
 



 

Tervetuloa asukkaaksi! 
 

Olemme laatineet tämän oppaan  

varmistaaksemme asumisesi viihtyisyy-

den ja turvallisuuden.  Asumisopas  

sisältää käytännön ohjeita asumiseen 

liittyvissä asioissa. Ellei oppaasta löydy 

tarvitsemaasi tietoa, ota yhteyttä  

toimistoomme - autamme Sinua  

mielellämme! 
 

Kiinteistö Oy  

Orimattilan Vuokratalot 
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MUUTTO UUTEEN KOTIIN 
 

 

VUOKRASOPIMUS 

tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräai-

kaiseksi. Vuokrasopimus allekirjoitetaan Kiinteistö 

Oy Orimattilan Vuokratalojen toimistolla. Samalla 

voidaan sopia myös maksullisesta autopaikasta. 

 

 

VAKUUSMAKSU 

on kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Siitä 

on oltava maksettuna yhden kuukauden vuokraa 

vastaava erä ennen avainten luovutusta. Lopulle va-

kuusmaksulle voi saada maksuaikaa. Vakuudella vuok-

ranantaja kattaa poismuuton jälkeisiä mahdollisia 

kuluja. Vakuusmaksu palautetaan vuokravastuun 

päättymisen jälkeen, kun vuokrat on maksettu ja kun 

asunto on sopimuksen mukaisessa kunnossa sieltä 

pois muuttaessa. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. 

 

 

MUUTTOILMOITUS 

on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta. Sen 

voi tehdä esim. internetissä osoitteessa 

www.muuttoilmoitus.fi, puhelimitse maksulliseen 

numeroon 0295 535 535 tai postista/maistraatista 

noudettavalla lomakkeella. 

 

 

HUONEISTON TARKASTUS 

Huoltoyhtiö/huoltomies tarkastaa asunnon asukkaan 

vaihtuessa. Muuton yhteydessä Sinun tulee kuitenkin 

tarkistaa huoneiston kunto ja merkitä kaikki havait-

semasi viat huoneiston tarkastuslomakkeeseen, 

jonka olet saanut vuokrasopimuksen allekirjoittami-

sen yhteydessä.  Lomake tulee täyttää ja palauttaa 

kahden viikon kuluessa huoneistoon muuttamisesta 

isännöitsijän toimistoon joko viemällä se sinne,  

postitse tai sähköpostin liitteenä. 

 

 

SÄHKÖSOPIMUS 

kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen muuttoa, sillä 

sopimuksen alkamisajankohdaksi voi valita muutto-

päivän. Asukas tekee itse sähkösopimuksen valitse-

mansa sähköyhtiön kanssa. Paikallinen sähköyhtiö on 

Kymenlaakson Sähkö Oy 

asiakaspalvelu puh. 05 7780 500 

www.ksoy.fi 

 

 

KOTIVAKUUTUS 

kannattaa ehdottomasti hankkia, jotta vahingon ta-

pahtuessa omista tavaroista saa korvauksen. Vakuu-

tukseen kannattaa sisällyttää myös oikeusturva- ja 

vastuuvakuutus.  Kiinteistön vakuutus korvaa kiin-

teistölle aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan  

irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja se ei korvaa, 

esim. varkaus, tulipalon savuhaitat tai vesivahingon 

aiheuttamat vahingot huonekaluille. 

 

 

ASUMISEN TUET 

Tarkista KELA:lta, kuinka paljon ja mitä tukea olet 

oikeutettu asumiseen saamaan. Asumistuki on asun-

tokohtainen, joten muista päivittää muuton yhtey-

dessä tietoihisi tarvittavat muutokset. 

 

Selvitä mahdollisuudet toimeentulotukeen. Sitä hae-

taan kunnan sosiaalitoimistosta. 

 

 

LEMMIKKIELÄIMET 

ovat tervetulleita, kunhan ne eivät vahingoita asuntoa 

tai aiheuta häiriötä naapureille. Ammattimainen eläin-

ten kasvattaminen on kielletty ja Kiinteistö Oy  

Orimattilan Vuokratalojen hallitus on päättänyt, että 

huoneistossa saa pitää enintään 2 koiraa. 

 

Huoneiston ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettä-

vä kytkettyinä eivätkä ne saa liata rakennusta tai  

piha-aluetta. Jätökset tulee kerätä pois ja toimittaa 

roskiin. Lemmikkejä ei saa viedä kiinteistön sauna-, 

pesu- tai muihin vastaaviin tiloihin. Lasten leikkeihin 

varatulla alueella on lemmikkien ulkoiluttaminen kiel-

letty. 
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MUUTTO UUTEEN KOTIIN 
 

 

VUOKRAN MAKSAMINEN 

Vuokra ja sen yhteydessä suoritettavat muut maksut, 

kuten vesi- ja autopaikkamaksu, on maksettava joka 

kuukauden 5. päivä, jollei muuta ole sovittu. Vuokra 

on maksettava vuokrasopimuksen teon yhteydessä 

saadulla tilisiirtolomakkeella. Asukkaalla on myös 

mahdollisuus käyttää suoramaksua tai e-laskua. 

