ASUKASOPAS

Tervetuloa uuteen kotiin!
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Tervetuloa uuteen kotiin!
Asukasoppaaseen on koottu tärkeimpiä asumiseen liittyviä asioita. Tutustu oppaaseen huolella! Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan myös asukasoppaasta löytyviä
ohjeistuksia ja neuvoja.
Jos et löydä jotakin asiaa oppaasta, ole yhteydessä toimistoomme!

Ota yhteyttä:
Pirkan Opiskelija asunnot – POAS
Sorsapuisto 1
33500 Tampere
Vaihde: 040 668 6008
toimisto@poas.fi
Palveluajat:
Ma: 9.00–15.00
Ti: 10.00–15.00
Ke-pe: 9.00–15.00
sekä joka kuukauden ensimmäinen arkipäivä klo 9–17
Tarkistathan muut yhteystiedot, asuntokohteesi huoltopalvelut
sekä mahdolliset palveluaikojen poikkeukset nettisivuiltamme.

poas.fi

SISÄLLYSLUETTELO
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Muuttajan muistilista
Tarkista, että:
•

Edellisen asunnon mahdolliset sähkö-, netti– ja
muut sopimukset on irtisanottu

•

Edellinen asunto on siivottu kunnolla ja avaimet
palautettu

•

Muuttoilmoitus on tehty Postiin ja väestörekisteriin
(katso QR-koodi)

•

Olet ilmoittanut osoitteenmuutoksesta mm. vakuutusyhtiöön, pankkiin, lehdille, järjestöihin ja yhdistyksiin joissa olet mukana, lasten
kouluihin ja päiväkoteihin sekä ystäville ja sukulaisille

Muuttaessasi POASille:
•
•

Maksa vakuusmaksu ennen avaimien noutoa (laskun saat POASilta)

•

Täytä sisäänmuuttotarkastus asukassivustolla seitsemän (7) päivän
kuluessa sopimuksen alkamisesta

•

Tutustu asukastiedotteisiin sekä saunojen, pesulan ja muiden yleistilojen varaamiseen Kodinportaalissa. Kodinportaaliin pääset POASin
asukassivuilta, lue lisää s. 48

•
•

Ota POASin somekanavat seurantaan

Rekisteröidy POASin asukassivustolle verkkopankkitunnuksilla (jos
sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit tunnistautua POASin toimistolla passin tai henkilökortin avulla). Lue lisää asukassivustosta s.
45

Ota kotivakuutus tai siirrä vanha vakuutuksesi uuteen kotiisi!

poas.fi
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Seuraa meitä somessa!
poaskoti
Pirkan Opiskelija-asunnot – POAS
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy – POAS
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1 Sopimusasiat
Hyvä tietää

Tutustu tähän oppaaseen huolella. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan myös asukasoppaasta löytyviä ohjeistuksia ja neuvoja!

Vuokraan sisältyy:
•
•
•

Sähkö (Poikkeuksena Nuolialantie 48, jossa vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen)
Vesi
Kaapeli-TV (palveluntarjoana Elisa)

Internet
Tarjoamme asukkaillemme lisäpalveluna ilmaisen internetyhteyden. Asunnoistamme löytyy kahden tyyppisiä nettiyhteyksiä:
• DNA Netti taloyhtiölaajakaista (kohteissa Ritakatu 13 E-J sekä Ritakatu 3 K-M)
• POASnet (kaikki muut kohteet)
Lue lisää s. 54

Autopaikat
Asuntokohteidemme autopaikat vuokrataan eParkingin kautta. Lue lisää s. 52
Moottoriajoneuvoja saa pysäköidä ainoastaan niille tarkoitetuille paikoille. Ajoneuvojen seisottaminen ovien edessä ja pelastusteillä on ehdottomasti kielletty. Pysäköinnille varatut
paikat eivät ole romuautojen tai muutoin käyttämättömien ajoneuvojen säilytyspaikkoja.

Lemmikit
Yksiöihin, kaksioihin ja kolmioihin lemmikit ovat tervetulleita. Lemmikit ovat kiellettyjä soluasunnoissa ja semisoluissa.

Sähköiset palvelut
POASin asukassivusto: Asukassivusto on asukkaidemme sähköinen palvelujärjestelmä, jonka avulla hoituvat kaikki asumiseen liittyvät asiat:
• Vuokrasopimuksen tietojen tarkastelu
• Vuokran saldo, laskut ja tehdyt maksusuoritukset
• Vikailmoituksen tekeminen ja niiden seuranta
• Yhteydenotot POASille
• Yhteys varausjärjestelmä Kodinportaaliin, josta näet ajankohtaiset tiedotteet ja pääset
varaamaan pyykki- ja saunavuorot
Lue lisää asukassivustosta s. 45
Häiriöilmoituslomake: Nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella voit ilmoittaa mahdollisista
häiriöistä tai ilkivallasta. Lue lisää s. 19
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Vakuusmaksu
Vakuuden määrä riippuu asunnon koosta, ja se maksetaan ennen vuokrasuhteen alkamista vuokranantajan pankkitilille. Vakuuslaskun saat POASilta. Maksukuitti suoritetusta vakuusmaksusta tulee esittää vuokranantajalle viimeistään avainten luovutuksen yhteydessä. Emme hyväksy maksusitoumuksia, vaan tuen maksajan tulee maksaa vakuusmaksu suoraan POASin tilille.

SEPA-alueen ulkopuolelta tulevissa maksuissa on huomioitava pankkien mahdolliset veloitukset. Maksaja vastaa kustannuksista, ja vakuus tulee maksaa POASin tilille täysimääräisenä. Lisätietoa saat omasta pankistasi.
Vakuus ei ole sama asia kuin vuokraennakko. Vakuutta ei voida siis käyttää kattamaan vuokrarästejä vuokrasuhteen keston aikana, vaan vakuus on koskematon vuokrasopimuksen
päättymiseen asti. Vakuusmaksu luovutetaan vuokranantajalle vuokrasopimuksen kaikkien
ehtojen täyttymisen vakuudeksi (vuokra, erilliskorvaukset, asunnon hoitovelvoite).
Vakuudelle ei makseta korkoa. Vakuus pyritään palauttamaan asiakkaan pankkitilille kolmen viikon kuluessa avainten takaisinluovutuksesta tai asunnon vapauduttua mahdollisesti
tehtävän uusintakuntotarkastuksen jälkeen, ellei vakuudesta ole pidätettävää. Sopimuksen
päätyttyä asunto tarkastetaan.
Tarvittaessa vakuudesta voidaan pidättää esimerkiksi:
• Vuokranantajan saamisia (vuokrat, erilliskorvaukset, perimiskulut, oikeudenkäyntikulut,
viivästyskorot)
• Mahdollinen lukon uudelleensarjoitus ja uudet avaimet sekä tilauksesta perittävä toimistomaksu
• Tahallisten vahingontekojen korjaaminen asunnossa
• Asunnon huonosta kunnosta johtuen vuokranantajan teettämät siivoukset ja korjaukset
• Muut hinnastossa luetellut POASille aiheutuvat kulut.
Hinnaston löydät sivuilta 41–43 tai osoitteesta poas.fi/hinnasto
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Vuokranmaksu
Vuokranmaksupäivä on pääsääntöisesti joka kuun 5. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.
Vuokrasuhteen alkaessa saat koontilaskun, josta löytyy vuokrien eräpäivät aina seuraavan
vuoden helmikuun loppuun asti.
Vuokria tarkistetaan vuosittain ja uudet vuokralaskut lähetetään asukkaille marrasjoulukuussa. Ilmoitathan vuokravalvontaan, jos et ole saanut uusia vuokralaskuja 31.12.
mennessä.
Ongelmia vuokranmaksun kanssa?
Jos sinulla on ongelmia vuokranmaksun kanssa, otathan välittömästi yhteyttä vuokravalvontaan. Pystymme tarvittaessa joustamaan vuokranmaksussa ja tekemään maksusuunnitelman, mikäli olet ajoissa yhteydessä.
Mikäli et ole ollut vuokravalvontaamme yhteydessä ja lähettämillämme maksuhuomautuksilla ei ole vaikutusta, siirrämme perittävämme Intrumin hoidettavaksi. Kun perintä on
siirretty Intrumiin, ja olet saanut sieltä muistutuskirjeen, tulee sen jälkeen maksuista sopia
ainoastaan Intrumin kanssa muistutuskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ota yhteyttä vuokravalvontaan lähettämällä
viesti asukassivuston kautta. Lue lisää s. 45

Asumistuki
Suosittelemme yleisen asumistuen maksamista suoraan vuokranantajan tilille. Ilmoita
Kelaan POASilta saadut maksutiedot asumistuen maksamista varten.

Kotivakuutus
Asunnon sisällä oleva irtaimisto korvataan vain asukkaan omasta kotivakuutuksesta. Vahingon sattuessa POASin kiinteistövakuutus korvaa vain asunnon rakenteet ja kiinteät kalusteet. Asukkaan omat kalusteet sekä irtaimistovaraston irtaimiston korvaa ainoastaan asukkaan oma kotivakuutus.
Kiinteistön vakuutus ei myöskään korvaa asukkaan irtaimiston aiheuttamaa vesivahinkoa.
Esimerkiksi akvaarion, pyykinpesukoneen tai muun vastaavan rikkoutumisen aiheuttamat
vahingot voidaan korvata vain asukkaan omasta kotivakuutuksesta.
Huolehdi siis uuteen asuntoon muuttaessasi, että kotivakuutuksesi on kunnossa!
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Avaimet
Avainten luovutus
Avaimet noudetaan toimistolta (Sorsapuisto 1, 33500 Tampere) vuokrasopimuksen alkamispäivänä kello 12.00 jälkeen tai seuraavana arkipäivänä, mikäli vuokrasopimus alkaa viikonloppuna tai arkipyhänä. Mikäli asunto on tyhjä ja muuttovalmis, vuokrasopimuksen alkamisaikaa voidaan mahdollisuuksien mukaan aikaistaa.
Avaimia noudettaessa mukanasi täytyy olla henkilöllisyystodistus sekä kuitti vakuuden
maksamisesta. Mikäli joku toinen hakee avaimet puolestasi, hänellä täytyy olla mukana
kuitti vakuuden maksusta sekä valtakirja.
Avainten palautus
Kun vuokrasopimus päättyy, avaimet on palautettava viimeistään vuokrasopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä kello 12.00 mennessä POASin toimistoon. Kello 12.00 jälkeen
palautetuista avaimista peritään voimassa olevan korvaushinnaston mukainen myöhässä
palautettuja avaimia koskeva maksu. Toimistomme etuovessa on myös postiluukku
avaimien palauttamista varten. Mikäli haluat palauttaa avaimet luukkuun, sinun tulee kuitata avaimet palautetuksi sähköpostitse.
Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty. Mikäli asukas ei vuokrasuhteen päätyttyä
luovuta vuokranantajalle takaisin kaikkia vuokrasuhteen alkaessa saamiaan alkuperäisiä
avaimia, pidätetään vakuudesta tarvittava summa kyseessä olevan huoneiston lukon uudelleen sarjoittamiseksi. Mikäli vakuus ei riitä kulujen kattamiseen, laskutetaan asukasta
ylimenevältä osalta.
Kadonnut avain
Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa välittömästi POASin toimistoon. Kadonneiden
avainten korvaamisesta ja lukkojen uudelleen sarjoituksesta perimme voimassa olevan
hinnaston mukaisen maksun.
Hinnaston löydät sivulta 41-43 tai nettisivuiltamme osoitteesta poas.fi/hinnasto.
Ovenavaukset
Jos tarvitset ovenavausta, ota yhteyttä kohteesi huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiösi yhteystiedot löydät
nettisivuiltamme: poas.fi/huoltoyhtiot
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Muuttolaatikot sisään muuttaville
POAS haluaa osaltaan helpottaa uusien asukkaiden muuttoa ja tarjota sisään muuttaville
uusille asukkailleen muuttolaatikot veloituksetta. Ehtona on, että asukas muuttaa POASille
asumaan. Sopimuskumppanimme Hakonen Solutions toimittaa laatikot asukkaalle kaikkialle Suomeen (Ahvenanmaata lukuun ottamatta).
Yksin muuttavalle toimitetaan enintään 20 kpl muuttolaatikoita. Kahdelle tai useammalle
henkilölle toimitetaan enintään 30 kpl muuttolaatikoita (henkilömäärällä tarkoitetaan sopimusosapuolia eli sopimuksen allekirjoittaneita henkilöitä).
Täytä ja lähetä lomake alla olevasta linkistä. Hakonen Solutions ottaa sinuun yhteyttä kolmen (3) arkipäivän kuluessa, ja voitte sopia toimitusajankohdan ym. asiat.
https://portaali.tampuuri.fi/poas/muuttolaatikkotilaus
Mikäli tarvitset muuttoapua, käytössäsi on POASin ja Hakonen Solutionsin välinen sopimushinnasto. Tiedustele hintoja suoraan Hakoselta.

