöiden
korjaushankkeiden valmistelussa? (634)
31
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Kuten isännöitsijöiltä, myös hallitusten jäseniltä haluttiin kysyä suoria parannus- ja muutosehdotuksia rakennusalan asiantuntijatoimintaan liittyen. Tähän kysymykseen vastaukset otettiin vain vapaamuotoisina, niitä tuli yhteensä 445 kpl. Pääosa vastauksista
oli kommenttiluonteisia sekä konsulttitoiminnan puutteellisuuden esiin tuomista, mutta
joukossa oli myös joitakin suoria parannusehdotuksia. Alla on listattuna vastausten olennaisimmat ja useimmiten toistuvat asiakokonaisuudet. Listassa on myös mukana jo
aiemmin esiin nousseita asioita.

6

6.1

•

Konsulttipalveluiden hinnoittelu liian korkeaa, mutta toisaalta samalla halutaan saada parempaa ja tiiviimpää asiantuntijapalvelua. Myös kokonaan
ilmaisia palveluja on toivottu.

•

Rakennusalan konsulttitoiminnalla on yleisesti rahastuksen maine. Tämän
lisäksi on epäilyjä niin sanotusta veljesverkostotoiminnasta ja konsulttien
ammattitaitoa kyseenalaistetaan varsin yleisesti.

•

Ilmaisia info-, markkinointi- ja koulutustilaisuuksia suunnattuna hallituksille
ja osakkaille on toivottu yleisesti.

•

Konsulttien laatimat korjausten perustelut tulee olla ensiluokkaiset ja korjaamatta jättämisen seuraukset tulee tuoda selkeästi esiin.

•

Viestinnän ja raportoinnin selkeys (maallikolle soveltuva esitystapa) ja realismi toistuu huomattavan usein vastauksissa.

•

Pienissä taloyhtiöissä on ongelmia sekä asiantuntijapalveluiden että urakoiden hinnoissa. Luotettavia pieniin kohteisiin soveltuvia urakoitsijoita on
vaikea löytää.

Johtopäätökset

Viranomaistahon ohjaava vaikutus ennakoivaan korjaamiseen

Suomen lakien, asetusten ja määräysten vaikutus rakennusten kunnossapitoon ja etenkin sen ennakointiin on erittäin vähäinen, liki olematon. Niissä määritellään pitkälti, minkälaiset olosuhteet rakennuksissa tulisi olla ja kuinka rakennukset tulisi rakentaa, mutta
mikään nykyinen laki tai asetus ei ohjaa tai velvoita korjaamaan mitään ennen kuin vaurio
tai ongelma on jo olemassa ja todettu. Varsinaiset olemassa olevat velvoitteet kunnossapitoon liittyen ovat oikeastaan vain käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta (Maankäyttö- ja
rakennuslaki) sekä velvoite kunnossapitotarveselvityksen laadinnasta ja sen esittelystä
varsinaisessa yhtiökokouksessa (Asunto-osakeyhtiölaki). On helposti nähtävissä, että
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nämä yksittäiset hyvin rajatut velvoitteet eivät ole riittäviä ohjaamaan taloyhtiöiden toimintaa ennakoivaan kunnossapitoon. Mikäli taloyhtiössä jatkuvasti noudatetaan yksinomaan vain näitä velvoitteita, kasvatetaan väistämättä korjausvelkaa ja lisäksi suurella
todennäköisyydellä heikennetään rakennusten olosuhteita myös asumisterveyden kannalta.

