
Energiaeksperttikoulutus 9.10.2019 

TALOYHTIÖN 

SUUNNITELMALLISEN 

KIINTEISTÖNPIDON TYÖKALUJA



Työkaluja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon

•Pakollinen uudiskohteissa ja rakennuslupaa vaativien korjaushankkeiden yhteydessä

•Kiinteistön perustiedot sekä hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tiedot ja tehtävät

Kiinteistönpitokirja 
(huoltokirja, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje)

•Selvittää taloyhtiön teknisen kunnon korjaustarpeiden määrittämiseksi. 

•Rakenteita rikkomaton määrämuotoinen asiantuntijoiden selvitys (rakenne-,LVI-, sähkö- ja hissi-asiantuntijat)

•Sisältää ehdotuksen kiinteistön pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS)
Kuntoarvio

•Kuntoarvion pohjalta laadittava suunnitelma korjaustarpeista kustannusarvioineen 10-30 vuodelle
Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma 

(PTS)

•Yhtiökokouksessa esitettävä lakisääteinen selvitys seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarpeestaKunnossapitotarveselvitys

•PTS:n pohjalta laadittava mm. kustannusvaikutuksia ja rahoitusvaihtoehtoja tarkentava selvitysKorjausohjelma

•Laaditaan, kun tarvitaan tarkempaa tietoa rakenteiden kunnostaKuntotutkimus

•Antaa suuntaviivat taloyhtiön kokonaisvaltaiselle kehittämiselleTaloyhtiöstrategia



Kiinteistönpitokirja (eli huoltokirja)

• Kiinteistönpitokirjaan kootaan kiinteistön perustiedot sekä hoitoon, huoltoon ja 

kunnossapitoon liittyvät tiedot ja tehtävät ajankohtineen

• Kannattaa olla myös energiankulutustiedot

• Laadittava uudisrakennuskohteisiin tai rakennuslupaa vaativiin 

korjauskohteisiin. (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2000)

– Laadinta asiaan perehtyneen asiantuntijan tehtäväksi

– Tärkeää perehdyttää isännöitsijä ja huoltoyhtiö huoltokirjan käyttöön

• Ylläpidetään vuosittain, mm:

– Korjaushistoria ja kunnossapitosuunnitelma (PTS)

– Vastaavuus sopimusten kanssa

• Kustannus 30-40 vuotta vanhassa 40 huoneiston kiinteistössä noin 1500 €, 

ylläpito noin 200 € vuodessa (Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011)

• Lisätietoja mm. Kiinteistöliiton kiinteistönpitokirjan laadinnan ohjekortista

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja
https://www.kiinteistolehti.fi/kipi-kortti-kiinteistonpitokirja/


Kuntoarvio

• Selvittää taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunnon tulevien 
korjaustarpeiden ja tarkempien tutkimusten määrittämiseksi

• Toteutetaan aistinvaraisesti rakenteita rikkomatta

• Laatijoina tulee olla rakennus-, LVI – ja sähköasiantuntija 
(mahdollisesti myös hissiasiantuntija)

• Sisältää ehdotuksen kiinteistön pitkän aikavälin 
kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS)

• Kuntoarvion yhteydessä voidaan toteuttaa laajennettu 
energiatalouden selvitys tai energiakatselmus

• Lisätietoja mm. Kiinteistöliiton kuntoarvion laadinnan ja ylläpidon 
ohjekortista

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/muut_energiakatselmukset/asuinkerrostalojen_energiakatselmus
https://www.kiinteistolehti.fi/kipi-kortti-kuntoarvio/


Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS)

