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Tervetuloa asukkaaksi!

Olemme iloisia päätöksestäsi muut-
taa nikkarinkruunun vuokra-asun-
toon. Teemme parhaamme, jotta asu-
misesi olisi mukavaa ja vaivatonta
– sitä varten laadimme tämän 
oppaan. Seuraaville sivuille on koottu 
tietoa sekä asumisesta yleensä että 
asumisen yksityiskohdista.



Vuokravakuus
Vakuusmaksu on maksetta-
va ennen vuokrasopimuksen 
allekirjoittamista. Vakuus-
maksu on yhden kuukauden 
vuokraa vastaava summa. Va-
kuusmaksu palautetaan noin 
kuukauden kuluessa siitä, 
kun vuokrasuhde on päätty-
nyt. Vakuutta käytetään pois-
muuton jälkeen, jos asuntoa 
on vahingoitettu tai jos asu-
kas ei ole hoitanut velvoittei-
taan, esim. tehnyt loppusii-
vousta, palauttanut asunnon 
kaikkia avaimia tai maksanut 
vuokria.

Vuokrasopimus
Kirjallinen vuokrasopimus 
allekirjoitetaan Nikkarin- 
kruunun asiakaspalvelussa. 
Vuokrasopimus on joko mää-
räaikainen tai toistaiseksi 
voimassa oleva. Määräaikai-
nen vuokrasopimus sitoo mo-
lempia osapuolia sopimus-
ajan. Toistaiseksi voimassa 
oleva sopimus on voimassa, 
kunnes sopimus irtisanotaan 
tai puretaan. Irtisanomisaika 
on aina yksi (1) kalenterikuu-
kausi.  Pariskuntien vuokra-
sopimus tehdään molempien 
nimiin.

asunnon
alkutarkastus
Asunto on tarkastettu ennen 
uuden asukkaan muuttoa. Ta-
loon muuttaessa asukkaan on 
myös itse tarkastettava asun-
to ja ilmoitettava mahdollisis-
ta havaituista vioista tai puut-
teista.  Puuteluettelo tulee jät-
tää Nikkarinkruunun asia-
kaspalveluun viimeistään vii-
kon kuluttua muutosta.

Muuttoilmoitus
Muuttoilmoitus on tehtävä 
kotikuntalain mukaan aina 
pysyvän muuton tai yli kol-
me kuukautta kestävän oles-
kelun yhteydessä. Ilmoituk-
sen voi tehdä aikaisintaan 
kuukautta ennen muuttoa, 
mutta se täytyy olla tehtynä 
viimeistään viikon kuluessa 
muutosta.

Muuttoilmoituksen voi
tehdä
•  esim. postin sivuilla
 www.posti.fi tai
 osoitteessa
 www.muutttoilmoitus.fi
•  postista tai maistraatista 
 noudettavalla
 lomakkeella
•  puhelimitse muutto-
 ilmoituspalveluun, 
 p. 0295 535 535
 (avoinna klo 8-16)

kotivakuutus
Kotivakuutus on vuokralai-
sen paras suoja. Se turvaa 
yleensä henkilökohtaiselle 
irtaimistolle esimerkiksi var-
kaudesta tai vesivahingos-
ta syntyneet vahingot. Koti-
vakuutus kannattaa hankkia 
asunnon tai perheen koosta 
riippumatta. Kotivakuutuk-
seen on järkevää liittää myös 
vastuuvakuutus, joka kor-
vaa vuokralaisen itse aiheut-
tamia vahinkoja. Vakuutuk-
sia kannattaa vertailla eri va-
kuutusyhtiöiden välillä, sil-
lä kattavuudessa ja omavas-
tuuosuuden suuruudessa on 
eroja.

Sähkösopimus
Sähkösopimus kannattaa 
tehdä hyvissä ajoin ennen 
muuttoa, sillä sopimuksen 
alkamisajankohdan voi vali-
ta muuttopäiväksi. Näin säh-
köntulo ei mene poikki mis-
sään vaiheessa. Sähkösopi-
mus muodostuu kolmesta 
osasta: sähkön siirtopalve-
lusta, sähköenergiasta se-
kä sähkö- ja arvonlisäveros-
ta. Sopimus sähkön siirtopal-
velusta tehdään aina paikalli-
sen sähköverkkoyhtiön kans-
sa, eikä sitä voi kilpailuttaa.

Sähköenergian voi hankkia 
haluamaltaan sähköyhtiöltä. 
Hinnoissa on eroja, joten säh-
köyhtiöiden vertailu on järke-
vää. 
www.keravanenergia.fi

kaapelitelevisio ja
internetyhteys
huoneistoon
Taloyhtiö kuuluu Elisan kaa-
pelitelevisioverkkoon. Tele-
vision katseluun tarvitaan 
vuokralaisen itsensä hankki-
ma kaapelitelevisioverkkoon 
sopiva digiboksi tai televisio. 
Internetyhteyden voit tilata 
myös Elisalta.
Lisätietoja www.elisa.fi

asumisen tuet
Asumiseen voi saada tukea 
Kansaneläkelaitokselta.

aLkUTarkaSTUS on sekä 
vuokranantajan että vuok-
ralaisen etu. Mahdolli-
sissa myöhemmissä rii-
tatilanteissa tarkastusra-
portista voidaan tarkis-
taa, onko vika ollut asun-
nossa jo ennen vuokra-
suhdetta vai onko se tul-
lut asuntoon vasta vuok-
rasuhteen aikana. 

Vuokrasopimus ja muuttaminen

Kelan asumisen
tukia ovat
•  yleinen asumistuki
 pienituloisille ruokakun-
 nille,  jotka asuvat vuok- 
 ra-asunnossa

•  eläkkeensaajan asumis- 
 tuki yksin tai puolison 
 kanssa asuville
 eläkkeensaajille

• opintotuen asumislisä 
 lapsettomille opiske-
 lijoille, jotka asuvat 
 vuokra-asunnossa

•  sotilasavustuksen
 asumisavustus
 asevelvollisille

Tarkista Kelalta, kuinka pal-
jon ja mitä tukea olet oikeu-
tettu saamaan.

Muista päivittää muuton yh-
teydessä tietoihisi tarvitta-
vat muutokset, jos saat asu-
misen tukea. Kelan asumis-
tuet tulee ohjata maksetta-
vaksi suoraan Kiinteistö Oy 
Nikkarinkruunun tilille. Täl-
löin asumistuen osuus vähen-
netään vuokrasta itse.

Muuttoilmoituksen tiedot 
päivittyvät samanaikaisesti 
sekä Postiin että maistraat-
tien ylläpitämään valtakun-
nalliseen väestötietojärjes-
telmään. 
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Vuokranmaksua varten asukas saa tilisiirto-
lomakkeen muuttaessaan asuntoon.  Vuokraa 

maksaessa tulee käyttää aina tilisiirto-
lomakkeessa mainittua tili- ja viitenumeroa.
Viitenumero pysyy samana joka kuukausi.

Maksaessaan vuokraa asukkaalla on täysi oi-
keus nauttia asumisesta vuokraamassaan 

asunnossa. Tähän oikeuteen liittyy myös velvolli-
suuksia ja vastuita.  asukkaan on hoidettava hal-
linnassaan tai käytössään olevaa huoneistoa huo-
lellisesti. asunnon ja kiinteistön oikeasta käytös-
tä ja hoidosta hyötyvät kaikki asukkaat. näin mm. 
korjauskulut ja energiankulutus pysyvät suunni-
telmallisella tasolla ja asumiskustannukset koh-
tuullisina. 

Vuokranmaksun
eräpäivä
Vuokra ja muut maksut ku-
ten sauna- ja autopaikkamak-
su on maksettava viimeistään 
eräpäivänä eli kunkin kuu-
kauden 2. päivänä. Vuokra-
sopimuksen mukaista eräpäi-
vää ei voi muuttaa. Jos sauna- 
ja autopaikkamaksut puuttu-
vat vuokralaskusta, ne pitää 
lisätä sinne itse. Kelan asu-
mistuet tulee ohjata makset-
tavaksi suoraan Kiinteistö Oy 
Nikkarinkruunun tilille. Täl-
löin asumistuen osuus vähen-
netään vuokrasta itse.

Vuokranmaksu

Vuokrantarkistus
Vuokran määrä tarkistetaan 
vuosittain. Mahdollisesta 
vuokrankorotuksesta ilmoi-
tetaan kirjallisesti vähintään 
kaksi kuukautta ennen uu-
den vuokran voimaantuloa. 
Korotuksen yhteydessä saat 
myös uuden tilisiirtolomak-
keen.

 
Vaikeudet
vuokranmaksussa
Vuokranmaksusta on tärkeä 
huolehtia ajallaan. Tilapäi-
sissä maksuvaikeuksissa on 
otettava yhteyttä asumisneu-
vojaan välittömästi. Myöhäs-
tyneestä vuokrasta peritään 
viivästyskorkoa, joka lasku-
tetaan kerran vuodessa.  Mi-
käli vuokraa ei makseta muis-
tutuslaskusta huolimatta, 
siirrettään vuokrasaatava pe-
rintään. Tästä aiheutuu aina 
lisäkuluja asukkaalle.