Määräystasolla sivutaan kunnossapitoa lakeja ja asetuksia hieman tarkemmin, mutta
edelleen kevyellä tasolla, sillä olennaisin osuus on ohjeena, eikä velvoittavana tekijänä.
Rakennusmääräykset pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja määräyskokoelman
osa A4 velvoittaa sitovasti sisällyttämään käyttö- ja huolto-ohjeeseen kunnossapitoon
liittyvät lähtötiedot. Määräykseen sisältyvään ohjeeseen on kirjattu, että käyttö- ja huoltoohjeessa olisi suositeltavaa esittää rakennusosien kunnossapitojaksot sekä niiden ennakoidut kunnossapitotoimenpiteet. Toisin sanoen, myöskään Rakennusmääräysten
noudattaminen ei juuri vaikuta ennakoivan kunnossapidon toteutumiseen taloyhtiöissä.

6.2

Johtopäätökset kunnossapidon suunnittelusta taloyhtiöissä

Tämän työn yhteydessä tehtyjen kyselyjen ja niiden vastausten analysoinnin perusteella
valtaosa, noin 90 %, suomalaisista taloyhtiöistä laatii jonkin asiakirjan suunnitelmallista
kunnossapitoa varten. Lukua voidaan pitää odotetun kaltaisena, vaikka todellisuudessa
luvun tulisi olla 100 %, jotta Asunto-osakeyhtiölain asettama velvoite tulisi kaikissa täytettyä. Tästä päätellen taloyhtiöissä oleva ja kasvava korjausvelka, ei ainakaan yksinomaan johdu siitä, etteikö kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapitoa jollakin tasolla
suunniteltaisi.

Tämän työn laatijan ja taloyhtiöiden ulkopuolisen asiantuntijan näkökulmasta katsottuna,
herää kysymys: jos kunnossapitoa suunnitellaan, tehdäänkö se oikein, ja toteutetaanko
sitä, jos korjausvelka kuitenkin jatkuvasti vain kasvaa. Tulosten perusteella rakennusalan asiantuntijat ovat vain harvoin kunnossapidon suunnittelun laatijoina taloyhtiöissä,
riippumatta siitä mikä asiakirja suunnitteluun on laadittu. Ulkopuolisten asiantuntijoiden
osuus vaihteli tulosten perusteella välillä 11…30 %. Toisin sanoen, pääosassa taloyhtiöiden kunnossapitoa suunnittelevat hallitus itse ja/tai isännöitsijän kanssa yhteistyössä.
Ymmärrettävästi vain harvassa hallituksista on kuitenkaan rakennusalan ammattilaista
tai asiantuntijaa, joten esimerkiksi puutteet kunnossapidon suunnittelussa voivat
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aiheuttaa ainakin tarvittavien korjaustoimenpiteiden viivästyksiä tai pahimmillaan ne jäävät kokonaan huomioimatta. Tämä johtaa väistämättä korjausvelan kasvuun.

Tulosten perusteella isännöitsijöillä ja hallitusten jäsenillä selkeästi toisistaan poikkeavat
käsitykset, noudatetaanko taloyhtiöissä niille laadittuja kunnossapidon asiakirjoja, tai ylipäätään ennakoivan kunnossapidon periaatteita. Isännöitsijöiden vastausten perusteella
kunnossapidon suunnittelun asiakirjoja noudatetaan noin 43 – 48 % kiinteistöistä, kun
hallitusten jäsenten mukaan 88 % noudattaa heille laadittua asiakirjaa vähintään tyydyttävällä tasolla. Lisäksi hallitusten vastausten perusteella ennakoivan kunnossapidon periaatteita noudatetaan yli 90 % taloyhtiöistä vähintään tapauskohtaisesti. Tästä pääteltynä hallituksen jäsenillä saattaa olla kokonaan erilainen käsitys kunnossapidosta ja ennakoinnin merkityksestä verrattuna isännöitsijöihin. Toisaalta on myös mahdollista, että
osassa hallitusten jäsenten vastauksissa voi olla puolueellisuutta omaa yhtiötä kohtaan.
Joka tapauksessa korjausvelan määrä ja jatkuva kasvu keskivertotaloyhtiöissä osoittaa,
että tilanne kunnossapidosta ja sen ennakoinnista ei liene niin aivan positiivinen kuin
hallitusten vastauksista voisi päätellä. Isännöitsijöillä on ammattinsa puolesta asiasta kokonaisvaltaisempi käsitys sekä laaja vertailupohja, jonka vuoksi heidän vastaukset tähän
nimenomaiseen kysymykseen ovat arviolta lähimpänä todellista tilannetta.