Muistathan kierrättää pahvilaatikot muuton jälkeen tai voit käyttää niitä esim. tavaroiden
säilytykseen.
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Asukasmuutokset
Uuden henkilön liittämisestä sekä toisen henkilön poistamisesta sopimukselta peritään
toimistomaksu, joka on kulloisenkin hinnaston mukainen. Katso hinnasto sivulta 41-43 tai
osoitteesta poas.fi/hinnasto

Asukkaan liittäminen vuokrasopimukseen
Mikäli asumisaikanasi asuntoosi muuttaa lisäksesi toinen henkilö, hänen täytyy toimittaa meille asuntohakemus, josta selviää tarkka osoite, mihin hän on muuttamassa ja
mistä alkaen. Uusi vuokrasopimus ei voi alkaa takautuvasti. Hakemus toimitetaan kotisivujemme kautta sähköisesti. Ilmoita saapuvasta hakemuksesta POASin toimistolle.
Henkilön liittäminen uudelle sopimukselle tehdään toimistolla aina kuun alussa. POAS
lähettää uuden vuokrasopimuksen allekirjoitettavaksi kaikille sopimusosapuolille ensisijaisesti sähköisesti. Tarkistamme myös sopimukselle lisättävän henkilön luottotiedot.

Asukkaan poistaminen vuokrasopimuksesta
Jos haluat irtisanoa oman osuutesi vuokrasopimuksesta, tulee molempien asukkaiden ensin irtisanoa yhteinen vuokrasopimus!
Irtisanominen tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Tarvittaessa sen voi tehdä myös toimistollamme tai tulostamalla nettisivuilta löytyvän irtisanomislomakkeen ja palauttamalla
täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen toimistollemme. Lue lisää: poas.fi/irtisanominen/
Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi,
mikäli sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä.
Irtisanomisaika näissä tapauksissa on AHVL:n mukainen yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien
sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu! Eli, jos asunto irtisanotaan esimerkiksi
tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä
päivänä.
Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei
hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän nimiin. Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on uuden asukkaan maksettava uusi vakuusmaksu.
Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.
Jos teette irtisanomisen irtisanomislomakkeella, täyttäkää myös nettisivuilta löytyvävakuuden siirtolomake. Jos teette irtisanomisen sähköisesti, voitte mainita irtisanomislomakkeella, miten haluatte vakuuden kanssa toimittavan.
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Asunnon vaihto
Mikäli haluat vaihtaa asuntoa POASin sisällä, sinun tulee toimittaa meille uusi asuntohakemus. Asuntohakemus on voimassa 3 kuukautta. Voit muokata tai uusia hakemuksesi
asukassivustolla, lue lisää s. 45. Asunnonvaihdosta peritään hinnaston mukainen toimistomaksu. Katso hinnasto sivulta 41-43 tai nettisivuiltamme poas.fi/hinnasto.
Myös vaihtotapauksissa asukasvalinnoissa huomioidaan asunnon tarve ja kiireellisyys.
Asukkaat eivät voi keskenään sopia asunnon vaihdosta; kaikki asukasvalinnat ja sopimuksiin liittyvät asiat hoidetaan aina POASin toimistolla. Vaihdon tapahtuessa muuttoaikatauluista pystytään sopimaan joustavasti ja nykyisen asunnon vakuus voidaan siirtää tulevaan asuntoon. Kelalta saatua vakuutta ei voida siirtää, sillä se on asuntokohtainen.

Alivuokraaminen ja asunnon väliaikainen luovutus
Alivuokraaminen tarkoittaa sitä, että vuokraat osan asunnostasi (korkeintaan puolet) alivuokralaisen käyttöön. Huoneiston väliaikaisella luovutuksella tarkoitetaan sitä, että
vuokraat koko asuntosi tilapäisesti väliaikaisen asukkaan käyttöön.
Alivuokrasopimuksesta tai asunnon väliaikaisesta luovuttamisesta tulee tehdä kirjallinen
sopimus, joka toimitetaan liitteineen POASin toimistolle. Valmiit sopimuspohjat löydät
nettisivuiltamme. Ennen sopimuksen tekemistä tulee tutustua lakiin asuinhuoneiston
vuokrauksesta, josta löytyy tarkempia tietoja. Alivuokralaisen tai väliaikaisen asukkaan
tulee myös sitoutua noudattamaan POASin järjestyssääntöjä. Lue lisää s. 14-15
Asunnon alivuokraaminen
Voit ottaa asuntoosi alivuokralaisen, jolloin voit alivuokrata korkeintaan puolet huoneistostasi alivuokralaisen käyttöön. Alivuokralaisen ei tarvitse täyttää POASin kriteereitä.
Asunnon väliaikainen luovutus
Voit luovuttaa asuntosi väliaikaisesti toiselle opiskelijalle tai alle 30-vuotiaalle työssäkäyvälle nuorelle (kohteesta riippuen) tilapäisen poissaolosi ajaksi. Huomioithan kutenkin, että vuokrasopimuksesi ja vastuusi asunnosta sekä vuokranmaksusta säilyvät ennallaan. HUOM! POAS ei tarkista väliaikaisen asukkaan luottotietoja. Väliaikaiselta asukkaalta peritty vuokra ei saa olla korkeampi kuin POASin vuokralaisen tulee maksaa POASille.
Sekä POASin vuokralaisen että väliaikaisen asukkaan tulee toimittaa vaadittavat tilanteen mukaiset liitteet. Sopimus asunnon väliaikaisesta luovutuksesta tulee olla molempien osapuolten allekirjoittama ja se tulee toimittaa toimistollemme liitteineen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen väliaikaisen luovutuksen alkamista.
POAS ei vastaa sopimusten tekemisestä eikä etsi väliaikaisia asukkaita asuntoihin. Asuntojen eteenpäin vuokraaminen Airbnb:n ym. vastaavien palveluiden kautta on kielletty!
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Irtisanominen
Asunnon irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti. Ilmoitus puhelimitse tai sähköpostilla
ei riitä asunnon irtisanomiseen. Mikäli sopimus on useamman henkilön nimissä, täytyy
kaikkien sopimusosapuolien tehdä irtisanominen.
Irtisanomisilmoituksen voi tehdä:
• Sähköisesti: poas.fi/irtisanominen
• Toimistollamme
• Täyttämällä ja allekirjoittamalla nettisivuiltamme löytyvän irtisanomislomakkeen ja lähettämällä sen POASin toimistolle joko kirjeitse tai sähköisesti

Asunnon irtisanomisaika on AHVL:n mukainen yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.
Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, jos
huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.
Katso lisätietoa loppusiivouksesta s. 39, avainten palautuksesta s. 9 ja vakuuden palautuksesta s. 7.
Irtisanomisbonus
POASilla on käytössä asukkaalle maksettava irtisanomisbonus, mikäli asunto irtisanotaan
vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Bonuksen
suuruus on 50 euroa.
Irtisanomisbonus maksamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja:
• Irtisanominen suoritetaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen sopimuksen
päättymistä
• Asiakkaalla ei saa olla vuokra- tai muita velkoja vuokranantajalle: bonusta ei voi käyttää
saamisten vähentämiseen
• Vakuus pitää olla kokonaisuudessaan palautuskelpoinen (asunto siivottu, avaimet palautettu jne.)
• Irtisanomisbonus maksetaan aina rahana vakuusmaksun palautuksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamalle tilille
• Bonus koske sisäisiä asunnonvaihtoja/tilanteita joissa toinen/toiset vuokrasopimuksen
allekirjoittaneet jäävät asumaan huoneistoon (huoneisto ei vapaudu).
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Järjestyssäännöt
1.

Kaikki taloon tai talosta muuttaneet asukkaat on viipymättä ilmoitettava talon asukasluetteloon merkitsemistä varten POASille.

2.

Asukkaiden rauhaa häiritsevä toiminta huoneistoissa, yhteistiloissa sekä piha-alueella
on kielletty, erityisesti klo 22–07 välisenä aikana on noudatettava hiljaisuutta. Mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti.

3. Runkoääniä aiheuttavat reikien poraamiset ym. työt ovat sallittuja vain arkisin klo 08–20
välisenä aikana.
4. Mattojen ja vuodevaatteiden ym. tomutus on sallittua mattotelineellä arkisin klo 08–20
sekä lauantaisin ja aattoina klo 08–17. Telinettä ei saa pitää varattuna kauempaa kuin
maton tai muun vaatteen puhdistus vaatii.
5. Kaikenlainen tomutus parvekkeilla ja porraskäytävillä on kielletty. Pyykinkuivaus ja tavaroiden säilytys parvekkeilla on sallittua ainoastaan kaidetason alapuolella.
6.

Huoneistojen tuuletus porraskäytäviin on kielletty.

7. Roskat, jätteet, muovit ja paperit on vietävä niitä varten varattuihin säiliöihin. Säiliöiden
kannet on pidettävä suljettuina. Asukas on itse velvollinen toimittamaan kaatopaikalle
jätesäiliöihin soveltumattomat tavarat.
8.

Yhteistiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä sekä käsiteltävä niissä olevia laitteita ja irtaimistoa asianmukaisesti. Yhteistiloista poistuttaessa valot on sammutettava
ja ovet suljettava.

9.

Tavaran säilyttäminen porras- ja kellarikäytävissä on kielletty.