 

Maksukehotuksesta laskutetaan 5 euroa. Ellei vuok-

ralainen maksa vuokraansa ja muita maksujaan erä-

päivään mennessä, viivästysajalta peritään korkolain 

mukaista viivästyskorkoa. Mikäli vuokra jää maksa-

matta, vuokrasopimus voidaan purkaa ja saatava siir-

retään ulosoton hoidettavaksi. 

 

 

PALOVAROITIN 

Vuokralainen on vastuussa siitä, että asunnossa on 

palovaroitin. Asukkaan vastuulla on vaihtaa paristo ja 

huolehtia siitä, että palovaroitin on toimintakunnos-

sa. 

 

Pelastuslain mukaan asunnossa on oltava vähintään 

yksi palovaroitin jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 

kohden. Lisätietoja www.pelastustoimi.fi. 

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112. 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMAT 

Pelastuslain (379/2011) mukaisiin kiinteistökohtaisiin 

pelastussuunnitelmiin voi tutustua toimistollamme. 

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, 

joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. 

 

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on parantaa ar-

jen turvallisuutta ja helpottaa riskien arvioimista. Se 

sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyri-

tään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja 

millä tavalla onnettomuustilanteissa toimitaan. 

KAAPELI-TV JA INTERNET 

Niissä kiinteistöissä, joissa on kaapeli-TV on asukkail-

le käytössä myös maksuton 10M DNA Taloyhtiö-

laajakaista. Ohjeet yhteyden kytkemiseksi löytyvät 

kotivisuiltamme www.orimattilanvuokratalot.fi koh-

dasta Asukkaille. Lisätietoja saa DNA:n palvelunume-

rosta 044 144 044. Muissa kiinteistöissä asukas tekee 

itse sopimuksen valitsemansa Internet-yhtiön kanssa. 

 

AVAIMET 

Jos avain katoaa tai tarvitset muuten lisäavaimia, ota 

yhteys toimistollemme. Asukas maksaa itse lisäavai-

met. Mikäli jäät oven ulkopuolelle, huoltomies tulee 

avaamaan oven korvausta vastaan. Varaudu todista-

maan henkilöllisyys. Jos avain katoaa lukosto on sar-

joitettava uudestaan ja sen maksaa vuokralainen. 

 

MUUTOSTYÖT JA REMONTIT 

Asunnoissa ei saa tehdä muutos- ja korjaustöitä il-

man isännöitsijän lupaa. Tällaisia ovat esim. maalaus, 

tapetointi, lattiapinnoitteen vaihtaminen, kiinteiden 

kalusteiden vaihdot tai uusien kalusteiden asentami-

nen. 

ASUKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS 

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. 

Mikäli havaitset asunnossasi jonkin vian esim. kylpy-

huoneen muovimaton sauma on auki, ilmoita viasta 

välittömästi. Samoin ilmoita, jos huomaat talon ylei-

sissä tiloissa ongelmia esim. vesi- ja viemärijohdoissa 

tai sähkölaitteissa on vikaa. Ilkivallasta on ilmoitettava 

sekä poliisille että isännöitsijän toimistoon. 

 

Ensisijaisesti toivomme saavamme normaalit, EI-

kiireelliset palvelupyynnöt/vikailmoitukset kotisivu-

jemme kautta ks. Asukkaille - Palvelupyyntö tai    

voit ilmoittaa asiasta huoltomiehelle tai tekniselle 

isännöitsijälle. 

 

 

Tervetuloa! 
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ASUNNON HOITAMINEN 
 

 

Asukkaan on hoidettava asuntoaan huolellisesti. 

Asunnon vahingoittamisesta on ilmoitettava viipy-

mättä isännöitsijän toimistoon. Muussa tapauksessa 

asukas voi joutua itse vastaamaan laiminlyönnistä 

aiheutuneesta vahingosta. Erityisesti kylpyhuoneen 

pinnoitteiden ja kalusteiden kuntoa tulee valvoa. 

 

 

SÄHKÖLAITTEET 

Sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa suorittaa 

vain viranomaisten valtuuttama sähköasentaja. Lam-

put ja palaneet sulakkeet asukkaan pitää vaihtaa itse. 

Kosteissa tiloissa tai ulkona ei saa käyttää niihin kuu-

lumattomia sähkölaitteita. Esimerkiksi sisäkäyttöön 

tarkoitettujen joulukuusenkynttilöiden käyttö par-

vekkeella on kielletty. Kylpyhuoneen pistorasiaa ei 

saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. 

 

 

KODINKONEET 

Liesi ja uuni on puhdistettava säännöllisesti, jotta ne 

toimisivat tehokkaasti. Jääkaappi/pakastin on myös 

sulatettava säännöllisesti, ellei niissä ole automaatti-

sulatusta. Tarkista samalla, että vesikourun poisto-

aukko on auki ja puhdas. 

