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Tervetuloa asumaan
Niiralan Kulmaan
Tämän oppaan tarkoituksena on tutustuttaa sinut ja 
perheesi uuteen kotiisi, selvittää oikeutesi ja velvol-
lisuutesi vuokralaisena, ja opastaa muissakin asumi-
seen liittyvissä asioissa. Vuokrasopimuksen allekir-
joituksella sitoudut noudattamaan Niiralan Kulma 
Oy:n asumisohjeita. Tämän oppaan tiedot täydentä-
vät vuokrasopimuksessa ja asumisohjeissa annettu-
ja ohjeita.

Tässä oppaassa on runsaasti yleistä tietoa käytän-
nön asumiseen, kiinteistöjen hoitoon, kunnostuk-
seen, siivoukseen ja asukasdemokratiaan liittyvistä 
asioista. Siksi tämä opas kannattaa pitää tallessa. 
Kaikki tässä oppaassa annetut ohjeet eivät ole yleis-
päteviä, vaan niissä on talokohtaisia eroja. Asunto-
kohtaisia käyttöohjeita ja -oppaita on asunnossasi 
ja niitä saa yhtiön toimistolta. Liitä tämä opas huo-
neiston käyttöohjekansioon, mikäli asunnossasi on 
sellainen. Käyttöohjekansioita on sellaisissa asun-
noissa, jotka on peruskorjattu tai rakennettu vuoden 
2000 jälkeen.

Talojen ilmoitustauluilla on Niiralan Kulman yhteys-
tietolomake, jossa on ensimmäisenä mainittu oman 
talosi kiinteistönhoitajan suora puhelinnumero. Hä-
neltä saat apua lähes kaikkiin asumiseesi liittyviin 
pulmiin. Tämän oppaan liitteenä saat muita tarpeel-
lisia puhelinnumeroita.

Lisää tietoa saat seuraamalla yhtiön verkkosivu-
ja, sosiaalisen median kanavia ja Nikulainen-lehteä, 
jota yhtiö julkaisee 2–4 kertaa vuodessa. Lehti jae-
taan jokaiseen asuntoon sen ilmestyttyä ja julkais-
taan myös sähköisenä yhtiön verkkosivuilla. Otam-
me mielellämme vastaan kysymyksiä, kommentteja, 
ehdotuksia ja toivomuksia sekä lehdestä että muus-
ta toiminnastamme. 

Yhdessä toimimalla saamme asuinympäristösi pysy-
mään turvallisena ja viihtyisänä paikkana, jossa sinun 
ja läheistesi on hyvä asua.

Kuopiossa 1.11.2020

Niiralan Kulma Oy
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Seuraa säännöllisesti kotisi pintoja, materiaaleja ja 
laitteita, niin että huomaat mahdolliset viat ja vau-
riot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoita 
vaurioista viipymättä omalle kiinteistönhoitajallesi.

Suurimmassa osassa Niiralan Kulman asuntoja tu-
pakointi asunnossa ja parvekkeella on kielletty vuok-
rasopimuksessa. Muissakin asunnoissa tupakointia 
tulee välttää. Tupakoinnista aiheutuneet siivous- ja 
korjauskustannukset peritään asukkaalta. 

Asunnon korjaus- ja muutostyöt, 
omatoimiremontti

Jos huoneistosi seinäpinnat kaipaavat mielestäsi 
uudistusta, voit saada yhtiöltä remonttitarvikkeet ja 
-materiaalit maksutta. Voit tehdä työn itse tai tee-
tättää ammattilaisella (kotitalousvähennyksen alai-
nen työ). Ennen remontin aloittamista Niiralan Kul-
malta on pyydettävä lupa työn tekemiseen. Oma 
kiinteistönhoitajasi tai remonttityönjohtaja antaa 
sinulle lomakkeen, jota vastaan saat valita sopimus-
yhteistyörautakaupasta Niiralan Kulman perusmal-
listosta mieleisesi tapetit/maalit ja työvälineet. 

Kosteiden tilojen remontit ja mattotyöt tekee aina 
yhtiön remonttiosasto. Kosteiden tilojen pintoihin ei 
saa tehdä minkäänlaisia reikiä, joten käytä esim. tar-
ra- tai imukoukkuja ripustimina.

Kaikista asunnossa tehtävistä muutostöistä (lauta-
santennin asentamisesta, parketin tai kiinteiden ka-
lusteiden muutoksista jne.) on aina sovittava erikseen 
työnjohdon kanssa ja tehtävä kirjallinen sopimus.

Vesi- ja viemärilaitteet 

Tarkkaile pesukoneiden liitosjohtoja, viemäriputkia 
ja varsinkin niiden tiivisteiden pitävyyttä säännölli-
sesti. Ilmoita muovimattojen, kaakeleiden tai mui-
den pinnoitteiden irtoaminen seinästä tai lattiasta 
heti kiinteistönhoitajalle. Puhdista keittiöiden, pe-
suhuoneiden ja huoneistokohtaisten saunojen vie-
märit, lattiakaivot ja hajulukot säännöllisesti tai vä-
hintään kuukausittain. 

Ilmoita vioista ja ongelmista vesi- ja viemärilait-
teissa heti omalle kiinteistönhoitajalle (numero on il-
moitustaululla), koska niistä saattaa aiheutua suuria 
ja kalliita vahinkoja kodillesi ja koko talolle. Kiireelli-

sissä asioissa ota yhteyttä Niiralan Kulman päivys-
tysnumeroon. 

Astianpesukoneen asennus

Astianpesukoneen asennuksesta saat erillisen oh-
jeen. Yhtiön henkilökunta tarkastaa astianpesuko-
neen asennuksen aina ennen käyttöönottoa. Ole 
yhteydessä kiinteistönhoitajaan aina astianpesuko-
neen asennuksen jälkeen. 

Ilmanvaihto ja lämmitys

Asuntojen lämpötila säädetään keskeltä huonetta 
mitattuna 21 °C, ±1. Lämpöpatterit eivät kuitenkaan 
ole aina tasaisen lämpimiä, vaan termostaatti sää-
telee lämpötilaa. Siksi termostaattia ei saa peittää 
esim. verhoilla.

Jos huoneistossasi on huoneistokohtainen ilman-
vaihto, noudata ehdottomasti siitä annettuja erilli-
siä ohjeita huolellisesti. Peruskorjauksen ja uusien 
rakennusten valmistumisen yhteydessä asuntoi-
hin laaditaan erillinen huoneiston käyttöohjekansio, 
josta löytyy huoneistoon liittyviä käyttöohjeita. Eri-
tyisen tärkeää on huolehtia hyvästä ja riittävästä il-
manvaihdosta, jos asunnossa kuivataan pyykkiä.

