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Tervetuloa Avaimelle!
Hienoa, että saamme sinut joukkoomme.
Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimmät sujuvaan asumiseen liittyvät asiat. Omat
osiot sisään muuttamiselle, asumisen aikaisille kysymyksille ja pois muuttamiselle auttavat
löytämään vastaukset käytännön kysymyksiisi. Mukana myös vinkit kodin hoitamiseen ja
remontointiin!
Lukaise läpi ja säilytä opas vastaisuuden varalle. Kurkkaa myös avainasunnot.fi/asukkaalle,
josta löydät uusimmat asukasetumme. Muista hyödyntää!
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Tervetuloa Avaimelle

Miten saan avaimet?

Kuinka saan autopaikan?

Saat avaimet huoltoyhtiöstä, kunhan olet allekirjoittanut asumisoikeussopimuksen ja maksanut asumisoikeus- sekä vakuusmaksun ja mahdolliset erikseen sovitut muutostyöt. Otathan henkilötodistuksen sekä kuitit maksetuista asumisoikeusmaksusta ja vakuusmaksusta
mukaasi!

Ota yhteyttä huoltoyhtiöön ja tiedustele tilannetta. Autopaikkojen määrä vaihtelee kohteittain. Jos talossasi ei riitä paikkoja jokaiselle asunnolle, jaetaan autopaikat jonotuslistan perusteella. Autopaikasta tehdään vuokrasopimus ja
samalla kuitataan mahdollinen lämpöpistoketolpan avain tai esimerkiksi pysäköintihallin avain.

Säilytä avaimia huolellisesti koko asumisesi ajan. Puuttuvat avaimet aiheuttavat nimittäin aina
poismuuton yhteydessä lukkojen uudelleen sarjoittamisen. Jos tarvitset lisäavaimia, tilaa ne
isännöitsijältäsi.

Mitä ilmoituksia on muuttaessa tehtävä?
Ilmoituksia on kolme.
1. Tee uuden asukkaan tuloilmoitus huoltoyhtiölle viimeistään viikon kuluttua muutosta,
jotta sinut voidaan merkitä talonkirjaan. Tämä on edellytys myös huoneiston oven avaamiselle, jos avaimet sattuisivat jäämään kotiin.
2. Tee myös lakisääteinen muuttoilmoitus osoitteessa muuttoilmoitus.fi. Sieltä tieto menee
sekä Postille että väestötietojärjestelmään. Paperisen muuttoilmoituslomakkeen saat halutessasi joko Postista tai Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta.

Mikäli autopaikkoja on vapaana, voit saada toisenkin. Huomaa kuitenkin, että
saatat joutua luopumaan toisesta paikastasi, jos taloon muuttaa asukas, joka
haluaa vuokrata ensimmäisen autopaikkansa.

Miten varaan saunavuoron tai pesutuvan?
Kysy huoltoyhtiöstä vapaana olevia saunavuoroja.
Pesutuvan tai kuivaushuoneen voit varata paikan päällä olevan listan tai lukollisen varaustaulun avulla. Jos talossasi on käytössä sähköinen varausjärjestelmä,
järjestelmän käyttö- ja varausohjeet löytyvät asukaskansiosta ja -sivuilta.

3. Täytä uuden asukkaan sähköinen asuntotarkastuslomake osoitteessa
avainasunnot.fi/vikailmoitus, valitse Palvelupyynnön aihe -vaihtoehdoista ensimmäisenä
oleva Asuntotarkastuslomake. Ilmoita lomakkeella asunnossa olevat viat/puutteet tai että
kaikki kunnossa. Lähetä lomake Lähetä-painikkeella asuntotarkastajalle tiedoksi/toimenpiteitä varten.
Muista myös pankki, vakuutusyhtiö, luottokorttiyhtiö, kirjasto, kanta-asiakkuudet, yhdistykset ja seurat sekä ystävät ja sukulaiset.

Mitkä sopimukset on muistettava?
1. Sinulla on oltava koko sopimussuhteen ajan voimassa oleva huoneistoa koskeva laaja
kotivakuutusturva sisältäen vastuuvakuutuksen.
2. Sähkösopimuksesi on oltava voimassa asumisoikeussopimuksesi alkamishetkestä aina
sen päättymiseen saakka.

Miten otan taloyhtiölaajakaistan käyttööni?
Lähes kaikissa Avaimen asunnoissa on käyttövastikkeeseen kuuluva internet-yhteys. Operaattorit vaihtelevat alueittain. Saat taloyhtiölaajakaistan käyttöösi noudattamalla sopimuksen mukana saamaasi toimintaohjetta. Varmista operaattorilta mitä laitteita tarvitset yhteyden muodostamiseen. Mahdolliset laitteet (esimerkiksi modeemi) jokainen hankkii itse.
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Asumisen aikana

Asumisen
aikana

Mitä asioita isännöitsijä hoitaa?
Isännöitsijän vastuulla on talosi juokseva hallinnointi sekä talon asumisolosuhteista huolehtiminen. Hänen kontollaan on myös talon korjausohjelman ja talousarvion toteuttaminen. Siis
se, että kiinteistö voi hyvin ja että ylläpito-, huolto- ja korjauskustannukset pysyvät kurissa.
Isännöitsijä huolehtii myös tiedonkulusta, jotta tiedät mitä kotitalossasi tapahtuu.
Voit olla yhteydessä isännöintiin muun muassa asukastoimintaan, remontointiin tai järjestyshäiriöihin liittyvissä asioissa. Helppo tapa asiointiin on täyttää sähköinen palvelupyyntölomake osoitteessa avainasunnot.fi/vikailmoitus.
Muistathan toimittaa isännöitsijälle myös kaikki muutostöitä ja remontteja koskevat ilmoitukset ja suunnitelmat hyväksyttäväksi.
Isännöintitoimiston yhteystiedot löydät aina talosi ilmoitustaululta ja Avaimen kotisivuilta
avainasunnot.fi kohdasta yhteystiedot.

Milloin on syytä ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön?
Huoltoyhtiö vastaa siitä, että kiinteistön ja asunnon viat tulevat nopeasti korjatuiksi ja kiinteistön laitteet huolletuksi. Huolto auttaa esimerkiksi silloin kun olet unohtanut avaimesi,
asunnon varustukseen kuuluvassa kodinkoneessa on vikaa, jos hana vuotaa, parvekkeen ovi
tai jokin ikkuna ei mene kiinni. Huolto hoitaa lisäksi yhteiset tilat ja piha-alueet sekä lumityöt,
hiekoituksen, nurmikon leikkuut ja rikkaruohojen kitkennän.
Muuttaessasi tee huoltoon tulo- tai lähtöilmoitus.

Milloin ja miten teen vikailmoituksen?
Sinun on aina ilmoitettava asunnossa tai yhteisissä tiloissa huomaamistasi puutteista ja
vioista.
Tarkkaile siis vesihanojen, wc:n huuhtelulaitteiden, lämmitys-, ilmanvaihto-, sekä sähkölaitteiden toimintaa ja kuntoa – myös yhteistiloissa. Jos havaitset vikoja tai puutteita, ilmoita niistä suoraan huoltoyhtiölle täyttämällä sähköinen vikailmoituslomake osoitteessa
avainasunnot.fi/vikailmoitus. Voit ottaa huoltoyhtiöön yhteyttä myös puhelimitse, yhteystiedot löytyvät ilmoitustaululta.
Mikäli huomaat kiireellisesti korjattavan vian (esimerkiksi vesivahinko, sähkövika tai oven
avaaminen) illalla tai viikonloppuna, ota välittömästi yhteyttä kiinteistöhuoltoliikkeen
päivystykseen.
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Asunnon muutostyöt
Seinä- katto- ja lattiapinnat

Haluan tehdä muutoksia asunnossani. Miten toimin?
Sinulla on mahdollisuus tehdä kohtuullisia, asumismukavuutta parantavia muutoksia tai remontteja. Muutostyölupahakemuksen saat isännöitsijältä tai voit tulostaa sen Avaimen verkkosivuilta osoitteesta avainasunnot.fi/kodin-remontit.
Huomioithan, että sinun on aina noudatettava erillistä remontointiin liittyvää ohjeistusta. Tutustu siis huolellisesti “Näin remontoit kotiasi” -osioon. Siitä selviää esimerkiksi, onko muutos
sellainen, joka tulee tilata ammattilaiselta. Joissakin tapauksissa saatat joutua ennallistamaan
muutostyön alkuperäistä vastaavaksi.

Huomaa, että olemme jakaneet muutostyöt
kolmeen luokkaan:
1. Sallitut työt, joista riittää ilmoitus isännöitsijälle ennen remontin aloittamista. Nämä ovat omakustanteisia, eikä niitä hyvitetä sinulle. Ilmoituksessa
tulee kertoa käytettävät materiaalityypit ja koodit (esim. märkätiloissa voi
käyttää vain märkätiloihin soveltuvia tuotteita).
2. Sallitut työt, joiden aloittamiseksi tarvitset isännöitsijän luvan ja mahdolliset työohjeet. Osa näistä töistä on hyvitettäviä, kunhan toimitat materiaaleista
kuitit. Hyvitettävät muutostyöt kuoleentuvat joko 5 tai 10 vuoden kuluessa
niiden valmistumisesta. Hyvitys tehdään muuttaessasi pois asunnostasi, mikäli
työ ei ole kuoleentunut.
3. Kielletyt, joita ovat mm. kaikki rakennuslupaa vaativat muutostyöt paitsi
parvekelasitus.

Kuivien tilojen seinien sabloni-, struktuuri- sekä perusmaalaustyöt

×

Kuivien tilojen seinien tapetointi

×

Kylpytilojen ja erillis-wc:n maalattujen seinien maalaustyö

×

Maalatun seinän tapetointi tai tapetoidun seinän maalaus (tapetti poistettava ennen maalausta)

×

Naulakkojen, hyllyjen, pyyhekoukkujen ja oskarin oksan asentaminen
(tarkempi ohje “Näin remontoit kotiasi” -osiossa)

×

DC-Fix -sisustuskalvot (poistettava lähtiessä)

×
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Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Vanhan muovimaton poisto ja uuden asentaminen

×

Keittiön välitilan laatan tai levyn asentaminen

×

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

Seinien paneloinnin
yhteydessä koko
saunan uusiminen
hyvitettävä, 5 vuotta

Saunan seinien panelointi tai lauteiden uusiminen

×

Ei kantavien seinien siirrot, aukotukset ja poistot ( sähköpisteiden lkm ei
saa vähentyä)

×

Lattiapäällysteen vaihtaminen (sallitut materiaalit parketti, laminaatti,
laatta ja vinyyli)

×

Kyllä, 5 vuotta

Kylpyhuoneen laatoittaminen (huomaa, että kosteiden tilojen laatoitus
edellyttää vedeneristystä ja mahdollisesti myös lattialämmitystä sekä
kiinteiden kalusteiden uusimista)

×

Kyllä, 10 vuotta

Kantaviin rakenteisiin kohdistuvat muutokset

×

Julkisivuihin liittyvät muutokset

×

Huoneiston sisäpuoliset väliovet
Väliovien vaihtaminen

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

×

Liukuoven vaihtaminen välioveksi tai välioven vaihtaminen liukuoveksi

×

Kiinteät kalusteet ja kaapit

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

×

Välioven lisääminen

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Kodin irtokomeroiden ja -kaappien lisääminen (ei ruuvikiinnitystä
lattiaan)

×

Vetimien vaihto

×

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Kiinteiden komeroiden ja kaappien lisääminen

×

Komero- ja kaapinovien vaihtaminen

×

Peilikaapin asentaminen tai vaihtaminen

×

Allaskaapin asentaminen tai vaihtaminen

×

Keittiön kaappien vaihtaminen runkoineen, edellyttää kaappien välitilan
uudelleen laatoitusta tai levytystä, työtason, altaan ja hanan vaihtoa

×

Kiintokalusteiden maalaaminen
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Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Kyllä, 10 vuotta
×
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Ikkunat

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

Asunnon omassa käytössä oleva piha-alue
tai parveke

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Vaaleansävyisten sälekaihtimien asennus ikkunan väliin (jätettävä asuntoon pois muutettaessa)

×

Asuntopihan aitojen maalaus samaan sävyyn (Katso maalausohje,
muut värit lähtökohtaisesti kielletty)

×

Verhotangot (jätettävä asuntoon poismuutettaessa)

