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Kirkkonummen Huolto Oy kuuluu Luotettava Kumppani – ohjelmaan, jolla torjutaan harmaata taloutta ja edistetään tervettä kilpailua. 
Ennakkoperintä-, arvonlisävero-, työnantaja-, kaupparekisteri tiedot sekä todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista, 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, todistukset sovellettavista työehtosopimuksista ja toiminnan vastuuvakuutuksista voitte tarkistaa   
ilmaiseksi osoitteesta www.tilaajavastuu.fi  

 
Kirkkonummen Huolto Oy on ISA-auktorisoitu isännöitsijätoimisto. Auktorisointiin kuuluu osana Det Norske Veritaksen joka kolmas vuosi 
tekemä auditointi, jolla isännöintiyrityksen laatukriteerit mitataan. ISA-tunnuksen käyttöoikeus kertoo yrityksen toiminnan laadusta. 
Asiakaskunnalle ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. 
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Ilmanvaihto takaa asumisterveyden ja -viihtyvyyden 
 
Meistä jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan ilmanvaihdon oikeaan toimintaan.  
Havainnoi seuraavia asioita arkisten askareiden yhteydessä: 
 Tiivistyykö sisimmän ikkunalasin sisäpintaan kosteutta? 

 Kestääkö suihkun jälkeen kylpyhuoneen peiliin tiivistyneen kosteuden haihtuminen  

yli 10 minuuttia? 

 Jäävätkö ruoankäryt leijailemaan asuntoon keittiön poistosta huolimatta? 

 Tipahtaako paperiarkki poistoilmaventtiilin pinnasta lattialle? 

 Tuntuuko huoneen ilma tunkkaiselta tultaessa ulkoa sisätilaan? 

 Vinkuuko postiluukku tai huoneiston ulko-ovi? 

 Onko huoneiston ulko-oven avaaminen raskasta? 

 Tuntuuko oleskelualueella vedontunnetta? 

Jos huomaat yllä olevia asioita, kerro niistä taloyhtiön edustajalle. Näin voidaan selvittää, onko 
ilmanvaihdon toiminnassa puutteita. Vedontunteen aiheuttaja ei välttämättä ole liian tehokas 
ilmanvaihto. Ongelmia voivat aiheuttaa myös esimerkiksi kylmät pinnat (esim. ikkunalasi) tai 
huonosti tiivistetyt ikkunat ja parvekeovet. 
 

Varmista omalta osaltasi ilmanvaihdon oikeaoppinen toiminta: 
 

 Älä tuki poistoilmaventtiileitä tai korvausilmareittejä 

 Älä muuta poistoilmaventtiilien asentoa 

 Puhdista poistoilmaventtiilit vähintään kerran vuodessa. Puhdistettaessa ei saa muuttaa 

venttiilin lautasen asentoa. 

 Puhdista mahdolliset korvausilmaventtiilit ja vaihda/puhdista niiden suodattimet vähintään 

kerran vuodessa. 

 Pese mahdollisen liesikuvun rasvasuodatin 2-3 kuukauden välein. Rasvasuodatin voidaan 

useimmiten pestä astianpesukoneessa. 

 Älä avaa keittiön ikkunaa ruuanlaiton aikana, jotta käryt eivät leviä huonetiloihin. 

 Huolehtia, että korvausilmaventtiilit pidetään auki 

 Tuuletetaan nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan ristivedolla. Patteritermostaatit on 

muistettava kääntää kiinni- asentoon tuuletuksen ajaksi. 
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