 

Keittiön kylmäkalusteet ja liesi pitää pari kertaa vuo-

dessa vetää pois paikoiltaan ja puhdistaa alustat ja 

taustat huolellisesti. 

 

 

LIESIKUVUN RASVASUODATIN 

on pidettävä puhtaana, jotta se vetäisi kunnolla. Ras-

vasuodatin irrotetaan ja pestään joko lämpimällä ve-

dellä ja pesuaineella astianpesuharjaa käyttäen tai 

astianpesukoneessa. Kuivata suodatin hyvin ennen 

kuin laitat sen takaisin paikoilleen. 

 

 

VESIKALUSTEET JA VIEMÄRIT 

Vuotavasta hanasta tai WC-säiliöstä on välittömästi 

ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijän toimis-

toon. Viemäriin ei saa huuhtoa rasvoja, ruoantähteitä 

tai kahvinporoja. WC-pönttöön ei saa laittaa mitään, 

mikä voisi aiheuttaa putkiston tukkeutumisen. 

 

Asukkaan tulee puhdistaa lattiakaivot. Jos asunnossa 

tuntuu viemärin hajua, syynä saattaa olla lattiakaivon 

kuivuminen. Laske silloin lattiakaivoon vettä. 

 

PESUKONE- JA ASTIANPESUKONE- 

LIITÄNNÄT 

Ellei asunnossa ole liitäntöjä, työ täytyy teettää LVI-

asentajalla ja asukas vastaa asennuskustannuksista. 

Astianpesukoneen asentamiseen on oltava vuokran-

antajan lupa ja sen alla pitää käyttää muovista suoja-

kaukaloa. Säilytä LVI-asentajan asennustodistus mah-

dollisen vesivahingon varalta. Sulje täyttöhana, kun 

kone ei ole käytössä, koska jatkuva vedenpaine voi 

rikkoa vesiletkun ja aiheuttaa vesivuodon. 

 

 

LÄMMITYS 

Huonelämpötilalla on suuri merkitys asumisviihtyvyy-

teen ja energiankulutukseen. Tutkimusten mukaan 

sopivin huoneen lämpö on +20 - 22 °C. Parhaat yö-

unet saa vähän viileämmässä. Patteritermostaattia ei 

saa peittää verhoilla tai suurilla huonekaluilla. Läm-

pöhukkaa voi pienentää paksuilla verhoilla tai säle-

kaihtimilla. Jos tuuletusikkunaa pidetään viileällä pit-

kään auki, termostaatti jäähtyy, patteri kuumenee 

liikaa ja energiaa tuhlaantuu. 

 

 

ILMANVAIHTO 

Useimmissa kerros- ja rivitaloissa on koneellinen 

ilmanvaihto ja se yleensä riittää tuuletukseen. Pois-

toilmaventtiilien säätöjä ei saa muuttaa, koska silloin 

koko talon ilmanvaihto häiriintyy. Myöskään raitisil-

maventtiileitä ei saa tukkia. 

 

Ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava riittävän usein 

imuroimalla, pyyhkimällä tai pesemällä miedolla pesu-

aineliuoksella, jos venttiilin saa irti. Älä pyöritä vent-

tiilin keskellä olevaa lautasta, etteivät venttiilin säädöt 

muutu. Venttiili irtoaa kääntämällä sitä ulkokehästä 

vastapäivään, poista tiiviste ennen pesua. 

 

 

PARVEKE TAI TERASSI 

Parveke tai terassi tulee pitää puhtaana, kuivana ja 

siistinä. Kuivata kastuneet matot, sillä märät matot 

hautovat maalin irti parvekkeen lattiasta. Mattojen 

tomuttaminen huoneiston parvekkeella on kielletty. 

Parvekkeita ei myöskään tule käyttää varastotiloina. 
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

PORRASHUONEEN ULKO-OVI 

pidetään lukittuna klo 21.00 - 06.00 välisen ajan. 

Kaikki yhteisten tilojen ovet on jokaisen kulkijan 

lukittava jäljestään. 

 

PORRASKÄYTÄVÄT 

 huoneistoja ei saa tuulettaa portaisiin 

 tavaroita saa säilyttää vain niitä varten tarkoi-

tetuissa tiloissa 

 paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttä-

minen yhteisissä tiloissa on kielletty 

 asiaton oleskelu porraskäytävissä on kielletty 

 tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hissis-

sä ja muissa yhteisissä tiloissa 

 

MATTOJA SAA TOMUTTAA 

ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla arkipäivi-

sin klo 8.00 - 19.00 sekä lauantaisin ja juhla-aattoina 

klo 9.00 - 16.00. Teline on käytön jälkeen puhdistet-

tava. 

 

Vuodevaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä  

pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain 

kaiteiden sisäpuolella. 

 

SAUNA, PESUTUPA JA KUIVAUSHUONE 

luovutetaan määrätystä varauksesta asukkaiden  

käyttöön. Tilat on siistittävä aina käytön jälkeen. 

