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Tervetuloa VTS-kotiin 

 
Tästä oppaasta löydät käytännön ohjeita asumiseen liittyvissä asioissa sekä 
oikeutesi ja velvollisuutesi vuokralaisena. 
 
 

Yleistä VTS-kodeista 

Tampereen Vuokratalosäätiö sr, Vilusen Rinne Oy ja VTS Kiinteistöpalvelu Oy 
muodostavat yhdessä VTS-kodit.  

 

Tampereen Vuokratalosäätiö sr on Tampereen kaupungin vuonna 1970 

perustama yleishyödyllinen, rekisteröity säätiö (sr), joka tarjoaa omakustannus-
hintaisia vuokra-asuntoja. Vuokrat muodostuvat rakentamiseen otettujen lainojen 
koroista, lyhennyksistä ja kiinteistöjen hoitokuluista. Tampereen Vuokratalosäätiö 
sr omistaa noin 7700 asuntoa eri puolilta kaupunkia. 

 

Vilusen Rinne Oy on Tampereen kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö, 

jolla on noin 1100 arava-asuntoa Kaukajärvellä, Annalassa ja Levonmäessä. Myös 
niiden hoidossa noudatetaan omakustannusperiaatetta. 

 

VTS Kiinteistöpalvelu Oy:n omistaa Tampereen Vuokratalosäätiö sr. Yhtiön 

keskeisin tavoite on asiakkaan kiinteistöstrategian toteuttaminen ja kiinteistöjen 
hoitaminen elinkaariedullisesti. Yhtiön toimintapa perustuu kumppanuuteen. Laa-
dukkaat ja tehokkaat toimintatavat luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. 
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Sisäänmuutto 

 
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi viihtyisään VTS-kotiin!  
 

 
Ennen kuin kannatte tavaranne uuteen kotiinne, suosittelemme teille 
seuraavia toimenpiteitä: 
 
 

 Tarkastakaa asunto huolellisesti, täyttäkää ja palauttakaa tarkastuslomake 
VTS-kodeille kahden viikon kuluessa vuokrasopimuksen solmimisesta.  
 

 Tehkää tuloilmoitus huoltoyhtiölle kotisivujen sähköisten palveluiden kautta. Tämän 
jälkeen tehdään nimenvaihto oveen ja pääsette maksullisen ovenavauspalvelun 
piiriin. 
 

 Tehkää virallinen muuttoilmoitus postille ja maistraatille. 
 

 Tehkää sähkösopimus asuntoonne sähköyhtiön kanssa. 
 

 Ottakaa kotivakuutus valitsemastanne vakuutusyhtiöstä.                                             

Kotivakuutuksesta saatte myös asukasetupisteitä. 

 
 

 
 

Poismuutto 

Asunto on ennen poismuuttoa siivottava muuttosiivousohjeen mukaan. Siivouksen 
laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta Palveluhinnaston 
mukaan. Katso tarkemmat ohjeet muuttajan muistilistasta. 

 
 

  

http://www.posti.fi/muuttoilmoitus
https://www.vts.fi/attachements/2018-01-02T10-09-1739.pdf
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Asukkaan velvollisuudet 

 

Vuokranmaksu 

 
Vuokra ja vesiennakko on maksettava kuukauden viidenteen päivään mennessä 
viitepankkisiirrolla. Samaan päivämäärään mennessä on maksettava myös muut 
niiden yhteyteen kuuluvat maksut, kuten sauna- ja autopaikkamaksu.  
 
Saat laskusi sähköisesti, jos teet e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.  
 
Jos laskua maksaessa tapahtuu virhe, ota yhteys pankkiin. Jos sinulla on muuten 
kysyttävää vuokranmaksuun liittyen, ota yhteyttä VTS-kotien palvelukeskukseen. 
Yhteystiedot löytyvät myös porrashuoneen ilmoitustaululta ja Asukasviestistä. 
 
On tärkeää, että vuokranmaksusta huolehditaan ajallaan. Myöhästyneistä suori-
tuksista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksukehotuksista peritään 
maksukehotusmaksu. Maksamattomat vuokrat peritään tarvittaessa oikeusteitse 
asukkaalta. Maksattomat vuokrat nostavat talon vuokratasoa. 
 
 
Mikäli et jostain syystä pysty maksamaan vuokraa ajallaan, toimi seuraavasti:  
 

 Tarkista oikeutesi Kelan asumistukeen. 

 Selvitä mahdollisuutesi toimeentulotukeen. 

 Ota heti yhteys VTS-kotien Palvelukeskukseen. Saat tietoja ja opastusta, 
miten kannattaa toimia! 
 

 
Jos vuokravelkaa kuitenkin syntyy, VTS-kodit ryhtyy perintätoimenpiteisiin. 
Vuokranmaksun häiriöistä tulee merkintä luottotietoihin ja uuden vuokra-asunnon 
saanti vaikeutuu. 
 
Lisätietoja löydät VTS-kotien verkkosivuilta kohdasta Usein kysytyt kysymykset. 

  

https://www.vts.fi/yhteystiedot/default.aspx
https://www.vts.fi/ukk/
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Muut maksut 

Vuokraan sisältymättömät asumispalvelut maksaa niiden käyttäjä. Tällaisia maksuja 
ovat esimerkiksi autopaikka-, sauna- ja pesutupamaksut sekä vesimittaritaloissa 
vesiennakko. 
 