10. Ulkoiluvälinevarastossa saa säilyttää vain käytössä olevia ulkoiluvälineitä. Jokaisen on
huolehdittava siitä, että polkupyörät, sukset ym. välineet ovat asianmukaisessa järjestyksessä.
11. Tupakointi, asiaton oleskelu ja leikkiminen porraskäytävissä ja muissa yhteistiloissa on
kielletty.
12. Autojen pysäköinti talon piha-alueella on kielletty. Vain välttämätön huoltoajo talon
tontille on sallittu. Autot tulee säilyttää pysäköintialueella. Ajoneuvon pesu tontilla ja pysäköintialueella on kielletty.
13. Asukas, jonka aiheuttamana talon omaisuutta vahingoittuu, on velvollinen tekemään
siitä ilmoituksen toimistoomme sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
14. Erilaiset vuodot johdoissa ja WC-laitteissa sekä muut niissä sattuneet häiriöt on viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle. Asukkaan huolimattomuudesta aiheutuneet sähkö-,
vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteiden aiheuttamat vahingot on asukkaan itse korvattava.
15. Avotulen tekeminen sekä tulenarkojen ja räjähtävien aineiden säilytys yhteistiloissa ja
irtaimistovarastoissa on kielletty. Grillaaminen kaasugrillillä parvekkeilla on kielletty.
Kaasugrilliä saa käyttää vain sellaisissa asunnoissa, joissa on oma piha-alue. Sähkögrillin
käyttö parvekkeilla on sen sijaan sallittua.
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16. Jos asukas pyytää huoltomiestä avaamaan porraskäytävän tai huoneiston oven, on hänen
suoritettava tästä huoltomiehelle huoltoyhtiön määräämä korvaus. Asukkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.
17. Kotieläimien vieminen sauna-, kerho- ja muihin yhteisiin tiloihin on kielletty, ja lemmikkien omistajien on muutenkin huolehdittava, että eläimet eivät likaa talon yleistiloja tai
piha-alueita, eivätkä häiritse asukkaita. Soluasunnoissa ja semisoluissa eivät lemmikit ole
sallittuja.
18. Lintujen ruokinta asuinhuoneiston/-huoneen parvekkeella, mahdollisella ulkopihalla sekä
kiinteistön yhteisissä ulkotiloissa on kielletty.
19. Kilpien yms. kiinnitys seiniin tai oviin sekä antennien tms. asennus on sallittu ainoastaan
toimistomme luvalla.
20. Kaikki POASin kiinteistöt ovat savuttomia 1.1.2019 alkaen. Tupakointikielto käsittää vuokrasopimuksen nojalla vuokralaisen hallinnoimat tilat: asuinhuoneisto/-huone, asuinhuoneiston/-huoneen parveke sekä mahdollinen ulkopiha. Lisäksi tupakointikielto on voimassa
yhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella sekä yhteisillä parvekkeilla. Tupakointi on sallittua vain erikseen sille osoitetussa paikassa kiinteistöjen pihassa, jos kiinteistöllä on tällainen paikka osoittaa.
21. Edellä olevien sääntöjen lisäksi noudatetaan mitä lait, asetukset, kaupungin yleinen järjestyssääntö ja asukaskokousten päätökset määräävät.
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POASin ympäristösertifikaatti
POASille myönnettiin tammikuussa 2019 valtakunnallinen Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti olemme sitoutuneet kehittämään ympäristöasioidemme hallintaa ja noudattamaan sen kriteereitä toiminnassamme.
POASilla ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta oman toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Näiden vaikutusten hallinta on kytketty osaksi jokapäiväistä toimintaamme.
Tavoitteemme on parantaa nykyisiä käytäntöjä ja löytää kokonaan uusia toimintamalleja
ympäristöohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
POASin hallitus, johto ja jokainen työntekijä ovat sitoutuneet omassa työssään ympäristöasioiden huomioimiseen. Ylläpidämme tätä tarjoamalla kaikille POASilla työskenteleville
tietoutta, koulutusta ja muuta välineistöä ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen.
Tavoitteemme on myös lisätä asukkaidemme ympäristötietoutta ja edellyttää omien arvojemme mukaista ympäristöasioihin sitoutumista kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Lue
lisää: poas.fi/ymparistovastuu
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2 Mielekkäästi uudessa kodissa
Häiriötilanteet ja ilkivalta
Asukkaiden tulee noudattaa yleisiä järjestyssääntöjä. Lue säännöt s. 14-15
Jos havaitset häiriöitä tai ilkivaltaa, kannattaa ensin pyrkiä puhumaan asioista suoraan
häiriön aiheuttajan kanssa. Voi olla, että aiheuttaja ei ole edes tiennyt aiheuttavansa häiriötä. Jos olet huomauttanut häiriön aiheuttajaa asiasta, mutta häiriökäyttäytyminen kuitenkin jatkuu, tai jos häiriökäyttäytyjä on aggressiivinen tai käyttäytyy muuten uhkaavasti, ilmoita asiasta POASille häiriöilmoituslomakkeella: poas.fi/hairioilmoitus

Jätä ilmoitus myös, jos havaitset kohteessasi ilkivaltaa. Nimettömänä tulleisiin ilmoituksiin emme voi ottaa kantaa. Ilmoittajan yhteystietoja ei anneta eteenpäin. Tilanteen vaatiessa ota yhteyttä poliisiin.

Vikailmoitus
Kiireellisistä asioista tulee ilmoittaa puhelimitse oman asuntokohteesi huoltoyhtiön ympärivuorokautiseen puhelinpäivystykseen. Kiireellisiä asioita ovat kaikki välitöntä reagointia
vaativat tapaukset, kuten vesivahingot. Katso asuntokohteesi huollon yhteystiedot nettisivuiltamme: poas.fi/huoltoyhtiot/
Kiireettömät korjausta tai huoltoa tarvitsevat asiat tulee ilmoittaa POASille vikailmoituksella. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi korjausta vaativat viat asunnossa tai kiinteistössä
(esimerkiksi ulko-ovi ei mene lukkoon, ikkunalasi rikkoutunut, hajonnut pistoke jne.). Vikailmoitus täytetään asukassivustolla, lue lisää: poas.fi/vikailmoitus

Asukastoimikunnat
Asuntokohteen sisäisestä hallinnosta vastaa asukastoimikunta yhdessä asukasisännöitsijän kanssa. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan — asukaskokoukseen voivat osallistua kaikki talon asukkaat. Asukastoimikunta päättää mm. talkoista, yhteisten tilojen
käytöstä sekä yhteisistä tilaisuuksista.
Asukastoimikuntien yhteystiedot löydät nettisivuiltamme: poas.fi/asukastoimikunnat
Sivuilta löydät myös tiedon siitä, onko kohteellasi Facebook-ryhmä, johon voit liittyä. Facebook-ryhmät ovat asukkaiden ylläpitämiä, ne eivät ole POASin virallisia tiedotuskanavia.

Yhteisten tilojen käyttö
•
•
•
•
•
•

Yleistiloissa lämpötilaksi riittää 17–18 °C
Ilmoita yleisten tilojen mahdollisista vioista POASille vikailmoituksella
Sulje ulko-ovet, ikkunat ja valot tiloista poistuessasi
Pesukoneita, kuivaushuoneen laitteita jne. tulee käyttää energiaa ja vettä säästäen
Poistoilmaventtiilejä ei saa tukkia ja korvausilmaventtiilit tulee olla aina auki
Yleisissä tiloissa ei saa aiheuttaa turhaa meteliä!
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Jätteiden lajitteluopas
Älä vie ehjiä tavaroita ja vaatteita sekajätteeseen. Älä myöskään jätä huonekaluja kohteen
jätepisteelle tai piha-alueille! Tämä on ehdottomasti kielletty! Myöskään rappukäytävään
tai kohteen muihin yleisiin tiloihin ei saa missään nimessä jättää tavaroita ja huonekaluja,
edes ”saa ottaa” -lapulla varustettuna.
Huom! Jätepisteelle tuotujen, sinne kuulumattomien jätteiden, kuten huonekalujen poisviennistä syntyvistä kustannuksista laskutamme niiden tuojaa. Jos tavaroiden tuoja ei ole
tiedossa, lisätään aiheutuneet kulut asuntokohteen yleisiin jätekustannuksiin. Mikäli kohteen jätekustannukset nousevat jatkuvasti, aiheutuu vuokrankorotuspaineita.
Mikäli huomaat, että joku tuo jätepisteelle sinne kuulumatonta jätettä, ilmoitathan asiasta
POASille nettisivuilta löytyvällä häiriöilmoituslomakkeella.

Jos sinulla on ehjää tavaraa, vaatteita tai huonekaluja:
Myy:
Facebookin kirppisryhmät, Tori.fi, ja Huuto.net ovat hyviä paikkoja myydä tavaraa netissä.
Lisäksi Tampereelta löytyy lukuisia itsepalvelukirpputoreja. Myös asuntokohteesi oma Facebook-ryhmä on hyvä paikka vinkata etenkin turhaksi jääneistä huonekaluista, sillä
mahdollinen ostaja saattaa olla lähempänä kuin arvaatkaan!
Lahjoita:
Tiesitkö, että Tori.fi:hin voi laittaa tavaroita, vaatteita ja huonekaluja myös Annetaanilmoituksella? Monet hyväntekeväisyyskirpputorit, kuten Pelastusarmeija ja Fida ottavat
vastaan lahjoituksena hyväkuntoisia vaatteita, sisustustavaroita ja huonekaluja. Myös Facebookista löytyy erilaisia ryhmiä tavaran lahjoittamiseen.
Useilla kierrätyskeskuksilla on myös ilmainen noutopalvelu, mikäli tavara on hyväkuntoista. Katso lisää esimerkiksi pirkanmaankierratys.fi
Nextiili-kierrätyskeskus vastaanottaa puhdasta ja kuivaa tekstiiliä, kuten vaatteita, verhoja
ja muita kodintekstiilejä. Pesussa lähtemättömät tahrat tai reiät eivät haittaa. Katso lisää
nextiili.fi
Huonokuntoiset huonekalut ja isot romut tulee toimittaa jäteasemille tai jätekeskuksiin!
Katso lisätietoa: pjhoy.fi/jateasemat

Repe&Romu
Repe&Romu kiertää Tampereella. Kaverukset ottavat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset
jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Tarkista aikataulu pjhoy.fi/repejaromu
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Yleisohje jätteiden lajitteluun:
Muista aina katsoa säiliön kyljessä olevasta tarrasta, mihin astiaan jätteet laitat. Lisätietoja lajittelusta ja jätelajeihin kuuluvista jätteistä saat esim. Pirkanmaan jätehuollosta: pjhoy.fi/
Biojäte: Ruuantähteet, pilaantuneet elintarvikkeet ilman pakkaustaan, kuoret,
kahvinporot ja suodatinpussit, nenäliinat ja lautasliinat, puiset aterimet, kasvit,
ruoho ja lehdet
Ei kiitos: Purkka, tupakantumpit, nesteet, tuhka, vaipat ja terveyssiteet
Paperi: Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, kirjekuoret, kopio- ja tulostepaperit,
puhelin- ja tuoteluettelot
Ei kiitos: Pahvi, kartonki, märkä tai likainen paperi
Kartonki: Pahvilaatikot, maito- ja mehutölkit, kartonkiset kertakäyttöastiat, paperipussit ja -kassit, käärepaperit, paperirullien hylsyt ja munakennot
Ei kiitos: Märkä tai likainen kartonki
Sekajäte: Likainen paperi, vaipat, posliini ja keramiikkaesineet, kosmetiikka,
tupakan tumpit ja tuhka, lemmikkien jätteet, rikkinäiset kasetit, CD- ja DVDlevyt, hehku- ja halogeenilamput
Metalli: Säilyketölkit, pantittomat juomatölkit, alumiinivuoat ja -foliot, kattilat
ja paistinpannut, ruokailuvälineet, tyhjät maalipurkit ja paineettomat aerosolipullot
Ei kiitos: Sähkö- ja elektroniikkaromu, kaasupullot, vaarallinen jäte
Lasi: Tyhjät lasipurkit ja pullot
Ei kiitos: Kristalli, keramiikka ja posliini, ikkunalasi, pullojen ja purkkien kannet,
hehku- ja halogeenilamput
Muovit: Tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten elintarvikepakkaukset, pesuainepakkaukset, muovipussit, -kääreet, pullot ja purkit.
Mikäli kohteessasi ei ole muovinkeräyssäiliötä, muovijätteen voi viedä
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ekopisteisiin. Lisätietoa osoitteesta
kierratys.info/
Ei kiitos: likaiset muovipakkaukset, PVC 03 -pakkaukset, muut muovituotteet (esim. lelut, astiat, ämpärit)
Sähkölaitteet: Televisiot, radiot, pesukoneet jne.
Vie sähkölaitteet jäteasemille, Repe&Romu -kierrokselle, tai kauppojen SERkierrätyspisteille
Vaarallinen jäte: Maalit, lakat, liuottimet, ohenteet, kemikaalit, akut, loisteputket jne.
Vie kodin vaarallisten jätteiden vastaanottoon jäteasemalle tai jätekeskukseen.
Myös Repe&Romu-kierros kerää vaarallista jätettä. Säilytä vaarallinen jäte alkuperäisessä pakkauksessaan.
Vie lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin
Vie paristot ja kännykän akut niitä myyviin liikkeisiin
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Energian säästö alentaa asumiskustannuksiasi!
Huomattava osa asumiskustannuksista muodostuu lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutuksesta. Näiden hyödykkeiden säästeliäs käyttö auttaa sekä ympäristöä että pitämään asumiskustannukset mahdollisimman edullisella tasolla. Lue tästä, miten voit säästää energiaa lämmityksen sekä sähkön- ja vedenkulutuksen osalta.
Lämmitys:
• Hanki lämpömittari huonelämpötilan seuraamiseksi ja kiinnitä se esim. väliseinään
• Sopiva huonelämpötila on 20–22 °C, ilmoita POASille liian korkeista lämpötiloista vikailmoituksella.
• Yhden asteen korotus huonelämpötiloissa nostaa lämmityskustannuksia 5 %
• Säädä patteriventtiileillä lämpötila sopivaksi, älä tuuleta ulos liikaa lämpöä
• Tarkkaile ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden ja rakenteiden kuntoa ja ilmoita
vioista POASille vikailmoituksella
• Käytä lämmintä vettä säästeliäästi, se on kaksi kertaa kalliimpaa kuin kylmä vesi
• Tarkkaile, että porrashuoneen ja kellarin ovet sulkeutuvat tiiviisti
Sähkön kulutus:
• Tutustu huolellisesti kotitalouskoneiden käyttöohjeisiin ja noudata niitä
• Älä säädä saunan kiukaan termostaattia tarpeettoman korkeaan lämpötilaan
• Huolehdi, että ilma pääsee kiertämään kiukaan kivien ja vastusten välissä
• Puhdista jääkaapin ja pakastimen lauhdutinpatteri (laitteen takana) vähintään
muutaman kerran vuodessa
• Huolehdi, että ilma pääsee vapaasti kiertämään jääkaapin tai pakastimen lauhduttimen ympärillä
• Sulata pakastin tai pakastelokero viimeistään, kun jäähdytyspinnoissa on huurretta 5-10 mm. (Huolehdi, ettei sulamisvesi pääse lattialle.)
• Älä pidä jääkaapissa tai pakastimessa tarpeettoman kylmää lämpötilaa
• Hanki jääkaappiin ja pakastimeen lämpömittari
• Älä laita jääkaappiin tai pakastimeen lämpimiä ruokia
• Tarkasta jääkaapin ja pakastimen oven tiivisteiden kunto ajoittain
• Käytä loisteputkivalaisimia tai ns. säästölamppuja (pienloistelamppuja) kohteissa, joissa lamppujen paloaika on pitkä
• Sammuta laitteet heti, kun niiden käyttötarve on päättynyt (TV, tietokone, valaisimet, yms.)
• Pese täysiä koneellisia. Käytä säästöohjelmia mahdollisuuksien mukaan
• Käytä ruuanvalmistuksessa hyödyksi uunin ja keittolevyjen jälkilämpö
• Käytä kattilankantta, kun keität ruokaa kattilassa
• Sulata pakasteet jääkaapissa tai huoneenlämmössä ennen niiden käyttöä ruoanvalmistuksessa
• Älä kytke autoa lämmityspistorasiaan, jos tarkoituksenasi ei ole käyttää autoa.
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Veden kulutus
•
•
•
•
•
•