 

ULKOALUEIDEN SIISTEYS 

 nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa 

 mainosten, kilpien ja omien antennien asenta-

minen on kielletty. Kielto on voimassa myös 

huoneistoparvekkeilla. 

 tupakointi ulko-oven läheisyydessä on kiellet-

ty 

 

PYSÄKÖINTI 

on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä  

paikoilla. 

 pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä ole-

ville ajoneuvoille 

 hylättyjä ja käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai 

niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella 

 autopaikkojen lämmitystolpat tulee pitää lukit-

tuina. Auton lämmitysjohtoa ei saa jättää pis-

torasiaan silloin, kun auto ei ole siihen kytket-

tynä 

 tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia tulee 

noudattaa myös piha- ja paikoitusalueilla 

 auton pesu piha-alueilla on kielletty 

 pysäköintipaikoilla olevat autot eivät saa haita-

ta talvikunnossapitoa 

 

HUONEISTOT JA PARVEKKEET 

 huoneistoja on hoidettava huolellisesti 

 huoneistoissa ja kiinteistöjen alueella on an-

nettava asumisrauha muille asukkaille 

 häiritsevä toiminta on kielletty erityisesti    

klo 23.00 - 7.00 välisenä aikana 

 palovaroitin tulee testata säännöllisesti ohjei-

den mukaisesti ja se tulee pitää toimintakun-

toisena 

 tupakointi huoneistoissa on kielletty 

 tupakoinnin aiheuttama korjaustarve ei ole 

huoneiston normaalia kulumista 

 vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi 

ilmoitettava isännöitsijäntoimistoon tai huol-

tomiehelle 

 WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai 

päästää aineita, jotka saattavat tukkia viemärit 

 parveke tulee pitää siistinä ja lumi tulee pois-

taa sieltä talvisin 

 parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kiel-

letty 

 istutusastiat tulee sijoittaa parvekkeen sisä-

puolelle 

 kaikenlaisen jätteen, nesteen ja tupakantump-

pien tiputtaminen parvekkeelta on ehdotto-

masti kielletty 

 grillaaminen on sallittua parvekkeella vain 

sähkögrillillä 

 lintujen ruokkiminen parvekkeella on kielletty 

 

LEMMIKKIELÄIMET 

 lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä huo-

neiston ulkopuolella, eivätkä ne saa aiheuttaa 

häiriötä tai liata rakennusta tai piha-aluetta 

 lemmikkieläimen ulkoiluttajan on pidettävä 

huolta, ettei se likaa piha-alueita tai yleisiä 

tiloja 

 jätökset tulee kerätä pois ja toimittaa roskik-

seen 

 lemmikkieläimien ulkoiluttaminen on kiellet-

tyä lasten leikkeihin varatuilla alueilla 

 

Edellä olevien sääntöjen lisäksi on noudatettava  

yleisiä lakeja ja määräyksiä. 

 

SÄÄNTÖRIKKOMUS 

Järjestyssääntöjen rikkomus saattaa johtaa vahingon-

korvausvastuuseen tai vuokrasopimuksen purkami-

seen. 

 

 

 

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty  

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen  

hallituksessa 5.3.2015. 
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KODIN LAJITTELUOHJEET 

Kinkunpaistorasva tai ruokaöljy 
tulee pakata tiiviisti muovipulloon 
tai maitotölkkiin ja lajitella sekajät-
teeksi. 

Valuta ja huuhtaise purkit ja tölkit 
sekä marinadeja sisältävät pak-
kaukset. Vain 03-merkityt muovit 
eivät käy energiajätteeksi. Ne 
tulee lajitella kaatopaikka- eli 
sekajätteeksi. 

Biojätteitä voi kerätä maatuvaan 
pussiin tai sanomalehdestä teh-
tyyn kääreeseen. Pussi tai kääre 
estää jätettä jäätymästä kiinni 
biojäteastiaan ja vähentää kesäl-
lä hajuhaittoja ja kärpäsiä. 

Kaikki paperi, joka kotona tai 
työpaikalla tulee postiluukusta tai 
jaetaan postilaatikkoon. 

Pullot ja purkit, jotka ovat väritöntä 
tai värillistä läpinäkyvää lasia. 
Huuhtele pullot ja purkit. Poista 
niistä kannet ja korkit. Etikettejä ja 
kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa. 
Pantilliset kannattaa viedä kaup-
paan. 

Pakkaa litistetyt pakkaukset sisäk-
käin esim. kartonkitölkit (myös 
alumiinilla vuoratut). 

Metalliastian aukko on 25 cm. 
Myös metalliset taloustavarat 
(kattilat, pannut, aterimet ym.) voi 
laittaa pienmetalliin. Suuret metal-
lijätteet -> pienjäteasemalle. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: ne 
laitteet, jotka toimiakseen tarvitse-
vat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai 
aurinkoenergiaa. Laitteiden tulee 
olla sellaisia laitteita, joita on käytet-
ty kotitaloudessa. Palauta laitteet 
ilman pakkauksia ja ohjekirjoja. 
Poista pölynimurista pölypussi, 
valaisimista lamput, mikroaaltouu-
neista lasialustat ja kahvinkeittimis-
tä lasipannut. Pienet erät 1-3 
kpl/laitetyyppi/tuoja/tuontikerta 
maksutta pienjäteasemalle. Huo-
mattava osa kaupoista vastaanottaa 
myös sähkö- ja elektroniikkaromua. 

