
Asumisen 
opas



Tervetuloa asumaan ja viihtymään!



Hyvä asukas,

Lahden vanhusten asuntosäätiö sr on toiminut jo vuodesta 1964 ikäihmis-
ten ja muiden erityisryhmien yleishyödyllisenä asumisen tuottajana Lahden 
kaupungissa.  Säätiö tarjoaa esteetöntä, viihtyisää ja yhteisöllistä asumista 
sekä palveluita kotona asumisen tueksi. Säätiö toiminnallaan edistää ikään-
tyneiden laadukasta ja toimintakykyä tukevaa kotona asumista. Tällä hetkellä 
säätiöllä on omistuksessaan noin 1250 asuntoa. Säätiön asuntoja löytyy mm. 
Keskustasta, Paavolasta, Asemantaustasta, Ranta-Kartanosta ja Niemestä. 
Asuntojen koot vaihtelevat 24-104 neliön välillä. Säätiö vuokraa asuntoja pää-
asiassa yli 55-vuotiaille.  

Säätiön omistamassa Hyvinvointikeskus Wanhassa Herrassa toimii lounas- 
ja tilausravintolana Ravintola Wanha Herra, Palvelutalo Puntarissa Lounas-
ravintola Puntari, Palvelukeskus Onnelanpolussa Lounaskahvila Onni ja Pal-
velutalo Lepolassa Lounaskahvila Lepola. Ravintola Wanhasta Herrasta voi 
myös tilata ateriat kotiin. Tämän lisäksi säätiön tiloissa toimii Päijät-Hämeen 
hyvinvointialueen palveluyksiköitä ja useita palveluita tarjoavia yrityksiä sekä 
kolmannen sektorin organisaatioita. Säätiö tarjoaa kansalaisille ja muille 
yleishyödyllisille toimijoille tiloja käyttöön myös korvauksetta. Säätiö toimin-
nassaan vie eteenpäin lahtelaisten ikääntyneiden hyvinvointia ja tukee ikään-
tyneiden tavoitetta arjen sujuvuudesta sekä oman näköisestä elämästä.   

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, hyvä asukas, neuvoksi asumisen arkisiin 
haasteisiin. Oppaasta löydät tietoa mm. muutosta, asunnon huoltoon liittyvis-
tä kysymyksistä, jätehuollosta, asumisen pelisäännöistä ja turvallisuudesta. 
Asumisessa säätiöllä huomioidaan kestävä kehitys ja siksi mm. energian sääs-
töön ja kierrätykseen liittyviin kysymyksiin on tässä oppaassa kiinnitetty huo-
miota. Oman lukunsa saavat myös toisiinsa läheisesti liittyvät asukasohjaus, 
asumisneuvonta ja asukasdemokratia, joihin säätiö toiminnassaan panostaa. 

Olet tervetullut asumaan ja viihtymään säätiöltä vuokraamassasi kodissa. 
Toivottavasti löydät vastauksia asumiseen liittyviin kysymyksiin tätä opasta 
lukemalla!  

Hyviä lukuhetkiä toivottaa,

Sanna Mäkinen
toiminnanjohtaja



Lahden vanhusten 
asuntosäätiö sr

Säätiön yhteystiedot

Kiinteistönhoito
Huollon ja huoltopäivystyksen 
ajantasaiset yhteystiedot löydät 
talosi digitaaliselta ilmoitustaululta.

Asuntosihteeri 
(asuntojen vuokraus)
puh. 044 7354 004 
vuokraus@lvas.fi

Isännöitsijä 
(kiinteistönhoidon palautteet, 
järjestyshäiriöt, asuntojen 
muutos- ja korjaustyöt) 
puh. 044 7354 001

Asukasohjaajat 
(asumisneuvonta, 
palveluohjaus, 
asukastoiminta, tapahtumat 
ja kerhotilavaraukset) 
puh. 050 466 0731  
puh. 044 746 8052 
puh. 044 735 4009 

Kirjanpitäjä 
(vuokravalvonta, 
laskutus, perintä) 
puh. 044 7354 002

Toiminnanjohtaja
puh. 0400 543 828

Kiinteistöpäällikkö 
puh. 044 7354 007  

Talousjohtaja 
puh. 0500 705 566 

Ravintola Wanha Herra 
puh. 044 0265 411 

Lounasravintola Puntari 
puh. 044 738 3049 

Lounaskahvila Onni 
puh. 044 735 4005 
 
Lounaskahvila Lepola 
puh. 044 7354 006

Laaksokatu 17
15140 LAHTI

Asiakaspalveluaika 
klo 9.00-12.00

 
www-sivut
www.lvas.fi
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6  Asumisen opas

1.1 Muutto sisään

• Tee muuttoilmoitus Digi- ja väestötieto-
virastolle / Postille. Muuttoilmoituksella 
tiedot päivittyvät yhdellä kertaa  
molemmille toimijoille

• Tee sähkösopimus energian myyjän 
kanssa

• Mikäli et ole täyttänyt omaistietoloma-
ketta vuokrasopimuksen allekirjoituksen 
yhteydessä, palauta saamasi omaistieto-
lomake kiinteistönhoitajan laatikkoon 
tai vaihtoehtoisesti asuntosihteerille tai 
asukasohjaajalle

• Varaa halutessasi sauna-aika ja/tai 
autopaikka kiinteistönhoitajalta 

• Ilmoita vakuutusyhtiölle  
kotivakuutuksen tietojen muutokset. 

• Käytä pyykinpesukoneen ja astianpesu-
koneen asennuksissa ammattitaitoista 
asentajaa. Lupa astianpesukoneen 
asennukseen pyydetään säätiön  
isännöitsijältä

 
Sähkösopimus
Energiayhtiö tarvitsee sähkösopimuksen/
muuttoilmoituksen hyvissä ajoin, viimeis-
tään noin kaksi viikkoa ennen muuttopäi-
vää. Ajoissa tehty sopimus varmistaa sen, 
että asiakastiedot ovat kunnossa ja asun-
nossa on sähköt käytettävissä. Muista irti-
sanoa entisessä asunnossasi voimassa ole-
va sähkösopimus.

Asumistuki
Asumisen muuttuessa kannattaa tarkistaa 
mahdollisuus saada asumistukea Kelalta. 
Kela saa tiedon vuokran määrästä ja vuok-
rasopimuksen voimassaolosta tarvittaessa 
suoraan säätiöltä.

1.2 Muutto ulos
• Irtisano vuokrasopimus ja ilmoita 

muuton ajankohta säätiön toimistolle. 
Asunnon voi irtisanoa asuntosihteerille 
joko puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla 
tai käymällä säätiön toimistossa.  
Irtisanomisaika on kalenterikuukausi, 
joka lasketaan alkavaksi irtisanomis-
kuukauden viimeisestä päivästä

• Peru sauna-aika ja/tai autopaikka  
suoraan kiinteistönhoitajalle

• Jätä kaikki avaimet sekä teetetyt  
lisäavaimet ja mahdolliset ovenavaus- 
perukkeet viimeisellä käynnillä huoneis-
ton tiskipöydälle

• Tee osoitteenmuutosilmoitus Digi- ja 
väestötietovirastolle / Postille

• Irtisano tai siirrä uuteen osoitteeseen 
sähkösopimus energian myyjän kanssa 

Irtisanominen
Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi 
täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika 
lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukau-
den viimeisestä päivästä, jonka aikana irti-

1. Muuttajan muistilista 
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sanominen on suoritettu. Irtisanominen 
voidaan tehdä paitsi soittamalla säätiön 
asuntosihteerille 044 7354004 tai käymällä 
säätiön toimistossa osoitteessa Laaksokatu 
17 asiakaspalveluaikana klo 9-12, myös päi-
vätyllä kirjeellä tai sähköpostilla osoittee-
seen vuokraus@lvas.fi.

Huoneistoa voidaan esitellä mahdolliselle 
seuraavalle asukkaalle jo irtisanomiskuu-
kauden aikana (laki Asuinhuoneiston vuok-
rauksesta § 22).  

