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Siilinjärven Asumisoikeus Oy / Kasurilantie 21 

_____________________________________________________ 

ASUMISOHJEET JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

- Kasurilantie 21 asukaskokous hyväksyi säännöt kokouksessaan 22.10.2019 
- Siilinjärven Asumisoikeus Oy:n hallitus vahvistaa lopullisen sisällön ja  
- hallituksen vahvistamat säännöt toimitetaan Kasurilantie 21 kaikkiin asuntoihin 

_______________________________________________________________________________________  

Näiden asumisohjeiden ja järjestyssääntöjen tavoitteena on ensisijaisesti turvata asukkaiden 
asumisviihtyvyys, turvallisuus ja kotirauha.   

Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. 
Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä asumisohjeita ja 
järjestyssääntöjä.  

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on lisäksi noudatettava järjestys- ja muiden lakien sekä 
asetusten määräyksiä.   

  

YHTEISET TILAT JA PIHA-ALUEET  

Yhteisiksi tiloiksi luetaan rappukäytävät, kuivaushuoneet, kellarikäytävät, piha-alueet ym. tontin 
rajojen sisäpuolella asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitetut alueet ja tilat.  

Urheilu- tms. laitteiden asentaminen piha-alueille ilman yhtiön lupaa on kielletty. 

Ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Kuljettaessa on huolehdittava, että ovet lukkiutuvat uudestaan.  

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä ja niissä on 
vältettävä metelöintiä. Kiinteistöjen yhteisissä tiloissa havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön 
edustajille.  

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa ja palovaarallisten 
aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä.  

Asuntojen ulkopuolisten kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien ym. asentaminen on 
sallittu vain yhtiön luvalla.  

Yhteiset työkalut on käytön jälkeen palautettava niille varatuille paikoille.  

 

JÄTEHUOLTO  

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina ja lajiteltuina jäteastioihin. Ympäristölle 
haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten varaamille paikoille. Muiden kuin talousjätteiden 
poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.  



2/3 
 

 

PYSÄKÖINTI 

Asukkaiden autoille on varattu paikat. Taloissa käyville vieraille on merkittyinä kaksi autopaikkaa. 
Autojen säilytys kulkuväylillä on kielletty huoltotöiden ja hälytysajon turvaamiseksi. 

Autolämmittimien liitosjohdot ovat turvallisuusriski ja ne on aina otettava pois tolpasta 
lämmityksen päätyttyä tai auton ollessa ajossa. 

Autojen pesu pihalla on kielletty. 

 

HUONEISTOT 

Huoneistoksi luetaan asuintilat, huoneistokohtaiset säilytystilat ja parvekkeet sekä niissä olevat 
kiintokalusteet ja laitteet. 

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 06.00 tulee välttää häiriötä 
aiheuttavia ääniä. 

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti.  

Parvekkeen puhdistamisessa väljän veden käyttö on kielletty veden valumisvaaran vuoksi.   

Huoneistoissa tehtävissä kunnostus- ja muutostöissä on noudatettava yhtiön laatimaa ohjetta 
Asumisoikeuden haltijan suorittamat muutostyöt / Asumisaikaisten muutostöiden ohje.  

Huoneistoissa havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.  Kiireellisissä tapauksissa 
(esim. vesiputken rikkoutuminen) on ilmoitettava suoraan kiinteistöhuoltoyhtiölle vaurioiden ja 
haittojen minimoimiseksi.   

Huoneistojen korjausvastuut löytyvät Vastuunjakotaulukosta.  

Pyykkikoneen ja astianpesukoneen käyttöhana on aina suljettava, kun kone ei ole käytössä.  

 

KUIVAUSHUONE  

Kuivaushuoneen käytössä tulee noudattaa varauslistaa, johon varaaja merkitsee tarvitsevansa 
narumäärän.    

 

TOMUTTAMINEN  

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain piha-alueella tähän tarkoitukseen 
varatuilla tomutustelineillä klo 06.00 – 22.00.   

Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen parvekkeiden 
kaiteiden ulkopuolella on kielletty.  
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LEMMIKKIELÄIMET  

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon 
asukkaita ja heidän vieraitaan eikä talossa huoltoasioissa liikkuvia henkilöitä.   

Lemmikkieläimet eivät saa liata yhteisiä sisätiloja eivätkä rakennusten ulkopintoja. 
Lemmikkieläimet eivät saa tehdä tarpeitaan piha-alueille.   

Lemmikkieläinten aiheuttamista teknisistä vaurioista huoneistoissa ja yhteisissä tiloissa sekä 
korjauskuluista vastaa aina lemmikkieläimen omistaja.  

 

ALIVUOKRALAISET  

Alivuokralaisen ottamisesta tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa Siilinjärven Asumisoikeus Oy:lle. 

 

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN  

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa johtaa asumisoikeussopimuksen purkamiseen 

 

Määräykset on asukkaiden kuulemisen jälkeen vahvistettu yhtiön hallituksessa 26.11.2019  

  

 