Palveluhinnastosta löydät hintatiedot, mikäli asunnossa on mennyt jotain rikki tai 
haluat remontoida asuntoa. Hinnastoista voit myös lukea, millaiset remontit ovat 
sallittuja ja mitä ei saa tehdä. Palveluhinnastoa sovelletaan myös esimerkiksi silloin, 
kun asunto jää muuton yhteydessä siivoamatta. 

 

Lisäavaimet saat tilattua suoraan Aseman Lukosta. Asukas maksaa avaimet 

tilauksen yhteydessä. Aseman Lukko tarkistaa tilaajan henkilöllisyyden. Lukon sarjoi-
tuksista veloitetaan tapauskohtaiset sarjoituskulut tilauksen yhteydessä. Muuton 
yhteydessä myös tussilla tai maalilla tuhritut avaimet veloitetaan.  

 
 

Järjestyssäännöt 

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelee huoneen-
vuokralaki. Lisäksi vuokralaisen tulee noudattaa järjestyslakia ja kiinteistön järjestys-
sääntöjä. Säännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden 
edistämiseksi. Asukas vastaa huoneenvuokralain ja järjestyssääntöjen noudatta-
misesta myös vieraidensa osalta. 
 
 

Vuokrasopimuksen purku 

 
VTS-kodeilla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, jos 
vuokralainen:  
 

 Laiminlyö vuokran maksamisen. 

 Siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston hallinnan eteenpäin ilman 
VTS-kotien suostumusta. 

 Käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on 
edellytetty. 

 Viettää tai sallii muiden viettävän häiritsevää elämää huoneistossa. 

 Hoitaa huoneistoaan huonosti. 
  

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/vuokranmaksu/
https://www.vts.fi/attachements/2018-01-02T10-09-1739.pdf
http://www.asemanlukko.fi/
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Toiminta vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa 

 
1. Häiriön havainnut asukas täyttää häiriöntuottamisilmoituksen verkossa tai 

hakee paperiversion ilmoituksesta VTS-kotien toimistolta.  
 
Ilmoituksessa tulee olla kaksi häiriön havainnutta allekirjoittajaa ja se tulee 
toimittaa asukasisännöitsijälle. 
 

2. Asukasisännöitsijä lähettää häiriön aiheuttajalle huomautuksen. 
 

3. Häiriön jatkuessa kahden asukkaan tulee täyttää uusi häiriöntuottamuslomake, 
joka toimitetaan jälleen asukasisännöitsijälle. Asukasisännöitsijä lähettää 
häiriön aiheuttajalle kirjallisen varoituksen, jossa ilmoitetaan, että häiriön 
jatkuessa vuokrasopimus puretaan. Ilmoittajien nimet eivät tule tässä vaiheessa 
häiriön aiheuttajan tietoon.  

 
4. Häiriön jatkuessa edelleen, tulee kahden asukkaan täyttää uusi häiriöntuottamus-

lomake, joka toimitetaan asukasisännöitsijälle. 
 

5. Häiriön jatkuttua käräjäoikeus päättää vuokrasopimuksen purkamisesta. Päätös 
tehdään yleensä kansliakäsittelyssä, jossa osapuolia ei kuulla oikeudessa, vaan 
käsittelijä tekee päätöksen papereiden perusteella. Mikäli asia käsitellään oi-
keudessa, myös todistajia kuullaan.  

 
 

 

Jälleenvuokraus 

 
Asunnon jälleenvuokraus on kielletty ilman VTS-kotien vuokrauspalvelun suostumusta.   

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/kirjaudu/?url=/asuminen/asuminenvtskodeissa/sahkoisetpalvelut/hairiontuottamisilmoitus/
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Huoneiston kunnossapito 

 
Asukkaan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston vahingoittumisesta 
ja vesivuodoista on ilmoitettava viipymättä huoltoyhtiölle. Mikäli asukas ei ilmoita 
vahingosta, joutuu hän itse korvausvastuuseen tapahtuneesta. VTS-kodeilla on 
oikeus tarkastaa asunnon kunto. 

 
Asukas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän, perheenjäsen tai hänen 
luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti, laiminlyönnillään tai huoli-
mattomuudellaan aiheuttaa.   

 
 

Huoneiston parveke 

Parveke tulee pitää puhtaana. Asukkaan on huolehdittava, että mahdollinen parveke-
matto pysyy kuivana kaikkina vuodenaikoina. Märkä matto irrottaa maalin parvek-
keen lattiasta. Parvekematto tulee siirtää talveksi varastoon.  
 
Mattojen tomuttaminen parvekkeella on kielletty.  
 
Parveketta ei saa käyttää varastotilana.  
 
 

Ovisilmät ja varmuuslukot 

Asunnon ulko-oveen voidaan VTS-kotien luvalla asentaa varmuuslukko. Olisi 
suositeltavaa, että varmuuslukko olisi samassa sarjassa asunnon käyttölukon 
kanssa. Tämä ei vähennä avainturvallisuutta millään tavalla. Lukkoa ei saa ottaa 
muuttaessa mukaansa. VTS-kotien huoneistojen ulko-oviin voi asennuttaa ovisil-
män asukasetupisteillä. Omatoiminen asennus on kielletty. 
 

 

Kotieläimet 

Kotieläimet ovat sallittuja, jos ne eivät tuota häiriötä tai vahingoita asuntoa. Omistaja 
huolehtii siitä, etteivät eläimet aiheuta haittaa, vaaraa tai vahinkoa muille asukkaille. 
Esimerkiksi koira ei saa toistuvalla haukunnalla tai ulvonnalla häiritä muita. Eläimet 
on pidettävä kytkettynä yleisellä alueella, myös talon pihamaalla. Kotieläin ei saa 
tehdä tarpeitaan piha-alueella. 
 