Asukas voi halutessaan olla paikalla asun-
non lopputarkastuksessa. Asiasta voi olla 
yhteydessä huoltoon tai isännöitsijään. Irti-
sanomisen jälkeen säätiö lähettää muutta-

jan muistilistan asukkaalle tai irtisanojalle, 
jossa on ohjeita muuttosiivoukseen ja asun-
non tyhjennykseen liittyen.

Avaimet
Pois muuttaessa tulee huoneiston avaimet 
ja myös mahdollisesti teetetyt lisäavaimet 
sekä kulkuperukkeet jättää huoneiston tis-
kipöydälle. Avaimia ei tuoda säätiön toimis-
toon. Mikäli avaimia puuttuu, lukkosarja 
joudutaan uusimaan ja Iloq -avaimet ohjel-
moidaan uudelleen. Vuokralainen maksaa 
lukon uudelleen sarjoituksen kustannuk-
set. Muuttotilanteessa huoneisto katsotaan 
luovutetuksi, kun kaikki huoneistoa koske-
vat avaimet on jätetty huoneiston tiskipöy-
dälle. 

Muista jättää myös mahdollinen kulkuperuke huoneiston tiskipöydälle.
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Asunnon tyhjennys ja siivous 
• Asunto ja sille kuuluva irtaimisto- 

varasto tyhjennetään ja siivotaan  
ennen poismuuttoa. Samoin  
mahdollisesti omassa käytössä olleet 
muut tilat kuten autopaikat, varastot 
ym. on tyhjennettävä ja siivottava

• Kytke jääkaappi ja pakastin pois päältä. 
Puhdista laitteet ja jätä ovet raolleen 

• Pese liesi, uuni sekä liesituulettimen 
rasvasuodatin 

• Puhdista kodinkoneiden ympärillä 
olevat seinät ja lattia 

• Puhdista lattiakaivot ja pese ikkunat 
• Jätä asuntoon mm. siellä olleet antenni-

johdot ja vahvistimet, verhonpidikkeet, 
kattopistokkeet, ikkuna-avaimet,  
keittiön ja  kylpyhuoneen lamput, 
kiinteät palovaroittimet ja apuvälineet, 
altaiden tulpat ja parvekeritilät

Asunnon ja asuntopihan luvalliset omat 
korjaukset, rakennelmat ja istutukset jäte-
tään poismuutossa paikoilleen tai toimi-
taan säätiön antamien ohjeiden mukaisesti. 
Asukkaan asennuttamaa ovisilmää, tur-
valukkoa tai varmuusketjua ei saa poistaa. 
Huonekaluja yms. tavaroita ei saa viedä 
jätekatokseen. Jos huoneistoa tai tavaran-
säilytystiloja joudutaan tyhjentämään tai 
siivoamaan säätiön toimesta, peritään teh-
dystä työstä maksu vuokralaiselta. Mahdol-
liset tyhjennettävien tilojen tavarat käsitel-
lään jätteenä.

Huoneistotarkastus
Huoneisto tarkastetaan ensimmäisen 
kerran, kun huoneistoa tarjotaan tuleval-
le asukkaalle ja toisen kerran huoneiston 
tyhjennyttyä. Vuokralaisella on korjaus- tai 
korvausvelvollisuus vahingosta, jonka hän 
tahallisesti on aiheuttanut huoneistolle. 
Korvausvastuuta ei tule huoneiston taval-
lisesta kulumisesta. Mahdollisen tupakoin-
nin aiheuttama haitta huoneistolle ei kuulu 
tavalliseen kulumiseen.

Mikäli huoneistossa on muuta kuin asumi-
sesta poikkeavaa kulumista, ts. rikkoutu-
mista, ottakaa etukäteen yhteyttä isännöit-
sijään, jotta korjauksien menettelytavoista 
voidaan sopia.

Vakuusmaksu 
Vakuusmaksu pyritään palauttamaan 
vuokranmaksuvelvollisuuden päättymistä 
seuraavan kuukauden 15. päivään mennes-
sä. Huoneiston sekä varastotilojen tulee 
olla tyhjät ja huolellisesti siivotut. Lisäksi 
edellytetään, että kaikki avaimet on palau-
tettu ja huoneistossa ei ole muuta kuin asu-
misesta aiheutunutta normaalia kulumista 
sekä kaikki maksuvelvoitteet Lahden van-
husten asuntosäätiölle on hoidettu.
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   2. Asunnon hoito 

2.1 Yleistä asuntojen     
korjaamisesta
Asukkaan tulee huolehtia huoneiston kun-
nosta ja yleisestä siisteydestä koko asu-
misen ajan. Säätiöllä on oikeus suorittaa 
nopeasti hoitotoimenpide tai korjaus- ja 
muutostyö, jota ei voida vahinkoa aiheut-
tamatta siirtää. Pääsääntö korjauksissa on, 
että vuokranantaja korjaa kiinteät kalusteet 
kustannuksellaan, jollei niitä ole tahallises-
ti rikottu.

Asukkaat myötävaikuttavat sovittujen hoi-
totoimenpiteiden ja korjaus- sekä muutos-
töiden tekemiseen mm. seuraavilla tavoilla:

• Huoneistoon päästetään sisälle  
sovittuna aikana

• Korjataan pois mahdollisuuksien  
mukaan irtaimistoa työtilan  
järjestämiseksi

• Estetään mahdollinen lemmikkieläinten 
aiheuttama häiriö  

• Kosteus- ja vuotovaurioiden  
syntymisestä, mahdollisista  
rakennevaurioista ja sähkövioista  
tehdään vikailmoitus kiinteistön- 
hoitajalle ja / tai isännöitsijälle

Asuntojen vikailmoituslinkin löydät sää-
tiön nettisivuilta www.lvas.fi Ota Yhteyttä 
-osiosta.  

Tehdessäsi vikailmoitusta hae kohde asun-
tokohteen nimellä tai katuosoitteella. Asun-
tokohteen valinnan jälkeen ylimmäisenä 
hakutuloksena löytyy yleinen ilmoitus. Jos 
vikahavainto koskee asuntoasi, kohdista 
ilmoitus huoneistoosi valitsemalla se. Jos 
vikahavainto koskee yhteisiä tiloja, kohdis-
ta ilmoitus huoneesi sijasta talon osoiteta-
solle. 
 
Täyttämällä vikailmoituksen teet huolto-
pyynnön. Huomioi yhteystietokentässä pu-
helinnumero, josta huolto voi olla sinuun 
yhteydessä ja kysyä mahdollisia lisätietoja. 
 
Ilmoitathan vikailmoitusta täyttäessäsi, 
mikäli asunnossa on lemmikkieläimiä. Il-
moituksessa sisäänpääsykentässä on ole-
tuksena yleisavain. Muista muuttaa kentän 
tieto, jos yleisavaimella asuntoon ei saa tul-
la. Suoritetusta huoltokäynnistä jätetään 
aina viesti asuntoosi. 

2.2 Lämmitys
Taloissa, joissa on vesikeskuslämmitys, on 
termostaattiset patteriventtiilit perussää-
detty määrättyyn asentoon, jossa termos-
taatti pitää huoneen lämpötilan automaat-
tisesti tasaisena. Pattereiden pintalämpötila 
vaihtelee termostaattisäädöistä johtuen. 
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Huoneen lämpötilaa voi muuttaa patteri-
venttiilin säätönupilla. Jos lämpö huoneis-
tossa laskee alle +19 °C tai nousee yli +23 °C, 
eikä tilanteen korjaus onnistu huonekoh-
taisella säädöllä, on asiasta ilmoitettava 
kiinteistönhoitajalle. Asukas ei saa muuttaa 
patteriventtiilien asetusarvoja, eikä irrottaa 
patteritermostaatteja. 

Termostaattiventtiiliä ei kannata peittää 
verhoilla tai suurilla huonekaluilla, koska 
tällöin termostaatti katkaisee huoneen läm-
mityksen ja huone viilenee. Päinvastoin käy, 
jos termostaatti sijaitsee lähellä tuuletusik-
kunaa. Kun tuuletusikkuna pidetään auki, 
termostaatti jäähtyy ja patteri kuumenee 
liikaa, jolloin energiaa tuhlaantuu. Tämän 
vuoksi kannattaa suosia lyhyitä tuuletuksia.  