×

Terassin uudelleen sävyttäminen sävytetyllä puuöljyllä

×

Hyllyjen lisääminen ulkovarastoihin/irtainvarastoihin

×

Pihan koristekivien asentaminen

×

×

Ikkunoiden kalvotus

×

Ikkunoihin kohdistuvat muutokset

Vesi- ja viemärilaitteet
Ammattilaisen asentama astianpesukone, kun asunnossa on sille varaus

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

×

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Sähköauton latauspisteen asentaminen

×

Autolämmitystolpan muuttaminen hybridiauton lataamiseen
soveltuvaksi

×

Häikäisysuoja, kaihtimet tai verhot parvekkeelle (samankaltaiset koko
taloon)

×

Erillis-wc:n laatoittaminen

×

Parvekelasitus (rakennuslupa haetaan yhtiön kustannuksella)

×

Ilman allasta olevan suihkuseinän tai -kaapin asentaminen

×

Vauvakeinun kiinnittäminen parvekkeen kattoon

×

Vesipisteasennukset, hanat ja suihkut

×

Kissaverkko parvekkeelle (purettava poismuutettaessa)

×

×

Suihkukaappi altaalla

Sähkölaitteet

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

×

Kalvon asentaminen lasiseen parvekekaiteeseen tai parvekelasiin

×

Terassin rakentaminen, pihan laatoitus, muurikivet ja käytäväkivetykset

×

×

Puiden tai pensaiden poistaminen tai lisääminen omalla hallinta-alueella

×

Kiukaan vaihto

×

Asuntopihan aitaus, esimerkiksi eläinaidat (purettava poismuutettaessa)

×
×

Sähkö- ja kattopistorasioiden lisääminen

×

Valokatteet (huom. lumiesteet ja ohjeet, rakennuslupa yhtiön
kustannuksella)

Kiinteiden valaisimien lisääminen/vaihtaminen

×

Minikasvihuone (huomaa, että naapureita kuultava ja purettava
poismuutettaessa)

×

Infrapunasaunan rakentaminen (purettava ja tilat ennallistettava
poismuutettaessa)

×

Markiisi

×

Kodinkoneiden lisääminen ja vaihtaminen (jätettävä muutettaessa
paikoilleen)

×

Kyllä, 5 vuotta

Trampoliini omalla pihalla

×

Mukavuuslattialämmityksen asentaminen laatoitettuihin tiloihin

×

Kyllä, 10 vuotta

Palju tai ulkoporeallas (huomaa, että naapureita kuultava, purettava
poismuutettaessa)

×

Satelliittiantennin asentaminen parvekekaiteen sisäpuolelle tai asuntopihalle. Antenni ja teline johdotuksineen poistettava poismuuton
yhteydessä ja tehdyt kiinnitysreiät ja mahdolliset läpivientireiät kitattava
lupaohjeen mukaisesti

×

Huoneiston ulko-ovet
Ovisilmän, turvaketjun, saranatappien ja turvalukon asentaminen. Huomaa, että 1 kpl turvalukon avain toimitettava asennuksen jälkeen huoltoon ja kaikki avaimet on palautettava muiden avaimien mukana pois
muuttaessa. Asennetut varusteet jäävät asuntoon poismuutettaessa.

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

×
×

Ulko-oviin kohdistuvat muutokset

Lämmitys
Ilmalämpöpumpun hankkiminen

Sisätakat ja tulipisteet, edellyttää takkavarausta
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Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Kielletty

Trampoliini yhteispihalla

×

Avo- tai umpikompostori omalla pihalla

×

Seniorivarustus
Hyvitys ja
kuoleentumisaika

×

Kyllä, 5 vuotta

×

Kyllä, sisätakat 10
vuotta, tulipisteet
asuntopihalle, 5
vuotta

Esimerkiksi tukikahvat, korotettu wc-istuin, kiintokalusteet, turvapuhelinjärjestelmä, sähköiset ovenkulut, kynnysluiskat ja oviaukot

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Sallittu,
haettava lupa
isännöitsijältä
etukäteen

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

Kyllä, 10 vuotta

Riippumaton, voimistelurenkaiden tms asentaminen parvekkeen kattoon

Saunan ledivalot

Sallittu,
ilmoitettava
isännöitsijälle
etukäteen

Kielletty

Kielletty

Hyvitys ja
kuoleentumisaika

×
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Mistä saan apua ja ohjeita muutostöihin?
Isännöitsijältä voit aina kysyä neuvoja muutostöiden tekemiseen. Löydät oman isännöitsijäsi
yhteystiedot osoitteesta avainasunnot.fi/yhteystiedot. Katso myös “Näin remontoit kotiasi”
-osio.
Yleisiä remontointiin liittyviä ohjeita ja vinkkejä kannattaa etsiä myös internetistä. Käyttämällä materiaalitoimittajien omia ohjeita vältät virheet ja varmistat laadukkaan lopputuloksen.

Saanko hyvitystä muutostöistä?
Kyllä, osasta saat. Hyvitettävät työt ovat aina sellaisia, joita varten tarvitset luvan isännöitsijältä. Hyvitys annetaan, jos hyvitysaikaa on jäljellä asumisoikeussopimuksesi päättyessä.
Hyvitettävien muutostöiden maksimihyvitys on 5 000 euroa. Omavastuusi on aina 20 %.
Hyvitettävä osuus vähenee ajan myötä nollaan joko viidessä (5) tai kymmenessä (10) vuodessa tositteiden mukaisista maksupäivistä alkaen. Tarkista muutostyötaulukosta kunkin työn
hyvitysaika.
Mikäli yhdellä kertaa haetun ja toteutetun muutostyön kustannukset ovat alle 400 euroa, ei
työtä hyvitetä.
Jos muutoksista aiheutuneet kustannukset tai jäännösarvo ovat pois muuttaessasi alle 100
euroa, ei niitä hyvitetä.
Voit hakea joissain tapauksissa muutostyön työn osuudesta kotitalousvähennystä. Katso lisää
vero.fi.

Kuka vastaa muutosten tekemisestä ja muutosten
kunnossapidosta?
Isommat muutostyöt tekee pääsääntöisesti ammattilainen, mutta pienempiä töitä voit tehdä
myös itse. Katso lisää ohjeita vastuunjakotaulukosta ja “Näin remontoit kotiasi” -osiosta.
Muutostöiden kunnossa- ja ylläpidosta vastaa asumisoikeuden haltija, joka muutostyön on
asuntoon tehnyt tai teettänyt. Asukkaan kunnossapitovastuulla olevasta muutostyöstä on sovittu asumisoikeussopimuksen tekohetkellä kirjallisesti. Mikäli muutostyö vaurioituu muusta
kuin Avaimesta ja asukkaasta johtuvasta syystä, Avain vastaa mahdollisista korjauskustannuksista vain muutostyötä edeltäneeseen alkuperäiseen tasoon saakka.

Mitä käyttövastike I, II ja III tarkoittavat?
Käyttövastikkeilla katetaan kaikkien Avaimen asumisoikeusasuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja ylläpidon edellyttämät, kohtuulliseen taloudenpidon mukaiset menot.
Käyttövastiketta tarkistetaan tarpeen mukaan, yleensä kalenterivuoden alussa. Ilmoitamme
tarkistuksista etukäteen viimeistään kaksi kuukautta ennen uuden käyttövastikkeen voimaantuloa. Oman talosi talousarvion ja käyttövastikkeen määräytymislaskelman löydät Avain
Asukas -sivustolta. Lisätietoja saat tarvittaessa isännöitsijältä ja asukkaiden kokouksissa.
Käyttövastike I tarkoittaa sellaisia menoja, joihin voit itse asumisellasi vaikuttaa. Esimerkiksi
talohuolto, ulkoalueiden hoito, siivous ja puhtaanapito, lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi, jätehuolto, kiinteistön ja huoneistojen korjaukset sekä asukastoiminta ovat käyttövastike I:n
kattamia menoja.
Käyttövastike II sisältää kaikkien asumisoikeustalojen kesken tasattavia menoja. Näitä
ovat muun muassa isännöinti, asumisoikeuksien myynti ja markkinointi, maavuokrat, kiinteistövero, vahinkovakuutukset, tasattavat kiinteistö- ja huoneistokorjaukset, valtakunnallinen asukastoiminta ja -hallinto, viestintä- ja tiedotustoiminta sekä yhtiön muu hallinta ja
pääomamenot.
Käyttövastike III puolestaan kertoo, minkä verran vastikkeessa varaudutaan tuleviin menoihin. Vastikkeissa voidaan periä etukäteen varoja perusparantamiseen-, kiinteistön-, rakennusten ja asuntojen ylläpito- ja hoitokustannuksiin enintään 1 €/m²/kk, jos talon tai asunnon
rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut enintään 20
vuotta. Muutoin enimmäismäärä on 2 €/m²/kk. Tämän lisäksi vastikkeessa voidaan varautua
asumisoikeusmaksujen lunastuksiin ja bullet-lainojen (kertalyhenteiset lainat) maksuun.

Mikä on käyttökorvaus?
Käyttökorvaukset ovat huoneiston käyttämiseen liittyviä maksuja, joiden maksuperuste voi
olla esimerkiksi kulutus tai asukasmäärä. Autopaikkamaksu, vesimaksu (veden kulutuksen tai
henkilöluvun mukaan) ja saunavuoromaksu ovat tyypillisiä käyttökorvauksia.
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Asumisen aikana

Saanko luovuttaa asunnon käyttöön jollekin muulle?

Miten voin vaikuttaa oman taloni asioihin?

Kyllä, enintään kahdeksi vuodeksi. Syyn on kuitenkin oltava pätevä, esimerkiksi työ tai opiskelu toisella paikkakunnalla. Luovutuksesta ja sen kestosta on ilmoitettava omistajalle kirjallisesti. Huomaa, että huoneiston luovuttaminen toisen käyttöön ei vapauta sinua mistään
asumisoikeussopimuksessa mainitusta velvoitteesta. Huoneiston luovuttaminen lyhytaikaiseen majoituskäyttöön ansaintatarkoituksessa ei ole sallittua (mm. Airbnb).

Voit vaikuttaa esimerkiksi asumisviihtyvyyteen, talouteen ja kunnossapitoon osallistumalla
asukastoimintaan.

Voinko jättää asunnon tyhjilleen?
Voit, mutta siitä on ilmoitettava omistajalle ja mahdollinen turvalukko on jätettävä auki. Sinulla on myös oltava voimassa oleva sähkösopimus ja kotivakuutus asuntoon vaikka siinä ei
asuisi kukaan.

Mistä löydän järjestyssäännöt?
Järjestyssäännöt löydät sekä asukassivustolta että oman yhtiösi ilmoitustaululta. Muista, että
myös vieraittesi on noudatettava talon järjestyssääntöjä.

Miten ilmoitan järjestyshäiriöistä?
Järjestyshäiriöistä on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus isännöitsijälle. Voit tehdä häiriöilmoituksen sähköisesti täyttämällä lomakkeen osoitteessa avainasunnot.fi/vikailmoitus.
Muista kuitenkin, että normaaleja elämisen ääniä on jokaisen siedettävä. Kertaluonteisista,
mahdollisesti häiriötä aiheuttavista juhlista on kohteliasta kertoa naapureille etukäteen esimerkiksi talon ilmoitustaululla. Noudatathan talon järjestyssääntöjä myös juhlien aikana.

Talon asukastoimikunta tai isännöitsijä järjestää asukkaiden kokouksen vähintään kerran vuodessa. Kokoukseen kannattaa aina osallistua. Jokainen talossa asuva yli 18-vuotias voi olla ehdolla yhteisiin tehtäviin. Asukastoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen.
Asukkaiden kokous on loistava paikka tutustua naapureihin ja keskustella yhteisistä asioista.
Kokouksessa voitte perustaa taloon oman asukastoimikunnan tai valita uusia jäseniä jo olemassa olevaan asukastoimikuntaan. Lisäksi voitte valita asukasvalvojan valvomaan kotitalon
taloutta ja hallintoa, turvallisuushenkilön sekä oman asukasjäsenehdokkaan talon omistajan
hallitukseen.
Asukastoimikunta on viestinviejä asukkaiden ja isännöitsijän välillä. Se esittää toiveita budjettiin ja arvioi kiinteistön korjaustarpeita keväisin. Syksyisin toimikunta antaa lausunnon pitkän
tähtäimen suunnitelmasta, talousarviosta ja käyttövastikkeen määräytymislaskelmasta.
Asukastoiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on oman talosi tai lähekkäin sijaitsevien talojen yhteisten tapahtumien organisointi.
Kun talossa toimii aktiivinen asukastoimikunta, on muiden helpompi tulla toimintaan mukaan.
Esimerkiksi pihatalkoissa oppii tuntemaan naapureita paremmin, asiat hoituvat porukalla nopeammin ja yhteisöllisyys vahvistuu.
Asukkaiden kokouksen lisäksi voit halutessasi osallistua iltaseminaareihin ja valtakunnalliseen asukashallinnon kehitysseminaariin. Seminaareissa käsitellään kaikkia koskettavia aiheita, kuten asumisoikeuslain uudistamista, talon turvallisuutta tai vaikkapa naapurisovun
ylläpitoa ja parantamista.
Asukastoiminnasta ja seminaareista voit lukea lisää kotiin jaettavasta asukkaiden uutiskirjeestä, asiakaslehdestä ja asukassivustolta.

