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Huoneiston osa tai laite Yhtiö Osakas 
1. RAKENTEET   

              VesikaƩo      x  
              LaƫĂt ũĂ sisäkatot: rakenteet      x  
              LaƫĂt ũĂ sisäkatot: pinnoiƩeet, esim. muovimaƩo tai parkĞƫ         x 
              Ulkoseinä, sisäseinät, pilarit ũa palkit      x  
              Painumat ũa halkeamat (hiushalkeamat eivät ole rakennevikoũa)      x  
              Parvekkeet: ũulkisivupinnat, kantavat rakenteĞƚ�ũa laƫan vedeneriste        x  
              Parvekkeet: sisäpintoũen pinnoitemateriaali sekä puhtaanapito        x 
              Lämmön-, veden- ũĂ ääneneristeet      x  
   

2. PINNOITTEET   
             Sisäpuoliset maalaukset, tapetoinƟ, paneloinƟ, laatoitus ym.        x 
             Sisärappaukset, tasoitepinnat ũĂ alaslasketut katot         x 
             Materiaalit, ũoita käytetään rakennevirheen/puuƩeen korũĂukseen      x  
   

3. OVET   
             Huoneistoũen ulko-ovet sekä parvekeoven uloin ovi      x  
             Huoneistoũen väliovet ũa sisempi parvekeovi        x 
             PosƟluukku      x  
             Huoneistoũen ulko-oven nimikilpi      x  
             Huoneistoũen ulko-oven ũĂ parvekeoven lukko      x  
             Huoneistoũen ulko-oven ns. turvalukko, varmuusketũu, murtosuoũaus        x 
             Ovipumppu huoneiston sisäp. tai osakashallinnassa olevassa ƟůĂƐƐĂ        x 
             OvenpysćǇƟŶ�ũa aukipitolenkki (ulkopuolinen)      x  
             Mekaaninen ovikello      x  
             Ovisilmä (osakkaan/asukkaan asentama)        x 
             Automaaƫulko-ovi: huoneiston sisäpuoliset laiƩeistot        x 
             Automaaƫulko-ovi: huoneiston ulkopuoliset laiƩeistot      x  
   

4. IKKUNAT   
             UlkŽƉƵŝƩeet ũa karmit      x  
             Sisä- ũĂ välipuiƩeet (paitsi ulkoa tulevan kosteuden aih. lahoviat)          x 
             Ikkunoiden ulkopuolen kunnossapito ũĂ maalaus      x  
             Ikkunoiden sisäpuolen kunnossapito, sisäpuolen ũĂ välien maalaus        x 
             Ikkunan ulkolasi      x  
             Ikkunan sisemmät lasit (myös aukeava umpiolasielemenƫͿ        x 
             Tuuletusluukku        x 
             KiinteäsƟ seinärakenteeseen asennĞƩƵ�umpiolasielemenƫ       x  
             UlkŽƉƵŝƩeiden käynƟ ũa heloitus      x  
             SisäpuiƩeiden käynƟ ũa heloitus        x 
             Ikkunan aukipitolaite (säppi ikkunan sisäpuolella)        x 
             Parvekeoven ũĂ ikkunapuiƩeiden Ɵŝǀŝstys        x 
             Parvekelasit, markiisit yms. rakenteet (ellei osakas itse asentanut)      x  
             SälekaihƟmet        x 



5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET   

              Kaapistot ja komerot        x 

              Ikkunalauta ja näyteikkunataso        x 

              Ikkunaverhotanko ja verholauta        x 

              Saunan lauteet        x 

              Takka ja uunit (takkahormi ja –imuri kuuluvat yhƟƂůle)        x 

                 

