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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 
 

 
 
     
  Yleinen hätänumero 112  
    

 
Toiminnanjohtaja      
Mira Eriksson-Erkkilä   
p. 040 8 149 7745     
mira.eriksson@hnay.fi  
 
 
Asumisohjaaja  Asumisohjaaja 
Milla Isohanni  Kaisa Nurminen 
p.050 338 1885  p.0400 134 644  
milla.isohanni@hnay.fi  kaisa.nurminen@hnay.fi 

 
 
Löydät meidät myös Facebookista nimillä: 
Mira Eriksson-Erkkilä Hnay 
Milla Isohanni Hnay 
Kaisa Nurminen Hnay 
 

 
Yhdistyksen omat Facebook-sivut: 
www.facebook.com/hyvinkaanuorisoasuntoyhdistys 

 
 
Isännöinti    Kiinteistöhuolto  
 
Isännöitsijä    Docere Oy 
Mira Eriksson-Erkkilä                      Petrus Grönroos 
p. 040 849 7745   p.050 461 9866 
mira.eriksson@hnay.fi    huolto@docere.fi 
 
 
     
Kone asiakaspalvelukeskus p.0800 150 (24h) 

- Hissien vikailmoitukset  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Niittymäentie:  
Ovenia Isännöinti Oy  
Anne Rantanen 
020 177 4605 
 
Ovenia hoitaa kiinteistöön liittyvät asiat. 
Mira Eriksson-Erkkilä hoitaa rästit ja häiriöpuuttumiset. 
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VIIHTYISÄÄ ASUMISTA 
 
 
ASUKASVALINTA JA VALINNAN PERIAATTEET 
Jokainen asukas haastatellaan. Asukkaiksi otetaan 18-29-vuotiaita nuoria. 
 
VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN 
Vuokratalot toimivat omakustannusperiaatteella. Talon rakentamiskustannukset sekä talon 
ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan vuokratuloilla.  
 
Voit itse vaikuttaa asumiskustannuksiisi tarkkailemalla veden ja sähkönkulutustasi sekä pi-
tämällä asunnon ja kiinteistön kunnosta huolta. 
 
Vuokran määrää taloyhtiön hallitus. 
 

 

ASUNTOON MUUTTO 
 

VUOKRASOPIMUS 
Vuokrasopimus allekirjoitetaan isännöitsijän toimistossa. Vuokrasopimus tehdään kahtena 
kappaleena yksi vuokranantajalle ja toinen vuokralaiselle. 
 
TULO- JA LÄHTÖILMOITUS 
Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöitsijälle kirjallisesti. 
Muuttoilmoituksen tekeminen on asukkaan itsensäkin kannalta tärkeää, koska esim. asu-
mistukea varten tarvittava talonkirjaote voidaan antaa vain muuttoilmoituksen tehneistä, 
ovenavauksia voidaan tehdä vain muuttoilmoituksen tehneille talon asukkaille, vesimaksu 
pitää maksaa per asukas yms. Muistathan myös ilmoittaa kirjallisesti, jos asuntosi asukas-
luku muuttuu, jotta vesi- ja sähkölaskut voidaan periä oikean suuruisina.  
 
Edellä selvitetyn muuttoilmoituksen lisäksi pitää tehdä maistraattiin muuttoilmoitus. Sen voi 
tehdä postin muuttoilmoituksen yhteydessä. 
 

AVAIMET      
(Avainpantti 25 € / avain.) 
Vuokrasuhteen alkaessa vuokralainen saa huoneiston avaimen haltuunsa. Avaimesta peri-
tään pantti, joka palautetaan pois muuton yhteydessä avaimia vastaan. Avain on henkilö-
kohtainen arvoesine, jonka luovuttamista edes hetkellisesti ulkopuolisille tulee välttää. Älä 
liitä avaimeen henkilön tai osoitteen paljastavia tunnisteita. Muista, että avain on vähintään 
yhtä arvokas kuin sen takana oleva omaisuus. Jos avain katoaa, joudutaan lukot vaihta-
maan, josta johtuvat kustannukset peritään asukkaalta. Yleisavain on huoltoyhtiöllä ja 
isännöitsijällä. 
 