Ammattimainen eläinten kasvattaminen ja hoitaminen ei ole sallittua. Tällainen 
toiminta voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen. 
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Kylpyhuone 

Kylpyhuone on kosteusvaurioille arin tila. Siksi suihkun jälkeen tulee seinät ja lattia 
kuivata. Myös kylpyhuoneen oven raolleen jättäminen on suositeltavaa, sillä jatkuva 
kosteus luo otolliset olosuhteet homesienille. 
 
 

Ehkäise kosteusvaurio! 

 

 Kuivaa suihkun jälkeen lattia kuivauslastalla 
 

 Pese suihkuverho säännöllisesti 
 

 Suihkutilan seinät ja lattia on syytä pestä pesuaineella säännöllisesti 
 

 Tuuleta kylpyhuone suihkun jälkeen pitämällä ovea auki tai raollaan 
 

 Pyykin kuivaamiseen suositellaan kuivaushuoneita ja kuivausrumpua, sillä 
liiallinen kosteus altistaa rakenteita kosteusvaurioille. 

 
 

Mikäli asukas kuitenkin havaitsee kosteusvaurion jossain huoneessa, tulee hänen 
viipymättä ottaa yhteys huoltoyhtiöön. VTS-kodit tutkii asian, jonka jälkeen mahdolliset 
vauriot korjataan. Ilmoittamatta jätetty vesivuoto tai kosteusvaurio aiheuttaa 
huoneenvuokralain mukaisen korvausvelvoitteen. 
 
 
 

Huoneistosauna 

 
Noudata seuraavia ohjeita, jos sinulla on asunnossa oma sauna: 
 

 Huolehdi, että kiuas on päällä vähintään puoli tuntia viimeisen saunojan 
jälkeen, jotta sauna kuivuu. 
 

 Saunomisen jälkeen ilmastointia on pidettävä päällä täydellä teholla vähintään 
tunti. Ilmastoinnin ohjaus tapahtuu yleensä liesikuvusta. 

 

 Tuuleta riittävästi esimerkiksi pesutilan ikkunan kautta. 
 

 Kiuaskivet on syytä vaihtaa muutaman vuoden välein. Kivien käyttöiän määrää 
se, kuinka paljon saunaa käytetään.  
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Korjausvastuut 

 
Korjausten, huoltojen ja siivouksen suorittaja ja maksaja määräytyvät seuraavasti: 

 

 Normaalista kulumisesta aiheutuvat kiinteistön sisä- ja ulkopuoliset työt 
kuuluvat vuokranantajalle. 
 

 Asukkaan tai hänen vieraansa tuottamuksesta aiheutuvat työt kuuluvat 
vuokralaiselle (AHVL - Asuinhuoneenvuokralaki 25 §). 
 

 Asukkaan hankkimista lisävarusteista aiheutuvat työt kuuluvat vuokralaiselle. 
 

 Asukas vastaa itse asumistason kohottamiseen liittyvistä töistä. 
 

Omatoimiremontit 

Asukas voi tehdä omatoimisen pintaremontin ja muita korjauksia asunnossaan 
sovittuaan asiasta palveluisännöitsijän kanssa. 
 
Korjaukset tulee tehdä kohtuullisella ammattitaidolla. Asukas on korvausvelvollinen 
huolimattomasti ja/tai sopimattomilla materiaaleilla tehdystä remontista. Remontin 
valmistuminen pitää ilmoittaa palveluisännöitsijälle, jotta työ voidaan tarkastaa. 
 
 

 Ohje maalaustöihin. 
 

 Ennen tapetointia huomioitavat asiat. 
 

 Tapetointiohjeet. 
 
 
 
Remontteja voi teettää myös asukasetupisteillä, joita alkaa kertymään muuton jälkeen.  

https://www.vts.fi/usercontrols/NaytaLiite.aspx?id=2326
https://www.vts.fi/usercontrols/NaytaLiite.aspx?id=2327
https://www.vts.fi/usercontrols/NaytaLiite.aspx?id=2322
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Yleistä lämmityksestä 

Suurimmassa osassa VTS-koteja lämmitysjärjestelmänä on kaukolämmöllä toimiva 
vesikiertoinen patterilämmitys. Voitte tarkastaa oman kiinteistönne lämmitys-
järjestelmän kotisivulta Tietoa kiinteistöstä -kohdasta. 
 
Asukas voi itse säätää huonelämpötilaa lämpöpatterin termostaatista. Termostaatti 
myös pitää huonelämpötilaa automaattisesti tasaisena. Termostaattia ei saa peittää 
esimerkiksi verhoilla tai suurilla huonekaluilla. Peittäminen saattaa häiritä termos-
taatin toimintaa, jolloin lämmitys katkeaa. 
 
Muut lämmitykseen liittyvät säätötoimenpiteet kuuluvat huollolle. Esimerkiksi jos 
huoneiston lämpötila laskee lämmityskaudella alle +18 °C tai nousee yli +23 °C, 
eikä tilanteen korjaus onnistu huonekohtaisella säädöllä, on asiasta ilmoitettava 
huoltoon.  
 
Lämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää lämmitysenergiaa 5-7 %. Sopivin 
huonelämpötila on tutkimusten mukaan noin +20-21 °C ja parhaat yöunet saa vähän 
viileämmässä, noin +19 °C lämpötilassa. Sopiva lämpötila on kuitenkin yksilöllistä. 
 
