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TIIVISTELMÄ 

 
Ennen kuin asunto-osakeyhtiömuotoinen kohde on valmis luovutettavaksi sen 

lopullisille käyttäjille, on valmistumisvaiheessa huolehdittava monesta asiasta. 

Jotta kaikki asiat sujuisivat moitteettomasti, rakennuttaja huolehtii tehtävät ajan 

tasalle. 

 

Tässä työssä on pyritty esittämään kuvaus rakennuttajainsinöörin tehtävistä asunto-

osakeyhtiökohteen valmistumisvaiheessa. Työssä esitellyt tehtävät perustuvat 

suurelta osin asuntokauppalakiin sekä rakennusalan lakeihin, määräyksiin ja 

asetuksiin. Tämän työn toivotaan auttavan ymmärtämään tehtävien kulkua ja 

niiden eri vaiheita. Työn toivotaan myös olevan avuksi muille 

rakennuttamistehtävissä toimiville henkilöille.  

 

Työssä on esitetty asunto-osakeyhtiökohteen valmistumisvaiheen eri tehtävät 

rakennuttajainsinöörin näkökulmasta. Käsiteltyjä tehtäviä ovat osakkeenostajien 

kokous, liittymien tilaaminen, ilmoitus valmistumisesta ja muuttokirje, 

myymättömien asuntojen tarkastus, lisä- ja muutostyölaskut, vastaanottokokous, 

isännöitsijän valinta,  lainanlyhennysrahasto, vakuuksien vapautus ja 

vuositarkastus. Työssä on myös esitelty asunto-osakeyhtiön eri käyttäjille 

laadittavat käyttö- ja huolto-ohjeet. Näitä ovat kodinkansio asukkaille ja 

huoltokirja huoltohenkilöstölle. 

 

Tulevaisuudessa eri osapuolien yhteistyötä tulisi kehittää vieläkin paremmaksi ja 

saada asunto-osakeyhtiön asukkaat käyttämään enemmän hyväkseen 

kodinkansiosta löytyviä tietoja. Myös vuositarkastuksessa ilmenneet virheet tulisi 

saada korjatuiksi nopeammalla aikataululla. 
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ABSTRACT 

  

Before a housing company owned apartment project is ready to be handed over to its 

final users, there are many things that need to be taken care of during the completion 

stage. In order that everything goes correctly, the developer makes sure that 

everything is up to date. 

 

The aim of this thesis has been to give a description of the duties of a developer 

engineer during the completion stage of an apartment housing company. The duties 

presented in the thesis are mainly based on different kinds of laws, regulations and 

acts in relation to selling apartments and construction industry. Hopefully this thesis 

will provide information about the duties and different stages they include. 

 

In the thesis the duties have been presented from the developer engineer´s point of 

view. The different duties, which have been concerned are the assembly of the share 

buyers, ordering of connections, the notification of completion and the letter of 

removal, the inspection of the unsold apartments, the invoices of extra work and 

modifications, acceptance assembly, choosing of the house manager, the redemption 

reserve, the waiver of guarantees and the one year inspection. The directions for use 

and maintenance, for the different users of the apartment housing company, have also 

been presented in the thesis. 

 

In the future everyone should try to improve the collaborations between different 

parties.           
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1 JOHDANTO 

 

Rakennuksen valmistumiseen ja sen luovuttamiseen lopullisille käyttäjille liittyy 

paljon muutakin kuin itse kohteen rakentaminen. Jotta jokin kohde voidaan 

luovuttaa sen käyttäjille valmistumisen jälkeen (osakkeen omistajat, vuokralaiset, 

yms.), on kohteen niin sanottujen paperitöiden ja monien käytännön asioiden 

oltava hoidettuna ja kunnossa. Suuren osan näistä tehtävistä suorittaa rakennuttaja 

eli perustajaurakoitsija.  

 

Tämän työn tarkoituksena on käsitellä asunto-osakeyhtiömuotoisen kohteen 

valmistumisvaihetta rakennuttajan tehtävien näkökulmasta. Tehtävät ajoittuvat 

suurelta osin osakkeenostajien kokouksen ja vuositarkastuksen väliin. Työ on 

kuvaus rakennusliike Arkta Oy:n rakennuttajainsinööriensä tehtävistä ja niiden 

ajoituksesta. Arkta Oy on perheyritys ja se on noussut 20 vuoden olemassaolonsa 

aikana yhdeksi Tampereen talousalueen suurimmista asuntorakentajista. Yhtiö 

koostuu emoyhtiöstä (Arkta Oy), rakennusliikkeestä (Rakennusliike Arkta Oy) ja 

rakennuttajayhtiöstä (Arkta Rakennuttajat Oy), jotka toimivat yhteydessä toisiinsa. 

Tässä työssä esitelty tehtäväkuvaus voi poiketa muiden rakennusliikkeiden 

vastaavista tehtävistä. 

 

Työn tavoitteena on kuvata niitä tehtäviä, jotka johtavat lopulta asunto-osakeyhtiön 

hallinnon luovuttamiseen sen lopullisille käyttäjille.  

 

 

2 LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ 

 

2.1 Asuntokauppalaki 

 

Asuntokauppalaki on yksi tärkeimmistä laeista, jotka sääntelevät asunto-

osakeyhtiön rakentamista ja myymistä. Asuntokauppalaista selviää 

osakkeenostajan oikeudellinen ja taloudellinen asema ja sen suojaaminen 

rakentamisvaiheessa. Laissa sovelletaan myös osakeyhtiön asuntojen ja 
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asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita. /1, 1 

luku, 1 §/ 

 

Vaikka asuntokauppalaki onkin tehty turvaamaan etenkin kuluttajaa, se antaa 

erinomaisen pohjan hyvälle lakia, säädöksiä ja määräyksiä noudattavalle 

toiminnalle myös rakennuttamisessa sekä rakentamisessakin. Toteuttamalla 

tehtävät asuntokauppalain mukaisesti ei rakennuttajalle pitäisi tulla yllätyksiä 

prosessin missään vaiheessa. 

 

 

2.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on otettava huomioon myös rakennuttajan työssä. 

Siinä säädetään esimerkiksi  suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asioita. 

Kohteen valmistumisen loppuvaiheeseen liittyen laissa määrätään eri 

viranomaistahojen loppukatselmuksista ja -tarkastuksista. Vaikka rakennustyön 

suorittaja eikä rakennuttaja tilaakin usein nämä tarkastukset, rakennuttaja tarvitsee 

itselleen dokumentit näistä kaikista katselmuksista ja tarkastuksista. Ilman näitä 

dokumentteja kohteen hallinnon luovutusta ei voida tehdä. /6/ 

 

 

2.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

 

Rakennuttajan työtä ohjaa etenkin rakentamismääräyskokoelman A-osa (yleinen 

osa). Siinä määrätään ja annetaan ohjeita rakennushankkeen valvontaan ja 

suunnitteluun liittyvistä asioista, mutta myös rakennuksen huolto- ja käyttöohjeen 

laatimisesta. Huolto- ja käyttöohjeen laatiminen on tärkeä osa rakennushankkeen 

valmistumisen loppuvaihetta. /2/ 
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3 LIITTYMIEN TILAAMINEN 

 

3.1 Sähköliittymä  

 

Kohteen rakennusaikana käytetään rakennusaikaista sähköä (sähköliittymää), ja se 

otetaan yleensä siltä sähkön tuottajalta, joka toimii kyseessä olevassa kaupungissa 

tai kunnassa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Tampereella ja Lempäälässä 

olevien kohteiden sähkön tuottaa Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvellä 

sähköntuottaja on Leppäkosken Sähkö ja Kangasalla sähkö tulee Vattenfallin 

kautta. /11/  

 

Rakennuttaja ilmoittaa sähköntuottajille muuttopäivän sekä myytyjen osakkeiden 

omistajien yhteystiedot. Ostajilla tulisi olla tehtynä oma sähkösopimus 

muuttopäivästä alkaen. Asiasta on ohje muuttokirjeessä. Tämä on samalla päivä, 

jolloin rakennusaikainen sähköliittymä vaihdetaan vakinaiseen liittymään. 