VUOkraSOPIMUS voidaan 
purkaa maksamattomien 
vuokrien vuoksi. Tarvittaessa 
maksamattomat vuokrat 
peritään asukkaalta oikeus-
teitse.

aSUMISnEUVOja
Sanna Koistinen,
sanna.koistinen@kerava.fi 
p. 040 318 2696

2. Sujuva arki
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Tähän lukuun on kerätty muutamia 

kunnossapitotehtäviä jotka ovat 

asukkaan vastuulla. Mikäli tunnet 

itsesi epävarmaksi, kysythän lisä-

neuvoja ennen työn aloittamista.  

 Oppaan sivulta 32 löydät vas-

tuunjakotaulukon, josta voit tarkis-

taa kenen vastuulle mikäkin teh-

tävä kuuluu.

Huoneiston kunnossapito

jääkaapin ja pakastimen sulattaminen
Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu jääkaapin ja pakastimen 
sulattaminen kerran vuodessa. Sulatus kannattaa tehdä pakka-
sella, kun ruoat saa ulos kylmään.

1. Tyhjennä jääkaappi ja pakastin ja vie ruoat ulos kylmään.
 Ota laitteista virta pois.

2. Suojaa jääkaapin ja pakastimen ympärys isoilla pyyhkeillä, ettei
 vesi pääse valumaan lattialle. Jään sulamista voi nopeuttaa
 laittamalla lämminvesiastian.

3. Pakastimen pohjalle sulanut vesi ohjautuu pohjassa mahdollisesti 
 olevan aukon tai pohjatason etureunassa olevan kourun kautta
 pakastimen ulkopuolelle laitettuun astiaan. Muussa tapauksessa 
 vesi kerätään laitteen pohjasta.

4. Pyyhi jääkaapin ja pakastimen sisäosat ja ulkopinnat puhtaiksi,
 kun kylmäkalusteet ovat sulaneet.

5. Pyyhi ovien tiivisteet puhtaiksi. Sulatuksen yhteydessä kannattaa 
 puhdistaa myös jääkaapin ja pakastimen takaosat.

6. Vedä jääkaappi ja pakastin paikoiltaan.

7. Imuroi takaosan lauhdutin ja kompressorin ulkopinnat pölystä.

8. Puhdista jääkaapin takana oleva sulamisveden poistoputki laitteen 
 valmistajan ohjeiden mukaisesti.

9. Aseta jääkaappi takaisin paikalleen.

llmanvaihtoventtiilien puhdistaminen

Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus on vuokralaisen vastuulla.

•	 Puhdista	ilmanvaihtoventtiilit	pölystä	vähintään	kaksi	kertaa
 vuodessa imuroimalla tai pyyhkimällä.

•	 Pese	ilmanvaihtoventtiili	tarvittaessa	miedolla	pesuaineliuoksella,	
 jos venttiilin saa irti.

•	 Älä	muuta	venttiilin	säätöjä	pyörittämällä	venttiilin	keskellä
 olevaa lautasta.

•	 Älä	peitä	venttiiliä.

ILMOITaTHan  viipymättä 
havaitsemistasi isännöitsi-
jän tai huoltoyhtiön vastuulle 
kuuluvista vioista ja vauri-
oista!

Liesituulettimen puhdistaminen

Liesituulettimen rasvasuodatin vaatii puhdistusta vähintään
kaksi kertaa vuodessa.

•	 Pese	rasvasuodatin	miedolla	pesuaineliuoksella	tai
 astianpesukoneessa.

•	 Jos	liesituulettimessa	on	aktiivihiilisuodatin,	sen	vaihtaminen
 kuuluu vuokralaiselle.
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kylpyhuone ja viemärit

Vuotavasta wc-pöntöstä tai hanasta on ilmoitettava huoltoon. 
Vuotavat vesikalusteet saattavat moninkertaistaa koko kiinteis-
tön vedenkulutuksen. kylpyhuone on hyvä kuivat lastalla käytön 
jälkeen. Suuret pyykkimäärät suositellaan kuivaamaan kiinteis-
tön yhteisessä kuivaushuoneessa.

Pesualtaaseen tai wc-istuimeen ja sitä kautta viemäriin ei saa 
laittaa esimerkiksi

•	talouspaperia

•	ruoantähteitä

•	rasvoja,	kuten	kinkun	ja	munkkien	paistorasvaa

•	karkkipapereita

•	terveyssiteitä,	tamponeja	ja	vaippoja

•	pumpulipuikkoja	ja	vanua

•	tupakantumppeja

•	tulitikkuja

•	hiekkaa	ja	multaa

•	lääkkeitä,	liuottimia	tai	muita	vaarallisia	jätteitä.

Ruoantähteet ja roskat saattavat tukkia viemärin ja aiheuttaa pahim-
massa tapauksessa vesivahingon. Vaaralliset jätteet jäävät lisäksi 
kuormittamaan ympäristöä. Viemärin avaamisesta syntyvän laskun 
joutuu maksamaan itse, jos on laittanut wc-istuimeen jotakin sinne 
kuulumatonta ja toiminut siten huolimattomasti.

Parveke

Parvekkeelta on poistettava säännöllisesti lumi ja
roskat. Suuret lumimäärät voivat aiheuttaa esimerkiksi 
kosteusvaurioita parvekerakenteisiin, ja asukas voi
joutua niistä vastuuseen, ellei hän pysty osoittamaan, 
että on poistanut lumet huolellisesti. Lumi pitää poistaa 
parvekkeelta turvallisesti. Sitä ei saa heittää alas niin, 
että jalankulkijat voivat jäädä alle. Lumen voi sen sijaan 
esimerkiksi lapioida muovisäkkiin ja kantaa pihalle.
Parveketta ei tule käyttää varastona.

Huoneiston remontit

Huomiothan että huoneistossa ei saa tehdä remonttia
(ei myöskään maalata) ilman vuokranantajan lupaa.
Keittiöön saa asennuttaa astianpesukoneen, mikäli
asennuksen suorittaa putkimies, jolla on tarvittavat
luvat. Asukkaan tulee itse maksaa asennuskustannukset.

Lattiakaivon puhdistaminen

kylpyhuoneen lattiakaivo pitää puhdistaa säännöllisesti
sinne kerääntyvästä liasta, kuten hiuksista.

1. Irrota lattiakaivon kansi.

2. Poista lattiakaivoon kertyneet roskat.

3. Pese kaivo vanhalla tiskiharjalla ja suihkuta puhtaaksi.

4. Laita lopuksi kansi takaisin paikoilleen.

LaTTIakaIVO pysyy siis-
tinä, kun kannen alle lait-
taa kaupasta ostettavan 
kertakäyttöisen suojaver-
kon.

Jos asunnossa tuntuu 
VIEMÄrIn HajUa, saat-
taa syynä olla kuivunut 
lattiakaivo. Hajulukko saa-
daan toimimaan laske-
malla vettä viemäriin.

Kaikki suoritettavat asunnon 
ParannUSTOIMEnPITEET
on ensin hyväksytettävä 
vuokranantajalla.

EI
VIEMÄRIIN
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Yleiset tilat ja niiden käyttö
Yleiset tilat ovat asukkaiden yhteisessä käytössä. Paloturvalli-
suussyistä yleisissä tiloissa, kuten rappukäytävissä ja varas-
tojen käytävillä, ei saa säilyttää tavaroita. Yleisiin tiloihin jäte-
tyt tavarat poistetaan ja siitä aiheutuneet kustannukset laskute-
taan tavaroiden omistajalta.

Varastot 
Taloissa on ulkovälineille, ku-
ten polkupyörille omat säily-
tystilat. Usein myös lastenvau-
nuille on oma paikka.

Varastotiloissa ei saa säilyttää 
palavia nesteitä, kuten bensii-
niä tai kaasupulloja eikä polt-
tomoottorilla varustettuja lait-
teita. Varastojen käytävillä ei 
saa säilyttää tavaraa.

Jokaisella asunnolla on oma 
erillinen huoneistokohtainen 
irtainvarasto, varasto on nu-
meroitu huoneistoa vastaavas-
ti. Irtainvarastossa voi säilyt-
tää omia tavaroita, jos varasto 
kuuluu vuokrasopimukseen.  
Irtainvarastossa ei välttämättä 
kannata varastoida arvokasta 
omaisuutta, kuten kalliita las-
ketteluvälineitä tai arvohuo-
nekaluja. Varaston käytävät 
on pidettävä paloturvallisuus-
syistä tyhjinä.

Poismuuton yhteydessä ir-
tainvarasto on tyhjennettä-
vä tai tyhjennys laskutetaan 
asukkaalta. 

rappukäytävä
Paloturvallisuuden takia por-
raskäytävät ja muut kulku-
reitit on pidettävä tyhjinä. 
Porraskäytävässä olevat esi-
neet voivat estää tai hidastaa 

Huolehdi, että IrTaInVaraS-
TOSI LUkITUS on kunnossa. 
Asukas huolehtii itse irtain-
varastonsa oveen lukon.

poistumista vaaratilanteessa, 
saada tulipalon leviämään tai 
tuottaa palaessaan myrkylli-
siä kaasuja. Pelastuslain mu-
kaan porraskäytävässä ei saa 
säilyttää esimerkiksi leväh-
dyspenkkejä, huonekasveja, 
lastenvaunuja, rollaattoreita 
tai rullalautoja. Rappukäytä-
vän siivouksesta vastaa vuok-
ranantaja.