• Arvio pitkän aikavälin kunnossapito- ja korjaustoimien tarpeista, 

ajoituksista ja kustannuksista

– Suositellaan tehtäväksi vähintään 10 vuoden jaksolle

• PTS-ehdotus kuntoarvion tai kevyemmän kuntoselvityksen yhteydessä 

→Taloyhtiön hallitus laatii ehdotuksen pohjalta varsinaisen PTS:n

• Lähivuosien korjausten kustannusvaikutuksia ja rahoitusvaihtoehtoja 

voidaan vielä tarkentaa PTS:n pohjalta laadittavassa korjausohjelmassa

• Lisätietoja mm. Kiinteistöliiton kunnossapitosuunnitelman (PTS) laadinnan 

ja ylläpidon ohjekortista

https://www.kiinteistolehti.fi/kipi-kortti-kunnossapitosuunnitelma/


Kunnossapitotarveselvitys

• Lakisääteinen selvitys, joka esitellään vuosittain yhtiökokouksessa

• Tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin 

• Suositus: Laaditaan kuntoarvion ja kunnossapitosuunnitelman 

(PTS) perusteella

• Lisätietoa mm. Kiinteistöliiton kunnossapitotarveselvityksen 

laadinnan ja ylläpidon ohjekortista

https://www.kiinteistolehti.fi/kipi-kortti-kunnossapitotarveselvitys/


Kuntotutkimus

• Laaditaan, kun tarvitaan tarkempaa rakennusosakohtaista tietoa 

rakenteen kunnosta

• Kuntotutkimusten osa-alueita

– Putkistojen kuntotutkimus

– Ilmanvaihdon kuntotutkimus

– Sisäilman kuntotutkimus

– Rakennetekninen kuntotutkimus

– Sähkötekninen kuntotutkimus

– Rakennusautomaation kuntotutkimus

• Esim. putkiston kuntotutkimus 1970-luvun kerrostaloon, jossa noin 1000-

3000 asuinneliötä, maksaa noin 5000-6000 € (Lähde: Taloyhtiön 

energiakirja 2011)



Taloyhtiöstrategia

• Antaa suuntaviivat taloyhtiön kokonaisvaltaiselle kehittämiselle

• Perustuu tietoon kiinteistön teknisestä kunnosta, yhtiön 
taloudellisesta tilasta ja osakkaiden tahtotilasta

• Yhtiökokous päättää strategiasta

– Kuvaa asukkaiden asettamat tavoitteet asumisen halutulle tasolle sekä 
taloyhtiön ominaisuuksille ja palveluille

– Sisältää tiiviin kuvauksen taloyhtiön historiasta ja nykyisestä tilanteesta ja 
tulevaisuuden kehityssuunnitelmista

– Määrittelee lähivuosien tärkeimmät kehitystarpeet ja keinot näiden 
saavuttamiseksi

• Tilattavissa palveluna alan yrityksiltä

• Lisätietoja mm. Kiinteistöliiton taloyhtiön strategian laadinnan ja 
ylläpidon ohjekortista

https://www.kiinteistolehti.fi/strategia/


Taloyhtiön viestintäsuunnitelma

• Viestintäsuunnitelmassa:

– Määritellään taloyhtiön viestinviejät

– Viestinnän kohderyhmät

– Viestinnän määrällinen ja sisällöllinen taso

– Sekä käytettävät viestintävälineet

• Taloyhtiön hallitus laatii yhdessä isännöitsijän kanssa

• Hyötyjä:

– Asukkaat tunnistavat, mitä kautta taloyhtiön viralliset asiat viestitään

– Vähentää epätietoisuutta ja luo läpinäkyvyyttä asioiden hoitamiseen

– Tehokas viestintä on merkki aktiivisesta ja toimivasta taloyhtiöstä

• Lisätietoja mm. Isännöinti- ja Kiintesitöliittojen yhteisestä viestintäsuosituksesta taloyhtiöille

https://www.isannointiliitto.fi/wp-content/uploads/2017/04/taloyhtion_viestintasuositus.pdf


Suunnitelmallisen ylläpidon välineet käytössä vuonna 2018

Lähde: Suomen 

Kiinteistöliitto/Korjausrakentamisbarometri 

kevät 2018. Prosenttiosuudet 1734:stä 

vastaajasta

https://www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/tutkimus/korjausrakentamisbarometri/


Suunnitelmallisuuden hyötyjä ja 

esimerkkejä 

- Kuinka liikkeelle?