Kun ajatellaan tämän työn keskeistä kysymystä, miksi korjauksia ei saada tehtyä oikeaaikaisesti, on jo kunnossapidon suunnitteluun liittyvistä vastauksista löydettävissä joitakin suoria selityksiä, mutta myös niiden välisiä monimutkaisempia syy-seuraussuhteita.
Selkein yksittäinen annettu syy ja selitys oli odotetusti taloyhtiön tiukka tai heikko taloustilanne, joka ei kuitenkaan selitä kaikkea. Taloyhtiöiden taloushallintaan ja talouden
suunnitteluun on olemassa useita keinoja, joskin hyvät niistä vaativat yleensä pitkäjänteisyyttä, jota usein taloyhtiömaailmasta puuttuu. Toinen selkeä syy oli, että kunnossapidon suunnittelussa todettujen korjausten perustelut ovat puutteelliset. Toisin sanoen
taloyhtiössä ei uskota, tai vähätellään suunnitelmassa, esimerkiksi PTS:ssa, esitettyä
korjaushanketta, ja usein jo sen valmistelut jäävät aloittamatta, puhumattakaan että itse
korjaus saataisiin tehtyä ajallaan. Tarvittavien korjausten puutteelliset perustelut voivat
aiheuttaa myös tarpeetonta korjauslaajuuden supistamista, ja toisaalta myös niin sanottua ylikorjaamista. Kolmanneksi muista erottunut yksittäinen syy oli, ehkä hieman huolestuttavasti, yleinen välinpitämättömyys taloyhtiöissä. Samaan asiaa kääntäen, tähän
liittyy olennaisesti vastaukset myös korjaushankkeiden ja kunnossapidon onnistumisista,
sillä hallitusten vastausten mukaan onnistuneet hankkeet ja asiat on saatu eteenpäin
hyvän yhteishengen ja aktiivisen ilmapiirin vallitessa. Yleisen välinpitämättömyyden
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vaikutuksista taloyhtiöön ei voi tehdä suoraa johtopäätöstä, mutta ilmeistä on, että se on
todennäköisesti kytköksissä välillisesti negatiivisella tavalla jopa kiinteistöjen kunnossapitoon ja taloyhtiön taloustilanteeseen. Välinpitämättömyyteen voi olla lukuisia vaihtelevia syitä, mutta yhtenä havaintona mainittakoon viranomaistaholta asetettujen velvoitteiden vähäisyys. Kun ei ole pakko tehdä, ja osakkaan on mahdollista muuttaa tarvittaessa
muualle, niin yksittäisen taloyhtiön asiat eivät jaksa välttämättä kiinnostaa ja kynnys yhteishengen muodostumiselle nousee. Toki on huomattava, että ihmisten erilaiset omistussuhteet sekä elämäntilanteet vaikuttavat myös voimakkaasti kiinnostukseen taloyhtiön asioihin. Sijoittajaosakas suhtautuu lähes poikkeuksetta korjauksiin toisella näkökulmalla kuin asuva osakas, toisaalta nuorien perheiden sekä eläkeläisten henkilökohtainen
taloustilanne saattaa usein olla tiukka.