Huonelämpötila mitataan oleskeluvyöhykkeellä, jolla tarkoitetaan tilaa lattian ja 1,8 
metrin korkeuden välillä. Mitattaessa seiniin tulee olla 0,6 metrin etäisyys, eikä 
mittausta saa suorittaa lämmön lähteen läheisyydessä. 
 
Lue lisää lämpötiloista Asumisterveysohjeesta. 
 
 
 

Vinkkejä energian säästöön 

 

 Pidä asunnon lämpötila kohtuullisena. – Energian säästämisen lisäksi varjelet myös 
terveyttäsi. Etenkin talvisin lämmitys kuivattaa huoneilmaa ja siten limakalvoja. 
 

 Älä peitä pattereita, jotta lämpö pääsee kiertämään huoneeseen. 
 

 Jos asunnon tai jonkin huoneen lämpötila nousee liikaa, älä tuuleta liikalämpöä 
pois, vaan säädä sopiva lämpötila patterin termostaatista.   

https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/haku/default.aspx?url=https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/lammitysjarjestelma/default.aspx
https://www.finlex.fi/data/normit/14951/asumisterveysohje_pdf.pdf
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Yleistä ilmanvaihdosta 

Suuressa osassa VTS-koteja on keskitetty tai hajautettu poistoilmanvaihto. Oman 
kiinteistönne ilmanvaihtojärjestelmän voitte tarkistaa VTS-kotien kotisivuilta tietoa 
kiinteistöstä -kohdasta. 
 
Poistoilmanvaihto toimii koneellisesti joko normaali- tai tehostetehoilla. Ilmanvaihto 
on aina vähintään normaaliteholla ja sitä voidaan ohjata asukkaiden tarpeet huomioiden. 
Keskitetyssä järjestelmässä ilmanvaihto on säädetty toimimaan tehostetusti oletettuina 
ruoanlaitto- ja kylpyaikoina. 
 
Ilmanvaihdon tehostus on käytössä aamulla, keskipäivällä sekä iltapäivällä. Tehostettu 
ilmanvaihto kestää kerrallaan 1–2 tuntia. Ilmanvaihdon tehostus ei yleensä ole 
käytössä alhaisimmilla ulkolämpötiloilla (alle 0 °C). 
 
Lämmityskaudella VTS-kotien ilmanvaihdon tehostusajat ovat yleensä: 

 

 klo 7:30 - 8:30 

 klo 12:00 - 13:00 

 klo 16:30 - 18:00 
 

Koneellinen ilmanvaihto riittää yleensä tuuletukseen. Katolla oleva huippuimuri 
imee ilmaa asuntojen keittiöistä, kylpyhuoneista ja vaatehuoneista poistoventtiilien 
kautta. Raitista ilmaa virtaa korvausilma- ja raitisilmaventtiilien tai ikkunoiden ylä-
puitteesta poistettujen tiivistepätkien kautta. Näitä tuloilmanreittejä ei saa tukkia.  
 
VTS-kodeissa ilmanvaihto on aina vähintään minimiasennolla. Näin puolet asunnon 
ilma-määrästä vaihtuu tunnissa! Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että poistuvat 
ilmamäärät ovat oikeat. Asukkaat eivät saa muuttaa venttiilien säätöjä, sillä koko 
talon ilmanvaihto voi mennä sekaisin väärästä säädöstä. Ellei ilmanvaihto toimi 
odotetusti, saattaa syynä olla poistoilmaventtiilien likaantuminen tai tahallinen 
venttiilien tukkiminen. 
 
Jos asunto kuitenkin kaipaa mielestäsi tuuletusta, tuuleta huonetilat parin minuutin 
ristivedolla. 

  

https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/haku/default.aspx?url=https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/ilmanvaihtojarjestelma/default.aspx
https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/haku/default.aspx?url=https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/ilmanvaihtojarjestelma/default.aspx
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Korvausilmaventtii lit pidetään lämmityskaudella normaalisti minimiasennossa. 

Tarpeen vaatiessa ne voidaan avata ääriasentoon. Turhaan avoinna olevat venttiilit 
aiheuttavat vedon tunnetta. Poistoilmakanavaan liitettäviä liesituulettimia ei saa 
asentaa jälkikäteen. 
 

Poistoilmaventtiilin  rungon ja lautasen väliin kerääntyy helposti pölyä ja rasvaa. 

Siksi on tärkeää, että venttiilit puhdistetaan riittävän usein. Puhdistettaessa venttiilit 
irrotetaan kehikkoineen kiertämällä kehikkoa 1/4-kierrosta vastapäivään. Puhdistukseen 
sopii esimerkiksi tiskiharja ja pesuaineliuos.  
 
 
 

Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä 

Koneellisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä varmistetaan rakennuksen tasainen 
ilmanvaihto. Koneellista ilmanvaihtoa on myös helppo tehostaa esimerkiksi 
peseytymisen ja saunomisen ajaksi. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän 
etuna on myös energiatehokkuus. Lämmöntalteenoton avulla poistoilman lämpö-
energialla saadaan lämmitettyä tuloilmaa. 
 
VTS-kodeissa koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä on keskitetty tai hajautettu. 
Hajautetussa eli asuntokohtaisessa mallissa asukas saa säädettyä ilmavaihdon 
nopeutta asuntokohtaisesti. Muistathan kuitenkin, että Ilmanvaihtoa ei saa missään 
tapauksessa sammuttaa kokonaan. 
 