Ilmanvaihdon asuntokohtainen puhdistus 

Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että ilman-
vaihto toimii koko talossa parhaalla mahdollisella ta-
valla. Ilmanvaihtoventtiilien säätöjä ei saa muuttaa. 
Puhdista venttiilit säännöllisesti päältäpäin, mutta 
älä irrota venttiilin keskiosaa (lautasta). Jos lautasen 
ja rungon väliin on kertynyt likaa, jota ei saa pyyhki-
mällä pois, venttiilin voi irrottaa kehikkoineen kiertä-
mällä kehikkoa vastapäivään ¼ kierrosta. 

Myös tuloilmaventtiilit ja korvausilmaventtiilit ik-
kunoiden yläpuolella on tarkistettava ja puhdistet-
tava säännöllisesti. Kiinteistönhoitajat neuvovat ja 
auttavat tarvittaessa venttiilien puhdistuksessa. 

Kotisi
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Sähkölaitteet ja palovaroitin

Asunnossasi olevia sähkölaitteita saa korjata vain 
valtuutettu asennusliike. Seuraa aina käyttöohjeita 
laitteiden käytössä. Sulakkeiden, lamppujen ja lois-
teputkien hankinta kuuluu asukkaalle.

Kaikkiin yhtiön asuntoihin on asennettu palova-
roittimet. Asukkaan on tarkistettava varoittimien 
toimintakunto säännöllisesti, esim. kansallisena 
112-päivänä 11. helmikuuta, ja vaihdettava varoitti-
men patteri säännöllisesti. Kiinteistönhoitajat neu-
vovat ja auttavat tarvittaessa.

Asuntokohtaiset saunat

• Kattoventtiili tulee sulkea, kun saunan lämmitys 
aloitetaan ja avata saunomisen jälkeen. 

•  Kiinteistönhoitaja hankkii kiukaaseen uudet kivet 
tarvittaessa.

•  Saunassa ei saa kuivata pyykkiä
•  Saunaa ei saa käyttää varastona.

Asuntokohtaiset parvekkeet

Asuntokohtaisten parvekkeiden sisäpuolella saa 
tuulettaa vuode- ja pitovaatteita, mutta ei kopistella 
mattoja eikä varastoida tavaroita.

Asuntokohtaiset pihat ja terassit 

Asuntoon liittyvän piha-alueen kunnossapito kuuluu 
asukkaalle. Kiinteiden rakenteiden (esim. koirankop-
pi, aita tms.) pystyttämiseen tulee aina pyytää lupa 
yhtiöltä.

Irtaimistovarasto 

Jokaista asuntoa varten on oma numeroitu irtaimis-
tovarasto, jonka numero vastaa asuntosi numeroa. 
Sinun tulee huolehtia tämän asuntokohtaisen varas-
tosi kunnosta ja lukossa pitämisestä samalla tavalla 
kuin asunnostasikin, vaikka et säilyttäisikään siel-
lä mitään. Myös mahdollisen kylmäkellarin komeron 
oven lukitsemisesta on asukkaan huolehdittava itse.

Sisävarastoissa ei saa säilyttää akkuja, palavia 
nesteitä tai kaasuja. 

Muuttajalla on monta 
muistettavaa

Asuntoon muuttaessasi olet jo käynyt 
tutustumassa tulevaan kotiisi. Muuton 
jälkeen, täytä Niiralan Kulman verkkosivujen 
asukassivuilla sisäänmuuttotarkastuksen 
lomake. Täyttämäsi lomakkeen avulla 
mahdolliset viat ja puutteet asunnossa tulevat 
yhtiön tietoon. 

Kaikkien asukkaiden tietojen tulee olla 
yhtiön asukasrekisterissä. Jos perheesi tiedot 
muuttuvat, ilmoita tapahtuneet muutokset 
aina palveluneuvontaan tai asukassivujen 
kautta. Esimerkiksi oven avaus tehdään 
ainoastaan yhtiön asukasrekisterin tietojen 

perusteella. Avausta pyytävän on tarvittaessa 
todistettava henkilöllisyytensä.

Muista muuttaessa:

• tehdä muuttoilmoitus
•  tehdä sähkösopimus
•  rekisteröityä laajakaistan käyttäjäksi
•  täyttää sisäänmuuttotarkastuksen lomake 

kotisivujemme ePalveluissa
•  selvittää asumistuen mahdollisuutesi 

Kelalta
•  ottaa kotivakuutus
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Vakuutukset 

Niiralan Kulman ottama kiinteistövakuutus korvaa 
rakennuksille aiheutuneet vahingot vakuutuksen 
omavastuun ylittävältä (noin 10  000 euroa) osalta, 
mutta ei asukkaan omaisuudelle tapahtuneita vesi-, 
palo- tai muita vahinkoja. Siksi suosittelemme kaik-
kia asukkaita ottamaan itselleen mahdollisimman 
kattavan kotivakuutuksen.

Kotivakuutus kannattaa ottaa myös vuokra-
asuntoon

Kotivakuutus kannattaa ottaa heti, kun vuokrasopi-
mus on allekirjoitettu. Kun vakuutus on voimassa jo 
muuttopäivänä, vakuutus korvaa myös muuton ai-
kana mahdollisesti sattuvat vahingot.

Jos ja kun vahinko sattuu ilman kotivakuutusta ir-
taimelle omaisuudelle ja asunnolle aiheutuneet va-
hingot jäävät asukkaan maksettaviksi. Kotivakuu-
tusmaksu hyväksytään toimeentulotuen menoihin.  

Vaikka kuuluisitkin niihin, joille ei koskaan tapahdu 
mitään ikävää, suosittelemme siitä huolimatta ot-
tamaan kotivakuutuksen. Naapurin vahinko saattaa 
tulla sinunkin kotiisi.

Keneltä apua? 

Kaikille tulee joskus sellainen asumiseen liittyvä 
ongelma eteen, josta ei tiedä kenen puoleen pitäi-
si kääntyä. Kiinteistönhoitaja ja siivooja, jotka kiin-
teistöä hoitavat, osaavat auttaa useimmissa asiois-
sa ja tietävät kenen puoleen pitää kääntyä, jos eivät 
itse voi auttaa. Kiinteistönhoitajan puhelinnumeron 
näet ilmoitustaululta, Nikun nettisivuilta tai saat tar-
vittaessa myös toimistolta. Kiinteistönhoitajan ta-
voitat parhaiten maanantaista torstaihin klo 7.00–
15.30, ja perjantaisin klo 7.00–14.15.