Miten hoidan asuntoani?

Mikä on Avain Asukas -sivusto?

Sopimuksessa on määritelty huolellisuusvelvoite, joka tarkoittaa sitä, että tiloja on käytettävä
ja hoidettava huolellisesti sekä annettujen ohjeiden mukaisesti – oli kyse sitten ilmanvaihdosta, lattialämmityksestä tai asunnon koneiden tai laitteiden käyttämisestä ja pintojen puhdistamisesta niille sopivilla aineilla ja välineillä.

Asukkaidemme käytössä on Avain Asukas -sivusto. Sivut sisältävät monipuolista taloosi,
asumiseen ja asukastoimintaan liittyvää tietoa. Sivuille pääset osoitteessa avainasunnot.fi
klikkaamalla sivun oikeassa yläkulmassa ”Avain Asukas -sivusto” painiketta ja kirjautumalla
sisään huoneistokohtaisilla tunnuksilla. Mikäli tunnuksesi ovat kadonneet, uudet tunnukset
saat tilaamalla ne sähköpostilla osoitteesta extranet@avainyhtiot.fi. Ilmoitathan sähköpostissa nimesi ja tarkka osoitteesi.

Vastuullasi on myös huoltaa säännöllisesti mm. asuntosi lattiakaivot, tulo- ja raitisilmaventtiilien suodattimet ja liesikuvun rasvasuodattimet. Lisäksi sinun tulee puhdistaa liesi ja uuni
oikeilla aineilla ja menetelmillä, sulattaa pakastin valvotusti vähintään kerran vuodessa sekä
imuroida säännöllisesti kylmälaitteiden takaseinät.

Joissain taloissa on käytössä digitaalinen porrasnäyttö ja asukassovellus, josta löytyy samat
tiedot kuin Avain Asukas -sivustolta.

Sinun tulee muistaa, että asunto on Avaimen omaisuutta ja olet vastuussa vahingoista, jotka
sinä tai vieraasi mahdollisesti aiheutatte asunnolle, yhteiskäytössä oleville tiloille tai laitteille
joko tahallisesti, laiminlyönnillä tai muulla huolimattomuudella.
Katso lisäohjeet tämän oppaan “Näin huolehdit kodistasi” -osiosta.
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Asumisen aikana

Olen asunut jo pitkään Avaimella.
Palkitaanko siitä jotenkin?
Kyllä! Kun olet asunut yhtäjaksoisesti Avain Asumisoikeusasunnossa 10, 20 tai 30 vuotta, voit
valita juuri sinun kotiisi sopivan edun.
Olemme paketoineet suosituimpia muutostöitä pitkäaikaisen asukkaan palkitsemiseksi ja
voitkin vapaasti valita minkä edun haluat käyttää omaan kotiisi. Vaihtoehtoisesti voit valita
yhden kuukauden vastikkeettoman kuukauden, jolloin maksat vain erilliskorvaukset käytön
mukaan, kuten veden ja/tai autopaikan.
Koska kyse on pitkäaikaisen asumisen palkitsemisesta, edun saaminen edellyttää häiriötöntä
asumishistoriaa viimeisen kahden vuoden ajalta.

Miten lajittelen jätteet?
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina kullekin jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan
tai -putkeen. Jätteiden lajittelemisesta annettuja ohjeita on noudatettava. Ohjeet saattavat
vaihdella hieman eri alueittain ja jätehuoltolaitosten mukaan. Tarkistathan omasta jätehuoneesta tai -katoksesta omassa talossasi kierrätettävät jätteet. Huomioithan, että ne jätejakeet, joiden keräystä ei ole kiinteistöllä järjestetty, tulee itse viedä paikallisiin keräyspisteisiin.

Millaisia asukasetuja Avain tarjoaa?
Avaimella nautit yhteistyökumppaniemme tuotteista ja palveluista. Edut ovat paikkakuntakohtaisia, joten tarkista oman alueesi edut joko myynnistä, isännöitsijältä tai osoitteesta
avainasunnot.fi/asukasedut.
Vertaa myös vakuusmaksuja: Avaimella se on vain 250 euroa! Suosittelijan edun puolestaan
saat, jos suosittelet Avainta ystävällesi ja hän muuttaa Avaimen asumisoikeusasuntoon. Katso
tarkemmat ohjeet Avaimen verkkosivuilta.

Valitse etusi
1. Uusi laminaattilattia - valitse viidestä värivaihtoehdosta
2. Uusi ilme keittiöön ovilla, tasoilla ja välitilalla
3. Saunaan uudet lauteet ja seinäpaneeli sekä löylyhuoneen lasiovi
4. Kylpyhuoneeseen uusi ilme uusilla kalusteilla
5. Tilaa säästävä liukuovi eteiseen tai makuuhuoneeseen
6. Seinäpintojen maalaus, joka sisältää myös tehosteseinän
7. Uusi liesi, astianpesukone sekä jääkaappi tai pakastin
8. Parveke hyötykäyttöön puulattialla ja istutuskaapilla
9. Terassilaudoitus pientalon pihalle
10. Vastikkeeton kuukausi

Lähes kaikissa Avaimen asunnoissa taloyhtiölaajakaistan perusnopeus sisältyy käyttövastikkeeseen. Jos kiinteistössä on pesutupa ja/tai kuivaushuone, on niiden käyttö maksutonta.
Joissakin taloissa on asukkaiden käytettävissä myös kerhotiloja. Kaikki uudiskohteemme
ovat savuttomia koko kiinteistön alueella. Muistathan kertoa vieraillesikin savuttomuudesta!
Halutessasi voit osallistua asukastapahtumiin, esimerkiksi asukashallintoon liittyviin seminaareihin, joissa kerromme ajankohtaisista asioista ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista.
Usein tapahtumissa on jokin teema – esimerkiksi turvallisuus tai naapurisopu.
Saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Avain&koti -lehden.
Jos vaihdat yhdestä Avaimen asunnosta toiseen, on sinulla vain kuukauden irtisanomisaika.
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Lisätietoja eduista löydät Avaimen verkkosivuilta. Huomaa, että kaikki valinnat eivät ole toteutettavissa kaikissa asunnoissa. Esimerkiksi liukuovea ei voi asentaa kaikkiin komeroihin.
Olethan itse yhteydessä isännöintiin, kun 10, 20 tai 30 vuotta asumista tulee täyteen. Pitkäaikaisen asumisen palkitsemisetu on käytettävä vuoden sisällä. Esimerkiksi jos sopimuksesi
on alkanut 1.10.2010, on 10-vuotisetu lunastettava 1.10.2021 mennessä.
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Kun muutat pois

Kun
muutat
pois

Haluan luopua asumisoikeudestani ja muuttaa muualle.
Kuinka toimin?
Kun haluat luopua asunnostasi, on sinun aivan ensimmäiseksi täytettävä luovutusilmoitus.
Se kannattaakin tehdä hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen suunniteltua muuttoa. Asumisoikeusasunnoissa on nimittäin kolmen kuukauden luovutusaika. Löydät luovutusilmoituksen verkkosivuiltamme sekä myynnin tai isännöinnin toimipisteistä. Kaikkien
asumisoikeuden haltijoiden on allekirjoitettava luovutusilmoitus. Muistathan pyytää myös
avo- tai aviopuolisosi suostumuksen luovutusilmoitukseen, sillä ilman sitä et voi tehdä luovutusta. Palauta luovutusilmoitus sähköpostitse myynti@avainyhtiot.fi tai postitse. Lähetämme sinulle vahvistuksen luovutusilmoituksen vastaanottamisesta, indeksilaskelman ja
poismuutto-ohjeet.

Haluan vaihtaa toiseen asumisoikeusasuntoon, miten se
tapahtuu?
Vaihtoehtoja on kaksi. Joko haet uutta asumisoikeusasuntoa uudella järjestysnumerolla tai
käytät asunnonvaihtopörssiä, jossa asumisoikeuden haltijat vaihtavat asuntoja keskenään.
Pörssissä voit vaihtaa asuntoja kunnasta toiseen sekä eri asumisoikeustoimijoiden asuntojen
välillä. Kysy lisää Avaimen myynnistä!

Milloin omistaja voi purkaa asumisoikeuteni?
Sopimuksen purkaminen liittyy aina asukkaan velvollisuuksien laiminlyönteihin, esimerkiksi
sopimusehtojen noudattamatta jättämiseen, käyttövastikerästeihin tai muita asukkaita merkittävästi häiritsevään elämäntapaan.

Mitkä ovat pois muuttamisen askelmerkit?
1. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu luovutusilmoitus talon omistajalle
2. Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä tai talon omistajan kanssa aiemmaksi sovittu hallinnan luovutuspäivä. Palauta avaimet sovitusti.
3. Muistathan, että Avaimella on oikeus esitellä asuntoa uusille asukkaille irtisanomishetken
ja sopimuksen päättymishetken välisenä aikana.
4. Asunto tarkastetaan sekä ennen pois muuttamista että muuton jälkeen. Ennakkotarkastuksessa arvioidaan asunnon kunto ja tehdyt muutokset. Samalla saat tietää mahdollisista
omalle vastuullesi tulevista korjaustöistä. Muuton jälkeen tarkastetaan vielä tyhjän ja siivotun asunnon kunto ja puutteet. Tarkastuksen tekee isännöintitoimiston asuntotarkastaja.
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Kun muutat pois

Kuinka paljon rahaa saan takaisin?

Mitä on huomioitava ennen lopputarkastusta?

Kun luovut asumisoikeudestasi, saat takaisin alkuperäisen asumisoikeusmaksun. Tähän tehdään rakennuskustannusindeksin tarkistus ja mahdollisten muutostöiden arvo hyvitetään,
mikäli hyvitettävien muutostöiden kuoleentumisaikaa on jäljellä.

Tarkkuus ja huolellisuus kannattaa, sillä tarkastuksessa havaitut puutteet ja viat voidaan korjauttaa kustannuksellasi. Tällaisia ovat mm.

Palautamme asumisoikeusmaksusi rakennuskustannusindeksillä tarkastettuna. Saatuamme
luovutusilmoituksesi tarkistamme asunnon ensimmäisen asumisoikeusmaksun maksupäivän
rakennuskustannusindeksin ja vertaamme sitä luovutusilmoituksen jättöpäivän indeksiin.
Indeksimuutos lasketaan siis aina asunnon ensimmäisen, alkuperäisen asumisoikeusmaksun
päälle. Lisäksi mahdollisten muutostöiden arvo hyvitetään, mikäli hyvitettävien muutostöiden
kuoleentumisaikaa on jäljellä ja niiden jäännösarvo on yli 100 euroa.

• Tavanomaisen kulumisen ylittävien jälkien korjaaminen, kuten tupakoinnin aiheuttamat korjauskulut, luvattomien korjausten ja muutosten ennalleen saattamisesta
aiheutuvat kustannukset sekä ylimääräisestä tarkastuksesta koituneet kulut

Asukas 1
MAKSETTU ASO-MAKSU
5551,04 €

Jätä huoneistoon asukaskansio, ikkunan avain, mahdollinen vesipostin avain ja kodinkoneiden käyttöohjeet sekä muut asunnossa olleet varusteet. Jos astianpesukone on omasi, muista
tulpata astianpesukoneen tulo- ja poistoliitokset asianmukaisesti. Testaa, että liitokset ovat
pitäviä. Tulppaa myös pyykinpesukoneen tulo ja poistoliitokset.