Muuttopäivästä lähtien sähkölaskut menevät siis aina osakkeiden omistajille heidän 

kulutuksensa mukaan tai jos asunto on vielä myymättä, tulevat sen laskut 

rakennuttajan maksettavaksi. Osakkeenostajat voivat kilpailuttaa sähköliittymänsä, 

jos niin haluavat. /11/ 

 

3.2 Puhelinliittymä  

 

Tässä kohtaa puhelinliittymällä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön kiinteistön 

puhelinliittymiä, ei siis asuntojen liittymiä. Näitä ovat väestönsuojan 

puhelinliittymä ja LVI-hälytyspuhelinliittymä. Niiden tilaukset voi tehdä jo hyvissä 

ajoin ennen kohteen valmistumista, mutta usein ne asennetaan ja kytketään vasta 

aikaisintaan noin kuukautta ennen kohteen hyväksymistä käyttöön. Riippuen 

kohteesta ei aina tarvita kahta eri liittymää, vaan voidaan myös tulla toimeen 

samalla numerolla väestönsuojan ja LVI-hälytyksen osalta. Vaikka tilaus olisi tehty 

hyvissä ajoin, rakennuttajan on vielä hyvä tarkistaa tilaus rakennuksen 

valmistumisen lähestyessä. /11/ 
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3.3 Kaukolämpö- ja maakaasuliittymät 

 

Lämpöliittymät kytketään käyttöön yleensä heti, kun kohde on siinä vaiheessa, että 

se voidaan tehdä. Tämä tapahtuu jo monta kuukautta ennen kohteen valmistumista. 

Lämpöliittymän osalta rakennuttajan ei tarvitse tehdä muuta kuin ilmoitus 

laskutusosoitteen vaihtamisesta ja päivämäärästä, josta lähtien laskutettava asiakas 

vaihtuu. Muuttopäivästä lähtien laskutettava asiakas on asunto-osakeyhtiö ja 

lämmön hinta peritään osakkeenomistajilta hoitovastikkeeseen sisältyvänä. /11/ 

 

3.4 Vesiliittymä 

 

Vesiliittymän kanssa toimintamalli on sama kuin kaukolämmön osalta. Kohteen 

valmistumisen jälkeen vedestä kertyvä lasku peritään osakkeenomistajilta joko 

kuukausittaisella yhtiökokouksessa ennalta määrätyn suuruisella vesimaksulla tai 

asuntokohtaisen vesimittarin lukeman mukaan. Huoneistokohtaisia vesimittareita 

käytetään rivi-, pari- ja erillistalokohteissa. Kerrostalokohteissa tavallisimmin 

kerätään kuukausittainen veden käyttömaksu. On tärkeätä, että rakennuttaja saa 

tietoonsa vesimittarien lukemat asunnoista juuri ennen muuttopäivää. Näin saadaan 

selvyys veden käyttömäärästä rakentamisaikana ja vesilaskun summa saadaan 

jaettua oikein kaikkien osapuolien osalta. /11/ 

 

3.5 Talokaapeli- ja internetliittymät 

 

Talokaapeliliittymä tilataan jo varhaisessa rakentamisvaiheessa. Kohteissa 

käytetään kaapelitelevisiota, ja sen tarjoaja on TTV. Internetliittymää ei ole 

valmiina missään kohteessa, joten sen tilaamisesta rakennuttajan ei tarvitse 

huolehtia. /11/ 
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4 TEHTÄVÄT OSAKKEENOSTAJIIN LIITTYEN 

 

4.1 Osakkeenostajien kokous 

 

Rakennuttajan on järjestettävä osakkeenostajien kokous heti kun vähintään ¼ 

asunto-osakeyhtiön osakkeista (asunnoista) on myyty /1, 2 luku, 20 §/. Varsinkin 

viime aikoina osakkeenostajien kokouksen koolle kutsuminen ajoittuu 

paremminkin loppupäähän rakentamisvaihetta kuin alkupäähän. On myös 

tapauksia, jolloin osakkeenostajien kokousta ei järjestetä ollenkaan tai se 

järjestetään vasta ostajien kohteeseen muuttamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 

asunto-osakeyhtiön hallinnon luovuttamista. 

 

Osakkeenostajien kokouskutsu lähetetään kullekin osakkeen ostajalle kirjatulla 

kirjeellä. Tällöin rakennuttajalle jää todiste kutsun lähettämisestä. Kutsussa 

mainitaan muun muassa kokouspaikka, ajankohta, osakkeenostajien oikeus valita 

tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija sekä kokouksen pöytäkirjan tarkastajat, 

kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kutsu lähetetään myös tiedoksi turva-

asiakirjojen säilyttäjälle. Kyseisessä firmassa kutsu lähetetään myös tiedoksi 

asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle, jos sellainen on tiedossa, sekä rakennustyön 

valvojalle, jonka kanssa rakennuttaja on tehnyt valvontasopimuksen 

rakennettavasta kohteesta. /1, 2 luku, 20 §/ 

 

Vaikka osakkeenostajilla on oikeus valita tilintarkastaja sekä rakennustyön 

tarkkailija, he jättävät nämä oikeudet monesti käyttämättä, koska asunto-

osakeyhtiöllä on jo perustajaurakoitsijan valitsema ja käyttämä tilintarkastaja sekä 

rakennustyön valvoja. /11/ 

 

Jos osakkeenostajat päättävät valita oman rakennustyön tarkkailijan, ei 

rakennuttajan niin sanottu oma valvoja kuitenkaan keskeytä tehtäväänsä. /11/  

 

Rakennustyön tarkkailijan on oltava pätevä tehtäväänsä, eli tarkkailijalla tulee olla 

jonkinlainen rakentamiseen liittyvä ammattipätevyys. Hän ei saa myöskään olla 

riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen eli tässä 
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tapauksessa rakennuttajaan. Tarkkailijalla on oikeus saada tarvittavat tiedot, joita 

tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä oikeus päästä tarvittaessa 

rakennuskohteeseen. /1, 2 luku, 22§/ 

 

4.2 Ilmoitus valmistumisesta ja muuttokirje 

 

Rakennuttaja lähettää kaikille osakkeenostajille ilmoituksen valmistumisesta noin 

kuusi viikkoa ennen muuttopäivää. Osakkeenostajille on varattava tarpeeksi aikaa 

esimerkiksi irtisanoa vuokrasopimuksensa. Tavallisin irtisanomisaika on yksi 

kuukausi.  Ilmoitukseen valmistumisesta lisätään lauseke ”force majeure”-ehdoin, 

eli muuttopäivä on ennalta ilmoitettu, jos mitään ylivoimaista rakentajasta tai 

rakennuttajasta riippumatonta estettä ei ilmene. Esimerkiksi lakko tai suuri 

luonnonmullistus ovat tällaisia esteitä, jotka saattavat siirtää ilmoitettua 

muuttopäivää. Muuttokirje lähetään aina kirjattuna kirjeenä, jotta lähettämisestä jää 

dokumentti rakennuttajalle. (Liite 1)  

 

Muuttokirjeessä kerrotaan osakkeenostajalle hyödyllisiä ohjeita ja käytännön 

asioita muuttoon ja uudessa kodissa asumiseen liittyen. Siinä ilmoitetaan muun 

muassa huoneiston ennakkotarkastuspäivämäärä. Tuona päivänä osakkeenostaja tai 

hänen valtuuttamansa henkilö saavat tarkastaa huoneiston. Varsinkin silloin, jos 

osakkeenostajalla on lisä- ja muutostöitä tilattuna tai teetettynä asunnossaan, hänen 

on tärkeätä viimeistään tässä vaiheessa tarkistaa ne ja ilmoittaa mahdollisista 

puutteista ja virheistä, jos niitä löytyy. Vaikka osakkeenostajalla ei olisi lisä- ja 

muutostöitä on tärkeätä, että hänkin tarkastaa huoneiston ja merkitsee löytämänsä 

puutteet ja virheet lomakkeeseen, jonka hän saa muuttokirjeen liitteenä. Lomake 

jätetään täytettynä huoneistoon tarkastuksen jälkeen, myös tyhjä lomake jätetään 

allekirjoitettuna huoneistoon. Lomakkeet eivät yleensä palaudu rakennuttajalle 

takaisin vaan ne jäävät rakentajalle. Muuttokirjeen liitteenä on myös ohje siitä, 

miten huoneiston virheitä arvioidaan ja mitkä katsotaan virheiksi. (Liitteet 2, 3 ja 

4) 

 

Muuttokirjeessä kerrotaan avainten noudon aika ja paikka. Siinä ilmoitetaan myös 

ajankohta, jolloin asunnon kauppahinnan toiseksi viimeisen ja viimeisen erän voi 
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aikaisintaan maksaa sekä tilinumerot. Tilinumerot löytyvät myös asunnon 

kauppakirjasta. Kirjeessä on myös isännöintitoimistolta saatu päivämäärä, jolloin 

osakkeenostajan on ilmoitettava isännöintitoimistoon mahdollisesta 

halukkuudestaan maksaa oma osuutensa kokonaan tai osittain pois yhtiön 

yhtiölainasta. (Liite 2) 