Muina aikoina palvelemme päivystysnumerossa 
044 7655 499, jota käytetään vain hälytysluonteisis-
sa asioissa ja esimerkiksi tarvittaessa oven avausta 
normaalin työajan ulkopuolella. Hälytysluontoinen 
asia on sellainen, joka aiheuttaa välittömän vaaran 
tai johtaa hoitamattomana suurempiin vahinkoihin 
kiinteistössä.

Vikailmoitukset

Normaalit vikailmoitukset, jotka eivät vaadi välitön-
tä tai kiireellistä korjausta voit tehdä kirjallisesti ko-
tisivuillamme ePalveluissa, ottamalla yhteyttä kiin-
teistönhoitajaan tai työnjohtoon. Vikailmoituksen 
on hyvä sisältää tarkka kuvaus vian laadusta tai kor-
jauskohteesta ja voimassa oleva puhelinnumerosi. 
Ilmoita myös, voiko huoneistoon mennä poissa ol-
lessasi ja onko asunnossa kotieläimiä.

Järjestyshäiriöt

Ole kuin kotonasi mutta ota huomioon naapurisi. 
Vuokraoikeuden haltija on vastuussa myös siitä että, 
kaikki hänen vuokraamassaan huoneistossa asuvat 
ja heidän vieraansa noudattavat Niiralan Kulman asu-
misohjeita kiinteistön alueella. Asumisohjeiden vas-
tainen käytös voi johtaa vuokrasopimuksen purka-
miseen. Asumisohjeet löytyvät verkkosivuiltamme. 

Asumishäiriötilanteissa, kuten sääntöjen lievissä ja 
tahattomissa rikkomuksissa, asukkaiden tulisi pyrkiä 
löytämään ratkaisu keskustelemalla asianomaisten 
kanssa. Vakavammista, tahallisista tai toistuvista rik-
keistä tulee ilmoittaa asukasisännöitsijälle kirjallises-
ti tai sähköisellä häiriöilmoituslomakkeella kotisivuil-
lamme. Häiriövalituksista tulee ilmetä häiriön laatu, 
sen ajankohta, kesto, häiriön aiheuttajien sekä häiri-
tyksi tulleiden nimet ja osoitteet, jotka jäävät kaikis-
sa tapauksissa vain yhtiön tietoon. Nimettömien vali-
tusten perusteella yhtiö ei ryhdy toimenpiteisiin.

 Kiireellisissä häiriötilanteissa on soitettava hätä-
numeroon 112 ja tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus 
asukasisännöitsijälle. Yksityiseen omaisuuteen ja 
kiinteistöön kohdistuvista rikoksista ja ilkivallasta on 
ilmoitettava aina poliisille ja yhtiölle.
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Saat vuokranmaksulomakkeen sopimuksen yhtey-
dessä. Maksa aina vuokrasi vuokranmaksulomak-
keessa olevaa viitenumeroa käyttäen. 

Hoida vuokranmaksusi ajallaan. Eräpäivä on kun-
kin kuukauden 3. päivä. Vuokranmaksun viivästy-
misestä perimme kulloinkin voimassa olevan viiväs-
tyskulun. Lisäksi perimme viivästyskorkoa kunkin 
kuukauden 4. päivästä maksupäivään saakka. Viiväs-
tyskorot laskutetaan kolmannesvuosittain ja aina 
vuokrasuhteen päättyessä. Perittävän viivästysko-
ron määrä on kulloinkin voimassa olevan Suomen 
pankin määräämän viivästyskoron suuruinen. 

Vuokranmaksun toistuva viivästyminen tai mak-
samattomuus on vuokrasopimuksen purkuperus-
te. Jos vuokranmaksussasi on selvitettävää, ole 
yhteydessä mahdollisimman pian vuokravalvon-
taan puhelimitse tai asioimalla toimistolla. Vuok-
ranmaksuun liittyviä asioita ei käsitellä sähköpostin 
välityksellä. Ajantasaisen vuokranmaksutilanteesi 
näet kotisivuiltamme asukassivujen ePalveluista. 

Mistä vuokrasi muodostuu?

Niiralan Kulma noudattaa vuokranmääritykses-
sään Suomen asuntopolitiikasta keskeisesti vastaa-
van Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 
ohjeita. ARAn ohjeissa sanotaan, että ARA-vuok-
ra-asunnoissa vuokrat tulee määritellä omakus-
tannusperiaatteen mukaan. Se tarkoittaa sitä, että 
vuokralaisilta peritään vuokraa enintään se määrä, 
joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan 
asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitus sekä hy-
vän kiinteistönpidon mukaiset menot. 

Vuokra muodostuu pääomakuluista ja hoitoku-
luista. Pääomakuluja ovat kiinteistön rakentamiseen 
otetut lainat ja niiden korot. Hoitokuluja ovat kaikki 
kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät kulut. 

Pääomavuokria tasataan ARAn ohjeiden mukai-
sesti. Tasauksen tarkoitus on saada vuokrat mah-
dollisimman oikeudenmukaisiksi eri asuinalueilla ja 
eri aikaan rakennetuissa taloissa. Tasauksen takia 
pääomavuokra on keskimäärin korkeampi keskus-
tassa ja sen läheisyydessä olevilla alueilla kuin muilla 
alueilla.

Asuntojen vuokraa jyvitetään siten, että vuokra-
taso vastaa paremmin erikokoisten asuntojen ra-

kentamis- ja peruskorjauskustannuksia. Jyvityksen 
ansiosta isojen asuntojen keskineliövuokra on edul-
lisempi kuin pienten asuntojen, joissa on asuinneliö-
tä kohti laskettuna enemmän rakennuskustannuk-
siltaan kalliimpia tiloja.

Vakuus 

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kaikil-
ta sopijaosapuolilta peritään vakuus. Vakuus peri-
tään siltä varalta, että vuokralainen ei täytä vuok-
rasopimuksen velvoitteita. Vakuudelle ei makseta 
korkoa. Vakuus on huoneistokohtainen, joten sitä ei 
palauteta esim. avioeron sattuessa asunnosta pois 
muuttavalle. Vakuudella ei voi kuitata kesken vuok-
rasopimuskauden maksamatonta vuokraa, eikä sitä 
voi käyttää kattamaan viimeisen asumiskuukauden 
vuokraa. Vakuudesta riippumatta vuokranmaksun 
laiminlyönti on vuokrasopimuksen purkuperuste. 