Pesutupa ja
kuivaushuone
Omassa kylpyhuoneessa 
kannattaa kuivattaa vain pie-
niä määriä pyykkiä kerral-
laan. Pyykin kuivattaminen 
muissa huoneissa ei ole suo-
siteltavaa, sillä kosteus voi tii-
vistyä ikkunalaseihin tai vau-
rioittaa rakenteita.
 Useissa taloissa on asuk-
kaiden käytössä oleva pesu-
tupa ja kuivaushuone. Pesu-
tupa on tarkoitettu vain talon 
asukkaiden pyykin pesuun.  
Ohjeet pesutuvan käytöstä ja 
järjestyssäännöt löytyvät pe-
sutuvan seinältä.

kerhohuone
Kerhohuoneiden käytös-
tä ja järjestyksestä huoleh-
tii yleensä talon asukastoimi-
kunta. Kerhohuoneissa ei saa 
majoittua.

Sauna
Jos taloyhtiössä on sauna, 
vuokralainen voi halutessaan 
varata oman saunavuoron. 
Saunavuoro varataan huol-
toyhtiöstä. Saunan käytöstä 
maksetaan saunamaksua ja 
se peritään vuokranmaksun 
yhteydessä.

kÄYTÄ kOnEITa ja laitteita 
käyttöohjeiden mukaisesti.

ILMOITa VÄLITTöMÄSTI 
huoltoyhtiölle, jos huomaat 
laitteissa vikaa.

HaE PESTY ja kuivattu 
pyykki pois ennen vuorosi 
loppumista.

jÄTÄ PaIkaT siistiin kun-
toon seuraavaa käyttäjää 
varten.

 Saunan käytössä
 huomioitavaa:

• Jätä sekä sauna että 
 peseytymis- ja pukeu-
 tumistilat siistiin
 kuntoon.

• Vie mukanasi pullot ja 
 tölkit sekä haisevat
 roskat, kuten vauvan-
 vaipat.

• Ilmoita heti huolto-
 yritykselle, jos yhteis-
 sauna ei lämpene tai 
 havaitset muita vikoja.

Piha-alueet
Siisti piha lisää asuinviih-
tyisyyttä. Asukastoimikun-
nan järjestämillä pihatalkoil-
la edistetään asukkaiden yh-
teistoimintaa ja asumisviih-
tyvyyttä. Luhti- ja rivitalojen 
asuntopihojen ja terassien 
kunnosta ja siisteydestä huo-
lehtii asukas itse.
 Lasten leikkipaikkojen kun- 
nossapidosta ja kunnostami-
sesta vastaa kiinteistö. Mikä-
li huomaatte puutteita tai rik-
koutuneen leikkivälineen, il-
moittakaa asiasta viipymättä 
isännöitsijälle.

aUTOjEn PESU ja korjaami-
nen talon piha- ja pysäköinti-
alueella on kielletty!
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asukaspysäköinti
Arjen sujuvuuden ja turval-
lisuuden vuoksi on tärkeää, 
että asukkaat pysäköivät kul-
kuneuvonsa oikein niille va-
ratuille paikoille. Liikenne-
merkein osoitettuja pelastus-
teitä ei saa tukkia. Asukkaat 
eivät saa myöskään pysäköi-
dä naapurin autopaikalle tai 
vieraille varatuille paikoille.

Autopaikan voit varata huol-
toyhtiöstä, autopaikan va-
rauksen yhteydessä saat 
myös lupatunnuksen. Lupa-
tunnus tulee olla aina näky-
vissä ajoneuvon kojelaudal-
la pysäköitäessä Nikkarin- 
kruunun pysäköintialueella, 
vuokraoikeus ei poista velvol-
lisuutta maksaa mahdollista 
pysäköintivalvontamaksua 
mikäli lupatunnus ei ole ol-
lut asianmukaisesti nähtävil-
lä.  Autopaikkamaksu mak-
setaan vuokranyhteydessä 
vuokranantajalle.

Pysäköintialueen turvalli-
suudesta ja valvonnasta vas-
taa ParkkiPate.

Muista pitää PYSÄköInTILUPa 
esillä autossasi! 

OHjEISTa vieraitasi pysäköi-
mään autonsa oikein.

Ekologinen ja taloudellinen 
asuminen

jätehuolto
Useimmissa taloyhtiöissä 
lajitellaan erikseen sekajä-
te, biojäte ja paperi sekä toi-
sissa myös energiajäte, kar-
tonki, lasi ja metalli. Jätteet 
on tärkeää lajitella oikein, 
koska suurinta osaa niistä 
hyödynnetään kierrätyk-
sessä tai energiana.

Taloyhtiön jätepisteeseen 
ei saa tuoda esimerkiksi 
sähkö- ja elektroniikkaro-
mua, huonekaluja tai on-
gelmajätteitä, kuten lääk-
keitä, paristoja, akkuja ja 
maaleja. Ne pitää viedä lä-
himpään keräyspisteeseen, 
jonka sijainnin voi tarkis-
taa esimerkiksi osoitteesta 
www.kierratys.info.

 LajITTELE TEHOkkaaSTI

•	 Pyri	lajittelemaan	jätteet	mahdollisimman	hyvin.
•	 Litistä	ja	taita	pahvi-	ja	kartonkipakkaukset	ja	laita	ne
 sisäkkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa keräysastiassa.
•	 Täytä	jäteastiat	tasaisesti	niin,	että	astioiden	kannet
 mahtuvat kiinni.
•	 Älä	jätä	roskapusseja	keräysastioiden	ulkopuolelle.

Ekologisella
ja taloudellisella toiminnalla
säästää selvää rahaa. Sillä on

myös merkitystä
asumisviihtyvyyteen 

– ja luontokin kiittää...
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jÄTEHUOLTOYrITYS VELOITTaa 
taloyhtiötä erikseen jokaisesta 
ylimääräisestä esineestä joka ei 
ole oikeassa keräyspisteessä.

16 17SUJUVA ARKI SUJUVA ARKI

jätteiden lajitteluohjeet

PaPErI

•	sanoma-	ja	aikakauslehdet
•	puhelinluettelot,
 mainoslehtiset
•	pehmeäkantiset	kirjat
•	kirjekuoret
•	kopiopaperit	ja	tulosteet

 EI
•	narut,	teipit,	muovit
•	kartonki,	pahvi
•	lautasliinat,	käsipyyhepaperit
•	kääre-	tai	lahjapaperit

SEkajÄTE

•	kuivajäte
•	biojäte

 EI
•	hyötyjätteet,	joille	on
 järjestetty keräyspisteet
•	sähkö-	ja
 elektroniikkalaitteet
•	vaaralliset	jätteet

kUIVajÄTE

•	muovit	ja	styroksi
•	vaipat	ja	tekstiilit
•	posliini	ja	keramiikka
•	hehkulamput	ja	kuumuutta
 kestävä lasi
•	ikkuna-	ja	peililasi
 hyvin pakattuna

 EI
•	biojäte
•	hyötyjätteet,	joille	on
 järjestetty keräsypisteet
•	sähkö-	ja	elektroniikka-
 laitteet
•	vaaralliset	jätteet

VaaraLLInEn jÄTE
ELI OnGELMajÄTE

•	jäteöljyt	ja	öljyiset	jätteet
•	akut,	kytkin-,	jarru-	ja
 jäähdytinnesteet
•	maalit,	liimat,	lakat
 ja kovetteet
•	liuottimet	ja	ohenteet
•	hapot	ja	emäkset
•	vahvat	puhdistusaineet
•	elohopeakuumemittarit

VanhenTUneeT	LÄÄKKeeT
aPTeeKKIIn	aLKUPeRÄIS-
PAKKAUKSISSA

ErIkSEEn
kULjETETTaVa jÄTE

•	huonekalut	ja	metalliromut
•	maa-ainekset,
 hiekoitushiekka
•	puutarhajätteet
•	autot	ja	autonrenkaat
•	remontti-	ja	rakennusjäte
•	sähkö-	ja	elektroniikka-
 laitteet
•	vaaralliset	jätteet

PaRISToT	Ja	PIenaKUT	nIITÄ
MyyVIIN LIIKKEISIIN

BIOjÄTE

•	hedelmien	ja	vihannesten
 kuoret
•	lihan	ja	kalan	perkuujätteet
•	kahvinporot,	suodatin-
 paperit, ja teepussit
•	ruoantähteet
•	kananmunankuoret
•	kuivuneet	ja	pilaantuneet
 elintarvikkeet

 EI
•	biohajoavat	pussit
•	multa	ja	haravointijätteet
•	lemmikkien	ulosteet	ja
 häkkien siivousjätteet

LaSI

•	lasipurkit
•	lasipullot

 EI
•	posliini	ja	keramiikka
•	kristalli	ja	hehkulamput
•	energiansäästölamput,
 led-lamput, loisteputket
•	opaali-	eli	maitolasi
 (valkoinen lasi)
•	ikkuna-	ja	peililasi,
 auton tuulilasi
•	kuumuutta	kestävä	lasi
 (uunivuoat, kahvipannut,
 juomalasit yms.)