Vältä astioiden pesua tai huuhtelua juoksevassa vedessä, koska siinä veden kulutus
on moninkertainen altaissa tapahtuvaan pesuun ja huuhteluun verrattuna
Pidä suihku auki vain silloin kun peseydyt, vältä turhaa veden juoksutusta
Älä juoksuta vettä tarpeettomasti hampaiden pesun aikana
Pese pyykki mahdollisimman täysinä koneellisina
Sulje hanat huolellisesti
Tarkkaile hanojen ja wc-laitteiden tiiviyttä ja ilmoita vuodoista POASille tai huoltoyhtiöön

Lämmin vesi on lähes kaksi kertaa kalliimpaa kuin kylmä vesi!

Pienistäkin vuodoista koituu suuret kustannukset
Asunnon vesikalusteiden pienetkin vuodot aiheuttavat ison kustannuksen vuositasolla.
Ilmoitathan vuodoista huoltoyhtiölle.

Koko maan veden keskiarvohinnat: kylmä vesi 3,96€/m3 ja lämmin vesi 8,39€/m3**.
Lähde: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 2012. Vertailuhinta kerrostaloissa. **Lämpimän veden hinta on laskettu Energiateollisuus ry:n julkaiseman kaukolämpötilaston (2012) sekä veden lämmittämiseen (55oC) tarvittavan energian perusteella.
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Sähköturvallisuus ja sähkölaitteiden asennus
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Älä jätä suuritehoisia sähkölaitteita päälle poistuessasi asunnosta (mm. sähköliesi, pesukone, silitysrauta).
Sähköpattereita tai muita sähkölämmittimiä ei saa peittää.
Kylpyhuoneessa ei saa käyttää sähköpistorasiaa kylvyn tai suihkun aikana. Kaikkien
suurten ja pienten sähkölaitteiden pistotulppien pitää siis olla irti suihkun tai kylvyn aikana. Roiskuva vesi voi tahattomasti aiheuttaa sähköiskun.
Käyttäessäsi suuritehoista sähkölaitetta jatkojohdolla, älä laita jatkojohtoa tiukalle rullalle, koska johto voi kuumentua ja vaurioitua.
Ulkona oleviin sähkölaitteisiin saa ottaa sähköä vain ulkona olevista pistorasioista. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia.
Ennen lampun vaihtoa varmistu valaisimen jännitteettömyydestä. Älä asenna valaisimeen liian tehokasta lamppua.
Sähkökatkosten varalta kannattaa asunnossa olla aina paristolla toimiva valaisin, kynttilöitä ja tulitikkuja.
Opasta ja valvo lapsia sähköön liittyvissä asioissa.
Noudata kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä turvallisuusohjeita.
Poista viallinen laite välittömästi käytöstä.
Tarkista, että asunnon pistorasiat, kytkimet ja näkyvät kaapelit ovat ehjät.

Mitä saa tehdä itse?
• Pääperiaate on, että kiinteitä sähköasennuksia saa tehdä vain sähköalan ammattilainen!
• Asukas saa itse vaihtaa valaisimen lamput. Työ on tehtävä pistorasioiden ja kytkinten
ollessa jännitteettömiä!
• Valaisimen saa itse kytkeä valaisinliittimeen joko pistokkeella tai sokeripalalla. Valaisinta ei saa jättää roikkumaan pelkkien liitinten varaan vaan se pitää ripustaa kattokoukkuun.
• Sähkötöitä ei saa tehdä itse —varsinaisten sähkötöiden tekeminen on luvanvaraista toimintaa ja vaatii ammattipätevyyden.
Muista, että vesi johtaa hyvin sähköä. Vältä sähkölaitteiden käyttöä tiloissa, joissa on runsaasti vettä lähistöllä.
Hyvä tietää:
• Muutamat kodinkoneet liitetään sekä vesijohtoverkkoon että sähköverkkoon. Jos asunnossa ei ole tarvittavia liitoskohtia, on turvauduttava asennusliikkeen apuun ja varmistettava ennakkoon myös kiinteistön hyväksymä asennustapa.
• Monet paikalliset sähkölaitokset ja -liikkeet neuvovat kodinkoneiden ja valaisimien sähkönkulutusasioissa.
• Lue laitekohtaiset käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet ja noudata niitä.
• Pyri käyttämään sähköä ja vettä säästäviä toimintoja.
• Jätä kylmälaitteen ympärille riittävästi vapaata ilmankiertotilaa ja puhdista lauhduttimeen takertunut pöly kerran vuodessa.
• Älä sijoita kylmälaitetta patterin, lieden tai muun lämmönlähteen lähelle.
• Tarkasta kylmälaitteen oven tai kannen tiivisteet aika ajoin.

25

Palovaroitin
Palovaroitin on kodin lakisääteinen turvalaite. Se täytyy olla jokaisessa asunnossa.
Pelastuslaki 29 §:

”Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että
asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella,
joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon
ja hälyttää asunnossa olevat.”

Paristolla toimivat palovaroittimet
Paristokäyttöisen palovaroittimen sekä siinä olevan pariston toimintakunnosta huolehtiminen samoin kuin palovaroittimen
hankinta on asukkaan tehtävä. (Pois lukien sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, katso lisätietoa alta.)

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
POAS vastaa sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien kunnossapidosta, kuten muistakin rakennuksen sähköjärjestelmistä. Sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia ei saa missään nimessä yrittää itse irrottaa tai muutoin vahingoittaa. Asukas vastaa palovaroittimen
toimintakunnon säännöllisestä testaamisesta painamalla testinappia kerran kuukaudessa ja aina, kun on oltu pidempään pois kotoa.
Automaattisen hätäkeskukseen yhteydessä olevan varoittimen asukkaan huolimattomuudesta aiheutuneet aiheettomat hälytykset voidaan veloittaa asukkaalta.
Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet löytyvät seuraavista kohteista:
• Kärkikuja 2 & 6
• Leirintäkatu 2
• Insinöörinkatu 19
• Nuolialantie 48
• Perkiönkatu 85
• Peltokatu 33
• Tieteenkatu 18 (Sprinklerit sekä hätäkeskukseen yhteydessä oleva palovaroitin)
• Parantolankatu 7 (Sprinklerit sekä hätäkeskukseen yhteydessä oleva palovaroitin)
• Ritakatu 13 A, C-D & B (Hätäkeskukseen yhteydessä oleva palovaroitin)
• Vaahterakuja 3A
• Ristinarkuntie 18
Näiden kohteiden asukkaiden tulee ilmoittaa palovaroittimia koskevat asiat POASille vikailmoituksella. Lue lisää s. 19
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3 Asunto kunnossa!
Asunnon kunnossapito
Tarkkaile asuntoasi, näin saat sen pysymään kunnossa pidempään. Mikäli huomaat vikoja tai jotain hajoaa, tee asiasta vikailmoitus POASille (lue lisää s. 19). Kiireellisissä tapauksissa, kuten vesivahinkotilanteessa, soita suoraan huoltoyhtiöön. Kohteesi huoltoyhtiön
tiedot voit tarkistaa nettisivuiltamme poas.fi/huoltoyhtiot

Vuokralaisella on ilmoitusvelvollisuus
Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta §24
Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava
viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.
Ilmoita vikailmoituksella välittömästi, jos:
• lattiapinnoitteet muuttavat väriään
• maali ei pysy tai hilseilee seinällä tai katossa
• sisätiloissa tuntuu homeen tai ummehtuneen hajua
• sisätiloissa on näkyvää homekasvustoa
• jos epäilet ikkuna- ja ovitiivisteiden heikkoa kuntoa tai ikkunat huurtuvat
• näet tuhoeläimiä (POAS hankkii mahdollisen tuholaistorjunnan)
• huomaat halkeamia tai muita muutoksia kylpyhuoneen lattioissa, seinäpinnoissa,
saumauksissa tai laatoituksissa
• läpiviennit tiputtavat tai vuotavat vettä.
Suojaa parveketta:
• pidä vedenpoistoreitit avoinna
• tarkkaile parvekkeen lattian
pintarakenteet kuntoa
• lakaise lumi ja sohjo pois
• parvekekalusteet, -matot ym.
eivät saa peittää veden poistumisreittejä ja estää kuivumista
Jos vaurioihin ei puututa ajoissa:
• vaurio kehittyy nopeasti laajemmaksi
• korjauskustannukset kasvavat
• haitat asukkaille lisääntyvät

•

terveysriskit kasvavat.
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Asunnon kunnossapidon vastuunjakotaulukko
Taulukon merkintöjen selitykset:
Ammattilainen
Työn saa tehdä vain alan ammattilainen tai erikoisliike
Asukas
Vastuu asukkaalla ilman korvausta
Hyväksyntä
Hankittava POASilta hyväksyntä etukäteen
Jätettävä
Pois muutettaessa on jätettävä huoneistoon
Tapauskohtainen
Kustannusvastuu määräytyy tapauskohtaisesti
Toimisto
Ota yhteys toimistoon
Yhtiö
Vastuu yhtiöllä tai vuokranantajalla
Taulukko pätee normaalista asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin tapauksiin. Tahalliset ja/tai huolimattomuudesta johtuvat tuottamukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Kohde, tehtävä

