
Famla Ab 

Yleiset järjestyssäännöt vuokralaisille 
 

 

Rakenteet 

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien tai lattioiden naarmuuntumisesta ym. 

vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus, poislukien normaali 

kuluminen. 

 

Mainoskilpien tai mainostarrojen kiinnitys kiinteistöön ainoastaan vuokranantajan kirjallisella luvalla. 

Mainoskilpien asentamisesta aiheutuneet mahdolliset jäljet ja reiät tulee vuokralaisen korjata omalla 

kustannuksellaan mainosten poistamisen jälkeen.  

 

Yleinen rauha ja viihtyisyys 

Voimakkaasti häiritsevän metelin aiheuttaminen on kielletty. Vuokralainen on velvollinen ottamaan 

muut vuokralaiset huomioon toiminnassaan ja pyrkii välttämään melu- ja hajuhaittoja.  

 

Häiriön havainnut voi täyttää häiriöntuottamisilmoituksen kts. Lomakkeet 

Vuokranantaja käy kaikki häiriöilmoitukset läpi ja käsittelee asian tarvittaessa häiriön aiheuttajan 

kanssa. 

 

Ulko-ovet 

Ulko-ovien aukipitäminen on kielletty. Myös ulko-oven raollaan pitäminen on kielletty.  

Ovisummerilla tai näppäinkoodilla varustetut ulko-ovet pidetään lukittuina vuorokauden ympäri. 

Huolehdithan siitä, että lukitut ovet sulkeutuvat kunnolla jälkeesi. 

 

Ikkunat 

Ikkunoiden auki pitäminen on kielletty, sillä se aiheuttaa ilmanvaihdon häiriintymisen.  

 

Lämpötila 

Vuokralainen voi itse säätää huonelämpötilaa lämpöpatterin termostaatista. Termostaatti myös 

pitää huonelämpötilaa automaattisesti tasaisena. Termostaattia ei saa peittää esimerkiksi verhoilla 

tai suurilla huonekaluilla. Peittäminen saattaa häiritä termostaatin toimintaa, jolloin lämmitys 

katkeaa. Muut lämmitykseen liittyvät säätötoimenpiteet kuuluvat huollolle. Esimerkiksi jos 

huoneiston lämpötila laskee lämmityskaudella alle +18 °C tai nousee yli +23 °C, eikä tilanteen 

korjaus onnistu huonekohtaisella säädöllä, on asiasta ilmoitettava huoltoon. 

 

  



Vesikalusteet  

Vuotavasta hanasta ja wc-säiliöstä on ilmoitettava välittömästi kiinteistön huoltoyhtiölle. Viemäriin ei 

saa heittää mitään esineitä. Mikäli viemäri tukkeutuu sinne joutuneen vierasesineen seurauksena, 

vuokralainen korvaa viemärin avauksen. Pesualtaan hajulukon puhtaus kuuluu vuokralaiselle. Mikäli 

viemärin haju leijailee kylpyhuoneessa puhdistuksesta huolimatta, on usein kyse lattiakaivon 

kuivumisesta. Toinen hajua aiheuttava tekijä on se, että pesualtaan tiivistekumi on pois paikaltaan.  

 

Porraskäytävät 

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja yleisten tilojen käytössä tulee noudattaa siisteyttä ja 

järjestystä. Turha oleskelu on kielletty. Tavaroiden säilytys porraskäytävissä on kiellettyä 

(Pelastuslaki 379/2011 9§ ja 10§). 

 

Tupakointi 

Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Piha-alueella tupakointi on kielletty porraskäytävän 

läheisyydessä sekä muissa, kuin tupakoinnille varatuissa paikoissa.  Roskaaminen kiinteistöllä on 

kielletty ja tupakoinnista aiheutuvat roskat on ehdottomasti laitettava niille varattuihin astioihin. 

 

Paloturvallisuus 

Poistumistiet on jätettävä avoimiksi eikä niillä saa säilyttää irtainta omaisuutta. 

 

Pysäköinti 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Moottoriajoneuvojen 

pysäköinti portaiden ja sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä on ilman pakottavaa syytä 

kielletty lukuun ottamatta lyhytaikaista pysäköintiä esim. tavaroiden lastaamista tai purkamista 

varten. 

 

Vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan vieraiden tilapäistä pysäköintiä varten. Ohjaa myös vieraasi 

pysäköimään vieraspaikoille. Romuajoneuvojen ja peräkärryjen säilyttäminen pihoilla ja 

paikoitusalueilla on kielletty. Poiskuljettamisen kustannuksista vastaa ajoneuvon haltija. 

 

Ulko-alueet 

Kiinteistön piha-alueella ei saa säilyttää irtainta omaisuutta ilman vuokranantajan lupaa. 

Ylimääräiset kärryt, roskat, rullakot, tynnyrit, yms. on poistettava viipymättä. Mikäli vuokralainen ei 

kehotuksista huolimatta siirrä irtaimistoa pois kiinteistöltä, vastaa vuokralainen irtaimiston 

poistamisen kustannuksista. 

 

Sähköautojen lataus 

Sähköautojen lataaminen ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Lupa sähköauton lataukseen 

haetaan kirjallisesti vuokranantajalta. 

 



Jätehuolto 

Roskat ja jätteet on lajiteltava voimassa olevien lajitteluohjeiden mukaisesti ja vietävä paketoituna 

ympäristöä likaamatta jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden pois kuljettamisesta vastaa 

vuokralainen itse.  

 

Mikäli vuokralainen kaataa tai päästää viemäriin niihin kuulumattomia roskia aiheuttaen 

viemäreiden tukkeutumisen, on vuokralainen siitä korvausvastuussa.  

 

Huolto ja päivystys  

Löydät huoltoyhtiön päivystysnumeron Yhteystiedot sivuilta. Voit soittaa numeroon iltaisin tai 

viikonloppuisin sellaisista tehtävistä, joita ei voi siirtää seuraavaan päivään. Esimerkiksi putkirikosta 

pitää ilmoittaa heti. 

 

Vuokralaisen on ilmoitettava huoltoyhtiölle havaitsemistaan vuokraamansa tilan tai kiinteistön 

vioista, kuten rikkoutuneesta ikkunasta, hissistä, sähkölaitteesta tai vesivuodosta. Ilmoitus on 

tehtävä heti, jos vika tai vahinko aiheuttaa vaaraa tai voi jatkuessaan aiheuttaa lisävahinkoja. 

Vuokralainen voi joutua korvausvelvolliseksi, jos ilmoitus on jätetty tekemättä. Tarkkaile myös 

ilmanvaihto-, lämmitys- ja wc-laitteiden sekä vesihanojen kuntoa ja tee vikatilanteessa ilmoitus 

huoltoyhtiölle. 

 

Avain hukassa?  

Huoltopäivystys auttaa, jos avain on hukassa tai jäänyt väärälle puolelle ovea. Vuokranantaja perii 

vuokralaiselta oven avauksesta erillisen maksun kts. Hinnasto.  