ISOT TAVARAT 

Pienjäteasemalle otetaan hinnas-
ton mukaista maksua vastaan 
mm. huonekalut, runkopatjat, 
WC-istuimet, pesualtaat, ikkunat, 
eristys-villat jne. 
 
MAKSUTTA esim. 

Haravointijäte, kestopuu, puujäte, 
renkaat, kartonki, paperi, lasi, 
metalli, vaaralliset jätteet 

Muistathan toimittaa allamaini-
tut ja muut vaaralliset jätteet 
asianmukaiseen kierrätykseen! 

/JÄTE 
SEKAJÄTE 

KYLLÄ 
 kierrätykseen kelpaamaton 

jäte 
 
 
 
 
 
 
 
 
EI 

 vaaralliset jätteet 

 autonrenkaat 

 sähkö- ja elektroniikkaromu 

 kierrätykseen kelpaava jäte 

ENERGIA-       
JÄTE 

KYLLÄ 
 pakkausmuovi (ei 03 PVC) 
 muovi (ei 03 PVC) 
 likainen paperi ja pahvi 
 puupakkaukset 
 styroksi 
 paperipyyhkeet 
 vaatteet ja tekstiilit 
 
EI 
 biojätteet 
 kyllästetty puu 
 metalli, lasi, keramiikka 
 kivi, hiekka, maa-aines 
 PVC-muovi (03) 
 vaaralliset jätteet 
 hygieniatuotteet 
 siivousjätteet 
 tupakantumpit ja tuhka 

BIOJÄTE      

KYLLÄ 
 elintarvikkeet 

 suodatinpaperit poroineen 

 talouspaperit ja paperiset 
lautasliinat 

 munakennot 
 kasvit multineen 

 puiset aterimet ja hammasti-
kut 

 muut kompostoituvat jätteet 
 
EI 
 muovipussit ja -pakkaukset 
 metallipakkaukset ja foliot 
 nestemäiset jätteet 
 tupakantumpit 
 imurin pölypussit 
 jää 

LASI              

KYLLÄ 
 tyhjät lasipullot 
 tyhjät lasipurkit 
 
väritön ja värillinen lasi 
 
 
EI 
 kristalli 
 posliini 
 keramiikka 
 ikkunalasi 
 autojen tuulilasit 
 hehkulamput 
 pullonkorkit ja purkinkannet 

 lämpölasi (uunivuoat ja kahvi-
pannut) 

 peililasi 

PAPERI               

KYLLÄ 
 sanoma- ja aikakauslehdet 

 mainokset ja esitteet 

 kirjekuoret 

 värilliset paperit 

 uusiopaperi 
 
 
EI 
 kertakäyttöastiat 

 jäljentävät paperit 

 kopiopapereiden kääreet 

 lahja- ja käärepaperit 

 tietosuojapaperit 

 pahvi ja kartonki 

 muovi 

KARTONKI  

KYLLÄ 
 kartonkipakkaukset, kuten 

muro- ja keksipakkaukset, 
pizzalaatikot, munakennot 

 kartonkitölkit (maito-, mehu-, 
viini-, pesuainetölkit ym.) 

 aaltopahvi (pahvilaatikot) 

 kartonkiset kertakäyttöastiat 
 paperikassit ja -säkit 
 paperipussit 
 paperirullien hylsyt 
 
Puhdista ja litistä pakkaukset! 
 
EI 
 likaiset tai huuhtelemattomat 

pakkaukset 
 muovi 
 styroksi 

METALLI 

KYLLÄ 
 säilyketölkit ja metallipurkit 
 alumiinivuoat ja foliot 
 metallikannet 
 kruunu- ja kierrekorkit 

 pantittomat juomatölkit 

 tyhjät maali- ja aerosolipurkit 

 tyhjät alumiinituubit korkki 
kierrettynä 

 
Vain tyhjät pakkaukset kierrätyk-
seen! 
 
EI 
 paristot ja muut vaaralliset 

jätteet 
 kaapelit 
 sähkö- ja elektroniikkaromu 

SÄHKÖ- JA            
ELEKTRONIIKKA-       
ROMU, SER 

KYLLÄ 
 käytöstä poistetut pienkoneet 

ja sähkölaitteet 

 tietokoneet, näyttöpäätteet ja 
näppäimistöt 

 televisiot, kylmälaitteet, säh-
köhammasharjat, mikroaalto-
uunit, kahvinkeittimet jne. 

