ASUKKANOPAS

Asu hyvin Orimattilassa!

SISÄLTÖ
Tervetuloa asukkaaksi.
Olemme laatineet tämän oppaan varmistaaksemme asumisesi viihtyisyyden ja turvallisuuden. Asukkaanopas sisältää käytännön ohjeita
asumiseen liittyvissä asioissa.
Ellei oppaasta löydy tarvitsemaasi tietoa, ota yhteyttä toimistoomme autamme sinua mielellämme.
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Muutto uuteen kotiin
Vuokrasopimus
Vuokrasopimuksesta tehdään toistaiseksi voimassa

Muuttoilmoitus

oleva tai määräaikainen. Vuokrasopimus allekirjoitetaan Orimattilan Asuntojen toimistolla. Samalla voi-

Muuttoilmoituksen voi tehdä ennen muuttoa tai vii-

daan sopia myös maksullisesta autopaikasta. Vakuusmaksu on oltava maksettuna tai KELA:n maksusitoumus toimitettuna ennen vuokrasopimuksen alle-

postista/maistraatista noudettavalla lomakkeella.

meistään viikon kuluessa muutosta. Ilmoituksen voi
tehdä osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus tai

kirjoittamista.

Vakuusmaksu

Huoneiston tarkastus

Vakuusraha on tarkoitettu asunnon kunnon ja vuok-

Huoltomies tarkastaa asunnon asukkaan vaihtuessa.

ran vakuudeksi. Vakuusraha on yhden tai kolmen
kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuus voi

Muuton yhteydessä uusi asukas kuitenkin tarkistaa
huoneiston kunnon ja merkitsee kaikki havaitsemansa

olla rahavakuus, tai Kelan maksusitoumus.

viat huoneiston tarkastuslomakkeeseen, jonka saa
vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Lomake tulee täyttää ja palauttaa kahden viikon kulues-

Vakuusraha palautetaan vuokrasopimuksen päätyttyä ja asunnon tarkastuksen jälkeen. Poismuuton yhteydessä on tärkeää, että asunto luovutetaan siivottuna, hyvässä kunnossa ja kaikki avaimet on palautettu. Vakuusrahaa voidaan käyttää vuokravelkoihin,
siivous- tai korjauskustannuksiin.

3

sa huoneistoon muuttamisesta Orimattilan Asuntojen
toimistolle. Lomakkeen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä.

Sähkösopimus
Sähkösopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen muuttoa, sillä sopimuksen alkamisajankohdaksi voi valita muuttopäivän. Sopimuksen voi tehdä haluamansa sähköyhtiön kanssa. Paikallinen sähköyhtiö on Kymenlaakson Sähkö Oy.

Kotivakuutus
Kotivakuutus on hyvä hankkia, jotta omista tavaroistaan saa korvauksen jos jotain sattuu. Vakuutukseen kannattaa sisällyttää myös oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Kiinteistön vakuutus
korvaa kiinteistölle aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja

se ei korvaa esim. varkaus, tulipalo, tai vesivahingon aiheuttamat vahingot huonekaluiille.

Vuokran maksaminen
Vuokra ja sen yhteydessä suoritettavat muut maksut, kuten vesi- ja autopaikkamaksu, maksetaan joka kuukauden 5. päivä, jollei muuta ole sovittu. Vuokra maksetaan vuokrasopimuksen
teon yhteydessä saadulla tilisiirtolomakkeella. Asukkaalla on myös mahdollisuus käyttää suoramaksua tai e-laskua.
Käytämme Intrum Oy:tä muistutus- ja perintäpalveluja erääntyneiden maksujen hoidossa.
Muistutuslaskut ja perintäkirjeet toimitetaan asiakkaillemme Intrumin toimesta. Mikäli laskua ei

ole maksettu eräpäivään mennessä, Intrum lähettää asiakkaalle ensin yhden muistutuskirjeen,
jonka jälkeen saatava siirtyy perintään.

Asumisen tuet
KELA:sta kannattaa tarkistaa, kuinka paljon ja mitä tukea on oikeutettu asumiseen saamaan.
Asumistuki on asuntokohtainen, joten muuton yhteydessä hyvä muistaa ilmoittaa muutoksista
KELA:lle.

