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Yksityiset 
vuokranantajat

Suomen 
Vuokranantajat 

Taloyhtiöt, KOY:t

Alueelliset jäsenyhdistykset
- 23 alueellista yhdistystä

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO
- yli 25 000 asunto- ja kiinteistöyhtiötä (runsaat 2.000.000 asukasta)
- 8 000 vuokranantajaa, joilla yhteensä yli 30 000 vuokrahuoneistoa

Kiinteistöliittoyhteisöön kuuluvat Kiinteistöalan Kustannus Oy, 
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Talokeskus Yhtiöt Oy ja Suomen 

Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös mm. 
KTI Kiinteistötieto Oy:ssä ja Suomen Tilaajavastuu Oy:ssä.

Vuokrataloyhteisöt



Yhtiömuotoisten kiin- 
teistönomistajien 
etujärjestö 
 
Jäseninä noin 1200  
taloyhtiötä 
 
 
Neuvonta 

 
Koulutus 

 
Tiedottaminen 
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Asunnon riskitiloja ja -kohteita 
Keittiö 

Ilmastointi 

sauna 

Pesuhuone Kodinhoitohuone 

WC 
Parveke 
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Pesuhuone  

• Rättipatteri ja lattialämmitys 
pidetään päällä myös kesällä  

• Lattiakaivo puhdistetaan hiuksista 
ym. liasta muutaman kuukauden 
välein 

• Pesuhuone pestään säännöllisesti 
• Suihkukaapin käyttö hyvä vaihtoehto 
 
Käytön jälkeen 
• Lattia ja seinät kuivataan 
• Ilmastoinnin tehostus tai   
• lyhyt ikkunatuuletus 

 
 

Tarkkaile pintoja 
ja saumoja, korjaa 
ne tarvittaessa 
 

Lattiakaivojen 
liittymien kunto 
  

Tarkkaile kerrostalon pesuhuoneessa myös kattoa, 
sillä yläkerran pesuhuoneessa voi olla vesivuoto  
 



 
Sauna 

 
• Tuloilmaventtiili normaalisti aina auki, 

pakkasella se voidaan sulkea 
• Saunan mahdollinen kuivatusventtiili kiinni 

lämmittämisen ja saunomisen aikana 
• Vältetään ylimääräistä veden käyttöä 

saunassa 
 
 Saunan tehokas kuivattaminen 

saunomisen jälkeen 
 

• Jätetään kiuas hetkeksi päälle saunomisen 
jälkeen 

• Saunan ja pesuhuoneen välinen ovi auki 
• Nupillinen kuivatusventtiili saunomisen 

jälkeen auki 
• Sauna- tai pesutilan mahdollinen  ikkuna 

auki  varttitunniksi 
• Lattiankuivaus kiukaan alta  

 

Kuivatusventtiili 

Tarkkaile pintoja. Tummuminen on 
merkki huonosta tuuletuksesta 



WC 

Vuodot istuimen  juuresta, 
putkivuodot 
 
 Suihkun vuodot 

Pesualtaan vesilukko, 
putkiliitokset liitokset 

Saumat 
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Kodinhoitohuone 
• Pesukoneen 

putket ja liitännät 
 

• Vesipisteen 
liitännät 

Vesivaraajan vuodot: 
Huom. 
varoventtiilin vesivuoto on aivan 
normaalia silloin, kun varaaja 
lämmittää käyttövettä  
EI SAA VUOTAA JATKUVASTI 
Tutustu käyttöohjeeseen 

Vesi- 
varaaja 



Keittiö 
 
Astianpesukone 

• Oikea asennus, valuma-allas, letkujen kunnon 
ja vuotojen seuranta, letkut uusitaan 
tarvittaessa 

• Oikea käyttö ja huolto, älä käytä valvomatta 
• Älä asenna itse! 