METaLLI

•	säilykepurkit	ja	pantittomat
 juomatölkit
•	alumiinivuoat	ja	-foliot
•	kattilat,	pannut
 ja teflonastiat
•	tyhjät	maalipurkit	ja
 aerosolipullot
•	metallikorkit	ja	tuubit
 (korkilla suljettuna)

 EI
•	isot	metalliromut
•	sähkö-	ja	elektroniikkalaitteet
•	paristot,	akut
•	kahvi-	ja	perunalastupussit

SÄHkö- ja
ELEkTrOnIIkka-
LaITErOMU

•	pakastimet	ja	jääkaapit
•	televisiot	ja	monitorit
•	pienet	Se-laitteet,	kuten
 videot, keittimet jne.
•	isot	kodinkoneet,	kuten
 liedet, pesukoneet jne.
•	valaisimet,	loisteputket
•	energiansäästölamput,
 led-lamput
•	tietokoneet	ja	oheislaitteet
•	lämmittimet	ja	työkalut,
 kuten porats, trimmerit jne.

karTOnkI

•	kartonkipakkaukset
 (esim. keksipaketit)
•	kopiopaperin	kääreet
•	askartelukartongit
 ja piirustukset
•	aaltopahvi	ja	voimapaperi
•	talous-	ja	wc-paperihylsyt
•	paperikassit	ja	-pussit
•	kartonkitölkit	huuhdeltuna
	 (myös	folioidut)



Lämmitys
Kotien käyttämästä energias-
ta jopa puolet kuluu lämmit-
tämiseen.
 Suositeltava sisälämpötila 
on 20–22 °C, jolloin koti py-
syy miellyttävän lämpöisenä 
ja sisäilma raikkaana.  Ma-
kuuhuoneen lämpötila kan-
nattaa säätää hieman alhai-
semmaksi. Ikkunoiden kaut-
ta kuluu noin 20 prosenttia ta-
lon lämmöstä. Lämpöhukkaa 
voi pienentää paksuilla ver-
hoilla ja sälekaihtimilla.

Vedenkäyttö
Vedenkulutustottumuksia on 
hyvä miettiä. Erityisesti läm-
pimän veden käyttöä kannat-
taa tarkkailla, sillä se on kak-
si kertaa kalliimpaa kuin kyl-
mä vesi.

• Pese vain täysiä koneel-
 lisia pyykkiä ja astioita.
• Älä tiskaa juoksevan
 veden alla.
• Sulje hana aina, kun
 et käytä vettä, eli
 esimerkiksi hiusten-
 pesun ja saippuoinnin 
 ajaksi.
• Ilmoita vuotavasta
 hanasta ja wc-istuimesta 
 heti huoltoyhtiöön.

ÄLÄ PEITÄ PaTTErEITa esim. 
verhoilla tai sijoita sohvaa 
patteriin kiinni, pattereilla
ei myöskään saa kuivata 
pyykkiä.

PIdÄ aVaIMISTaSI hyvää huolta.

ÄLÄ kIInnITÄ avaimiin
nimeäsi tai osoitettasi.

ILMOITa HÄVInnEISTÄ
avaimista heti vuokran-
antajalle.

Sähkönkäyttö
Kolmasosa asumisen energi-
asta kuluu kodinkoneisiin, 
elektroniikkalaitteisiin ja va-
laistukseen.
 Järkevällä sähkönkäytöllä 
voit vaikuttaa sähkölaskuusi. 
Älä pidä sähkölaitteita ja valo-
ja päällä turhaan.

Turvallisuus

Turvallisuus ja
vahinkotilanteet
Tutustu kiinteistön pelastus-
suunnitelmaan, jotta tiedät, 
miten onnettomuus- ja va-
hinkotilanteissa pitää toimia. 

Paloturvallisuus
Savu täyttää asunnon jo muu-
tamassa minuutissa, vaikka 
palonalku olisi pieni. Pelas-
tuslain mukaan asunnossa on 
oltava vähintään yksi palova-
roitin jokaista 60 asuinneliö-
tä kohden. Asukkaan tulee it-
se huolehtia että asunnossa 
on palovaroitin.

Muistathan
• Testaa palovaroittimen 
 toiminta kerran kuu-
 kaudessa ja vaihda
 tarvittaessa paristo.
• Polta kynttilöitä vain 
 palamattomalla
 alustalla, äläkä jätä
 niitä palamaan ilman 
 valvontaa.
• Hanki kotiin sammutus-
 peite ja opettele
 käyttämään sitä.
• Älä koskaan sammuta 
 rasvapaloa vedellä, vaan 
 tukahduta liekit esimer-
 kiksi kattilankannella.

Sähköturvallisuus
Seuraa sähkölaitteiden kun-
toa ja älä käytä rikkinäisiä 
laitteita.  Älä käytä kylpyhuo-
neen pistorasioita kylvyn tai 
suihkun aikana. 

Vesivahinkojen
ehkäiseminen
Jo pienestä vesivahingosta 
voi syntyä suuria ongelmia 
ja taloudellisia menetyksiä. 
Olethan huolellinen!

Muistathan
• Älä jätä astian- tai
 pyykinpesukonetta
 päälle ja jääkaappia
 tai pakastinta sulamaan 
 ilman valvontaa.
• Sulje astian- ja pyykin-
 pesukoneen hana heti 
 pesuohjelman päätyttyä.
• Puhdista lattiakaivo
 vähintään kerran
 kuukaudessa.
• Tarkista hanojen
 liitokset säännöllisesti.
• Ilmoita vuotavista
 hanoista ja vesikalus-
 teista heti huoltoyhtiöön.

avaimet ja lukot
Asunnon avaimista on pidet-
tävä hyvää huolta. Jos avai-
met unohtuvat kotiin, on olta-
va yhteydessä huoltoyhtiöön. 
Huoltomies avaa oven mak-
sua vastaan. Vuokrasuhteen 
lopuksi kaikki avaimet on pa-
lautettava vuokranantajalle. 
Jos osa avaimista on vahin-
gossa kadonnut, vuokranan-
taja voi teettää uudet avaimet 
vuokralaisen kustannuksel-
la. Vuokralainen voi joutua 
myös maksamaan lukkojen 
uudelleensarjoituksen.

Varautuminen on yksi tärkeimmistä 
turvallisuuteen liittyvistä

periaatteista. Ennakoi varautumalla 
vaaratilanteisiin.

Lämmin
käyttövesi
20%

Kotitalous-
sähkö

30%

Lämmitys
50%

Mi
hi

n e
ner

giaa kuluu kotona?

Mi
hi

n S
ÄHKÖÄ kuluu kotona?Valaistus

ja muu
26%

Ruoan
valmistus

23%

Pyykki 6%

Kylmä-
laitteet

18%

Kodin
elektroniikka

27%

Mi
hin

 VET
TÄ kuluu kotona?

Pyykki
13%

Peseytyminen
39%

WC
26%

Keittiö
22%
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asumisviihtyvyys

kiinteistön
järjestyssäännöt
Yhteiset pelisäännöt helpot-
tavat kiinteistön arkea ja te-
kevät asuinympäristöstä 
viihtyisän. Järjestyssäännöt 
sisältävät tavallisesti asumi-
seen, terveyteen ja turvalli-
suuteen liittyviä ohjeita. Jär-
jestyssäännöt ovat usein esil-
lä esimerkiksi rappukäytä-
vän ilmoitustaululla tai Nik-
karinkruunun verkkosivuil-
la. Ne tulisi myös olla jaettu 
kaikille asukkaille.

Tupakointi asunnossa 
ja parvekkeella
Tupakointi sisätiloissa ai-
heuttaa mittavaa vahinkoa 
asunnolle. Asunto jossa on tu-
pakoitu joudutaan remontoi-
maan lattiasta kattoon, tämä 
aiheuttaa ns. turhia kuluja ta-
loyhtiölle. Siksi tupakointi on 

TUTUSTU kIInTEISTön
jÄrjESTYSSÄÄnTöIHIn,
jotta osaat noudattaa niitä.

TIEdOTa naaPUrEITa
jUHLISTa ja remonteista
etukäteen, jos epäilet niiden 
aiheuttavan häiriötä.

vuokrasopimuksella kiellet-
ty asuinhuoneistoissa ja yh-
teisissä tiloissa.  Nikkarink-
ruunulla on myös kiinteistö-
jä joissa tupakointi on koko-
naan kielletty sisä- ja parve-
ketiloissa.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet ovat ter-
vetulleita asumaan. Huomi-
oitahan ettei lemmikkisi ai-
heuta häiriöitä muille ja huoleh-
dithan siitä että lemmikin jä-
tökset tulee korjattua. Nikka-
rinkruunulla on yksi kiinteis-
tö joka on täysin lemmikki-
vapaa.

naapurisopu
Kiinteistössä asuminen edel-
lyttää joustavuutta. Normaa-
leja elämisen ääniä pitää 
sietää, eikä naapureilta voi-
da vaatia täyttä hiljaisuutta. 
Muut asukkaat on kuitenkin 
muistettava aina ottaa huo-
mioon, ja järjestyssääntöjä 
sekä muita yhteisiä pelisään-
töjä on noudatettava. Huo-
mioi aina naapurit. Kunnioi-
ta yörauhaa. Kiinteistössä on 
hiljaisuus klo 22–06.

