
HASO Marjaniemi

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi.
Kaikkien on käyttäytymisellään ja toiminnallaan otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden
on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Kaupungin
järjestyssäännöissä ja lainsäädännössä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.

YHTEISET TILAT
Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 20.00–8.00.
Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa
on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudes-
taan.
Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä.
Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty.
Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on nou-
datettava siisteyttä ja järjestystä.
Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain
niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten
aineiden säilytyksessä on noudatettava palotur-
vallisuussäännöksiä.
Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä anten-
nien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön lu-
valla.
Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava
isännöinti- ja/ tai huoltoyhtiölle.

JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina
jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon mää-
räykset jätteiden lajittelusta.
Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta
on asukkaiden huolehdittava itse.
Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätevi-
ranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille vara-
tuilla ja merkityillä paikoilla. Auton turha jouto-
käynti on kielletty.

HUONEISTOT
Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita.
Erityisesti klo 22.00–07.00 on vältettävä melua.
Äänekkäiden harrastusten (esim. musiikki, liikun-
ta) harjoittamisessa on otettava huomioon naapu-
rit ja pyrittävä rajoittamaan sen päivittäistä kestoa.
Huoneistoja on hoidettava huolellisesti.
Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista
vioista on viipymättä ilmoitettava isännöinti- ja/ tai
huoltoyhtiölle.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon
naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien
siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on
ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on tehtä-
vä arkisin ennen kello 21.00. Viikonloppuisin täl-
laisia töitä tulee välttää. Rakenteisiin ja putkistoon
kohdistuvia töitä varten on hankittava etukäteen
lupa isännöitsijältä.
WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä,
jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.
Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä
on luotava lumet.
Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

MUUTTOILMOITUS
Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneis-
toon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitetta-
va huoltoyhtiölle.

TOMUTTAMINEN
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on
sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla
arkisin klo 8–10 ja 17–19 sekä lauantaisin ja aat-
toina klo 10–14. Tomuttaminen muina aikoina ja
huoneistoparvekkeiden kaiteiden ulkopuolella on
kielletty. Vaatteiden ja liinavaatteiden ravistelu ja
tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on
sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisä-
puolella.

LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on
pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon
asukkaita tai talossa luvallisissa asioissa liikkuvia
eivätkä liata rakennusta tai tonttia.
Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkei-
hin varatuilla paikoilla tai niiden välittömässä lä-
heisyydessä.

SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa
vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hal-
lintaan oton tai asumisoikeussopimuksen purka-
misen.

Nämä järjestyssäännöt on vahvistettu talohallituk-
sen kokouksessa 22.08.2013.


