Asukasopas

VIIHTYISÄÄ ASUMISTA NAANTALISSA

TERVETULOA ASUKKAAKSI
NAANTALIN VUOKRATALOIHIN

SISÄLLYS
2 Naantalin Vuokratalot Oy

Naantalin Vuokratalot Oy on Naantalin kaupungin omistama, itsenäisesti toimiva osakeyhtiö. Meillä on asuntojen vuokraajana pitkät perinteet, jotka ulottuvat lähes 30
vuoden taakse. Vuosien varrella asuntokantamme on hallitusti ja tasaisesti kasvanut ja tänään hallinnassamme on
lähes tuhat asuntoa.
Organisaatiomme koostuu neljästä alan kokeneesta ammattilaisesta, minkä lisäksi teemme yhteistyötä luotettavien kumppaneiden kanssa. Pieni kokomme tekee meistä
paitsi joustavan myös kustannustehokkaan toimijan. Niinpä pystymmekin pitämään vuokriemme tason edullisena.
Kehitämme jatkuvasti muun muassa sähköisiä palveluitamme, että toimintamme olisi mahdollisimman joustavaa ja
nopeaa. Osto- ja myyntilaskutuksemme toimii sähköisesti
ja ajantasaisten kotisivujemme kautta on helppoa esimerkiksi jättää vikailmoitus.
Naantali on haluttu ja turvallinen asuinpaikka. Merellinen,
historiaa huokuva ympäristö yhdistettynä nykyaikaisiin palveluihin muodostaa kiehtovan ja omaleimaisen kaupunkikuvan, josta Naantali on tunnettu. Kaupungin 18 000 asukkaasta noin joka kymmenes asuu Naantalin vuokrataloissa.
Asuntomme tarjoavat asiakkaillemme monipuolisia asumisvaihtoehtoja elämän eri vaiheisiin. Lämpimästi tervetuloa
tutustumaan toimintaamme sekä asumaan ja viihtymään
asunnoissamme.
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Puhelin (02) 434 0640, etunimi.sukunimi@nvt.fi, www.naantalinvuokratalot.fi
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AUTOPAIKAT

DIGI-TV

Jos tarvitset autopaikan, ota yhteyttä Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistoon. Autopaikkamaksut hoidat kätevästi
vuokranmaksun yhteydessä.

Kaikissa kiinteistöissä on DNA:n (Welho) kaapeli-TV. (Huom.
Rymättylän ja Velkuan kiinteistöissä on perinteinen antennijärjestelmä.)

Lämmitystolpan sähköä käytetään vain autojen moottorin lämmittämiseen. Muista sulkea autopistokkeen kansi
ja huolehtia, ettei lapsille vaarallisia jatkojohtoja jää roikkumaan sähkötolpista. Huoltoyhtiöllä on velvollisuus ja oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto.

Heikko antennisignaali voi johtua useasta eri syystä; hetkellisestä häiriöstä lähettäjän teknisissä laitteissa, palvelun
tarjoajan antennimaston väärästä paikasta, huonolaatuisesta vaimentavasta kaapelista, liittimien huonoista kontakteista, vääräntyyppisestä antennivahvistimesta tai vahvistimen puuttumisesta.

Vuokrattua autopaikkaa ei voi luovuttaa muille.
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja
merkityillä paikoilla. Autopaikoilla voi pitää ainoastaan liikenteessä olevia autoja. Tämä koskee myös vuokrattuja
autopaikkoja. Autojen, jotka ovat pois liikennekäytöstä tai
voidaan selvästi katsoa olevan ns. romuautoja, poiskuljettamisesta vastaa aina ajoneuvon haltija.
Käyttämättömät autot ja romuautot siirretään Naantalin
Vuokratalot Oy:n toimesta pois ja siirtokulut laskutetaan
auton omistajalta.
Myös kuorma-autojen ja asuntovaunujen sekä peräkärryjen pitäminen autopaikalla on kiellettyä.
Mikäli sinulla on kaksi autopaikkaa, joudut luopumaan toisesta paikasta, jos taloon muuttaa autopaikan tarvitsijoita.
Kun muutat pois huoneistosta, autopaikkasi käyttöoikeus
loppuu samanaikaisesti.
Ajoneuvoilla ajo pihateille ja käytäville on kielletty välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta.
Autoja ei saa pestä piha-alueella.
Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien tilapäiseen pysäköintiin.

AVAIMET
Asunnon vuokrasopimuksen alkaessa luovutetaan asuntoon kolme (3) kappaletta asunnon avaimia. Muista pitää
avaimistasi huolta.
Pois muuttaessasi muista palauttaa kaikki kuittaamasi avaimet takaisin Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistoon. Mahdolliset puuttuvat avaimet sekä lukkojen uudelleen sarjoittamisen laskutamme asukkaalta. Huom! Lukko sarjoitetaan
aina uudelleen, vaikka olisitkin jo tilannut ja maksanut hävinneen avaimen tilalle uuden avaimen.