Häiriötilanteet
Turha kyttääminen kiinteis-
tössä kiristää tunnelmaa ja 
aiheuttaa tarpeettomia riito-
ja, mutta jatkuviin ja toistu-
viin häiriöihin pitää puuttua. 
Esimerkiksi jatkuvasti mui-
hin asuntoihin kaikuva mu-
siikki tai aina omistajan pois-
sa ollessa useita tunteja hauk-
kuva koira eivät ole enää nor-
maalia asumista.

Häiriöilmoitus tulee tehdä 
kirjallisesti ja siinä pitää olla 
vähintään kahden naapurin 
allekirjoitus. Tämä siksi, et-
tä laki asuntohuoneisto vuok-
rauksesta lähtee siitä ajatuk-
sesta että häiriötä kokeneen 
asukkaan/asukkaiden on 
pystyttävä todistamaan ko-
kemansa häiriö. 

Häiriötilanteiden
ratkaisut
Häiritsevään käyttäytymi-
seen on hyvä reagoida kiin-
teistössä heti. Siihen voidaan 
puuttua usein eri keinoin.

kESkUSTELU ja SOVITTELU
Jos joku asukkaista käyttäytyy jatkuvasti häiritsevästi, tilannetta 
voidaan yrittää rauhoitella juttelemalla naapureiden kesken
kasvotusten. Asukastoimikunta ja isännöinti voivat myös yrittää 
sovitella tilannetta. Usein asukas ei ymmärrä olevansa häiriöksi 
muille. Esimerkiksi jos koira haukkuu paljon, voidaan sopia, että 
omistaja hankkii lemmikilleen haukkupannan tai jättää radion 
päälle koiran seuraksi työpäivän ajaksi.

HUOMaUTUS
Kirjallinen huomautus annetaan mikäli keskustelussa ilmenee 
sille aihetta. Huomautus on kirjallinen kehotus jolla pyydetään 
asukasta muuttamaan toimintaansa

VarOITUS
Mikäli yhteydenoton ja huomautuksen jälkeen häiriöt eivät pääty 
ja asukkailta tulee kirjallisesti palautetta häiriön jatkumisesta, 
annetaan kirjallinen varoitus. Mikäli häiriö jatkuu ja  muilta 
asukkailta tulee kolmas kirjallinen palaute, voidaan vuokrasopi-
mus purkaa välittömästi.

VUOkraSOPIMUkSEn PUrkaMInEn VÄLITTöMÄSTI
Jos vuokralainen käyttäytyy epäasiallisesti eikä noudata kiinteis-
tön järjestyssääntöjä, vuokranantaja voi päättää purkaa vuokra-
sopimuksen. 

Jotta asuminen
sujuisi mutkattomasti,

on hyvä muistaa huomioida muut
asukkaat. Kiinteistöön on laadittu

järjestyssäännöt
helpottamaan arkea.
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asukastoiminta Asukastoiminta
on iloinen asia

Asukas itse on asumi-
sen asiantuntija. Asi-
akkaanamme vaiku-

tat asumiseesi – ihan oikeas-
ti. Kaikilla on mahdollisuus 
osallistua yhteisiin tapahtu-
miin ja vaikuttaa asumisen 
viihtyvyyteen. Samalla syn-
tyy naapuriverkostoja, jotka 
tuovat turvaa ja laatua elä-
mään.

Asukastoiminta on työtä 
oman talon hyväksi. Jokaisen 
talon asukastoimikunta rat-
kaisee parhaat keinot tavoit-
teisiin pääsemiseksi. Asu-
kastoimintaan osallistumi-
nen perustuu vapaaehtoisuu-
teen. Siksi ei kannata lannis-
tua, vaikka kaikkia asukkaita 
ei saisikaan mukaan.

Miksi asukastoimintaa?
 
Asukastoiminta on monimuo-
toista tekemistä asuinympä-
ristön hyväksi. Yhteinen toi-
minta ei vaadi isoja ponnis-
teluja, ja kukin osallistuu ai-
na oman osaamisensa ja jak-
samisensa mukaan. Pienet-
kin teot innostavat toisia luo-
maan yhteisöllisyyttä ja sitä 
kautta mukavampaa asumis-
ta. Ideat on tehty toteutetta-
viksi - ja asukastoiminta an-
taa siihen eväät!

Miten mukaan?

Kaikki halukkaat pääsevät 
asukastoimintaan mukaan. 
Jos haluat parantaa talosi viih-
tyvyyttä ja osallistua sen asioi-
den hoitamiseen, tartu toi-
meen. Alkuun pääset ottamal-
la asiat rohkeasti puheeksi ta-
lon tapahtumissa kokouksis-
sa ja vaikka pihalla muiden 
asukkaiden kanssa.

 akTIIVInEn
 aSUkaSTOIMInTa

 Lisää
	 •	asumismukavuutta
   ja viihtyisyyttä
	 •	pysyviä	vuokrasuhteita
	 •	osallistumista
   talon hoitoon
	 •	omatoimisia	korjauksia
	 •	yhteisövastuuta	ja
   valvontaa.

 Vähentää
	 •	muuttokorjauksia
	 •	tyhjäkäyntiä
	 •	hoitokustannuksia
	 •	korjauksia
	 •	ilkivaltaa

asukasdemokratian
toimintaperiaatteet 
Aravavuokrataloissa on voi-
massa laki yhteishallinnosta 
vuokrataloissa. (649/1990)
 Laki antaa asukkaille oi-
keuden vaikuttaa, antaa lau-
suntoja Kiinteistö Oy Nik-
karinkruunun päätöksente-
koon vuokralaisten asemaan 
liittyvissä asioissa mm. ta-
lousarvion laadinnan, korja-
ustoimenpiteiden yms. jär-
jestämisen osalta ja antaa oi-
keuden nimetä edustajansa 
Ki Oy Nikkarinkruunun hal-
litukseen.
 Lain tarkoituksena on pa-
rantaa tiedonjakoa omista-
jayhteisön menettelytavois-
ta, hallinnosta, asumiskus-
tannusten muodostumises-
ta yms. sekä lisätä asumisyh-
teisöjen asumisviihtyvyyttä 
ja turvallisuutta. 
 Kiinteistö Oy Nikkarin- 
kruunun asukasdemokra-
tiatoiminnassa noudatetaan 
seuraavan toiminta-ohjeen 
mukaisia periaatteita:

Asuntokohteella = talolla = 
asumisyhteisöllä tarkoite-
taan yhtä vuokranmääritys-
yksikkö mikä muodostaa yh-
den kokonaisuuden. Asunto-
kohde voi muodostua yhdes-
tä tai useammasta samaan 
vuokranmääritysyksikköön 
kuuluvasta talosta.

aSUkkaIdEn kOkOUS

Vuokralaisilla on oikeus ko-
koontua asuntokohteen ko-
kous- tai kerhotiloissa tai 
muussa tarkoituksenmukai-
sessa paikassa käsittelemään 
edellä mainitussa ”yleistä” 
kohdassa mainittuja ko. asu-
misyhteisön asioita, kokouk-
sella on oikeus tehdä niiden 
kehittämistä koskevia ehdo-
tuksia.
 Kiinteistö Oy Nikkarin- 
kruunun edustajalla on oi-
keus tulla kokouksessa kuul-
luksi.

asukkaiden
kokouksen koolle
kutsuminen ja
laillisuus
Asukkaiden kokouksen kut-
suu koolle ko. asuntokohteen 
asukastoimikunta, tai mikäli 
sitä ei ole, kokouksen kutsuu 
koolle asukkaiden pyynnöstä 
Kiinteistö Oy Nikkarinkruu-
nun edustaja. 
 Asukaskokous on kutsut-
tava koolle vähintään kerran 
kalenterivuodessa tai kun vä-
hintään 1/10  asuntokohteen 
äänioikeutetuista vuokralai-
sista sitä vaatii. Kokous on 
laillinen, jos se on kutsuttu 
koolle vähintään viikkoa en-
nen kokousta jokaiseen huo-
neistoon jaetulla ilmoituksel-
la ja talon ilmoitustaululle 
asetetulla ilmoituksella.

