
 
 
  
    

VUOKRATALOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / KERROSTALOT 
 
Sen lisäksi mitä lait, asetukset ja vuokrasopimus m ääräävät, asumisviihtyvyyden turvaamiseksi 
on lisäksi hyväksytty talokohtaiset järjestyssäännö t. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään 
otettava huomioon talon muut asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumis-
viihtyvyyttä. Asukkaiden on huolehdittava siitä, et tä myös heidän vieraansa noudattavat näitä 
talon järjestyssääntöjä.
 
TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY KAIKISSA VUOKR ANANTAJAN 
HALLINNOIMISSA TILOISSA: ASUNNOISSA, PORRASKÄYTÄVIS SÄ JA MUISSA YHTEISISSÄ 
TILOISSA!  
 
Yhteiset tilat  
Kerrostalojen ulko-ovet pidetään lukittuna sovittui na aikoina, yleisimmin noin klo 21.00 - 07.00 
välisen ajan, jolloin lukituista ovista kulkevan on  huolehdittava ovien uudestaan lukkiutumises-
ta. Metelöinti ja tarpeeton oleskelu yhteisissä til oissa on kielletty. Yhteisissä tiloissa on nouda-
tettava erityistä siisteyttä ja järjestystä. Palotu rvallisuussyistä mitään tavaroita ei saa säilyttää 
porras- tai kellarikäytävillä. Tavaroiden säilytyks een on varattu kullekin huoneistolle omat varas-
totilansa, joissa tulee myös noudattaa paloturvalli suus-säännöksiä. Paloherkkien ja vaarallisten 
aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kiell etty. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä 
omien antennien asentaminen on sallittua vain kiint eistöyhtiön luvalla.  
 
Ulko- ja piha-alueet   
Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ei kä nurmikkoa, pihan istutuksia, pihakalustei-
ta tai leikkivälineitä saa vahingoittaa. Ulkoalueil la liikuttaessa tulee käyttää yleisiä kulkuväyliä. 
Piha-alueella olevat roska-astiat ovat vain pieniä roskia varten. Autoilla ajo talojen välisillä kul-
kuväylillä on sallittua vain lyhytaikaisesti muutto - ym. tavarankuljetustarkoituksessa, kello 22 – 
06 välisenä aikana kyseisillä alueilla on sallittu vain huolto- ja kiinteistönhoidolliset ajot.  
 
Pysäköinti  
Autojen pysäköinti on sallittua vain tarkoitukseen merkityille alueilla. Autojen lämmittämiseen 
saa käyttää ainoastaan paikoitusalueilla olevia säh kölämmityspaikkoja. Lämmitysjohto tulee 
irrottaa ja pistokekoteloiden luukku lukita silloin  kun auto ei ole siihen kytkettynä. Huoneistoista 
tai muista sisätiloista ei saa vetää sähköjohtoja u lkokäyttöön. Mahdollisissa vahinkotapauksissa 
sääntöjä rikkonut käyttäjä vastaa kaikista vahingos ta aiheutuneista kuluista.  
Noudata tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia myös piha- ja paikoitusalueilla. Hylättyjä tai käy-
töstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa  säilyttää paikoitusalueella tai muualla kiinteis-
tön alueella. Autojen pesu pysäköintialueella on ki elletty 
 
Huoneistot   
Huoneistossa sekä kiinteistön alueella on annettava  asumisrauha muille asukkaille. Erityisesti 
klo 22.00 - 07.00 on kaikenlainen asumisrauhaa häir itsevä toiminta kielletty. Mahdollisista poik-
keuksellisen suurista perhejuhlista tms. tulisi tie dottaa naapureille etukäteen. Huoneistoa ja sen 
varusteita tulee hoitaa huolellisesti. Korjaus- ja muutostöiden tekeminen huoneistoissa ilman 
kiinteistöyhtiön lupaa on kielletty. 
Palovaroitin kuuluu vuokralaisen vastuulle, varoiti n tulee testata ja pitää toimintakunnossa lai-
tevalmistajan ohjeiden mukaisesti.  
 
Parvekkeet 
Parveke tulee pitää siistinä ja talvisin lumesta lu otuna. Kukka-astiat tulee sijoittaa kaiteen sisä-
puolelle. Kukkien kastelu ja parvekkeen pesu juokse valla vedellä on kielletty. Mattojen tomutta-
minen, tupakantumppien tai muiden roskien heittely parvekkeelta ja ikkunoista on ehdottomasti 

Puolangan kunta 



kielletty. Parvekkeilla on kaikenlainen grillaamine n tai muu lämpimän ruoan valmistaminen kiel-
letty. 
 