Kun vertaillaan ristiin edellä esitettyjä johtopäätöksiä sekä kunnossapidon suunnitteluun
liittyviä kysymyksiä, havaitaan seuraava yhteys: suurimman osan (>70 %) kunnossapidon suunnittelusta tekevät isännöitsijät ja hallitukset itse, mutta siitä huolimatta suuri osa
taloyhtiöistä ei noudata sitä. Yhtenä suurimpana syynä siihen ovat toimenpiteiden puuteelliset perustelut. Eli kärjistettynä ja pahimmillaan tilanne voi olla, että moni taloyhtiö ei
noudata itse itsellensä laatimaa kunnossapidon suunnitelmaa, koska siinä esitettyjen toimenpiteiden perustelut ovat puutteelliset. Tällaisissa tapauksissa on mahdollista, että
asiakirjoja on laadittu vain lain asettaman velvoitteen täyttämiseksi, jolloin asiakirja on
ymmärrettävästi hyödytön.

6.3

Korjausten oikea-aikaisuus ja laajuus

Rakennusten ja kiinteistöjen varsinaisten toteutettavien korjausten tulee olla oikea-aikaisia, jotta niillä olisi merkitystä korjausvelan määrän ja kasvun kannalta, hyvä kunnossapidon suunnittelu toimii vasta pohjatyönä. Lopulliset korjausvelan kasvuun johtavat päätökset saatetaan tehdä usein vasta vaiheessa kun, varsinainen korjaus on jo käsillä.
Tässä vaiheessa huonoja päätöksiä usein edeltää heikko tai olematon kunnossapidon
suunnittelu, mutta myös useita muita syitä ja tekijöitä saatiin esiin kyselyjen avulla.

Saatujen vastausten perusteella hallituksissa vaikuttaisi olevan selvästi optimistisempi
kuva taloyhtiöissä tehtävien korjausten oikea-aikaisuudesta ja laajuudesta kuin isännöitsijöillä. Tästä huolimatta syyt korjausten viivästyksiin ovat vastaajatahosta riippumatta
samansuuntaisia.

Isona

asiana

nousivat

esiin

jälleen

talousasiat.

Etenkin
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isännöitsijöiden mukaan taloyhtiöissä lykätään ja supistetaan suoritettavia korjauksia vedoten rahapulaan tai liian korkeaan annettuun kustannusarvioon, vaikka selvä tekninen
korjaustarve olisi olemassa ja todettu. Tähän liittynee myös osaltaan osakkaiden keskuudessa vallitseva yleinen välinpitämättömyys sekä oman edun tavoittelu, jotka olivat
kummakin vastaajatahon vastauksissa ilmoitettu jopa viidenneksessä tapauksista syyksi
korjausten viivästyksiin. Yksittäisen osakkaan ajatusmaailmassa on helppo olla korjaushanketta vastaan vedoten sen kalleuteen, jos hankkeesta ei olla muutoinkaan kiinnostuneita. Toisena selkeänä tekijänä havaittiin taloyhtiöiden tapa tavallaan kieltää koko korjaustarve. Jos kukaan ei ole raportoinut ja määritellyt korjaustarvetta virallisesti, eli ei ole
teetetty kuntoarviota tai -tutkimuksia, on kuin korjaustarvetta ei olisi lainkaan olemassa.
Tällä ajatuksella viitataan saatuihin vastauksiin, joiden mukaan taloyhtiöissä on hyvin
yleisesti haluttomuutta teettää tarvittavia kuntotutkimuksia, selvityksiä ja suunnittelua,
sillä niiden jälkeen korjaustarve on vahvistettu ja tulisi siirtyä hankkeessa eteenpäin. Saman asian voi kuka tahansa lukea esimerkiksi lukuisista asuntojen myynti-ilmoituksista,
joissa todetaan, että korjauksia ei ole tiedossa tai ainakaan sellaisista ei ole taloyhtiön
päätöstä. Tästä seuraa, että jos jo korjaustarpeen varmistamista ja korjauksen valmisteluja viivytellään tietoisesti, tulee itse korjauskin viivästymään. Yhtenä osasyynä asuntoosakeyhtiöissä haluttomuuteen teettää valmisteluja on yleisesti vallitseva negatiivinen
suhtautuminen ulkopuolisiin asiantuntijoihin sekä käsitys asiantuntijapalveluiden kalleudesta.