Rakennuskustannusindeksi

162,34

Asukas 2
PALAUTETTAVA
ASO-MAKSU
8984,60 €

162,07

Asukas 2
MAKSETTU ASO-MAKSU
8969,66 €

S

M

SI

EK

• Alkuperäisen avaimen palauttamatta jättäminen aiheuttaa asunnon lukkojen uudelleen sarjoittamisen, veloitus asukaslaskutushinnaston mukaisesti.
Nämä kulut katetaan ensisijaisesti vakuudesta. Jos vakuus ei riitä, vähennetään ylimenevät
kustannukset takaisin maksettavasta asumisoikeusmaksusta. Jos tämäkään ei riitä, kulut peritään asukkaalta.

Asukas 1
PALAUTETTAVA ASO-MAKSU
8969,66 €

TO
UU

• Asunnon siivoamatta jättäminen osin tai kokonaan

D

EN

IN

N

AI

EN

K
AI

IS

UM

AS
100,30

29.6.1992

30.11.2018

2.8.2019

Esimerkki:
Asunnon ensimmäisen asukkaan maksama, alkuperäinen asumisoikeusmaksu on ollut 5
551,04 euroa vuonna 1992. Asukas jättää luovutusilmoituksen asunnosta marraskuussa
2018, jolloin rakennuskustannusindeksi 162,07. Asukkaalle palautetaan alkuperäisen asumisoikeusmaksun lisäksi indeksimuutoksen osuus 3 418,62 euroa. Asunnon seuraava asukas
maksaa 8 969,66 euron asumisoikeusmaksun sisältäen alkuperäisen asumisoikeusmaksun ja
indeksimuutoksen. Asunnon toisen asukkaan elämäntilanne muuttuu äkisti ja hän asuukin
asunnossa vain puolisen vuotta. Rakennuskustannusindeksi on 162,34 elokuun alussa 2019.
Asukkaalle palautettava asumisoikeusmaksu on 8 984,60 euroa.
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Kun muutat pois

Mitä seinille ja lattioille pitää tehdä ennen lopputarkastusta?
Jos seinät kaipaavat maalausta, käytä alkuperäistä sävyä. Poista proput, kiinnikkeet ja palapeilit sekä tasoita, hio ja maalaa koko seinä. Sovi aiemmin toisella värillä maalaamistasi tai
tapetoimistasi seinistä erikseen asuntotarkastajan kanssa. Mikäli maalausta ei tarvita, voit
jättää seinissä olevat proput paikalleen.

Voiko Avain pidättäytyä vakuuden ja asumisoikeusmaksun
maksamisesta?
Kyllä, jos olet esimerkiksi jättänyt maksamatta käyttövastikkeitasi, käyttökorvauksia tai olet
hoitanut asuntoa huonosti ja sitä joudutaan jäljiltäsi korjaamaan. Tällaisissa tapauksissa Avaimella on oikeus pidättää saatavansa vakuudesta tai asumisoikeusmaksusta.

Mitä oville ja ikkunoille tulee tehdä?

Mitä ilmoituksia on tehtävä kun muutan pois?

Jätä sälekaihtimet, parvekelasit, turvalukko, ovisilmä ja varmuusketju paikoilleen. Muista
myös, että kaikki asunnon ja muiden tilojen alkuperäiset avaimet sekä teetetyt lisäavaimet
on palautettava. Pese ikkunat ja parvekelasit.

Ilmoituksia on kaksi.

Mitä teen kodinkoneille?

1. Tee lähtöilmoitus huoltoyhtiölle
2. Tee myös lakisääteinen muuttoilmoitus osoitteessa muuttoilmoitus.fi.
Sieltä tieto menee sekä Postille että väestötietojärjestelmään. Paperisen muuttoilmoituslomakkeen saat halutessasi joko Postista tai Digi- ja väestötietovirastosta.

Sulata ja pese jääkaappi ja pakastin. Valvo pakastimen sulamista ja estä sulamisveden pääsy
lattialle, koska jään sulaessa vesi aiheuttaa huoneistoon vesivahingon valuessaan laminaatin
väliin ja rakenteisiin/kaapistojen alle. Irrota virtajohdot ja jätä jääkaapin ja pakastimen ovet
auki. Puhdista lieden ja kylmälaitteiden taustat, levyt, uunipellit ja -ritilät sekä liesituulettimen rasvasuodatin. Kun poistat itse asennetun astianpesukoneen, tulppaa vesi- ja viemäriliitännät vesivahingon välttämiseksi. Asenna myös alkuperäinen kalustekaappi ja ovi takaisin
paikoilleen.

Mitä teen asuntopihalle ja huoneistokohtaiselle varastolle?
Leikkaa asuntopihan nurmikko tarvittaessa ja poista rikkaruohot. Poista asentamasi köynnöstuet ja pihakoristeet. Saat lisätietoja asuntotarkastajalta ennakkotarkastuksen yhteydessä.
Tyhjennä ja siivoa huoneistokohtainen varasto.

Milloin saan vakuuden ja asumisoikeusmaksun takaisin?
Vakuus- ja asumisoikeusmaksu palautetaan kohtuullisen ajan kuluessa huoneistotarkastuksen jälkeen, kun sopimus on päättynyt ja kaikki muut velvoitteet, kuten alkuperäisten avainten luovutus, käyttövastikemaksut sekä hoito- ja kunnossapitovastuut on täytetty. Maksun
palauttamisen ehtona on myös alkuperäisen asumisoikeussopimuksen toimittaminen Avaimelle lakkautumismerkinnän tekemistä varten.
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Näin huolehdit kodistasi

Näin
huolehdit
kodistasi

Olemme koonneet tähän tärkeimpiä asunnon kunnossapitoon ja huoltamiseen liittyviä
asioita. Jos jokin jää askarruttamaan, voit aina kysyä isännöintitoimistosta neuvoa!

Jääkaapin puhdistaminen
Puhdista jääkaapin kahvat ja hyllyt normaalissa viikkosiivouksessa. Siivoa jääkaappi perusteellisemmin heti kun se näyttää likaiselta tai huurretta on kertynyt. Puhtaus ja huurteettomuus lisäävät sekä kaapin käyttöikää että pienentävät sähkölaskuasi.
Tarkista käyttöohjeesta jääkaapin pakastuslokeron sulatusohjeet – joissakin laitteissa on erillinen sulatusasento, jotkut kytketään yksinkertaisesti vain pois päältä. Katso, ettei poistovesiaukko ole tukossa. Voit tarvittaessa puhdistaa aukon vaikka vanupuikolla ja laittaa sen alle
astian sulatusvettä varten.
Pakastuslokeron sulamista odotellessa on oiva hetki heittää pilaantuneet ja vanhat elintarvikkeet pois. Siirrä säilytettävät tuotteet mahdollisimman viileään paikkaan.
Voit nopeuttaa sulamista laittamalla pakastuslokeroon kuumaa vettä täynnä olevan astian.
Älä kuitenkaan yritä poistaa jäätä millään terävällä esineellä.
Irrota hyllyt ja lokerot. Pese ne tiskialtaassa astianpesuaineella ja kuivaa. Pyyhi jääkaapin sisusta laimeaan tiskiaineveteen kostutetulla mikrokuituliinalla. Puhdista myös ovi ja tiivisteet.
Älä käytä hankausainetta, soodaa tai hapanta puhdistusainetta, koska ne saattavat laikuttaa
muovia.
Lopuksi vedä jääkaappi irti seinästä, irrota sähköpistoke ja imuroi kaapin takaosan ritilä. Tämä
on tärkeää, koska lauhduttimen ympärille kertynyt pöly muodostaa tulipalovaaran. Lisäksi
imurointi muutaman kuukauden välein vähentää laitteen energiankulutusta. Jos jääkaapin sulamisvesi kertyy kompressorin päälle haihdutusaltaaseen, tarkista vesikourun ja altaan kunto.
Kytke pistoke takaisin, työnnä jääkaappi paikoilleen ja kytke virta. Järjestä tavarat takaisin
jääkaappiin.

Pakastimen sulattaminen
Pakastimen sulatus kannattaa tehdä pakkasaikana, jos vain mahdollista. Sammuta pakastin
ja siirrä pakasteet kylmälaukkuun, sanomalehdillä vuorattuihin laatikoihin tai talvella vaikka
parvekkeelle. Peitä pakasteet huovilla tai pyyhkeillä.
Sulamisvedet poistuvat pakastimen pohjalta etureunan kourun tai pohjan aukon kautta. Laita veden ulostulon alle astia ja suojaa pakastimen edusta pyyhkeillä tai sanomalehdillä. Voit
nopeuttaa sulamista keräämällä sulavaa jäätä levyinä pois. Jään irrottamiseen ei saa käyttää
työkaluja.
Kun huurre on sulanut, pyyhi pakastin sisältä ja ulkoa miedolla astianpesuainevedellä. Pakastimen laatikot on helppo pestä vaikka suihkussa. Kuivaa ja tuuleta pakastin huolella ennen
uudelleen pakastusteholla päälle kytkemistä. Kun pakastin on saavuttanut lämpötilan, joka
on pakkasen puolella, voit siirtää pakastimen sisällön takaisin pakastimeen. Samalla kun laitat pakasteita takaisin, voit tehdä inventaarion siitä mitä on tullut pakastettua! Kaikkea ei
tarvitse säästää.
Sulata pakastin ainakin kerran vuodessa.
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Lieden puhdistaminen

Ikkunoiden pesu

Helpointa on huolehtia roiskeiden pois pyyhkimisestä heti käytön jälkeen.

Tarvitset imurin, sangon, ikkunanpesimen tai siivousliinan, kumilastan ja säämiskän tai ikkunaliinan. Varrellinen ikkunanpesin helpottaa korkeiden ikkunoiden pesemistä. Pesuaineeksi
soveltuu astianpesuaine, yleispuhdistusaine tai ikkunanpesuaine. Annostele pesuainetta maltillisesti, jotta vältät vaahtoamisen. Vaihda pesuvesi riittävän usein.

Puhdista valurautalevyt tai keraaminen taso astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla. Kuivaa
valurautalevyt huolellisesti, jotta ne eivät ruostu.
Jos lieteen on päässyt pinttymään likaa, kannattaa pinttymiä liottaa ensin tovi astianpesuaineella ja vedellä. Irrota liotuksen jälkeen lika tiskiharjalla, älä käytä hankaavia tai naarmuttavia
aineita tai pesimiä. Lika nimittäin tarttuu naarmuiseen pintaan entistä helpommin ja lujemmin.
Valurautalevyjä voit sen sijaan hangata ruokasuolalla, teräsvillalla tai karhunkielellä.
Keraamiset liesitasot ja induktioliesitasot kannattaa puhdistaa heti likaantumisen jälkeen niille tarkoitetuilla puhdistusaineilla, aineen käyttöohjeen mukaisesti. Odota lieden jäähtymistä
ennen puhdistamista. Jos lika ei lähde, toista puhdistaminen.

Pese ikkunaruutu ikkunanpesimellä tai liinalla. Ikkuna saa olla melko kostea. Aloita ikkunoiden pesu uloimmasta lasista. Näet tuloksen paremmin, kun peset likaisimman pinnan
ensimmäiseksi.
Kuivaa ikkuna kumilastan avulla. Käytä pitkiä, tasaisia ja yhdensuuntaisia vetoja. Lasta kannattaa kuivata liinaan jokaisen vedon jälkeen. Älä paina lastaa liian kovaa.

Uunin puhdistaminen

Viimeistele ikkunoiden reunat ja nurkat säämiskällä tai liinalla. Pyyhi puhtaaksi myös
ikkunalauta.

Puhdista myös jäähtynyt uuni mahdollisimman pian likaantumisen jälkeen. Lika on aina helpompaa poistaa tuoreeltaan. Käytä erityisesti uunin puhdistamiseen tarkoitettuja aineita ja
noudata käyttöohjeita. Muista suojakäsineet!

Laminaatti- ja muovilattioiden pesu

Liesituulettimen puhdistaminen
Liesituulettimen rasvasuodattimeen kertyy rasvaa ja muita epäpuhtauksia – tämä heikentää
imutehoa ja lisää rasvapalon vaaraa. Siksi liesituuletin ja erityisesti rasvasuodatin on puhdistettava muutaman kuukauden välein. Jos tuulettimessa on aktiivihiilisuodatin, on se vaihdettava valmistajan suosituksen mukaan. Kun rasvasuodatin on puhdas, pysyvät keittiön kärytkin
paremmin hallinnassa!
Jos liesituulettimessa on poistoilmaventtiili suodattimen takana, puhdista se kostealla rätillä.
Metalliritiläisen suodattimen voit pestä astianpesukoneessa. Jos peset suodattimen käsin,
kannattaa sitä liottaa kuumassa pesuvedessä, jossa on konetiskiainetta. Silloin rasva ja lika
irtoaa helpommin esimerkiksi karkealla sienellä, harjalla tai kangasrätillä.
Asenna puhdas ja kuiva suodatin takaisin huolellisesti, jotta se ei putoa kuumalle liedelle.
Puhdista tuulettimen ulkopinnat, katkaisijat ja kupu säännöllisesti viikkosiivouksen yhteydessä. Jos liesituulettimessa on aktiivihiilisuodatin, on se vaihdettava valmistajan suosituksen
mukaan.
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Imuroi kaihtimet, ikkunanpielet, puitteet ja ikkunalauta. Pyyhi kaihtimet kuivalla tai nihkeällä
liinalla, muut osat kostealla. Pese puhtain osa ensin, kuivaa tarvittaessa.