HÄIRIÖT
Huoneistoissa ei saa häiritä talon asukkaita eikä aiheuttaa
häiritsevää melua. Erityisesti klo 22.00 - 07.00 välisenä aikana on vältettävä melua. Perhejuhlista tms. mahdollisesti
häiriötä aiheutuvista tapahtumista on syytä ilmoittaa etukäteen naapureille. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan oikeuta
ylimääräiseen häiriköintiin.
Huoneenvuokralaissa ja järjestyslaissa on selvitetty kaikki ne rajoitukset, joiden noudattamatta jättäminen ei ole
normaalia asumista. Kiinteistöillä on myös omat järjestysmääräykset, joita tulee noudattaa yleisen viihtyvyyden ja
sovussa asumisen vuoksi. Järjestysmääräykset löytyvät tämän oppaan takasivulta.
Ilmoitukset häiriöistä on jätettävä täyttämällä häiriöilmoitus
kotisivuillamme www.naantalinvuokratalot.fi tai kirjallisena Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@nvt.fi
Häiriöilmoituksessa on eriteltävä häiriön aiheuttajan nimi
ja/tai asunto, häiriön laatu, tapahtuma-aika, muut osalliset
ja mahdolliset vahingot. Ilmoituksen tulee olla vähintään
yhden ihmisen allekirjoittama.
Aiheellisen ilmoituksen Naantalin Vuokratalot Oy käsittelee
huoneenvuokralain mukaan antamalla joko kirjallisen huomautuksen tai varoituksen häiriön vakavuudesta riippuen.
Mikäli häiriöt edelleen jatkuvat, asukkaalle annetaan todisteellisesti kirjallinen, vakava varoitus. Seuraavan häiriön jälkeen vuokrasopimus puretaan ilman ennakkovaroitusta ja asukas velvoitetaan muuttamaan pois asunnosta.
Mikäli kysymyksessä on vakava häiriö tai rikollinen toiminta, on ilmoitus tehtävä suoraan poliisille.
Vahingon aiheuttajan selville saaminen on aina tärkeää,
jotta mahdolliset vahingon kustannukset voidaan periä.
Muutoin kulut vaikuttavat kiinteistökustannuksiin ja sitä
kautta vuokriin.
Myös häiriön ilmoittajan on syytä muistaa vastuunsa ilmoitusta tehdessään. Väärä todistus on rangaistavaa.
Naantalin Vuokratalot Oy pyrkii turvaamaan kotirauhan ja
saattamaan häiriön tuottajat vastuuseen teoistaan.
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“Remontoidessasi
ota yhteys
vuokranantajaasi”
HUONEISTOKOHTAISET
SÄILYTYSTILAT

Missään tapauksessa vanhan tapetin päälle ei saa maalata tai tapetoida.

Osaan huoneistoja kuuluu säilytyskomero, joihinkin myös
kylmäkellari. Jos haluat varmistaa, että tavarasi säilyvät,
hanki oviin lukot. Älä säilytä arvokasta omaisuutta varastoissa mahdollisien varkaiden vuoksi. Pidäthän myös säilytystilat siistinä. Pois muuttaessa muista tyhjentää myös
asuntokohtaiset säilytystilasi.

Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voida vahinkoa
aiheuttamatta siirtää.

Kun käyt kellarissa, sammuta valot lähtiessäsi. Tarkista, että ovet ovat lukossa.

Pidäthän kotisi siistinä. Pöly ja lika voivat ajan kuluessa aiheuttaa homevaurioita.

HUONEISTON KORJAUKSET JA
MUUTOKSET

Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista havaitsemistaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai
vaurioitumisen.

Asukkaalla on oikeus tehdä pieniä maalaus- ja tapetointitöitä. Jos haluat maalata tai tapetoida huoneistoasi mieleiseksesi, ota ensin yhteyttä Naantalin Vuokratalot Oy:n
toimistoon.
Pois muuttaessa kaikki tehdyt muutostyöt on palautettava
alkuperäiseen kuntoon. Mikäli asunto ei ole alkuperäisessä
kunnossa, Naantalin Vuokratalot Oy kunnostaa asunnon
asukkaan kustannuksella.

HUONEISTON SIISTEYS

Ilmanvaihtoventtiilit, lattiakaivot ja liesituulettimien rasvasuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti.

HUONEISTON SISÄILMA
Jotta sisäilma pysyisi hyvänä, älä peitä ilmastointiventtiilejä
tai muuta niiden asentoja. Muuten koneellinen ilmastointijärjestelmä ei toimi oikein.
Ilmastonvaihtoventtiilit on puhdistettava kaksi kertaa vuodessa. Ohjeet saat huoltoyhtiöltä.

JÄÄKAAPPI
Jokaisessa huoneistossa on jääkaappi, jää-viileäkaappi tai
jääkaappi-pakastin. Jääkaapin suositeltava lämpötila on
+5 C ja pakastimen –18 C. Voit mitata jääkaapin lämpötilan nesteen avulla laittamalla lämpömittarin vesilasiin.
Huomaa, että lämpötila vaihtelee kaapin eri osissa siten,
että alempana on viileämpää kuin ylhäällä.
Sulatathan ja siivoathan jääkaappisi säännöllisesti. Älä kuitenkaan käytä sulattamiseen teräaseita.
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Imuroi laitteen takaosan lauhdutin ja kompressori säännöllisesti puhtaaksi pölystä.