Joissakin kiinteistöissä on käytössä ve-
sikiertoinen lattialämmitys. Tarkempia 
tietoja lattialämmityksestä on huoneis-
tokohtaisessa asukaskansiossa. Joissakin 
kiinteistöissä on kylpyhuoneessa sähköllä 
toimiva ns. mukavuuslattialämmitys, jota 
ohjataan seinässä olevasta käyttökytkimes-
tä. Sähköllä toimivan lattialämmityksen 
käyttösähkön maksaa asukas omassa säh-
kölaskussaan. Sähköllä toimivaa lattialäm-
mitystä ei välttämättä tarvitse pitää päällä.  

Mikäli asunnossa on käytössä viilentävä 
ilmalämpöpumppu, sen käyttöohjeet löyty-
vät asukaskansioista. Viilennystä ohjataan 
kaukosäätimellä. Käyttöä suositellaan rajat-
tavaksi kesään. Lämpöpumpun toiminnasta 
ja suodattimien vaihdosta vastaa kiinteistö-

huolto. Jos asunnossasi ei ole viilentävää 
ilmalämpöpumppua, voi omakustanteiseen 
asentamiseen pyytää luvan isännöitsijältä. 
Asennuksessa on käytettävä ammattilaista. 

Sopiva huonelämpötila on noin + 20-22 °C, 
kun hieman viileämpi (+19) voi olla hyvä 
makuuhuoneen lämpötila. Ohjeellisesti 
säätiön asuntojen lämpötilaa on säädetty 
+21-22 asteen välille. Lämpötilan alentami-
nen yhdellä asteella säästää lämmitysener-
giaa 5-7 %.

2.3 Ilmanvaihto
Keittiön liesikuvun rasvasuodatin tulisi pes-
tä tarvittaessa, mutta vähintään 2-3 kertaa 
vuodessa. 

Rasvasuodattimen takana oleva venttiili 
sekä kylpyhuoneen, WC:n ja vaatehuoneen 
venttiilit on suositeltavaa puhdistaa noin 
kahden kuukauden välein. Muista, että 
venttiilin rakoarvoa ei saa muuttaa; säätö 
on tehty niin, että asunnosta poistuu oikea 
määrä ilmaa. Mikäli rakoarvoa muutetaan, 
ilmanvaihdon toimivuus häiriintyy. 

Korvausilmaventtiilejä ei saa sulkea tai 
tukkia, koska ne ovat osa koko kiinteistön 
ilmanvaihtojärjestelmää. Lyhyt ristiveto-
tuuletus on paras tapa saada huoneet raik-
kaiksi. Ikkunoita tai parvekkeen ovia ei tule 
jättää auki koko päiväksi.  

Osassa kiinteistöjä on käytössä koneellinen 
lämmön talteenotolla varustettu tulo- ja 
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poistoilmalaite. Turvaliesituulettimen ja 
liesituulettimen käyttöohjeet löytyvät asu-
kaskansiosta. Laitteiden toimivuudesta vas-
taa kiinteistönhoitaja.  

2.4 Kylpyhuone
Kylpyhuone on kosteusvaurioille arin huo-
netila. Suihkun jälkeen kannattaa vesi 
poistaa lattialta kuivainlastalla ja jättää 
ovi raolleen kuivumisen nopeuttamiseksi. 
Suihkuverho kannattaa pestä säännöllises-
ti. Märkätiloihin ei saa asentaa kuiviin ti-
loihin tarkoitettuja kalusteita ja varusteita, 
eikä kylpyhuoneen seiniin ja kaakeliin teh-
dä porauksia.. 

Mikäli asuntosi kylpyhuoneessa on ikkuna, 
älä jätä sitä pitkäksi aikaa auki kylmällä tai 
kostealla säällä, koska se lisää sisäilman 
kosteutta aiheuttaen rakenteiden vaurioitu-
mista. Anna kylpyhuoneen kuivua välillä pe-
rusteellisesti ja tarkkaile, että kylpyhuoneen 
käyttövesipatteri lämpenee. 

Vuotavasta hanasta tai jatkuvasti vuotavas-
ta WC-säiliöstä on välittömästi ilmoitettava 
kiinteistönhoitajalle.  

Viemäriin ei saa huuhtoa kinkkurasvoja, 
ruoanjätteitä tai kahvinporoja tms. WC-
viemärin kautta ei saa hävittää myöskään 
siteitä, pumpulipuikkoja, vanulappuja, vaip-
poja, kissanhiekkaa tai esineitä. Asukkaan 
on hyvä puhdistaa aika ajoin kylpyhuoneen 
lattiakaivot. Jos asunnossa tuntuu viemärin 
haju, saattaa syynä olla lattiakaivon kuivu-

minen. Hajulukko saadaan toimimaan las-
kemalla vettä viemäriin. 

2.5. Pesukoneliitännät
Pesukoneiden asennuskustannuksista vas-
taa asukas. Jos asunnossa ei ole pyykinpe-
sukoneen tai astianpesukoneen liitäntäval-
miutta, täytyy työ teettää LVI-asentajalla. 
Kaikkien vesijohtoliitäntöjen tulee olla pai-
neenkestäviä ja liitäntöjen on oltava yhte-
näiset. Pesukonehanan yhteydessä on aina 
oltava takaiskuventtiili, mikäli sitä ei ole jo 
pesukoneessa.  
 
Säilytä LVI-asentajan asennustodistus 
mahdollisen vesivahingon varalta. Virheelli-
sesti suoritetun pesukoneliitännän aiheut-
taman vuotovaurion kustannuksista vastaa 
asukas. Vakuutus ei korvaa virheellisestä 
asennuksesta johtuvia kustannuksia. Kun 
pesukone tai astianpesukone ei ole käytös-
sä, tulee täyttöhana sulkea, koska jatkuva 
vedenpaine voi rikkoa vesiletkun ja aiheut-
taa vesivuodon. Vesiletkun kunto tulee tar-
kistaa säännöllisesti. 

2.6 Sähkölaitteet
Keittiökoneiden vioista ilmoitetaan kiin-
teistönhoitajalle. Kiinteistönhoitaja tarkis-
taa, voiko vian korjata ja ilmoittaa isännöit-
sijälle, mikäli kone täytyy vaihtaa. Säätiö 
vastaa kiinteiden lamppujen ja sulakkeiden 
vaihdosta kiinteistöissä. Jos huoneistossa 
on automaattisulakkeet, lauennut sula-
ke palautetaan toimintaan palauttamalla 
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kytkin normaaliasentoon. Sulakkeen lau-
keamisen voi aiheuttaa viallinen laite tai 
ylikuormitus. Viallinen laite on hyvä viedä 
korjattavaksi. 

Suojamaadoitettuihin pistorasioihin saa 
kytkeä vain maadoitetun tai suojaeristetyn 
kojeen pistotulpan. Kosteissa tiloissa on 
vaarallista käyttää laitetta, joka on kytketty 
tavalliseen pistorasiaan kostean tilan ulko-
puolella. Sisällä olevasta pistorasiasta ei saa 
ottaa virtaa ulkona käytettäviin sähkölait-
teisiin. 
 
Kiinteiden sähkölaitteiden asennuksia ja 
korjauksia saa teettää vain isännöitsijän lu-
valla ja sähköalan ammattilaisella.

2.7 Antenni- ja tieto- 
liikennejärjestelmä 
Suurimmassa osassa säätiön taloja on käy-
tössä kaapeli-tv, osassa taloista on käytössä 
antennijärjestelmä. Lisäantennilaitteita ei 
saa asentaa ilman isännöitsijän lupaa. Pu-
helin- ja tietoliikenteessä saa käyttää aino-
astaan hyväksyttyjä ja kunnossa olevia lait-
teita, jotka eivät aiheuta talon järjestelmiin 
toimintahäiriöitä.   

