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Hekan As Oy -asuntojen 
vastuunjakotaulukko 
Alla olevasta vastuunjakotaulukosta näet, mitkä asunnon osat ja kunnossapito- ja korjaustehtävät 
kuuluvat taloyhtiön vastuulle, mitkä Hekan vastuulle ja mitkä osat ja tehtävät puolestaan asukkaan 
vastuulle. Myös vastuu kunnossapidon ja korjauksen kustannuksista jakautuu taulukon mukaisesti. 

Vuokralaisena sinulla on velvollisuus hoitaa huolellisesti koko asuntoa ja kaikkia siihen kuuluvia 
tiloja, kuten asunnolle kuuluvaa varastokomeroa ja parveketta tai pihaa. Sinun on myös viipymättä 
ilmoitettava Hekalle asunnon vahingoittumisesta sekä vioista ja puutteista, joiden korjaaminen 
kuuluu Hekan vastuulle. Olet velvollinen korvaamaan rikkoutumiset ja muut vahingot, jonka olet 
aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomalla toiminnallasi, vaikka vahingoittunut asunnon osa kuuluisi 
Hekan kunnossapito- ja korjausvastuulle. Perimme tällaisten vahinkojen korjaamisen 
kustannuksista vahingonkorvaushinnaston mukaisen maksun. 

Päävuokralaisena vastaat myös perheenjäsentesi, alivuokralaisesi ja vieraidesi aiheuttamista 
vahingoista.  

Tämä vastuunjakotaulukko koskee vain Hekan As Oy -asuntoja. Tavallisiin Heka-asuntoihin 
liittyvissä vastuissa noudatetaan Hekan vastuunjakotaulukkoa. 

  TALOYHTIÖ HEKA ASUKAS 
RAKENTEET       
Vesikatto X     
Ylä- ala- ja välipohja X     
Ulkoseinät, seinät, pilarit ja palkit X     
Seinät: sisäpuoliset mm. maalaus   X   
Parvekkeet (ulkoseinät ja ulkopinnat) X     
Parvekkeet (puhtaanapito)     X 
Lämpö- ja vesieristeet X     
        
OVET       
Huoneiston ulko-ovi, parvekkeen uloin ovi X     
Huoneiston väliovet, sisempi parvekkeen ovi   X   
Postiluukku, ulko-oven nimikilpi ja ovikello X     
Lisäavaimet     X 
Ovisilmä, turva- ja varmuuslukot     X 
Huoneiston parvekkeen sisäoven tiivistys   X   
Huoneiston ovien saranoiden ja lukkojen voitelu     X 

 

https://www.hekaoy.fi/sites/default/files/inline-files/Heka_vahingonkorvaushinnasto_0.pdf


 

 

 TALOYHTIÖ HEKA ASUKAS 
IKKUNAT       
Ulkopuitteet ja karmit: kunnossapito X     
Ikkunoiden tiivistäminen     X 
Ikkunalasit: pesu ja hoito     X 
Sälekaihtimet: kunnossapito ja puhdistus     X 
Verhokiinnittimet     X 
Pitkänsalvan rasvaus     X 
        
KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET       
Kaapistot ja komerot: maalaus/kunnostus   X   
Verhotanko     X 
        
VESI- JA VIEMÄRILAITTEET       
Ammeet ja altaat (pesualtaat, kylpyamme)   X   
Vesihana X     
Wc:n huuhtelulaitteet (vesisäiliö) X     
Wc:n istuin X     
Pesukoneen vesihana ja sekoittaja X     
Pesukoneen täyttöletku liitäntä osineen     X 
Letkujen ja liitäntöjen kunnon vuosittainen 
tarkastus     X 
Vesi- ja viemäriputkistot X     
Vesilukot ja lattiakaivot ja lattiakaivot:        
- korjaus ja uusiminen X     
- vesikalusteet ja lattiakaivot: puhdistus     X 
- pesualtaiden hajulukot: puhdistus     X 
- suihkuverhot, pesualtaan tulpat   X 

Huoneenlämpötilan perussäätö X     
Patteriventtiilit X     
        
ILMANVAIHTO       
Ilmanvaihdon perussäätö X     
Ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus X     
Poistoventtiilit: korjaus ja uusiminen X     
Poistoventtiilit: puhdistus     X 
Ilmanvaihdon suodattimet: puhdistus (myös 
liesikupu)     X 

 

 

 

 

 



 

 

 TALOYHTIÖ HEKA ASUKAS 
SÄHKÖLAITTEET       
Sähköjakelukeskus (sulaketaulu) X     
Kytkin (katkaisija) ja sähköpistorasia X     
Sulake, loisteputket ja lamput     X 
Jääkaappi, pakastin   X   
Liesi, kaasuliesi ja uuni   X   
Pesukoneet     X 
Saunan kiuas   X   
Kiuaskivien vaihto     X 
Jääkaapin ja pakastimen puhdistus ja sulatus     X 
Lieden puhdistus ja uunin valo     X 
Palovaroittimet paristoineen     X 
Palovaroittimen testaus kuukausittain     X 
Vikavirtasuojauskytkimen testaus     X 
Antenni- ja dataliitosjohdot, jatkojohdot     X 
        
HUONEISTON ULKOPUOLISET       
Varastotilojen korjaus X     
Huoneistoon kuuluvan varastokopin siisteys     X 
Autojen lämmityspistorasiat X     
Nimikilvet ja opastinkilvet X     
Piha-alueet: nurmikko, raja-aita, pihakatokset X     
Asunnolle rajattu piha-alue:       
- pihaterassin puhtaanapito ja siisteys     X 
- istutusten ja nurmikon hoito     X 

        
TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT       
Puhelinverkko, yleiskaapelointi X     
Kiinteät tietoliikenne- ja puhelinpistorasiat X     
        
ANTENNIJÄRJESTELMÄT       
Yhteisantennilaitteet X     
Antennirasia X     
Rasioiden peitelevyt X     

 