AVAIN ASUNNOT

Pyyhi pöydät ja muut tasot ennen lattioita, jotta roskat eivät kulkeudu puhtaalle lattialle.
Imuroi seuraavaksi matot, lattiat ja lattialistat. Rullaa matot imuroinnin jälkeen kasaan ja vie
pihalle tuulettumaan siivouksen ajaksi.
Laminaattia varten on olemassa myös omia puhdistusaineita, mutta yleispuhdistusaine käy
pesuun hyvin. Saippuapohjaiset pesuaineet voivat kuitenkin jättää laminaatin pintaan harmaan kalvon. Pese muovilattia miedolla yleispuhdistusaineella. Älä kuitenkaan koskaan lotraa
vedellä lattian pesussa, koska vesi aiheuttaa kosteusvaurion laminaatin rakoihin ja jalkalistojen alle päästyään.
Pese lattiat nihkeällä tai vain aavistuksen kostealla mopilla tai liinalla. Purista moppi ensin
kuivaksi. Älä päästä vettä lattian saumoihin, ettei lattia turpoa tai materiaali vioitu.
Pyyhi myös lattialistat nihkeällä rätillä. Kuivaa lattia heti pesun jälkeen.
Helpota elämääsi poistamalla tahrat lattiasta heti vedellä tai yleispesuaineella. Ne nimittäin
pinttyvät nopeasti kiinni lattiaan, jolloin niitä voi olla vaikea myöhemmin irrottaa. Älä kuitenkaan hankaa lattioita millään karkealla materiaalilla.

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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Lattiakaivon puhdistus
Nosta lattiakaivon ritiläkansi pois esimerkiksi ruuvimeisselillä. Poista irtonaiset roskat ja
hiukset. Irrota lattiakaivon yläosa, puhdista irrotettu osa sekä varsinainen lattiakaivo esim.
vanhalla tiskiharjalla. Laske lattiakaivoon puhdasta vettä. Pesuaineena voit käyttää astianpesuainetta tai desinfioivaa puhdistusainetta. Pese myös lattiakaivon ritiläkansi molemmilta
puolilta. Samalla voit irrottaa ja puhdistaa myös hajulukon käsienpesualtaasta. Laita ämpäri
hajulukon alle ja kierrä hajulukko auki. Puhdista ja kierrä takaisin.
Tarkista myös asukaskansion sisältö – siellä saattaa olla tarkempi ohje juuri sinun asuntosi
lattiakaivon ritilän irrotukseen ja kaivon puhdistukseen.

Kylpyhuoneen siivoaminen
Kiinnitä erityistä huomiota kosteiden tilojen siisteyteen! Hanki kylpyhuoneeseen omat siivousliinat ja välineet, äläkä käytä niitä muualla. Wc- ja pesutiloihin tarkoitetut puhdistusaineet, naarmuttamaton puhdistussieni, siivousliina, pehmeä wc-harja sekä talouskäsineet
helpottavat työtä.
Tee muutaman kerran vuodessa peruspuhdistus emäksisellä tai vahvasti emäksisellä aineella,
jonka pH-arvo on yli 8. Poista kalkki- ja ruostesaostumat happamalla aineella, jonka pH-arvo
on alle 6. Ota turvallisuuden vuoksi huomioon, että hapanta ainetta ja klooripitoista ainetta
ei voi käyttää samanaikaisesti. Huolehdi siivouksen aikana riittävästä ilmanvaihdosta!
Pese käsienpesuallas liinalla tai astianpesuharjalla. Kastele allas ja lisää desinfioivaa puhdistusainetta altaan pinnoille. Pyyhi tai harjaa allas, sekä hana ja tulppa. Pese myös hanan juuri
sekä ylivuoto- ja viemäriaukot. Huuhtele allas. Pyyhi käsisuihku ja altaan ympäristö roiskekorkeudelta kostealla liinalla.
Tehopuhdista erityisesti suihkua ympäröivät seinät ja suihkunurkkaus roiskekorkeudelta, sillä
seiniin kertyy muutoin rasva- ja kalkkisaostumia. Pese seinät harjalla, liinalla tai pesusienellä,
muista myös hanat ja suihku. Suihkupää on hyvä puhdistaa joskus perusteellisemmin desinfioivalla puhdistusaineella.
Desinfioi wc-istuin: pyyhi desinfioivaan puhdistusaineeseen kastetulla liinalla kansi, istuinrengas, vesisäiliö ja vetonuppi. Varaa wc-istuimelle oma liina, äläkä käytä sitä muualla! Lorauta klooripitoista puhdistusainetta wc-pönttöön ja harjaa allas sisäpuolelta wc-harjalla. Anna
kloorin vaikuttaa hetki. Harjaa kunnolla reunusten lisäksi myös pöntön pohja.
Huuhtele lopuksi wc ja pidä samalla harjaa altaassa, jotta sekin tulee huuhdottua. Puhdista
myös wc-harjan säilytysteline.
Pyyhi peili kostealla, pesuaineeseen kastetulla liinalla ja kuivaa lastalla tai talouspaperilla.
Samalla pyyhi myös hyllyt, kylpyhuonekaappien ovet ja ovenkahvat. Puhdista valokatkaisijat
suihkuttamalla kuivaan liinaan hiukan puhdistusainetta.
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Näin
remontoit
kotiasi

Toivomme, että viihdyt kodissasi ja saat sisustettua siitä mieleisesi.
Huonekalujen ja sisustustekstiilien lisäksi myös pintamateriaalit vaikuttavat kotisi tunnelmaan. Näitä ohjeita noudattaen voit tehdä muutoksia asumisoikeusasunnossasi.
Osaan muutostöistä riittää ilmoitus isännöitsijälle, osaan tarvitaan lupa. Tarkistathan Asumisen aikana -osiosta löytyvästä muutostyötaulukosta työt, joihin tarvitset isännöitsijän luvan.
Olemme jakaneet tämän korjaus- ja muutostyöohjeen kahteen osaan.
1. Töihin, jotka voit tehdä itse
2. Töihin, joissa tarvitset ammattilaisen apua

Remontin pelisäännöt
Muista, että remontti on aina omakustanteinen ja että sinun on ilmoitettava remontista
isännöitsijälle kirjallisesti. Huomioithan, että osaan muutostöistä tarvitset luvan ennen
töiden aloittamista. Muutostyölupahakemuksen voit tulostaa Avaimen verkkosivuilta. Vaihtoehtoisesti saat sen myös isännöitsijältäsi. Muutostöiden edellytyksenä on, että sitoudut
noudattamaan materiaalitoimittajien sekä Avaimen työohjeita ja lupaehtoja.
Remontin aikana tulee noudattaa talon järjestyssääntöjä. Jos et ole noudattanut työohjeita
ja aiheutat vahinkoa asunnolle, tulee sinun korvata vahinko.
Sitoudut jättämään tekemäsi remontin korvauksetta huoneistoon pois muuttaessasi. Joissakin tapauksissa joudut ennallistamaan muutostyön alkuperäistä vastaavaksi. Lisätietoja
saat muutostyöluvasta ja isännöitsijältäsi.
Kierrätä tai hävitä ylimääräiset tarvikkeet ja työssä syntyneet jätteet asianmukaisesti. Maalit ja kemikaalit ovat ongelmajätettä.

Asbesti
Asbestia saattaa olla ennen vuotta 1994 valmistuneissa taloissa. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä, jota saa tehdä vaan asbestipurkutyöluvan saaneet
ammattilaiset.
Avain on teettänyt asbestikartoituksen kohteisiin, joissa on ikänsä perusteella saatettu käyttää asbestia. Asbestia ei ole havaittu yhdessäkään Avaimen kiinteistössä.
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Yleiset korjaus- ja muutostyöohjeet
Sähköasennuksia saa tehdä vain sähköalan ammattilainen, putkiasennuksia vain
LVI-alan ammattilainen ja vedeneristystöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on
vedeneristyssertifikaatti.
Tulityöt edellyttävät tulityökorttia ja erillistä tulityölupaa. Tulityölupa on haettava erikseen
jokaista erillistä tulityötä varten.

Nämä voit tehdä itse
Seinien ja katon maalaaminen
1. Valitse maali käyttötarkoituksen mukaan. Riittävän tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi voit joutua maalaamaan useamman kuin yhden maalikerroksen.
•

Älä maalaa kiintokalusteiden päätyseiniä, laatoitettuja pintoja ja laattasaumoja.

•

Maalaa ikkunan karmit ja lämmityspatterit alkuperäisellä värillä.

•

Pohjamaalaa lämmityspatterien ja patteriputkien alkydipohjaisella tartuntapohjamaalilla ja ylimaalaa
(alkydi MTR 40 KA 1 tai akrylaatti MTR 30 33 KA 2) värillä G497.

•

Jos maalaat jalkalistoja, valitse värisävyksi valkoinen tai lattian väri.

•

Suojaa ympäröivät pinnat, koko huoneen lattia, mahdolliset kalusteet ja sähkörasiat asianmukaisesti.

•

Poista listat, sähkökojeiden peitelevyt ja muut asennukset maalattavalta pinnalta. Irrota huoneen sulake
tai katkaise huoneeseen tuleva virta sähkökaapista ennen sähkökojeiden kansien poistoa.

•

Paikkaa kolot ja halkeamat tasoitteella tarvittaessa useamman kerran ja hio paikatut kohdat tasaiseksi.

•

Puhdista maalattavat pinnat (maalinpesuaine suositeltavaa).

•

Rajaa maalattava pinta maalarinteipillä.

Kiinteistöissä, joissa on takuuaika päällä, peruskorjaus on tulossa ajankohtaiseksi tai joissa
suoritetaan kiinteistökorjauksia, tulee ottaa huomioon, että jotkin asukasmuutostyöt voidaan joutua poistamaan korjaustöiden tieltä asukkaan kustannuksella. Rakenteiden takaisin
asentamisesta vastaa asukas.

•

Maalaa katto vain alkuperäisellä sävyllä. Sävykoodi: perusvalkoinen lateksi maalaustuoteryhmä 32 (MTR
32) Kiiltoaste 6 (KA6).

•

Voit maalata yhden tehosteseinän huonetta kohden. Suositellut sävyt (MTR32 KA4), puolihimmeä lateksi:
V481 Shantung, G467 Herkkusieni, Y487 Piazza, K491 Mistraali, N485 Alppimaja, H417 Näsiä, X487
Laasti, V403 Savanni

Joskus voit joutua palauttamaan tekemäsi muutokset alkuperäisiin poismuuton yhteydessä.
Sovimme tästä aina erikseen muutostyölupaa haettaessa.

•

Käsittele kemikaaleja valmistajan ohjeen mukaisesti.

Kun käytät kemikaaleja, lue markkinoijan tai maahantuojan käyttöturvallisuustiedote huolellisesti – käytä kemikaaleja valmistajan ohjeen mukaisesti.
Kaikki muutostyöt ja remontit on suunniteltava ja tehtävä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa
tai vaaraa kiinteistölle tai sen käyttäjille.
Vastaat tiedottamisesta, mikäli muutostöistä aiheutuu melua, pölyn, kulkuesteitä tai muuta
haittaa.
Pölyn pääsy ilmanvaihtokanaviin on estettävä riittävällä suojauksella ja tarvittaessa
osastoinnilla/alipaineistuksella.

Jos teet muutoksia asuntopihaasi, pyydä myös seinänaapureiden kirjallinen suostumus
muutostyölle ja liitä se muutostyölupahakemukseesi. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi palju/
ulkoporeallas, muurattava grilli, varjostavat tai voimakkaan tuoksuiset istutukset, Avaimen
ohjemitoituksen ylittävä koira-aitaus, kasvihuone, valokatteet, aidat, suuret ikkunamarkiisit, leikkimökki ja huvimaja/oleskelukatos.
Kierrätä tai hävitä ylimääräiset tarvikkeet ja työssä syntyneet jätteet asianmukaisesti.

