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VTS-kotien palveluhinnasto 1.1.2019 alkaen
Asukas-
pisteillä 

tarvikkeet/  
asennettuna

Asukas tekee itse 
luvan saatuaan

VTS-kotien teettämä, 
sis alv.

Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) omatoimiremontiin 3000/5000 sallitaan
Seinien maalaus (ei ikkunaseinä) / huone 1000/2000 omakustanteinen 250 €
Yhden seinän maalaus 500/1000 omakustanteinen 100 €
Tapettien vaihto/huone 1000/2000 omakustanteinen 600 €

Vinyylilankun laitto ei sallita 100 €/m²
Lattiamaton vaihto ei sallita 60 €/m²
Lattiaremontti etupisteillä (1h+k/tk ja 2h+k/tk)) 7500 ei sallita
Lattiaremontti etupisteillä (3h+k - ) 9500 ei sallita
Yhden huoneen lattiaremontti etupisteillä 4000 ei sallita

Katon maalaus ei sallita          250 € / huone

Kiintokalusteovien vaihto ja vedinten vaihto 8000 ei sallita laskun mukaan
Työtasojen vaihto ei sallita 100 €/m²
Lieden vaihto ei sallita 400 €
Kylmälaitteen vaihto ei sallita 620 €
Uunipelti omakustanteinen 45 €
Kylmälaitteen/lieden lamput/kpl omakustanteinen 30 €

Astianpesukoneen ja turvakaukalon asennus ei sallita 0 €, tilataan 
palveluisannoitsijat@vts.fi

Astianpesukone liitännän tulppaus poismuutettaessa                                       
(mikäli ei ole tulpattu, veloitetaan tulppauksesta 40 €) ei sallita 0 €, tilataan 

palveluisannoitsijat@vts.fi

Peilikaappi  ei sallita 400 €
Peilikaapin ovi ei sallita 75 €
Peili ei sallita 75 €
Allaskaappi (metallikaappi) ei sallita 250 €
Suihkuverhontanko ei sallita 75 €
Suihkuseinä ja verhotanko 3200 ei sallita 200 €
Seinätapetin pintakäsittely (maalaus) ei sallita 500 €

Väliovien vaihto kpl omakustanteinen 120 €
Välioven vaihto karmeineen ei sallita 250 €
Välioven karmien maalaus ei sallita 80 €
Huoneisto oven ja karmin vaihto ei sallita laskun mukaan
Sälekaihtimien asennus ikkunaan 1000-1500 ei sallita 42 €/m2

Huoneiston vaatekaappien vedinten vaihto omakustanteinen 100 €
Huoneiston vaatekaappien ovien vaihto kpl 1500 ei sallita 130 €
Huoneiston vaatekaapin liukuovet 2500-5000 ei sallita 950 €
Ikkuna- ja ovilistojen uusinta (muun remontin yhteydessä) ei sallita 50 €/ovi/ikkuna
Jalkalistat omakustanteinen 100 €/huone
Eteisen naulakko asennettuna ei sallita 100 €
Ovisilmä asennettuna 1000 ei sallita 100 €
Turvaketju huoneiston oveen asennettuna 1000 ei sallita 80 €
Ovisilmän ja turvaketjun asennus 1200 ei sallita 120 €
Ovikellon uusiminen ei sallita 50 €
Postiluukun korjaus ei sallita 90 €
Postilaatikon uusiminen ei sallita 220 €

Muut

Seinäpinnat

Lattia

Katto

Keittiö

Pesuhuone/wc -tilaan reikien teko ei ole sallittu

laskutetaan 
materiaalin mukaan
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VTS-kotien palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen Asukas- Asukas tekee itse VTS-kotien 

Pyykinpesukoneen asennus 1000 sallitaan 57 €
Kuivausrummun asennus 1000 sallitaan 45 €
Pesutornin asennus 1500 sallitaan 85 €
Patterintermostaatti ei sallita 60 €
Lavuaari ei sallita 300 €
WC:n istuin ei sallita 500 €
WC-istuimen vesisäiliö ei sallita 250 €
WC:n istuimen kansi/istuinsuoja omakustanteinen 60 €
Valokytkin / Pistorasia / Kattorasian kansi ei sallita 100 €
Vanhan astian-, pyykinpesukoneen kuljetus kierrätettäväksi 1000 sallitaan 100 €