JÄTEHUOLTO
Kiinteistön jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan tavallisille
kotitalousjätteille. Talousjätteet ja muut roskat on lajiteltava asianmukaisesti jäteastioihin noudattaen lakia jätteiden lajittelusta.
Keräyspaperille, lasille ja metallille on omat keräysastiansa.
Muutoissa ja remontissa syntyvien jätteiden, kodinkoneiden, isokokoisten huonekalujen yms. hävittämisestä on
huolehdittava itse. Niitä ei saa jättää jäteastioiden viereen.
Jos jäteastioihin tai niiden viereen on jätetty niihin kuulumatonta tavaraa, tulemme laskuttamaan näistä aiheutuneet jäte- ja tyhjennysmaksut.

LAAJAKAISTA
Taloissamme on Rymättylää ja Velkuaa lukuun ottamatta
taloyhtiökohtainen laajakaista jonka operaattorina on DNA.
Lisätietoja taloyhtiölaajakaistasta osoitteesta www.dna.fi
tai DNA asiakaspalvelusta puh. (044)144 044.
Mahdollisissa yhteys- ym. ongelmissa vikailmoitukset
tehdään suoraan DNA Oy:ön.
Yhteystiedot löytyvät www.dna.fi.
Ottaessasi taloyhtiökohtaisen laajakaistan käyttöösi, tulee
tarvittaessa itse hankkia modeemi. Modeemia voi tiedustella DNA Kaupoista. Erillistä modeemia ei tarvita
osoitteissa Haikarinkatu 8, Käköläntie 23, Nuhjalantie
5 ja Torpparintie 1.

Jätekatoksissa on usein ongelmana, että ensimmäiset jäteastiat täyttyvät ääriään myöten ja jätteitä pursuaa yli. Ympäristön ja asukkaiden viihtyvyyden vuoksi, täytä jäteastioita tasaisesti. Katoksen viimeisiinkin astioihin voi jätteet
myös hyvin viedä.
Kotitalouksien ongelmajätteet voi toimittaa veloituksetta
Naantalissa ja Raisiossa Isosuon jäteasemalle tai Raision
Ekotorille, Turussa Topinojan jäteasemalle.
Kodinkoneet tulee hävittää niille varatuille paikoilla, esim.
kodinkoneliikkeiden yhteydessä oleviin kierrätyspisteisiin.
Asuntoalueilla kiertää myös Yrjö-ympäristöauto, joka vastaanottaa kotitalouksien ongelmajätteitä.
Jätteidenkäsittelyyn liittyvää neuvontaa antaa LounaisSuomen Jätehuolto puh. 0200 47470.

KUIVAUSHUONE
Joissakin taloissa on kuivaushuone. Isoimmat pyykkimäärät voi kätevästi kuivata talon kuivaushuoneessa. Haethan
kuivat pyykkisi mahdollisimman pian pois, jotta muidenkin
pyykit mahtuvat kuivumaan.
Kuivaushuone on tarkoitettu ensisijaisesti pyykkituvan
käyttäjille.

KYLPYHUONE JA WC
Jätä kylpyhuoneen ovi raolleen suihkun tai pyykinkuivauksen jälkeen, jotta kosteus haihtuisi.
Terveyssiteitä, vauvan vaippoja ja ruuan tähteitä ym. roskia ei saa heittää wc-istuimeen, koska ne tukkivat viemärit.
Jos vesihanat tai wc-istuin vuotavat, ota yhteys huoltoyhtiöön tai tee vikailmoitus www.naantalinvuokratalot.fi.

LEMMIKKIELÄIMET
Lemmikin omistajana sinun vastuullasi on huolehtia, etteivät lemmikkisi tuota vahinkoa asunnolle tai häiriötä naapureillesi. Koirat ja kissat on pidettävä kytkettyinä myös talon
pihalla. Älä jätä lemmikkiäsi pitkiksi ajoiksi yksin asuntoon.
Jo lyhytaikainen haukunta ja ulvonta häiritsevät naapureita, eikä koirasikaan varmasti nauti pitkästä yksinolosta.
Huolehdi, ettei lemmikkisi sotke jätöksillään yleisiä pihaalueita tai lasten leikkipaikkoja. Vie ne siis tarpeilleen tontin
ulkopuolelle. Laki edellyttää, että lemmikin omistaja poimii jätökset mukaansa ja toimittaa ne roska-astiaan. Mikäli
lemmikit kuitenkin aiheuttavat ongelmia piha-alueilla, ilmoitamme asiasta terveystarkastajalle, joka antaa luvan
lemmikin toimittamisesta eläinvalvojalle.

LIESI
Käytä levyn kokoisia kattiloita ja paistipannuja säästääksesi
sähköä. Muista puhdistaa liesi heti käytön jälkeen.
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on vain 2 - 3 °C. Voimaa termostaatin vääntämiseen ei kuitenkaan tarvita.
Vaikka olisit säätänyt lämpötilaa korkeammaksi, muista,
ettei patteri lämpene yhtä nopeasti. Se lämpenee, kunhan
termostaatti reagoi lämpötilan vaihtumiseen. Ota myös
huomioon, että äkilliset muutokset ulkoilmassa vaativat
aikansa lämmön tasaantumiseksi.
Jos huoneen lämpötila on pidemmän aikaa (yli vuorokauden) alle 20 °C, ilmoita asiasta huoltoyhtiöön tai tee vikailmoitus www.naantalinvuokratalot.fi.

MATTOJEN PÖLYTYS
LIPUTUSPÄIVÄT
Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Virallisia liputuspäiviä ovat myös vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.
Virallisten liputuspäivien lisäksi Naantalin Vuokratalot Oy
liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä, joita on kolmetoista.