VAKUUS 
Vuokralaiselta peritään vuokrasuhteen alussa kuukauden vuokran suuruinen vakuus, KE-
LA:n vakuuden ollessa kyseessä on se 3 kk suuruinen. Vuokrasuhteen päätyttyä vakuus 
palautetaan vuokralaiselle, jos hän ei ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan kuten jättänyt 
vuokran maksamatta tai vahingoittanut huoneistoa. KELAn vakuus raukeaa. 
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VUOKRANMAKSU 
Vuokranmaksun eräpäivä on 5. päivä alkavaa kuuta. Vuokratalon ja myös jokaisen asuk-
kaan kannalta on tärkeää, että asukas huolehtii vuokranmaksusta ja muista asumiseen liit-
tyvistä maksuista ajallaan. Maksamattomat vuokrat rasittavat vuokratalon taloutta ja lisää-
vät näin vuokrankorotustarvetta. Mikäli maksuongelmia esiintyy, on vuokralaisen otettava 
heti yhteys Mira Eriksson-Erkkilään. 
 
Vuokranmaksun laiminlyönnistä seuraa vuokrasopimuksen purku, häätö ja tuomio mak-
samattomien saatavien pakkoperinnästä. Oikeuden päätöksestä tulee merkintä myös asi-
anomaisen luottotietoihin. 

 
 

VESIMAKSU / SÄHKÖ 
Vesimaksu ja sähkömaksu maksetaan vuokran yhteydessä. Vesimaksun päättää taloyhti-
ön hallitus. Käyttämällä vettä harkitusti vaikutat vesimaksun suuruuteen. Niittymäentiellä 
on omat vesi- ja sähkömittarit. 
 
AUTOPAIKAN VUOKRAAMINEN  
(Pellonojantie ja Lehmustie 5 € / paikka.) 
Jos asukas haluaa varata autopaikan, hänen tulee ilmoittaa siitä isännöitsijätoimistoon. 
Autopaikka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, eikä sopimusta voi irtisanoa esim. loma-
ajaksi. Vuokra peritään kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä. Autopaikan irtisanomis-
aika on yksi kuukausi. Sisätilalämmittimet ovat kiellettyjä Pellonojantiellä, Lehmustiellä sal-
littuja. Lämpötolpan johtoja ei saa jättää roikkumaan pistorasiaan tapaturmavaaran vuoksi. 
Roikkumaan jätetyt johdot kerätään pois. Autoa ei kannata pitää tarpeettomasti kytkettynä 
sähköön; auton moottori kärsii ja sähköä kuluu. 
 
SAUNAN KÄYTTÖ  
(Oma vuoro 6 € / kk.) 
Jos asukas haluaa varata saunavuoron tai luopua vakituisesta saunavuorostaan, on hä-
nen ilmoitettava siitä isännöitsijälle. Saunavuoro maksetaan kuukausittain vuokranmaksun 
yhteydessä. Kaikissa kohteissa on lenkkisaunavuorot. Viikonpäivä ja aika selviävät saunan 
pukuhuoneen ovessa olevasta varauslistasta. 
 
KUNTOSALI 
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen kuntosali sijaitsee Pellonojantien asukastiloissa.  
Asukastilan ovi on auki, joten Pellonojantien asukkaat pääsevät sinne pyykkituvan kautta 
omilla avaimillaan. Muiden kohteiden asukkaat saavat avaimet kuntosalin ulko-oveen Pel-
lonojantieltä asunnosta B23 (Toivanen). Kuntosali on tarkoitettu myös Lehmustien ja Niit-
tymäentien asukkaille. Lisätietoja Mira Eriksson 040 849 7745. 
 
