JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
YHTEISET TILAT

HUONEISTOT

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti.
Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty.
Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain
niille varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden
on
säilytyksessä on ehdottomasti noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä. Käytettyään pesulaa,
kuivaushuonetta tai saunaa, on asukkaan siivottava
tapetointitöitä
jälkensä. Saunasta on huuhdottava saippua ja
vihdanlehdet. Lastenvaipat ja terveyssiteet on vietävä pois.
Tupakan tumppeja ei saa heittää piha-alueelle. Ne
kuuluvat jätteisiin tai niille varattuihin tuhkakuppeihin.

Asunto vuokrataan vain asumistarkoitukseen.
Sitä ei saa käyttää työhuoneena.
Huoneistoissa tai piha-alueilla ei saa häiritä
naapureita. Kello 22.00–6.00 välisenä aikana

PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittua vain niille
varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton
joutokäynti on kielletty. Lohkolämmittimen johto
on poistettava käytön jälkeen ja lämpötolpan
kansi on lukittava.
kytkeä JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina
jäteastioihin. Lisäksi tulee noudattaa lajittelumääräyksiä.
Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on
niiden
asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset
jätteet on vietävä viranomaisten niille varaamille paikoille.

TOMUTTAMINEN
Mattojen tomuttaminen on sallittua vain tähän
tarkoitukseen varatuilla alueilla.
Tomutusaika on arkipäivinä klo 7.00–19.00.
Pyykin kuivaaminen huoneistokohtaisten
parvekkeiden sisäpuolella on sallittu. Asuntoparvekkeita
ei saa käyttää siivousparvekkeina. Parvekkeen kaiteella
ei saa tuulettamista varten riiputtaa mitään.

LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä
kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai talossa
liikkuvia, eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten
ulkoiluttaminen on kiellettyä lasten leikkeihin
varatuilla paikoilla ja niiden läheisyydessä.

naapureille annettava yörauha.
Asukas ei saa tehdä tai teettää vesi-,
viemäröinti-, sähkö-, maalaus- tai
neuvottelematta ensin isännöitsijän kanssa.
Huoneistoa ja huoneistoon kuuluvaa pihaaluetta/parveketta on hoidettava huolellisesti.
Vesivuodoista, kosteusvaurioista ja muista
huoneistossa havaituista vioista on viipymättä
ilmoitettava huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.
Asukas ei saa muuttaa ilmanvaihtoventtiilien
säätöjä, eikä myöskään asentaa
ilmanvaihtojärjestelmään liesituuletinta,
koska nämä toimet vaikuttavat
muiden asukkaiden ilmanvaihtoon.
Pesukonetta tai astianpesukonetta ei saa
asunnon vesijohtoon ilman hyväksyttyä
imusuojausta.
Wc- tai muihin viemäreihin ei saa kaataa tai
päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa
tukkeutumisen, kuten terveyssiteitä tai kissan
hiekkaa, eikä myöskään ongelmajätteitä.
Grillaaminen asuntojen parvekkeilla
on kielletty.
Asukas vastaa myös vieraistaan.

MUUTTOILMOITUS
Virallinen muuttoilmoitus tehdään väestörekisteriin internetissä tai
kirjallisella muuttoilmoituslomakkeella, joita saa kaikista posteista.
Tämän lisäksi muutosta ja poismuutosta on
aina ilmoitettava huoltoyhtiölle.
Muuttoilmoitus ei ole asunnon
irtisanominen!

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN
RIKKOMINEN
Sääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa
vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.
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