Säätiön taloissa on käytössä maksuton tie-
toliikenneyhteys. 

2.8 Asukkaan tekemät 
korjaus- ja muutostyöt 
Ennen kuin ryhdytte tekemään huoneistoon 
omakustanteisia korjaus- tai muutostöitä, 
ottakaa yhteys isännöitsijään. Isännöitsi-
jä antaa luvan muutostöiden tekemiseen. 
Joissakin tapauksissa lupahakemus pyyde-
tään tekemään kirjallisesti.  

Käyttäkää ammattitaitoista tekijää mahdol-
listen muutostöiden tekemiseen. Asukkaal-
le hyvitetään viimeisen vuokranmaksun 
yhteydessä asunnon laatutasoon vaikutta-
neen remontin kustannuksia isännöitsi-
jän tarkistuksen jälkeen. Hyvitys voidaan 
myöntää merkittävästä asumisen laatuta-
son parantamisesta, kuten parvekelasien 
tai viilentävän ilmalämpöpumpun asen-
nuksesta. Maalauksia ja tapetointeja tms. ei 
korvata. Korvausta maksetaan poismuuton 
yhteydessä tositteita vastaan. Hankintojen 
arvo poistuu viidessä vuodessa, 20 % vuotta 
kohti. Mahdollinen remontointi täytyy hy-
väksyttää etukäteen säätiön isännöitsijällä 
ja mahdollisesta korvauksesta sopia samas-
sa yhteydessä. 
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Säätiö pyrkii rakentamisessa ja korjauksissa 
pienentämään hiilijalanjälkeään. Energian 
kulutuksen seuranta sekä energian ja ve-
den käytön vähentäminen ovat osa Lahden 
vanhusten asuntosäätiön asuntojen tavan-
omaista kunnossapito- ja korjaustoimintaa. 

4.1 Jätehuolto
Jätteen käsittelyä koskevan jätelain tarkoi-
tuksena on vähentää jätteen syntymistä ja 
saada käyttökelpoinen materiaali hyötykäyt-
töön. Jätteitä syntyy jokaisessa kodissa ja 
talojen jätehuoneissa onkin erilliset keräy-
sastiat erityyppiselle jätteelle. Opettelemal-
la lajittelun perussäännöt voi olla mukana 
alentamassa talon jätehuollosta aiheutuvia 
kustannuksia ja edistämässä kestävää kehi-
tystä. Ohjeena lajittelulle ovat jäteastioissa 
olevat merkinnät kullekin jätteelle.  

Siisti jätehuone on kaikkien kannalta miel-
lyttävä. Jätteitä ei tule säilyttää asuntojen, 
käytävien ja roskakatosten lattioilla. Ylimää-
räisiä kuluja aiheutuu esim. jätehuoneen lat-
tialle jätetyistä jätepusseista tai jäteastioiden 
ulkopuolella olevista tavaroista. 

Jäteastioiden oikea määrä, sijoittelu, tyhjen-
nystiheys, tasainen täyttö (ei kaikkia roskia 

4. Ympäristö- 
      ystävällinen 
     asuminen

      3. Avaimet

Jos avain unohtuu, kiinteistönhoitaja voi 
avata oven ainoastaan talon asukkaalle. 
Työaikana tapahtuvasta oven avaamises-
ta ei veloiteta erikseen. Oven avaamisesta 
työajan ulkopuolella asukas maksaa itse 
kiinteistöhuoltoyhtiön veloittaman avaus-
maksun. Avauksen pyytäjän tulee varautua 
todistamaan henkilöllisyytensä. 

Avaimen katoamisesta on tehtävä ilmoitus 
huoltoon. Avain voidaan ottaa pois käytöstä 
Iloq-järjestelmässä. Uuden avaimen voi tila-
ta omalla kustannuksellaan kulloinkin voi-
massa olevan hinnaston mukaan. Asuntoon 
kuuluva avainmäärä (3-5) sekä mahdolliset 
tilatut lisäavaimet tulee palauttaa muuton 
yhteydessä. Lisätilattuja avaimia ei korvata 
muuton yhteydessä.
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ensimmäiseen astiaan) sekä jätteiden oikea 
lajittelu ovat avainasemassa jätehuoneen 
siisteyden ylläpidossa. Osa jätteistä, esimer-
kiksi loistelamput, paristot ja vanhentuneet 
lääkkeet, ovat ongelmajätettä. Nämä jokai-
sen tulee itse viedä näiden jätteiden kerä-
yspisteisiin. Vanhentuneet tai käyttämättä 
jääneet lääkkeet palautetaan apteekkiin. Tu-
pakantumpit tulee laittaa niille tarkoitettuun  
keräys-astiaan. 

Mikäli jätehuoneiden kunnossa tai jätehuol-
lon toiminnassa on puutteita, asiasta kan-
nattaa tiedottaa kiinteistönhoitajaa ja / tai 
isännöitsijää.  

Muuttojäte ei kuulu jätekatokseen. Ehjää ja 
käyttökelpoista tavaraa voi kierrättää mo-
nella tapaa, mm. viemällä niitä kierrätykseen 
erikoistuneille toimijoille. Kierrätyskeskus 
Patinassa (Katsastajankatu 14) otetaan vas-
taan ehjät, puhtaat ja käyttökelpoiset tavarat 
niin yksityisiltä kotitalouksilta kuin yrityk-
siltä. Suurien tavaraerien tuomisesta on hyvä 
sopia etukäteen. Patina ottaa vastaan myös 
rakennustarvikkeita sekä ehjiä kodin sähkö- 
ja elektroniikkalaitteita. Patinan kuljetuspal-
veluita ovat tavaroiden nouto- ja vienti, perä-
kärryn lainaus ja vuokraus sekä kuolinpesien 
tyhjennykset. Lahden lajitteluasema Pilleri 
on Kujalan jätekeskuksessa toimiva kierrä-
tyskelpoisen tavaran vastaanottopiste (Sa-
pelikatu 7). Lisäksi tavaroita voi myös viedä 
mm. SPR:n Lahden Kontin keräyslaatikkoon 
tai tavarataloon tai Pelastusarmeijan Kirppu-
torille (Ajokatu 65).

Vinkkejä jätehuoltoon
• Opettele oikea jätteiden lajittelu 
• Täytä kaikki jäteastiat tasaisesti ja älä 

jätä jätteitä astioiden ulkopuolelle
• Älä jätä huonekaluja tai kodin  

elektroniikkaa jätehuoneeseen 
• Toimita ongelmajätteet keräyspisteisiin
• Hyödynnä jätteiden keräysastioita  

mm. lasille ja metallille 
• Lahjoita tai kierrätä itsellesi  

tarpeettomaksi jääneet tavarat  

4.2 Vedenkulutus
Kerros- ja rivitaloasunnossa kuluu vuo-
rokaudessa vettä keskimäärin 155 litraa 
asukasta kohti. WC:ssä ja peseytymisessä 
kuluu 100 litraa, pyykinpesussa 20 litraa ja 
keittiössä 35 litraa. Säätiön kiinteistöihin 
kohdistuva vesimaksu on sitä suurempi, 
mitä enemmän vettä kulutetaan. Vedenku-
lutusta lisäävät pienetkin vesivuodot esim. 
WC:ssä. Vesivuodoista tuleekin ilmoittaa 
nopeasti kiinteistönhoitajalle. 

Kiinteistönhuoltoon on syytä ottaa yhteyttä 
myös silloin, jos veden virtaamassa, lämpö-
tiloissa, hanoissa tai WC:ssä on häiriöitä.