Vinkki: Tuloilmaventtiilin ympärille kerääntyy hienojakoista pölyä huoneilmasta. 

Venttiili voidaan puhdistaa imurin harjasuuttimella. 
 
 

 

Ilmanvaihdon hätäkatkaisu 

Hätätilan (kaasuvuoto, tulipalo, myrkkypilvi, ydinlaskeuma yms.) uhatessa talon 
ilmanvaihto pysäytetään keskitetysti kiinteistöön asennettujen hätäkatkaisimien 
avulla. Hätätilanteessa asukas voi myös itse tukkia ilmanvaihtoaukot ja ikkunaraot 
esimerkiksi teippaamalla. 
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Vedontunnetta? 

Veto-ongelmaa ei ratkaista sisälämpötiloja kohottamalla, vaan tiivistämällä vuoto-
kohdat. Tarpeetonta lämmönhukkaa voit välttää seuraavasti: 
 

 Tarkasta ikkuna- ja ovitiivisteiden kunto vuosittain ennen talven tuloa. 
 

 Tarkista kotoa lähtiessäsi, että ikkunat ja ovet ovat kiinni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vähemmän ruuan käryä 

Keittiön liesikuvun rasvasuodatin kannattaa pestä ainakin kerran kuussa. Pesu 
tapahtuu joko vedellä ja astianpesuaineella tai astianpesukoneessa. 
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Sähkölaitteet 

 
Vinkkejä sähkölaitteiden kunnossapitoon ja sähköturvallisuuteen löytyy netistä haku-
sanalla Kodin sähköturvallisuus. 
 
 
 

Sähkölaitteiden korjaukset 

Sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. 
Lamput ja sulakkeet asukas voi vaihtaa itse. Sähkörasioiden ja kiinteiden valaisimien 
vioista tulee ilmoittaa kiinteistöhuoltoyhtiöön. Yhteystiedot löydät VTS-kotien verkko-
sivuilta. 
 
Kylpyhuoneen pistorasiat ja useimmat keittiön pistorasiat ovat suojamaadoitettuja. 
Niihin saa kytkeä vain maadoitetun tai suojaeristetyn koneen. 
 
Kosteissa tiloissa ja ulkotiloissa ei saa käyttää sähkölaitetta, joka on kytketty eri 
tilassa olevaan tavalliseen pistorasiaan. Esimerkiksi sisäkäyttöön tarkoitettujen 
joulukuusenkynttilöiden käyttö parvekkeella on hengenvaarallista. Kylpyhuoneen 
pistorasioita ei saa käyttää suihkun tai kylvyn aikana. 
 
Liesi on kytketty kiinteästi sähköverkkoon. Kytkennän saa irrottaa vain sähköasentaja. 
Muistathan puhdistaa lieden ja uunin säännöllisesti. Silloin ne toimivat turvallisesti 
ja tehokkaasti. 
 
 
 

Jääkaappi vaatii hoitoa 

Jää- ja viileäkaappi tulee sulattaa säännöllisesti. Myös pakastelokero kannattaa su-
lattaa säännöllisin väliajoin. Sulattaessa varmista, että sulamisveden poistoputki on 
avoinna. Ellet osaa avata tukkeutunutta poistoputkea, kysy neuvoa kiinteistön-
hoitajalta. 

  

https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/haku/default.aspx?url=https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/kiinteistonyhteystiedot/default.aspx
https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/haku/default.aspx?url=https://www.vts.fi/asuminen/tietoakiinteistosta/kiinteistonyhteystiedot/default.aspx
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Antennilaitteet 

Lisäantennilaitteiden, kuten satelliittiantennien, asentamiseen on pyydettävä 
asukasisännöitsijöiltä lupa.  
 
Mikäli televisiokuvassasi on ongelmia ja epäilet sen johtuvan antenniverkosta, ota 
yhteyttä operaattoriin. Yhteystiedot löydät kiinteistösi ilmoitustaululta ja VTS-kotien 
verkkosivuilta. 
 
Sammuta television ja muiden laitteiden virta aina yöksi ja poistuessasi asunnosta.  
 
 

Laajakaista 

Jokaiseen VTS-kotien asuntoon kuuluu vuokraan sisältyvä internet-yhteys. Yhteyden 
saat käyttöösi rekisteröitymällä käyttäjäksi operaattorille. Operaattorilta saat myös 
tiedon, vaatiiko internet-yhteys modeemia. Modeemin hankinta on asukkaan 
vastuulla.  
 
Mikäli internet-yhteydessäsi on ongelmia, ota yhteyttä operaattoriin. Yhteystiedot 
löydät  VTS-kotien verkkosivuilta.  

  

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/laajakaistajakaapelitv/
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/laajakaistajakaapelitv/
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/laajakaistajakaapelitv/
https://www.vts.fi/
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Vesikalusteet 

 

Hana ja wc-istuin 

Vuotavasta hanasta ja wc-säiliöstä on ilmoitettava välittömästi kiinteistön huoltoyhtiölle. 
 
 

Viemärilaitteet 

Viemäriin ei saa heittää siteitä, vaippoja, kissanhiekkaa tai muita esineitä. Viemäri                     
voi tukkeutua. Asukas maksaa viemärin avauksen.  
 
