
Asunto Oy Helsingin Ilta-aurinko JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  
 

Asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat tässä talossa voimassa järjestyslain 

lisäksi seuraavat järjestysmääräykset: 

HUONEISTOT 

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Melua on erityisesti vältettävä klo 22.00-07.00. 

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipy-
mättä ilmoitettava isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. 

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Jokainen asukas 
huolehtii itse asuntonsa lattiakaivon, liesituulettimen ja ilmanvaihtoventtiileiden säännöllisestä puhdistuk-
sesta. 

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja puhtaina lumesta ja jäästä. Mattoja ja vuodevaatteita ei saa puistella 
parvekkeen ulkopuolella. Grillaaminen sekä muu ruuanlaitto on parvekkeella kielletty. 

Lintujen ja muiden luonnoneläinten ruokkiminen parvekkeella ja piha-alueella on ehdottomasti kielletty. 

YHTEISET TILAT 

Ulko-ovet pidetään lukittuina. Ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. 

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

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tavaroiden säilyttäminen 
porrashuoneissa on ehdottomasti kiellettyä. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava palo-
turvallisuussäännöksiä. 

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

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava ensisijaisesti huoltoyhtiölle. Huoneistoja ei saa tuulettaa rappu-
käytävään. 

TOMUTTAMINEN 

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla arkipäivi-
sin klo 8.00-20.00. 

PYSÄKÖINTI 

Autohallissa pysäköitävistä ajoneuvoista ei saa aiheutua ylimääräistä riskiä eikä haittaa muille autohallin käyt-
täjille.  

Autohallissa ei saa säilyttää muuta irtainta omaisuutta. 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. 

Autojen tarpeeton joutokäynti on kielletty. 

Autojen pesu yhtiön alueella on kielletty. 

Autohallissa ei saa suorittaa haittaa aiheuttavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 

JÄTEHUOLTO 

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

Muiden, kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jät-
teet on toimitettava jäteviranomaisten niille varaamille paikoille. 

LEMMIKKIELÄIMET 

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä huoneistojen ulkopuolella. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita, talos-
sa luvallisilla asioilla liikkuvia, eivätkä saa liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty koko 
piha-alueella, erityisesti lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. 

MUUTTOILMOITUS 

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava kiinteistön edustajalle. 
Vuokralainen vastaa huoneiston avaimista vuokra-aikana sekä avainten luovutuksesta yhtiön edustajalle vuok-
rasuhteen päättyessä. Lisäksi on noudatettava viranomaismääräyksiä. 

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN 

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen pur-
kamisen. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyk-
siä. 
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