Lattioiden konepesu 80 €
Keittiön kiintokalusteiden pesu 120 €
Kylmälaitteen sulatus ja pesu 80 €
Lieden ja taustan puhdistus 90 €
Lieden taustan puhdistus 50 €
Liesikuvun ja rasvansuodattimen puhdistus 50 €
Asuntosauna 80 €
Kylpyhuoneen, wc:n siivous 120 €
Pesutilojen kiintokalusteiden ja lattian pesu 60 €
Lattiakaivon puhdistus 30 €
Hajulukon puhdistus 30 €
Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus 30 €
1h+k/tk (+ ikkunanpesu) 200 € (+ 70 €)
2h+k/tk (+ ikkunanpesu) 400 € (+ 80 €)
3h+k/tk (+ ikkunanpesu) 500 € (+ 130 €)
4h+k/tk (+ ikkunanpesu) 600 € (+ 150 €)
5h+k/tk (+ ikkunanpesu) 650 € (+ 170 €)

Huoneen tyhjennys 100 € /huone
Minimityhjennys veloitus 150 €
Irtainvaraston tyhjennys 120 €
Suuremmat tyhjennykset (esim. huoneisto, parveke, irtainvarasto) laskun mukaan

Avain 1 kpl (Iloq / Sento / Protec / Exec ) 40 €
E-avain 40 €
Iloq lukon sarjoitus ( sis.1 kpl avain) 200 €
Lukon sarjoitus (muut) 250 €
Kaikki pikatilaukset (lisähinta) 35 €

Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivuiltamme tai palvelukeskus@vts.fi

LVIS -laitteet

Muutokset hinnastoon on mahdollisia. Viimeisin hinnasto löytyy kotisivuilta.

Avaimet ja lukitus

Siivous, tyhjä huoneisto (sisältää asunnon siivouksen ns. rakennussiivous tasoon. Ei sisällä ikkunoiden pesua)

Tyhjennykset (huoneistosta poistetaan kaikki vuokralaisen jättämä irtain)



 

 

Palveluhinnaston ehdot 1.1.2019 lähtien 
 

Sopijapuolet ja soveltamisala 
Tätä hinnastoa ja sen ehtoja sovelletaan Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja Vilusen Rinne Oy:n tai niiden  
tytäryhteisöjen (jäljempänä Vuokranantaja) ja vuokralaisen välillä. 
Asiakaspalveluhinnastolla ja sen ehdoilla ei vähennetä vuokralaisen huoneenvuokralain mukaisia oikeuksia. 
Tämä hinnaston lisäksi vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan huoneenvuokralakia. 

 
Hinnaston käyttö 
Vuokralaisella/asukkaalla on mahdollisuus käyttää asumisensa aikana keräämiänsä pisteitä asunnon 
muutostöihin tai teettää hinnaston mukaisia parannuksia asuntoonsa/varastoonsa.  
Vuokralaiselta peritään hinnaston mukaiset korvaukset, mikäli vuokralainen on rikkonut tai hoitanut huonosti 
hallinnassaan olevaa asuntoa tai muuta tilaa, esim. varastoa. 
Asukkaan aiheuttamat esim. vesi- ja pallovahingot sekä tupakoinnista aiheutuneet kustannukset peritään 
vuokralaiselta täysimääräisenä, todellisten kustannusten mukaan. 
Toimenpiteet, joita ei hinnastossa ole mainittu, peritään vuokralaiselta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 
Vuokranantajan teettäessä remonttia käytetään VTS-kotien kaluste- ja pintamateriaalien malliston malleja. 
Vuokranantajan teettäessä remontin asutussa asunnossa on remonttikustannusten hinta 1½ kertainen. 
Vuokralainen huolehtii ennen remonttia kalusteiden suojaukset ja siirrot. 
 
Muut ehdot 
Vuokralainen saa tehdä omakustanteista remonttia asuntoonsa/varastoonsa saatuaan vuokranantajan  
edustajalta luvan. Kaikki muutokset on saatettava ennalleen ennen poismuuttoa, mikäli vuokranantaja niin vaatii. 