Päätöksenteko
asukkaiden
kokouksessa 
Äänioikeutettuja asukasko- 
kouksessa ovat 18 vuotta täyt-
täneet asuntokohteessa vaki-
naisesti asuvat henkilöt. Sa-
maan toimielimeen ei saa va-
lita useampia kuin yksi hen-
kilö samasta huoneistosta. 
Kokouksen päätökseksi tulee 
mielipide, mitä enemmistö 
kokouksessa annetuista ää-
nistä on kannattanut. Äänten 
enemmistöllä ratkaistavis-
sa asioissa ratkaisee äänten 
mennessä tasan  puheenjoh-
tajan ääni, vaaliasiassa kui-
tenkin arpa. Jokaisella äänioi-
keutetulla on yksi ääni.
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asukastoimikunta
Asukaskokous valitsee kes-
kuudestaan vähintään kolme 
jäsentä ko. asuntokohteen 
asukastoimikuntaan. Asu-
kastoimikunnan toimikausi 
on kaksi vuotta. Toimikausi 
alkaa valintaa seuraavan ka-
lenterivuoden alusta. Asu-
kastoimikunnan vaali on toi-
mitettava viimeistään vuosit-
tain  joulukuussa.  
 Asukastoimikunnan jäse-
nen on oikeus kesken toimi-
kauden erota, jolloin asukas-
kokous voi valita eron saa-
neen tilalle uuden jäsenen. 
Eroamisesta on ilmoitettava 
asukastoimikunnan puheen-
johtajalle. Asukastoimikunta 
tai sen jäsen voidaan erottaa 
kesken toimikauden asukkai-
den kokouksen päätöksellä. 
Asukastoimikunta valitsee 
keskuudestaan puheenjohta-
jan ja sihteerin. 
 Puheenjohtajan erotessa 
asukastoimikunta järjestäy-
tyy uudelleen. Asukastoimi-
kunta kokoontuu tarvittaes-
sa puheenjohtajan kutsusta, 
kuitenkin vähintään kaksi 
kertaa vuodessa.

asukashallitus
Asukastoimikuntien puheen-
johtajat kuuluvat Ki Oy Nik-
karinkruunun asukashalli-
tukseen, jonka toimikausi on 
vastaava kuin asukastoimi-
kunnan eli kaksi vuotta.

aSUkaSTOIMIkUnnan TEHTÄVÄnÄ On:

Neuvotella Ki Oy Nikkarinkruunun edustajan kanssa asun-
tokohteen talouteen vaikuttavista asioista  sekä 
yleensä talon hoitoon ja asumisviihtyisyyteen liittyvistä 
seikoista.

Antaa halutessaan määräaikaan mennessä lausuntonsa 
oman vuokranmääritysyksikön vuokrantarkistuksista.
 
Saattaa asuntokohteen asukkaiden tietoon Ki Oy Nik-
karinkruunun välittämää tietoa asumiseen liittyvistä 
asioista, kuten huollon ja hallinnon uusista järjestelyistä, 
sekä muista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat vuokralais-
ten asemaan.

Pyrkiä järjestelemään asuntokohteen asukkaille yhteistä 
toimintaa. Tätä varten asukastoimikunta voi hakea Ki Oy 
Nikkarinkruunulta toimintarahaa, esittämällä toiminta-
ehdotuksen ja kustannusarvion. yhteisten tilaisuuksien 
järjestäminen edesauttaa asukkaiden yhteistä toimin-
taa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi osal-
listua tilaisuuksiin ja näin parannettaisiin asumisviihty-
vyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

aSUkaSHaLLITUkSEn TEHTÄVÄnÄ On:

Neuvotella Ki Oy Nikkarinkruunun edustajan kanssa
yleisistä vuokra-asumiseen, asukkaiden asemaan
vaikuttavista asioista.

Tehdä yhtiökokoukselle esityksen keskuudestaan Ki Oy 
Nikkarinkruunun hallitukseen valittavista jäsenistä.

Pyrkiä järjestelemään Ki Oy Nikkarinkruunun asunnoissa 
asuville asukkaille virkistys-, ja viriketoimintaa.

kiinteistö Oy nikkarinkruunun
tiedonantovelvollisuus

Kiinteistö Oy Nikka-
rinkruunun on tie-
dotettava ennakol-

ta tiedossa oleville ja järjes-
täytyneille asukastoimikun-
nille  vuokralaisille tärkeis-
tä, välittömästi heidän asu-
miseensa liittyvistä asioista, 
kuten asuntokohteen huollon 
ja hallinnon uusista järjeste-
lyistä tai taloudenpidossa ta-
pahtuvista muutoksista sekä 
muistakin toimenpiteistä, jot-
ka vaikuttavat vuokralaisten 
asemaan.

Kiinteistö Oy Nikka-
rinkruunun on esitet-
tävä ed. asukastoimi-

kunnille selvitys edellisen ka-
lenterivuoden tilinpäätöksen 
osoittamista menoista hoito-
menoerittäin.

Kiinteistö Oy Nikka-
rinkruunu on vuo-
sittain lokakuun lop-

puun mennessä esitettävä 
tiedossa oleville ja järjestäy-
tyneille asukastoimikunnil-
le arvio seuraavalle vuokran-
määrityskaudelle arvioiduis-
ta menoista hoitomenoerit-
täin ja tämän talousarvion 
mukaisista vuokrantarkis-
tuksista.
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3. Pois
muuttaminen
ja vuokra-
suhteen 
päätty-
minen

Kun on aika muuttaa pois,
huolehdithan ajoissa asunnon 

irtisanomisen.

Irtisanomisaika
Irtisanomisaika on yksi ka-
lenterikuukausi. Irtisanomis- 
aika lasketaan sen kalenteri-
kuukauden viimeisestä päi-
västä, jonka aikana vuokra-
nantaja on vastaanottanut ir-
tisanomisilmoituksen. Jos 
vuokrasopimuksen irtisanoo 
tänään, on se voimassa seu-
raavan kuukauden viimei-
seen päivään saakka, jonne 
asti maksetaan myös vuokra.
 Määräaikainen sopimus 
päättyy määräajan jälkeen, 
ellei sopimusta uusita.

Loppusiivous 
Vuokrasuhteen lopuksi asun-
nossa kuuluu tehdä loppusii-
vous. Seuraavan asukkaan on 
mukavampi muuttaa asun-
toon, kun siivous on tehty 
kunnolla.

IrTISanOMISILMOITUkSEn 
voit tulostaa Nikkarinkruu-
nun internetsivuilta tai nou-
taa toimistolta.

Vakuuden
palauttaminen
Vakuus on yksi vuokraso-
pimuksen perusehdoista.  
Vuokranantaja kattaa va-
kuudella mahdolliset mak-
samattomat vuokrat sekä 
esimerkiksi kaikki korjaus-
kustannukset, jotka synty-
vät, jos asuntoa ei ole hoidet-
tu huolellisesti. Vuokrasuh-
teen päättyessä vuokrananta-
ja voi myös pidättää vakuus-
maksusta siivouskuluja vas-
taavan summan, jos asuntoa 
ei ole siivottu riittävän perus-
teellisesti.
 Vakuus palautetaan vuok-
ralaiselle vuokrasuhteen lo-
puksi, jos vuokranmaksussa 
ei ole ollut ongelmia, avaimet 
on palautettu ja asuntoa on 
hoidettu hyvin. 
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 MUUTTOSIIVOUS SISÄLTÄÄ:

•	 Imuroi ja pese huoneiston kaikki lattiapinnat

•	 Pyyhi tahrat ovista ja seinistä.

•	 Sulata ja puhdista keittiön kylmälaitteet, katkaise virrat
 ja jätä niiden ovet auki.

•	 Puhdista muut kodinkoneet ja keittiön kaapistot sisä- ja
 ulkopuolelta. Muista puhdistaa myös kodinkoneiden taustat.

•	 Pese ilmanvaihtoventtiilit. Pesun yhteydessä ilmanvaihto-
 venttiilin säätöä ei saa muuttaa.

•	 Poista oma astianpesukone, sitä ei saa jättää asuntoon. 
 Asenna poistettu kaappi takaisin. Muista tulpata viemäriin 
 menevä astianpesukoneen poistoputken liitos sekä tuleva
 vesijohtoputki.

•	 Puhdista kylpyhuoneen wc-istuin, käsienpesuallas, lattia-
 kaivo, ilmanvaihtoventtiili sekä sauna.

•	 asenna irrotetut kattorasiat ja sokeripalat takaisin.

•	 Poista ikkunan päällä olevat sälekaihtimet. Ikkunan välissä 
 olevat saa jättää paikalleen.

•	 asunnon	seinillä	olevia	taulujen	yms.
 kiinnityskoukkuja ei saa poistaa.

•	 Tyhjennä parveke ja varastot. Mitään irtainta tavaraa ei
 saa jättää asuntoon tai varastoihin.

•	 Paristokäyttöiset palovaroittimet ovat asukkaan omia
 ja ne on poistettava pohjarakenteineen. Tämä ei koske uusia
 peruskorjattuja asuntoja, joihin on peruskorjauksen
 yhteydessä asennettu verkkovirralla toimivat palovaroittimet.

•	 Sulje kaikki ovet ja ikkunat

 HUOM! Muista tyhjentää ja siivota myös varasto!

MUISTa!
Irtisano vuokrasopimus
hyvissä ajoin.

Varmista, että vuokrat on 
maksettu. Myös viimeisen 
kuukauden vuokra on
maksettava.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä 
sähköyhtiöösi ja irtisano
sähkösopimuksesi.

Siivoa ja tyhjennä asunto, 
parveke/piha-alue sekä
varastot

Palauta avaimet Keravan 
Lukkoon 

Muista tehdä muutto-
ilmoitukset maistraattiin
ja postiin.

Vakuus palautetaan noin 
kuukauden kuluessa vuok-
rasopimuksen päättymispäi-
västä, mikäli huoneiston tar-
kastuksessa ei havaita vikoja 
ja puutteita, kaikki avaimet 
on palautettu ja vuokrat on 
maksettu. Mahdollinen mak-
susitoumus palautetaan 
sitoumuksen myöntäjälle.

