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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Talon asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi on talossa lakien, 
asetusten ja kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi voimassa seuraavat järjestyssäännöt.

 • Asukkaiden on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja ja huolehdittava,
  että heidän vieraansa noudattavat myös näitä järjestyssääntöjä. Asukas on vastuussa omista ja
  vieraidensa aiheuttamista vahingoista.
 
 • Yörauhaa häiritsevä soitto ja laulu sekä muu äänekäs toiminta on kielletty
  klo 22.00-7.00 välisenä aikana.

 • Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty.
  Tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa. Yhteistilojen ovet on pidettävä lukittuina.
 
 • Tupakointi huoneistoissa ja kaikissa talon yhteistiloissa on kielletty.
 
 • Taulujen ja julisteiden kiinnittäminen huoneiston seiniin on sallittu vain nastoilla tai pienillä
  taulukoukuilla. Seiniin ei saa kiinnittää mitään liimaamalla, teippaamalla tai muulla seinään jälkiä
  jättävällä tavalla. Reikien poraaminen seiniin on ehdottomasti kielletty.
 
 • Kotieläinten pito on sallittu vain isännöitsijän ja kämppäkaverin (soluasunnot) luvalla.
  Kauratiellä ja Kampuskaarre 1:ssä kotieläinten pito on kielletty

 • Asunnoissa tai yhteisissä tiloissa vesijohdoissa, hanoissa , lämpöpattereissa tai muissa
  vastaavissa laitteissa ilmenneistä vioista on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiölle.
 
 • Roskat ja jätteet on lajiteltava ohjeen mukaisesti ja toimitettava niille kuuluviin jäteastioihin.
  Lajitteluun kuulumattomat jätteet ja romut (televisiot, tietokoneet, huonekalut, ym.) asukas on
  velvollinen toimittamaan itse asianmukaisesti kaatopaikalle tai muuhun jätteenkeräyspisteeseen.

 
JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN SAATTAA AIHEUTTAA
VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN TAI  VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMISEN.
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RULES AND REGULATIONS

To ensure the health, comfort and safety of all of our residents, we require that all residents
not only follow the law, statutes and city regulations, but also the following rules and regulations.

 • Residents and their guests are to conduct themselves in a manner that does not compromise the   
  household peace in the building, and are further responsible for any damage caused by themselves
  or their guests. 

 • Any activity that disturbs others such as playing, singing or other noisy activities are forbidden
  between 10 pm and 7 am.

 • There should be no excessive noise made in the common facilities, nor should one loiter in them. 
  All belongings are to be stored in the facilities assigned to that purpose. All doors to common facilities  
  should be kept locked at all times.

 • Smoking is forbidden in all apartments and common facilities.

 • Paintings and posters should only be hung up with tacks or small painting hooks. Nothing is to be
  attached to the walls by gluing, taping or any other method that would stain the walls. 
  Drilling holes into the walls is strictly forbidden.

 • Keeping household pets is allowed only with permission from the manager and your room-mate
  (if in a dorm room). Pets are not allowed in Kauratie and Kampuskaarre 1.

 • If there are any perceived faults with water taps, pipes, radiators, or similar problems, either in the 
  apartment or common facilities, a fault report should be sent to maintenance immediately. 

 • Rubbish must be separated according to instructions and disposed of in the appropriate bins. 
  Any waste or junk inappropriate for regular disposal (e.g. televisions, computers, furniture, etc)
  should be taken by the resident themselves to the appropriate disposal place.

 
VIOLATING THESE RULES AND REGULATIONS MAY MAKE YOU
LIABLE TO COMPENSATIONS OR TERMINATION OF LEASE!