 

Muuttokirjeessä annetaan ohjeet varainsiirtoveron maksamiseen ja informoidaan 

omistusoikeuden siirtymisestä osakkeenostajalle. Siinä kerrotaan myös 

vastikkeiden maksuvelvollisuuden aloituspäivämäärä sekä mainitaan kiinteistön 

täysarvovakuutus ja hallinnon luovutuskokouksen alustava ajankohta. (Liite 2) 

 

Ohjeet sähköliittymän tekemisestä löytyvät muuttokirjeestä niin kuin myös 

isännöitsijän yhteystiedot, uusi osoite, muistutus osoitteenmuutoksen tekemisestä 

väestörekisterikeskukseen (mukana väestörekisterikeskuksen muuttoilmoitus) sekä 

isännöintitoimistolle palautettava toimiston oma muuttoilmoitus. Kirjeessä 

kehotetaan myös tutustumaan huoneistosta löytyvään Kodinkansioon, josta löytyy 

apua ja ohjeita moneen ehkä esille nousevaan pulmaan ja kysymykseen asumiseen 

liittyen. (Liite 2) 

 

Toimistoinsinööri laatii muuttokirjeen rakennuttajainsinöörin pyynnöstä. Ennen 

kuin kirjeen voi lähettää, se käy läpi tarkastuskierroksen. Kirjeen tarkastavat 

rakentajan puolesta rakennusliikkeen toimitusjohtaja sekä kohteen vastaava mestari 

tai työmaainsinööri, rakennuttajien osalta kirjeen tarkastaa myyntihenkilöstö sekä 

kohteen rakennuttajainsinööri ja tietenkin kirje lähetetään myös isännöitsijän 

tarkastettavaksi. Kun kaikki osapuolet ovat kirjeen tarkastaneet ja kommentoineet 

sen, toimistoinsinööri korjaa muuttuneet tiedot kirjeeseen ja lähettää sen osakkeen 

ostajille. /11/     

 

4.3 Lisä- ja muutostyölaskut 

 

Lisä- ja muutostyölasku voidaan lähettää osakkeenostajalle heti, kun hänen 

tilaamansa lisä- ja muutostyöt on tilattu ja tehty kohteessa. Lasku lähetetään noin 

kuukautta ennen muuttopäivää, ja se erääntyy maksettavaksi noin viikko ennen 
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muuttopäivää. Laskun liitteeksi tulee aina osakkaanostajan allekirjoittama 

tilauslomake, josta näkyvät kaikki asiakkaan tilaamat lisä- ja muutostyöt, niin 

lisäkustannuksia vaativat kuin ilmaisetkin muutokset. /11/ 

 

 

5 TEHTÄVÄT ISÄNNÖINTIIN LIITTYEN 

 

5.1 Isännöitsijän valinta 

 

Asunto-osakeyhtiön toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä toimijoista on yhtiön 

isännöitsijä tai isännöintitoimisto. Isännöintitoimisto valitaan tarjousten 

perusteella, mutta monesti sopimus asunto-osakeyhtiön isännöimisestä tehdään 

sellaisen isännöintitoimiston kanssa, joka on todettu hyväksi ja toimivaksi. 

Toisinaan  isännöintitoimistoa on vaihdettava, koska aiemmalla 

isännöintitoimistolla ei ehkä löydy enää resursseja ottaa uusia asiakkaita. Asunto-

osakeyhtiö voi tietenkin itse myöhemmin vaihtaa yhtiökokouksen päätöksellä 

isännöitsijää tai isännöintitoimistoa sopimuksen päätyttyä. Isännöitsijän valitsee 

isännöintitoimisto itse sopimuksen teon jälkeen. Isännöitsijän valinnasta tehdään 

pöytäkirja, jossa asia on hyväksytty asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen toimesta. 

/11/ 

  

Ilman ennalta valittua isännöintitoimistoa ei esimerkiksi monia muuttokirjeen 

asioita voitaisi varmistaa ja merkitä kirjeeseen, joka kuitenkin joudutaan 

lähettämään osakkeenostajille jo kuusi viikkoa ennen muuttopäivää. Myös 

hallinnon luovutuskokouksen ajankohta saattaisi venyä tarpeettoman pitkäksi. /11/   

 

 

5.2 Avaintenluovutuslista ja avaimet 

  

Rakennuttaja laatii avaintenluovutuslistan isännöitsijää varten ennen muuttopäivää. 

Rakennuttaja pyytää laskuttajalta tai kirjanpidosta tiedon kauppahinnan viimeisten 

erien ja lisä- ja muutostyölaskujen maksamisesta. Avaintenluovutuslistaan 

merkitään kunkin osakkaanostajan nimi sekä asunnon numero ja merkintä, saako 
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avaimen luovuttaa vai ei. Jos osakkaanostaja on suorittanut maksut ajallaan, ne 

näkyvät tiliotteissa, joiden perusteella lista laaditaan. Jos jokin maksusuoritus ei 

näy tiliotteissa, merkitään puuttuva summa osakkeenostajan kohdalle ja merkintä, 

että avaimet saa luovuttaa vain kuittia vastaan. Ilman avaintenluovutuslistaa 

isännöitsijä ei pysty tietämään, kenelle hän saa luovuttaa avaimet ja kenelle ei. /11/ 

 

Avaintenluovutuksen jälkeen isännöitsijä pitää itsellään yleisavaimet ja 

huoltoavaimen. Myymättömien asuntojen avaimet isännöitsijä toimittaa 

rakennuttajalle, joka säilyttää ne ja luovuttaa kuittausta vastaan asunnon ostajalle 

myynnin yhteydessä. Monesti avaimia jaetaan eri osapuolille ennen asunnon 

myyntiä. Esimerkiksi kiinteistönvälittäjät tarvitsevat avaimista yhdet kappaleet ja 

rakennuttajan omat myyjät tarvitsevat myös myymättömien asuntojen avaimista 

yhdet kappaleet käyttöönsä. Etenkin tällöin on hyvin tärkeätä merkitä avainten 

käyttäjät muistiin sekä se, onko avain palautettu. /11/ 

 

 

5.3 Hallinnon luovutusmateriaalin kokoaminen 

 

Asunto-osakeyhtiön hallinnon luovutus tapahtuu yleensä noin kolmen kuukauden 

kuluttua kohteen valmistumisesta. Rakennuttaja alkaa kuitenkin kerätä hallinnon 

luovutukseen tarvittavia dokumentteja ja materiaaleja jo hyvissä ajoin ennen itse 

kokousta. Materiaali koostuu rakennuttajalla jo olevista dokumenteista. Tiedot 

kootaan niin sanottuun hallinnon luovutuskansioon, joka luovutetaan 

isännöitsijälle. Itse asiassa hallinnon luovutuskansio on kohteen valmistelu- ja 

rakennusaikana rakennuttajan käytössä oleva hallintokansio. Hallinnon 

luovutuskansio poikkeaa hallintokansiosta siinä, että luovutuskansioon lisätään 

tilinpäätösasiakirjat ja luovutustase sekä vastaanottotarkastuspöytäkirja. 

Rakennuttaja ottaa kopion kaikista kansiossa olevista dokumenteista ja laittaa ne 

omaan vastaavaan kansioonsa.  Materiaaliin kuuluvat myös urakoitsijoilta saatavat 

piirustukset ja käytöntarkastusdokumentit, viranomaisten katselmus- ja 

käyttöönottopöytäkirjat sekä suunnittelijoiden piirustukset ja erilaiset muistiot. 

Hallinnon luovutuskansion tulee olla valmiina ja toimitettuna isännöitsijälle noin 

kaksi viikkoa ennen hallinnon luovutuskokousta. Ilman hallinnon 
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luovutusmateriaalia isännöitsijä ei pysty kutsumaan koolle yhtiökokousta, jossa 

asunto-osakeyhtiön hallinto luovutetaan, koska hän tarvitsee hieman aikaa 

kokouksen valmisteluun sekä kokouskutsujen lähettämiseen osakkeenostajille 

vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouksen päätöksellä taloyhtiö myös 

vapauttaa rakentamisvaiheen aikaisen vakuuden, jonka rakennuttaja on asettanut. 