Suoritusvastuu
Ammattilainen

Asu
kas

Kustannusvastuu
Asukas

Yhtiö

Huomautukset

Tapauskohtainen

Avaimet, lukot
alkuperäisen lukon huolto

X

lisäavaimien hankinta

X

ulko-oven lukon sarjoitus

X

turvalukon asennus ja huolto

X

X

Hyväksyntä, Jätettävä

varmuusketjun asennus ja huolto

X

X

Hyväksyntä, Jätettävä

X
X

X

Toimisto
X

Huoneiston ulko-ovet
saranoiden ja alkuperäislukon voitelu

X

tiivisteiden korjaus ja uusinta

X

X
X

oven ja sen alkuper. varusteiden korjaus

X

X

ovisilmän asennus ja huolto

X

X

oven edustan puhtaanapito

X

X

oven edustan lumityöt

X

X

oven edustan liukkaudentorjunta

X

X

Hyväksyntä, Jätettävä

Ikkunat
tiivisteiden korjaus ja uusinta

X

helojen yms. varusteiden korjaus

X

X

ikkunalasien uusinta

X

puitteiden ja karmien maalaus

X

X

puitteiden ja karmien korjaus

X

X

parvekelasituksen korjaus

X

sälekaihtimet (asukkaan asennus)

X

sälekaihtimet (yhtiön asentamat)

X

X
X

X
X

X

Hyväksyntä, Jätettävä
X

Huoneiston sisäpuoliset väliovet
saranoiden ja lukkojen voitelu

X

X

ovien ja niiden alkuper. varusteiden korjaus

X

X

ovien ja karmien maalaus

X

X
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Kohde, tehtävä

Suoritusvastuu

Kustannusvastuu
Tapauskohtainen

Amattilainen

Asukas

seinien maalaus

X

X

märkätilojen seinäpintojen korjaus

X

X

saunan paneloinnin korjaus

X

X

kattopintojen maalaus

X

X

lattiapäällysteiden korjaus ja uusinta

X

X

Asukas

Yhtiö

Huomautukset

Seinä-, katto- ja lattiapinnat

märkätilojen lattioiden ja seinien kunnon tarkkailu
parvekkeen pintojen kunnostus

X

X

Hyväksyntä

X

X

X

parvekkeen puhtaanapito

X

X

parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus

X

X

Kiinteät kalusteet ja kaapit
kalusteiden maalaus
kalusteiden kunnostus

X
X

X
X

astianpesupöydän kunnostus

X

X

huoneistosaunan lauteiden korjaus tai uusiminen

X

X

patterien ilmaaminen

X

X

patterien perussäätö

X

X

patteriventtiilien korjaus ja huolto

X

X

Lämmitys

patterin puhtaanapito

X

pattereiden venttiilien vuodon tarkkailu

X

X
X

Ilmanvaihto
ilmaventtiilien puhdistus

X

X

ilmaventtiilien säätö ja korjaus

X

X

ilmanvaihtokanavien puhdistus

X

X

korvausilmaventtiilien puhdistus
korvausilmaventtiilien suodattimien puhdistus tai
vaihto
korvausilmaventtiilien uusien suodattimien
hankinta
liesituulettimen ja –kuvun rasvansuodattimen
puhdistus
liesituulettimen ja -kuvun uuden rasvasuodattimen hankinta

X

liesituulettimen ja –kuvun korjaus

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Vesi- ja viemärilaitteet
hanojen poresuuttimien puhdistus

X

X

hanojen virtaamien perussäätö

X

X

suihkuletkun ja käsisuihkun uusinta

X

X

hanojen korjaus ja uusiminen

X

X

WC-laitteen korjaus

X

X

pesualtaiden korjaus

X

X

pyykinpesukoneen ja kuivausrummun asennus

X

X

astianpesukoneen asennus

X

X

vesilukkojen puhdistus

X

X

Posliiniosa asukas
Posliiniosa asukas
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Kohde, tehtävä

Suoritusvastuu
Ammattilainen

lattiakaivojen puhdistus

Kustannusvastuu

Asukas

Asukas

X

X

Yhtiö

vesilukkojen ja lattiakaivojen korjaus

X

X

viemäritukosten avaus

X

X

hanojen ja WC:n vuotojen tarkkailu

X

Huomautukset

Tapauskohtainen

X

Sähkölaitteet
lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto

X

X

loisteputkivalaisimien sytyttimien hankinta ja
vaihto

X

X

kiinteiden valaisimien ja niiden kupujen korjaus
sulakkeiden hankinta ja vaihto
(pl. automaattisulakakkeet)
pistorasioiden ja kytkimien korjaus

X

sisustusvalaisimien asennus

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

kodinkoneiden lamppujen hankinta ja vaihto

X

X

X

kodinkoneiden merkkilamppujen hankinta ja
vaihto

X

kiukaan korjaus ja huolto

X

kiuaskivien hankinta

X

antenniliitosjohdon hankinta ja korjaus
puhelin- ja tietoliikennejohtojen lisääminen

Rikotut asukas

Hyväksyntä

Koneet ja laitteet
X
X
X

X

kiuaskivien vaihto

X

X

kylmäkalusteiden lauhduttimien puhdistus

X

X

jääkaapin sulamisvesiputken puhdistus

X

X

palovaroittimien hankinta ja huolto

X

X

sammutuspeitteen hankinta

X

X

lieden ja jääkaapin korjaus ja huolto

Pakollinen kts
s.25

X

X

savupiipun nuohous

X

X

tulisijan korjaus

X

X

Takat, uunit

tuhkan poisto tulisijasta
polttopuiden hankinta ja varastointi

X

X

X

X

Asunnon rajattu piha-alue, omassa käytössä
pihan puhtaanapito

X

X

pensaiden ja muiden kasvien hoito

X

X

nurmikoiden leikkuu

X

X

X

X

Muuta
asunnon irtaimiston vakuuttaminen
(kotivakuutus)
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Asunnon varustelu
Mikäli asukas on asumisensa aikana asentanut/asennuttanut seuraavia asioita asuntoon,
POAS ei korvaa niitä rahallisesti hänen pois muuttaessaan:
• Ikkunoiden sälekaihtimet, jotka asukkaan tulee jättää paikoilleen, koska ikkunan
karmiin on jouduttu tekemään reikiä.
• Turvalukot, ovisilmät, oviketjut ja saranatapit, jotka tulee jättää paikoilleen.
• Palapeilit, naulakot ym. tehdyt seinäkiinnitykset. Nämä tulee jättää asuntoon.
Katossa on paikat pistokkeellisia lamppuja varten. Näitä kansia ei saa poistaa eikä vaihtaa.

Lämmityslaitteet
Vaikka patteri tuntuu välillä viileältä, voi huonelämpötila silti olla sopiva. Patterin lämpötila seuraa ulkolämpötilaa, joten se on kuumimmillaan pakkasilla ja haalein leudoilla
säillä. Yleinen ohjearvo asuintilojen lämpötilaksi on noin 20–22 ºC. Yhden asteen korotus
huonelämpötilassa nostaa lämmityskustannuksia viidellä prosentilla.
Vahinkojen välttämiseksi huoltomies tekee mahdolliset patterin ilmaukset! (Ilmoita asiasta POASille vikailmoituksella, lue lisää s. 19.)
Tärkeää:
• Ilmoita patterin vuodoista välittömästi vuodon havaittuasi POASille vikailmoituksella.
• Hanki tarkka huonelämpömittari. Sijoita se huoneen keskelle oleskelualueelle, ei ulkoseinälle.
• Jos on liian kuuma, säädä patterin
lämpöä, äläkä tuuleta ikkunasta lämpöä pois. Jos tuuletat kylmän sään
aikaan, käännä termostaatti (kuva)
tuuletuksen ajaksi 0-asentoon ja tuuleta nopealla ristivedolla.
• Älä sijoita huonekaluja, verhoja tai
muita esineitä patterin/termostaatin
eteen.
• Ilmaustarvetta kuvaa patterin loriseva ääni (ilmoita POASille vikailmoituksella).
• Kylpyhuone ja sauna on varustettu käyttövesipatterilla. Patterin tehtävänä on pitää
lämpimän käyttöveden linjassa pientä jatkuvaa virtausta, jotta lämpötila pysyy riittävän ylhäällä. Se ehkäisee bakteerien syntyä verkostossa. Kylpyhuoneen patterin on
tarkoitus olla lämmin ympäri vuoden, eikä sitä saa kytkeä pois päältä, vaikka kylpyhuoneen kuumuus on harmillista kesäaikana.
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Muutostyöt
Asuntoon voi maalata yksittäisiä tehosteseiniä luvanvaraisesti, kunhan työ tehdään ammattimaisesti
ja asianmukaisesti, ja seinä maalataan takaisin alkuperäiseen kuntoon poismuutettaessa.
Asuntoihin ei kuitenkaan saa tehdä laajoja muutostöitä tai remontteja, kuten tapetoida tai irrottaa kiinteitä kalusteita.
HUOM! Kysythän maalaamiseen aina luvan POASin
huollosta tai asuntotarkastajalta, joka myös hyväksyy
lopputuloksen.

Seinäkiinnitykset
Asuntojemme seiniin saa kiinnittää esimerkiksi tauluja. Tee kuitenkin reikiä kohtuudella
ja tutki ensin, voisitko hyödyntää seinissä jo valmiiksi olemassa olevia reikiä.

1.

Valitse kiinnikkeen kiinnityspaikka huolella. Tee kiinnityksiä vain luvallisiin paikkoihin
(katso kiellettyjen paikkojen listaus alta). Varo rakenteissa kulkevia vesi- ja sähköjohtoja, joita on muun muassa pistorasioiden ja katkaisijoiden ylä- ja alapuolella.

2. Selvitä seinärakenteen materiaali, ja valitse materiaalille sopivat kiinnittimet ja kiinnitystavat. Kiinnittimiä valittaessa kiinnitä huomiota esineen painoon ja kiinnittimeen
kohdistuvaan rasitukseen. Apua kiinnitysasioissa voi kysyä esimerkiksi alan liikkeistä
kuten rautakaupasta.
HUOM! Mikäli olet epävarma tai kaipaat lisätietoa seinäkiinnityksiin liittyen, ota yhteyttä
POASin huoltoon.

Reikien ja kiinnitysten tekeminen
seuraaviin paikkoihin on kielletty:
Ovet

Kiinteät kalusteet

Ikkunat

Roiskevedelle alttiit alueet

Katto

Märkätilat

Hormit
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Automaattisulakkeet
Huoneistojen ryhmäkeskukset on varustettu johdonsuoja-automaateilla, joita ei tarvitse
vaihtaa, kuten perinteistä sulaketta. Automaatissa on edestä katsottuna vipu, jonka tulee
normaalisti olla asennossa I (tai ON), jos automaattiin on kytketty jokin ryhmäjohto (esim.
olohuoneen valaistus).
Varalla olevien automaattien vipu jätetään asentoon 0 (tai OFF). Henkilöturvallisuuden
kannalta varalla olevien automaattien vipujen asennoilla ei ole merkitystä.
Vikatapauksissa tai ylikuormitustilanteissa automaatin vipu vaihtaa asentoaan asentoon 0 (tai OFF). Tällöin sulakkeen ”vaihto” tapahtuu kääntämällä vivun
asento asentoon I (tai ON). Ellei vipu pysy em. asennossa, on ryhmässä ylikuormaa tai viallinen laite. Jos
kyseessä on ylikuorma, vähennä kuormitusta ja kokeile uudelleen. Ellei vipu pysy kuormituksen vähentämisestä huolimatta I (tai ON) asennossa, ota yhteyttä
POASin huoltoon vikailmoituslomakkeella tai kiiretapauksissa huoltoyhtiön päivystysnumeroon. Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme poas.fi.