Toimintaohjeet
hätätilanteessa

YlEINEN hÄTÄNuMERo 112
Kun soitat hätänumeroon 112:
•	vastaa	kysymyksiin
•	toimi	annettujen	ohjeiden	mukaisesti
•	lopeta	puhelu	vasta	kun	saat	luvan
Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut,
älä sulje puhelinta!

PoISTuMINEN hÄTÄTIlaNTEESSa
Jos huoneistossasi palaa, poistu nopeasti.
Sulje kaikki ovet perässäsi.
Mikäli palo on muualla, todennäköisesti turvallisin
	 paikka	on	oma	huoneistosi.	Älä	poistu	savuun!
Poistu yhteiselle kokoontumispaikalle,
 jos se on turvallista.
Hissin käyttö on kielletty kaikissa hätätilanteissa.

TulIPaloN SaTTuESSa
Älä	poistu	savuun!

Kuullessasi palovaroittimen äänen tai havaitessasi 
savua, toimi välittömästi:

Pelasta itsesi ja vaarassa olevat.
Soita 112.
Varoita muita.
Sammuta, jos se on turvallista.
rajoita paloa sulkemalla ovet.
Opasta palokunta paikalle.

Jos palo on muualla ja rapussa on savua:
Pysy huoneistossasi ja sulje ovet ja muut aukot.
Ilmaise sijaintisi viranomaisille.

YlEINEN VaaRaMERkkI
Viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä
vaaramerkillä kaasu-, säteily- ja muusta vaarasta.
Siirry	tai	pysy	sisätiloissa.	Älä	mene	väestön-
suojaan, elleivät viranomaiset niin käske.
Sulje ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja
ilmastointilaitteet.
avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi.
Älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehoitusta, 
ettet joutuisi matkalla vaaraan.

hÄTÄENSIaVuN ohjEET
Kaikki osaavat auttaa!
Vähintä mitä voit tehdä on soittaa 112.

TUrVaa HEnGITYS
Tunnustele poskellasi, hengittääkö?
Jos hengittää, käännä kyljelleen ja käännä
leuka irti rinnasta. Seuraa hengitystä.
Jos ei hengitä, aloita painelu-puhalluselvytys.

TUrVaa VErEnkIErTO
Tyrehdytä runsas verenvuoto painaen kädellä
suoraan haavaan. Irrota kiristävät vaatteet.

PElaSTuSTIE
Älä	estä	ihmishengen	pelastamista!
Pidä pelastustiet vapaina.

112
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kiinteistön alueella ja raken-
nuksissa noudatetaan jär-

jestyslakia sekä muiden lakien 
ja asetusten lisäksi talon jär-
jestyssääntöjä.

Allekirjoittaessaan vuokrasopi-
muksen asukas sitoutuu nou-
dattamaan näitä järjestyssään-
töjä ja selostamaan niiden sisäl-
lön myös muille perheenjäse-
nille. Asukkaiden on huolehdit-
tava, että myös heidän vieraansa 
noudattavat näitä järjestyssään-
töjä. Järjestyssääntöjen toistuva 
rikkominen antaa vuokrananta-
jalle oikeuden purkaa vuokraso-
pimuksen.

Rakenteiden tärvelemisestä, 
ikkunoiden rikkomisesta, seinien 
raapimisesta ym. vastaavasta 
peritään vahingon tehneeltä tai 
vastuuvelvolliselta täysi korvaus. 
Ilmoita ilkivallasta tai järjestys-
häiriöistä poliisille/isännöitsi-
jälle.

Yhteiset tilat ja piha-alueet
Ulko-ovet pidetään lukittuina 
klo 21.00-06.00. yhteisten tilojen 
ulko-ovista kuljettaessa on huo-
lehdittava siitä, että ne lukkiutu-
vat uudestaan.

Yhteisten tilojen käytössä on 
huomioitava seuraavaa:
- alkoholin häiriötä aiheuttava 
 nauttiminen yhteisissä
 tiloissa on kielletty
- turha oleskelu ja leikkiminen 
 näissä tiloissa on kielletty
- tavaraa saa säilyttää vain tähän 
 tarkoitukseen varatuissa
 varastotiloissa
- vaaraa tai muuta haittaa
 aiheuttavia aineita tai esineitä 
 ei saa säilyttää yhteisissä
 tiloissa
- kulkutiet tulee pitää vapaina 
 (Pelastuslaki 13.6.2003/468)
- urheiluvälinesuojissa saa
 säilyttää ainoastaan talon
 asukkaiden urheiluvälineitä ja 
 lastenvaunuja
- sellaiset välineet, joita ei enää 
 käytetä on poistettava suojista 
 välittömästi
- saunatiloissa on noudatettava
 niissä olevia ohjeita ja
 määräyksiä
- tiloista poistuttaessa on valot 
 sammutettava
- ajoneuvoilla ei ajeta
 tarpeettomasti piha-alueella
- asetettuja liikennemerkkejä
 on noudatettava
- piha-alueella ei säilytetä
 tavaraa
- nurmikoita ja istutuksia
 ei vahingoiteta
- lintuja, oravia ym. eläimiä
 ei ruokita parvekkeilta

Muutoin noudatetaan kun-
nan ympäristöviraston antamia 
ohjeita.

Hissit on tarkoitettu henkilökulje-
tuksiin. Hissien käyttöohjeita on 
noudatettava.

Porraskäytävät
Porras- ja muiden käytävien siis-
teyden ja viihtyisyyden kannalta 
on välttämätöntä:
- että yhteisissä tiloissa
 noudatetaan yleistä siisteyttä
 ja järjestystä
- että portaissa liikutaan ja
 asuntojen ulko-ovet suljetaan 
 meluttomasti
- ettei käytäviä vahingoiteta
 tai roskata.
- ettei huoneistoja tuuleteta
 porraskäytäviin
- ettei yhteisissä tiloissa
 tupakoida

Parvekkeet
Parvekkeen haltijan on huoleh-
dittava:
- että parveke pysyy siistinä ja
 lumi poistetaan talvisin 
- ettei parvekkeella pölytetä
 vuodevaatteita tai mattoja
- ettei parvekkeella valmisteta 
 lämmintä ruokaa eikä grillata
- ettei parvekkeita pestä
 juoksevalla vedellä
- että kukka-astiat laitetaan
 reunan sisäpuolelle

jätteet
Lajittele jätteet niille varattuihin 
paikkoihin.

Tomutus on sallittu vain tähän 
tarkoitukseen varatuilla alu-
eilla arkipäivisin klo 08.00-21.00. 
Tomutus on kielletty sunnuntai-
sin ja juhlapyhinä.

PYSÄköInTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sal-
littu vain tarkoitukseen varatuilla 
paikoilla. 

Mopojen ja moottoripyörien säi-
lytys ulkoiluvälinevarastoissa on 
kielletty.

Asunto- tai perävaunujen
säilytys taloyhtiön alueella ei
ole sallittua ilman lupaa. 

Vieraspysäköintipaikat on
tarkoitettu vain vierailijoiden
tilapäiseen pysäköintiin. 

Moottoriajoneuvojen ja muiden
kulkuneuvojen pesu parkki-
alueella on kielletty. 

Polkupyörät säilytetään niille
varatuissa paikoissa, joko
telineissä tai varastoissa.

Lämpöpistokekotelot on
pidettävä aina lukittuina ja
johtoja ei saa jättää roikkumaan.

Lemmikkieläimet
Pidä koirat ja kissat kytkettyinä 
porrashuoneissa ja piha-alueella. 
Korjaa pois lemmikkisi jätökset. 
Eläinten ulkoiluttaminen on kiel-
letty lasten leikkeihin varatuilla 
paikoilla ja niiden välittömässä 
läheisyydessä. 
 Huolehdi, ettei lemmikkisi tois-
tuvalla haukunnalla, maukumi-
sella yms. äänillä häiritse talon 
asukkaita.
 Lemmikkieläimen omistaja on 
vastuussa eläimen aiheuttamista 
vahingoista

Huoneistot
yörauha on asunnoissa klo 22.00 
– 06.00 välisenä aikana.

naapureiden suostumuksella 
voidaan järjestää perhejuhlia 
yms. tilaisuuksia, jotka kestävät 
myöhempäänkin kuin klo 22.00.

Voimakasta ääntä aiheuttavaa 
työskentelyä tulee välttää ja se 
on kokonaan kielletty sunnuntai-
sin ja juhlapyhinä sekä arkisin 
klo 22.00-06.00. 

kylpemistä ja veden käyttöä
tulee välttää klo 22.00-06.00 
välisenä aikana.

Ulkoantenneja ei saa asentaa. 
Saunojen ym. kello- ja säätölait-
teisiin tai linjasäätöventtiileihin 
ei saa koskea. Ilmastointikana-
viin liitettävien liesituulettimien 
tai kojeiden sekä muiden kiin-
teistöille tai asukkaille haitallis-
ten laitteiden asentaminen on 
kielletty.