 
 
 
EI 
 vaarallisia jätteitä 

 kaatopaikkajätettä 

 muita hyötykäyttöön soveltu-
via jätteitä 

PARISTO-       
JÄTE  

ENERGIAN-          
SÄÄSTÖ-                
LAMPUT 

LOISTE-             
PUTKET 

MUOVI              

KYLLÄ 
 elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset 
 muovikassit, -pussit, -kääreet 

 pesuaine-, shampoo- ja saip-
puapakkaukset 

 muovipullot, kanisterit, purkit 
korkit ja kannet erikseen 

 
 
EI 
 PVC-muovi 03-merkintä 
 likaiset muovipakkaukset 

 vaarallisten aineiden jäämiä 
sisältävät pakkaukset 

 muut muovituotteet tai yritys-
ten muovipakkausjätteet 

Lisätietoa jätteiden lajittelusta: www.phj.fi 



 

YHTEISET TILAT JA ALUEET 
 

Asuinympäristön viihtyisyyden takaavat hyvin hoide-

tut ja siistit talon yhteiset tilat ja piha-alueet. 

 

PORRASKÄYTÄVÄ JA HISSI 

ovat kerrostalojen eniten käytettyjä yhteisiä tiloja, 

jotka eivät sovellu kokoontumis- tai leikkipaikoiksi. 

Paloturvallisuussyistä porraskäytävissä ei saa säilyttää 

tavaroita, kuten esim. lastenvaunuja, polkupyöriä tai 

harrastusvälineitä. Porrashuoneen ulko-ovi pidetään 

lukittuna klo 21.00 - 06.00 välisen ajan. Huolehdithan 

siitä, että talon ulko-ovi menee tuona aikana lukkoon  

jäljestäsi. 

 

TUPAKOINTI 

on kielletty kiinteistön kaikissa yhteisissä tiloissa, 

kuten myös huoneistoissa. 

 

VARASTOT 

Taloissa tai ulkorakennuksessa on varastotiloja ulkoi-

luvälineille, kuten polkupyörille ja suksille. Asunnoille 

on yleensä käytössä myös oma irtaimistovarasto 

ja/tai kylmiö, joka kannattaa pitää lukossa, vaikka 

siellä ei olisikaan tavaroita.Varastojen käytävillä ei saa 

paloturvallisuuden takia säilyttää mitään tavaraa. Sisä-

tiloissa ei saa säilyttää bensakanistereita, kaasuja eikä 

muita palavia nesteitä. 

 

PESUTUPA JA KUIVAUSHUONE 

Suurimmassa osassa taloista on asukkaille järjestetty 

pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuus joko omassa tai 

lähellä olevassa toisessa talossa. Ohjeet pesutuvan 

käytöstä löytyvät pesutuvan seinältä. Jokainen käyttä-

jä huolehtii tilojen siisteydestä seuraavaa käyttäjää 

varten ja siitä, että kuivaushuoneessa ei säilytetä 

pyykkiä, kun se on jo kuivunut. 

 

SAUNA 

Jos taloyhtiössä on sauna, vuokralainen voi halutes-

saan varata oman saunavuoron huoltomieheltä. Vas-

tan/vihdan käyttäminen ei ole taloyhtiön saunassa 

sallittua. Lemmikkieläimiä ei saa viedä saunatiloihin. 

Huomioi talon muut asukkaat ja jätä sauna siistiksi 

käytön jälkeen! 

Huoneistokohtaisissa saunoissa huolehdi siitä, että 

kiuas on päällä vielä vähän aikaa viimeisen saunojan 

jälkeen, jotta sauna kuivaisi. Tuuleta riittävästi. 

Ilmoita mahdollisista kosteus- tai muista vaurioista 

välittömästi huoltomiehelle tai isännöitsijän toimis-

toon. 

 

PIHA- JA LEIKKIALUEET 

Siisti piha lisää asumisviihtyisyyttä. Mikäli piha-alueella 

joudutaan ajamaan kulkuneuvoilla, pitää noudattaa 

erityistä varovaisuutta ja ajaa mahdollisimman hitaasti 

vaaratilanteiden välttämiseksi. Leikkialueet ja  

-välineet on suunniteltu lasten käyttöön. Kotieläinten 

ulkoiluttaminen leikkipaikoilla ei ole sallittua. Luhti- ja 

rivitalojen asuntopihojen ja terassien siisteydestä 

huolehtii asukas itse. 

 

PYSÄKÖINTI 

Kiinteistöillä on pysäköintipaikkoja rajoitetusti. Auto-

paikkoja voi vuokrata toimistolta, mikäli et ole teh-

nyt sitä jo vuokrasopimusta tehdessäsi. 

 

Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistöille asetetuis-

sa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastai-

sesti, Q-Parkilla on oikeus määrätä valvonta- / pysä-

köintivirhemaksu 40 €. Pysäköinti on sallittu ainoas-

taan merkityillä pysäköintipaikoilla autopaikan vuok-

ranneille. Vieraat voivat pysäköidä ajoneuvonsa sitä 

varten merkityille vieraspaikoille esitettyjen ehtojen 

mukaisesti. 

 

Käytöstä poistettujen ja kilvettömien ajoneuvojen 

säilyttäminen pihoilla ja pysäköintialueilla on kielletty. 

