
Yhteiseksi viihtymiseksi ja turvallisuudeksi on päätetty, että
 

1. Yörauhan häiritseminen on kielletty klo 22 – 7 välisenä aikana. Perhe- tai muista klo 22 
jälkeen jatkuvista juhlista tulee sopia naapureiden kanssa. Vieraat ovat asunnon haltijan 
vastuulla. Suihkun käytöstä tai veden laskemisesta yöllä ei saa aiheutua häiriötä naapureille. 
Oven avauksesta on huoltoyhtiöllä oikeus periä korvaus, joka on 20 €/kerta ja klo 22.00 - 
6.00 välisenä aikana 30 €/kerta + alv 23 %.

2. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoista havaituista 
vioista on viipymättä ilmoitettava talonmiehelle tai kaupungin tekniselle osastolle. WC- ja 
muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. 
Huolimattoman käytön tai tahallisuuden aiheuttaman tukkeutumisen avauskulut peritään 
aiheuttajalta. Kodinkoneita tulee käyttää huolella. Säilytä koneiden opaskirjat huoneistossa.

3. Roskat viedään jätekatoksessa oleviin jätesäiliöihin. Asukkaiden tulee itse lajitella jätteet. 
Keittiöjäte, lasitavarat ja metallipurkit laitetaan kukin omaan roska-astiaan.

4. Mattojen ja vuodevaatteiden tamppaaminen ja tuuletus on sallittu tähän tarkoitukseen 
varatuilla telineillä.

5. Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä 
talon asukkaita, tai talossa vierailevia, eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten 
aiheuttamasta siistimisestä on vuokranantajalla oikeus periä korvaus. Eläinten 
ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla.

6. Tupakan natsojen paikka ei ole pihamaa. Huoneistoissa tupakointi on kielletty.

7. Etukäteen ilmoitetuilla huolto- tai korjaustoimenpidekäynneillä tai äkillisillä 
tarkastuskäynneillä liikutaan yleisavaimella.

8. Pysäköintialueelta on mahdollisuus vuokrata autolämmityspistokkeita, joiden 
vuokraamisesta huolehtii tekninen osasto. Korvaus peritään lämmityskausittain. Autolla voi 
ajaa pihaan tavaroiden purkamista tai pakkaamista varten, minkä jälkeen auto on ajettava 
välittömästi pysäköintiin varatulle alueelle. Autojen pysäköinti on sallittu vain pysäköintiin 
varatulla alueella ja ainoastaan vakituisesti liikennöidyille ajoneuvoille. Jos auto on esim. 
vain kesäajossa, on se säilytettävä muualla, jotta autopaikkojen koneellinen puhtaanapito ei 
vaikeudu. Piha-alueen istutuksia ja nurmikkoa ei saa turmella ajoneuvoilla, lasten leikeissä 
tai muulla tavalla.

9. Jokainen on velvollinen korvaamaan kiinteistölle ja siihen liittyville oheistiloille 
aiheuttamansa vahingon. Vahingon tapahtumisesta on välittömästi ilmoitettava kaupungin 
tekniselle osastolle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaisen vuokravakuudesta tai 
takauksen antajilta rikkoutumisesta tai muusta rinnastettavasta tapahtumasta aiheutuneet 
kustannukset.