Vikavirtasuojakytkin
Huoneiston ryhmäkeskuksessa on vikavirtasuojakytkin, jonka kautta on kytketty mm.
pesuhuoneen pistorasiat ja valaistus sekä ulkopistorasia.
Kosteuden tai laitevian tms. vian takia voi ns. vuotovirta muodostua suuremmaksi kuin
vikavirtasuojan laukaisuarvo, jolloin sähköt katkeavat em. ryhmien alueelta. Vikavirtasuojan lauettua se voidaan virittää toimintakuntoon vaihtamalla suojan vipu asennosta 0 (tai
OFF) asentoon I (tai ON). Ellei vipu pysy I (tai ON) -asennossa, on syytä selvittää, mikä vika
laukeamisen aiheuttaa (laitevika, ylisuuri kosteus tai jokin muu vika).
Tarvittaessa on syytä ottaa yhteyttä POASiin vikailmoituslomakkeella tai kiiretapauksissa
huoltoyhtiön päivystysnumeroon. Lue lisää poas.fi/huoltoyhtiot

Vikavirtasuojakytkimen koestus
Vikavirtasuojakytkimessä on koestuspainike, jolla voidaan koestaa laitteen toiminta. Suojan vivun tulee olla asennossa I (tai ON). Koestus tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa. Liian usein tapahtuvaa koestusta tulee välttää koska suoja on sähkömekaaninen
laite ja sisältää kuluvia osia.
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Astian– ja pyykinpesukone
Veden kulutukseen vaikuttavat ratkaisevasti asukkaan vedenkulutustottumukset. Vuodoista tulee ilmoittaa joko vikailmoituslomakkeella tai soittaa suoraan huoltoyhtiöön mikäli
vuoto on suuri.
Pyykinpesukoneen paikka on huoneistossa yleensä kylpyhuoneessa. Pesukonetta ei saa
sijoittaa muualle kuin pesuhuoneeseen, jossa on lattiakaivo. Pyykinpesukoneen saa asentaa vain sellaisiin asuntoihin, joissa on pesukoneliitäntä valmiina.
Astianpesukoneen saa asentaa vain sellaisiin asuntoihin, joissa on astianpesukoneliitäntä
ja koneelle varattu paikka. Vesikalusteiden asennuksia ei saa suorittaa itse, vaan ne asentaa
ammattilainen. Asukas on vastuussa siitä, että asennus on suoritettu asianmukaisesti ja
ammattimaisesti. POASin suositteleman yhteistyökumppanin tiedot ja hinnat löydät Kodinportaalista.
Pois muutettaessa astianpesukoneen kaappi tulee kasata paikalle uudelleen ja astianpesukone viedä pois. Mikäli astianpesukone jätetään asuntoon, siitä tulee sopia sekä uuden
vuokralaisen että POASin kanssa.
Sulje astianpesu- ja pyykinpesukoneen hanat jokaisen käyttökerran jälkeen.

Viemärit
Asukkaan kuuluu itse puhdistaa viemäripisteiden vesilukot ja kylpyhuoneiden lattiakaivot.
Lattiakaivon siiviläkansi irrotetaan ennen vesilukon puhdistamista. Jokaisessa viemäripisteessä on vesilukko, joka estää viemäriverkon hajun pääsyn huoneisiin. Mikäli vesipiste on
pitkään käyttämättä, vesi saattaa haihtua hajulukosta ja haju pääsee huoneisiin. Tämä on
tyypillistä pitkien poissaolojen aikana; hajusta ei tarvitse ilmoittaa POASille. Asuntoa voi
tuulettaa palatessa. Mikäli mahdollista, voit myös pyytää jotakuta tuttavaasi laskemaan
ajoittain vettä viemäreihin poissaolosi aikana.
Viemäreihin tai WC-pönttöön ei saa laittaa:
• Kotitalousjätteitä tai kahvinpuruja
• Tupakantumppeja
• Kääre– tai sanomalehtipaperia
• Vaippoja, terveyssiteitä, kondomeja tms.
• Rasvaa, öljyä, bensiiniä, liuottimia tms.
• Ongelma– tai rakennusjätteitä
• WC-raikastimia, vanupuikkoja tms.
• Hiekkaa
• Tekstiilejä
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Ilmanvaihto
Korvausilmaventtiilejä ei saa koskaan täysin sulkea!
Noudata huoneiston ilmanvaihtolaitteiston käyttö- ja hoito-ohjeita. Ilmanvaihto on
tärkeä tekijä, jolla hallitaan ilman kosteutta ja puhtautta sekä asumisviihtyvyyttä. Ilmanvaihto on mitoitettu ns. normaaliin asumiseen. Ylisuurien kosteus- ja epäpuhtausmäärien hallintaan se ei riitä, vaan näitä päästöjä on tällöin vähennettävä.
Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:
• Ikkunat huurtuvat
• Ilma ei vaihdu makuuhuoneessa riittävästi
• Ruuan käryt leviävät
• Edesauttaa mahdollisen kosteusvaurion kehittymistä
Näin varmistat ilmanvaihdon toiminnan:
• Keittiön ikkunat ja mahdollinen parvekkeen ovi on pidettävä suljettuna ruuanlaiton ajan, muutoin käryt leviävät huoneistoon.
• Puhdista poistoilmaventtiilit säännöllisesti. Venttiilin keskiosan asentoa ei saa
muuttaa, eikä venttiiliä saa tukkia. Saat tarvittaessa lisäohjeita POASin huollosta.
• Puhdista liesikuvun rasvasuodatin 1-2 kertaa kuukaudessa. Suodatin pestään astianpesuaineella tai astianpesukoneessa. Puhdistamaton rasvasuodatin on paloturvallisuusriski!
• Jos tarvitset lisätuuletusta, tuuleta nopeasti ristivedolla.
• Tuulettaminen huoneessa jossa on poistoventtiili (esim. kylpyhuone), sekoittaa koko huoneiston ilmanvaihdon, koska asunnon tuloilma tulee aina helpointa reittiä
pitkin eli avoimesta ikkunasta. Tällöin esim. makuuhuoneen ilmanvaihto ei toimi
ollenkaan.

37

38

Asunnon yleinen siisteys
Pidä asunto siistinä — viihtyvyyden lisäksi se pidentää asuntosi elinkaarta. Käytä eri pinnoille niille soveltuvia pesuaineita. Mikäli kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä POASiin.

Lattiakaivojen puhdistusohje
Märkätilojen lattiakaivot pitää puhdistaa kerran kuukaudessa, sillä likainen kaivo muodostaa viemäribakteereille sillan huoneiston sisäilmaan. Pesemättömästä kaivosta tulee huoneilmaan myös viemärin haju. Lattiakaivon ja vesilukon puhdistuksessa on syytä
käyttää esim. kumisia suojakäsineitä. Käytettyjä puhdistusvälineitä ei pidä käyttää
muuhun siivoukseen.
1. Ritilä nostetaan pois paikoiltaan.
2. Hiukset ja muu kiinteä jäte poistetaan.
3. Viemäriputken päähän jäävä kaivon takaosa puhdistetaan mahdollisuuksien
mukaan (lattiakaivossa voi olla tulppa,
jonka avaamalla tämän alueen voi puhdistaa).
4. Kaivo ja sen osat pestään lämpimällä vedellä, pesuaineella ja harjalla ja lopuksi
desinfioidaan. Huuhtele pesuaine hyvin.

Saunan hoito-ohjeita
•
•

•
•
•
•

•
•

Lauteiden puhdistus hoituu vesipesulla ja tarvittaessa saunan pesuun tarkoitetuilla pesuaineella
Seinäpintoja ei saa kastella varsinkaan saunan ollessa kuumana
Saunassa olevan lämmityspatterin tai lattialämmityksen tulee lämmittää myös
kesäaikana
Tarkista ennen kiukaan päälle laittoa, ettei saunassa ole mitään ylimääräistä herkästi palavaa materiaalia
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta: älä tuki poisto- ja raitisilmakanavia talvellakaan!
Saunan kuivattaminen on tärkeää: anna kiukaan olla päällä vähintään 30 minuuttia saunomisen jälkeen, jotta rakenteet kuivuvat ja sauna pysyy hyväkuntoisena
Sauna EI ole kuivaushuone. Jatkuva kosteus voi vahingoittaa rakenteita, ja myös
paloturvallisuussyistä pyykin kuivattaminen on saunassa kielletty
Käytä saunoessasi aina laudeliinaa
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Tietoa poismuuttajalle muuttosiivouksesta ja asuntotarkastuksesta
Tarkastamme käytössä olleen asunnon ennen poismuuttoa. Tämän ennakkotarkastuksen tarkoitus on kartoittaa asunnon senhetkinen kunto. Asukkaan läsnäolo tarkastuksessa ei ole välttämätöntä, mutta toivottavaa.
Huoneiston muuttosiivous tulee tehdä huoneistosta muutettaessa ennen avainten luovutusta. Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, vuokranantajalla on oikeus laskuttaa vuokralaista kulloinkin voimassa olevan korvausvastuuhinnaston mukaisesti.
Muuttosiivouksen jälkeisen tarkastuksen tekee useimmiten seuraava asukas, muulloin
asunnontarkastaja. Mikäli asuntoon joudutaan tekemään korjaustöitä asunnon saattamiseksi ennen sisäänmuuttoa vastaavaan kuntoon, vuokranantaja pidättää korjaussumman vakuudesta. Normaalista kulumisesta aiheutuneita kustannuksia ei pidätetä vakuudesta. Puuttuvista tai myöhässä palautetuista avaimista peritään hinnaston mukainen maksu. Summat löytyvät hinnastosta: poas.fi/hinnasto

Muuttosiivoukseen kuuluu:
KOKO HUONEISTO:
• Lattiapintojen imurointi ja pesu sekä
patterien ja lattialistojen puhdistus
• Tahrojen poisto ovista, komeroista,
kaapeista ja seinistä
• Ikkunoiden ja ikkunavälien pesu
• Kaappien sisä– ja ulkopintojen puhdistus
SAUNA, PESUHUONE & WC:
• WC-istuimen puhdistus
• Käsienpesualtaan puhdistus
• Suihkutilojen seinien, lattiakaivon
sekä lattioiden puhdistus
• Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus
• Pesukoneliitännän tulppaus
• Saunan siivous ja lauteiden pesu
• Pesukoneliitännän tulppaus (katso
ohjeet seuraavalta sivulta)

KEITTIÖ:
• Lieden ja sen taustan puhdistus
• Uunin ja uunipeltien puhdistus
• Jääkaapin & pakastimen sulatus (valvotusti) sekä niiden puhdistus sisä– ja ulkopuolelta
• Jääkaapin & pakastimen taustan sekä
alla olevan lattian puhdistus
• Ilmanvaihtoventtiilien ja liesituulettimen puhdistus
• Astianpesukoneen liitännän molempien putkien tulppaus (lue lisää seuraavalta sivulta) sekä alkuperäisen kaapin
ja kalusteoven asennus kohtaan, jossa
astianpesukone on ollut (poikkeuksena
tilanne, jossa uuden asukkaan ja POASin kanssa on sovittu astianpesukoneen jättämisestä asuntoon).

MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT:
• Parvekkeen/terassin siistiminen, parvekelasien pesu (huomioi turvallisuus, käytä varrellista ikkunalastaa)
• Koko asunnon, häkkivaraston ja pyöräkellarin tyhjennys omista tavaroista
• Asuntoon tulee jättää sinne kuuluvat varusteet kuten ikkuna-avain. Palapeilit ja ikkunoiden väliin asennetut sälekaihtimet on jätettävä paikalleen asuntoon.
• Avaimien palautus POASin toimistolle (lue lisää s. 9).
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Astian- ja pyykinpesukoneen tulppaus
Kun astianpesu-/pyykinpesukone poistetaan käytöstä esim. mahdollisen muuton yhteydessä, tulee se myös tulpata. Tulppaamalla vältytään mahdollisilta vesivahingoilta.
Keittiöhana/pesuallashana on varustettu astianpesu-/pyykinpesukoneen venttiilillä, jolta vesi tulee koneelle.

Esimerkkikuvassa on tulppaamatta sekä tulovesiputki että vesilukon päällä oleva poistoputken liitinosa.
Venttiilin ollessa auki-asennossa ilman tulppausta, pääsee vettä esim. keittiökaappeihin aiheuttaen mahdollisen vesivahingon, jos vuotoa ei havaita ajoissa. Erityisen pahoja vesivuodot ovat keittiöissä, joissa ei lattiakaivoja ole.

Tulppaukseen sopii puolen tuuman messinkihattu, jossa on sisällä kumitiiviste.