 
Astianpesuallas 
• Alakaapin letkujen ja putkien vuotojen ja 

kunnon seuranta 
• Hajulukon puhdistus 
 
Jääkaappi ja pakastin 

• Jääkaapin ja pakastimen alustaa tarkkaillaan 
(ei saa tulla vettä) 

• Sulatusputki pidetään puhtaana 
• Sulatus tehtävä huolellisesti 
• Vuotokaukalo 

 
Liesituuletin 
• suodatin pestään parin kuukauden välein. 
• Mahdollinen aktiivihiilisuodatin uusitaan  tai 

pestään käytöstä riippuen 1-3 kertaa vuodessa 
 

 
 
 
 
  



Kohtuutta pyykin kuivatteluun 
Huomioi kosteuden poistaminen 
 
Kuivaamisessa tulisi hyödyntää 
pesutupaa/kuivaushuonetta/ulkokuivatuspaikkoja 



 
 

Tutustu huoneiston 
ilmastointijärjestelmään 

 
 
 

Rakennuksissa tulee aina olla perusilmanvaihto, 
joka estää epäpuhtauspitoisuuksien ja 
kosteuden nousun sisäilmassa 
 
• Painovoimainen ilmanvaihto 
• Vain koneellinen poistoilmanvaihto 
• Lämmön talteenotolla varustettu ilmastointilaite 

(poistoilma/tuloilma) 



Venttiilien puhdistus 

• Venttiili irrotetaan 
pakettina 
ulkokehyksestä 

• Venttiililautasta ei saa 
pyörittää 
 



Ilmastointilaite 
Suodattimien vaihto 
kaksi kertaa vuodessa 

Tutustu käyttöohjeisiin ja 
pyydä ammattilaiselta 
opastusta! Katkaise virrat 
ennen huoltoa. 

• Asunto-osakeyhtiön tulisi hoitaa 
suodattimien vaihdot 

• Kondenssivesiputken tukkeutuminen 



Asuinhuoneistot 

• Tuuletus ikkunan kautta tulee tapahtua 
valvotusti 10-15min. 

• Pintoja tulee tarkkailla säännöllisesti 
poikkeamien varalta 
 
 



Huoneistoparveke 

• Talvella lumesta 
puhtaanapito 

• Ovia ja ikkunoita ei 
saa jättää 
valvomatta auki 



Tekninen huone 

Vuotojen seuranta 

• Jos taloyhtiössä on ulkopuolinen 
kiinteistönhoito, sovitaan  tavoitteet ym. 
pelisäännöt  

• Jos lämmitysasiat hoidetaan taloyhtiön sisällä, 
valitaan ns. energiavastaava, joka opastetaan 
tehtävään 



Osakkaan ilmoitusvelvollisuus 
Asunto-osakeyhtiöissä osakkeenomistajan on 
ilmoitettava yhtiölle (isännöitsijälle, hallituksen 
puheenjohtajalle yhtiön vastuulla olevasta 
viasta 
Esimerkiksi:  
• vesivuoto               
• märkä rakenne  
• tunkkainen ilma  

Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa 
osakkeenomistajan 
vahingonkorvaukseen 



Osakkeenomistajan huoneistokorjaukset 
esimerkiksi pesuhuoneremontti 

 
• Osakkeenomistajan on ilmoitettava omista 

remonteistaan yhtiölle (isännöitsijälle tai 
hallitukselle)   

• Valvonta suoritetaan yhtiön toimesta, osakas maksaa 
• Remontit tehtävä hyvän rakennustavan mukaan 
Huolimattomasti tehty remontti voi johtaa 

vahinkotilanteessa osakkeenomistajan 
korvausvastuuseen 



Kiitos 


	Asukkaiden kosteudenhallinta
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Asunnon riskitiloja ja -kohteita
	Pesuhuone 
	�Sauna�
	WC
	Kodinhoitohuone
	Keittiö
	Dia numero 10
	��Tutustu huoneiston ilmastointijärjestelmään���
	Venttiilien puhdistus
	Ilmastointilaite
	Asuinhuoneistot
	Huoneistoparveke
	Tekninen huone
	Osakkaan ilmoitusvelvollisuus
	Osakkeenomistajan huoneistokorjaukset�esimerkiksi pesuhuoneremontti
	Kiitos