Toimistoinsinööri tai rakennuttajainsinööri lähettää isännöitsijälle yleensä 

esitäytetyt vakuuden vapautuslomakkeet, jotka hän toimittaa asukkaille 

kutsukirjeen mukana. /11/ 

 

Ohessa lueteltuna dokumentteja, jotka sisältyvät hallinnon luovutuskansioon: 

- Perustamisasiakirja 

- Perustavan yhtiökokouksen pöytäkirja 

- Osakerekisteri, joka pyydetään isännöitsijältä 

- Osakkeenostajien kokouksen pöytäkirja 

- Yhtiöjärjestys 

- Kaupparekisteriote 

- Yhtiökokousten pöytäkirjat 

- Hallituksen kokousten pöytäkirjat 

- Tilinpäätösasiakirjat / luovutustase 

- Taloussuunnitelma, RS -sopimus 

- Osakekirjojen tilausjäljennös 

- Kiinteistöveroliput ja -laskelma 

- Muita sopimuksia, mm. liittymät, isännöinti, valvonta, rasite, 

yms. 

- Lainhuutotodistus 

- Rasitustodistus 

- Kiinteistörekisteriote 

- Rakennuslupa 

- Rakennusurakkasopimus 

- Kauppakirja 

- Vastaanottotarkastuspöytäkirja. /3/ 
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6 MUITA TEHTÄVIÄ 

 

6.1 Myymättömien asuntojen tarkastus 

 

Rakennuttaja tarkastaa myymättömät asunnot yleensä kaksi tai kolme viikkoa 

ennen kohteen valmistumista. Tarkastuksessa pyritään löytämään mahdollisimman 

hyvin virheet ja puutteet ja kiinnitetään huomioita kaikkiin katto-, lattia- ja 

seinäpintoihin, maalausjälkeen, tapetointijälkeen, laatoituksiin ja niiden saumoihin, 

ovien toimintaan ja pintoihin, ikkunalaseihin ja ikkunoiden kehyksiin. 

Rakennuttaja tarkistaa myös keittiön- ja kiintokalusteiden kunnon. Tarkastuksesta 

testataan myös sähköjen ja LVI- laitteiden toiminta mahdollisuuksien mukaan. Jos 

kohteessa on jo suoritettu loppusiivous, kiinnitetään siivousjälkeen huomiota. /11/ 

 

6.2 Lainanlyhennysrahasto 

 

Rakennuttaja perustaa pankkiin tilin osakkeenostajien yhtiölainan suorituksia 

varten. Koska yhtiöjärjestysmääräyksissä ei yleensä oteta kantaa rahaston (tilin) 

perustamiseen tai osakkaiden suoritusten kirjanpitokäsittelyyn, rahaston 

perustamisesta tulee tehdä asianmukainen yhtiökokouksen päätös, joka 

käytännössä tapahtuu laatimalla pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksestä. 

Lainanlyhennysrahasto on rahasto, johon osakkeen ostaja voi suorittaa maksun 

yhtiölainasta joko osittain tai kokonaan. Rahastoinnissa osakkaiden yhtiölle 

maksamien suoritusten katsotaan olevan pääomasijoituksia eikä suoranaista tuloa 

yhtiölle. Tällöin yhtiö välttää tuloverotuksen maksamisen. /8; 9/    

 

6.3 Vastaanottokokous 

 

Vastaanottokokous järjestetään rakennuttajan toimesta hyvin lähellä rakennuksen 

valmistumispäivää. Vastaanottokokouksen edellytyksenä on, että 

rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. 

Kokoukseen kutsutaan koolle kaikki urakoitsijat sekä rakennustyön valvoja ja 

suunnittelijat (LVIS ja maanrakennus). Myös arkkitehti on läsnä kokouksessa. 

Kokouksessa esitetään ja luovutetaan osakkeenostajien virhe- ja puutelomakkeet, 
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arkkitehdin, sähkö-, LVI-, automaatiosuunnittelijoiden ja valvojan 

tarkastusmuistiot.  Kokouksessa läpi käydään urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta 

saatavat luovutusmateriaalit ja todetaan niiden olemassaolo tai puute. Kokouksessa 

käydään läpi myös mahdolliset virheet ja puutteet urakkasuorituksissa sekä 

virheiden ja puutteiden korjausaikataulu. Tässä vaiheessa saatavilla tulee olla 

viranomaisten kaikki katselmuspöytäkirjat. Kokouksessa sovitaan myös 

mahdollisesta jälkitarkastuksesta. Kokouksen asiakohdat merkitään pöytäkirjaan, 

joka toimitetaan kaikille asianosaisille. Tässä kyseessä olevassa yhtiössä 

isännöitsijää ei kutsuta vastaanottokokoukseen. Isännöitsijä saa kuitenkin kopion 

pöytäkirjasta ja sen liitteistä. /2; 11/  

 

 

7 VAKUUDET JA NIIDEN VAPAUTUMINEN 

 

Perustajaosakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että rakentamista 

koskevan sopimuksen ja asunto-osakkeiden kauppaa koskevien 

sopimusten täyttämisestä asetetaan osakeyhtiön ja osakkeenostajien 

hyväksi vakuus tämän pykälän mukaisesti. Vakuuden on oltava 

pankkitalletus, pankkitakaus tai tarkoitukseen soveltuva vakuutus, ja 

sen on oltava voimassa myös yhtiön taloussuunnitelman mukaisen 

taloudellisen aseman turvaamiseksi. /1, 2 luku, 17 §/ 

 

7.1 Rakentamisvaiheen aikainen vakuus 

 

Rakentamisvaiheen vakuuden on kulloinkin vastattava vähintään 

kymmentä prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahintojen 

yhteismäärästä. Vakuuden on oltava voimassa, kunnes se 

vapautetaan, kuitenkin vähintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun 

rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kyseisen rakennuksen 

käyttöönotettavaksi. /1, 2 luku, 17 §/ 

 

Tuohon kolmen kuukauden voimassaoloaikaan käyttöönottohyväksynnän jälkeen 

liittyy hallinnon luovutuskokouksen järjestämisen ajankohta. /11/  
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Yleensä rakentamisvaiheen aikaisen vakuuden vapauttamisessa ei ole suurempia 

ongelmia, vaan isännöitsijä pystyy luovuttamaan rakennuttajalle osakkeenostajien 

sekä taloyhtiön hallituksen allekirjoittamat vakuuden vapautuslomakkeet. /11/ 

 

Asuntokauppalain tarkoittaman rakentamisvaiheen päättymisen toteamista, 

osakekirjojen ja alkuperäisten turva-asiakirjojen luovuttamista sekä 

rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamista varten RS -pankki tarvitsee 

seuraavanlaisia asiakirjoja /7/: 

 

 Osakekirjojen lähettäminen 

- perustajaosakkaan antama kirjallinen luovutuslupa 

- niiden osakkeenostajien osoitetiedot, jotka eivät asu ostamissaan 

huoneistoissa 

- luettelo myymättömistä osakkeista ja niiden lähetysosoite. 

 

Rakentamisvaiheen vakuuden vapauttaminen 

- pöytäkirja rakennusvalvontaviranomaisen antamasta rakennusten 

käyttöönoton hyväksymisestä 

- asunto-osakeyhtiön hallituksen sekä kaikkien osakkeenostajien 

suostumukset vakuuden vapauttamiseen 

- jäljennös rakentamisvaiheen jälkeisestä vakuusasiakirjasta ja 

edunsaajan kuittaus vastaanottamisesta. 

 

Muut selvitykset 

- oikeaksi todistettu ote luovutusyhtiökokouksen pöytäkirjasta, 

josta ilmenee, että yhtiökokouksessa on esitetty yhtiön 

välitilinpäätös ja  selvitys taloussuunnitelman toteutumisesta sekä 

tilintarkastajien lausunnot niistä, annettu tiedot rakennustyön 

teknisestä toteutumisesta ja valittu yhtiölle hallitus ja 

tilintarkastajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

- luovutusyhtiökokouksessa käsitelty välitilinpäätös asunto-

osakeyhtiön yhtiölainavastuiden selvittämiseksi 

- isännöitsijän yhteystiedot.     
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Nämä dokumentit kootaan yhteen kansioon, ja kansio viedään heti pankkiin, kun 

kaikki asiakirjat on saatu haltuun, jotta 10 %:n vakuus vapautuu. 

 

 

7.2 Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja vuositarkastus 

 

Rakentamisvaiheen vakuuden lakatessa tilalle on asetettava 

rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus, jonka on vastattava vähintään 

kahta prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahintojen yhteismäärästä. 