Suunnitelmallisuuden hyötyjä

• Löydetään korjauksille hyvä ajoitus ja toteutusjärjestys

– Korjausten/parannusten yhdistäminen samaan projektiin tuo usein säästöjä toteutuksessa

• Osataan tehdä tulevia remontteja helpottavia varauksia, esim.

– Kattoremontin yhteydessä riittävä räystäspituus, jos suunnitteilla julkisivun lisäeristäminen

– Kattomateriaali ja valmiit reititykset aurinkosähköjärjestelmää ajatellen

– Putkiremontin yhteydessä varaukset ilmanvaihdon lämmön talteenottoa varten

• Hankkeiden suunnittelulle jää riittävästi aikaa

– Energiatehokkuuden parantamistoimet

– Kilpailutus ja remontin toteutusaikataulun optimointi

• Osakkaiden tahtotila tiedossa

• Lisätietoja mm: Ympäristöministeriö/Korjaustieto

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Suunnitelmallinen_kiinteistonpito


Esimerkki: korjausten toteutusjärjestys (1/3)

• Lähtötilanne:

– Huoneistojen lämpötilat vaihtelevat ja termostaattisissa 

patteriventtiileissä esiintyy ongelmia

– Korvausilma tulee ikkunoiden tiivisteisiin jätetyistä 

raoista, mikä on todettu riittämättömäksi.

– Ikkunat ovat huonokuntoiset ja käyttöikänsä päässä. 



Esimerkki: korjausten toteutusjärjestys (2/3)

• Suunnittelematta tehty korjauksen toteutusjärjestys:

– 2020: termostaattiventtiilien vaihto ja lämmitysverkoston perussäätö

– 2022: ilmanvaihdon korvausilmareittien lisääminen

– 2024: ikkunaremontti (vaihdetaan uudet energiatehokkaat ikkunat)

• Huomioita:

– Korvausilmareittien parantamisen ja ikkunaremontin mahdollinen 

synergia jää hyödyntämättä 

– Korvausilman lisäämisen ja ikkunaremontin vaikutukset 

lämmitysverkoston perussäätöön



Esimerkki: korjausten toteutusjärjestys (3/3)

• Suunniteltu korjausten toteutusjärjestys:

–Yhdistetään korvausilmareittien lisääminen 

ikkunaremonttiin (esim. asentamalla tuloilmaikkunat)

–Toteutetaan termostaattien vaihto ja lämmityksen 

perussäätö ikkunaremontin yhteydessä/sen jälkeen

–Voidaan kerätä etukäteen varoja tulevaan remonttiin ja 

ajoittaa esim. vuoteen  2022.



Kuinka lähteä liikkeelle?

• Taloyhtiön nykytilan selvittämien ensimmäinen askel

• Asukas-/osakaskyselyllä selville olosuhteet, tyytyväisyys ja tahtotila

– Pohjatietona esim. kuntoarvio, energiakatselmus ja taloyhtiöstrategia

• Kuntoarviolla selville tekninen kunto yleistasolla

– PTS laadinta vähintään 10 vuoden jaksolle

– Kuntotutkimuksella tarvittaessa tarkempaa tietoa

• Päivitetään kiinteistönpitokirja (huoltokirja)

– Huoltokirjan laatiminen, jos ei ole

• Sähköiset kiinteistönpitojärjestelmät tukevat suunnitelmallisuutta

– Hallituksella oltava pääsy taloyhtiön sähköisiin palveluihin

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/asukas-_osakaskysely


Taloyhtiöviestintä 

- Käytäntöjä ja välineitä



Viestinnästä valmisteltavat ja sovittavat asiat

• Viestinnän tarkoitus ja tavoitteet taloyhtiössä 

• Viestinnän kohderyhmät 

• Viestinnän kanavat

• Kuka tekee; asukkaat, hallitus vai ostetaanko isännöinniltä? 