1/2" messinki hattu+tiiviste —>

Myös vesilukon päällä oleva poistoputken liitinosa
tulee tulpata. Täyttyessään hiuksista ja muista
roskista vesilukon veden pinta voi nousta. Nousua
ei kuitenkaan huomaa, koska vesi ei pääse niin
helposti käsienpesualtaalle, koska osa vedestä
poistuu tulppaamattomasta poistoputken liitinosasta. Pitkäaikainen vedenvuoto esim. keittiökaappiin saattaa aiheuttaa vaurioita keittiökaapeille ja muille rakenteille.
Poistoputken liitinosa täytyy suojatulpata.
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Korvausvastuuhinnasto
Vuokralaisen huolimattomuudesta tai hoidon laiminlyönnistä syntyneistä kustannuksista
laskutetaan vuokralaista kulloinkin voimassa olevan korvausvastuuhinnaston mukaisesti.
Vuokralainen ei ole vastuussa luonnollisesta kulumisesta johtuvista vioista.
Vuokralaisen vastuulla on tutustua POASin ohjeistukseen — tietämättömyys ei poista
maksuvelvollisuutta.
POAS pidättää itsellään oikeuden laskuttaa vuokralaista suoraan toteutuneiden todellisten
kustannusten mukaisesti. Esimerkiksi päivystysaikana tehdyt työt ovat kustannuksiltaan
huomattavasti korkeammat kuin toimistotyöaikana tehdyt työt. POAS pidättää itsellään
oikeuden hinnaston muutoksiin. Hinnasto löytyy myös osoitteesta poas.fi/hinnasto.

Laskutettava työ

Euroa

Toimistomaksu

€

Toimistomaksu lisätään laskuun kattamaan POASille laskusta syntyneet hallinnolliset kulut sopimusmuutosten, asunnon lukon sarjoitusten ja avaintilausten yhteydessä.
Asennustyö

20,00 €

€

Asennustyö, huoltotyö / tunti

50,00 €

LVIS-asennustyö / tunti

60,00 €

Siivoustyö / tunti

30,00 €

Avaimet ja lukitus
Avaimet palautettu annettujen ohjeiden vastaisesti (esim. palautettu
myöhässä tai jätetty asuntoon)

€
50,00 €

Ovenavauslasku
Huoltoyhtiö laskuttaa suoraan asukasta oman hinnastonsa mukaisesti laskun
mukaan

Abloy

iLOQ

POASille siirtynyt lasku laskutetaan asukkaalta käsittelykulu lisättynä

laskun
mukaan

Vääräntyyppinen avain tungettu lukkopesään aiheuttaen lukkopesän
vaurioitumisen tai rikkoutumisen (esim. Abloy-avain iLOQ-pesään)

laskun
mukaan

Lukon sarjoitusmaksu. Soluasunnoissa lisätään hintaan myös muiden 280,00 €
solujen uudet avaimet (á 30 €/kpl). Väärän avaimen palauttaminen johtaa automaattisesti asunnon lukon sarjoittamiseen.
Lisäavain (Abloy)

30,00 €

iLOQ-lukon uudelleen ohjelmointi, sisältää lukkoliikkeen käynnin

100,00 €

Lisäavain / Kadonnut iLOQ-avain

25,00 €

Rikkinäisen iLOQ-avaimen palautus, avain käyttökelvoton

25,00 €
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Laskutettava työ
Siivous
Koko huoneiston tyhjennys ja siivous, sisältää jätemaksut

Euroa
€
300,00 €

Yhden huoneen tyhjennys ja siivous, sisältää jätemaksut

150,00 €

Lieden/uunin puhdistus

50,00 €

Jääkaapin puhdistus ja pakastimen sulatus

50,00 €

Ikkunoiden pesu

tuntityönä

Suurikokoisen tavaran poisto €/kpl (esim. sänky, sohva, kirjahylly, pesuko- 75,00 € /
ne), sisältää jätemaksut.
kpl

Pientavaran poisto (esim. valaisin, peili, pieni tuoli)

30,00 €

Tyhjentämättä jääneen irtaimistovaraston siivous

50,00 €

Porrasaulaan tai jätepisteelle jätetyt tavarat laskutetaan tavaran poistoon laskun
kuluneiden huoltotyötuntien ja jätemaksujen mukaisesti
mukaan
LVIS-laitteet/asennustyö

€

Veden poisto- tai tuloputken tulppaus (esim. astianpesukoneen liitännät) 50,00 €
Lavuaari

110,00 €

WC-istuin

350,00 €

Valokytkimen, pistorasian uusiminen

50,00 €

Kattopistorasian/kattorasian uusiminen

50,00 €

Verkkopistokkeen, antennipistokkeen uusiminen

50,00 €

Aiheeton korjauskäynti (vika asukkaan omassa laitteessa)

50,00 €

Maalaukset

€

Yhden seinän korjauskittaus ja maalaus

100,00 €

Katon maalaus / huone

200,00 €

Yhden huoneen seinien maalaus

100,00 €

1 h + k, seinien maalaus

300,00 €

2 h + k, seinien maalaus

400,00 €

3 h + k, seinien maalaus

500,00 €

Kotelointimaalaus (esim. tupakan hajun poistamiseksi)

laskun
mukaan

Lattian korjaukset

€

Lattiamateriaalin vaihto

laskun

Lattian listoitus / huone

100,00 €

Lattiamaton paikkaus

75,00 €

Laminaatin, vinyylilattian korjaus

laskun
mukaan
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Laskutettava työ
Huoneistojen sisäovet

Euroa
€

Laakaovi

90,00 €

Desibeliovi

250,00 €

Karmin vaihto

120,00 €

Liukuoven korjaus

50,00 €

Saunan lasiovi

150,00 €

Liukuoven vaihto

250,00 €

Huoneiston ulko-ovi

€

Karmin vaihto

150,00 €

Oven vaihto

laskun
mukaan

Ikkunat, parvekkeen ja terassin ovet, ovilasit

laskun
mukaan

Asukkaan aiheuttamat vahingot kodinkoneille

laskun
mukaan

Kiintokalusteet

€

Huonekaapin/keittiökaapin oven uusiminen

100,00 €

Em. Kaappi asennettuna

250,00 €

WC:n peilikaapin ovi

50,00 €

Peilikaappi

150,00 €

Apk-kaapin asennus

50,00 €

Palovaroittimen korjaus

Irrotetun tai rikotun palovaroittimen korjaus / Kiinteän verkkovirtaan kytketty palovaroitin

€

65,00 €

Irrotetun tai rikotun palovaroittimen korjaus / Automaattinen paloil- 100,00 €
moittimen paloilmaisin
Perinteiseen palovaroittimeen (asukkaan huoltovastuulla) liittyvä
turha huoltokäynti (esim. patterin loppuminen)

50,00 €

Asukkaan omalla toiminnallaan aiheuttama automaattinen palohä- 300,00 €
lytys (esim. huolimaton ruuanlaitto), joka johtaa palokunnan aiheettomaan käyntiin kohteella
Erityistapaukset

€

Asukkaan omalla huolimattomalla toiminnallaan tai laiminlyönnil- laskun
lään aiheuttamat vahingot (esim. asukkaan aiheuttama vesivahinko, mukaan
ilkivalta, jne.)
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4 Ohjeita toimivaan arkeen!
Asukassivusto.poas.fi -palvelun käyttöohjeet
Asukassivusto on asukkaidemme sähköinen palvelujärjestelmä, jonka avulla hoituvat
kaikki asumiseen liittyvät toiminnot: vuokrasopimuksen tarkastelu, vuokran saldo, laskut
ja tehdyt maksusuoritukset, vikailmoituksen tekeminen ja seuranta, yhteydenotot POASille sekä yhteys Kodinportaaliin, josta varataan pyykki- ja saunavuorot.
Kun muutat POASin asuntoon, sinun tulee täyttää sisäänmuuttotarkastus asukassivustolla
seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta. Sisäänmuuttotarkastuksen löydät Sopimus-osiosta.
Rekisteröityminen asukassivustolle
Asukassivuston löydät osoitteesta asukassivusto.poas.fi. Ensimmäisellä kerralla palveluun rekisteröidytään joko TUPAS-tunnistautumisella (verkkopankkitunnuksilla) tai henkilökohtaisella tunnistautumisella POASin toimistolla. Käyttäjätunnus
on käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjän pitää vahvistaa antamansa sähköpostiosoite vahvistusviestin kautta. Vahvistuksen jälkeen käyttäjä pääsee
kirjautumaan tunnuksilla asukassivustolle.

TUPAS-tunnistautuminen
(verkkopankkitunnuksilla)
Käyttäjätunnuksen pystyy luomaan TUPAS-tunnistautumisen avulla. Tällöin käyttäjän tekee TUPAS-tunnistautumisen käyttäen pankkivarmennusta, eikä tunnistautuminen edellytä asiointia
POASin toimistolla.

E-mail-vahvistus
Tunnuksen luonnin jälkeen käyttäjälle lähetetään
sähköpostiviesti, joka sisältää linkin tunnuksen aktivointiin. Ennen tunnuksen aktivointia ei tunnuksella pysty kirjautumaan sivustolle. Vahvistusviestin
linkin klikkauksen jälkeen käyttäjä ohjataan sivulle,
jossa käyttäjän pitää syöttää sähköpostiosoite ja
salasana. Tällä on varmistettu, ettei tiliä voi aktivoida toinen käyttäjä, mikäli tunnuksen luontivaiheessa on vahingossa syötetty virheellinen sähköpostitunnus. Vahvistuslinkki on voimassa 24h.
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Toimistotunnistautuminen (e-mail)
Toimistotunnistautuminen on suunnattu
niille henkilöille, joille TUPAS-tunnistautuminen ei ole mahdollinen. Toimistotunnistautumisessa käyttäjä luo tunnuksen
pelkän sähköpostiosoitteen perusteella.
Ennen tunnuksen luontia käyttäjän on
käytävä henkilökohtaisesti tunnistautumassa POASin toimistolla. Toimistotunnistautumisessa tunnistautuminen suoritetaan joko passin tai henkilökortin perusteella.

Viestit
Viestintätyökalun avulla voit ottaa yhteyttä
POASin asiakaspalveluun tai vuokravalvontaan. Aloita uusi viesti painamalla pluspainikkeesta. Viestiin voi lisätä liitetiedostoja.

Oma talous
Oma talous sisältään asukkaan vuokranmaksuun liittyvät tiedot sekä sopimuksen
saldon, kausilaskun ja tehdyt maksusuoritukset

Sopimus
Sopimustiedot sisältävät asukkaan vuokrasopimuksen, vakuusmaksun tiedot sekä
sopimusosapuolet.
Muuttaessasi POASin asuntoon, sinun tulee
täyttää tästä osiosta löytyvä sisäänmuuttotarkastus seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta.
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Vikailmoitukset
Vikailmoituksista on mahdollista jättää uusi ilmoitus sekä seurata aiemmin jätettyjen ilmoitusten
edistymistä. Uuden vikailmoituksen voi tehdä
plus-painikkeesta.

Asumisen palvelut
Asumisen palveluista löydät linkit asuntohakemukseen, asunnon irtisanomiseen, POASin kotisivuille, varausjärjestelmä Kodinportaaliin, pysäköintijärjestelmä eParkingiin sekä muuttoilmoituksen tekemiseen.

Omien tietojen muokkaaminen
Käyttäjä voi muokata omia yhteystietoja Omat
tiedot -kohdasta käyttäjätunnuksen nuolen alta.
Myös tästä valikosta voi lähettää uuden viestin tai
vikailmoituksen.
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Kodinportaalin käyttöohjeet
Kodinportaali/Kodinportti on sähköinen tiedotuskanava ja varausjärjestelmä. Kodinportin
kautta POAS tiedottaa asukkaita asuntokohdetta koskevista huoltotoimenpiteistä sekä
muista ajankohtaisista asioista. Kodinportaalista varataan pesulavuorot sekä yleiset tilat,
kuten saunat ja kerhohuoneet.
Kodinportaalia voi käyttää kolmella eri tavalla:
• Siirtymällä asukassivuston linkistä Kodinportaalin verkkosivuille
• Rappukäytävässä oleva kosketuskäyttöisellä näyttötaululla
• Kodinportti Mobile -mobiilisovelluksella.