Pysäköinnistä lisää järjestyssäännöissä. 

 

Mikäli kiinteistön alueella huomataan väärinpysäköin-

tiä, voi asiasta tehdä Q-Parkille valvontapyynnön. 

Internet: www.q-park.fi/valvontapyyntö tai asiakas-

palvelu puh. 020 781 2401 (ma-to klo 10-14) tai info 

puh. 020 781 2400 (ma-pe klo 8-16). 
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ASUKASLASKUTUSHINNASTO 
 

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot perii tämän hinnaston mukaisen korvauksen poismuuton jälkeen  

tehdyistä remonteista ja korjauksista, jotka kuuluvat vuokralaisen korvausvastuuseen. Laskutamme vain  

normaalista kulumisesta poikkeavat korjaukset, joita ovat esim. ovien, mattojen ja eri pinnoitteiden,  

kalusteiden ym. huolimattomasta käytöstä aiheutuneet rikkoutumiset. Muuttosiivouksen laiminlyönti aiheuttaa 

myös korvausvastuun. 

 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

 

Hinnasto on hyväksytty Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hallituksessa 13.8.2015. 

 

 ASIA KORVAUS 

Siivous 35 €/h 

Korjaus ja remontointi (tarvikkeet laskun mukaisesti) 42 €/h 

Huoneen tyhjennys 

Minimityhjennysveloitus 

40 €/h 

120 €/h 

Kattovalaisinrasia 20 €/valaisinpiste 

Kattovalaisimen liitin (sokeripala) 5 €/kpl 

Kattovalaisimenkoukkukansi ja kytkentärima 15 €/valaisinpiste 

Pyykinpesukoneen vedenottoletkun muunnoskappale 10 €/kpl 

Pyykinpesukoneen poistoputken tulppa 5 €/kpl 

Sähköpistorasia 20 €/kpl 

Likapyykkikori 30 €/kpl 

Välioven vaihto 150 €/kpl asennettuna 

Lämpöpatterin termostaatti 35 €/kpl 

WC:n istuimen uusiminen 420 €/kpl asennettuna 

WC:n vesisäiliö 160 €/kpl asennettuna 

WC:n istuimen kansi, uusi 60 €/kpl asennettuna 

Käsienpesualtaan vaihto 200 €/kpl asennettuna 

Astianpesukoneen tulppaukset 21 €/liitäntä 

Astian-/käsienpesualtaan tulppa 15 €/kpl 

Jääkaapin ovilokero/pakastimen korilevy 40 €/kpl 

Lieden uunin ritilä/pelti 25 €/kpl 

Lukoston sarjoitus toteutuneiden laskujen mukaisesti  

(sarjoitus tehdään aina, mikäli kaikkia avaimia ei palauteta) 

Kulut + laskutuslisä 5 € 

Palauttamaton autopaikan avain 10 € 

Ovikello 30 € asennettuna 

Oven avausmaksu 20 € työaikana, 

50 € muina aikoina 

Vuokralaisen jättämien kodinkoneiden/huonekalujen poiskuljetus 50 €/laite/huonekalut 

Kiintokalusteet Laskun mukaisesti 

Tupakoinnista aiheutuneet remontti-/siivouskustannukset Toteutuneiden kustannusten 

mukaan 
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POIS MUUTTAMINEN 
 

 

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

Irtisano vuokrasopimuksesi ajoissa kirjallisesti. Irtisa-

nomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi ja se 

lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeises-

tä päivästä, jonka aikana asunto on irtisanottu. Irtisa-

nomislomake löytyy kotisivuiltamme 

www.orimattilanvuokratalot.fi kohdasta Lomakkeet 

ja hinnastot tai voit hakea lomakkeen toimistoltam-

me. 

 

 

MUUTTOILMOITUS 

on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta. Sen 

voi tehdä esim. internetissä osoitteessa 

www.muuttoilmoitus.fi, puhelimitse maksulliseen 

numeroon 0295 535 535 tai postista/maistraatista 

noudettavalla lomakkeella. 

 

 

SÄHKÖ- JA MUUT SOPIMUKSET 

Ota hyvissä ajoin yhteyttä sähköyhtiöösi ja irtisano 

voimassa oleva sähkösopimus! 

 

Siirrä Internet-yhteys uuteen osoitteeseen. Muista 

myös muut sopimukset! 

 

 

ASUMISEN TUET 

Asumistuki on asuntokohtainen, joten muista lak-

kauttaa entinen! 

 

 

MUUTTOSIIVOUS 

Asunnon muuttosiivous tehdään aina ennen avainten 

luovuttamista toimistoomme. Mikäli muuttosiivousta 

ei ole tehty, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokrataloilla 

on oikeus tilata huoneistoon erillinen siivous, joka 

peritään vakuusmaksusta tai laskutetaan erikseen. 

 

Asumisesta ja huoneiston iästä johtuva normaali ku-

luminen otetaan huoneiston tarkastuksessa huomi-

oon. 