Lähteet 

• Taloyhtiön viestintäsuositus

• Liina Länsiluoto Kiinteistöliitto: Taloyhtiön viestintä – Suositeltavat käytännöt ja toimivat välineet

https://www.isannointiliitto.fi/wp-content/uploads/2017/04/taloyhtion_viestintasuositus.pdf
https://docplayer.fi/67487846-Taloyhtion-viestinta-suositeltavat-kaytannot-ja.html


Viestinnän tarkoitus ja tavoitteet taloyhtiössä.

Miksi viestitään, mitä tavoitellaan?

• Mitä enemmän osakkaat saavat tietoa 

sitä vähemmän syntyy epätietoisuudesta 

johtuvaa huhuja, epäselvyyksiä ja riitoja

• Viestintä tuo osakkaille ja asukkaille 

kokemuksen sekä mahdollisuuden 

osallistua taloyhtiön päätöksentekoon 

enemmän

• Lisää aktiivisuutta ja tyytyväisyyttä →

paremmin toimiva taloyhtiö →

energiatehokkuus

• Helpotta remonttien ym. muutosten 

sujuvuutta

• Hallituksen tärkeää miettiä, mitä 

viestinnällä tavoitellaan

Isännöitsijä
päivittäinen hallinto

Hallitus
halliton ja toiminnan 

järjestäminen

Osakkaat
ylin päätösvalta

Asukas
ilmoitusvelvollisuus

Taloyhtiö



Viestinnän kohderyhmät ja kanavat

• Osakkaiden ja asukkaiden lisäksi voidaan viestiä esim. huollon tai 
muiden palveluntoimittajien suuntaan

• Tärkeä miettiä, että viestintäkanavat sopivat mahdollisimman hyvin 
osakkaille ja asukkaille

– Esim. lapsiperheet vs. iäkkäät

• Viestinnän kanavia voivat esimerkiksi olla

– taloyhtiön nettisivut tai sähköinen palvelu

• Ilmainen taloyhtiösivu: www.taloyhtiosivut.fi

– sosiaalinen media esim. Facebook tai Whatsup-ryhmä

• Huom. suljetunkin Facebook-ryhmän keskustelut kannattaa ajatella melkein julkisina

• Useissa tapauksissa hyvä täydentävä kanava

– asukastiedotteet ilmoitustauluilla tai asuntoon vietyinä

– digitaalinen infonäyttö

• Kaikki viestintäkanavat vaativat ylläpitoa



Kuka tekee: 

asukkaat, hallitus vai ostetaanko isännöinniltä?

• Taloyhtiön hallitus huolehtii siitä, että viestintä toimii

• Vastuiden tulee olla selkeät, jotta tiedetään, kuka tekee ja milloin

• Säännöllinen viestintä vaatii resursseja

– Sähköiset viestintäkanavat vaativat ylläpitoa

• Sopimuksissa on tärkeää huomioida myös viestintä

– Isännöintipalvelu-sopimuksessa arjen asukasviestinnästä

– Huolto ja urakointisopimuksissa asukasviestintä esimerkiksi huoneistokäyntien sekä 

korjaushankkeiden osalta.



Mitä viestitään?

• Yhtiökokousviestintä

• Korjaushankeviestintä

• Viestintä yllättävissä 

poikkeustilanteissa ja 

turvallisuusviestintä

• Hallituksen ja isännöitsijän 

välinen viestintä

• Tilikauden aikainen viestintä 

asukkaille ja osakkaille

– Energiaekspertin viestintä eri 

vuodenaikoina

Lähde: Taloyhtiön viestintäsuositus

https://www.isannointiliitto.fi/wp-content/uploads/2017/04/taloyhtion_viestintasuositus.pdf


Esimerkki kuukausittaisesta viestinnästä

•Hallituksen uuden vuoden tervehdys. Katsaus taloyhtiön kuntoon ja tulevaisuuteen.