Lemmikkieläimet
Lemmikit ovat tervetulleita, kunhan ne eivät vahingoita asuntoa tai aiheuta häiriötä naapureille.
Ammattimainen eläinten kasvattaminen on kielletty. Huoneiston ulkopuolella lemmikkieläimet
pidetään kytkettyinä eivätkä ne saa liata rakennusta tai piha-aluetta. Jätökset tulee kerätä
pois ja viedä roskiin. Lemmikkejä ei saa viedä kiinteistön sauna-, pesu- tai muihin vastaaviin
tiloihin

Kaapeli-tv ja Internet
Niissä kiinteistöissä, joissa on kaapeli-TV on asukkaille käytössä myös maksuton 10M DNA Taloyhtiö-laajakaista. Ohjeet yhteyden kytkemiseksi saat sopimuksen teon yhteydessä. Lisätietoja
saa DNA:n palvelunumerosta 044 144 044. Muissa kiinteistöissä asukas tekee itse sopimuksen
valitsemansa Internet-yhtiön kanssa.

Muutostyöt ja remontit
Asunnoissa ei saa tehdä muutos- ja korjaustöitä ilman isännöitsijän lupaa. Tällaisia ovat esim.
maalaus, tapetointi, lattiapinnoitteen vaihtaminen, kiinteiden kalusteiden vaihdot tai uusien kalusteiden asentaminen.
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Turvallinen asuminen
Palovaroitin
Vuokralainen on vastuussa siitä, että asunnossa on palovaroitin. Pattereiden vaihto ja palovaroittimen toimintakunnosta huolehtiminen kuuluu asukkaan tehtäviin.
Pelastuslain mukaan asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen
alkavaa 60 m2 kohden. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.pelastustoimi.fi .

Pelastussuunnitelmat
Kiinteistöillemme on laadittu kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat yhteistyössä Safetumin kanssa.
Kiinteistökohtaisiin pelastussuunnitelmiin voi tutustua nettisivuillamme
www.orimattilanasunnot.fi .
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on parantaa arjen turvallisuutta ja helpottaa riskien
arvioimista. Se sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla onnettomuustilanteissa toimitaan.

Asukkaan ilmoitusvelvollisuus
Mikäli havaitset asunnossasi jonkin vian, ilmoita siitä välittömästi huoltomiehelle tai tekniselle isännöitsijälle. Voit ilmoittaa vioista myös sähköisellä vikailmoituksella, jonka löydät nettisivuiltamme. Kiinteistönhoito on sinuun yhteydessä kolmen arkipäivän kuluessa
ilmoituksesta.
Kaikki akuutit viat, kuten vesivuodot, viemärien tukkeutumiset, oven avaukset ja muut
äkilliset ongelmat tulee ilmoittaa aina puhelimitse.
Oman asunnon lisäksi asukkaan tulee ilmoittaa jos huomaa vikoja talon yhteisissä tiloissa. Ilkivallasta on ilmoitettava poliisille ja isännöitsijälle.

Avaimet
Jos avain katoaa tai tarvitset muuten lisäavaimia, ota yhteys toimistollemme. Asukas maksaa itse lisäavaimet. Mikäli jäät oven ulkopuolelle, huoltomies tulee avaamaan oven korvausta vastaan. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Jos avain katoaa lukosto on sarjoitettava uudestaan ja sen maksaa vuokralainen.

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos
on syytä epäillä näin olevan.
Muistisääntö:
1. Kiireellinen hätätilanne?
2. Soita 112.
3. Vastaa kysymyksiin.
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Kiinteistöhoito
Kaikissa asuntoon ja piha-alueisiin liittyvissä vioissa voi olla yhteydessä kiinteistönhoitoon. Helpoiten
asiasi etenee sähköisellä vikailmoituksella. Kiinteistönhoito on sinuun yhteydessä kolmen arkipäivän
kuluessa ilmoituksesta.

Päivystyspuhelin 0400 494 434

Alue 1

Alue 2

Alue 3

Alue 4

0400 714 826

0400 714 827

0400 840 932

0400 711 290 /

Heinämaantie 18 ja
24

Heinämaantie 11

Myllykuja 4,6, 8, 10 ja
12

050 435 5286

Karpalotie 1
Keiturintie 20
Koulutie 18
Kuohutie 6 ja 8
Myllypolku 7 ja 9
Opintie 1, 2, 3, 5 ja 6
PAV-asunnot
Purotie 1
Seulakuja 2 ja 4
Vesitornintie 10

Käkeläntie 44B ja 44C
Käkeläntie 46

Palojoentie 5, 7 ja 14

Kuivannontie 604
Mallusjoentie 335

Koulutie 7 A ja B

Salmelantie 22, 202B

Laaksotie 12

Suurikyläntie 3, 4, 5 ja 7

Myllymäentie 14
Myllärintie 2
Orionkuja 1
Orionkuja 8

Kaikki akuutit viat, kuten vesivuodot, vie-

Oriontie 2, 3 ja 5

märien tukkeutumiset, oven avaukset ja

Puistotie 12

muut äkilliset ongelmat tulee ilmoittaa
aina puhelimitse.