Vedensäästövinkkejä
• Älä juoksuta vettä turhaan keittiössä  

tai pesutiloissa 
• Sulje hana esim. suihkussa hiusten  

pesun ajaksi
• Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja  

astioita tai käytä ns. ekopesuohjelmia 
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4.3 Lämmitys
Hyvä huonelämpötila on 20–22 °C. Huoneis-
ton lämpötilojen mittaamisessa mittari an-
taa luotettavan arvon, kun se sijoitetaan 1,5 
metrin päähän ulkoseinästä ja metrin kor-
keudelle lattiasta. Huoneiston lämpötilaa 
säädellään patteriventtiileillä. Termostaatti-
venttiili tunnustelee ilmaa ja säätää sen mu-
kaan huoneiston lämpötilaa. Termostaatin 
nupista lämpöä voi säätää pienemmälle tai 
suuremmalle. Kun huoneistossa on löyty-
nyt oikea lämpötila, termostaatti pitää sen 
tasaisena. Patteri voi olla ajoittain myös vii-
leä, mutta huonelämpötila pysyy edelleen 
sopivana. Termostaattia ei kannata peittää 
verhoilla tai huonekaluilla, koska silloin se 
ei pysty tunnustelemaan ilmaa eikä patteri 
lämmittämään huoneistoa halutulla tavalla.  

Niissä taloissa, joissa on vesikiertoinen latti-
alämmitys, eli lattiasta tuodaan huonetilaan 
lämpöä tarpeen mukaan, ei lattia tunnu vält-
tämättä kauttaaltaan lämpimältä. 

Vinkkejä lämmitykseen
• Jos kotona on liian kuuma, säädä  

termostaatista lämpöä pienemmälle 
• Ikkunoiden pitäminen jatkuvasti  

raollaan tuhlaa energiaa  
• Nopea ristituuletus on tehokkainta 
• Ota kiinteistönhoitajaan yhteyttä,  

jos patterit tarvitsevat ilmausta 
• Ota kiinteistönhoitajaan yhteyttä,  

jos huoneistossa on (patteriventtiilien 
säätämisestä huolimatta) liian kylmä tai 
kuuma  

• Ota kiinteistönhoitajaan yhteyttä, jos 
patterista kuuluu lorinaa, suhinaa tai jos 
patterista tai venttiilistä valuu vettä  

• Pesutilojen pattereiden pitää olla aina 
auki. Näin varmistat tilojen kuivumise. 

• Kun kodin lämpötilaa lasketaan yhdellä 
asteella, se tuo lämmityslaskuun viiden 
prosentin säästön  
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5.1 Järjestyssäännöt
Huomaavaisuus naapureita kohtaan on var-
sinkin kerrostaloasumisessa tärkeää. Asuk-
kaiden yleisen viihtyvyyden ja naapurisovun 
säilyttämisen kannalta on tärkeää, että 
kaikki noudattavat talon järjestyssääntöjä. 
Jokaisella asukkaalla on oikeus rauhalli-
seen ja viihtyisään asuinympäristöön.  

Säätiön voimassa olevat järjestyssäännöt on 
luettavissa talojen digitaalisista porrasnäy-
töistä.  

5.2 Ohjeita lemmikki-   
eläimen pitoon
Lemmikkieläinten pitäminen on sallittua, 
kunhan ne eivät aiheuta häiriötä tai vahin-
goita asuntoa. Ammattimainen koirien, 
kissojen tai muiden eläinten kasvattami-
nen tai hoitaminen ei ole sallittua säätiön 
asunnoissa. Kotieläimien pesu kiinteistön 
yleisissä tiloissa (sauna, pyykkitupa) on kiel-
letty. 

Kaupungin järjestyssäännön mukaan koi-
ra ja kissa on pidettävä kytkettynä yleisellä 

5. Asumisen 
     pelisäännöt

4.4 Energiansäästö 
Jokaisen oman sähkönkulutuksen lisäksi 
osa sähkönkulutuksesta tulee ns. kiinteis-
tösähkön kautta. Kiinteistösähköä kuluu 
esimerkiksi hissien käyttämään sähköön, 
saunojen lämmitykseen sekä pihan ja yleis-
ten tilojen valaisemiseen. Joissakin säätiön 
kiinteistöissä myös huoneistosähkö sisältyy 
vuokraan. 

Energiaa voi säästää, kun  
• ei laita jääkaappiin tai pakastimeen 

lämpimiä ruokia ja pitää pakastus-
kytkimen päällä vain tarvittaessa  

• säätää lämpötilat oikein:  
pakastin -18 °C ja jääkaappi +5°C  

• sammuttaa kodinkoneet ja valaisimet 
pois päältä, kun ei käytä niitä  

• käyttää LED-lamppuja valaisimissa 
• sammuttaa yleisten tilojen valot   
• käyttää ajastinta sekä autojen  

moottorilämmitystä oikein  
• kytkee pyykinkuivatushuoneen  

käsisäätöisen puhaltimen pois päältä 
käytön jälkeen sekä valitsee ajastin-
kytkimestä sopivan tuntimäärän 
kuivatukseen 

• Sulkee tietokoneet, televisiot ja muut 
kodinlaitteet virtakytkimestä, jotta  
myös valmiustilan saa pois päältä. 
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alueella, myös talon pihamaalla. Lemmik-
kieläimen omistajan täytyy huolehtia siitä, 
ettei lemmikki aiheuta häiriötä tai haittaa 
muille asukkaille. 

Lemmikin ulkoiluttajan on korjattava pois 
eläimen jätökset. Lemmikkieläinten aiheut-
tamat vahingot korvaa eläimen omistaja. 
Lemmikki ei saa toistuvalla haukunnallaan 
tai ulvonnallaan häiritä ympäristöä tai ta-
lon asukkaita. Luonnonvaraisten eläinten 
ruokinta parvekkeilla ja kiinteistöjen piha-
alueilla on kiellettyä.

5.3 Tupakointia 
koskevia ohjeita
Tupakointi on kielletty huoneistoissa ja par-
vekkeilla. Tupakoinnista aiheutuvat huo-
neistokorjaukset eivät kuulu huoneiston 
normaalin kulumisen piiriin ja huoneiston 
tilojen kuntoon saattaminen veloitetaan 
vuokrasopimukseen perustuen muuton yh-
teydessä. Tupakkalaki ja talon järjestysmää-
räykset kieltävät tupakoinnin kiinteistön 
kaikissa yhteisissä tiloissa sekä hisseissä. 
Tupakointi on kielletty kahdeksan metrin 
säteellä ulko-ovista ja on sallittua pihoilla 
sille osoitetuissa paikoissa.

6.1 Vakuutukset
Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiin-
teistöille aiheutuneet vahingot, mutta asuk-
kaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja 
se ei korvaa. Esimerkiksi tulipalon savuhait-
tojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat 
vahingot eivät kuulu kiinteistön täysarvo-
vakuutuksen piiriin. Myöskään vesivuodon 
aiheuttamia vahinkoja esim. huonekaluille 
ei korvata kiinteistön vakuutuksesta. 

Turvataksesi oman omaisuutesi, kannattaa 
hankkia kotivakuutus. Kotivakuutus ei ole 
pakollinen, mutta kotivakuutuksen vas-
tuuosa korvaa myös mahdolliset omasta 
toiminnasta johtuvat kiinteistölle aiheute-
tut vahingot. Oman kotivakuutuksesi ehdot 
voit tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi.

6.2 Paloturvallisuus 
Suurin osa säätiön kiinteistöistä on varus-
tettu automaattisella paloilmoitin- ja/tai 
vesisammutusjärjestelmällä. Aina kun pa-
loilmoitin hälyttää tai vesisammutusjärjes-
telmä (sprinklaus) suihkuttaa vettä, ilmoi-
tus pelastuslaitokselle on jo mennyt ja apua 
on tulossa. Paloilmoittimet, jotka sijaitsevat 
katossa, reagoivat savuun ja lämpöön, kun 
taas vesisammutusjärjestelmä reagoi pel-
kästään lämpöön. 

6. Turvalli-
suus
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Osa kiinteistöistä on varustettu myös mah-
dollisten liesipalojen varalta automaatti-
sella turvaliesituulettimella, joka katkaisee 
lieden virran palotilanteessa ja sammuttaa 
jo liedellä alkaneen tulipalon.  