•Edellisen vuoden energiankulutus ja muutokset suhteessa aiempaan kulutukseen sekä energiankulutuksen vaikutus vastikkeeseen.Tammikuu
•Taloyhtiön palvelut pähkinänkuoressa. Huollon, isännöinnin ja hallituksen yhteystiedot ja ohjeet, missä asioissa saa apua mistä.

•Veden erityisesti lämpimän veden säästövinkit asukkaille ja muistutus, miten vuotojen merkityksestä sekä siitä, miten niistä ilmoitetaan huoltoonHelmikuu
•Vinkit kodin remontoijalle. Muistutetaan remonttien ilmoitusmenettelystä. Tiedotteen mukana jaetaan joka huoneistoon Huoneistoremontti-opas.

•Ohjeistus tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistamiseen, suodattimien vaihtoon ym. asukkaiden vastuulla oleviin tehtäviin.Maaliskuu 
•Tervetuloa kevättalkoisiin! Talkoissa käy keskustelua yhtiökokouksessa päätettäväksi tulevista korjauksista.

•Keskusteluun voi liittää myös energiatehokkuustoimien ja uusiutuvan energian mahdollisuudetHuhtikuu
•Kesän turvallisuusvinkit: Grillaa oikein. Jätä koti asutun näköiseksi, kun lähdet lomalle.

•Ohjeet jätteiden lajitteluun, lähimmät kierrätyspisteet ja sorttiasemat, HSY:n kiertävien keräysautojen aikataulu alueella (huhti-kesäkuu) Toukokuu
•Kesän palveluajat: Huollon, isännöinnin ja hallituksen yhteystiedot ja ohjeet, missä asioissa saa apua mistä.

•Vinkit kuinka asunto pidetään viileänä ja vähennetään erillisen viilennyksen tarvettaKesäkuu

•Nautitaan kesästä, tiedotuksen kesätauko.Heinäkuu
•Miten yhtiökokouksessa päätetyt korjaukset etenevät tai muistutus yhtiön järjestyssäännöistä.

•Saunavuorojen läpikäynti ja järkeistäminen esim. kyselyn avullaElokuu
•Tervetuloa syystalkoisiin! Talkoissa hallitus kyselee asukkaiden toiveita taloyhtiön kehittämisestä.

•Muistutus patteriventtiilien käytöstä sekä ohjeet, miten toimia, jos venttiilit tai patterit ei toimi oikeinSyyskuu
•Asukkaan energiansäästövinkit. Lämmitys on taloyhtiön suurin kuluerä. Ilmanvaihto talviasentoon.

•Muistutus oikeista tuuletustavoista, ettei ikkunoita pidetä turhaan aukiLokakuu 
•Asukkaan paloturvallisuusvinkit. Palovaroittimen hoito-ohje.

•Valaistuksen vaikutukset energiankulutukseen taloyhtiössä ja asunnoissa Marraskuu 
•Lajittele joulun jätteet oikein.

•Mitä hallitus/energiaekspertti on tehnyt energiankulutuksen pienentämiseksiJoulukuu

Lähde: Kotitalo lehti, Marjut Joensuu: 11 + 1 vinkkiä taloyhtiön viestintään 

http://www.isannointiliitto.fi/isannointiliitto/julkaisut/huoneistoremonttiopas/
https://www.kotitalolehti.fi/blogi/11-1-vinkkia-taloyhtion-viestintaan/


Viestintämateriaaleja Energiaekspertille

• Motiva

– Eksperttimateriaalit tiedotepohjia ja vuosikalenteri

– Energianeuvoja opastaa videot

– Hyvä arki kotona

– Asiaa energiasta Facebook –sivut

• Sitra

– Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

– 100 fiksua arjen tekoa

• Ilmastokatu.fi

– Oppaita, näin se tehdään kortit yms.

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuL-39IvwLdvlMAmHx5e_Gbbwp_NjYRAk
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona
https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/
https://ilmastokatu.fi/


Kiitos!

Ota yhteyttä:

jarkko.hintsala@hsy.fi

kirsi.sivonen@hsy.fi



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!