2. Asenna sähkökojeiden peitelevyt ja muut asennukset takaisin paikoilleen maalin kuivumisen jälkeen, uusi mahdolliset poistossa vaurioituneet tarvikkeet.
•

Kytke sähköt huoneeseen, kun sähkökojeiden peitelevyt on asennettu takaisin paikoilleen.		

Avain Asunnot pidättää oikeuden vaatia maalattujen pintojen ennallistamista asunnon lopputarkastuksen
yhteydessä.

Maalatun seinän tapetoiminen
•

Poista listat, sähkökojeiden ja läpivientien peitelevyt ja muut asennukset tapetoitavalta pinnalta.

•

Irrota huoneen sulake tai katkaise huoneeseen tuleva virta sähkökaapista ennen sähkökojeiden kansien
poistoa.

•

Suojaa ympäröivät pinnat, koko huoneen lattia, mahdolliset kalusteet ja sähkökojerasiat.

•

Paikkaa kolot ja halkeamat tasoitteella tarvittaessa useamman kerran ja hio paikatut kohdat tasaiseksi.

•

Puhdista tapetoitava pinta huolellisesti.

•

Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva tapetti.

•

Tapetoi pinnat tapetin valmistajan ohjeen mukaan.

•

Varmista tapetoidun pinnan reunojen siisteys (mahdollisesti akryylimassa sisänurkkiin ja lista ulkokulmiin).

•

Asenna sähkökojeiden peitelevyt ja muut asennukset takaisin paikoilleen tapetin kuivumisajan jälkeen.

•

Uusi mahdolliset poistossa vaurioituneet tarvikkeet.

•

Kun sähkökojeiden peitelevyt on asennettu takaisin paikoilleen, kytke sähköt huoneeseen.

Avain Asunnot pidättää oikeuden vaatia tapetoitujen pintojen ennallistamista lopputarkastuksen yhteydessä.
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Tapetoidun seinän maalaaminen
•

Suojaa ympäröivät pinnat.

•

Irrota listat ja sähkökojeiden kannet maalattavalta pinnalta.

•

Irrota huoneen sulake tai katkaise huoneeseen tuleva virta sähkökaapista ennen sähkökojeiden kansien
poistoa.

•

Poista tapetti maalattavalta pinnalta – tapetinpoistoaineen tai höyrytoimisen tapetinpoistajan käyttö
helpottaa tapetin irrottamista.

•

Paikkaa kolot ja halkeamat tasoitteella tarvittaessa useamman kerran ja hio paikatut kohdat tasaiseksi.

•

Puhdista seinä huolellisesti.

•

Tapetin poiston jälkeen maalaa seinät – katso erillinen ohje.

Asuntopihan aitojen maalaaminen omalta puolelta
•

Maalaa piha-aidat aina alkuperäisellä värillä, kysy väritiedot isännöitsijältä.

•

Pese aita homeenpoistoaineella.

•

Irrota aitarakenteista irtomaalit, sammal, jäkälät ja irtoavat tikut kaapimella.

•

Suojaa ympäröivät rakenteet, jotta ne eivät vahingoitu työn aikana.

•

Puhdista aita harjaamalla.

•

Anna maalattavien aidan kuivua ennen maalaamista.

•

Varmista, että sääolosuhteet sallivat maalaustyön – katso valmistajan ohjeet.

•

Huomioi, että riittävän tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi voit joutua maalaamaan useamman kuin
yhden maalikerroksen.

•

Maalaa päätypinnat ja kaikki poikki sahatut pinnat mahdollisuuksien mukaan ennen asennusta.

•

Varaa maalin kuivumiselle tarpeeksi aikaa.

•

Käytä kemikaaleja valmistajan ohjeiden mukaan.

Näissä töissä tarvitset ammattilaista
Väliovien vaihtaminen tai lyhentäminen
•

Ovi valitaan oviaukon mukaan ja varmistetaan oven kätisyys.

•

Jos oven vaihto edellyttää karmien uusimista, irrotetaan vanha karmi ja listat oviaukon ympäriltä.

•

Uudet karmit kiinnitetään asianmukaisesti – seinämateriaalista riippuen.

•

Karmien suoruus varmistetaan ja karmiasennuksen yhteydessä tarkistetaan ristimitta ja erityisesti saranapuolen karmin suoruus.

•

Väliovi asennetaan valmistajan ohjeen mukaan.

•

Oven listoitukset asennetaan takaisin paikoilleen työn jälkeen.

•

Jos vaihdetaan pelkkä väliovi, uuden välioven saranoiden sopivuus vanhoihin karmeihin on varmistettava.

•

Jos väliovea lyhennetään, tulee ottaa huomioon oven rakenne. Onttojen ”pahviovien” runkorimojen vuoksi
ovea ei voi lyhentää kovin paljon.

•

Väliovi lyhennetään siististi.

•

Oven ja lattian väliin jätetään riittävä, noin 20 mm rako.

Sälekaihtimien asennuttaminen
•

Pinta-asennettavat sälekaihtimet kiinnitetään seinään tai ikkunalistaan, ei ikkunan karmiin.

•

Ikkunalasien väliin tulevat sälekaihtimet saa asentaa vain ammattilainen (kaihtimen suljin- ja säätömekanismien läpiviennit on tehtävä ikkunalasia vaurioittamatta).

•

Valitse sopivan kokoiset sälekaihtimet ikkuna-aukon mukaan.

•

Valitse vaaleat sälekaihtimet.

•

Asennuta sälekaihtimet valmistajan ohjeen mukaisesti.

•

Jätä ikkunoihin ja oviin asennetut sälekaihtimet asuntoon (kaihtimien mekanismeineen tulee olla käyttökunnossa poismuuton yhteydessä).

Sälekaihtimien, rulla- ja lamelliverhojen asennuttaminen parvekkeelle
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•

Valitse kaihtimet tai verhot siten, etteivät ne häiritse julkisivun yleisilmettä.

•

Jos muille parvekkeille on jo asennettu verhoja, valitse yhteistä värimaailmaa noudattavat uudet verhot.

•

Asennuta kaihtimet tai verhot parvekelasien tai -kaiteiden sisäpuolelle.

•

Kaihtimet tai verhot eivät saa häiritä muita asujia, eivätkä ne missään olosuhteissa saa irrota
kiinnityksistään.

•

Varmista, että asennus ei vahingoita mahdollisia parvekelasituksia tai lasikaiteita.

•

Parvekkeen metallisiin rakenteisiin ei saa porata kiinnityksiä.

•

Jätä parvekekaihtimet tai -verhot asuntoon – kaihtimien mekanismeineen tulee olla käyttökunnossa
poismuuton yhteydessä.

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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Naulakkojen, pyyhekoukkujen ja -telineen asennuttaminen
•

Käytä laattaseiniin mahdollisuuksien mukaan tuotteita, joita varten ei tarvitse porata reikiä.

•

Aidan ja tontin rajan väliin jätetään vähintään metrin levyinen kulkualue.

•

Märkätila- ja laattaseinäasennuksissa tulee käyttää ammattilaista.

•

Suunnittele ja rakennuta terassi – perustus, runko, tasot, portaat ja kaiteet – turvalliseksi käyttää.

•

Jos asennuksia tehdään ruuvaamalla, on rakenneilmaisimella tai seinätutkalla varmistettava, ettei porattavassa kohdassa kulje vesi– tai sähköjohtoja.

•

Asennuta kaiteet kohtiin, joissa terassin lattiataso on puolta metriä korkeammalla maan pinnasta
mitattuna.

•

Reikien paikat on valittava ja mitattava huolella ja riittävän kauas suihkusta.

•

Poraamiseen on käytettävä asiaan kuuluvia työvälineitä.

•

Kosteissa tiloissa on reiät porattava hivenen yläviistoon – poratun reiän vedeneristys on paikattava vedeneristyssilikonilla ennen tulpan tai ruuvin asentamista.

•

Kiinnitykseen on käytettävä asianmukaisia kiinnitysratkaisuja, proput ja ruuvit on valittava seinämateriaalin mukaan.

•

Asennuta tuotteet valmistajan ohjeen mukaan.

•

Asennusten poistamistarpeen poismuuton yhteydessä määrittelee muuttotarkastaja.

Asuntopihan aidan ja eläinaidan rakennuttaminen
•

Voit asennuttaa aidan omalle huoneistopihallesi.

•

Ota huomioon kaupungin rakentamisjärjestys, kaavoitus, rakennusvalvonnan ohjeistukset ja mahdollinen
lupaprosessi.

•

Aidattava alue on rajattava siten, ettei se ulotu tontin rajalle asti. Aidan ja tontin rajan väliin on jätettävä
vähintään metrin levyinen kulkualue.

•

Lattiamaton vaihdattaminen

Valitse materiaalit ja aidan muotoilu siten, että kokonaisuus sopii kiinteistön yleisilmeeseen – vihreä verkkoaita on aina kielletty.

•

Rakennuta aidat niin, ettei niistä ole haittaa naapureille.

Huomaa, että kosteissa tiloissa matto saattaa toimia myös vedeneristyksenä. Silloin maton voi vaihtaa vain ammat-

•

Poista eläinaita muuttaessasi pois.

tilainen, jolla on vedeneristyssertifikaatti.
•

Uusi lattiamatto valitaan käyttötarkoituksen mukaan.

•

Tilasta irrotetaan jalkalistat, kynnykset, läpivientien peitelevyt ja kiintokalusteet.

•

Vanha muovimatto on aina poistettava. Mattoa poistaessa saattaa syntyä pölyä, joten muista huolehtia
pölysuojauksesta.

•

Valitse mahdollisimman vähän näkyvä ja julkisivun yleisilmettä häiritsevä eläinverkko.

•

Asennuta verkko niin, ettei se häiritse muita asujia eikä pääse irtoamaan kiinnityksistään.

•

Asennus ei saa vahingoittaa mahdollisia parvekelasituksia tai lasikaiteita.

•

Vanhan maton alta poistetaan liimajäämät.

•

Älä poraa kiinnityksiä parvekkeen metallisiin rakenteisiin.

•

Lattiapinta tasoitetaan ja puhdistetaan huolellisesti.

•

Poista eläinverkko muuttaessasi pois.

•

Asennuta lattiamatto valmistajan ohjeen mukaan siten, että se peittää siististi koko lattiapinnan. Kuivissa
tiloissa jätetään seinien viereen noin 5 mm liikkumavara. Kosteissa tiloissa tehdään vähintään 100 mm
seinien ylösnousut.

•

Asennuta irrottamasi listat, kynnykset ja läpivientien peitelevyt takaisin paikoilleen.

Keittiön yläkaappien ja työtason välisen seinän eli keittiön välitilan uudelleen pinnoittaminen laatalla tai sisustuslevyllä

Valokatteiden asennuttaminen
Valokatteen asennus saattaa vaatia rakennusluvan. Jos näin on, vastaa yhtiö rakennusluvan kustannuksista. Valokatteesta ei saa olla haittaa muille kiinteistön käyttäjille.
•

Valokatteen saa asentaa vain alimman kerroksen huoneistoihin.

•

Kiinteistön omistajan edustaja määrittelee katteen maksimipinta-alan.

•

Saat asennuttaa katteen vain omalle huoneistopihallesi tai parvekkeellesi.

•

Sulaketaulusta on kytkettävä keittiön pistorasiat ja valaisimet virrattomiksi ennen työ aloittamista.

•

Ympäröivät pinnat ja rakenteet on suojattava niin, etteivät ne vahingoitu työn aikana.

•

Vanhat laatat tai levyt on poistettava ennen uusien asentamista. Levyn voi asentaa vanhojen laattojen
päälle.

•

Saat rakennuttaa leikkimökin vain omalle huoneistopihallesi.

•

Työstettävä pinta on tasoitettava ja puhdistettava huolellisesti.

Suunnittele ja rakennuta mökki niin, ettei siitä ole haittaa tai vaaraa kiinteistön muille käyttäjille.

•

•

Asennuta uudet laatat tai levyt valmistajan tai myyjän ohjeen mukaisesti.

Leikkimökin pinta-ala ei saa ylittää 6 m2.

•

•

Laatoitukset saumataan ja raot peitetään.

•

Mökki poistetaan poismuuton yhteydessä ja piha-alue palautetaan alkuperäiseksi sinun kustannuksellasi.

•

Tiskialtaan reuna tiivistetään silikonilla.