Vakuuden on oltava voimassa, kunnes se vapautetaan, kuitenkin 

vähintään 15 kuukautta sen jälkeen, kun 

rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kyseisen rakennuksen 

käyttöönotettavaksi. /1, 2 luku, 17 §/ 

 

Vuositarkastus järjestetään, kun kohteen käyttöönottohyväksynnästä on kulunut  12 

-15 kuukautta, eli noin vuoden asumisen jälkeen. Asukkaille lähetetään tiedote 

vuositarkastuksen ajankohdasta noin  kuukausi ennen sen pitämistä. Tiedotteessa 

on tietoa ja ohjeita vuositarkastuksesta, ohje huoneiston virheiden arvioimiseen 

sekä tyhjä virhelomake asukkaiden täytettäväksi ja palautuskirjekuori. Asukkaita 

pyydetään palauttamaan täytetty, ja myös tyhjä, virhelomake takaisin 

perustajaosakkaalle noin kahden viikon kuluttua. Palautuneet lomakkeet 

toimitetaan rakennusliikkeen vuosikorjauksista vastaavalle mestarille. /11/  

 

Vuositarkastuksesta lähetetään myös erilliset kutsut taloyhtiön hallituksen jäsenille, 

isännöitsijälle ja rakennustyön valvojalle. Kutsussa toivotaan, että taloyhtiön 

hallitus olisi kokonaan edustettuna vuositarkastuskokouksessa, joka järjestetään 

kohteessa. /11/ 

 

Vuositarkastuksesta lähetään ilmoitus rakennusvirhevakuuttajalle noin kaksi 

kuukautta ennen vuositarkastuskokousta. Myös kohteen RS-pankille lähetetään 

ilmoitus vuositarkastuksesta. Rakennusvirhevakuuttajalla ja RS-pankilla on oikeus 
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olla läsnä kokouksessa, mutta yleensä niiden edustajat jättävät saapumatta paikalle. 

/11/ 

 

Vuositarkastuskokouksessa ovat paikalla siis taloyhtiönhallitus, isännöitsijä. 

rakennustyönvalvoja, korjauksista vastaava mestari sekä rakennuttajan edustaja, 

joko rakennuttajainsinööri tai toimistoinsinööri. Vuositarkastuksesta tehdään 

pöytäkirja, jonka paikalla olleet allekirjoittavat. Rakennuttaja lähettää 

puhtaaksikirjoitetun pöytäkirjan allekirjoitus- ja korjauskierrokselle. Kun 

pöytäkirja on palautunut rakennuttajalle, lähetetään sen kopio kaikille asukkaille 

sekä asukkaan oman virhelomakkeen kopio. Asukkailla on aikaa kolme viikkoa 

pöytäkirjan saapumisesta lisätä virhelomakkeeseen virheitä ja lähettää se takaisin 

rakennuttajalle. Tämän jälkeen asukas menettää oikeuden reklamoida virheistä 

vuositarkastukseen liittyen. Tämän jälkeen tulevat reklamaatiot käsitellään 

erikseen. /11/ 

 

Vuositarkastuskorjaukset aloitetaan heti kokouksen pitämisen jälkeen. 

Rakennustoimiston korjauksista vastaava mestari tekee oman aikataulunsa ja 

tiedottaa asukkaita tarkemmin korjausten aikataulusta. Kun kaikki 

vuositarkastuksessa esille tulleet virheet on korjattu ja asukkailta on saatu kuittaus 

siitä, että korjaukset on suoritettu, antaa korjauksista vastaava mestari ilmoituksen 

rakennuttajalle. Tämän jälkeen rakennuttaja lähettää asukkaille ja taloyhtiölle 

kahden prosentin vakuuden vapauttamislomakkeet eli rakentamisvaiheen jälkeisen 

vakuuden allekirjoitettavaksi. Kun lomakkeet palautuvat rakennuttajalle, ne 

toimitetaan pankkiin, jossa vakuutta säilytetään ja vakuudet vapautuvat. /11/ 

 

Vakuudet vapautuvat automaattisesti 12 kuukauden kuluttua vuositarkastuksen 

pitämisestä, jos kaikki asukkaat tai taloyhtiö eivät ole vapauttaneet vakuutta ennen 

tätä. Asuntokauppalain mukaan vakuuksia ei saa pidättää aiheetta. Automaattista 

vapautumista ei tapahdu, jos yhtiö tai asunto-osakkeen ostaja vastustaa vakuuden 

vapautumista ja saattaa asian hakemuksella kuluttajavalituslautakunnan tai 

tuomioistuimen käsiteltäväksi. /1, 2 luku, 18 a §/         
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8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ERI 

KÄYTTÄJILLE 

 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, jollei erityisestä 

syystä muuta johdu, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään 

asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen 

sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen 

rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka 

muutoin edellyttää rakennuslupaa. 

 

Käyttö- ja huolto-ohje 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. /6/ 

 

8.1 Kodinkansio 

 

Yhtiössä, josta tämä prosessikuvaus kertoo, asukkaille tehdään käyttöohjekansio, 

jota kutsutaan Kodinkansio-nimellä. Kodinkansio tehdään käyttäen samaa 

sisällysluettelon runkoa kaikkiin kohteisiin. Muutokset Kodinkansioon tehdään sen 

perusteella, onko kohde erillis-, kerros-, pari- vai rivitalo. Eroja sisältöön syntyy 

myös siitä, onko kohde lattialämmitteinen vai patterilämmitteinen. Kohteesta 

riippuen on myös syytä tarkistaa mahdollinen takkavarauksen olemassaolo ja antaa 

siitä ohje asukkaille. Kodinkansiot valmistuvat viimeistään noin kahta viikkoa 

ennen kohteen valmistumista. /11/  

 

Kansion tiedot laatii ja kokoaa rakennuttajainsinööri, tai hän delegoi työn 

esimerkiksi toimistoinsinöörille. Kansioihin pyydetään ilmanvaihdosta ja 

lämmityksestä erityisohjeet LVI-suunnittelijalta. Kansion muut tiedot 

rakennuttajainsinööri tai toimistoinsinööri kokoaa käyttäen hyväksi aikaisempien 

kansioiden dokumentteja. Nykyään dokumentit ovat tallennettuina 
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dokumenttienhallintaan sähköisessä muodossa. Jotta kansiot saadaan ajoissa 

valmiiksi, LVI- suunnittelijan ohjeet ilmanvaihtoon ja lämmitykseen on pyydettävä 

tarpeeksi ajoissa. Käytännössä LVI-suunnittelija tarkistaa ohjeet, jotka esimerkiksi 

toimistoinsinööri on laatinut etukäteen, ja tekee tarpeelliset korjaukset ja lisäykset. 

Rakennuttajainsinööri tarkistaa Kodinkansion sisällön ennen kansioiden 

kopioimista. /11/ 

 

Rakennusvalvontaviranomainen haluaa yleensä nähdä myös asukkaille tarkoitetun 

huoneiston käyttöohjeen käyttöönottokatselmuksessa, joten kansion tulee olla 

valmiina siihen mennessä. /11/ 

 

Kansioiden ehdoton viimeinen valmistumispäivä on muuttopäivän aamu. Tällöin 

vielä ehditään viedä kansiot kohteisiin ja jakamaan huoneistoihin. /11/        

 

Kansiot viedään huoneistoihin, ja niihin lisätään kaikki huoneistoista löytyvät 

käyttöohjeet, jotka rakentajan edustaja on kerännyt etukäteen rakennuttajan 

toimittamiin muovitaskuihin. Kansiot toimitetaan huoneistoihin mahdollisuuksien 

mukaan vasta loppusiivouksen jälkeen, mahdollisesti vasta muuttopäivää 

edeltävänä päivänä, jotta vältytään kansioiden likaantumiselta ja näin myös 

varmistetaan kaikkien käyttöohjeiden saaminen kansioihin. /11/  

 

Kodinkansiosta löytyvät seuraavat asiat: 

- talokortti, josta löytyvät rakennuksen perustiedot ja eri 

urakoitsijoiden (rakennus, sähkö, ilmastointi ja putki), huoltoyhtiön 

ja isännöitsijän yhteystiedot 

- ohje asukkaan vaikutusmahdollisuuksista, oikeuksista ja 

velvollisuuksista 

- järjestyslaki 

- vastuunjakotaulukko 

- huoneiston ja yhteistilojen käyttö- ja hoito-ohjeet 

- saunan hoito-ohje 

- tietoa jätteiden lajittelusta 

- ohje ilmanvaihdosta / ilmastoinnista 

- ohje lämmitysjärjestelmästä 
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- pintojen hoito-ohjeet 

- vesikalusteiden ja viemäreiden huolto-ohje 

- tietoa ripustuksista, esimerkiksi Gyproc-seinät 

- ohjeita sähköasennuksista laitteista 

- asuntoon kuuluvien kodinkoneiden käyttöohjeet 

- tietoa energian säästämisestä, ympäristöstä ja turvallisuudesta 

- asukastiedotteita 

- muuttokirjeen kopio 

- muuta tietoa asunnosta, esimerkiksi asunnon tapettikoodit 

pohjakuvaan merkittynä. /4/ 

 

Kodinkansiosta toimitetaan yksi kappale myös isännöitsijälle ja yksi kappale jää 

rakennuttajalle. 