Edellisen asian vastauksista voidaan nostaa esiin myös muutamia seikkoja jotka eivät
näytä olevan merkittävänä syynä korjausten lykkäämiseen, vaikka kaikkiin annettuihin
puutevaihtoehtoihin saatiinkin vastauksia. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että
puutteet hanke- ja korjaussuunnittelussa ovat vain yksittäistapauksissa syynä pidempiin
viivästyksiin. Toinen hyvin mallillaan oleva asia näyttäisi olevan korjauslaajuuden määrittely, vaikka korjaustarpeen määrittelyssä onkin selkeästi parannettavaa. Toisin sanoen
korjausvelkaan ei näyttäisi vaikuttavan niinkään korjausten väärä laajuus vaan niiden
suorittaminen liian myöhään.

6.3.1

Muut johtopäätökset

Edellä käsitellyt asiat ja ongelmat ovat tämän työn ja tutkimuksen perusteella hyvin todennäköisiä taloyhtiöiden korjausvelkaan ja sen kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Työn ja
käsiteltävän asian luonteesta johtuen ongelmat ja onnistumiset ovat yleistettyjä, eikä taloyhtiökohtaisia keskinäisiä eroja ole voitu huomioida. Saatujen vapaamuotoisten
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vastausten perusteella niitä kuitenkin on runsaasti. Kaksi asiaa nousi eritoten esiin: alueelliset erot taloyhtiöiden korjaushankkeissa sekä taloyhtiöiden koon vaikutus.

Alueelliset erot ovat varsin ymmärrettäviä, sillä kuten on jo todettu, taloyhtiöillä on mahdollisuudet hoitaa rakennuksiaan ja kiinteistöjään hyvinkin vapaalla tavalla rikkomatta
lakeja, asetuksia tai määräyksiä. Toisaalta on ymmärrettävää, että myös isännöintiä harjoitetaan alueellisesti eri tavoin ja niin sanottuja kulttuurieroja on paljon. Isännöintitavalla
ja –kulttuurilla on varmuudella suuri vaikutus myös taloyhtiöiden toimintatapoihin. Vastausten perusteella Suomessa ei ole maakuntia, joissa asioita hoidettaisiin selvästi muita
huonommin. Kun tarkasteltiin yhtenä esimerkkinä sekä isännöitsijöiden että hallitusten
vastauksia kunnossapidon suunnitteluun tarkoitettujen asiakirjojen (PTS, KPS ja KPTS)
laadinnasta, on suhteellisesti eniten puutteita Satakunnan ja Kymenlaakson maakunnissa. Vastausmäärät kyseisistä maakunnista olivat kuitenkin melko alhaiset, joten suoraa johtopäätöstä asiasta ei voi tässä yhteydessä tehdä.

Tätä työtä varten laaditussa kysymyksissä tai vastausvaihtoehdoissa ei huomioitu taloyhtiöiden koko- tai tyyppieroja. Vapaamuotoisissa vastauksissa esiintyi kuitenkin kautta
linjan viitteitä pienien taloyhtiöiden erityispiirteistä ja ongelmista. Pienissä taloyhtiöissä
korostuu ensinnäkin talousasiat, sillä maksajien lukumäärä on alhainen. Korjausten
urakkahinnat ovat jokseenkin suhteessa kohteiden kokoon ja ovat siten pääosin linjassa
isompien taloyhtiöiden kanssa. Tällöin kuitenkin etenkin rivitalo- ja erillistaloyhtiöissä korjausten osakaskohtaiset kustannukset voivat olla huomattavan suuret, sillä korjattavaa
pinta-alaa on runsaasti verrattuna esim. kerrostaloon. Kerrostaloissa ongelma korostuu
usein myös konsultti- ja hallintokulujen osalla. Se on varsin helppo ymmärtää, sillä tutkimuksiin, suunnitteluun- ja rakennuttamiseen tarvittava työmäärä on lähes sama esimerkiksi pienessä 9 asunnon kerrostalossa kuin kolmiportaisessa 30 asunnon rakennuksessa. Näin osakaskohtaiset kustannukset ovat konsultti- ja hallintokulujen osalta merkittävästi suuremmat pienissä yhtiöissä. Toisaalta pienet taloyhtiöt ovat myös vaikeuksissa luotettavien ja ammattitaitoisten urakoitsijoiden saamiseksi hankkeisiinsa, sillä urakoitsijat suosivat suuria hankkeita.