Käkeläntie 69
Orionkuja 6
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Asunnon hoitaminen
Sähkölaitteet

Kodinkoneet

Sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia

Liesi ja uuni tulee puhdistaa säännöllises-

saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttama sähköasentaja. Lamput ja palaneet
sulakkeet asukas vaihtaa itse. Kosteissa
tiloissa tai ulkona ei saa käyttää niihin
kuulumattomia sähkölaitteita. Esim. sisäkäyttöön tarkoitettuja jouluvaloja ei saa
laittaa parvekkeelle.

Vesikalusteet ja viemäri
Vuotavasta hanasta tai WC-säiliöstä
tulee ilmoittaa välittömästi huoltomiehelle. Viemäriin ei saa huuhtoa rasvoja, ruuantähteitä, kahvinporoja. WC-pönttöön
ei saa laittaa mitään, mikä voisi aiheuttaa putkiston tukkeutumisen.
Asukkaan tulee puhdistaa lattiakaivot.
Jos asunnossa tuntuu viemärin hajua,
syynä saattaa olla lattiakaivon kuivuminen. Laske silloin lattiakaivoon vettä.
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ti, jotta ne toimisivat tehokkaasti. Jääkaappi/pakastin on myös sulatettava
säännöllisesti, ellei niissä ole automaattista sulatusta. Tarkista samalla, että vesikourun aukko on auki ja puhdas. Keittiön kylmäkalusteet ja liesi pitää vetää pois
paikoiltaan pari kertaa vuodessa ja puhdistaa alustat ja taustat huolellisesti.

Liesikuvun rasvasuodatin
Liesikuvun rasvasuodatin tulee pitää
puhtaana, jotta se vetäisi kunnolla. Rasvasuodatin irrotetaan ja pestään joko
käsin tai asianpesukoneessa. Kuivata
suodatin hyvin ennen kuin laitat sen takaisin paikoilleen.

Pesukone- ja astianpesukoneliitännät
Ellei asunnossa ole liitäntöjä, työ tulee teettä
LVI-asentajalla ja asukas vastaa kustannuksista. Astianpesukoneen asentamiseen on oltava vuokranantajan lupa. Säilytä LVIasentajan asennustodistus mahdollisen vesivahingon varalta. Sulje täyttöhana kun kone ei
ole käytössä, koska jatkuva veden paine voi
rikkoa vesiletkun ja aiheuttaa vuodon.

Lämmitys
Huoneenlämpötilalla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen. Patteritermostaattia ei saa peittää verhoilla tai suurilla huonekaluilla. Lämpöhukkaa voi pienentää
paksuilla verhoilla tai sälekaihtimilla. Jos tuuletusikkunaa pitää auki viileällä pitkään, termostaatti jäähtyy, patteri kuumenee liikaa ja
energiaa tuhlaantuu.

Ilmanvaihto
Poistoilmaventtiilien säätöjä ei saa muuttaa,
koska silloin koko talon ilmanvaihto häiriintyy.
Myöskään raitisilmaventtiileitä ei saa tukkia.
Ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava riittävän
usein imuroimalla, pyyhkimällä tai pesemällä
jos venttiilin saa irti. Älä pyöritä venttiilin keskellä olevaa lautasta, etteivät venttiilin säädöt
muutu. Venttiili irtoaa kääntämällä sitä vastapäivään. Poista tiiviste ennen pesua.

Parveke / terassi
Parveke/terassi tulee pitää puhtaana, kuivana
ja siistinä. Kuivata kastuneet matot, sillä märät
matot hautovat maalin irti parvekkeen lattiasta. Mattojen tomuttaminen huoneiston parvekkeella on kielletty. Parvekkeita ei myöskään
tule käyttää varastotilana.
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Yhteiset tilat ja alueet
Porraskäytävä ja hissi
Porraskäytävä ja hissi ovat eniten yhteisessä käytössä, eivätkä sovellu kokoontumis- tai
leikkipaikaksi. Paloturvallisuussyistä porraskäytävissä ei saa säilyttää tavaroita (esim. lastenvaunuja, polkupyöriä tai harrastusvälineitä). Porrashuoneen ulko-ovi pidetään lukittuna
klo. 21-06 välisen ajan. Huolehdi siitä, että talon ulko-ovi menee tauon aikana lukkoon jäljestäsi.