VUOKRALAISELTA PERITTÄVÄT MUUT MAKSUT 
Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen itsensä, hänen perheenjäsenensä, kotieläintensä tai 
vieraittensa huolimattomuudesta johtuvista tai tahallisesti aiheuttamista vioista/vaurioista. 
Niiden korjauskustannukset peritään vuokralaiselta. 
 
Vuokralainen maksaa muiden kuin alun perin huoneiston normaaliin perusvarustukseen 
kuuluvien laitteiden asentamisen, irrottamisen sekä tästä aiheutuvien muutosten korjaus-
kustannukset. Ota aina ennen näiden muutosten tekemistä yhteys isännöitsijään. 
 
Muista kuin vuokrasopimukseen kuuluvista palveluista maksaa niiden käyttäjä.  
Ulko-ovet Lehmustiellä: Alaovet ovat suljettuina jatkuvasti.  
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KOTIVAKUUTUS 
Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkotapauksissa asukkaiden omaa omaisuutta, 
huonekaluja, vaatteita, astioita, tauluja jne. Eikä myöskään remontin aikaista muualla 
asumista. Tämän vuoksi jokaisella pitää olla voimassa oma kotivakuutus. Tarkistakaa oma 
vakuutusturvanne. Muista siis hankkia kotivakuutus! 

 
ASUMINEN 

 
ASUNNON KÄYTTÖ JA HOITO 
Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Asunto tulee siivota säännöllisesti. Vuok-
ralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti tai 
laiminlyönnillään tai muulla tavoin huolimattomuuttaan aiheuttaa asunnolle. Vuokralainen 
on vastuussa myös vieraittensa aiheuttamista häiriöistä ja vahingoista. Isännöitsijä ja huol-
tomies kiertävät kaikki asunnot kerran vuodessa läpi. Tieto tästä tulee asukkaalle etukä-
teen.  
 
Pellonojantien asuntoihin kuuluvat suihkuverhot. 
 
Muista tyhjentää postilaatikkosi säännöllisesti Pellonojantiellä. 
 
Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle asunnon vahingoittumisesta.  
 
Energiankäytön kannalta edullisin tapa on tuulettaa nopeasti ristivedolla. 

 
Jos ikkunoita tai ovia täytyy tiivistää tai tarvitsee ohjeita niihin liittyen, siitä vastaa  
huoltoyhtiö. Kiinnityksessä on tärkeää muistaa korvausilmansaanti. 
 
Pattereiden omatoiminen ilmaaminen on kiellettyä! Mikäli asukas huomaa pattereissa vi-
kaa, on siitä ilmoitettava huoltoyhtiölle. 

 
Ilmanvaihto: Koneellinen poisto on kaksi nopeuksinen. Täysipoisto on päällä klo: 7.00-
9.00, 11.00-13.00, 15.00-17.00. Muista putsata liesituuletin ja ilmastointiventtiilit! 
Ilmanvaihtolaitteiden puhdistus:  
Poistoventtiilin rungon ja lautasen väliin, usein vain muutaman millimetrin rakoon kerään-
tyy helposti pölyä ja keittiössä myös rasvaa. Siksi on hyvin tärkeää, että venttiilit puhdiste-
taan riittävän usein esimerkiksi harjalla ja pesuaineliuoksella. Tätä varten venttiilit irrote-
taan kehikkoineen kiertämällä kehikkoa vastapäivään 1/4 kierrosta. Poista tuloilmaventtii-
lien pöly imurin pehmeällä suutin osalla tai kuivalla harjalla. Pese keittiön liesikuvun rasva-
suodatin ainakin pari kertaa vuodessa vedellä ja astianpesuaineella. 
 
Vikailmoitukset: Kiireiset suoraan huoltoyhtiölle (050 461 9866) tai isännöitsijälle puheli-
mitse, kiireettömät sähköpostilla huolto@docere.fi. 
 
