AS. OY KAKOLAN LÄNSISELLI, TURKU

HUONEISTOKANSIO

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että asukaskansio kuuluu kiinteistölle –
säilytäthän sen huoneistossa, jotta se säilyy myös seuraavalle asukkaalle.

TERVETULOA KOTIIN!

Tämä huoneistokansio sisältää hyödyllistä käytännön tietoa uutta asuntoasi ja
taloyhtiötä koskien. Tutustuthan kansion sisältämiin ohjeisiin ja huolto-oppaisiin
heti muutettuasi. Kaikissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä voit myös olla
yhteydessä huoltoyhtiöön ja isännöitsijään.
KAKOLA YHTIÖT OY
Graniittilinnankatu 2 A 19, 20100 TURKU
Puh. 02-51500

ma-pe klo 9-15

info@kakola.fi

KAKOLANMÄKI JA VANHA KESKUSVANKILA

Kakolan vanha vankila-alue sijaitsee kauppatorin ja sataman välisellä alueella yhdellä Turun
seitsemästä kukkulasta. Vanha Turun Keskusvankila eli Kakola muodostaa korttelin 35, joka
on koko Kakolanmäen ydin. Korttelin rakennukset ja muuri muodostavat alueesta
linnamaisen kokonaisuuden.
Kunnioitusta huokuvat Kakolan vanhat rakennukset herätetään uudelleen eloon ja alueelle
rakentuu täysin ainutlaatuinen asuinympäristö palveluineen. Neljässä rakennusvaiheessa
toteutettava Kakolan vanhan vankila-alueen saneeraus on laajalti kiinnostusta herättänyt
rakennushanke ja näkyvin osa Turun houkuttelevinta uutta asuinaluetta Kakolanmäkeä.
Kakola tarjoaa puitteet korkeatasoiseen asumiseen puistomaisessa ympäristössä rikollisen
historiallisella paikalla.
Toivotamme kaikki tervetulleeksi muurien sisäpuolelle nauttimaan omavalintaisesti ”lyhyttä tai
pitkää kakkua”. Me teemme parhaamme, jotta tulet viihtymään!
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7. Kierrätys- ja lajitteluopas

3. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Kaikkien noudattamat säännöt helpottavat sovussa asumista. Kiinteistön alueella ja
rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja järjestyslain lisäksi taloyhtiön
päätöksiä ja kiinteistön omia järjestyssääntöjä. Otathan siis huomioon talon muut
asukkaat ja valvot, että myös vieraasi noudattavat näitä järjestyssääntöjä.
YLEINEN JÄRJESTYS
Jokaisen talon asukkaan on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Yhtiön
omaisuutta, kuten yhteisessä käytössä olevia käytäviä, portaikkoja ja muita tiloja ei
saa vahingoittaa tai liata. Vahingon ja likaamisen aiheuttaja on vastuussa
tekemästään vahingosta ja korjaukset suoritetaan asianomaisten kustannuksella.
ULKO-OVET
Ulko-ovet ja portit pidetään aina suljettuina, lukittuina ne ovat klo 20.00–07.00
välisen ajan. Tällöin niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat myös
uudestaan.
YHTEISET TILAT
Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on
kielletty. Portaikot ja käytävätilat eivät ole lasten leikkipaikkoja. Portaikossa ja
käytävillä ei myöskään saa säilyttää tavaroita, sillä ne aiheuttavat palo- ja
turvallisuusriskin. Samasta syytä piha-alueet ja ulko-ovien edustat on pidettävä
vapaana ulkovälineistä ja leluista sekä polkupyöristä. Ulkovälineille ja polkupyörille
on erikseen osoitetut paikat.
PYSÄKÖINTI
Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittua vain ajoneuvoille varatuilla ja
merkityillä paikoilla. Pysäköintipaikoilla on sallittua säilyttää vain käytössä olevia
ajoneuvoja.
Piha-alueella on sallittu vain huoltoajo. Paikoitusalueella pyöräily ja leikkiminen on
kielletty.
HUONEISTOT
Huoneistoissa tai piha-alueilla ei saa häiritä naapureita. Muita asukkaita häiritsevää
melua on vältettävä erityisesti klo 22.00–07.00 yörauhan takaamiseksi. Korjaustöissä
on otettava huomioon naapurien asumismukavuus sekä porraskäytävien siisteys.
Melua ja häiriötä aiheuttavat työt on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00.
Rakenteisiin ja putkistoihin kohdistuvista töistä on ilmoitettava aina etukäteen
yhtiölle.
Parvekkeella ei saa valmistaa ruokaa. Mattoja ja vuodevaatteita saa tomuttaa vain
pihan tamppaustelineellä, ei ikkunoista eikä parvekkeelta. Pyykkiä voi kuivattaa
parvekekaiteiden sisäpuolella ja pihan kuivatustelineellä.