Pesutupa ja kuivaushuone
Suurimmassa osasta taloista asukkaille on järjestetty pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuus
joko omassa tai lähellä olevassa toisessa talossa. Ohjeet pesutuvan käyttöön löydät pesutuvan seinältä. Jokainen käyttäjä huolehtii tilojen siisteydestä ja siitä, että kuivaushuoneessa ei säilytetä pyykkiä kun se on jo kuivunut.

Sauna
Jos taloyhtiössä on sauna, vuokralainen voi halutessaan varata saunavuoron asiakaspalvelun kautta (puh. 03-882 8711). Vastan/vihdan käyttäminen yhteisissä saunatiloissa ei ole
sallittua. Lemmikkieläimiä ei saa viedä saunatiloihin. Huomioi talon muut asukkaat ja jätä
sauna siistiksi käytön jälkeen.

Piha- ja leikkialueet
Siisti piha lisää asumisviihtyvyyttä. Mikäli piha-alueella joudutaan ajamaan kulkuneuvoilla,
pitää noudattaa erityistä varovaisuutta ja ajaa mahdollisimman hitaasti vaaratilanteiden
välttämiseksi. Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lasten käyttöön. Lemmikkien ulkoilutus leikkipaikoilla ei ole sallittua.

Varastot
Taloissa tai ulkorakennuksessa on varastotiloja ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille ja suksille. Asunnoille on yleensä käytössä myös oma irtaimistovarasto ja/tai kylmiö, joka kannattaa pitää lukossa, vaikka siellä ei olisikaan tavaraa. Varastojen käytävillä ei saa paloturvallisuussyistä säilyttää mitään tavaroita. Sisätiloissa ei saa säilyttää bensakanistereita, kaasuja tai muita palavia nesteitä.

Pysäköinti
Kiinteistöillä on pysäköintipaikkoja rajoitetusti. Siksi kannattaa vuokrata oma autopaikka

talon pihalta. Autopaikan voi varata Orimattilan Asuntojen toimistolta, jos et ole tehnyt sitä
jo vuokrasopimusta tehdessäsi. Vieraat voivat pysäköidä erikseen merkatuille vieraspaikoille.
Köytöstä poistettujen ja kilvettömien autojen säilytys pihoilla ja pysäköintialueella on kielletty.
Q-Parkille voi tehdä valvontapyynnön väärinpysäköidystä ajoneuvosta sähköisesti (24/7),
tai puhelimitse 020 781 2401 (Ma-To 10-14).
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Asukaslaskutushinnasto
ASUKASLASKUTUSHINNASTO 1.1.2019 alkaen
Orimattilan Asunnot perii tämän hinnaston mukaisen korvauksen muuton
jälkeen tehdyistä remonteista ja korjauksista, jotka kuuluvat vuokralaisen korvausvastuuseen.
Laskutamme vain normaalista kulumisesta poikkeavat korjaukset, joita ovat esim. ovien,
mattojen, pinnoitteiden, kalusteiden ym. huolimattomasta käytöstä aiheutuneet
vauriot. Muuttosiivouksen laiminlyönti aiheuttaa myös korvausvastuun.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Hinnasto on hyväksytty hallituksessa 21.11.2018
Siivous
Korjaus ja remontointi (tarvikkeet laskun mukaisesti)
Huoneen tyhjennys
Minimityhjennysveloitus
Kattovalaisinrasia asennettuna
Kattovalaisimen koukkukansi asennettuna
Sähköpistorasia asennettuna
Valokatkaisija asennettuna
Vikavirrallinen pistorasia asennettuna
Pyykinpesukoneen vedenottoletkun muunnoskappale
Pyykinpesukoneen poistoputken tulppa
Astianpesukoneen tulppaukset
Astian-/ käsienpesualtaan tulppa
WC istuimen uusiminen
WC istuimen kansi, uusi
Käsienpesualtaan uusiminen
Lämpöpatterin termostaatti
Likapyykkikori
Jääkaapin ovilokero/pakastimen korilevy
Uunin ritilä/ pelti
Ovikello asennettuna
Välioven vaihto
Välioven ja karmin vaihto
Vuokralaisen jättämien kodinkoneiden/huonekalujen poiskuljetus
Kiintokalusteet
Tupakoinnista aiheutuneet remontti-/siivous-/otsonointi kustannukset
Oven avausmaksu

40 €/h
55 €/h
70 €/h
130 €
80 €
80 €
80 €
80 €
160 €
20 €
10 €
50 €/ liitäntä
20 €
600 €
60 €
300 €
80 €
60 €
80 €
50 €
80 €
200 €
Erillisen laskun mukaisesti
60 € laite/ huonekalu+kuljetus ja
kierrätyskustannukset
Erillisen laskun mukaisesti
Erillisen laskun mukaisesti
20 € työaikana, 50 € muina aikoina.