Yleinen siisteys: Jokainen pitää osaltaan huolta taloyhtiön sisäisten ja ulkoisten tilojen siis-
teydestä, eikä tahallaan toiminnallaan likaa paikkoja (esim. tupakantumppeja ja roskia ei 
heitetä pihalle). 
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Lattiakaivot: Yleistyneiden kosteusvaurioiden vuoksi, muistutamme teitä lattiakaivojen 
puhdistamisen tärkeydestä. Suihkun lattiakaivo on syytä puhdistaa vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.  
 
 
Eli homma toimii niin että: 
Laita suojakäsineet 
Poista lattiakaivon ritilä. 
Poista lattiakaivosta kaikki ylimääräisen moska pois. 
Laita lattiakaivoon ja ritilälle desinfioivaa ainetta ja anna vaikuttaa. 
Pese lattiakaivo ja ritilä vanhalla tiskiharjalla. 
Heitä tiskiharja käytön jälkeen roskiin. 
Laita lattiakaivon ritilä paikoilleen. 
 
Ikkunat: Isoja ikkunoita pestäessä on aina laitettava tuki ikkunan alle. 
Ikkunoihin saa asentaa vain valkoisia sälekaihtimia. 
Ikkunoiden ilmastointiluukut toimivat seuraavan laisesti: 
  • tapit sisäänpäin = kokonaan kiinni 
  • tapit keskiosassa = puoliksi auki 
  • tapit ulospäin = kokonaan auki 
 
 
 
 
ASUNNON HALLINNAN LUOVUTUS 
Vuokralainen ei saa ilman lupaa luovuttaa asuinhuoneistoa toisen käytettäväksi. 
 
YHTEISTILAT 
Taloyhtiössä on asukkaiden käytössä yhteistilat, Pellonojantiellä A-talon kellarissa ja 
Lehmustiellä / Niittymäentiellä talon alakerrassa. Yhteistila on kaikkien asukkaiden käytet-
tävissä, yhteistilan käytöstä voi kysyä Mira Eriksson-Erkkilältä tai Milla Isohannilta tai Kaisa 
Nurmiselta. Niittymäentien asukastilan avainta voi käydä lainaamassa yhdistyksen toimis-
tolta, Niittymäentien alakerrasta. 
 
Pyörävarastossa ei saa säilyttää mitään ylimääräisiä tavaroita.  
 
Varastokopit kannattaa pitää lukittuna. Kaikkien tavaroiden tulee olla varastokopissa, käy-
tävillä ei saa säilyttää mitään. 
 
Pesutupa on asukkaiden käytössä klo 7-22 välisenä aikana. Pesukoneen käyttö ei maksa 
mitään. Pesutuvassa on varauslista, josta voit varata vuoron itsellesi. 
 
Piha on kaikkien asukkaiden käytössä ja sen hoitamiseen on kiinnitettävä erityistä huomio-
ta. Laita roskat niille varattuihin paikkoihin. 
 
Kaikki taloyhtiön yhteistilat tulee käytön jälkeen siivota, niin että seuraavan käyttäjän on 
miellyttävä tulla tilaan. 
 
 
 



7 (10) 
 

 
 
JÄRJESTYSHÄIRIÖT 
Jokaisella asukkaalla on oikeus asua rauhallisessa ja viihtyisässä talossa. Jos naapurisi 
viettää sinua häiritsevää elämää (esim. häiritsevän kova musiikki, äänekäs juhlinta tms. 
järjestyssääntöjen rikkominen) on parasta ensin ystävällisesti keskustella naapurin kanssa 
siitä, miten yhteinen viihtyvyys talossa parhaiten turvattaisiin.  
 