Vakuus palautetaan irtisanomisen yhteydessä ilmoi-
tetulle tilille vuokrasuhteen päätyttyä, noin neljän 
viikon kuluessa. 

Vakuuden palautus edellyttää, että:

• vuokralaisella ei ole maksamattomia vuokria tai 
muita laskuja, 

• huoneisto on siivottu muuttosiivousohjeiden 
mukaisesti, 

•  asunnolle mahdollisesti aiheutetut viat on 
korjattu

•  avaimet on palautettu sovitulla tavalla. 

Muut maksut

• autopaikka 
•  kylmäkellari
•  sauna
•  erillinen varasto
•  ovenavaus
•  osassa kiinteistöjä erillinen vesiennakkomaksu, 

kulutusmaksu tasataan käytön mukaisesti.

Maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hin-
naston mukaisesti. 

Vuokranmaksu
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Piha-alueiden hoito, yhteisten tilojen siisteys ja kun-
nossa pysyminen vaikuttavat merkittävästi asui-
nympäristön viihtyisyyteen, ja jokainen talon asukas 
vaikuttaa näihin omalla käyttäytymisellään.

Porrashuoneet ja luhtikäytävät

Porrashuoneet, hissit ja pihat antavat vierailijalle en-
sivaikutelman kotitalostanne. Yhteisten tilojen siis-
teydestä kannattaa pitää huolta ja neuvoa lapsia ja 
nuoria tilojen käytössä.

Paloturvallisuussyistä porrashuoneessa ja luhti-
käytävillä ei saa säilyttää mitään tavaroita, lasten-
vaunuja, urheiluvälineitä tms. tai pitää mattoja. Por-
rashuoneissa eikä muissakaan yhteisissä sisätiloissa 
saa tupakoida.

Kerrostalojen luhtikäytävien siisteydestä vastaa 
jokainen omalta osaltaan, vaikka siivouksen hoitaa-
kin kiinteistönhoitaja. Pienkerrostalojen ja paritalojen 
luhtikäytävien siivouksesta huolehtivat asukkaat. 

Talopesula

Ohjeet talopesulan käytöstä, sen käyttöajat ja vara-
uslistat ovat pesutuvassa. Pesula on tarkoitettu vain 
talon asukkaiden käyttöön. Laitteiden käyttöohjeita 
on ehdottomasti noudatettava. Siivoa talopesula ja 
kuivaushuone käytön jälkeen.

Pesulan koneita tai kuivaushuoneen lämpöpuhal-
linta ei saa käyttää yöaikana. Kuivaushuone on tar-
koitettu ensisijaisesti pesulassa pestylle pyykille, 
mutta myös kotona pesty pyykki on hyvä kuivattaa 
siellä. Varmista talopesulan varauslistasta pesulan ja 
kuivaushuoneen käyttötilanne, jos viet kotona pes-
tyjä pyykkejä kuivaushuoneeseen. Hae kuivat pyyk-
kisi pois mahdollisimman nopeasti, etteivät ne ole 
seuraavan käyttäjän tiellä.

Yhteiset tilat
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Sauna

Talon yhteissaunaan voit varata oman saunavuoron 
kotisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä palveluneu-
vontaan. Varattuja vuoroja on ehdottomasti nouda-
tettava. Siivoa sauna käytön jälkeen sellaiseen kun-
toon, jossa itse haluaisit sen olevan sinne tullessasi. 
Vie isot tai haisevat roskat jätekatoksen roskikseen, 
pois yhteisten tilojen pienistä roskiksista. Käytä 
omaa laudeliinaa. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda sau-
naan tai pesutilaan.

Monissa taloissa on saunavuorojen lisäksi ns. lenk-
kisaunavuoroja, joista on ilmoitettu erikseen saunan 
varausvuorolistassa. Lenkkisauna on tarkoitettu 
vain talon asukkaille.

Yhteiset parvekkeet 

Yhteiset parvekkeet on tarkoitettu vaatteiden ja 
mattojen kopisteluun ja tuulettamiseen asumisoh-
jeissa ilmoitettujen ja talokohtaisesti sovittujen ai-
kojen mukaisesti. Yhteisillä parvekkeilla tupakointi 
on ehdottomasti kielletty. 

Varastot 

Ulkoiluvälineille, rattaille ja vaunuille on taloissa 
yleensä varasto, jossa ei kuitenkaan saa säilyttää 
moottoriajoneuvoja. Älä milloinkaan säilytä tavaroi-
tasi varastokäytävillä tai porrastasanteilla, vaan ai-
noastaan niille varatuissa paikoissa!

Piha- ja leikkialueet 

Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lasten käyt-
töön. Neuvo omia ja muitakin pihan lapsia tilojen ja 
välineiden turvallisessa käytössä.

Lemmikkieläimiä ei saa pitää irrallaan yhteisissä ti-
loissa tai pihassa, tai ulkoiluttaa lasten leikkialueilla. 
Lemmikkieläinten ei saa antaa tehdä tarpeitaan ta-
lojen pihaan. 

Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen kiinteis-
tön alueella, myös parvekkeilla, on kielletty.

Kerhotilat

Asukastoimikunta voi päättää kerhohuoneiden ja 
vastaavien tilojen käytöstä

Jätehuolto ja jätteiden lajittelu 

Kuopiossa on yleinen lajitteluvelvollisuus. Jätehuollon 
tärkein lenkki on asukas, joka myös maksaa jätehuol-
losta. Käyttökelpoisten tavaroiden ja jätteiden tarkoi-
tuksenmukainen lajittelu on kaikkien yhteinen etu.

Niiralan Kulman taloissa on jätteiden keräyspiste, 
johon jätteet tuodaan oikein lajiteltuina. Kiinteistön 
jätehuolto on tarkoitettu ainoastaan kotitalousjät-
teelle. Huonekalujen, elektroniikan yms. erityisjät-
teiden jättäminen jätekatokseen on kielletty. Vää-
rin lajitellusta jätteestä aiheutuu talolle ylimääräinen 
kulu, jonka asukkaat maksavat vuokrissaan. Yhtiön 
saadessa tiedon, että asukas on vienyt ilman lupaa 
suurikokoisia jätteitä jätekatokseen yhtiö laskuttaa 
asukasta jätteiden pois kuljetuksesta.

Pysäköinti

Ajoneuvoja ei saa pysäköidä piha-alueelle, vaan ai-
noastaan niille varatuille pysäköintipaikoille. Häly-
tysajoneuvojen pääsy pihan kaikkiin osiin on olta-
va aina esteetön. Pihassa ei myöskään saa pestä tai 
korjata autoja.