Tomuttaminen ja pyykkihuolto 
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallitt u vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla ar-
kipäivisin klo 08.00-19.00 sekä lauantaisin ja juhl a-aattoina klo 09.00-15.00.  
Huomioi myös toiset asukkaat, älä turhaan pidä teli neitä varattuina. Liinavaatteiden puistelu ja 
tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu  parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella. 
Kaiteilla tai kaiteiden ulkopuolella ei saa pitää m itään ripustettuna. 
Pesutuvissa tulee noudattaa seinillä olevia käyttö-  ja maksuohjeita. Pyykit tulee tyhjentää pesu-
koneesta ja kuivaushuoneesta heti pesu-/kuivausvaih een päätyttyä jotta tilat vapautuvat seu-
raaville käyttäjille. Kuivaushuoneen käyttö on sall ittua vain puhtaan pyykin kuivattamiseen. 
Pyykkien säilyttäminen pesutuvalla ja kuivaushuonee ssa on kiellettyä.   
 
Jätehuolto 
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin huomioiden voimassa olevat 
määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talo usjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden 
huolehdittava itse. Huonekalujen, elektroniikkaromu n ja ongelma-jätteiden jättäminen yhteisiin 
tiloihin, pihamaalle tai jätepisteisiin on ehdottom asti kielletty.  
WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja/tai vaurioittaa niitä.  
 
Kiinteistönhoito  
Talosi kiinteistöhuollosta vastaavien kiinteistönho itajien yhteystiedot löytyvät porraskäytävän 
ilmoitustaululta. Kiinteistönhoitajiin voit ottaa s uoraan yhteyttä arkipäivisin klo 07 – 16. Viikon-
loppuisin ja normaalin työajan ulkopuolella (klo 16  – 07) hoidetaan vain kiireelliset työt, esim. 
putkivuoto tai ovenavaus. Ovi avataan vain huoneist ossa kirjoilla oleville. Ovenavauksesta peri-
tään vuokralaiselta seuraavan vuokranmaksun yhteyde ssä erillinen korvaus, jonka suuruus sel-
viää ilmoitustaululta.  
Huoneistossasi tai muissa tiloissa havaituista vesi vuodoista ja muista vioista on välittömästi 
ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijä lle. Ollessasi huoneistosta poissa pidempään on 
siitä ilmoitettava kiinteistönhoitoon tai isännöits ijälle. 
 
Vuokrasopimus  
Virallisen muuttoilmoituksen lisäksi taloon muuttav an tai pois muuttavan henkilön on aina viivy-
tyksettä tehtävä muuttoilmoitus taloyhtiölle. Muutt oilmoitus taloyhtiölle mahdollistaa mm. nimen 
vaihtamisen nimitauluun, ovenavauspalvelun ja sähkö -/vesilaskutuksen oikeellisuuden. Muuttoil-
moituksen tekovelvollisuus on aina asukkaalla. Myös  syntymästä tai kuolemasta tulee ilmoittaa, 
tällöin muutokset käyttömaksuihin tulevat voimaan s euraavan kuukauden alusta.  
 
Muista että vuokrasopimuksessa on aina vuokralaisen  puolelta kuukauden irtisanomisaika joka 
alkaa kulua irtisanomiskuukauden viimeisestä päiväs tä. 
 
Kotieläimet  
Kotieläimet eivät saa häiritä talon muita asukkaita . Eläinten päästäminen yksin huoneiston ul-
kopuolelle on ehdottomasti kiellettyä. Huoneistojen  ulkopuolella kotieläimet (myös kissat) on 
pidettävä aina kytkettyinä tai kuljetushäkeissä ja sellaisen valvonnan alaisena, että muiden liik-
kuminen alueella on häiriötöntä ja turvallista.  
Koiran ja kissan ulkoiluttajan on pidettävä huolta siitä, ettei eläin likaa tai vahingoita kiinteistön  
rakennuksia tai ulkoalueita. Kotieläinten jätökset tulee korjata pois. Koiran ja kissan ulkoilutta-
minen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin v aratuilla paikoilla ja niiden välittömässä lähei-
syydessä. Kotieläimiä ei saa käyttää tai pestä ylei sissä saunatiloissa.  
 
Sääntörikkomukset  
Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seuraukse na vahingonkorvausvelvollisuus tai vuok-
rasopimuksen purkaminen. 
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