 

Siivouksessa on huomioitava seuraavat asiat: 

 

KEITTIÖ 

 puhdista liesi, myös sivut ja tausta 

 sammuta jääkaappi/pakastin ja puhdista sisä- ja 

ulkopuolelta, myös taustat sekä jätä ovi raol-

leen 

 pese keittiökaapistot sisä- ja ulkopuolelta 

 puhdista ilmanvaihtoventtiilit ja liesikupu 

 kiinnitä astianpesukoneen täyttö- ja tyhjennys-

tulppaukset 

KYLPYHUONE, WC JA SAUNA 

 pese WC-istuin ja käsienpesuallas 

 pese lauteet 

 puhdista lattiakaivot ja ilmanvaihtoventtiilit 

 muista tulpata pyykinpesukoneen vesi- ja vie-

märiliitännät 

 

SEINÄT, LATTIAT, OVET JA IKKUNAT 

 asunnon kaikki lattiapinnat imuroidaan ja pes-

tään tai pyyhitään kostealla 

 ovien ja seinien pintoihin mahdollisesti kerty-

neet tahrat poistetaan 

 ikkunat pestään 

 

 

VARASTOT JA MUUT TILAT 

 vaatehuone, vaatekomerot, parveke/terassi, 

varastotilat ja rivitaloasunnon etu- ja takapiha 

tyhjennetään ja siistitään 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

 poista omat valaisimet 

 laita kaikki valopisteen osat paikoilleen myös 

sokeripalat 

 tarkista, että pattereiden venttiilit ovat ehjät 

ja paikallaan 

 jätä sälekaihtimet paikoilleen 

 jos Sinulla on ollut oma astianpesukone, laita 

sen paikalla ollut kaappi takaisin paikoilleen 

 poisheitettäviä tavaroita, huonekaluja, sähkö-

laitteita yms. ei saa jättää jätekatokseen 

 muista tarkistaa, että kaikki ikkunat ja ovet 

ovat suljettuja 
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POIS MUUTTAMINEN 
 

 

HUONEISTON TARKASTUS 

Huoneiston kunto tarkastetaan poismuuton yhtey-

dessä. Tarkastuksen tekee pääasiassa huoltomies. Jos 

haluat olla itse paikalla huoneistotarkastuksessa, ota 

yhteyttä huoltomieheen tarkemman ajankohdan so-

pimiseksi. Muussa tapauksessa asuntoon mennään 

tarkastuskäynnille yleisavaimella. 

 

 

AVAINTEN LUOVUTUS 

Avaimet palautetaan viimeistään vuokrasopimuksen 

päättymisen jälkeisenä arkipäivänä. Luovuta kaikki 

asunnon ja autopaikan avaimet, myös lisäavaimet 

toimistoomme. Puuttuvat avaimet aiheuttavat auto-

maattisesti lukon sarjoituksen ja kustannukset veloi-

tetaan poismuuttavalta. 

  

 

VAKUUSMAKSUN PALAUTTAMINEN 

Vakuus on yksi vuokrasopimuksen perusehdoista. 

Vuokranantaja kattaa vakuudella mahdolliset maksa-

mattomat vuokrat sekä esimerkiksi kaikki korjaus-

kustannukset, jotka syntyvät, jos asuntoa ei ole hoi-

dettu huolellisesti. Vuokrasuhteen päättyessä vuok-

ranantaja voi myös pidättää vakuusmaksusta siivous-

kuluja vastaavan summan, jos asuntoa ei ole siivottu 

riittävän perusteellisesti.  

 

Mikäli huoneiston tarkastuksessa ei havaita vikoja tai 

puutteita, kaikki avaimet on palautettu ja vuokrat 

sekä muut maksut on maksettu, palautamme vakuus-

maksun mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden 

kuluessa poismuutosta. 

 

 

 

Näkemiin! 
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YHTEYSTIEDOT 
 

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot 
 

KÄYNTIOSOITE 

Erkontie 11 

16300 Orimattila 

 

 

 

POSTIOSOITE 

PL 46 

16301 Orimattila 

 

 

 

SÄHKÖPOSTI 

etunimi.sukunimi@orimattila.fi 

vuokratalot@orimattila.fi 

 

 

 

AUKIOLOAJAT 

ma - pe klo 10 - 13 
tai varaa aika asiakaspalvelusta, 

kuukauden viimeinen arkipv klo 10 - 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOLTOMIEHET 

Luettelo huoltomiesten vastuualueista  

löytyy kotisivuiltamme.  

 

Päivystysnumero työajan ulkopuolella on             

puh. 0400 494 434 
 

 

 

 

VUOKRA-ASIAT 

Asiakaspalvelu 

puh. 044 781 3777 

 

 

Tekninen isännöitsijä 

Tiina Mattila 

puh. 0400 714 828 

 

 

 

TALOUS JA HALLINTO 

Toimitusjohtaja 

Suvi Stenberg 

puh. 040 414 0142 

 

 

www.orimattilanvuokratalot.fi 