Voit vuokrata talon pihasta ajoneuvollesi pysä-
köintipaikan ottamalla yhteyttä palveluneuvon-
taamme. Paikan vuokraus edellyttää, että hallin-
nassasi on rekisteröity, vakuutettu ja käytössä oleva 
moottoriajoneuvo. Autojen pysäköinti onnistuu ja 
naapurisopu säilyy parhaiten, kun jokainen autopai-
kan haltija huolehtii itse oman autopaikkansa käsin 
tehtävästä lumen poistosta ja hiekoituksesta.

Niiralan Kulman järjestelmällä pysäköinninvalvon-
nalla on mahdollisuus sakottaa virheellisestä pysä-
köinnistä.
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Asukasdemokratia
Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta 
vuokrataloissa (649/1990). Asukastoiminta on asuk-
kaiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen perus-
tuvaa toimintaa. 
 
Asukaskokous

Asukastoiminnan perustan muodostavat asukasko-
koukset, joita järjestetään jokaisessa taloyksikössä 
vähintään kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee 
taloon asukastoimikunnan tai yhteyshenkilön enin-
tään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ja vaali-
kelpoisia ovat kaikki talossa vakituisesti asuvat 18 
vuotta täyttäneet henkilöt. Äänioikeutettuja ovat 
myös liike- ja toimistotilojen välittömät haltijat, joita 
ei kuitenkaan voida valita asukasdemokratiaelinten, 
kuten asukastoimikunnan jäseniksi.

Asukaskokous esittää jäseniä yhtiön hallitukseen 
sekä asukasneuvostoon kerran neljässä vuodessa 
asukastoiminnanvastuuhenkilöiden yhteiskokouk-
selle.

Osallistumalla talosi asukaskokouksiin voit vaikut-
taa asumiseesi ja ympäristöösi. 

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan tehtävänä on 
• kannustaa asukkaita energian ja veden säästöön, 

sekä jätteiden lajitteluun, 
• valita talolle jäte- ja energiavastaava eli 

energiaekspertti (mahdollisuuksien mukaan),
• tehdä vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti 

talokohtaisen asukastoiminta-määrärahan 
käytöstä,

• edistää alueen yleistä viihtyvyyttä, 
turvallisuutta ja järjestystä, 

• tarkkailla kiinteistön kuntoa ja tehdä esityksiä 
korjaus- ja siivoustarpeista,

• tehdä esityksiä istutusten ja pihavälineiden 
hankinnasta,

• tehdä esityksiä ja neuvotella talousarviosta ja 
vuokranmäärityksestä,

• tehdä esityksiä pitkän ajan 
korjaussuunnitelmista ja niiden rahoituksesta,

• tuoda asukkaiden mielipiteet yhtiön johdon 
ja työntekijöiden tiedoksi toimittamalla 
kopiot toimikunnan pöytäkirjoista 
asukasisännöitsijöille,

• päättää askartelu- ja kerhohuoneiden ja piha-
alueiden käytöstä, 

• päättää talkoiden järjestämisestä,
• sopia kerho- tai muun vastaavan toiminnan 

järjestämisestä.

Asukastoiminnan vastuuhenkilöiden 
yhteiskokous

Asukastoimikuntien puheenjohtajat ja sihteerit, ja 
niissä taloissa, joissa ei ole toimikuntaa, talon yhte-
yshenkilö kutsutaan vuosittain yhteiseen asukastoi-
minnan vastuuhenkilöiden yhteiskokoukseen. 

Asukastoiminnan vastuuhenkilöiden yhteiskokous 
päättää 
• keitä asukkaita esitetään Niiralan Kulman 

hallituksen asukasjäseniksi kerran neljässä 
vuodessa eli Kuopion kaupunginvaltuuston 
toimikaudeksi kerrallaan, 

• ketkä kuusi asukasta ja kuusi varahenkilöä 
valitaan yhtiön asukasneuvostoon neljäksi 
vuodeksi kerrallaan, 

• asukasneuvoston sille esittämistä muista 
asioista. 

• kerran kahdessa vuodessa asukastoiminnan 
vastuuhenkilöiden yhteiskokous käsittelee 
tarvittaessa asukasneuvoston kokoonpanoa ja 
tekee halutessaan esityksen asukasneuvoston 
jäsenien muutoksista.

Asukasneuvosto

Asukastoiminnan vastuuhenkilöiden yhteiskokous 
valitsee asukasneuvostoon mahdollisuuksien mu-
kaan kolme asukasta eteläiseltä ja kolme asukas-
ta pohjoiselta alueelta, ja heille kaikille yhden va-
rajäsenen kummaltakin alueelta neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Asukasneuvoston kokouksiin osallis-
tuu asukasisännöinnin palvelupäällikkö (asukas-
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neuvoston puheenjohtaja) sekä asukashallinnosta 
vastaava asukasisännöitsijä (sihteeri). Tarvittaes-
sa kokoukseen voidaan kutsua esittelijöiksi yhtiön 
henkilökuntaa.

Asukasneuvoston tehtävänä on päättää kaikkia 
asukkaita koskevista yhteisistä tapahtumista, kou-
lutuksista ja projekteista, sekä edistää asukkaiden 
välistä yhteistoimintaa. Asukasneuvosto tehtäviin 
kuuluu antaa lausuntoja koko yhtiöitä koskevista 
asioista yhtiön johdolle ja hallitukselle. 

Asukasneuvosto ei käsittele yksittäisten talojen 
toimintaa. Asukasneuvoston jäsenet osallistuvat 
pyynnöstä myös talojen asukaskokouksiin tai toimi-
kuntien kokouksiin.

Kaikkien asukkaiden yhteinen kokous

Kaikille Niiralan Kulman asukkaille avoimia kokouksia 
järjestetään vuokranmäärityksen yhteydessä kerran 
vuodessa, yleensä syyskuussa. Kokouksiin voivat 
osallistua kaikki asukkaat. Niissä käsitellään vuok-
ranmäärityksen perusteita yleisesti sekä muita ajan-
kohtaisia asioita.
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Energianeuvonta
Niiralan Kulmalle on tärkeää energian säästäminen 
ja kasvihuonekaasujen syntymisen vähentäminen. 
Ympäristövastuullisuus korostuu yhä enemmän. Nii-
ralan Kulman asukkailla on iso rooli ja vastuu, sillä yh-
tiön omistamissa kiinteistössä asuu iso osa kuopio-
laisista.