Mattoja ja vuodevaatteita saa pölyttää ainoastaan niille varatuilla paikoilla (ei omalta parvekkeelta eikä omalta sisäpihalta) arkisin kello 8.00 - 20.00 sekä lauantaina kello 8.00
-18.00 välisenä aikana.

Viralliset liputuspäivät ovat:
• 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
• 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
• toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
• 4.6. puolustusvoimien lippujuhlan päivä eli Suomen
marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä
• kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päiväksi
• 6.12. itsenäisyyspäivä
• päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit,
kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit
tai neuvoa-antava kansanäänestys
• päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.

LÄMPÖTILA
Huoneistojen lämpö pyritään pitämään keskeltä huonetta
mitattuna +20 – 22 °C, joka on tutkimusten mukaan sopivin
huoneen lämpötila. Tämä lämpötila tuntuu joistakin asukkaista kylmältä, mutta se on tutkimusten mukaan terveellisin. Lämpötilan noustessa kasvaa mahdollinen terveyshaitta
huomattavasti. Lisäksi jo yhden asteen lämmönlisäys nostaa lämmityskustannuksia noin 5 - 7 prosenttia. Parhaat yöunet saat vähän viileämmässä noin +19 °C:n lämpötilassa.
Jos huoneistossasi on kuuma, säädä pattereita ikkunoiden
avaamisen sijasta. Tuuletustavoista tehokkain ja säästävin on
lyhyt ristiveto. Ethän kuitenkaan jätä ikkunoita ja ovia auki
lähtiessäsi. Ilmanvaihdosta riippuen lämpötila saattaa vaihdella huoneen eri osissa paljonkin. Virallisesti lämpötila mitataan huoneen keskeltä puolentoista metrin korkeudelta.
Termostaatti on herkkä. Se tarvitsee tilaa ja aikaa. Ethän
pidä sen edessä paksuja verhoja. Jos ilmankierto estyy,
termostaatti ei tunnista lämpötilaa. Säätelymahdollisuus

6 ASUKASOPAS

OVEN AVAUKSET JA HINNAT
Jos olet unohtanut tai hukannut avaimesi, työaikana oven
avaa huoltomies muuna aikana huoltoliikkeen päivystäjä.
Oven avauksesta peritään huoltoliikkeen hinnaston mukainen maksu, joka maksetaan joko heti oven avaajalle tai
huoltoyhtiön laskulla riippuen huoltoyhtiön käytännöstä.
Ovi avataan vain huoneistossa kirjoilla olevalle. Varaudu
todistamaan henkilöllisyytesi.
Huoltoliikkeen yhteystiedot löydät ilmoitustaululta ja
ulko-ovesta.

PALOVAROITIN

PELASTUSTIET

Pelastuslaki määrää, että palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa.

Pelastustiet on merkitty erillisillä kylteillä. Koska pelastustiet ovat vain hälytysajoneuvoja varten, lyhytaikainenkin
pysäköinti niille on ehdottomasti kielletty.

Huoneiston jokaista 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi
palovaroitin ja lisäksi rivitalohuoneistossa palovaroitin on
oltava joka kerroksessa. Esim. 63 m2 kerrostalohuoneistossa on oltava kaksi palovaroitinta.

Hätätilanteessa pelastusviranomaisilla on oikeus käyttää
voimakeinoja pelastusteillä olevien autojen siirtämiseksi.

Eteiseen tai kulkuväylälle asennettavan palovaroittimen lisäksi suositellaan varoittimia jokaiseen makuuhuoneeseen.

PESUKONEET
Pesukoneelle on yleensä paikka wc:ssä tai kylpyhuoneessa.

Asianmukaisesti asennettu palovaroitin on asennettu kattoon vähintään 50 cm:n etäisyydelle seinistä.
Tulipalotilanteessa vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen
tai pienentää sitä, jos asunnossa ei ole ollut palovaroitinta.
Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen kuuluu asukkaalle.

Astianpesukone pitää asentaa vahingoittamatta/purkamatta keittiön kalusteita. Asennuksen saa tehdä vain alan
valtuuttama ammattilainen määräysten mukaisesti.
Vääristä tai luvattomista asennuksista aiheutuneet vahingot maksaa asukas.
Muistathan pitää täyttöhanat kiinni, kun et käytä koneita.

Palovaroitin on syytä testata säännöllisin väliajoin testipainikkeesta. Testattaessa varoittimesta kuuluu normaali hälytysääni, mikäli se on kunnossa. Jos varoitin alkaa antaa lyhyttä, harvoin toistuvaa merkkiääntä, on paristo vaihdettava.

PESULA
Kun tarvitset pesulaa, merkitse varaus pesulassa olevaan
ajanvarauslistaan. Pesutupa on käytössäsi varaamasi ajan.
Pesukoneiden käyttö maksetaan puhelimella. Ohjeet löytyvät pesulan seinästä. Noudatathan käyttöohjeita.
Katkaise pesukoneista virta ja sulje hana käytön jälkeen.

“Yleinen
hätänumero
112”

Pesutupaan pääset joko asunnon avaimella tai emännänavaimella.
Tyhjennäthän kuivaushuoneen viipymättä pyykkiesi kuivuttua. Kuivauspuhallinta ei saa käyttää (klo 22 - 07).
Siivoathan omat jälkesi varauksesi päätyttyä.
Pesukoneissa ei saa pestä mattoja. Koneiden rakenne ei
kestä mattojen pesua.