Huomioitava on, että vuokralainen vastaa myös vieraittensa aiheuttamasta häiriöstä. Mikäli 
keskustelu ei auta, se ei ole mahdollista tai häiriö on vakavaa tai toistuvaa, tulee häirityn 
asukkaan kirjallisesti valittaa asiasta isännöitsijälle ja selvittää yksityiskohtaisesti häiriön 
luonne ja ajankohta. Tämän jälkeen isännöitsijä lähettää kirjallisen muistutuksen häiriötä 
tuottavalle vuokralaiselle. Mikäli häiriö vielä tämän jälkeen toistuu, tulee naapurin tehdä 
uusi kirjallinen valitus. Tämän jälkeen isännöitsijä lähettää toisen varoituksen häiriötä ai-
heuttaneelle vuokralaiselle. Jos häiriö vielä tämänkin jälkeen toistuu, ryhtyy vuokranantaja 
häätötoimenpiteisiin. 
 
Perusteettomasti ei ketään häädetä. Mikäli naapurin tekemä valitus on mielestäsi aihee-
ton, ota yhteys isännöitsijään. 
 
Mikäli järjestyshäiriö on vakava, on syytä ilmoittaa siitä suoraan poliisille. 
 
KUN MUUTAT YHTEEN 
Laatikaa yhdessä pelisäännöt. 
Kirjoittakaa ylös sovitut asiat ja käykää ne yhdessä läpi. Näin molemmat tietävät sovitut 
asiat. 
Vuokranmaksupäivä on aina sama, vuokrat maksettava molempien ajallaan.  
Olette yhdessä vastuussa vuokranmaksusta. 
Olette yhdessä vastuussa asunnosta ja sen vieraista. 
 

 
ASUKASDEMOKRATIA 
Taloyhtiössä järjestetään asukaskokouksia, kokouksista tiedotetaan kaikkia asukkaita. 
Osallistumalla kokouksiin voit vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteen. 
 
Taloyhtiön hallituksessa on 1+1 asukasedustaja, jotka ovat kokouksissa valvomassa 
asukkaiden etua. Asukasedustajan valitsee asukaskokous.  
 

ASUKASTOIMINTA JA ASUKASTOIMIKUNTA 
Asukastoimikuntaan on tervetullut kuka tahansa Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistyksen 
asukas. Toimikunta kokoontuu n. joka toinen kuukausi ideoimaan mm. yhteistä asukastoi-
mintaa.  
 
Asukastoimintaa pyritään järjestämään kerran kuukaudessa. Asukastoiminta voi olla esim. 
keilausta, elokuvia, peli-iltaa tms. ja se on lähtökohtaisesti asukkaille maksutonta. Asukas-
toiminnasta tiedotetaan kuukausittaisissa asukastiedotteissa ja Facebookin kautta. Jos si-
nulle tulee idea asukastoimintaan, jonka haluaisit toteuttaa, ota yhteyttä Kaisa Nurmiseen. 
 
YHDISTYKSEN FACEBOOK-SIVUT JA TALOKOHTAISET FACEBOOK-RYHMÄT 
Yhdistyksellä on olemassa kaikille avoimet Facebook-sivut. Näillä sivuilla tiedotetaan mm. 
yleistä asumiseen liittyvää tietoa. Voit käydä liittymässä tykkääjäksi osoitteessa:  
www.facebook.com/hyvinkaanuorisoasuntoyhdistys  
 

http://www.facebook.com/hyvinkaanuorisoasuntoyhdistys
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Jokaisella talolla on talokohtaiset Facebook-ryhmät. Ryhmissä mm. jaetaan tietoa tulevista 
tapahtumista, tiedotetaan taloa koskevia asioita, jne. Ryhmissä voit myös itse jakaa esim. 
myydään/ostetaan/annetaan- ilmoituksia. Näin tavara vaihtaa helposti omistajaa talon si-
sällä. Ryhmät ovat salaisia, joten ryhmään pääsee jäseneksi vain yhdistyksen työntekijän 
toimesta. Sinut tullaan suostumuksellasi liittämään ryhmään. Ilmoitathan Millalle tai Kaisal-
le, jos et halua, että sinua ryhmään liitetään. 
 