Niiralan Kulma on mukana energiansäästösopi-
muksissa ja kannustaa asukkaitakin säästämään 
energiaa kaikin tavoin. Yhtiön henkilökunta opastaa 
ja neuvoo asukkaita energian ja veden kulutuksen 
säästämisessä ja jätteiden lajittelussa. Asukkaita 
kannustetaan säästämään energiaa ja lajittelemaan 
jätteet. Kiinteistökohtaisesta kulutuskehityksestä ja 
energiankulutuksesta annetaan asukkaille tietoa ja 
koulutusta asukastilaisuuksissa, kotisivuillamme, il-
moitustauluilla ja Nikulainen- lehdessä.
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Asunnon vaihtaminen
Asunnon vaihtoon on kaksi tapaa:

1. Vaihtohakemuksen jättäminen ja vaihto 
vapautuvaan asuntoon. 

Hae vaihtoasuntoa normaalilla asuntohakemuksel-
la. Hakijapalvelu on tällöin yhteydessä, mikäli sopiva 
vaihtoasunto löytyy. Hakemus on voimassa 3 kuu-
kautta kerrallaan.

2. Asuntojen vaihto asunnonvaihtopörssin 
kautta. 

Asukkaiden keskinäisessä vaihdossa vaihtokumppa-
ni etsitään itse tai käyttämällä verkkosivujen asun-
nonvaihtopörssiä. Kun sopiva vaihtokumppani on 
löytynyt, molempien osapuolten tulee ottaa yhteyt-
tä Niiralan Kulman asiakaspalveluun, jotta vaihdon 
edellytykset saadaan tarkistettua ja vaihtotarkas-
tukset sovittua. 

Vaihdon edellytyksiä molemmissa vaihtotavoissa 
ovat:
• vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden
•  vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva
•  vuokralaisen nykyinen asunto on hyvässä 

kunnossa
•  vuokralaisella ei ole maksuhäiriöitä Niiralan 

Kulmalle
•  vuokralaiselle ei ole annettu huomautusta tai 

varoitusta häiriöistä
•  asunnoissa on tehty vaihtotarkastukset
•  Niiralan Kulma on hyväksynyt vaihdon.

Vaihtajilta peritään uusi vakuusmaksu uuteen asun-
toon. Vakuudet ovat asuntokohtaisia, eivätkä siten 
siirry henkilön mukana seuraavaan asuntoon. Van-
han asunnon vakuus palautetaan asukkaalle asunnon 
tarkastamisen jälkeen, mikäli asukas on täyttänyt 
velvoitteet vuokranmaksun ja asunnon kunnossapi-
don osalta.
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Vuokrasopimuksen voimassaolo 
ja irtisanominen
Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa ole-
vaksi tai määräaikaiseksi. Asukas saa asunnon ja sen 
avaimet hallintaansa vuokra-ajan alkaessa, vuokra-
sopimuksen solmimisen jälkeen. 

Jos muutat pois Niiralan Kulmalta, asunnon vuok-
rasopimus tulee irtisanoa. Sopimuksen voi irtisanoa 
sähköisen palvelun kautta (tarvitset pankkitunnuk-
set tunnistautumiseen), käymällä Niiralan Kulman 
toimistolla tai verkkosivuilta tulostettavalla irtisa-
nomislomakkeella. Varmistathan, että postitse toi-
mitettava irtisanominen tulee ajoissa perille. Jos 
vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimiin, 
on kaikkien sopijaosapuolten allekirjoitettava irtisa-
nomisilmoitus.

Jos toinen kahdesta sopijaosapuolesta on muut-
tamassa pois, on hänen tehtävä omalta osaltaan kir-
jallinen irtisanomisilmoitus. Muutoin hän on edel-
leen vastuussa asunnosta ja vuokrista. Vuokralaisen 
kuoltua on kuolinpesä vastuussa vuokrausehtojen 
täyttämisestä. Vuokrasopimuksen irtisanomisessa 
noudatetaan normaalia irtisanomisaikaa. Pesänhoi-
tajan tulee irtisanoa asunto kirjallisesti. 

Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kalenteri-
kuukausi. Jos irtisanominen tapahtuu 1.-15. päivä 
kuluvaa kuuta, päättyy vuokrasuhde aikaisintaan 
seuraavan kuukauden 15. päivä, muutoin normaalisti 
seuraavan kuukauden lopussa.
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Muutto-ohje asunnosta 
poismuuttavalle
Huoneistotarkastus 

Huoneiston kunto tarkastetaan irtisanomisen jäl-
keen mahdollisimman pian. Ennakkotarkastuksen 
tekee huoneistotarkastaja. 

 Voit olla paikalla tarkastuksen ajan, mutta se ei ole 
välttämätöntä, ellei sinulla ole päivisin kotona sel-
laista lemmikkieläintä, jonka läsnäolo vaikuttaa tar-
kastuksen tekemiseen (koira).

Jos irtisanomisen yhteydessä et anna lupaa käydä 
asunnossa yleisavaimella, ottaa huoneistotarkas-
taja sinuun yhteyttä sopiakseen muuttotarkastus-
ajankohdan.

 Lopullinen muuttotarkastus suoritetaan lähem-
pänä vuokrasopimuksen päättymistä tai tapauskoh-
taisesti sen päättymisen jälkeen.

 Mikäli asuntoa on rikottu tai siellä on havaittavissa 
esim. tupakoinnista tai lemmikkieläimistä aiheutu-
nutta normaalista poikkeavaa kulumista, siivous- ja 
korjauskustannukset laskutetaan laskutushinnaston 
mukaan.

Astianpesukone 

Mikäli huoneistossa on oma astianpesukoneesi, niin 
muistathan palauttaa keittiökalusteisiin alun perin 
kuuluneen kaapin paikoilleen ja ennalleen. Sinun on 
myös huolehdittava, että vesi- ja viemäriliittymät 
tulpataan. Lisäohjeita saat kiinteistönhoitajalta. Lai-
minlyönnin kustannukset peritään vakuudesta tai 
erillismaksuna.

Avaimet

Lukitusmuutokseen liittyvistä asioista voi tiedustel-
la kiinteistönhoitajalta.

Avaimet palautetaan irtisanomisessa sovitusti. 
Jos avaimia ei palauteta sovitusti yhtiö voi laskut-
taa siitä aiheutuneet kustannukset. Huoneistokoh-
taiset lukot voidaan joutua sarjoittamaan uudelleen, 
jos huoneiston avaimia on hävinnyt. Sarjoituksen 
kustannukset peritään asukkaalta erillismaksuna tai 
palautettavasta vakuudesta. 