PARVEKE
Kaikenlainen avotulen teko on kielletty. Mikäli haluat grillata, voit käyttää ainoastaan sähkögrilliä.

Joissakin taloissa on pyykkejä varten kuivaushuone, vaikka
pesutupaa ei olisikaan.
Ongelmatilanteissa auttaa taloyhtiön huoltomies, jonka yhteystiedot löytyvät porraskäytävän ilmoitustaululta.

Käytä parvekkeella vain maadoitettuja sähkölaitteita.
Älä heitä tupakantumppeja tai muita roskia parvekkeelta.
Pidä kaikki tavarat ja koristeet kaiteen sisäpuolella.
Ethän valuta vettä alakerran parvekkeelle kastellessasi kukkia.
Parvekkeella ei saa tampata mattoja.

ASUKASOPAS 7

Naantalin Vuokrataloilla toimii useita aktiivisia
asukastoimikuntia. Asukastoimikunnat muun
muassa hoitavat piha-alueita ja istuttavat kesäkukkia. Aktiivisimmat toimijat ovat jopa rakentaneet oman grillikodan illanviettoja varten.

PIHA
Piha on taloyhtiön sydän.
Yhteiset talkoot ja asukkaiden omatoimisuus edistävät viihtyvyyttä ja auttavat tuntemaan naapureita.
Varsinaisesta pihan hoidosta eli esimerkiksi pensaiden leikkaamisesta sekä istutusten hoidosta ja kitkemisistä vastaa
Naantalin Vuokratalot Oy.
Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lasten käyttöön. Kotieläinten ulkoiluttaminen näillä alueilla on järjestysmääräysten mukaan ehdottomasti kielletty. Vahingon sattuessa,
siivoa lemmikkisi jätökset pois.
Jotta viihtyvyys säilyisi, varo pihan kasveja ja vie roskat
roskikseen.

Tupakointi on kielletty porraskäytävissä sekä kaikissa yhteisissä/yleisissä tiloissa.

SAUNATILAT
Saunavuoroja voit varata saunakäytävällä olevasta listasta.
Merkitse listaan selvällä käsialalla varaajan nimi ja asunnon
numero. Saunamaksut laskutetaan erikseen kolmen kuukauden välein. Vakiovuorot varataan Naantalin Vuokratalojen toimistosta.
Älä suihkuta saunan lauteita tai seiniä vedellä. Tämä saattaa aiheuttaa vaurioita rakenteisiin.
Jätäthän saunatilat käyttösi jälkeen siistiin kuntoon seuraavaa saunojaa varten.

Nurmikoiden sekä muiden istutusten vahingoittaminen
on kielletty.
Rivitaloasukas huolehtii oman piha-alueensa nurmikon
leikkaamisesta, siisteydestä ja puhtaanapidosta.

PORRASKÄYTÄVÄT
Paloturvallisuuden takaamiseksi polkupyörien, vauvan rattaiden ja muiden ylimääräisten tavaroiden säilyttäminen
rappukäytävässä on ehdottomasti kielletty. Portaikkoja ei
saa käyttää tavaroiden jakopaikkana.
Tyhjät rappukäytävät helpottavat myös siivoojien työtä.
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“Saunassa
keho rauhoittuu ja
mieli virkistyy”

SÄHKÖLAITTEET

SÄLEKAIHTIMET JA TURVALUKKO

Sähkölaitteiden asennukset ja korjaukset kuuluvat alan
korjausliikkeille. Kun asunnon varustukseen kuuluva sähkölaite hajoaa, ota yhteys huoltoyhtiöön tai tee vikailmoitus www.naantalinvuokratalot.fi.

Omalla kustannuksella voit halutessasi asennuttaa huoneistoon esimerkiksi sälekaihtimet ja turvalukon. Asentajan pitää olla ammattilainen. Kun muutat pois, asennetut
tavarat on jätettävä paikoilleen.

Huoltoyhtiö vaihtaa uunin ja jääkaapin lamput. Muut lamput, putkivalaisimet ja sulakkeet ovat asukkaan kunnossapitovastuulla.

Asunnossa olevien sälekaihtimien kunnossapidosta vastaa asukas.

Valaisimien kattorasioita ei saa avata ja/tai poistaa katosta.
Kun muutat pois, varmista, että kaikki kattovalaisimet on
poistettu ja kattorasiat ovat paikallaan. Valaisimien poisto
ja kattorasioiden asennus laskutetaan asukkaalta.

TEKNIIKKA

SÄHKÖSOPIMUS
Asukkaan tulee tehdä sähkösopimus valitsemansa sähköyhtiön kanssa sekä myös huolehtia sähkösopimuksen
irtisanomisesta vuokrasopimuksen päätyttyä, mikäli sähkö ei sisälly vuokraan. Jos sähkönmyyntisopimusta ei ole
tehty vuokransopimuksen alkamispäivään mennessä, sähköyhtiö katkaisee sähköntoimituksen.
Naantalin Energia Oy (puh. (02) 436 2900) hallinnoi sähköverkkoa ja tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut Kanta-Naantalin alueella. Rymättylän ja Velkuan alueilla
sähköverkon ylläpidosta huolehtii Caruna (puh.0200 23222).
Sähkön siirrosta huolehtii aina paikallinen sähköyhtiö.
Taloissamme on sähkön laskutuksessa käytössä kaksi tapaa:
Yleisintä on, että asukas tekee itse sähkösopimuksen valitsemansa energiayhtiön kanssa. Sähkömittari sijaitsee silloin
yleensä teknisessä tiloissa, ei siis asunnossa.
Joissakin taloissamme ei ole huoneistokohtaisia sähkömittareita, vaan sähkö on sisällytetty vuokraan.