Vahingonkorvauksia välttääk-
seen on vesivuodoista ja muista 
putki- ja johtovaurioista ilmoitet-
tava viipymättä huoltoyhtiölle tai 
isännöitsijälle. Myös muista kiin-
teistössä havaituista vioista tulee 
ilmoittaa huoltoyhtiöön/isännöit-
sijälle.

Hätätilanteita varten on jokai-
nen asukas velvollinen huoleh-
timaan siitä, että huoneistoon 
päästään ovea rikkomatta.

Oven avaamisesta tulee mak-
saa huoltomiehelle tai huoltoyh-
tiölle erillinen korvaus.

Ollessasi poissa huoneistosta
pidempään, on siitä ilmoitettava 
huoltoyhtiöön. 

Muilta osin noudatetaan Järjes-
tyslakia 27.6.2003/612.

14.10.2011
kiinteistö Oy nikkarinkruunu
hallitus

 kIInTEISTö OY nIkkarInkrUUnU    jÄrjESTYSSÄÄnnöT
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aVaIMET, LUkOT
Alkuperäisen lukon huolto
Lisäavaimien hankinta
Ulko-oven lukon sarjoitus 
Turvalukon asennus ja huolto (jätettävä asuntoon veloituksetta)
Varmuusketjun ja murtosuojien asennus ja huolto
(jätettävä asuntoon veloituksetta)

HUOnEISTOn ULkO-OVET
Saranoiden ja alkuperäislukon voitelu  
Tiivisteiden korjaus ja uusinta x
Oven ja sen alkuperäisten varusteiden korjaus x
Ovisilmän asennus ja huolto (jätettävä asuntoon veloituksetta)  
Ovilevyn ja oven edustan puhtaanapito  
Oven edustan lumityöt  
Oven edustan liukkaudentorjunta

IkkUnaT
Tiivisteiden korjaus ja uusinta
Helojen yms. varusteiden korjaus
Ikkunalasien uusinta
Puitteiden ja karmien maalaus sekä korjaus
yhtiön asentamien parvekelasituksen korjaus
Sälekaihtimet (jätettävä asuntoon veloituksetta) x*

HUOnEISTOn SISÄPUOLISET VÄLIOVET
Saranoiden ja lukkojen voitelu
Ovien ja niiden alkuperäisten varusteiden korjaus
Oven ja karmien maalaus

SEInÄ-, kaTTO- ja LaTTIaPInnaT
Seinien maalaus ja tapetointi 
Märkätilojen seinäpintojen korjaus
Saunan paneloinnin korjaus
Kattopintojen maalaus 
Lattiapäällysteiden korjaus ja uusinta 
Märkätilojen lattioiden ja seinien kunnon tarkkailu 
Parvekkeen pintojen kunnostus 
Parvekkeen puhtaanapito 
Parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus 
Kattokaivojen ja – suppiloiden puhdistus syksyisin 
Kalusteiden maalaus 
Kalusteiden kunnostus
Astianpesupöydän kunnostus
Huoneistosaunan lauteiden korjaus tai uusiminen
Huoneistosaunan lauteiden siivous ja kunnostus

LÄMMITYS
Patterien ilmaaminen
Patterien perussäätö
Patteriventtiilien korjaus ja huolto
Patterien puhtaanapito

ILManVaIHTO
Poistoilmaventtiilien puhdistus
Poistoilmaventtiilien säätö ja korjaus 
Ilmanvaihtokanavien puhdistus 
Korvausilmaventtiilien puhdistus 
Korvausilmaventtiilien suodattimien puhdistus tai vaihto 
Korvausilmaventtiilien uusien suodattimien hankinta 
Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus
(suositus: vähintään 4 kertaa /vuosi)
Liesituulettimen uuden rasvasuodattimen hankinta 
Liesituulettimen korjaus 
Liesikuvun rasvasuodattimien puhdistus (suositus: väh. 4 krt/vuosi) 
Liesikuvun uuden rasvasuodattimen hankinta
Liesikuvun korjaus 
Huoneiston iv-koneen suodattimen puhdistus tai vaihto 
Huoneiston iv-koneen uusien suodattimien hankinta 
Huoneiston iv-koneen huolto ja korjaus 
Huoneiston iv-koneen tarpeenmukainen käyttö 
Pyykinkuivauskoneen liittäminen x* 

HUOM! X* merkittyjen kohtien tehtävät suorittaa aina valtuutettu ammattiasentaja.

KOHDE JA TEHTÄVÄ

KOHDE JA TEHTÄVÄ

YHTIÖ

YHTIÖ

YHTIÖ

YHTIÖ

TAP.KOHT.

TAP.KOHT.

ASUKAS

ASUKAS

ASUKAS

ASUKAS

KUNNOSSAPITOVASTUU

KUNNOSSAPITOVASTUU

KUSTANNUSVASTUU

KUSTANNUSVASTUU

Vastuunjakotaulukko
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VESI- ja VIEMÄrILaITTEET
Hanojen poresuuttimien puhdistus
Hanojen virtaamien perussäätö 
Suihkuletkun ja käsisuihkun uusinta 
Hanojen korjaus ja uusiminen
wc-laitteen korjaus 
Pesualtaiden korjaus 
Astianpesu- ja pyykinpesukoneen liittäminen x* 
Astianpesukonehanan asennus x* 
Astianpesukoneen alle laitettavan muovikaukalon hankinta ja asennus
Vesilukkojen puhdistus
Lattiakaivojen ja vesilukkojen puhdistus 
Vesilukkojen ja lattiakaivojen korjaus 
Viemäritukosten avaus
(asukkaan aiheuttama, kustannusvastuu asukkaan) 
Hanojen ja wc:n vuotojen tarkkailu 
Putkistovuodot 
Huoneistokohtaisten vesimittarien lukeminen

kOnEET ja LaITTEET
Lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto 
Loisteputkivalaisimien sytyttimien hankinta ja vaihto 
Kiinteiden valaisimien ja niiden kupujen korjaus 
Sulakkeiden hankinta ja vaihto 
Pistorasioiden ja kytkimien korjaus 
Sisustusvalaisimien asennus 
Antenniliitosjohtojen hankinta ja korjaus 
datakaapelien hankinta ja korjaus 
Lamppujen hankinta ja vaihto
Merkkilamppujen hankinta ja vaihto
Paristojen hankinta ja vaihto 
Kiukaan korjaus ja huolto 
Kiuaskivien hankinta ja vaihto
(selvitettävä kivien sopivuus kiukaaseen)
Kylmäkalusteiden lauhduttimien puhdistus
(suositus: vähintään 1 krt/vuosi)
Jääkaappien sulamisvesiputken puhdistus
Palovaroittimien hankinta ja huolto
(uudiskohteissa palovaroittimet hankkii yhtiö) 
Lieden ja jääkaapin korjaus ja huolto 
yhteisantennilaitteet 
Atk-yhteyksien ja tv-lisäkanavien hankinta

TakaT, UUnIT

Savupiipun nuohous 

Tulisijan korjaus 

Tuhkan poisto tulisijasta 

Polttopuiden hankinta ja varastointi

aSUnnOn rajaTTU PIHa-aLUE

Pihan puhtaanapito, nurmikoiden ja pensaiden hoito 

Asukassisäänkäynnin puhtaanapito, lumenluonti ja hiekoitus 

rivi- ja paritaloissa

MUU PIHa-aLUE

Nurmikoiden ja pensaiden hoito 

Pysäköintialueen lumien auraus ja hiekoitus 

Leikkipaikkojen kunnossapidosta huolehtiminen 

Ulkoalueiden roskasäiliöiden ja jätehuoneiden

siisteydestä huolehtiminen

MUUTa

Liputus virallisina ja yleisinä liputuspäivinä 

Parvekelasien ja valokatteiden asennus ja hankinta

yhtiön luvalla (jätettävä asuntoon veloituksetta) 

Kotivakuutuksen hankinta ja ylläpito

HUOM! X* merkittyjen kohtien tehtävät suorittaa aina valtuutettu ammattiasentaja.

KOHDE JA TEHTÄVÄ KOHDE JA TEHTÄVÄ

YHTIÖ YHTIÖYHTIÖ YHTIÖTAP.KOHT. TAP.KOHT.ASUKAS ASUKASASUKAS ASUKAS

KUNNOSSAPITOVASTUU KUNNOSSAPITOVASTUUKUSTANNUSVASTUU KUSTANNUSVASTUU

Vastuunjakotaulukko



Yhteystiedot

käyntiosoite
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Kauppakaari 15, 2. krs
(sisäänkäynti Oppipojankujalta)
04200 Kerava

Postiosoite
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
PL 123
04201 Kerava

Toimiston aukioloajat
Ma 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.30
Ti - Pe 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 14.00
Soittoajat toimistoomme
ma-pe 9.00-14.00

Yhteydenotot
Keskus 0203 313 11
Fax 09-2940 298
etunimi.sukunimi@kerava.fi

Yhteyshenkilöt
Toimistosihteeri Eeva Smura
Taloussihteeri Riitta Lehto
Asumisneuvoja Sanna Koistinen
Asuntosihteeri Satu Honkanen
Kiinteistösihteeri Tarja Soininen
Korjauskirvesmies Pasi Koivuniemi
Laskentapäällikkö Päivi Laukasto
Kiinteistöpäällikkö Risto Ovaskainen
Toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä Gr
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