6. VESI-, VIEMÄRI - JA VESILÄMMITYSLAITTEET   

             Ammeet ja altaat (myƂƐ rakenteisiin muuratut)        x 

             Vesihanat ja sekoiƫŵet (paitsi jos osakkeenom. itse asent. erilaiset)      x  

             Kalustesauna, hƂyrykaappi ja hƂǇƌǇsauna        x 

             Letkut, liitäntäputket sekä käsisuihkut        x  

             PaƩeri-, sulku- ja varovenƫŝůit      x  

             Wc-istuin, -allas, -säiliƂ ja huuhteluvenƫŝůilaiƩeisto (yhƟƂn asentamat)       x  

             Pesukoneen liiƩäminen        x 

             Putkistot ja johdot (vesi, viemäri, lämpƂͿ      x  

Viemäritukos: ilmoitusvelvollisuus osakkaalla, korjausvelv.yhƟƂůlä   

             Huoneistokohtainen vesimiƩari      x  

             Huoneistokohtainen kiertovesipumppu      x  

             Vesilukko ja laƫakaivot (puhdistus kuuluu osakkaalle)      x  

             Uima-allaslaiƩeisto (yhƟƂŶͬƌakennuƩajan asentama)      x  

             Lämminvesivaraaja kokonaisuudessaan      x  

             VesilämmityslaiƩeet (mm. lämpƂ- ja ”räƫ”paƩerit, laƫĂlämmitys)       x  

             Hiekan-, rasvan-, bensiinin- ja ƂůjyneroƟn      x  

             IlmalämpƂpumppu (yhƟƂn asentama)      x  

             MaalämpƂƉƵmppu      x  

   

7. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT   

   

             7.1 Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä    

             RaiƟƐŝlmavenƫŝůi (paitsi sisäpuolisten osien puhdistus)           x  

             Suodaƫmet: huoneiston sisäpuoliset osat        x 

             Suodaƫmet: huoneiston ulkopuoliset osat      x  

             Poistoilmavenƫŝli (puhdistus osakkaan vastuulla)      x  

             Poistohormi      x  

   

             7.2 Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä    

             RaiƟƐŝlmavenƫŝůŝ, ulko- ja sisäpuoliset osat      x  

             Suodaƫmet: huoneiston sisäpuoliset osat        x 

             Suodaƫmet: huoneiston ulkopuoliset osat      x  

             Liesikuvun metallinen rasvasuodaƟn (puhdistus osakkaan vastuulla)       x  

             Liesikuvun kankainen tms. rasvasuodaƟŶ        x 

             Liesikupu (valo ja valokytkin kuitenkin osakkaan vastuulla)      x  

             LiesituuůĞƟŶ suodaƫŵineen        x 

             Poistoilmavenƫŝli (puhdistus osakkaan vastuulla)      x  

             Poistokanava varusteineen      x  

             Poistoilmakoneet (mm. poistopuhallin ja huippuimuri)      x  

             Ilmanvaihdon automaƟŝkka- ja ohjauslaiƩeet sekä kytkimet      x  

             Takkaimuri      x  



             7.3 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä   
             TuloilmavenƩiili      x  
             Suodaƫmet: huoneiston sisäpuoliset osat        x 
             Suodaƫmet: huoneiston ulkopuoliset osat      x  
             Liesikuvun metallinen rasvasuodaƟn (puhdistus osakkaan vastuulla)       x  
             Liesikuvun kankainen tms. rasvasuodaƟŶ        x 
             Liesikupu (valo ja valokytkin kuitenkin osakkaan vastuulla)      x  
             LiesituuůĞƟŶ suodaƫŵineen        x 
             Poistoilmavenƫŝli (puhdistus osakkaan vastuulla)      x  
             Tulo- ja poistokanavat varusteineen      x  
             Tulo- ja poistoilmakoneet (mm. poistopuhallin ja huippuimuri)      x  
             Ilmanvaihdon automaƟŝkka- ja ohjauslaiƩeet sekä kytkimet      x  
             Lämmön talteenoƩo-, tuloilman lämmitys- ja jäähdytyspaƩerit      x  
   

8. SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT   
             Huoneiston sis. sähkö- ja Ɵedonsiirtojohdot kiinteän verkon osalta                   x  
             Ryhmä-/jakokeskus (”sulaketaulu”)      x  
             Sähkölaskut. perusteena oleva sähkömiƩari sähkön myyjän vastuulla!   
             Kytkin ja sähköpistorasia (paitsi peitelevy)      x  
             Autonlämmityspistorasia varusteineen      x  
             Sulake, loisteputki, lamppu, led, kuituvalo, sytǇƟŶ        x 
             Kiinteä valaisin        x 
             Huoneistokohtaiset sähkölämm.laiƩeet ja kaapelit sääƟŵineen      x  
             Kodinkoneet        x 
             Kylmiö jäähdytyslaiƩeineen (yhƟƂŶͬƌakennuƩajan asentama)       x  
             Lämminvesivaraaja kokonaisuudessaan      x  
             Saunan kiuas ja ohjauskeskus        x 
             Keskuspölynimuri, huoneiston sisäpuolinen letku ja pölysäiliö        x 
             Keskuspölynimuri, keskusyksikkö ja putkistot, huoneiston ulkop.osat      x  
             Turva-, huolto- ja ilmoiƟnjärjestelmät      x  
             SoiƩokello-, ovisummeri-, kulunvalvonta- yms. järjestelmät      x  
             Ovipuhelimen sisäpuoliset osat (luuri, johto ja laite)        x 
   

9. TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT   
              Talo-/puhelinjakamo      x  
              Huoneistojakamo (telejakamo, it-jakamo)      x  
              Puhelinverkko      x  
              YleiskaapelŽŝŶƟ      x  
              Valokuituverkko      x  
              Kiinteät Ɵetoliikenne- ja puhelinpistorasiat (peitelevy osakkaan vast.)      x  
   

10. ANTENNIJÄRJESTELMÄT        
             YleisantennilaiƩeet      x  
             Antennirasia (peitelevy osakkaan vastuulla)      x  

11. KAASULAITTEET   
              Kaasuputket      x  
              KaasumiƩarista vastaa kaasulaitos.   



12. MUUT LAITTEET JA LAITTEISTOT   
              PosƟůĂĂƟkko       x  
              PĂůŽǀĂroiƟn        x 
              PĂůoposƟt (hĂnĂ, ůĞtkut ym., huonĞŝƐton sisäpuŽůŝƐĞt osĂkkĂĂn ǀĂƐƚ͘Ϳ      x  
              <ćƐŝƐĂŵŵuƫmĞt, huonĞŝƐton sisäpuoůisĞt        x 
              <ćƐŝƐĂŵŵuƫmĞt, huonĞŝƐton uůkopuoůŝsĞƚ      x  
              SprinkůĞrůĂŝƩĞĞt      x  
              JätĞpurisƟŵĞt jĂ ĂƐƟĂt (yhtĞŝƐĞt, omistĂĂn kukin ǀĂstĂĂ itƐĞͿ      x  
              YhtĞnäŝƐĞt nimikiůǀĞt jĂ opĂstĞĞt yůĞŝƐŝƐƐć ƟůoŝƐƐĂ      x  
              <ǇůŵćhuonĞĞƚ�ũĂ ǀĂƌĂƐtot ;ƌĂkĞntĞĞt jĂ ůĂiƩĞŝstŽͿ      x  
   

13. OSAKKEENOMISTAJAN RAJATTU PIHA-ALUE   
             Nurmikko tms. sĞkä ǀćhćŝƐĞt istutuksĞt        x 
             Puut      x  
             ZĂũĂ-ĂŝdĂt, pihĂǀĂƌĂƐtot jĂ�-kĂtoksĞƚ      x  
             PihĂǀĂůĂŝƐin ;ŽƐĂkkĞĞŶomistĂjĂn ĂsĞntĂŵĂͿ        x 
             TĞrĂƐƐŝ (kunnossĂpitŽǀĂstuu osĂkkĂĂůůĂ jos hänĞn toimĞƐtĂĂn ůĂitĞƩuͿ      x  
   
 