Asuntoa on helppo oppia käyttämään. Asuntojen tekniikan
ovat suunnitelleet ja rakentaneet ammattilaiset siten, että
asukkaan toimenpiteitä ei tarvita.
Jotta laitteet toimivat hyvin, tulee asukkaan huolehtia perusasioista:
• muista puhdistaa keittiön liesituulettimen suodatin tasaisin väliajoin.
• ikkunoiden yhteydessä olevat korvausilmaventtiilit on
syytä pitää aina auki. Korvausilma päästetään keittiöön
erillisen venttiilin kautta tai ikkunapuitteiden tiivistämättömästä osasta.
• pidä tekniset laitteet putipuhtaana.
• voitele silloin tällöin ovisaranat ja lukot tai ikkunasalvat
normaalilla ohuella voiteluaineella, esimerkiksi ompelukoneöljyllä.
• lattiakaivot ja pesualtaiden hajulukot on aika ajoin puhdistettava hiuksista ja muusta liasta. Pikku loraus viemärin avausainetta aukaisee tukkoisen viemärin.
• ilmanpoistoventtiilit on pidettävä auki, jolloin huoneesta poistuu ilma ja korvausilmaa pääsee sisään. Älä koske
venttiilin säätöihin.

TURVALLISUUS
Palovaroitin on halpa ja tehokas turvalaite. Parissa minuutissa tuli ehtii täyttämään huoneiston. Varoitin antaa aikaa
pelastautua kuumilta liekeiltä. Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen
kuuluu asukkaalle.
Omalla kustannuksella voit halutessasi asennuttaa huoneistoon turvalukon ja ovisilmän. Asentajan tulee olla valtuutettu lukkoasentaja. Kun muutat pois, asennetut tavarat
on jätettävä paikoilleen.
Älä säilytä arvokasta omaisuutta piha- tai ullakkovarastoissa mahdollisien varkaiden vuoksi.
Erityisesti lasten vuoksi asunnon turvallisuus on todella tärkeää. Ikkunoiden lukitus ja huonekalujen sijainti on
tarkistettava, ettei lapsi pääse kiipeämään ikkunaa vasten.
Käyttämättömät pistorasiat on suojattava tulpilla. Myös
kemikaalit ja pesuaineet on pidettävä kaukana lapsista.
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VAKUUSMAKSU

VESILASKUTUS

Asukkaalta peritään vuokrasuhteen alkaessa vakuusmaksu sen varalle, ettei vuokralainen täytä huoneenvuokralain
mukaisia velvoitteitaan. Vakuusmaksuksi käy myös Kelan
myöntämä vuokravakuus.

Monissa yhtiöissämme on huoneistokohtaiset vesimittarit,
jolloin laskutus tapahtuu mittareiden mukaisen kulutuksen
mukaan. Tällöin peritään vuokran maksun yhteydessä vesiennakkomaksua. Kulutus laskutetaan mittareiden mukaisesti kaksi kertaa vuodessa sekä vuokralaisen vaihtuessa.
Mikäli vesitasauslasku osoittaa hyvitystä, maksetaan hyvitys tilillesi edellyttäen, ettei ole avointa saldoa.

Ennen asukkaan sisäänmuuttoa on huoneistoon tehty ne
korjaukset, jotka ovat vuokran tasoon ja talon ikään nähden asianmukaisia.
Vuokrasuhteen päättyessä suoritetaan asunnon tarkastus.
Tarkastuksessa käydään läpi huoneiston lisäksi mahdollinen parveke, terassi, patio, piha-alue, kylmäkellari sekä irtaimistovarasto. Mahdolliset viat ja puutteet kirjataan ja
verrataan sisäänmuuton aikaiseen tilanteeseen. Tämän
perusteella määritetään, onko asumisaikana asunto kulunut enemmän kuin mitä normaalisti voidaan kohtuudella
ja normaalilla kulumisella olettaa. Uuden asukkaan ilmoittamatta jättämät virheet tai puutteet katsotaan hänen itsensä aiheuttamiksi.
Pois muuttaessaan asukas saa vakuusmaksun takaisin, jos
on hoitanut huoneistoa hyvin, eikä siellä ole enempää vikoja tai puutteita, mitä voidaan kohtuullinen kuluminen
huomioon ottaen olettaa. Vakuusmaksusta pidätetään
mahdollinen vuokrasaatava ja/tai asukkaan aiheuttamien
vahinkojen korjauskustannukset.
Mikäli maksettu vakuusmaksu ei riitä em. kustannuksiin,
joudutaan ylimenevä osa perimään joko vapaaehtoisesti
tai oikeusteitse.