Säätiön kaikissa kiinteistöissä ei ole au-
tomaattista paloilmoitin- ja vesisammu-
tusjärjestelmää. Näiden talojen asuntojen 
katoissa on palovaroitin. Palovaroittimen 
hankinnasta ja toimintakunnosta (puh-
distus ja pattereiden vaihtaminen) vastaa 
vuokranantaja. Palovaroitin reagoi savuun 
ja herättää nukkuvan ihmisen. 

Tekstiilit, huonekalujen pehmusteet ja ko-
din elektroniikka ovat helposti syttyviä ja 
nopeasti palavia. Keittiön liedellä syttynyt 
palo puolestaan leviää helposti liesikupuun 
ja hormiin. Ruokaa valmistettaessa on hyvä 
muistaa, että ylikuumeneva rasva syttyy hel-
posti palamaan. Rasvapalo tukahdutetaan 
kattilankannella, matolla tai sammutuspei-
tolla. Oman turvallisuuden vuoksi on hyvä 
hankkia alkusammutin (esim. sammutus-
peite) ja harjoitella sen käyttöä. Kynttilöiden 
ja tuikkujen käyttö on säätiön asunnoissa 
kielletty. Samoin grillien käyttö parvekkeil-
la on kielletty. Paloturvallisuuden vuoksi 
asunnossa ei saa tupakoida.  

Omien laitteiden sähköjohtojen kunto on 
hyvä tarkistaa aika ajoin. Kodinkoneiksi 
kannattaa valita automaattisesti päältä pois 
kytkeytyviä malleja.  

Talon poistumisteihin ja pelastautumis-
ohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja 
opetella niiden käyttöä. Tietoa talon pelas-
tussuunnitelmasta löydät ilmoitustaululta.  

Ennakoi vaarat
• Opettelemalla sammuttamaan  

pienpalot oikein
• Sulkemalla ovet ja ikkunat  kun  

poistut palavasta asunnosta
• Jos talossa on tulipalo, mutta se ei ole 

asunnossasi, älä poistu mahdollisesti 
savuiseen käytävään, vaan pysy  
asunnossasi ja pidä käytävän ovi kiinni 

• Käyttämällä ikkunoiden turvasalpoja
• Lukitsemalla auton sähkölämmitys- 

paikan pistorasian kannen ja  
irrottamalla liitinjohdon talteen aina 
käytön jälkeen

• Katsomalla ja tutustumalla erilliseen 
pelastautumisohjeeseen

Kerrostalon asukkaan on huo-
lehdittava seuraavista asioista:

• Pidä sähkölaitteet kunnossa. Kytevässä 
sähkölaitteen palossa sähkölaitteen 
virta on ensin katkaistava irrottamalla 
pistotulppa tai kääntämällä virta  
pois asunnon pääkytkimestä. Kodin  
sähkölaitteet on sijoitettava käyttö-
ohjeen mukaisesti

• Pyykin- ja astianpesukonetta ei jätetä 
päälle ilman valvontaa 
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• Usealla pistorasialla varustettuun  
jatkojohtoon saa kytkeä vain  
pienitehoisia laitteita 

• Ole tarkkana tupakan kanssa.  
Tupakoi vain ulkona tupakointiin  
osoitetulla paikalla

• Älä käytä kotona kynttilöitä, joissa  
palaa liekki. Led- ja sähkökynttilöiden 
käyttäminen on turvallista   

• Tulipalon aiheuttaa usein päälle  
unohtunut liesi, joten olethan tarkkana 
lieden käytön kanssa, etkä säilytä lieden 
päällä tavaraa

• Liesituulettimen suodattimen  
puhtaudesta on hyvä huolehtia 

• Sammutuspeitteellä voi sammuttaa 
esimerkiksi kodinkonepalon tai liedellä 
syttyneen rasvakattilan. Vettä ei saa 
käyttää rasvapalon sammuttamiseen   

• Älä säilytä rappukäytävässä tavaroita 

6.3 Toimintaohjeet 
hätätilanteissa
Ohjeita tulipalon varalle:
Älä käytä hissiä tulipalon sattuessa. Hissi 
saattaa pysähtyä kerrokseen, jossa palaa tai 
jumittua esimerkiksi kerrosten väliin.

Varo avaamasta ovia turhaan, sillä ne eris-
tävät tulipalon. Jos oven takana palaa, älä 
avaa ovea. Ovi on kuuma, jos sen takana pa-
laa. Jos joudut avaamaan ovia tai ikkunoi-
ta, sulje ne jälkeesi, jotta palo ei pääse leviä-
mään. Etene mahdollisimman matalalla.

Tulipalo omassa asunnossa:
• Jos omassa asunnossasi palaa, eikä palo 

ole sammutettavissa, sulje palavaan 
huoneeseen johtava ovi

• Poistu asunnosta ja sulje asuntoon 
johtava ulko-ovi

• Pelasta välittömässä vaarassa olevat  
ja varoita muita ihmisiä

• Soita hätänumeroon 112 ja opasta  
palokunta paikalle

Tulipalo naapurissa tai 
rappukäytävässä:

• Jos naapurissasi tai rappukäytävässä 
palaa, pysy asunnossasi ja pidä  
ulko-ovesi kiinni

• Älä mene savun täyttämään  
porraskäytävään

• Parvekkeelta tai avonaisen ikkunan 
ääreltä saat raitista ilmaa, jos savu  
tunkeutuu asuntoosi ja pystyt  
tarvittaessa huutamaan apua  

• Kerrostalot on rakennettu estämään 
palon etenemistä asunnosta toiseen. 
Palokunta on paikalla nopeasti ja  
auttaa sinut ulos tarvittaessa
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Katsothan, että sauna- ja pesutilat ovat 
siistit lähtiessäsi.

7. Saunavuorot

8.1 Pesutupa
Ohjeet pesutuvan käytöstä ja sen käyttöajat 
löytyvät pesutuvan seinältä. Pesutupa luo-
vutetaan korvauksetta talossa asuvien asuk-
kaiden käyttöön varauslistan mukaan. Mat-
toja ei saa pestä talopesulan pesukoneissa. 
Märät matot tulee kuivattaa ulkona. Sii-
voathan jälkesi pesutuvan käytön jälkeen. 
Suosi hajuttomia pesuaineita, näin suojaat 
mahdollisista hajusteallergioista kärsiviä 
naapureitasi.   

8.2 Kuivaushuone
Kuivaushuone on tarkoitettu ensisijai-
sesti pesutuvassa pestyille pyykeille. Jos 
kuivaus-huoneessa on tilaa, voidaan myös 
kotona pesty pyykki kuivattaa kuivaushuo-
neessa. Kuivunut pyykki on haettava pois 
mahdollisimman pian, jotta tilaa vapautuu 
seuraavalle käyttäjälle. Kuivausrumpua saa 
käyttää myös kotona pestyn pyykin kuivaa-
miseen samoin ehdoin kuin kuivaushuo-
netta. Tarkista talokohtaiset ohjeet pyykin-
pesusta pesutuvan seinältä.

Saunavuoro voi olla puolen tunnin tai tun-
nin mittainen. Saunavuorot varataan ja ir-
tisanotaan kiinteistönhoitajalta. Häneltä 
voit myös tarkistaa talosi saunavuorot. Ajan 
tasalla oleva saunavuorolista löytyy saunan 
ovesta. Saunavihdan käyttö ei ole sallittua 
säätiön saunoissa juhannusta ja joulua lu-
kuun ottamatta. Saunoessa tulee käyttää 
laudeliinaa. Pesutilojen lattia on hyvä kui-
vata lastalla käytön jälkeen.

8. Pesu- ja
     kuivaushuoneen   
     käyttö
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9.1 Porrashuone ja hissi
Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyt-
tää vain niille varatuissa paikoissa. Porras-
huoneiden ulko-ovissa on yleensä sähkölu-
kot, joilla ne lukitaan yöksi. Ovista kulkevan 
tulee huolehtia, että ovi lukkiutuu. Auto-
maattiovia ei saa estää sulkeutumasta lait-
tamalla estettä oven väliin.