Lukoston sarjoitus (Sarjoitus tehdään mikäli kaikkia avaimia ei palauteta)
Lisäavain ILoq
Lisäavain Abloy Exec
Kadonnut avain
Pienlaskutuslisä

Abloy Exec 230 €+ laskutuslisä 8€.
Iloq 140 €+ laskutuslisä 8 €.
35 €
38 €
Erillisen laskun mukaisesti
8€
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Järjestyssäännöt
1. Porrashuoneen ulko-ovi
pidetään lukittuna klo 21.00 - 06.00 välisen ajan.
Kaikki yhteisten tilojen ovet on jokaisen kulkijan lukittava jäljestään.

2. Porraskäytävät
- huoneistoja ei saa tuulettaa portaisiin
- tavaroita saa säilyttää vain niitä varten tarkoitetuissa tiloissa
- paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kielletty
- asiaton oleskelu porraskäytävissä on kielletty
- tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hississä ja muissa yhteisissä tiloissa

3. Mattoja saa tomuttaa
ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla arkipäivinä klo 8.00 - 19.00 sekä lauantaisin ja juhla-aattoina klo 9.00 - 16.00. Teline on käytön jälkeen puhdistettava.
vuodevaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivaaminen on sallittu
parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

4. Sauna, pesutupa ja kuivaushuone
luovutetaan määrätystä varauksesta asukkaiden käyttöön. Tilat on siistittävä aina käytön jälkeen.

5. Ulko-alueiden siisteys
- nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa
- mainosten, kilpien ja omien antennien asentaminen on kielletty. Kielto on voimassa myös huoneistoparvekkeilla.
- tupakointi ulko-oven läheisyydessä kielletty

6. Pysäköinti
on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä paikoilla.
- pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille
- hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella
- autopaikkojen lämmitystolpat tulee pitää lukittuina. Auton lämmitysjohtoa ei saa jättää pistorasiaan
silloin, kun auto ei ole siihen kytkettynä.
- tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia tulee noudattaa myös piha-ja paikoitusalueilla
- auton pesu piha-alueilla on kielletty
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- pysäköintipaikoilla olevat autot eivät saa haitata talvikunnossapitoa

7. Huoneistot ja parvekkeet
- huoneistoja on hoidettava huolellisesti
- huoneistoissa ja kiinteistöjen alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille
- häiritsevä toiminta on kielletty erityisesti klo 23.00 - 7.00 välisenä aikana
- palovaroitin tulee testata säännöllisesti ohjeiden mukaisesti ja se tulee pitää toimintakuntoisena
- tupakointi huoneistoissa on kielletty
- tupakoinnin aiheuttama korjaustarve ei ole huoneiston normaalia kulumista

- vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi ilmoitettava isännöitsijäntoimistoon tai huoltomiehelle
- WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää aineita, jotka saattavat tukkia viemärit

- parveke tulee pitää siistinä ja lumi tulee poistaa sieltä talvisin
- parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kielletty
- istutusastiat tulee sijoittaa parvekkeen sisäpuolelle
- kaikenlaisen jätteen, nesteen ja tupakantumppien tiputtaminen parvekkeelta on ehdottomasti kielletty
- grillaaminen on sallittua parvekkeella vain sähkögrillillä
- lintujen ruokkiminen parvekkeella on kielletty

8. Lemmikkieläimet
- lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä huoneiston ulkopuolella, eivätkä ne saa aiheuttaa häiriötä
tai liata rakennusta tai piha-aluetta
- lemmikkieläimen ulkoiluttajan on pidettävä huolta, ettei se likaa piha-alueita tai yleisiä tiloja. Jätökset
tulee kerätä pois ja toimittaa roskikseen.
- lemmikkieläimen ulkoiluttaminen on kiellettyä lasten leikkeihin varatuilla alueilla

Edellä olevien sääntöjen lisäksi on noudatettava yleisiä lakeja ja määräyksiä.
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa johtaa vahingonkorvausvastuuseen tai
vuokrasopimuksen purkamiseen.