Joissakin taloissa vedestä peritään kiinteää vesimaksua.
Perusteena on asunnon asukkaiden lukumäärä. Maksu
vahvistetaan talousarviokokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Huolehdi, että kaikki asunnossa asuvat on ilmoitettu talonkirjoihin. Mikäli vesimaksun perusteena oleva asukaslukumäärä muuttuu, on asukkaan ilmoitettava muutosta
Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistoon. Muuttoilmoituksen
saa tulostettua www.naantalinvuokratalot.fi tai Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistolta. Ilmoita muutosta riittävän
ajoissa. Poismuutosta johtuvaa kiinteän vesimaksun määrää ei korjata taannehtivasti.
Joissakin yhtiöissä myös vesimaksu sisältyy vuokraan.
Laskutushinta on paikallisen vesilaitoksen perimien taksojen mukainen.

VIKAILMOITUKSET
Kun huomaat huoneistossasi tai yleisissä tiloissa vikoja tai
puutteita, lähetä asiasta sähköinen vikailmoitus. Tee kiireelliset ilmoitukset aina puhelimitse suoraan huoltoyhtiölle. Huoltoyhtiön yhteystiedot löydät talon ilmoitustaululta.

VAKUUTUKSET
Muista hankkia kotivakuutus.

VUOKRASOPIMUS

Taloyhtiöllä on kiinteistön vakuutus, joka korvaa vain ja
ainoastaan kiinteistön kiinteisiin rakenteisiin kohdistuvat
vahingot. Kotivakuutuksella saat korvauksen varkaudesta,
palovahingosta, vesivuotovahingosta ynnä muista asunnossasi sattuvista vahingoista vakuutustyypistä riippuen.

Asukkaaksi valituille ilmoitetaan sähköpostitse asunnon
saannista. Ilmoituksessa kerrotaan vuokralle annettavan
asunnon sijainti, koko, vuokran suuruus, muuttopäivä ja
vakuuden määrä. Lisäksi mukana on vakuusmaksulasku,
jonka maksamalla varmistat ko. asunnon saannin.

Mahdollisesti naapurin aiheuttamat vahingot korvataan
vain kotivakuutuksesta, ei kiinteistön vakuutuksesta.

Ennen vuokrasopimuksen kirjoittamista on uuden asukkaan suoritettava vakuusmaksu. Tämä on huoneenvuokralain mukainen käytäntö ja vakuus siitä, että vuokralainen
maksaa vuokran ajallaan sekä vastaa mahdollisista korjaus- ym. kuluista pois muuttaessaan.

VALAISIMET
Kiinteiden valaisimien lampunvaihdot ovat asukkaan vastuulla.
Valaisimien kattorasioita ei saa avata ja/tai poistaa katosta.
Kun muutat pois, varmista, että kaikki kattovalaisimet on
poistettu ja kattorasiat ovat paikallaan. Valaisimien poisto
ja kattorasioiden asennus laskutetaan asukkaalta.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan toimistossa vakuusmaksun
suorittamisen jälkeen. Avaimet luovutetaan vuokrasuhteen
alkamispäivänä, kun vakuusmaksu on maksettu ja vuokrasopimus allekirjoitettu.
Mikäli pois muutettaessa asunnossa havaitaan vikoja tai
puutteita ja ne katsotaan vuokrasuhteen aikana ilmenneiksi, on asukas tällöin korvausvelvollinen.
Muut asumisen ehdot löytyvät mm. vuokrasopimuksesta
ja huoneenvuokralaista.
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VUOKRAN MAKSAMINEN
Vuokra ja siihen liittyvät maksut suoritetaan Naantalin Vuokratalot Oy:n asunnoissa etukäteen kunkin kuukauden 2.
päivään mennessä. Vuokran maksamiseksi annetaan viitteelliset vuokranmaksuohjeet. Vuokran voi maksaa myös
suoramaksulla tai verkkolaskulla.
Vuokranmaksukyvyn tilapäisesti alennuttua on asukkaan
heti otettava yhteyttä Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistoon maksujärjestelyjen aikaansaamiseksi.
Noudatamme perinnässä hyvää perintätapaa. Mikäli asukas
jättää vuokran maksamatta, siirrämme sen perintätoimistolle. Vuokrarästeistä peritään kulloinkin voimassa oleva
viivästyskorko. Hyvin toimiva perintä on kaikkien asukkaiden etu, koska omakustannusperiaatteella määritellyissä vuokrissa vuokrarästit jäävät hoitamattomina muiden
asukkaiden maksettavaksi.
Maksamattomista vuokrista haetaan käräjäoikeuden häätöja perintäpäätös, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös
toimitetaan ulosottovirastolle häätöä ja perintää varten.
Vuokranmaksun laiminlyönnin seurauksena voi olla huoneiston menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen ja perimiskuluineen. Oikeuden
päätös aiheuttaa yleensä myös maksuhäiriömerkinnän.
Kela ja sosiaalitoimisto myöntävät erilaisia asumiseen tarkoitettuja tukia. Nämä on asukkaan syytä selvittää hyvissä ajoin.

Muista muuttaessasi!
• TYHJENTÄÄ ja SIIVOTA huoneisto
• sähkösopimus
• puhelimen siirto
• virallinen muuttoilmoitus
• osoitteenmuutos postiin
• varmista, että vuokrat ja maksut on hoidettu
• irtisanomisen yhteydessä saat muuttajan muistilistan ja
siivousohjeet
• palauta KAIKKI avaimet – muuten lukko vaihdetaan
laskuusi.
Vuokranantajalla on halutessaan oikeus tulla tarkistamaan
huoneiston kunto ja esitellä asuntoa uusille vuokralaisille
sopimalla siitä vuokralaisen kanssa etukäteen.
Naantalin Vuokratalot Oy tarkistaa huoneiston kunnon,
kun muutat asunnosta pois.