  

 

VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYMINEN 
 
 
TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 
Vuokrasopimus jatkuu, kunnes se puretaan tai irtisanotaan jommankumman osapuolen 
taholta tai sovitaan yhdessä sen päättymisestä. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolel-
ta vähintään kolme kuukautta ja vuokralaisen puolelta enintään yksi kokonainen kuukausi. 
Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä asukkaan nimi, täydellinen 
osoite sekä päivämäärä, mistä lukien asunto on vapaa. Ilmoituksessa on myös oltava 
pankkiyhteystiedot vakuusmaksun palauttamista varten ja asukkaan uusi osoite mahdolli-
sia yhteydenottoja varten. Muista myös allekirjoitus ja päiväys. Irtisanomislomakkeita löy-
tyy kohteiden pesutuvista. 
 
MÄÄRÄAIKAISEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
Vuokrasopimus päättyy määräajan kuluttua.  
 
SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
Sopimuksen purkaminen tulee kyseeseen silloin, kun vuokralainen rikkoo olennaisesti vel-
vollisuuksiaan (mm. jättää vuokran maksamatta, viettää itse tai sallii vietettävän häiritse-
vää elämää) eikä paranna tapojaan kirjallisen huomautuksen jälkeen. Kun sopimus pure-
taan, se voi päättyä välittömästi ja seuraava arkipäivä on muuttopäivä. 
 
ASUNNON SIIVOUS VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYESSÄ 
Asunto ja asukkaan käytössä olleet varastotilat tulee poismuuton yhteydessä tyhjentää ja 
siivota. Jos asunto joudutaan vuokralaisen jäljiltä siivoamaan, peritään kulut vuokralaiselta. 
 
LÄHTÖTARKASTUS 
Lähtötarkastuksesta sovitaan isännöitsijän kanssa. Jos tarkastuksessa havaitaan asunnol-
le aiheutetun sellaisia vaurioita, joita ei voida katsoa normaalista asumisesta johtuviksi tai 
jos asuntoa ei ole asianmukaisesti siivottu, niin syntyvät korjaus- ja siivouskulut laskute-
taan asukkaalta. Lähtötarkistuksessa on mukana nykyinen asukas, uusi asukas sekä 
isännöitsijä ja asumisohjaaja.  
 
AVAINTEN PALAUTUS 
Vuokrasuhteen päätyttyä asukas palauttaa kaikki saamansa yhtiön tiloihin sopivat avaimet. 
Jos avaimia jätetään palauttamatta, joudutaan lukkojen muutostyöt laskuttamaan asuk-
kaalta. Avaimet palautetaan lähtötarkastuksen yhteydessä. 
 
LÄHTÖMUUTTOILMOITUS 
Muista tehdä lähtiessäsi lähtömuuttoilmoitus. Lähtöilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta 
esim. postiasi voidaan jälkikäteen lähettää tai muutoin saada yhteys tarvittaessa. 
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ENTÄ JOS… 

 
RAHAT EIVÄT RIITÄ 
Vanhempien luota muuttamien merkitsee aina kustannuksia. Vuokra-asuntoonkin muuton 
yhteydessä syntyy suuria menoeriä, mm. kodin perushankinnat (esim. kalusteet, astiat) 
 
Itsenäiseen asumiseen liittyy melkoinen määrä toistuvaissuorituksia eli laskuja, jotka 
säännöllisesti tulevat maksettavaksesi. Jotta rahat saadaan riittämään, on selvitettävä 
myös millä tuloilla menot saa katettua. Taloussuunnittelu on siis osa elämänsuunnittelua. 
 
Raha-asioissa pysyy tilanteen tasalla, kun jollakin tavalla ennakoi tulonsa ja menonsa. Tu-
lojen ja välttämättömien menojen erotus on pelivara. 
 