Yhtenä tämän työn tarkoituksena oli hyödyntää saatua tietoja alan toimintamallien kehittämisessä. Saatujen vastausten mukaan konsultti- ja asiantuntijatoiminnalle on toki tarvetta, mutta parantamisen varaa on monella osa-alueella ja lisäksi nykyisin taloyhtiöissä
on myös tarvetta muulle kuin puhtaasti tekniselle konsultoinnille. Edellä esitettyjen tulosten sekä johtopäätösten perusteella parhaat kehitysmahdollisuudet ovat:
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•

Kirjallisen esitettävyyden, selkeyden ja perusteluiden huomattava parannus kaikissa korjaushankkeiden valmisteluvaiheiden palveluissa, erityisesti
kuntoarvioissa ja –tutkimuksissa.

•

Pienille taloyhtiöille erityisesti räätälöidyt palvelut.

•

Taloyhtiöiden taloushallinnan konsultointipalvelut korjaushankkeisiin

•

Taloyhtiökohtainen korjausvelkalaskuri tai -indeksi

•

Kaikille toimijoille yhdenveroiset, vertailukelpoiset ja helppokäyttöiset työkalut kunnossapidon suunnitteluun.

Pohdintaa

Korjausvelan määrä, muodostuminen ja kasvu

Suomessa on korjausvelkaa runsaasti ja 2000-luvulla se on kasvanut jatkuvasti. Korjausvelan määräksi on arvioitu 30 – 50 miljardia euroa, josta noin 5 miljardia olisi liikenneverkostossa sekä yhdyskuntateknisissä järjestelmissä, loput rakennuskannassa. Tietenkin vain osa rakennuskannasta on asunto-osakeyhtiöitä, ja korjausvelkaa on myös
muissa rakennuksissa. Rakennusteollisuus RT ry:n tulkinta korjausvelan kasvun hillitsemisestä kaipaa mm. taloudellisia kannustimia sekä myös säädösohjausta. [13.]
VTT:n 2015 – 2016 tekemän selvityksen mukaan asuinrakennusten (mukana myös
muutkin kuin asunto-osakeyhtiöt) korjausvelan kasvu on ollut 2013 – 2015 melko tasaisesti 2 – 3 miljardia vuosittain. Selvityksessä on arvioitu, että ilman muutoksia, nykyinen
korjausvelka kasvaa 11 miljardilla eurolla vuoteen 2026 mennessä. Tarpeellisia korjauksia selvityksen mukaan laiminlyödään kuitenkin eniten omakotitaloissa. [14.]