 

 

8.2 Huoltokirja 

 

Huoltokirjan tulee olla valmiina loppukatselmuksessa, jotta viranomainen voi 

todeta sen olemassaolon. Huoltokirjan avulla voidaan saavuttaa kiinteistön 

ylläpidon tavoitteet sen koko taloudellisen käyttöiän ajan. Huoltokirja on etenkin 

apuväline kiinteistön elinkaaren hallintaan ja kiinteistön ympäristötaseiden 

laatimiseen ja niissä pysymiseen. /5/  

 

Huoltokirjan tulee siis olla valmiina viimeistään rakennustarkastajan 

lopputarkastukseen mennessä. Koska huoltokirjaan tarvitaan tieoja ja piirustuksia 

kohteen eri suunnittelijoilta, on huoltokirjan valmistelu aloitettava jo hyvissä ajoin 

ennen lopputarkastuspäivämäärää. Huoltokirja kierrätetään arkkitehdilla, 

sähkösuunnittelijalla ja LVI-suunnittelijalla. Suunnittelijat tekevät huoltokirjaan 

tarvittavat muutokset oman harkintansa mukaan. Etenkin talotekniikan ohjeelliset 

toiminta-arvot on syytä tarkastuttaa suunnittelijoilla. Suunnittelijoilta saadaan 

myös huoltokirjaan paikantamispiirustukset ja arkkitehdilta mahdollinen 

istutussuunnitelma. Jos osa huoltokirjan tiedoista puuttuu voidaan 
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rakennusvalvontaviranomaiselle esittää myös hieman keskeneräinen huoltokirja. 

/11/ 

 

Rakentamisvaiheen yhteystietoihin kerätään kaikki mahdolliset materiaalien 

valmistajien sekä eri asentajien, tavarantoimittajien ja urakoitsijoiden yhteystiedot. 

Tällaisia ovat esimerkiksi ikkuna- ja ovivalmistajat, toimittajat, parkettitoimittajat, 

asentajat, laattojen valmistaja ja laatoittaja, katemateriaalin valmistaja ja asentaja, 

yms.. /11/  

 

Huoltokirjaa toimitetaan kiinteistöön yksi kappale. Se sijoitetaan tavallisimmin 

huoltotilaan, josta huoltohenkilöstö löytää sen helposti. Yksi kappale menee 

isännöitsijälle ja yksi jää rakennuttajalle. Huoltokirjan mukaan laitetaan myös 

sähköinen versio tallennettuna CD:lle, jotta huoltohenkilöstö ja isännöitsijä voivat 

halutessaan tallentaa huoltokirjan ja käyttää sitä omalla tietokoneellaan. /11/ 

 

 

Huoltokirjan sisällysluettelo on seuraava: 

 

1. YHTEYSTIEDOT JA KÄYTTÖOHJE 

1.1 Yhteystiedot 

1.2 Huoltokirjan käyttöohje 

2. KIINTEISTÖTIEDOT 

2.1 Kiinteistön perustiedot 

2.2 Rakentamisvaiheen yhteystiedot 

2.3 Talotekniikan ohjeelliset toiminta-arvot 

2.4 Pintarakenteet /sisäpinnat 

2.5 Pintarakenteet /ulkopinnat 

2.6 Muut rakenteet ja tuotteet 

3. HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET 

3.1 Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet 

3.2 Tilojen tarkastuskierrokset 

3.3 Arvioidut kunnossapitojaksot 

4. HUOLTOTEHTÄVÄT 

4.1 Kiinteistönhoitotehtävät 
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4.2 Vuosihuolto-ohjelman yhteenveto 

4.3 – 4.12 Vuosihuolto-ohjelmat 2009-2018 

5. PAIKANTAMISPIIRUSTUKSET 

5.1 Paikantamispiirustukset 

6. LOMAKKEET 

6.1 Huoltomuistio 

6.2 Vuosikulutusten seurantalomake 

6.3 Vastuunjakotaulukko 

7. LIITTEET 

7.1 Asiakirjaluettelo 

7.2 Huoltokirjatiedostot 

8. KÄYTTÖOHJEET 

9. ARKISTO 

 

Huoltokirjan mukana toimitetaan myös seuraavat liitekansiot: 

- Kodinkansio: huoneiston käyttö- ja huolto-ohjeet 

- LVV-järjestelmien luovutuskansio 

- IV-järjestelmien luovutuskansio 

- Sähköjärjestelmien luovutuskansio. 

 

Huoltokirja on laadittu käyttäen seuraavia KH –kortiston ohjeita: 

- KH 90-00222 Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö 

- KH 90-00223 Asuintalon huoltokirjan laadinta 

- KH 90-00224 Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot 

- KH 90-00226 Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja 

häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja 

- KH 90-40016 Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset 

kunnossapitojaksot. Asuintalon huoltokirja.  
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9 TEHTÄVIEN SUJUVUUS 

 

9.1  Kokemukset ja työtehtävät 

 

Tämän opinnäytetyön laatija on työskennellyt näiden tehtävien parissa kahden 

rakennuttajainsinöörin assistenttina rakennuttajatehtävissä toimistoinsinöörin 

nimikkeellä. Työtehtävät ovat painottuneet etenkin huolto-kirjojen ja 

kodinkansioiden tekemiseen ja tarkistamiseen sekä niiden materiaalin kokoamiseen 

ja muuttokirjeiden laadintaa. Myymättömien asuntojen lopputarkastus on myös 

kuulunut työn laatijan vastuualueeseen. Opinnäytetyön laatija on osallistunut 

muihinkin tässä työssä kuvattuihin tehtäviin, mutta niiden päätoteuttajat ovat olleet 

kaksi rakennuttajainsinööriä. 

 

Asunto-osakeyhtiön valmistuminen vaatii monen eri osapuolen panosta, jotta 

kaikki saadaan ajallaan valmiiksi. Aina kuitenkaan yhteistyö ei ole ollut aivan 

mutkatonta. Esimerkiksi osalta suunnittelijoista voi huoltokirjojen materiaaleja 

joutua pyytämään moneen kertaan, mutta yleisesti ottaen nekin on saatu koottua 

ajoissa. 

 

9.2 Parannusehdotuksia ja kehitettävää 

  

Tehtävien paremman sujuvuuden kannalta olisi hyvä, että kaikilla osapuolilla olisi 

toimintamalli hyvin tiedossa ja sitä noudatettaisiin. Kuitenkin tulee muistaa, että 

joitakin asioita on välillä pakko soveltaa ja muuttaa. Aina on tietenkin hyvä 

kehittää eri osapuolien yhteistyötä paremmaksi. 

 

Eräs kehitettävä asia on saada osakkeenostajat käyttämään kodinkansion tietoja ja 

ohjeita hyväkseen. Kodinkansiosta on maininta muuttokirjeessä, ja se jätetään aina 

selvästi näkyville asunnon keittiöön, mutta kuitenkaan asukkaat eivät käytä sitä 

hyväkseen. Kodinkansiota tulisi jotenkin mainostaa enemmän. Isännöintitoimisto 

voisi esimerkiksi mainita kodinkansiosta tiedotteissaan ainakin asumisen 

alkuvaiheessa, ettei asukkaille tule tarpeettomia puhelinsoittoja ja kyselyjä ja että 

he löytävät tarvitsemansa tiedot vaivattomasti ja läheltä. 
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Olisi hyvin tärkeää, että vuosikorjaustyöt saataisiin suoritetuksi melko lyhyessä 

ajassa, jotta rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus saataisiin vapautetuksi ennen sen 

automaattista vapautumista. Töiden venyminen merkitsee sitä, että vakuuksien 

vapauttaminen kestää tarpeettoman kauan, ja kyseessä ovat suuret rahamäärät.   
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    ILMOITUS 
   
 
    26.9.2008 

 
 
 

ASUNTO OY MALLITALO 
 

ILMOITUS VALMISTUMISESTA 
 

MUUTTOPÄIVÄ 
 
 Ilmoitamme force majeure -varauksin (mikäli ylivoimaista estettä ei ilmene), 
 että Asunto Oy Mallitalon rakennustyöt valmistuvat ja voitte muuttaa 
 huoneistoonne:  
 
 perjantaina 31. päivänä lokakuuta 2008.  
 