Asukkaan tulee puhdistaa kylpyhuoneen lattiakaivot säännöllisesti. Myös pesualtaan 
hajulukon puhtaus kuuluu asukkaalle. Mikäli viemärinhaju leijailee kylpyhuoneessa 
puhdistuksesta huolimatta, on usein kyse lattiakaivon kuivumisesta. Toinen hajua 
aiheuttava tekijä on se, että pesualtaan tiivistekumi on poispaikaltaan.  
 
 

Astianpesukone- ja pesukoneliitännät 

Astianpesukoneen asennus on asukkaalle veloitukseton. Tilaa koneen asennus tai 
poisto 10 arkipäivää ennen haluttua aikaa palveluisännöitsijöiltä sähköpostilla. 
Lähetä viesti osoitteeseen: palveluisannoitsijat@vts.fi. Astianpesukone tulee 
asentaa keittiökalusteita rikkomatta. Jos komero pitää purkaa, niin työn voi tilata 
Palvelukeskuksesta. Puretut kalusteet säilytetään asunnon irtaimistovarastossa. 
Erilliset hanat jätetään paikoilleen. Astianpesukoneen alle on laitettava sinne tar-
koitettu muovikaukalo vesivuotojen varalle. Muovikaukalon saa kiinteistönhoitajalta.  
 
Astia- tai pyykinpesukonetta ei saa jättää käyntiin, jos asunnosta poistutaan. Jos 
kone jätetään käyntiin ilman valvontaa, kotivakuutus ei korvaa vahinkoa. Kun 
astian- tai pyykinpesukone poistetaan esim. muuton yhteydessä, tulee tulppaukset 
tilata palveluisännöitsijältä 2 arkipäivää ennen poismuuttoa. Kun pesukone ei ole 
käytössä, sulje hana. Jatkuva vedenpaine voi rikkoa vesiletkun. 
 
Pesukoneiden asennuskustannuksista vastaa asukas. Jos asunnossa ei ole pyykin-
pesukoneen tai astianpesukoneen liitäntävalmiutta, täytyy työ teettää LVI-asentajalla. 
Vesijohtoliitäntöjen tulee olla paineenkestäviä ja pesukonehanan yhteydessä on 
aina oltava takaiskuventtiili (imusuoja). LVI-asentajalta saatu asennustodistus 
kannattaa säilyttää mahdollisen vesivahingon varalta. Virheellisesti asennetun 
pesukoneliitännän aiheuttamista vuotovaurioista vastaa asukas.  
 
  

mailto:palveluisannoitsijat@vts.fi
https://www.vts.fi/yhteystiedot/default.aspx
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Yhteisten tilojen käyttö 

Asuinympäristön kodikkuus ja viihtyisyys syntyvät hyvin hoidetuista ja siisteistä 
yhteisistä tiloista ja piha-alueista. Myös ensivaikutelma asuinalueesta, talosta ja 
sen asukkaista muodostuu näistä seikoista. 
 
 

Rappukäytävä ja hissi 

Rappukäytävässä ei saa paloturvallisuussyistä säilyttää tavaroita, esimerkiksi 
lastenvaunuja. Pelastuslaki kieltää säilyttämästä rappu- kellari- ja vinttikäytävissä 
tavaroita. Se ei ole myöskään leikki- tai kokoontumispaikka. Ulko-oven sähkölukot 
lukitsevat oven yöksi. Lukitusta ovesta kulkevan tulee huolehtia, että ovi lukkiutuu. 
 
 

Tupakointi 

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa. 
Osassa vuokrasopimuksia on sovittu, että tupakointi on kielletty asunnossa tai 
kiinteistön kaikissa tiloissa ja piha-alueilla, lukuun ottamatta tupakkakatosta. 
Tupakointikiellon toistuva rikkominen johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen. 
Ongelmatapauksissa tulee ottaa yhteys asukasisännöitsijään. Asunnon viihtyvyyden 
ja kunnossa pysymisen kannalta ei sisätiloissa pidä tupakoida. 
 
 

Varastot 

Ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille, suksille ja lastenvaunuille, on useissa taloissa 
omat säilytystilansa. Ulkoiluvälinevarasto ei ole oleskelupaikka, lelujen säilytys-
paikka, eikä siellä saa säilyttää rikkinäisiä pyöriä.  Irtaimistovarastoissa ja talon 
yleisissä tiloissa ei saa säilyttää bensakanistereita, eikä muita palavia nesteitä tai 
kaasuja. Arvotavaraa ei kannata säilyttää varastotiloissa. Lämmittämätön ullakko- 
tai pihavarasto ei sovellu myöskään kosteudelle aran tavaran säilytykseen. 

 
Asunnon irtaimistovarastossa (ei yleisissä tiloissa) on pelastusviranomaisten 
mukaan sallittu neljän autonrenkaan säilyttäminen. 
 
Huolehdithan, että ovet ovat lukossa. Asukas lukitsee itse asuntovarastonsa.  
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Pesutupa  

Pesutuvan ohjeet ja käyttöajat löytyvät pesulan seinältä. Muistathan aina siivota 
pesutupa käytön jälkeen. Mattoja saa pestä vain erillisillä matonpesukoneilla. Talo-
pesulan normaalit pesukoneet eivät kestä märkien mattojen painoa. 
 
 

Kuivaushuone ja kuivausrumpu 

Kuivaushuone on tarkoitettu pesutuvassa pestyille pyykeille. Jos kuivaushuoneessa 
on vapaata, niin sen käyttöä suositellaan myös kotona pestylle pyykille. Pyykin jatkuva 
kuivaaminen kotona voi aiheuttaa kosteusvaurioita asunnossa, jos riittävästä 
tuuletuksesta ei huolehdita. 
 