Asunnosta pois muuttaessa

Siivoa asunto saamiesi muuttosiivousohjeiden mu-
kaisesti. Muista kylmälaitteen sulatuksen yhteydes-
sä on huolehdittava, ettei sulamisvesistä aiheudu 
kosteusvaurioita rakenteisiin ja kalusteisiin.

Asunto ja asunnon varasto on tyhjennettävä muu-
ton yhteydessä kokonaan asukkaan irtaimistosta.

Jätekatokseen tai varastokäytäville ei saa jättää 
huonekaluja tai muuta sinne kuulumatonta irtainta.

Asuntoon tulee jättää kaikki huoneistoon kuuluvat 
tavarat ja tarvikkeet kuten ikkuna-avain, TV-anten-
nijohto ja palovaroitin. Kattorasiat tai riviliitin (soke-
ripala) tulee myös olla paikoillaan. Mikäli asunnossa 
on ollut sinne muutettaessa huoneiston käyttöoh-
jekansio, jätä kansio asuntoon seuraavaa asukasta 
varten. Jos olet kiinnittänyt seinään esim. palapeilin 
tai laittanut ikkunoihin säleverhot, ja haluat ottaa ne 
mukaasi muista, että peilien ja säleverhojen jättämät 
jäljet on korjattava.

Mahdollinen ovisilmä ja turvalukko/ketju on jätet-
tävä paikoilleen.

Asukas vastaa itse asuntonsa siivoamisesta. Sii-
voamatta jätetystä asunnosta veloitetaan siivous- ja 
korjauskustannukset voimassa olevan laskutushin-
naston mukaisesti. Laskutushinnasto löytyy koti-
sivuilta tai toimistolta. 
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1. Avaimet, lukot       

- huoneisto-oven lukon huolto x  x  KIHO  

- lisäavainten hankinta (suojattu avain) x   x KIHO, ASP JÄT

- huoneisto-oven lukon sarjoitus x  x x KHP, ASIS (1)

- turvalukon asennus ja huolto (*  x  x KHP, ASIS JÄT (2)

-varmuusketjun asennus ja huolto (*  x  x KIHO  

2. Huoneiston ulko-ovet       

- saranoiden ja lukon voitelu  x  x   

- tiivisteiden korjaus ja uusinta x  x  KIHO  

-oven ja sen varusteiden korjaus x  x x KIHO (3)

- ovisilmän asennus ja huolto (*  x  x KIHO JÄT, AMM

- oven edustan liukkauden torjunta, normaalit kerrostalot x  x    

- oven edustan puhtaanapito, lumityöt ja hiekoitus       

(asunnot, joissa sisäänkäynti suoraan ulkoa)  x x  (11)

- asunto-oven puhtaanapito  x  x   

- murtosuojat (*   x x KIHO JÄT

3. Ikkunat       
 

- tiivisteiden korjaus ja uusinta x  x  KIHO  

- helojen, yms. varusteiden korjaus x  x  KIHO  

- ikkunalasien uusinta x  x x KIHO (4)

- puitteiden ja karmien korjaus ja maalaus x  x  KIHO, KTJ  

- parvekelasitus x  x  KHP, KP (5)

- parvekelasituksen korjaus x  x x KIHO (3)

- sälekaihtimet (*  x  x KIHO JÄT, ENS

4. Huoneiston sisäpuoliset väliovet       

- saranoiden ja lukkojen voitelu  x  x   

- ovien korjaus/uusiminen x  x x KIHO, KTJ (3)

- ovien ja karmien maalaus x x x x KIHO, KTJ (3)

5. Seinä-, katto- ja lattiapinnat       

- seinien maalaus ja tapetointi x x x x KIHO, KTJ (3)

- märkätilojen seinäpintojen korjaus x  x x KIHO, KTJ, KP (3)

- saunan paneloinnin korjaus x  x x KIHO, KTJ (3)

- kattopintojen maalaus x x x x KIHO, KTJ (3)

- lattiapäällysteiden korjaus ja uusinta x  x x KIHO, KTJ JÄT (3)

- märkätilojen lattioiden ja seinien kunnon tarkastaminen x x x  (6)

- parvekkeen pintojen kunnostus x  x   

- parvekkeen puhtaanapito  x  x  

- parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus  x  x  

Suoritusvastuu Kustannusvastuu

Kohde, tehtävä Niku Asukas Niku Asukas Otettava yhteys Huomioitavaa

Vastuunjakotaulukko
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6. Ilmanvaihto      

- poistoilmaventtiilien puhdistus  x  x  

- poistoilmaventtiilien säätö ja korjaus x  x x KIHO (3)

- ilmanvaihtokanavien puhdistus x  x  KIHO, HP 

- korvausilmaventtiilien puhdistus  x  x  

- korvausilmaventtiilien suodattimien puhdistus  x  x  

- korvausilmaventtiilien uusien suodattimien hankinta x  x  KIHO

- liesituulettimen ja -kuvun rasvasuodattimen puhdistus  x  x  

- liesituulettimen ja -kuvun uuden rasvasuod. hankinta x  x  KIHO (8)

- liesituulettimen ja -kuvun korjaus x  x x KIHO (3)

- huoneiston iv-koneen suodattimen puhdistus tai vaihto x  x  KIHO

- huoneiston iv-koneen uusien suodattimien hankinta x  x  KIHO

- huoneiston iv-koneen huolto ja korjaus x  x  KIHO

- huoneiston iv-koneen tarpeenmukainen käyttö  x   (9)

7. Vesi- ja viemärilaitteet       

- hanojen poresuuttimien puhdistus  x  x   

- hanojen virtaamien perussäätö x  x    

- suihkuletkun uusinta x  x  KIHO  

- hanojen korjaus ja uusiminen x  x  KIHO  

- pesualtaiden korjaus / uusiminen x  x x KIHO (3)

- pesukoneen liittäminen/pikaliitin  x  x KIHO

- astianpesukoneen asennus/poistaminen/tulppausja vuoto-
vesikaukalon hankinta ja asennus (*  x x KIHO (3), AMM, SOP

- pesualtaiden vesilukkojen puhdistus  x  x (3)

- lattiakaivojen puhdistus  x  x   

- vesilukkojen ja lattiakaivojen korjaus x  x  KIHO, AMM  

- viemäritukosten avaus x  x  KIHO  

- hanojen ja wc:n vuotojen tarkkailu  x   KIHO (6)

- wc-altaiden uusinta x  x x KIHO (3)

8. Kiinteät kalusteet ja kaapit      

- kalusteiden maalaus x  x  KIHO, KTJ (3)