Jos rahat eivät riitä tai sinulle ei jää lainkaan pelivaraa yllättävien tilanteiden varalle, on si-
nun pienenettävä menoja tai suurennettava tuloja. Mitkä menoistasi ovat tarpeettomia tai 
tarpeettoman suuria? Voitko saada jostain lisätuloja? (Lisää palkkaa, asumistukea tai toi-
meentulotukea) Tarvittaessa voit kääntyä talousvaikeuksissa Mira Eriksson-Erkkilään, Mil-
la Isohanniin tai Kaisa Nurmiseen)  
 
- Asumistukea ja toimeentulotukea haetaan KELA:n toimistosta.   
 
Sekä asumistuen että toimeentulotuen saaminen ja suuruus riippuvat hakijan tuloista ja 
hyväksyttävistä menoista. Lomakkeita löytyy Kelasta. 
 
VUOKRANMAKSUSSA ONGELMIA 
Ota HETI yhteys Mira Eriksson-Erkkilään. 
 
TUNTUU ETTET YKSIN JAKSA SELVITÄ ASIOIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ  
Voit miettiä ratkaisua yhdessä Miran Eriksson-Erkkilään, Milla Isohannin tai Kaisa Nurmi-
sen kanssa. Miran, Millan tai Kaisan puheille kannattaa tulla jo, kun ongelmia vasta alkaa 
ilmetä, niin asiat saadaan nopeasti takaisin oikeille raiteille.  
 
 

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET 
 
Kiinteistössä noudatetaan erillisjätekeräysohjetta. Kaikki jäte on laitettava ohjeiden 
mukaan pussitettuna niille varattuihin astioihin. Remontti-, ongelma- ja muuttojätteet jokai-
nen hoitaa itse kaatopaikalle. 
Solmi pussit huolella ja laita ne samaan astiaan!  

BIOJÄTE  
paperi- tai muovipussiin  
-Hedelmien, vihannesten kuoret, perkuujätteet, pilaantuneet elintarvikkeet ja pienet luut 
-Kananmunankuoret, kahvinporot, suodatin- ja teepussit. 
-Kissanhiekka ja kotieläinten häkkien siivousjätteet. 
KUIVAJÄTE 
Tavalliseen muovipussiin 
-Tekstiilit, muovi-, paperi-, ja styroxpakkaukset, sekä muoviset taloustavarat. 
-Vaipat, kengät, posliini, tuubit, hehkulamput, risat lelut ym. 
-Tyhjät kuivat maali- aerosolipurkit. 
-Kierrätykseen kelpaamaton pahvipaperi

                 -pehmopaperit (talouspaperit, servetit jne
                 -kasvit ja multa
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KARTONKI        PAPERI 
 
huuhdeltuina ja taiteltuna sisäkkäin 
           Paperit laitetaan irrallisena  
 

                  -Pahvilaatikot, aaltopahvi, voimapaperi,                   - sanoma ja aikakauslehdet 
maito- ja mehutölkit, kartonkipakkaukset   -  mainokset, kirjekuoret 
 (myös folioidut)     -  luettelot, kirjat (poista muovitetut    
- talous- ja wc-paperihylsyt,        ja kovat kannet 
munakennot, paperikassit ja –pussit 
- pizzalaatikot, kartonkiset kertakäyttöastiat 

 
 
Jäteastiaan laitetaan jätteet pussitettuna. 
Sinne EI saa laittaa rakennusjätettä tai muuta terävää pusseja rikkovaa jätettä. Naruja, let-
kuja tai vaijereita ei saa olla IRRALLAAN astiassa.  

 
 
ONGELMAJÄTTEET OIKEISIIN PAIKKOIHIN 
Kotitalouksien yleisimpiä ongelmajätteitä ovat 
- Vanhentuneet lääkkeet 
- Maalit, liimat, lakat ja puunsuoja-aineet 
- Loisteputket ja lamput 
- Akut ja paristot 
- Öljyt ja öljyiset jätteet 
- Torjunta-aineet 
- Voimakkaat puhdistusaineet 

 
VAARALLISEN JÄTTEEN VASTAANOTTO  
Jokainen hoitaa vaaralliset jätteet itse asianmukaiseen paikkaan! 
Vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä jäteastioihin kuulumattomat viedään 
Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle 
Kapulasillantie 1 
 
 

HUOM! Kierrätys kannattaa taloudellisestikin, sillä jos roskalaatikoiden tyhjennyskertoja 
joudutaan lisäämään, tulee se myös maksamaan enemmän -> vuokrat nousee! 