(Käytännön ohjeista ja kellonajoista kerromme oheisessa tiedotteessa). 
 
 
 
 
 
 TOIVOTAMME TEILLE HYVIN SUJUVAA MUUTTOA 
 JA VIIHTYISÄÄ ASUMISTA UUDESSA KODISSANNE! 
 
 Ystävällisin terveisin 
 
 XX RAKENNUTTAJAT OY 
 psta 
 
 
  
  
 Rauno Rakennuttaja 
 rakennuttajainsinööri 
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     TIEDOTE 
 
 
     26.9.2008 

 
 
ASUNTO OY MALLITALO 
 
 
 
HUONEISTOJEN ENNAKKOTARKASTUS 
 
Järjestämme Teille tilaisuuden ennakkotarkastaa asu ntonne ennen muuttoa. Huoneistojen 
ennakkotarkastuspäivä on torstaina 16.10.2008 klo 8 .00 - 17.00. Vastaava työnjohtaja Rami 
Rakentaja (puh. 050 11 22 33) ) Rakennustoimisto XX Oy:stä on paikalla tarvittaessa opastamassa. 
 
Ennakkotarkastuksessa mahdollisesti havaitsemanne puutteet ja viat merkitään tämän kirjeen liitteenä 
olevaan asunnon ennakkotarkastuslomakkeeseen. Puutteita ja vikoja arvioidaan liitteenä olevan 
”huoneiston virheiden arviointiperusteet” ohjeistuksen mukaisesti. Pyydämme Teitä jättämään 
ennakkotarkastuslomakkeen huoneistoonne täytettyänn e sen.  Vaikka mitään huomautettavaa ei 
olisi, niin ns. puhdaskin lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna. 
 
Tavoitteenamme on korjata em. lomakkeeseen kirjaamanne virheet viipymättä. Pyydämme 
tarkastamaan välittömästi muuton jälkeen, että puutteet ja viat on korjattu. Kikka Hakanpää ottaa 
Teihin yhteyttä, jotta voitte hyväksyä allekirjoituksellanne korjaukset tehdyiksi. 
 
VUOSITARKASTUS JA REKLAMAATIOT 
 
Otamme Teihin yhteyttä asunnon vuositarkastuksen merkeissä n. 12-15 kk kuluessa asunnon 
valmistumisesta, jolloin voitte ilmoittaa mahdolliset asumisaikana havaitsemanne viat tai virheet 
asunnossa. Mikäli havaitsette asumisaikana asumista haittaavan  tai lisävahinkoa aiheuttavan 
vian huoneistossanne, pyydämme ilmoittamaan asiasta  kirjallisesti isännöitsijälle. Isännöitsijä 
toimittaa reklamaatiot rakentajalle tai huoltoyhtiö lle. 
 
TUTUSTUKAA KODINKANSIOONNE 
 
On tärkeää, että luette asunnossa olevan kodinkansion läpi heti muuton yhteydessä. Löydätte  
kodinkansion muuttopäivänä keittiöstänne. Kodinkansiosta löydätte asuntonne hoito- ja käyttöohjeet 
sekä muuta hyödyllistä tietoa. 
 
AVAINTEN LUOVUTUS  
 
Voitte noutaa avaimet perjantaina 31.10.2008 klo 8 – 10 välisenä aikana Asunto Oy Mallitalon 
piharakennuksesta (isännöitsijältä tai isännöitsijäntoimiston edustajalta), os. Suvitie 26, 33000 
Tampere. Em. ajankohdan jälkeen avaimet ovat saatavissa isännöitsijäntoimistosta, joka on avoinna 
arkisin klo 8-16 (kesä-, heinä- ja elokuussa klo 8-15). Isännöitsijäntoimiston tarkemmat yhteystiedot 
ovat jäljempänä tässä tiedotteessa. 
 
Avainten luovutuksen edellytyksenä on, että huoneiston koko kauppahinta sekä mahdolliset lisä- ja 
muutostyölaskut sekä viivästyskorkolaskut on maksettu. 
 
Turvallisuussyistä avaimet luovutetaan ainoastaan kauppakirjan tehneille osakkaille. Mikäli 
avaimianne tulee noutamaan asiamies, tulee hänellä olla allekirjoittamanne yksilöity valtakirja  
avainten vastaanottamista varten. 
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MUUTON KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 
 
Huoneistoon saa muuttaa perjantaina 31.10.2008 avai nten luovutuksen jälkeen. 
 
Rami Rakentaja Rakennustoimisto XX Oy:stä on kohteessa paikalla muuttopäivänä 31.10.2008 klo 
8.00 – 15.30 välisenä aikana opastamassa ja antamassa ohjeita tarvittaessa. 
 
Muuttonne ajaksi perjantaiksi 31.10.2008 tuodaan Mallitalon piha-alueelle jätelava pahvisia 
pakkausjätteitä varten.  
 
 
KAUPPAHINNAN VIIMEISET MAKSUERÄT 
 
Allekirjoittamanne osakekauppakirjan kohdassa 3 ”Kauppahinta ja sen maksaminen” viimeiset 
kauppahintaerät erääntyvät maksettaviksi valmistumi svaiheessa. 
  
Toiseksi viimeinen erä tulee suorittaa ennakkotarka stuksen jälkeen aikaisintaan torstaina 
16.10.2008 ja viimeistään perjantaina 31.10.2008 RS -tilille Tampereen Seudun Osuuspankki 
123456-789456. 
 
Viimeinen kauppahintaerä tulee suorittaa ennakkotar kastuksen jälkeen aikaisintaan torstaina 
16.10.2008 ja viimeistään perjantaina 31.10.2008 ti lille Tampereen Seudun Osuuspankki 
123456-564123. 
 
Tulostamme 27.10.2008 mennessä suoritetuista eristä avainten luovuttajalle tarkistuslistan, joten 
näistä eristä ei tarvitse esittää eri maksukuittia avaimia noutaessanne.  
 
Mikäli suoritatte viimeiset kauppahinnat tai lisä- ja muutostyölaskun 28. - 31.10.2008, tulee 
Teillä olla mukananne avaimia noutaessanne kuitti v iimeisten erien maksusta. 
 
Postitamme Teille erikseen mahdollisen lisä- ja muutostyölaskun, joka erääntyy maksettavaksi 
lokakuussa. 
 
 
YHTIÖLAINANOSUUKSIEN POIS MAKSAMINEN  
 
Osakkeenostajalla on ensimmäinen yhtiölainan poismaksumahdollisuus tiistaina 28.10.2008 (yhtiö 
lyhentää lainaa pankkiin 31.10.2008). Tästä lainaosuudesta ei tarvitse verohallinnon päätöksen 
mukaan maksaa varainsiirtoveroa. 
 
Yhtiölainaosuuden poismaksamisesta tulee tehdä kirjallinen, sitova ilmoitus isännöitsijälle   
tiistaina 14.10.2008 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä esim. telefaxina (03 357 5250), sähköpostina 
kirjanpitäjälle kirsi.kirjanpitaja@kiinteistopalveluxx.fi tai isännöitsijälle 
irma.isannoitsija@kiinteistopalveluxx.fi) tai kirjeitse (Kiinteistöpalvelu XX Oy Isännöintitie 5, 36666 
Tampere). Lainaosuuden maksutilisiirtolomake toimitetaan Teille isännöitsijätoimistosta. Tilisiirtoon 
merkitään suorituksen eräpäivä sekä lainanlyhennyssumma. 
 
Seuraavan kerran lainaosuuksia vastaanotetaan yhtiön hallinnon luovutuskokouksen jälkeen 
isännöitsijän toimesta hallituksen päätöksellä erikseen määrättävänä ajankohtana. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkailla on oikeus maksaa pois osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista. 
Lainaosuuksien suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä ajankohtina.  
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OMISTUSOIKEUDEN SIIRTO JA VARAINSIIRTOVERON MAKSU 

 
Kauppakirjan kohtien 3. ja 7. mukaisesti omistusoikeus ostamiinne osakkeisiin siirtyy Teille, kun 
kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu, mukaan lukien kaikki 
lisä- ja muutostyöt. 

 
 Varainsiirtovero (1,6 % osakkeiden kauppahinnasta) tulee suorittaa kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt eli viimeistään 31.12.2008, mikäli koko kauppahinta 
mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu 31.10.2008. 
 
Varainsiirtoveron maksamiseen tarvittava tilisiirtolomake sekä esitäytetty ilmoitus varainsiirtoverosta -
lomake on luovutettu teille jo kauppakirjojen teon yhteydessä. 
 