- kalusteiden kunnostus x  x  KIHO, KTJ (3)

- keittiön työtasot x x x (13) (3)

- huoneistosaunan lauteiden korjaus ja uusiminen x  x  KIHO (3)

9. Lämmitys       

- patterien ilmaaminen x  x  KIHO

- patterien perussäätö x  x x KIHO (3)

- patteriventtiilien korjaus ja huolto x  x x KIHO (3)

- patterien puhtaanapito  x  x  

Suoritusvastuu Kustannusvastuu

Kohde, tehtävä Niku Asukas Niku Asukas Otettava yhteys Huomioitavaa
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10. Sähkölaitteet, asunnon sähkömittauksessa       

- lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto  x  x   

- loisteputkivalaisimien sytyttimien hankinta ja vaihto  x  x   

- kiinteiden valaisimien ja niiden kupujen korjaus x  x x KIHO, AMM (3)

- sulakkeiden hankinta ja vaihto asunnoissa  x  x   

- pysäköintipaikan pistokekoteloissa sulakkeet / ajastin x  x x KIHO, AMM (3)

- pistorasioiden ja kytkimien korjaus x  x x KIHO, AMM (3)

- sisustusvalaisimien asennus  x  x   

- antenniliitosjohdon hankinta  x  x (7)

- antennipisteiden lisäys x   x KIHO, HP AMM

- puhelinpisteiden lisäys x   x KIHO, HP AMM

11. Koneet ja laitteet       

- lamppujen hankinta ja vaihto  x  x   

- jääkaapin/lieden sisävalon uusiminen x  x  KIHO  

- merkkilamppujen hankinta ja uusiminen x  x  KIHO  

- palovaroittimen hankinta ja huolto x  x  KIHO  

- palovaroittimen patterin hankinta ja vaihto  x  x   

- asuntosaunan kiukaan korjaus ja huolto x  x  KIHO, AMM  

- asuntosaunan kiuaskivien uusiminen x x x  KIHO  

- kylmäkalusteiden lauhduttimien puhdistus  x  x   

- jääkaapin sulamisvesiputken puhdistus  x  x   

- lieden ja jääkaapin korjaus ja huolto x  x  KIHO, AMM  

12. Asunnon rajattu piha-alue       

- asuntopihan hoito ja kasvien hankinta  x  x (10)

- pihakäytävän hoito ja liukkauden torjunta  x  x (11)

13. Luhtitalot, rivitalot, omakotitalot       

- luhtiportaan ja -käytävän siivous ja lumityöt  x  x   

- asukassisäänkäynnin puhtaanapito, lumityöt, hiekoitus  x  x (11)

14. Muuta       
 

- asunnon irtaimiston vakuuttaminen  x  x (12)

- siivous, huoneistosta pois muutettaessa  x  x   

- lautasantennin asennus (*  x  x KIHO, KHP (13)

Merkkien selitykset:
(* Pyydettävä aina lupa ja allekirjoitettava sitoumus
AMM  Työn saa tehdä vain ammattimies tai erikoisliike
JÄT  Pois muuttaessa laite on jätettävä paikalleen (ilman korvausta)
SOP  Erillinen sopimus ja tarkastus tehtävä 
ENS  Ensiasennus, kustannusvastuu Niiralan Kulma Oy
KIHO  Kiinteistönhoitaja
KHP  Kiinteistönhoitopäällikkö
KTJ  Kiinteistötyönjohtaja
KP  Korjauspäällikkö
HP  Huoltopäällikkö
ASP  Asiakaspalvelu 
ASIS  Asukasisännöinti 

Huomioitavaa, selitykset:  
1. Asukas ei saa sarjoittaa asunnon lukkoa. Luvattoman lukitusmuutoksesta aiheutuneet 

uudelleen sarjoituskustannukset laskutetaan asukkaalta.  
2. Turvalukoksi hyväksytään (lupa kysyttävä) lisälukko, joka on sarjoitettava kiinteistönsarjaan.
3.  Jos korjaustarve on aiheutunut normaalista poikkeavasta asumisesta, laskutetaan 

asukkaalta.
4.  Asunnon sisäpuolelta rikkoutuneen lasin maksaa asukas.
5.  Niku päättää parvekelasituksista. Yleensä pyritään lasittamaan kerrallaan koko kohde.
6.  Asukkaalla on ilmoitusvelvollisuus vuodoista ja vioista kiinteistönhoitajalle tai työnjohtoon.
7.  Niku toimittaa joka asuntoon antennijohtoja 1 kpl/antennipiste (pituus 2 m).
8.  Kustannusvastuu asukkaalla, jos puhdistus on laiminlyöty ja rasvasuodatin on uusittava.
9.  Huoneistokohtaista iv-konetta ei saa kokonaan pysäyttää, vaikka asunnossa ei 

oleskeltaisikaan.
10.  Aitojen, valokatosten ym. piharakennelmien rakentamiseen on aina pyydettävä lupa Nikulta 

mahdollista rakennuslupakäsittelyä varten.
11.  Hiekka-astia on toimitettu kiinteistöön.
12. Riittävän laajan kotivakuutuksen ottamista suositellaan. Esim. vesivahingon tapahtuessa 

saattaa asukas joutua korvaamaan myös muihin asuntoihin tulleet vahingot.
13.  Asunnon hoito- ja huolto-ohjeet huoneiston kansiossa (esim. puutyötasot).

Suoritusvastuu Kustannusvastuu

Kohde, tehtävä Niku Asukas Niku Asukas Otettava yhteys Huomioitavaa
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Niiralan Kulman toimisto
Hatsalankatu 37 
70110 KUOPIO

Puhelinvaihde:
017 2655 300

Vaihteen palveluajat:
ma-pe klo 8.00–15.30

Seuraa Niiralan Kulmaa

Facebookissa

Instagramissa

Varaa aika toimistoasioinnille:
www.niiralankulma.fi/ajanvaraus

Kiireellisissä asioissa päivystys:
puh. 044 7655 499
Arkisin ma-to klo 15.30–7.00,
perjantaisin alkaen klo 14.15, ja jatkuen koko 
viikonlopun ma klo 7.00 saakka.

Maakunnissa asuvien päivystysnumerot 
löytyvät talon ilmoitustaululta.

www.niiralankulma.fi
niiralan.kulma@niiralankulma.fi
etunimi.sukunimi@niiralankulma.fi

Toimisto avoinna:
ke 9 – 15
Muina aikoina puhelimitse tai tapaami-
nen ajanavarauksella.

Puhelinpalveluajat:
ma-ti 
to-pe
klo 9-12