Muutoksen aikaansaamisen keinot

Asunto-osakeyhtiöitä varten on olemassa oma laki, mutta se ei juuri käsittele osakeyhtiön ylläpitoa, korjaamista tai arvoa, vaan kyseiset asiat ovat pitkälti päätettävissä ja käsiteltävissä taloyhtiön hallinnon toimesta, aivan kuten omakotitaloasuja päättää itse
oman talonsa asioista. Kun asiaa ajatellaan puhtaasti korjausvelan kannalta, olisi ilmeisen selkeää muuttaa lakia, asetuksia tai määräyksiä velvoittamaan taloyhtiöt huolehtimaan kiinteistöstään siten, ettei korjausvelkaa synny. Ymmärrettävästi asia ei ole niin
yksinkertaista, eikä näin radikaalia muutosta ainakaan kerralla ole mahdollista tehdä.
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Lakimuutos tai tarkemmin velvoittava asetus vaikuttaa kuitenkin lupaavalta keinolta, mikäli korjausvelka ja sen kasvu halutaan saada hallintaan. Todella paljon asioita voi nykyisin jättää tekemättä ilman muita välittömiä seuraamuksia kuin kiinteistöjen kunnon
heikentyminen. Välillisiä vaikutuksia on kuitenkin paljon enemmän, esimerkiksi asumisterveyden heikentyminen ja talousahdinko. Kun ajatellaan yksittäisen taloyhtiön liian
suureksi kasvanutta korjausvelkaa, on taloyhtiöllä riski ajautua konkurssiin. Mikäli osakkailla on konkurssin hetkellä runsaasti lainaa asunnostaan, myös henkilökohtainen ylivelkaantuminen on todennäköistä. Ajatus jonkintasoisesta lainsäädännön muutoksesta
on realistinen, hieman vastaavan kaltainen muutos on tehty 2007 voimaan tulleen Tilaajavastuulain myötä. Kyseinen laki ja siihen vuonna 2012 tehdyt muutokset ovat edesauttaneet merkittävän muutoksen aikaansaamisessa mm. harmaan talouden sekä rakennusalan yrittäjien yhteiskuntavelvoitteiden laiminlyönnin vähentämisessä.

Mahdollinen korjausvelkaa vähentävä laki- tai asetusmuutos olisi kuitenkin huomattavan
monimutkainen, sillä samaa lakia tai asetusta ei voitaisi välttämättä soveltaa suoraan
muille kiinteistönomistajille, ja näin jouduttaisiin tekemään useampia muutoksia. Toisaalta velvoitteiden asettaminen pelkästään asunto-osakeyhtiöille korjausvelan hillitsemiseksi olisi perusteetonta. Olisi tarkasti harkittava minkälaiset velvoittavat ja ohjaavat
tekijät lakiin tai asetukseen tulisi, niiden pitäisi olla yleispäteviä. Velvoitteita ja ohjaavia
tekijöitä voisi kuitenkin laittaa eri tasoille, esimerkiksi kunnossapidon tekniseen suunnitteluun ja kiinteistön taloushallintaan. Lisäksi kiinteistön omistajalla voisi olla osoitusvelvollisuus, että lain tai asetuksen velvoitteet on täytetty, kuten Tilaajavastuulaissa. Osan
asiasta saattaisi pystyä sitomaan esimerkiksi asuntokauppaan. Jos olisi käytössä jonkinlainen taloyhtiökohtainen vertailukelpoinen korjausvelkalaskuri tai -indeksi ja se olisi ilmoitettava aina asunto- ja kiinteistökauppojen yhteydessä, voisi se ohjata parempaan
kunnossapitoon ja sitä kautta asuntojen arvoon. Lakimuutoksella tulisi varmasti olemaan
lukuisia vaikutuksia, sekä negatiivisia että positiivisia. Negatiivisena asiana tulisi liki varmuudella olemaan asumiskustannusten nousu, ainakin jollakin aikavälillä, sillä korjausvelka ei häviä mihinkään maksamatta sitä pois. Aluksi vaikutuksia voisi olla myös asuntojen arvoon ja heikosti hoidettujen yhtiöiden arvo todennäköisesti laskisi ja hyvin hoidettujen ehkä nousisi. Positiivisia muutoksia olisi esimerkiksi: korjausvelan vähentyminen ajan myötä, asuntojen ja rakennusten parempi kunto ja terveellisemmät asuinolosuhteet, uusien palveluiden ja työpaikkojen muodostuminen ja asuntokaupan turvallisuus ja helppous.
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Jos lainsäädännössä ei tulevaisuudessakaan ole velvoitteita tai voimakkaampaa ohjausta, ja tilannetta pyritään muuttamaan nykyisin keinoin, tulisi isännöitsijöiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden roolia kasvattaa merkittävästi. Kuten on jo todettu, pääosassa taloyhtiöistä hallitukset eivät ole kiinteistöjen taloushallinnan tai rakentamisen ja
kunnossapidon ammattilaisia. Tällöin voidaan ajatella, että taloyhtiöiden teknistä ja taloudellista ohjausta tulisi painottaa selvästi nykyistä enemmän isännöinnin suuntaan.
Ongelmana on jo nyt, että isännöitsijä tai ulkopuoliset asiantuntijat eivät tee asioista päätöksiä, joten keinot jäävät ohjauksen tasolle ja sen onnistuminen on aina sekä tapauskohtaista että riippuvainen osallistuvien henkilöiden ominaisuuksista ja vuorovaikutustaidoista. Mikäli isännöinnillä olisi enemmän keinoja ja valtuuksia etenkin taloushallinnan
osalta, toki myös vastuita, olisi mahdollista, että useampia korjauksia saataisiin tehtyä
ajallaan ja ennakoidusti. Mikäli taloudellinen ja tekninen ohjausvastuu jää isännöinnin ja
ulkopuolisten asiantuntijoiden varaan, on ilmiselvää, että resursseja ei näihin tehtäviin
Suomessa ole tarpeeksi. Toisaalta taloyhtiömaailmassa isännöinnin ja rakennusalan
konsultoinnin roolit ovat hieman sekoittumassa ja niissä on joitakin osittaisia päällekkäisyyksiä. Yhä useammin on tilanteita, joissa isännöinnin tulisi ymmärtää enemmän tekniikkaa ja teknisten konsulttien tulisi ymmärtää taloyhtiön taloustilannetta ja –hallintaa.
Tästä ilmenee myös mahdolliset kehitystarpeet alaan liittyvissä koulutusohjelmissa sekä
kiinteistötalouden, -tekniikan kuin kiinteistöhallinnonkin osalta.