Maksettuanne varainsiirtoveron pankkiin Teidän tulee toimittaa verotoimistoon 1) kuitti 
suorittamastanne varainsiirtoverosta, 2) ilmoitus varainsiirtoverosta -lomake, 3) kopio osakkeidenne 
kauppakirjasta. 
 
Veroviranomaisen leimaaman ilmoitus varainsiirtoverosta -lomakkeen jäljennös tulee toimittaa 
isännöitsijätoimistoon osakeluettelomerkintää varten (vain osakeluetteloon merkityillä osakkailla on 
äänioikeus yhtiön yhtiökokouksissa). 
 
Ensiasunnon ostajan on annettava verottajalle ensiasunnon ostajan selvitys verovapauden 
edellytyksistä, mikä tehdään ilmoitus varainsiirtoverosta -lomakkeella. 
 
 
ISÄNNÖITSIJÄ 

 
 Yhtiönne isännöitsijäksi on valittu 
 
 Kiinteistöpalvelu XX Oy 
 Irma Isännöitsijä 
 Isännöintitie 5 
 36666 Tampere 
 puh. suora (03) 333 5551 / GSM 050 333 1234 
 fax. toimisto (03) 333 5556 
 e-mail: irma.isannoitsija@kiinteistopalveluxx.fi 
 
 Avoinna: arkisin klo 8-16 (kesä-, heinä- ja elokuussa klo 8-15) 

 
 Isännöitsijätoimisto tiedottaa toiminnastaan ja mm. huoltoyhtiön valinnasta tarkemmin erillisillä 

tiedotteilla (esim. päivystysnumerot, -ajat yms.). 
 
VASTIKKEET 

 
 Vastikkeiden ja käyttökorvausten maksamisvelvollisuus alkaa 31.10.2008. Vastikkeiden maksutilisiirrot 

toimitetaan Teille isännöitsijätoimistosta. Vastikkeet peritään kuukausittain 10. päivänä, hallinnon 
luovutuskokoukseen asti RS-taloussuunnitelman mukaisina. 

 
 

UUSI OSOITTEENNE 
 
 Uusi osoitteenne on: 
 
 Suvitie 26 + talonne kirjain + huoneistonne numero, 
 33000 Tampere 
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MUUTTOILMOITUS 
 
 Muuttoilmoitus tulee tehdä viikon kuluessa muutosta. Tarkemmat ohjeet muuttoilmoituksen 

tekemisestä ovat tämän kirjeen liitteenä. 
 
 Maistraatille tehtävän muuttoilmoituksen lisäksi muuttajien tiedot tulee ilmoittaa myös 

isännöitsijäntoimistoon talonkirjoja varten. 
 
SÄHKÖSOPIMUKSET  

 
 Taloyhtiö on tehnyt sähkön siirtosopimuksen paikallisen sähköyhtiön, Tampereen Sähköverkko Oy:n  

kanssa. Jokaisen osakkaan tulee huolehtia itse huoneistonsa sähkön energiaosuuden sopimuksen 
tekemisestä 31.10.2008 alkaen, (Tampereen Sähköverkko Oy puhelin 03 - 5653 4500, e-mail: 
sahkolaitos.kirjaamo@tampere.fi ) tai voitte pyytää tarjouksen myös muilta sähköyhtiöiltä. 

 
 
KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS 
 
Isännöitsijä tekee kiinteistölle täysarvovakuutussopimuksen muuttopäivästä alkaen. 
Vakuutus ei korvaa huoneistonne koti-irtaimistoa vaan sen vakuuttamisesta tulee kunkin 
osakkaan/asukkaan huolehtia itse. 
 
 
HALLINNON LUOVUTUSKOKOUS 
 
Yhtiön hallinnon luovutuskokous pidetään noin kuukauden kuluessa kohteen 
valmistumisajankohdasta. Tämän jälkeen (n. 3 kuukauden kuluttua hallinnon luovutuskokouksesta) 
Sampo Pankin RS-osasto toimittaa osakekirjat XX Rakennuttajat Oy:ltä saamansa osakekirjojen 
luovutusluvan mukaisesti, joko suoraan osakkaalle tai pankkiin, jonne osakas on mahdollisesti 
osakekirjan pantannut. 
 
  
  TOIVOTAMME TEILLE HYVIN SUJUVAA MUUTTOA 
 JA VIIHTYISÄÄ ASUMISTA UUDESSA KODISSANNE! 
 
 Ystävällisin terveisin 
 
 XX RAKENNUTTAJAT OY 
 
 
 
liitteet   

- huoneiston ennakkotarkastuslomake 
- huoneiston virheiden arviointiperusteet 
- väestörekisterikeskus/muuttoilmoitus    

 - isännöintitoimisto Kiinteistöpalvelu XX Oy:n ”oma muuttoilmoitus” 
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HUONEISTOJEN ENNAKKOTARKASTUS 16.10.2008
Rami Rakentaja / Rakennustoimisto XX Oy / 050 11 22 33

ASUNTO OY MALLITALO Huon. nro

Puhelinnumero, josta osakkeenomistajan tavoittaa päivällä sekä illalla: Puh.

Puh.

Tarkista huoneisto ja merkitse mahdolliset korjattavat kohdat tähän lomakkeeseen.
Myös tyhjä lomake tulee palauttaa.

Vika Huone/ muuta
nro tila

asukas urakoitsija

TAMPEREELLA ____ / ____ 2008

Osakkeen omistajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Pyydämme Teitä jättämään lomakkeen huoneistoonne tä ytettynä.

Olen hyväksynyt tälle lomakkeelle merkitsemäni virheet ja puutteet korjatuiksi.

TAMPEREELLA ____ / ____ 2008

Omistan lemmikkieläimen

Huoneistoon ei saa mennä yleisavaimella suorittamaan korjauksia, vaan aika on sovittava erikseen.

Vika korjattu
nimikirjaimet + pvmVain yksi reklamaatio riville
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HUONEISTON VIRHEIDEN ARVIOINTIPERUSTEET 
 

Rakennusosan laatutasoa tai yksittäisen virheen korjaustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon 

rakennusalalla yleisesti noudatettu laatutaso. Katto-, seinä- ja lattiapintoja arvioitaessa niitä 

tarkastellaan huoneen normaalivalaistuksessa kohtisuoraan 1,5-2 m:n päästä. 

 

Arvioitaessa otetaan huomioon pinnan luonne. Etenkin parkettilattioissa vuodenaika vaikuttaa pinnan 

laatuun. Talvella huoneilma on kuivaa ja parkettilautojen väliset saumat ovat suurimmillaan. Kesällä 

ilma on kosteampaa ja raot turpoavat umpeen. 

 

 

Vuosikorjauksiin kuuluvat työt 

• Katto- ja seinäpintojen halkeamien korjaus 

• Ikkunoiden ja ovien käyntivirheiden korjaus 

• Materiaalien laadusta johtuvat korjaukset lattioissa, seinissä ja katoissa 

• Sähkölaitteiden ja –kojeiden, puhelin- ja antennijohtimien tai laitteiden materiaaleista ja asennuksista                                                                                                                                                               

   johtuvien vikojen korjaus 

• Viallisten vesijohto- tai lämpöjohtolaitteiden korjaus 

• Ilmanvaihdon toimintahäiriöiden ja ilmanvaihtolaitteiden materiaali- ja asennusvikojen korjaus 

• Ne mahdolliset korjaukset, jotka huoneiston ostaja on vaatinut kirjallisella ilmoituksella ennen 

huoneiston 

   hallinnan luovutusta tai välittömästi sen jälkeen ja jotka myyjän edustaja on todennut korjattavaksi, 

mutta  

   jotka on jätetty vuosikorjausten yhteydessä tehtäviksi. 

 

Myyjän velvollisuuksiin ei kuulu korjata 

• Asunnon käytöstä johtuvia kulumia, vikoja tai vaurioita 

• Huoneiston ostajan hankkimissa materiaaleissa ilmenneitä vikoja 

• Putkijohdoissa olevien kalusteiden ja varusteiden tiivisteitä 

• Sellaisia vaurioita, jotka aiheutuvat laitteiden liian kovakouraisesta käsittelystä 

• Ilmanvaihdon virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita 

• Vaurioita, jotka ovat aiheutuneet istutuksille pihan käytöstä 

 

Myyjän vuosikorjauksiin ei myöskään kuulu 

• Laitteiden kunnossapitoon tarvittavat huoltotyöt ja rakennuksen hoitotyöt 

• Varaosien korvaus 

                                                                                                                       