•

Irrotetut listat, peitelevyt ja muut asennukset laitetaan takaisin paikoilleen.

•

Irti kytketyt sähköt kytketään takaisin työn jälkeen.

Terassin rakennuttaminen
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Eläinverkon asennuttaminen parvekkeelle

Leikkimökin rakennuttaminen

Kasvihuoneen rakennuttaminen
•

Saat rakennuttaa kasvihuoneen vain omalle huoneistopihallesi, parvekkeelle voit asennuttaa
minikasvihuoneen.

•

Kasvihuoneen pinta-ala ei saa ylittää 6 m2.

•

Voit rakennuttaa maksimissaan 20 neliön terassin omalle huoneistopihallesi.

•

Kasvihuone ei saa aiheuttaa haittaa muille kiinteistön käyttäjille.

•

Terassia ei saa kiinnittää rakenteisiin.

•

Kasvihuone perustetaan niin, ettei routa pääse vahingoittamaan sen rakenteita.

•

Terassin kattama alue rajataan siten, ettei se ulotu tontin rajalle asti.

•

Kasvihuone poistetaan poismuuton yhteydessä ja piha-alue palautetaan alkuperäiseksi sinun
kustannuksellasi.

AVAIN ASUNNOT

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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Astianpesukoneen asennuttaminen, kun asunnossa on astianpesukone-varaus
•

Työ vaatii erikoisammattiosaamista, joten tilaa ammattilainen paikalle.

•

Lattiapinta tasoitetaan ja puhdistetaan huolellisesti.

•

Astianpesukoneen alle asennetaan vuotokaukalo.

•

Laminaatti- ja parkettilattioissa käytetään askeläänieristettä.

•

Astianpesukone-varauskaapin ovi irrotetaan karmeineen, hyllylevyt ja pohjalevy sokkeleineen. Osat varastoidaan ja asennetaan takaisin paikoilleen jos astianpesukone poistetaan.

•

Jos lattiamatto toimii kostean tilan vedeneristyksenä, saa maton vaihtaa vain vedeneristyssertifioitu
ammattilainen.

•

Astianpesukonetta poistettaessa vesi -ja viemäröintiliitännät tulpataan siihen tarkoitetuilla osilla ja tiivisteillä. Väärin tehty tulppaus voi aiheuttaa vesivahingon, joka on sinun vastuullasi. Tarkistamme tulppauksen muuttotarkastuksen yhteydessä.

•

Tilaa ammattilainen tekemään kostean tilan vesieristys.

•

Lattiapäällyste asennetaan valmistajan ohjeen mukaan siten, että se peittää siististi koko lattiapinnan.
Seinien viereen jätetään noin 5 mm liikkumavara.

Saat asennuksesta asennustodistuksen. Arkistoi se asuntosi asukaskansioon.

•

Irrotetut listat, kynnykset ja läpivientien peitelevyt asennetaan takaisin paikoilleen.

•

Kun lattiapinta muuttuu, on huomioitava ovien esteetön aukeaminen sekä oven alle jäävä, vähintään 20
mm ovirako.

•

Kodinkoneiden lisääminen ja vaihdattaminen
•

Jääkaappien, pakastimien ja astianpesukoneiden alle asennetaan vuotokaukalo.

•

Jos kodinkoneita uusitaan, on ne jätettävä huoneistoon poismuuton yhteydessä.

•

Liesikupua tai liesituuletinta vaihdettaessa on otettava huomioon kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä.
Liesituuletinta ei voi asennuttaa liesikuvun tilalle.

•

Asunnon kodinkoneiden tasoa ei saa alentaa. Huomaa, että muuttotarkastaja voi vaatia kodinkoneen

Kylpyhuoneen laatoittaminen
•

Työ vaatii erikoisammattiosaamista ja se tulee tilata alan erikoisliikkeeltä.

•

Laatoitettavilta pinnoilta irrotetaan listat, sähkökojeiden kannet, kiintokalusteet, mahdolliset alaslasketun
katon rakenteet, yms. Huoneen sulake irrotetaan tai huoneeseen tuleva virta katkaistaan sähkökaapista
ennen sähkökojeiden kansien poistoa.

•

Wc-istuimen, suihkusekoittajien ja pesualtaan irrottamiseen tarvitaan putkimies.

•

Mahdollisten kiinteiden sähkölaitteiden (kuten peilikaappi ja valaisimet) irrottamiseen tarvitaan
sähkömies.

•

Ympäröivät pinnat ja kalusteet suojataan niin, etteivät ne vahingoitu työn aikana (myös pölysuojaus).

•

Viemäröinnit tulpataan työn ajaksi.

•

Vanha päällyste ja päällysteen kiinnitysmateriaalit (liimat, laastit) poistetaan.

•

Työstettävä pinta tasoitetaan ja puhdistetaan huolellisesti.

•

Lattian kaato varmistetaan siten, että lattia viettää lattiakaivoa kohti vallitsevien määräysten mukaisesti.

•

Ammattilainen asentaa vesieristyksen valmistajan ohjeen mukaan.

•

Työstettävät pinnat laatoitetaan ja saumataan materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Reunat ja nurkat tiivistetään saniteettisilikonilla.

•

Irrotetut listat, sähkökojeiden kannet ja kiintokalusteet asennetaan takaisin paikalleen.

•

Huoneeseen kytketään sähköt vasta kun työ on valmis.

•

Ylimääräiset tarvikkeet ja työssä syntyneet jätteet kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.

vaihtamista alkuperäiseen tai vastaavaan.

Erillis-wc:n laatoittaminen
•

Työ vaatii erikoisammattiosaamista, joten tilaa ammattilainen paikalle.

•

Laatoitettavilta pinnoilta irrotetaan listat, sähkökojeiden kannet, kiintokalusteet yms. Huoneen sulake
irrotetaan tai huoneeseen tuleva virta katkaistaan sähkökaapista ennen sähkökojeiden kansien poistoa.

•

Putkimies irrottaa wc-istuimen ja pesualtaan.

•

Sähkömies irrottaa kiinteät sähkölaitteet, kuten peilikaapin.

•

Ympäröivät pinnat ja kalusteet suojataan niin, etteivät ne vahingoitu työn aikana.
Pölysuojaus on myös muistettava.

•

Viemäröinnit tulpataan työn ajaksi.

•

Vanha päällyste poistetaan ja työstettävä pinta tasoitetaan ja puhdistetaan huolellisesti.

•

Jos tilassa on lattiakaivo, on varmistettava, että lattia viettää sitä kohti.

•

Asennuta vesieristys ammattilaisella valmistajan ohjeen mukaan.

•

Työstettävät pinnat laatoitetaan ja saumataan materiaalivalmistajien käyttöohjeiden mukaisesti.

•

Reunat ja nurkat tiivistetään saniteettisilikonilla.

•

Irrotetut listat, sähkökojeiden kannet ja kiintokalusteet asennetaan takaisin paikalleen.

•

Irrotetut vesi–, viemäri- ja sähkökalusteet asennetaan takaisin paikoilleen.

•

Kun sähkökojeiden peitelevyt on asennettu paikoilleen, kytketään sähköt takaisin.

Lattiapäällysteen vaihdattaminen
Uusi lattiapäällyste valitaan käyttötarkoituksen mukaan – sallitut materiaalit ovat parketti, laminaatti, laatta ja
vinyyli. Kerrostaloissa voidaan laatoittaa kosteiden tilojen, kuten saunan, kylpyhuoneen ja wc-tilan lattiat. Rivi- ja
pientaloissa voidaan laatoittaa lisäksi kodinhoitohuone, eteinen ja keittiö. Jos näissä tiloissa ei ole vesikiertoista lattialämmitystä, on asennettava asunnon sähköön liitetty mukavuuslattialämmitys.
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•

Vanha lattiapäällyste ja päällysteen kiinnitysmateriaalit, kuten liimat ja laastit poistetaan aina ennen
uuden asentamista.

•

Tilasta irrotetaan jalkalistat, kynnykset, läpivientien peitelevyt ja kiintokalusteet.

AVAIN ASUNNOT

Sähköisen mukavuuslattialämmityksen asennuttaminen laatoitettuihin tiloihin
•

Jos lattiamatto toimii kostean tilan vedeneristyksenä, saa maton vaihtaa vain vedeneristyssertifioitu
ammattilainen.

•

Työ vaatii erikoisammattiosaamista ja se tulee tilata alan erikoisliikkeeltä.

•

Mukavuuslattialämmitys tulee liittää huoneiston omaan sähköverkkoon.

Sähkö- ja kattopistorasioiden lisääminen sekä kiinteiden valaisimien lisääminen ja
vaihdattaminen
•

Jos kaapelointi tehdään pinta-asennuksena, on kaapelit asennettava johtokoteloon tai kaapelilistaan.

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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Vesipisteiden asennuttaminen – viemäröintipisteet, hanat, wc-istuimet ja suihkut

Paljun tai ulkoporealtaan asennuttaminen

Jos uusi vesikaluste poikkeaa Avaimen vesikalustemallistosta, siirtyy kunnossapitovastuu huoneiston
haltijalle.

•

Jos työ vaatii sähkö -tai putkiasennuksia, ne saa tehdä vain alan ammattilainen.
Paljun tai porealtaan saa asentaa vain omalle huoneistopihalle.

•

•

Jokaisen vesipisteen välittömään läheisyyteen tulee asentaa kalustesulut.

•

•

Vesikalusteiden vaihdon yhteydessä myös kalustesulut tulee uusia.

Puulämmitteinen palju tulee sijoittaa riittävän kauas rakennuksesta ja muista rakenteista paloturvallisuuden vuoksi. Tarkista kunnan rakennusvalvonnasta vaadittu etäisyys!

•

Ennen poismuuttoa Avaimen vesikalustemallistosta poikkeavat vesikalusteet on vaihdettava alkuperäisiin
tai Avaimen vesikalustemalliston mukaisiin kalusteisiin.

•

Sijoituspaikkaa valittaessa on huomioitava käytettävyyden lisäksi naapurisopu.

•

Paljun tai porealtaan perustaminen tulee tehdä huolella maaperän mukaan.

•

Tyhjennysveden poisto tulee suunnitella asianmukaisesti.

•

Asukas vastaa paljun ja ulkoporealtaan kunnossapidosta.

•

Poistettava poismuuton yhteydessä ja piha-alue palautettava alkuperäiseksi asukkaan kustannuksella.

•

Ladattavan auton (sähköauto/ladattava hybridi) latauspisteen asennuttaminen
•

Ladattavan hybridiauton latauspisteen voi asennuttaa monessa tapauksessa omalle autopaikalle tai
autokatokseen.

•

Ladattavan täyssähköauton latausaseman rakentaminen edellyttää kiinteistöllä suoritettavaa sähköverkon katselmusta.

•

Mikäli sähkö tulee latauspisteelle kiinteistön mittarilta, saattaa latauspisteen käytöstä aiheutua sinulle
laskutettavia lisäkuluja (mittausperusteinen tai kiinteä taksa).

•

Huomaa, että mitkään autojen lämmitystolpat eivät sellaisenaan sovellu hybridi- tai sähköauton
latauspisteiksi.

Ulko-oven turvavarusteiden asennuttaminen
•

Ovisilmä, turvaketju, murtosuojaraudat, saranatapit ja turvalukko voidaan asentaa, mutta ne on jätettävä
paikoilleen poismuuttaessasi.

•

Toimita turvalukon avain huoltoyhtiölle heti asennuksen jälkeen.

•

Palauta loput avaimet muiden avaimien mukana poismuuton yhteydessä.

•

Asennusten tulee olla siistit ja ne on tilattava ammattilaiselta.

Ilmalämpöpumpun asennuttaminen
Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain Tukesin hyväksymä asennusliike, jolla on kylmäainesertifiointi.
•

Suosittelemme tunnettujen valmistajien laitteita (Mitsubishi, Daikin, Hitachi, Panasonic, Toshiba, Sharp,
Fujitsu).

•

Ulkoyksikön asennuksessa oman asunnon ulkoseinään on varmistettava, että laitetta voi huoltaa.

•

Huomioitava ulkoyksikön kondenssiveden poisto ja mahdollinen jäätyminen.

•

Jos ulkoyksikkö jää näkyville, on laitteen ympärille tehtävä maisemakotelointi.

•

Laitteen sähköliitäntä asennetaan oman sulakkeen taakse ja asunnon sähkömittaukseen.

•

Ilmalämpöpumpun kunnossapitovastuu kuuluu sinulle.