Kun siirryt Kodinportaaliin asukassivustolta, et tarvitse järjestelmään erillisiä tunnuksia tai
PIN-koodia.
Mikäli haluat käyttää Kodinportaalia mobiilisovelluksella, tarvitset erillisen kirjautumistunnuksen. Näyttötauluun kirjaudutaan PIN-koodilla. Katso ohjeet tunnusten tai PINkoodin luomiseen nettisivuiltamme: poas.fi/sahkoinen-asiointi/

Rappukäytävien Kodinportti-näyttötaulut
Rappukäytävässäsi olevasta kosketustaulusta näet asuntokohdettasi koskevat ajankohtaistiedotteet, asukastoimikunnan ilmoitukset, kohteen asukaslistan sekä julkisen liikenteen pysäkkiaikataulut.
Käyttäjätunnistusta vaativiin toimintoihin, kuten yleistilojen ja pyykkivuorojen ajanvaraukseen, tarvitset nelinumeroisen PIN-koodin. Katso PIN-koodia koskevat ohjeet nettisivuiltamme: poas.fi/sahkoinen-asiointi/
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Näyttötaulun toimintopainikkeet
Yhteisten tilojen varaaminen edellyttää käyttäjätunnistusta. 'Kirjaudu sisään'-painiketta koskettamalla pääset
valitsemaan asuntosi ja syöttämään henkilökohtaisen
PIN-koodisi, jonka jälkeen nämä toiminnot ovat käytössäsi. Voit kirjautua ulos koskettamalla painiketta uudestaan. Muista aina kirjautua järjestelmästä ulos! Mikäli
uloskirjautuminen kuitenkin unohtuu, kirjaa järjestelmä sinut ulos automaattisesti hetken kuluttua.

Toiminnot-painiketta koskettamalla näet listan asuinkohteesi varattavista yhteistiloista. Haluamaasi kohdetta koskettamalla sinulle avautuu kalenteri, josta näet
kyseisiin kohteeseen tehdyt varaukset. Oman varauksen voit tehdä koskettamalla kalenteria haluamasi päivän ja kellonajan kohdalta.

Koskettamalla kalenteripainiketta Kodinportin näytölle
avautuu kuukausikalenteri, jota voit selata kuukausi
kerrallaan.

Koskettamalla julkisen liikenteen aikataulujen painiketta Kodinportin näytölle avautuu näkymä, jossa voi näkyä esimerkiksi läheisimpien julkisen liikenteen pysäkkien seuraavaksi saapuvat linjat lähtöaikoineen.

Koskettamalla säätietopainiketta Kodinportin näytölle
avautuu lisätietoja nykyisestä säätilasta alueella sekä
viiden päivän sääennuste.

Kielenvaihtopainikkeita voi olla asuinkohteesta riippuen useita. Koskettamalla lippua vaihtuu käyttöliittymässä käytetty kieli haluttuun kieleen.
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Kodinportin kosketusnäytön ilmoitustaulu
Tiedotteet-osiosta näet asuinkohteesi ajankohtaisilmoitukset. Ohjeita asukkaille -välilehdeltä löydät asuntokohdettasi koskevat ohjeet ja käytännöt. Ilmoitukset voivat olla näkyvissä joko pelkkinä otsikkoina tai ilmoituksen sisältöä ainakin osittain näyttävinä
”ilmoituslappuina”. Otsikkoa tai ilmoituslappua koskettamalla ilmoitus avautuu luettavaksi kokonaisuudessaan.

Yhteisten tilojen varaaminen ja varauskalenteri
Yhteisen tilan varaus Kodinportin kosketustaulun käyttöliittymässä tehdään valitsemalla
ensin koskettamalla haluttu tila ja sen jälkeen kalenterista vapaa ajankohta. Varauksen
pituus on ennalta määritetty. Oman varauksesi voit poistaa koskettamalla tekemääsi varausta. Uusia vakiovuoroja ei kosketustaulun käyttöliittymän kautta voi luoda, vaikka ne
muutoin kyseiselle varauskohteelle olisivatkin mahdollisia. Jos kohteen vakiovuorot täytyy hyväksyä aina ennen käyttöä, onnistuu vakiovuoron hyväksyminen kosketustaululla.
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Kodinportaaliin asukassivustolta
Kun siirryt Kodinportaaliin asukassivustolta, et tarvitse järjestelmään erillisiä tunnuksia tai
PIN-koodia. Jos et pääse Kodinportaaliin asukassivuston linkistä, ole yhteydessä POASiin.
Kodinportaalin verkkopalvelussa voit ilmoituksien lukemisen ja tilojen varaamisen lisäksi
muokata omia yhteystietojasi, vaihtaa etäliittymän salasanasi tai kosketustaulun PINkoodisi, lue lisää: poas.fi/sahkoinen-asiointi/

Kodinportaalin ilmoitusnäkymä

Kodinportaalin kalenterin varausnäkymä
Varauksen tekeminen yhteistiloihin onnistuu Varaukset-kohdasta. Paina varaa kalenterista haluamasi ajankohdan kohdalta.
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Autopaikat
POASin kohteiden autopaikat vuokrataan eParking-järjestelmän kautta. Paikat maksetaan
suoraan eParkingille heiltä saatavan laskun mukaan. Tarkista autopaikkojen hinnat eParkingin asiakaspalvelusta, yhteystiedot alla. Mahdolliset parkkihallin tai lämmitystolpan
avaimet haetaan kuitenkin toimistoltamme. Huom! Kohteessa Peltokatu 33 ei ole lainkaan autopaikkoja.
Rekisteröidy järjestelmään osoitteessa eparking.fi
Järjestelmän käyttöohjeet: eparking.fi/fi/newuser

eParking yhteystiedot:
Puh. 040 653 8556
info@eparking.fi
Moottoriajoneuvoja saa pysäköidä ainoastaan niille tarkoitetuille paikoille. Ajoneuvojen seisottaminen ovien edessä ja pelastusteillä on ehdottomasti kielletty. Pysäköinnille varatut
paikat eivät ole romuautojen tai muutoin käyttämättömien ajoneuvojen säilytyspaikkoja.
HUOM! Muista ilmoittaa eParkingiin kaikkien niiden ajoneuvojen rekisterinumerot, joilla on
oikeus käyttää maksamaasi paikkaa! Tarkistathan asuntokohdekohtaiset pysäköinninvalvontaa koskevat tiedot Kodinportaalista.
Aimo Parkille voi tehdä pysäköinninvalvontapyynnön
www.aimopark.fi/fi-fi/lomakkeet/valvontapyyntolomake/

valvontapyyntölomakkeella:

Autopaikan irtisanominen poismuutettaessa
Asunnon irtisanominen ei vaikuta autopaikan sopimukseen, vaan autopaikka tulee irtisanoa erikseen eParking-järjestelmässä. Kaikilla pysäköintipaikoilla on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Autopaikan käyttöoikeus päättyy
aina kuun viimeiseen päivään, vaikka asukkaalla/asukkailla olisi vielä kyseisen päivän jälkeen oikeus käyttää vuokraamansa asuntoa.
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Yhteiskäyttöautot
POASin Yhteisauto on sähköajoneuvo, jonka voit varata käyttöösi aina silloin, kun sitä
tarvitset. Varauksesta veloitetaan pieni vuokrahinta. Autot vuokrataan Secto Yhteiskäyttö -palvelun kautta. Secto Yhteiskäyttö on online-palvelu, joka toimii kaikilla pääteja mobiililaitteilla. Tarvitset vain nettiyhteyden. Ennen ensimmäistä autonvuokrausta
tarkistetaan, että kuljettaja on POASin asukas.
Yhteisautojen kotipisteet:
• Watti (XOX-307): Peltolammi, Vaahterakuja 5 kulmalla, paikka nro 1
• Joule (XOX-306): Hervanta, Insinöörinkatu 21, Tupakkikiven parkkialue ostoskeskus
Duon vieressä, paikka nro 24
Näin rekisteröidyt yhteiskäyttöautojen käyttäjäksi:
1. Mene Secto Yhteiskäyttö -palvelun sivulle osoitteessa sectoyhteiskaytto.fi.
2. Anna liittymiskoodi POAScar2019
3. Luo käyttäjätunnus ja täytä pyydetyt tiedot
4. Saat ilmoituksen käyttäjätunnuksen luomisesta annettuun sähköpostiosoitteeseen
5. Kirjaudu palveluun sähköpostiin lähetetyillä tunnuksilla osoitteessa sectoyhteiskaytto.fi.
Kuljettajan käyttöohje: sectoyhteiskaytto.fi/docs/user-guide-driver
Hinnasto:
7€/1h
20€/1-3h
25€/3-5h
35€/5-8h
40€/8-12h
48€/12-23h
HUOM! Muistathan laittaa auton lataukseen vuokrauksen jälkeen! Katso latausohjeet
autossa olevista ohjeista tai tältä videolta.

Secto Tiepalvelu
Vahinkotapauksissa tai matkan katketessa muista syistä Secto Tiepalvelu palvelee puhelimessa ympäri vuorokauden. Mikäli tilannetta ei saada korjattua puhelimitse, tieturva-ammattilainen lähetetään paikalle auttamaan.
Puh. 020 792 4311
assistance@falck.fi
Driveco tekninen tuki
Puh. 0500 798 534
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Internetyhteys
Tarjoamme asukkaillemme lisäpalveluna ilmaisen Internetyhteyden. Asunnoistamme löytyy kahden tyyppisiä nettiyhteyksiä:
• DNA Netti taloyhtiölaajakaista
• Ritakatu 13 E-J
• Ritakatu 3 K-M
• POASnet: Kaikki muut kohteet

POASnet
Nyt saatavilla huippunopea jopa 1 Gigabitin Internetyhteys lähes kaikissa kohteissa! Asukkaan tarvitsee vain liittää laitteensa verkkojohdon (Ethernet-kaapeli) kautta asunnon
verkkopistokkeeseen. Verkkojohto tulee hankkia itse. Mikäli toiveena on saada useampi
laite kerrallaan internetiin, tai muodostaa yhteys asunnon sisällä langattomasti, on syytä
hankkia lisälaitteita. Lisätietoja saat osoitteesta poasnet.fi/
Jos sinulla on ongelmia POASnetin kanssa, voit pyytää apua taloyhtiösi Verkonvanhimmalta. Mikäli asuntokohteessasi ei ole verkonvanhinta, voit olla yhteydessä myös verkon
ylläpitoon. Kaikki yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://poasnet.fi/
Huomioithan, että Verkonvanhimmat ovat tavallisia asukkaita, jotka auttavat omalla ajallaan muita asukkaita internetasioissa!
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DNA Netti
Ritakadun kohteissa asukkaiden tulee rekisteröityä DNA Netin käyttäjäksi. Sen voi tehdä
seuraavilla tavoilla:
• Netissä osoitteessa dna.fi/tlk antamalla kotiosoitteesi (soluasunnoissa muista merkitä myös huoneen numero). Tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai DNA Tunnuksella.
• Vaihtoehtoisesti voit käydä DNA Kaupassa, katso lähin myymäläsi: dna.fi/kaupat
• Soittamalla asiakaspalveluun, puh. 044 144 044. Palveluajat ma-pe klo 8-18, la 9-16.30
Perusnopeus (40M) on asukkaille ilmainen. Mikäli haluat ostaa lisänopeuden tai muita lisäpalveluita, saat lisätietoja suoraan DNA:lta. Muistathan irtisanoa liittymäpalvelut, kun
muutat pois POASin asunnosta.
Näin otat DNA laajakaistan käyttöön:
• Ritakatu 13 E-J:
Talossa on perinteinen laajakaistayhteys, joka on käytettävissä puhelinpistokkeen kautta.
Netin käyttö edellyttää VDSL2-modeemia. Lisätietoa: dna.fi/tuki-modeemit
• Ritakatu 3 K-M:

Langallinen laajakaista on käytössä Ethernet-kaapelin (RJ-45) kautta, joten et tarvitse erillistä reititintä. Mikäli haluat käyttää Internetyhteyttä langattomasti tai jakaa sen useammalle laitteella, tarvitset Ethernet-reitittimen. Lisätietoa: dna.fi/tuki-modeemit

poas.fi
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