YLEISET TILAT
Tupakointi yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.
Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti eikä tiloja saa
käyttää oleskelu-, lastenleikki- tai muuna yleisenä paikkana.
Portaikossa ei saa säilyttää tai pitää mitään tavaroita eikä
sitä voi käyttää tavaroiden jakopaikkana.
Pyörät, kelkat ja lastenvaunut on säilytettävä niitä varten
varatuissa paikoissa. Tavaroiden säilytys piha-alueella on
kielletty.

VUOKRASOPIMUKSEN
IRTISANOMINEN
Kun olet muuttamassa pois asunnostasi, muistathan sanoa
vuokrasopimuksesi irti huoneenvuokralain vaatimalla tavalla eli kirjallisesti. Muu kuin kirjallinen irtisanomisilmoitus on pätemätön.
Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on vastaanotettu
Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistolla. Irtisanomisilmoituksen saa tulostettua www.naantalinvuokratalot.fi tai
Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistolta.

Ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiintuvat
uudelleen.
Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava
siisteyttä ja järjestystä. Pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen
käyttäjien on siistittävä jälkensä.
Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.

“Vastuullinen
asuminen on kaiken
A&O”
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NAANTALIN VUOKRATALOT OY
JÄRJESTYS MÄ ÄRÄYKS ET

Järjestysmääräykset on laadittu asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Ensisijaisesti asukkaiden on noudatettava lakia
asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä järjestyslaissa olevia
määräyksiä. Kaikkien asukkaiden on otettava huomioon
muut talon asukkaat, eikä toisten asumisviihtyvyyttä saa
tarpeettomasti häiritä. Asukkaiden on huolehdittava, että
myös heidän vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.

4 § Pysäköinti ja pihaliikenne
Ajoneuvoilla ajo pihateillä ja käytävillä on kielletty välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta.

1 § Yleiset tilat

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vuokranantajan luvalla
vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Autopaikoilla
voi pitää ainoastaan liikenteessä olevia autoja. Tämä koskee
myös vuokrattuja autopaikkoja. Autojen, jotka ovat pois liikennekäytöstä tai voidaan selvästi katsoa olevan ns. romuautoja, poiskuljettamisesta vastaa aina ajoneuvon haltija.

Tupakointi yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

Autoja ei saa pestä piha-alueella.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti eikä tiloja saa
käyttää oleskelu-, lastenleikki- tai muuna yleisenä paikkana.

Autopistokkeen kansi on pidettävä suljettuna. Johtoa ei saa
jättää roikkumaan sähkötolpasta. Roikkuvat johdot poistetaan.

Portaikossa ei saa säilyttää tai pitää mitään tavaroita eikä sitä voi käyttää tavaroiden jakopaikkana.
Pyörät, kelkat ja lastenvaunut on säilytettävä niitä varten varatuissa paikoissa. Tavaroiden säilytys piha-alueella on kielletty.
Ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiintuvat
uudelleen.
Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava
siisteyttä ja järjestystä. Pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen
käyttäjien on siistittävä jälkensä.
Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.

2 § Huoneistot
Huoneistoissa ei saa häiritä talon asukkaita eikä aiheuttaa
häiritsevää melua. Erityisesti klo 22.00 - 07.00 välisenä aikana on vältettävä melua.
Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista havaitsemistaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka
saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen.
Ilmanvaihtoventtiilit, lattiakaivot ja liesituulettimien rasvasuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti.
Rivitaloasukas huolehtii oman piha-alueensa nurmikon leikkaamisesta, siisteydestä ja puhtaanapidosta.

3 § Roskat ja jätteet
Talousjätteet ja muut roskat on lajiteltava asianmukaisesti
jäteastioihin noudattaen lakia jätteiden lajittelusta. Jätteitä
ei saa jättää astioiden ulkopuolelle.
Ongelmajätteiden ja isojen käytöstä poistettujen tavaroiden (mm. huonekalut, kodinkoneet jne.) poiskuljettamisesta
asukas huolehtii itse.

Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien tilapäiseen pysäköintiin.

5 § Muutot
Muuton yhteydessä mahdollisesti syntyvää isompaa jätettä
(mm. huonekalut, kodinkoneet jne.) ei saa laittaa yhtiön jätesäiliöön, vaan ne on toimitettava itse kaatopaikalle. Asunto
ja sen varastotilat on siivottava huolellisesti ennen avainten
luovutusta. Em. asioiden laiminlyönnistä asukkaalta peritään
aiheutuneet kustannukset (esim. siivous- tai jätemaksu).

6 § Muita määräyksiä
Kerjääminen ja kaupustelu on kielletty.
Kotieläinten ulkoiluttaminen nurmikolla ja lasten leikkipaikoilla sekä kytkemättä pitäminen koko kiinteistön yleisillä
alueilla on ehdottomasti kielletty (Järjestyslaki).
HUOM. Myös kissat on kaupunkialueella pidettävä kytkettyinä.
Nurmikoiden sekä muiden istutusten vahingoittaminen
on kielletty.

7 § Määräysten rikkominen
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai vuokrasopimuksen purkamiseen.