•

Asennettu ilmalämpöpumppu ja sen käyttö-, huolto ja hoito-ohjeet tulee jättää huoneistoon poismuuton
yhteydessä.

Ei-kantavien väliseinien siirtäminen, aukottaminen ja poistaminen
•

Sähköpistorasioiden ja -kytkimien lukumäärää ei saa vähentää muutostyön yhteydessä.

•

Jos poistetun seinän kohdalle kattoon ja lattiaan jää jälki, tulee se paikata asianmukaisesti – usein päällystämällä lattia kokonaan uudelleen.

Infrapuna- tai höyrysaunan rakennuttaminen
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•

Valmiin infrapunasaunapaketin voi asennuttaa moneen asuintilaan ilman suurempia muutostöitä.

•

Höyrysaunakaapin voi asennuttaa tilaan, jossa on ilmanvaihto, vedeneristys ja lattiakaivo. Jos huoneistosauna muutetaan infrapuna- tai höyrysaunaksi, sähköasentaja poistaa kiukaan ja
asentaa infrapunalämmittimen tai höyrykiukaan.

•

Saunan lämpöeristykseen, höyrysulkuun ja ilmanvaihtolaitteisiin ei saa tehdä muutoksia.

•

Infrapuna- tai höyrysaunaksi muutettu huoneistosauna tulee muuttaa takaisin alkuperäistä vastaavaksi
saunaksi poismuuton yhteydessä (kiuas Avain asuntojen malliston mukaan).

AVAIN ASUNNOT
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Asumisoikeusasujan vastuunjakotaulukko

Vastuunjakotaulukko

Kohde tai tehtävä

Avaimet ja lukot
Asunnon lukon huolto ja korjaus

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Yhtiö

Huom!

×
×

×

Lisäavaimien hankinta

×

×

Asunnon lukkojen sarjoitus, jos avain kadonnut (ei koske
sähkölukkoja)

×

×

llmoita tarpeesta isännöitsijälle, joka tilaa avaimen

Turvalukon asennus

×

×

Vara-avain huoltoyhtiöön
(1 kpl), turvalukko jätetään
asuntoon pois muutettaessa ja
loput avaimet palautetaan

Varmuusketjun, ovisilmän, saranatappien tai murtosuojaraudan asennus ja huolto

×

×

Jätetään asuntoon
poismuutettaessa

Kohde tai tehtävä

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Saranoiden ja alkuperäislukon voitelu

Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

×

×

Yhtiö

Tiivisteiden korjaus ja uusinta

×

×

Oven ja sen alkuperäisten varusteiden korjaus

×

×

Oven edustan ja oman pihakäytävän puhtaanapito, lumityöt ja liukkaudentorjunta
Kohde tai tehtävä

Ikkunat

×
Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Asukas

Kustannusvastuu
Asukas

Yhtiö

×

×

Helojen yms. varusteiden korjaus

×

×

Ikkunalasien uusinta

×

×

Puitteiden ja karmien korjaus ja uusinta

×

×

Asukkaan omien parvekelasien asennus, huolto ja korjaus

×

Alkuperäisen parvekelasituksen korjaus ja huolto

×

×
×

×

Sälekaihtimien korjaus

×

Kohde tai tehtävä

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Saranoiden ja lukkojen voitelu

Huom!

Luvanvarainen muutostyö, jätetään asuntoon
poismuutettaessa

×

Itse asennettujen sälekaihtimien huolto ja korjaus

Huoneiston sisäpuoliset väliovet

Huom!

×

Tiivisteiden korjaus ja uusinta

Parvekelasien pesu
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Asukas

×

Asunnon lukon öljyäminen

Huoneiston ulko-ovet

42

Asukas

Kustannusvastuu

×
Jätetään asuntoon
poismuutettaessa

×
×
Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

×

×

Yhtiö

Ovien ja niiden alkuperäisten varusteiden korjaus

×

×

Ovien ja karmien maalaus

×

×

Huom!

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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Asumisoikeusasujan vastuunjakotaulukko

Kohde tai tehtävä

Seinä-, katto- ja lattiapinnat

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Asukas

Kustannusvastuu
Asukas

Yhtiö

Kohde tai tehtävä
Huom!

Lämmitys

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Asukas

Kustannusvastuu
Asukas

Yhtiö

Märkätilojen seinäpintojen korjaus

×

×

Patterien ilmaaminen ja perussäätö

×

×

Saunan paneloinnin korjaus

×

×

Patteriventtiilien/termostaattien korjaus ja huolto

×

×

Kattopintojen maalaus

×

×

Patterien puhtaanapito ja vuototarkkailu

Lattiapäällysteiden korjaus ja uusinta

×

×
×

Märkätilojen pintojen kunnon tarkkailu
Parvekkeiden pintojen kunnostus

×

×

×

×

Kohde tai tehtävä

Suoritusvastuu

×

Vesi- ja viemärilaitteet

×

Parvekkeiden vedenpoistoaukkojen puhdistus

×

Parvekkeiden lumenpoisto (lumi ja jää ämpärillä
kylpyhuoneeseen)

×

Kiinteät kalusteet ja kaapit

Ammattimies
tai erikoisliike

Asukas

Asukas

Yhtiö

×

×

Astianpesupöydän kunnostus

×

×

Huoneistosaunan lauteiden korjaus ja kunnostus

×

×

Lauteiden pesu kerran kuussa

×

×

Lauteiden käsittely värittömällä saunasuojalla kerran
vuodessa

×

×

Ilmanvaihto

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Poistoilmaventtiilin puhdistus
Poistoilmaventtiilin säätö ja korjaus

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Asukas

×

×

×

Tuloilmaventtiilien etusäleikön puhdistus asunnoissa joissa
huoneistokohtainen IV-kone.

×

Huom!

×

×

×
×

×

Korvausilmaventtiilien suodattimien puhdistus tai vaihto

×

×

×

Liesituulettimen tai liesikuvun rasvasuodattimen puhdistus kerran kuussa

Yhtiö

×

Korvausilmaventtiilien puhdistus

Korvausilmaventtiilien uusien suodattimien hankinta

Huom!

Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

Asukas

×

×

Yhtiö

Hanojen korjaus ja uusiminen

×

×

Wc-laitteen korjaus

×

×

Pesualtaiden korjaus

×

×

Asukkaan itse hankkiman astian- tai pyykinpesukoneen
liittäminen

×

×

Asukkaan itse hankkiman astianpesukoneen poiston
jälkeen vesi- ja viemäriputkien tulppaus

×

×

Asunnon varustukseen kuuluvan astianpesukoneen
korjaus

×

×

×

×

Lattiakaivojen puhdistus 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa
useammin, jos viemäri ei vedä kunnolla

×

×

Käytettävä aina
takaiskuventtiiliä

Vesilukkojen ja lattiakaivojen korjaus

×

×

Viemäritukosten avaus

×

×
×

×

Huoneistokohtaisen vesimittarin lukeminen

×

Asuntokohtaisen lämminvesivaraajan alustilan tarkkailu ja
puhdistus

Liesituulettimen tai liesikuvun korjaus

×

×

Asuntokohtaisen lämminvesivaraajan huolto

Pyykinkuivauskoneen liittäminen

×

Huoneiston iv-koneen huolto, suodattimien puhdistus ja
vaihto

×

×

Huoneiston iv-koneen uusien suodattimien hankinta

×

×

×
×

×
×

×

Toimitetaan asuntoon ja
asukas asentaa itse tai huoltoliike tarvittaessa

×
×

Pesualtaiden tulpat

Huom!

×

Vesi- ja hajulukkojen puhdistus

×
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Kustannusvastuu

×

×
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×

Suihkuletkun ja käsisuihkun uusinta

Liesituulettimen uuden rasvasuodattimen hankinta

Huoneiston iv-koneen tarpeenmukainen käyttö

×

×

Hanojen ja wc:n vuotojen sekä jatkuvan lorinan tarkkailu

×

Jätetään asuntoon
poismuutettaessa

Hanojen virtaamien perussäätö

×
×

Ammattimies
tai erikoisliike

Hanojen poresuuttimien ja suihkukahvojen puhdistus sekä
kalkin poisto

Kustannusvastuu

Kalusteiden kunnostus

Kohde tai tehtävä

×

Ilmoita ilmaamistarpeesta
huoltoyhtiöön.

×
×

Sähköpatterien ja lattialämmityksen huolto ja korjaus

×

Suoritusvastuu

×

Ilmalämpöpumpun suodattimien ja sisäyksikön puhdistus
ja imurointi laitevalmistajan ohjeen mukaan

×

Parvekkeiden puhtaanapito

Kohde tai tehtävä

Asukkaan asennuttaman ilmalämpöpumpun korjaus ja
huolto

×

Huom!

×

Tapauskohtaisesti, riippuu
ovatko mittarit luettavissa
helposti

×
×

×

×

Ammattimies 2 x vuosi

×

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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Asumisoikeusasujan vastuunjakotaulukko

Kohde tai tehtävä

Sähkölaitteet asunnossa

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

Lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto

×

×

Loisteputkivalaisimien sytyttimien hankinta ja vaihto

×

×

Alkuperäisten kiinteiden valaisimien ja niiden kupujen
korjaus

×

Pistorasioiden ja kytkimien korjaus

×

×

×

Sisustusvalaisimien asennus

×

×

Antenniliitosjohdon hankinta ja korjaus

×

×

Puhelin- ja tietoliikennejohtojen lisääminen

×

×

Paristojen hankinta ja vaihto

×

×

Kiukaan korjaus ja huolto

×

×

×

Jääkaapin sulamisvesiputken puhdistus

×

×

Lieden ja jääkaapin korjaus ja huolto

×

Patteritoimisten palovaroittimien hankinta, uusiminen,
paristojen vaihto ja varoittimen toiminnan testaus kerran
kuussa
Kiinteästi talon sähköverkkoon asennetun palovaroittimien varavoimaparistojen vaihto ja varoittimen uusiminen

Kohde tai tehtävä

Takat ja uunit

Suoritusvastuu

Savupiipun nuohous

×

Tulisijan korjaus

×

×

Nurmikoiden ja pensaiden hoito

×

×

Väliaitojen maalaus omalta puolelta

×

×

Haittakasvien kitkentä

×

×

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

Oman lemmikin jätösten pois korjaaminen omalta ja yhteiseltä piha-alueelta

×

×

Lumityöt omalta autopaikalta sekä oman ja naapuripaikan
välistä.

×

×

Lämmitystolpan lukitseminen käytön jälkeen ja lohkolämmittimen johdon poistaminen tolpasta niin ettei se roiku

×

×

Kohde tai tehtävä

Muuta

Suoritusvastuu
Ammattimies
tai erikoisliike

Asunnon ja talon havaituista vioista välitön ilmoittaminen
huoltoyhtiöön

Asukas

×

×
×

×

Huom!

Kustannusvastuu

Asukas

×

Yhtiö

Yhtiö

Huom!

Tarkista kotivakuutus

×

Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

Yhtiö

Huom!

×
×
×

×

Polttopuiden hankinta ja varastointi

×

×
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×

Huom!

×

Tuhkan poisto tulisijasta peltiämpäriin
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Pihan puhtaanapito

Yhtiö

×
×

Ammattimies
tai erikoisliike

Kustannusvastuu
Asukas

Asukkaan huoneistoon tuomien yli 30 litraa nestettä sisältävien astioiden ja laitteiden (esim. akvaario) huoneistolle
tai kiinteistölle aiheuttamat vahingot
1 varoitin alkavaa 60 m2 kohti,
lasketaan kerroskohtaisesti

×

×

Ammattimies
tai erikoisliike

Asunnon irtaimiston ja asumisen keskeytyksen vakuuttaminen kotivakuutuksella
×

×

Kiinteästi talon sähköverkkoon asennetun palovaroittimien toiminnan testaus kerran kuussa, vioista ja pariston
loppumisesta ilmoittaminen

Kivien pesu vuosittain, vaihto
kahden vuoden välein. Keraamiset kivet kielletty ylikuumenemisvaaran takia

Suoritusvastuu
Asukas

Muut piha-alueet

×

Kylmäkalusteiden ja lieden puhdistus ja takaosien imurointi ja puhtaanapito

Asunnon omassa käytössä oleva piha-alue

Kohde tai tehtävä

×
×

Kiuaskivien hankinta ja vaihto

Huom!

×
×

Sulakkeiden hankinta ja vaihto

Yhtiö

Kohde tai tehtävä

×

Asukkaan korjausvastuulla, jos
asukkaan hankkima tulisija

Sujuvan asumisoikeusasumisen opas
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