9.2 Varastot
Ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille ja suk-
sille, on omat säilytystilansa. Useilla taloilla 
sisällä olevat välinevarastot on tarkoitettu 
ensisijaisesti ulkona käytettävien apuväli-
neiden (rollaattorit, sähkömopot tms.) varas-
tointiin. Myös käytössä olevaa polkupyörää 
voi säilyttää ulkoiluvälinevarastossa.  

Sähköisen apuvälineen latauspisteen pai-
kasta ja käytöstä kannattaa tiedustella kiin-
teistöhuollolta. Ulkoiluvälinevaraston ovien 
lukkiutumisen varmistaminen on tärkeää.  

Kutakin asuntoa varten on erillinen ir-
taimistovarasto. Irtaimistovaraston seiniä 
ei saa levyttää paloturvallisuussyistä. Sisä-
tiloissa ei saa säilyttää akkuja, kaasua tai 
muita palavia nesteitä. Osassa kiinteistöjä 
on lukko valmiina irtaimistovarastoissa ja 
sen voi avata asunnon avaimella. Omassa  
 

 
 
 

käytössä olevan irtaimistovaraston nume-
ron tulee vastata asunnon numeroa, eikä ns. 
ylimääräisiä irtaimistovarastoja saa ottaa 
käyttöön.   

9.3 Kerhohuone,  
kuntoilutilat ja piha
Kerhohuoneiden ja talojen kuntoilutilojen 
käytöstä, järjestyksestä ja tavaroiden paikal-
leen laittamisesta huolehtivat talon asuk-
kaat, ellei toisin ole sovittu. Peruspuhdistuk-
sesta vastaa talon siivooja. Palvelutalojen ja 
-keskusten kerhohuoneet ja kuntoilutilat 
ovat yhteiskäytössä ja niiden käytöstä sovi-
taan lukujärjestyksellä yhdessä asukasoh-
jaajien kanssa. 

Pihan siisteydestä vastaa säätiö. Kukin voi 
omalta osaltaan olla mukana huolehtimassa 
ympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä.  

Kerhohuoneiden tarkoituksena on toimia 
asukkaiden olohuoneina sekä aktiivisen toi-
minnan ja kohtaamisen tiloina. Kerhohuo-
neiden käytöstä erilaisiin tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin sovitaan yhdessä asukasohjaa-
jan ja asukastoimikunnan kanssa. Parhaim-
millaan yhteiset tilat ovat silloin, kun niis-
sä on ihmisiä ja toimintaa – yksinäisyyden 
lievittämiseksi kannattaa pyytää naapuria 
kahvikupin ääreen kerhohuoneelle! 

9. Muut yhteiset   
     tilat
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Talojen parkkialueella, parkkihallissa ja auto-
katoksissa on maksullisia autopaikkoja talon 
asukkaiden käyttöön. Kiinteistönhoitajalta 
voit tiedustella vapaita autopaikkoja. Sähkö-
tolpallisen autopaikan kojerasian kansi on 
turvallisuussyistä johtuen pidettävä kiinni, 
eikä johtoja saa jättää roikkumaan tolpasta. 
Parkkialueella on yleensä varattuna myös 
muutama vieraspaikka asukkaiden vierai-
den lyhytaikaiseen käyttöön. Asukkaat eivät 
saa pysäköidä autojaan tai moottoripyöriään 
muualle kuin omaan parkkiruutuunsa. On 
myös tärkeää noudattaa muita pihan liiken-
nemerkkejä, kuten merkintää pelastustiestä. 
Väärin pysäköidyt autot haittaavat hälytysajo-
neuvojen kulkua ja lumen aurausta sekä piha-
teiden hiekoitusta.  

Sähkö- tai hybridiauton latauksesta tulee il-
moittaa säätiölle. Säätiö laskuttaa vuosittain 
lataukseen käytetyn sähkön erilliseen mitta-
riin perustuen.  

Asukkaat voivat ajaa ja pysäköidä autonsa 
piha-alueelle ainoastaan tavaran lastausta ja 
purkua varten. Mikäli jostain syystä piha-alu-
eella joudutaan ajamaan, kannattaa noudat-
taa erityistä varovaisuutta ja hidastaa tilanne-
nopeutta.  

Käytöstä poistettujen ajoneuvojen säilyttämi-
nen pihoilla ja paikoitusalueella on kielletty. 
Autopaikan voi varata ainoastaan asukkaan 
omassa käytössä olevalle ajoneuvolle. 

Kiinteistönhoitaja on avainasemassa kiinteis-
tön hoidon ja huollon asioissa ja hän huolehtii 
monista asumiseen sekä asunnon korjauksiin 
liittyvistä käytännön asioista. Näitä koskevissa 
asioissa ensimmäisenä kannattaakin ottaa yh-
teys kiinteistönhoitajaan.  

Kiinteistönhoitaja hoitaa yhteisiä piha-aluei-
ta, tekee pieniä korjauksia kiinteistössä sekä 
vastaa vesi-, viemäri-, lämmitys-, ilmastoin-
ti- ja sähköjärjestelmien toiminnasta. Kiin-
teistönhoitajat mm. korjaavat vioittuneita 
vesi- ja viemärilaitteita, vaihtavat vesi- ja 
lämpöjohtojen tiivisteitä, avaavat tukkeutu-
neita viemäreitä sekä avaavat oven avaimen-
sa unohtaneille. Esimerkiksi vuotavat hanat 
ja wc, jääkaapin, pakastimen ym. toiminta-
häiriöt, ilmastoinnin tai patterien häiriöt, 
piha-alueen hoitoon liittyvät asiat, pienet 
korjaukset jne. kannattaa ilmoittaa suoraan 
kiinteistönhoitajalle. 

Huoltotöitä tehdään arkisin klo 8-14 välisenä 
aikana. Huoltopäivystystä voi käyttää akuut-
tiin tarpeeseen, kuten avaimen unohtumi-
seen tai vesivahingon estämiseen.  

Huoltolaatikkoon voi jättää viestin kiireettö-
missä huoltoa tai korjausta vaativissa asiois-
sa kiinteistönhoitajalle ns. vikailmoituksena. 
Lisäksi asukkaaksi tulon yhteydessä täytet-
tävä omaistietolomakkeen voi jättää huolto-
laatikkoon. Huollon tarpeen ilmoittamisessa 
kannattaa suosia säätiön nettisivujen vikail-
moituslomaketta. 

11. Kiinteistön 
        ylläpito

10. Autoilevalle
        asukkaalle
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12. Huolto-
päivystys 24 H

Työajan jälkeen ja viikonloppuisin kiireelli-
siä huolto- tai korjaustöitä tekee päivystävä 
kiinteistöhuolto, jonka ajantasaiset yhteys-
tiedot löydät talosi digitaaliselta ilmoitus-
taululta.

Huoltolaatikkoon voi jättää viestin kiireet-
tömissä huoltoa tai korjausta vaativissa 
asioissa kiinteistönhoitajalle ns. vikailmoi-

tuksena. Lisäksi asukkaaksi tulon yhtey- 
dessä täytettävä omaistietolomakkeen voi 
jättää huoltolaatikkoon.

Huoltolaatikko sijaitsee talojen alakerrassa. 
Laaksokadun asukkaiden viestit toimite-
taan kiinteistönhoitajan vastaanottotilan 
postilaatikkoon Hyvinvointikeskus Wan-
han Herran aulaan. 

Tee vikailmoitus internetissä
portaali.tampuuri.fi/lahdenvanhustenasuntosaatio/vikailmoitus
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Isännöitsijään otat yhteyttä mm. huo-
neiston korjauksissa sekä asumisrauhaan 
liittyvissä asioissa. Huoneistossa ja kiin-
teistössä ilmenneistä vioista ja puutteista 
tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle ja / tai 
isännöitsijälle. Jos kotirauhaasi on rikottu, 
lähetä vuokranantajalle asiasta kirjallinen 
ilmoitus (häiriöilmoitus) joko sähköpostil-
la tai viestinä kiinteistöhuollon laatikkoon. 
Halutessasi voit lisäksi keskustella asiasta 
isännöitsijän kanssa puhelimitse.  

