
Vastuunjakotaulukko                                          1.1.2021

   Vastuunjakotaulukko selkeyttää korjaus- ja kunnossapitovastuukysymyksiä. Asukkaalla on aina ilmoitusvelvollisuus asunnon vioista.

   Asukkaan velvollisuus on hoitaa ja ylläpitää huolellisesti kodin kuntoa. Asukkaan huolimattomuudesta, virheellisestä käsittelystä tai

   hoidon laiminlyönnistä syntyneistä kustannuksista laskutetaan asukasta korvausvastuuhinnaston mukaisesti.

Vastuu Lisäohjeet

PALOVAROITTIMET

Palovaroittimen hankinta ja ylläpito Asukas

Verkkovirtaan kytketyn paloilmoitinjärjestelmän ylläpito, korjaus ja 

vaihto (toiminnan testaus asukkaan vastuulla)
Hoas

Tarkasta hoas.fi, ellet ole varma, mikä järjestelmä kiinteistössä on 

käytössä

HUONEISTON KIINTEÄT LAITTEET, VARUSTEET JA KALUSTEET

Palaneiden lamppujen vaihto; myös jääkaapin, uunin ja liesikuvun 

lampun vaihto
Asukas

Huoneiston sulaketaulun sulakkeet: palaneiden vaihto/ 

automaattisulakkeen nosto toimintavalmiiksi
Asukas

Vikavirtasuojan testaus / toimintavalmiuteen takaisin asettaminen Asukas Ohje mm. Hoas.fi 

Pakastimen sulatus ja jääkaapin sulamisveden poistoaukon puhdistus Asukas Älä käytä veistä tai muuta terävää esinettä pakastimen sulatuksessa

Antennijohdon ja internetkaapelin hankkiminen Asukas Internet kaapeli on RJ-45 ethernet

Huoneiston valaisimet ja sokeripala/kattorasian koukku Asukas
Jos kattorasian osia puuttuu sisäänmuuttaessa, asukkaan on tehtävä 

ilmoitus  Hoasille

Valokatkaisijoiden, pistorasioiden, nettirasioiden, antenni- ja 

puhelinpistokkeiden korjaus ja vaihto
Hoas

Huoneiston kiinteiden laitteiden, kalusteiden ja varusteiden korjaus tai 

vaihto
Hoas

LÄMMITYS

Asunnon lämpötilan mittaaminen Asukas Lämpötilan tulee olla 20 astetta tai yli oleskeluvyöhykkeellä

Pattereiden ja niiden osien korjaus tai uusiminen sekä pattereiden 

ilmaus
Hoas

ILMANVAIHTO

Liesikuvun rasvasuodattimen peseminen Asukas Ohje mm. Hoas.fi 

Tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistus Asukas Ohje mm. Hoas.fi 

Tulo- ja poistoilmaventtiilien ja suodattimien korjaukset ja vaihdot Hoas
Ilmanvaihtoventtiileitä ei saa missään olosuhteissa tukkia tai sulkea 

kokonaan!

VESI- JA VIEMÄRILAITTEET

Kylpyhuoneen hajulukon ja lattiakaivon puhdistus Asukas Ohjeet mm. Hoas.fi

Keittiön lavuaarin hajulukon puhdistus Asukas
Putkitukoksen avaamiseen tarkoitetun nesteen käyttö riittää keittiössä, 

hajulukkoa ei saa purkaa.

Viemäritukoksen avaaminen, ellei hajulukon ja/tai lattiakaivon 

puhdistus riitä
Hoas

Jos on ollut asukkaan itse avattavissa (hiuksia lattiakaivossa jne.), 

laskutetaan käynti asukkaalta

Pyykin- ja astianpesukoneen asennus Asukas Pesukoneen käyttö vaatii aina kotivakuutusta

Pesukoneen tulo- ja poistoputken tulppaukset Asukas
Ellei asukkaalle jätetyt tulpat sovi, on asukkaan vastuulla hankkia 

sopivat tulpat

Pesualtaiden ja ammeiden tulppien hankinta Asukas Jos tulpat puuttuvat sisäänmuuttaessa, tee ilmoitus Hoasille

Kiinteiden vesikalusteiden korjaus- ja vaihto, mm. lavuaarin vaihto Hoas
Asukkaan aiheuttamat tuottamukselliset vahingot laskutetaan 

korvausvastuuhinnaston mukaisesti

IKKUNAT, OVET JA PARVEKE

Rullaverhojen tai sälekaihtimien asennus Asukas Jätettävä paikalleen poismuuttaessa

Asukkaiden nimien laittaminen asunnon ulko-oveen Asukas Poistettava poismuuttaessa

Huoneiston ulko-oven ovisilmän tai turvaketjun asennus Asukas Jätettävä oveen poismuuttaessa

Ikkunoiden ja ovien karmien, tiivisteiden ja lasien korjaus tai vaihto Hoas

Parvkkeen sadevesiviemärin puhdistus ja parvekkeen siivous Asukas

AVAIMET JA LUKOT

Turvalukon asennus Asukas Vain Hoasin luvalla ja ohjeita noudattaen

Lukon korjaaminen ja lukon sarjanmuutos Hoas Laskutetaan tarvittaessa asukkaalta

PINNAT

Asunnon maalaus ja lattiamateriaalin korjaus / vaihto Hoas
Asukas ei saa koskaan tehdä rakenteellisia tai muitakaan muutostöitä 

ilman vuokranantajan lupaa

ULKOALUEET



Lumityöt portaat / kulkureitit, jotka johtavat vain asukkaan omaan 

asuntoon
Asukas

Asukkaan varaamaan parkkipaikan lumityöt Asukas Asukas huolehtii ensisijaisesti oman parkkiruutunsa lumitöistä. 