 
Kalusteovien vedinten vaihdot tulee suorittaa samalle jaolle vanhojen vetimien kanssa. Reikien tekeminen ei ole 
sallittua asuntojen/varastojen kiinteisiin kalusteisiin eikä märkätilojen (suihku/wc/sauna) seiniin. 
Remontti- ja muutostyöt tullaan tarkastamaan ja hyväksymään vuokranantajan puolesta eikä niistä makseta 
hyvityksiä. Kaikki muutokset myös pisteillä tehdyt, tulee jättää ennalleen asunnosta pois muutettaessa, ellei 
toisin sovita. 
 
Uudet liedet ovat aina nelipistelevyisiä liesiä. 
Vaihdettavat väliovet ja huoneiston vaatekaappien ovet ovat peruslaakaovia. 

 
Remonttien valvonta 
Vuokranantaja pidättää oikeuden valvoa kaikkia asuntoihin ja varastoihin tehtäviä remontti-/muutostöitä. 

 
Sopimusrikkomuksen seuraamus 
Mikäli Vuokralainen laiminlyö remonttiluvan hakemisen tai tekee remontti-/muutostöitä 
asuntoonsa/varastoonsa ilman vuokranantajan lupaa, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus 
sopimusehtojen laiminlyönnistä johtuen. 

 
Palveluhinnaston voimassaolo 
Vuokranantaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Hinnaston muuttuessa noudatetaan aina viimeisintä 
voimassa olevaa hinnastoa riippumatta siitä milloin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Viimeisin hinnasto löytyy  
VTS-kotien kotisivuilta. 
 
 
 
 

 



 

Remonttiohjeita 
 
 
 
 

Seinien maalaus 
(kuivatilat) 

 
Hankinta Käytä vaaleita sävyjä 

Huomioi maalia valitessa kiiltoaste, vältä täyshimmeää ja -kiiltävää 
Maalin kiiltoaste vaikuttaa maalipinnan puhdistettavuuteen. Mitä kiiltävämpi ja kovempi maalipinta 
on, sitä helpompi se on puhdistaa ja sitä paremmin se kestää puhdistamista. 

 
Työ Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Pese maalarinpesuaineella kiiltävät seinät ja huuhtele hyvin. 

Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva maali. 
Hio kovat ja kiiltävät pinnat himmeiksi. Poista hionta 
pöly. Tasoita pienet kolot ja epätasaisuudet silotteella 
tai tasoitteella 
Silotteen/tasoitteen kuivuttua hio tasoitetut kohdat hiontapaperilla ja poista hionta pöly. 
Suojaa lattia esim. sanomalehdillä ja rajapinnat yms. 
maalarinteipillä. Maalaa seinät kahteen kertaan pintamaalilla. 
Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 
Poista maalarinteipit nopeasti ennen maalin kuivumista. 

 
Muita tietoja Seinillä maalataan siveltimellä ensin nurkat, mahdolliset saumat sekä rajaukset ovi, ikkuna- ja jalkalistoihin. 

Seinämaalin rajaus kattoon käy kätevästi rajauslevyllä. 
Telalaatikko pysyy puhtaana, kun laitat sen päälle muovin ennen kuin kaadat maalin kaukaloon. 
Levitä maali ensin pintaan ristikkäisin telavedoin pari telaleveyttä kerrallaan ja tee sen jälkeen 
tasausvedot yhdensuuntaisesti alhaalta ylöspäin. 
Toimita nestemäinen maalijäte kunnalliseen ongelmajätepisteeseen. Tyhjät, kuivat purkit voi viedä 
tavalliseen roska-astiaan. 

 
 
 

Tapetointi 
 
 

Hankinta Käytä vaaleita sävyjä. 
Valitse kestävyydeltään pyyhkimisen kestävää tapettia. 

 
Vanhojen tapettien poisto 

Ota ensin tapetista pinta pois lastalla. Tämän jälkeen kastele seinä esim. 
suihkepullolla ja poista loput tapetista Huomioi seinämateriaali, kun seinää kastelet, 
kipsilevyseinä ei kestä suuria määriä kosteutta. Anna seinän kuivua ja silota 
mahdolliset tapetin alla olleet kolot ja hio tarvittaessa. Pohjamaalaa seinät ennen 
tapetointia 
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