Huoneistotarkastus
Asukkaan muuttaessa pois asunnosta kiin-
teistönhoitaja tarkastaa huoneiston, kun 
huoneistoa tarjotaan tulevalle asukkaalle. 
Tehdyt havainnot (rikkoutuneet/vialliset 
kalusteet ja muut kuin normaalista asumi-
sesta aiheutuneet kulumiset tms.) kirjataan 
ylös. Kun asunto on tyhjennetty ja siivottu, 

13. Isännöinti

tarkastetaan asunnon kunto ja avainten 
lukumäärä. Isännöitsijä arvioi asunnon 
remonttitarpeen ja laajuuden sekä toteaa 
mahdolliset puutteet tai viat, jotka korja-
taan edellisen asukkaan kustannuksella. 
Korvausvastuuta ei ole tavanomaisesta 
asunnon kulumisesta. 
 
Avaimet
Muuton yhteydessä jätetään kaikki asun-
toon liittyvät avaimet huoneiston tiskipöy-
dälle. Ota yhteyttä huoltoon tai isännöitsi-
jään, jos avaimia puuttuu. 

Asuntojen kunnostus 
ja muutostyöt
Vuokranantaja kunnostaa asunnot pää-
sääntöisesti asukasvaihdon yhteydessä. 
Muissa kunnostus- ja muutostöissä ota yh-
teyttä isännöitsijään.
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14. Vuokraus

Lahden vanhusten asuntosäätiön kodit on 
suunnattu yli 55-vuotiaille. Asuntoja voi 
hakea jatkuvalla haulla. Asunnonhaku-
lomakkeen voi tulostaa nettisivuiltamme 
www.lvas.fi/asunnot/lomakkeet tai hakea 
toimistosta osoitteesta Laaksokatu 17. 
Säätiön nettisivuilla voi täyttää sähköisen 
asuntohakemuksen. Asuntohakemuksen 
liitteet tulee toimittaa erikseen. 

Hakijoiden keskinäinen etuoikeus määräy-
tyy hakijoiden asunnontarpeen mukaan 
(Valtioneuvoston asetus 731/2006 ja Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
ohjeet asukasvalinnalle). Valinnassa pai-
notetaan terveydellisiä, sosiaalisia, tulo- ja 
varallisuustasoon ja asumisen olosuhtei-
siin liittyviä syitä. 

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea 
asuntoja. Mikäli asuntojen hakijat ovat 
edellisten kriteerien mukaisesti kokonai-

suutena arvioiden samassa asemassa, voi-
daan asukkaiden valinnassa etusijalle lait-
taa Lahden kaupungissa asuva henkilö tai 
aikaisemmin yhtäjaksoisesti Lahden kau-
pungissa 15 vuotta asunut henkilö.  

Asukkaaksi voi hakea edellä mainitut edel-
lytykset täyttävä henkilö myös vammaisen 
lapsen kanssa. 

Ennen avainten luovuttamista asukkaak-
si valitun tulee maksaa yhden kuukauden 
vuokraa vastaava vakuusmaksu. Asunnon 
irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. 
 
Mikäli haluat vaihtaa asuntoa säätiön 
asunnosta toiseen säätiön asuntoon, täytä 
asunnon vaihtohakemus ja toimita se asun-
tosihteerille. Vaihtohakemuksen saat asun-
tosihteeriltä säätiön toimistolta tai voit 
täyttää sen säätiön nettisivuilla. 
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le suunnattujen tapahtumien ja toiminnan 
järjestämiseen yhteistyössä oppilaitosten 
ja ikäihmisille toimintaa järjestävien mui-
den tahojen kanssa. Asukasohjaaja tie-
dottaa talojen ilmoitustauluilla asukkaita 
asumiseen liittyvistä asioista sekä toimin-
nasta ja tapahtumista. 
 
Asukasdemokratian käynnistäminen ta-
loilla on asukasohjaajan tehtävä. Kun toi-
minta on käynnissä, vastaavat asukastoi-
mikunnat itse toiminnasta. Asukasohjaaja 
järjestää taloilla tarvittaessa asukasaktii-
visuuteen liittyviä tilaisuuksia, kuten esi-
merkiksi yhteisiä pihatalkoita.  

Aktiiviset, asukkaiden 
joukosta löytyvät vas-
tuuhenkilöt ovat avain-
asemassa monipuolisen 
asukastoiminnan saa-
miseksi taloille. Itse ta-
loissa asuvina heillä on 
parhaat mahdollisuudet 
toimia yhteisöllisyyden 
edistämiseksi taloissa. 
Ota rohkeasti yhteyttä 
asukasohjaajaan, jos si-
nulla on kysyttävää asu-
kastoiminnasta tai ide-
oita toiminnan suhteen. 
Innokkaita aktiiveja tar-
vitaan! 

15. Asukasohjaus

Asukasohjaajan tehtävänä on edistää Lah-
den vanhusten asuntosäätiön asukkaiden 
hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä taloissa 
luomalla tilaisuuksia vuorovaikutukseen 
asukkaiden välillä. Asukasohjaaja tapaa 
asukkaita eri puolella Lahtea sijaitsevien 
talojen kerhohuoneilla sekä kodeissa ja 
tekee tarpeen mukaan asumisneuvontaa 
sekä palveluohjausta asukkaillemme.  

Asukasohjaaja organisoi talojen kerho-
huoneiden käyttöaikoja ja tukee asukkaita 
talon asukastapaamisten ja asukastoimin-
nan järjestämisessä. Osana asukasohjaa-
jan työtä on osallistua asukkaille asukkail-
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Asukasdemokratian tavoitteena on edistää 
säätiön ja vuokralaisten välistä tiedonväli-
tystä, yhteistyötä ja luottamusta sekä lisätä 
keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevis-
sa asioissa. Asukkaat voivat muodostaa 
asukastoimikuntia hoitamaan asukasde-
mokratiaan liittyviä tehtäviä.  

Asukastoimikuntatyöskentely tarkoittaa 
mm. sitä, että asukkailla on oikeus saada 
tietoa ja vaikuttaa talon kuntoon, hoitoon 
ja taloudenpitoon liittyviin asioihin. Sää-
tiön edustajat esittelevät tulevan vuoden 
talousarvio- ja vuokranmääritysesityksen 
asukaskokoukselle vuosittain syksyllä. 

Säätiö kutsuu koolle ensimmäisen asuk-
kaiden kokouksen. Tämän jälkeen asuk-
kaiden kokouksen kutsuu vuosittain koolle 
asukastoimikunta tai sen puuttuessa sää-
tiö. Vuosittain syksyllä käytävän talousar-
viokokouksen yhteydessä käydään taloilla 
keskustelua ja tehdään tarvittaessa pää-
töksiä siitä, miten talon asukasdemokratia 
tulevana vuonna järjestyy.  

Asukastoimikunta valitaan kulloinkin enin-
tään kahdeksi vuodeksi sen mukaan mitä 
toimikauden pituudesta päätetään asuk-
kaiden kokouksessa. Asukkaiden kokous 
päättää myös jäsenten lukumäärästä ja va-
lintatavasta. Asukastoimikunta toimii itse-
näisesti niin, että se valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja sihteerin.  

Voidaan myös päättää, että asukastoimi-
kuntaa ei haluta valita, vaan esim. asukkai-
den kokous käsittelee asukastoimikunnan 
tehtävät tai mahdollisesti valitaan vain 
yksi luottamushenkilö, joka edustaa taloa 
puheenjohtajien kokouksessa.  Talojen asu-
kastoimikuntien puheenjohtajat ja valitut 
asukasedustajat kokoontuvat kuukausit-
tain yhdessä säätiön edustajien kanssa kes-
kustelemaan talojen ja yhteisen toiminnan 
ajankohtaisista asioista.  

Säätiön hallitukseen valitaan kahden vuo-
den välein kaksi asukasedustajaa asukas-
vaalilla, jossa mahdollisuus asettua eh-
dokkaaksi sekä äänestysoikeus on kaikilla 
säätiön talojen asukkailla. 

16. Asukasdemokratia
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