Kuivunut pyykki on haettava kuivaushuoneesta mahdollisimman pian, jotta tila vapautuu 
seuraavalle käyttäjälle. Lämpöpuhallin on käytössä yleensä klo 7-22, eikä sitä saa 
käyttää yöaikaan. 
 
Pesutuvan kuivausrumpua saa käyttää kotona pestyn pyykin kuivaamiseen samoin 
ehdoin kuin kuivaushuonetta. Kuivausrumpu tulee puhdistaa käytön jälkeen. 
 

 

Kerhohuone 

Kerho- ja askarteluhuoneiden käytöstä, järjestyksestä ja siivouksesta huolehtii 
yleensä asukastoimikunta. Lisäksi jokainen käyttäjä huolehtii omien jälkiensä 
siivouksesta.  
 
 

Piha- ja leikkialueet 

Piha-alueiden yhteiset talkoot ja asukkaiden omatoimisuus edistävät viihtyvyyttä 
sekä vähentävät talon kuluja ja vuokrankorotuspaineita.  
 
Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lapsille.  
 
Piha-alueilla ei saa ulkoiluttaa kotieläimiä. 
 
 

Luhti- ja rivitalojen asuntopihat ja hoito-ohje 

Asukkaalla on velvollisuus pitää kunnossa oma piha-alueensa. Jos kunnossapito 
laiminlyödään, kunnostetaan piha asukkaan kustannuksella. Hoito-ohjeet löytyvät 
VTS-kotien kotisivuilta. 

  

https://www.vts.fi/attachements/2016-10-10T13-38-3954.pdf
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Saunominen talosaunassa 

Saunavuoro varataan huoltoyhtiöstä. Saunamaksu maksetaan vuokran yhteydessä. 
Mikäli varaat uuden saunavuoron, lisää saunamaksu vuokrakuitille. Jos sinulla on 
e-laskusopimus, tarkista että saunavuoro on lisätty laskulle.  
  
Käytä omia laudeliinoja. Älä kastele löylyhuoneen seiniä. Käytä vettä taloudellisesti 
ja jätä sauna jälkeesi siistiksi, sellaiseksi kuin itse haluaisit sen olevan vuorosi alkaessa. 
Vie haisevat roskat mukanasi ja muista, että saunaan ei saa viedä lemmikkieläintä. 
 
 

Pysäköinti 

VTS-kotien palvelukeskuksesta voit kysyä vapaita autopaikkoja. Voit tarkastella auto-
paikkojen tilannetta myös sähköisistä palveluista. Lämpötolpan kansi on pidettävä 
kiinni eikä johtoja saa jättää roikkumaan tolpasta. Kiinteistönhoitajilla on ohje pois-
taa roikkuvat johdot. 
 
Ajoneuvon luvaton pysäköiminen piha-alueelle, ajoväylälle, pelastustielle tai toisen 
hallinnassa olevalle pysäköintipaikalle on kielletty. Samoin ajoneuvolla ajo piha-
teillä ja käytävillä on kielletty, lukuun ottamatta hälytys- ja huoltoajoa. Huoltoajo on 
lyhytaikaista ja se tulee osoittaa kyltein tai valoin. Rakennuksissa on merkityt pelastus-
tiet palokunnan tikasautoa varten. Pelastustiet on aina pidettävä vapaina kaikista 
esteistä. 
 
Pihan liikennemerkkien vastainen pysäköinti on rangaistava teko. Pysäköinninvalvoja 
tai poliisi sakottaa väärinpysäköinnistä. Mikäli auton haltija pitää saamaansa pysäköin-
tivirhemaksua aiheettomana, hänen tulee hoitaa asia kaupungin katutilavalvonnan 
kanssa. Pysäköintivirhemaksu on ulosottokelpoinen.  
 
Pysäköintialueelle pysäköinti on sallittu vain paikan vuokranneille. Vieraspaikat on 
tarkoitettu ainoastaan vieraiden tilapäistä pysäköintiä varten. Ohjaa myös vieraasi 
pysäköimään vieraspaikoille.  
 
Romuajoneuvojen säilyttäminen pihoilla ja paikoitusalueilla on kielletty. Pois-
kuljettamisen kustannuksista vastaa ajoneuvon haltija.  

  

https://www.vts.fi/ajankohtaista/2896.aspx
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Jätehuolto ja jätteiden lajittelu 

Jätehuollon tärkein lenkki on asukas, joka myös maksaa jätehuollosta. Käyttö-
kelpoisten tavaroiden kierrätys ja jätteiden lajittelu ovat kaikkien yhteinen etu. 
 

Paperi 

Kaikki postiluukusta tuleva paperi kelpaa paperinkeräyssäiliöihin.  
 
Paperinkeräykseen eivät kuulu: maitotölkit, kartonki, ruskea pahvi, märkä, likainen 
tai vahattu paperi, muovi, teippi tai styrox. 
 
 

Maito- ja mehutölkit  

Tölkit tulee pestä ja litistää ennen kuin ne viedään kartonginkeräyslaatikoihin. 
 
 

Lasi ja metalli 

Useissa taloissa on omat keräyslaatikot lasille ja metallille. Erillisiä laatikoita löytyy 
myös isompien kauppojen alueilta.  
 
 

Huonekalut ja muut vastaavat  
 
Tiedustele kuljetusta Pirkanmaan Jätehuollosta. 
 