8

Oman työn arvio ja jatkotutkimustarpeet

Teetettyjen kyselyjen ja riittävän vastausmäärän avulla vastauksia opinnäytetyön ensisijaiseen kysymykseen, miksi asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoa ei suoriteta ennakoivasti ja riittävällä laajuudella, saatiin ja työn tavoitteen voidaan siltä osin katsoa täyttyneen. Koska työn ensisijaiseen ongelmaan vaikuttavat tulosten mukaan useat eri asiat,
mahdollisti se myös jatkopohdinnan ratkaisujen etsimiselle sekä rakennusalan konsultointipalveluiden mahdollisille kehityssuunnille, vaikka suoranaisesti kokonaan uutta palvelusektoria ei paljastunut. Näin ollen myös opinnäytetyön toissijaisen tavoite täyttyi ainakin osittain.

Jo työn alkuvaiheessa oli tiedossa, että taloyhtiöiden talousasiat ovat yksi selkeä vastaus
ensisijaiseen kysymykseen. Taloushallintaa ei tässä työssä kuitenkaan käsitelty tarkemmin ja jatkotutkimustarpeeksi jääkin selvittää rakennusalan konsulttitoimistojen näkökulmasta, mitä ja minkälaisia taloushallinnan palveluita tai työkaluja olisi tarpeen kehittää ja
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tarjota. Taloyhtiöiden hankkeissa isännöinti ja tekninen konsultointi ovat olleet perinteisesti ja pitkään tarkasti omilla toimintasektoreillaan, mutta 2010-luvulla rooleissa on alkanut esiintyä päällekkäisyyttä. Myös isännöinnin ja rakennusalan konsulttitoiminnan tulevaisuuden roolit, vastuut ja velvoitteet voisi olla tarkemman selvittelyn arvoista.
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