Pieni teko, mutta suuri vaikutus! 
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Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. 
Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. 

Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä 
järjestysmääräyksiä. 

Kunnan järjestyssäännöissä ja lainsäädöksissä on kiinteistöä koskevia määräyksiä. 
 
 

YHTEISET TILAT 

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä 
kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne 
lukkiutuvat uudestaan. 

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. 
Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. 
Yhteisten tilojen ja ulkoilualueiden käytössä on 
noudatettava siisteyttä ja järjestystä. 

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää 
vain niitä varten varatuissa tiloissa. 
Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on 
noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. 

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä 
antennien yms. asentaminen on sallittu vain 
yhtiön luvalla. 

Kiinteistössä havaituista vioista on 
ilmoitettava isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. 

JÄTEHUOLTO 

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä 
pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava 
huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. 

Muiden kuin talousjätteiden 
poiskuljettamisesta on asukkaiden 
huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset 
jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille 
varaamille paikoille. 

PYSÄKÖINTI 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla 
vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. 
Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. 

HUONEISTOT 

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. 
Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä melua. 

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. 
Vesivuodoista ja muista huoneistoissa 
havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava 
yhtiön edustajille. 

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa 
jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa 
niitä. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. 
Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin 
niiltä on luotava lumet. 

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. 

MUUTTOILMOITUS 

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi 
huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina 
ilmoitettava isännöitsijälle. Vuokrasopimuksen 
irtisanomislomakkeita on pesulassa.  

TOMUTTAMINEN 

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on 
sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla 
alueilla.  

LEMMIKKIELÄIMET 

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on 
pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon 
asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa 
liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. 
Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten 
leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden 
välittömässä läheisyydessä.  

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN 

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa 
aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai 
vuokrasopimuksen purkamisen. 

TUPAKOINTI 

Tupakointi on kiellettyä sisätiloissa, myös 
asunnoissa.  

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
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Muuttoilmoitus 
Muuttoilmoitus tai postinohjauspalvelun tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta postisi 
tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien. 

Voit tehdä muuttoilmoituksen Postille ja/tai maistraatille. 

Internetissä ja puhelimitse voit tehdä ilmoituksen itsestäsi ja samalla kertaa muuttavista 
perheenjäsenistäsi. 

 
 

Internetissä  
 

Muuttoilmoitus maistraateille ja Postille tehdään Postin verkkopalvelussa, jossa voit lisäksi 
päivittää myös muut yhteystietosi Postille. 

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, Postin käyttäjätunnuksella tai sirullisella 
henkilökortilla. 

www.muuttoilmoitus.fi 

 
 

Puhelimitse  
 
Puhelimitse muuttoilmoituksen voi tehdä suomeksi numerossa 0295 535 535 (pvm/mpm) 
ja ruotsiksi numerossa 0295 535 536 (pvm/mpm) ma-pe 8-16. Jonottaminen on maksullis-
ta.  

 
 
Lomakkeella 
 

Lomakkeen saat Postista tai maistraatista. 

 

Posti, Keskusta (Kauppakeskus Willa)  Hyvinkään maistraatti (asiakaspalvelu 1. krs) 

Torikatu 7    Urakankatu 1 B 
05800 HYVINKÄÄ   05801 HYVINKÄÄ 
ma-pe 9.00 - 20.00, la 10.00 - 14.00  ma - pe klo. 09:00 - 16:15 

 

http://www.muuttoilmoitus.fi/
http://www.verkkoposti.com/e3/TOPIinternetServlet?STATE=1&TOPI_id=149&TOPI_hae=Hae&lang=fi