 

Ongelmajätteet 

Ongelmajätteitä ovat kaikki vaaralliset ja ympäristölle haitalliset jätteet, kuten 
loisteputket ja pienoisloistelamput, akut, jäteöljyt sekä liuottimet. Asuntoalueilla 
kiertää säännöllisesti ympäristöauto Repe, johon kotien ongelmajätteitä voi 
maksutta viedä. Aikatauluista tiedotetaan erikseen. Lisätietoja Pirkanmaan jäte-
huollolta (puh. 03 240 5110). 
 
Myös paristot ja lääkkeet kuuluvat ongelmajätteisiin. Paristoja varten on omia 
keräysastioita esimerkiksi marketeissa.  
 
Lääkkeet sekä kuumemittarit voi palauttaa apteekkeihin. 
  

http://pirkanmaan-jatehuolto.fi/
http://pirkanmaan-jatehuolto.fi/
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Asumisturvallisuus 

 
 
Vuosittain moni vahingoittuu turhaan kotonaan. Riskejä voi vähentää helposti: 
 
 
 

 Ikkunoihin ja parvekeoviin kannattaa asentaa lasten turvaksi rajoitinketjut tai 
kaksiotetoiminteinen haka. 
 

 Sijoita huonekalut siten, ettei lapsi pääse kiipeämään ikkunaruutua vasten. 
 

 Hanki lieteen turvareuna. 
 

 Laita käyttämättömiin pistorasioihin suojatulpat. 
 

 Säilytä lääkkeet lukitussa lääkekaapissa ja puhdistusaineet sekä muut 
kemikaalit lasten ulottumattomissa. 

 

 Tarkista säännöllisesti palovaroittimen toiminta. Palovaroitin on pakollinen 
kaikissa asunnoissa. Sen hankinta ja toimintakunto ovat asukkaan vastuulla. 
Jokaista alkavaa 60 m2 kohden on oltava palovaroitin ja kaksikerroksisissa 
asunnoissa lisäksi molemmissa kerroksissa. Suositeltavaa on, että jokaisessa 
makuuhuoneessa on palovaroitin.  

 
Vaihda varoittimen paristo kerran vuodessa. Suositeltu vaihtopäivä on 
kansallinen hätänumeropäivä 11.2. Varoittimen käyttöikä on korkeintaan 
10 vuotta. Palovaroitin tulee vaihtaa 5-10 vuoden välein. Vanha varoitin ei 
välttämättä toimi, vaikka se antaisi testinapista painamalla hälytyksen.  
 
Uusissa kiinteistöissä ja osassa peruskorjattuja kiinteistöjä on sähköverkkoon 
kytketyt palovaroittimet. Näiden toimintakunto on kiinteistön omistajan vastuulla. 

  

 Ajotiet, parkkipaikat ja rakennustyömaat ovat vaarallisia paikkoja lapsille. 
Turvallisia leikkipaikkoja ovat oman pihan leikkialueet, puistot ja urheilukentät. 
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Huolto ja päivystys   

Löydät huoltoyhtiön päivystysnumeron talosi ilmoitustaululta ja VTS-kotien koti-
sivuilta. Voit soittaa numeroon iltaisin tai viikonloppuisin sellaisista tehtävistä, joita 
ei voi siirtää seuraavaan päivään. Esimerkiksi putkirikosta pitää ilmoittaa heti. 
 
 

Ilmoita viat  

Asukkaan on ilmoitettava huoltoyhtiölle havaitsemistaan huoneiston tai kiinteistön 
vioista, kuten rikkoutuneesta ikkunasta, hissistä, sähkölaitteesta tai vesivuodosta. 
Ilmoitus on tehtävä heti, jos vika tai vahinko aiheuttaa vaaraa tai voi jatkuessaan 
aiheuttaa lisävahinkoja. Asukas voi joutua korvausvelvolliseksi, jos ilmoitus on jätetty 
tekemättä. Tarkkaile myös ilmanvaihto-, lämmitys- ja wc-laitteiden sekä vesihanojen 
kuntoa ja tee vikatilanteessa ilmoitus huoltoyhtiölle. 
 
 

Avain hukassa? 

Huoltopäivystys auttaa, jos avain on hukassa tai jäänyt väärälle puolelle ovea. Aukaisun 
pyytäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Huoltoyhtiö perii asukkaalta oven avauksesta 
erillisen maksun.  
 
Mikäli asukas kadottaa avaimensa, hän voi tilata kadonneen avaimen tilalle uuden 
Aseman Lukosta. Jos avaimia on kadonnut, on mahdollista, että asunnon lukot 
uudelleen sarjoitetaan uudelleen poismuuton yhteydessä. Asukas on silloin velvollinen 
vastaamaan sarjoituksen kustannuksista. 
 
 

Vakuutukset 

Paras turva on asukkaan oma ja riittävän kattava kotivakuutus. Kotivakuutuksesi 
kerryttää myös Pisteet kotiin -pisteitä, jos olet ilmoittanut vakuutuksen numeron 
VTS-kotien palvelukeskukseen.   
 
VTS-kotien ottama kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneet 
vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja se ei korvaa. Esi-
merkiksi tulipalon savuhaittojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät 
kuulu kiinteistön täysarvo-vakuutuksen piiriin. Myöskään esimerkiksi vesivuodon 
huonekaluille aiheuttamaa vahinkoa ei kiinteistövakuutus korvaa. 
 
 
 

 

https://www.vts.fi/yhteystiedot/viatjakorjaukset/
https://www.vts.fi/yhteystiedot/viatjakorjaukset/