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hallituksessa 5.3.2015
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Pois muuttaminen
Irtisanominen
Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee tehdä aina kirjallisesti. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kalenterikuukausi huoneenvuokralain mukaan. Irtisanominen lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty. Lomakkeen
voi hakea toimistoltamme tai tulostaa kotisivuiltamme www.orimattilanasunnot.fi .

Muuttosiivous
Asunnon muuttosiivous tehdään aina ennen avainten luovuttamista. Mikäli muuttosiivousta ei
ole tehty, huoneistoon tilataan erillinen siivous, joka peritään vakuusmaksusta tai laskutetaan
erikseen. Asumisesta ja huoneiston iästä johtuva normaali kuluminen otetaan huomioon huoneistoa tarkistaessa. Tarkemmat ohjeet siivouksesta seuraavalla sivulla.

Avainten luovutus
Kaikki asunnon avaimet, autopaikkojen avaimet ja mahdolliset lisäavaimet tulee palauttaa Ori-

mattilan Asuntojen toimistolle vuokrasopimuksen päättyessä. Puuttuvista avaimista seuraa
lukon sarjoitus ja kustannukset veloitetaan poismuuttavalta.

Vakuusmaksun palauttaminen
Vakuus on yksi vuokrasopimuksen perusehdoista. Vuokranantaja kattaa vakuudella mahdolliset maksamattomat vuokrat sekä mahdolliset korjaus kustannukset, jos asuntoa ei ole hoidettu huolellisesti. Vuokrasuhteen päättyessä vuokranantaja voi myös pidättää vakuusmaksusta
siivouskuluja vastaavan summan, jos asuntoa ei ole siivottu riittävän perusteellisesti.
Mikäli huoneiston tarkastuksessa ei havaita vikoja tai puutteita, kaikki avaimet on palautettu ja
vuokrat sekä muut maksut on hoidettu, palautamme vakuusmaksun mahdollisimman pian heti
tarkastuksen jälkeen.

Muuta muistettavaa


Muuttoilmoitus



Sähkösopimuksen irtisanominen



Jos sinulla on asunnossa oma astianpesukone, laita sen paikalla ollut kaappi takaisin paikoilleen, (muista myös huolehtia
tulppauksesta)



Omien tavaroiden tyhjennys varastosta



Omia valaisimia tai muita tavaroita ei tule
jättää asuntoon, tavaroita ei saa myöskään jättää jätekatokseen
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Asunnon muuttosiivous
Asunnon muuttosiivous tehdään ennen avainten luovuttamista toimistoomme.
Mikäli muuttosiivousta ei ole tehty, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokrataloilla on oikeus
tilata huoneistoon erillinen siivous, joka peritään vakuusmaksusta tai laskutetaan

erikseen.
Seuraaviin asioihin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota:

Keittiö


Lieden puhdistus (myös sivujen ja taustan)



Jääkaappi/pakastin tulee sammuttaa ja ovi jättää raolleen, puhdistus sisä- ja
ulkopuolelta sekä taustoilta



Keittiökaapistojen siistiminen sisä- ja ulkopuolelta



Ilmanvaihtoventtiilien ja liesikuvun puhdistus



Astianpesukoneen täyttö- ja tyhjennystulppausten kiinnitys

Kylpyhuoneen, WC ja sauna


WC-istuimen ja käsienpesualtaan puhdistus



Lauteiden pesu



Lattiakaivojen ja ilmanvaihtoventtiilien puhdistus



Pyykinpesukoneen vesi- ja viemäriliitännän tulppaus

Seinät, lattiat, ovet ja ikkunat


Lattiapintojen imurointi ja pesu



Ovien ja seinien pintoihin mahdollisesti kertyneiden tahrojen poisto



Ikkunoiden pesu

Varastot ja muut tilat


Vaatehuone, vaatekomerot, parveke/terassi, varastotilat ja rivitaloasunnon etuja takapiha tulee tyhjentää ja siistiä
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Yhteystiedot
Erkontie 11
16300 Orimattila
Avoinna ma-pe 9-12
Ajanvarauksella 8-16

Postiosoite:
PL 46, 16301 Orimattila

Puh. 03-882 8711
orimattilanasunnot@orimattila.fi
www.orimattilanasunnot.fi