JÄTEHUOLTO
Roskat on lajiteltava niille varattuihin säiliöihin. Isoja jätteitä (huonekalut, patjat
ym.) ei saa jättää kiinteistön jätepisteeseen, vaan ne on vietävä omalla
kustannuksella kaatopaikalle tai laitettava erilliselle pari kertaa vuodessa
tilattavalle jätelavalle. Ongelmajätteet on toimitettava niitä vastaanottaviin
paikkoihin.
LEMMIKKIELÄIMET
Huoneiston ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Huolehdithan
siis, etteivät ne häiritse talon asukkaita tai talossa luvallisilla asioilla liikkuvia, tai
likaa rakennusta tai tonttia. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen muurien
sisäpuolella, piha-alueilla ja lasten leikkipaikoilla tai niiden välittömässä
läheisyydessä on kielletty.
Lintujen ruokkiminen on kielletty.
MUUTOT
Huoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan muuton jälkeisenä päivänä
huoneistoon tulleet ja pois muuttaneet henkilöt huoltoyhtiön toimistoon.
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.
Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittua
vain yhtiön luvalla.
Nurmikoiden ja istutusten tallaaminen on vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla
kielletty.

VANHEMPIEN TOIVOTAAN KESKUSTELEVAN LASTENSA KANSSA
JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ JA VALVOVAN LASTENSA TOIMIA, SILLÄ VAHINGON
SATTUESSA VANHEMMAT OVAT KORVAUSVELVOLLISIA.

MUUTTAJAN MUISTILISTA:
-

muuttoilmoitus maistraattiin ja postiin verkossa
https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/
muuttoilmoitus huoltoyhtiölle
kotivakuutus

4. KOTIEN TURVAOHJEET

5. VASTUUNJAKOTAULUKKO
Asunto-osakeyhtiölain 78 §:ssä säädetään korjaus-ja kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön
ja osakkeenomistajan välillä. Vastuunjakotaulukko kertoo, miten huoneiston eri osien ja laitteiden
korjaus- ja kunnossapitovastuu tarkemmin jakautuu. Vastuunjakotaulukko on tarkoitettu kaikille
taloyhtiön osakkaille ja asukkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja muille kiinteistön
vastuuhenkilöille.
Vastuunjakotaulukko asettaa kunnossapitovastuulle selvät rajat ja ehkäisee turhaa kiistelyä
taloyhtiöissä. Taulukon todistusvoima paranee entisestään, jos se hyväksytään yhtiökokouksessa.
Johdonmukaisesti noudatettuna Vastuunjakotaulukko edistää myös osakkaiden yhdenvertaisuutta.
Vastuunjakotaulukon mukaisia vastuiden jakamista yhtiön ja osakkaan välillä noudatetaan kaikissa
taloyhtiöissä, ellei yhtiöjärjestys tai erillinen sopimus muuta määrää.

6. KODIN KUNNOSSAPITO
Mikäli teet huoneistossasi remontti- /muutostöitä, ilmoita niistä aina kirjallisesti
huoltoyhtiöön. Vaikka huoneistossa suoritettava korjauskustannus olisikin asukkaan itsensä
kustannettava, on kuitenkin aina ennen korjausta otettava yhteyttä huoltoyhtiöön, jotta
selvitetään asianmukainen työn suorittaja. Mikäli jokin vastuunjaossa yhtiön vastattavissa
olevista kohdista osoittautuu tahallisesti rikotuksi, on asukas korvausvelvollinen.

1. ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto on mitoitettu valmiiksi normaaliin asumiseen, mutta asukkaan on hyvä silti
tarkkailla ilmanvaihdon toimivuutta. Helppo tapa testata ilmanvaihdon toimivuutta on
laittaa talouspaperi poistoventtiilin eteen. Jos talouspaperi pysyy paikallaan, on ilmavirta
silloin sopiva. Venttiilien säätöjä ei saa omin päin muuttaa eikä koskaan sulkea täysin.
Huonosta ilmanvaihdosta aiheutuu muun muassa ikkunoiden huurtumista sekä ruoan
käryjen jääminen asuntoon. Ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseksi ilmanvaihtoventtiilit
tulisikin puhdistaa säännöllisesti noin 2-3 kertaa vuodessa alla olevan ohjeen mukaan. Myös
liesituulettimen rasvasuodatin on hyvä pestä kuukausittain astianpesuaineella tai
tiskikoneessa. Hetkellinen lisätuuletus on tarvittaessa tehtävä nopealla ristivedolla.

ILMANVAIHTOVENTTIILIEN PUHDISTUSOHJE
Venttiilit puhdistetaan pölystä kostealla liinalla. Tarvittaessa venttiili irrotetaan
puhdistamista varten kiertämällä sitä vastapäivään. Venttiilin keskiosan asentoa ei saa
muuttaa eikä venttiilejä tukkia. Perusteellisempaa puhdistusta vaativat venttiilit voi pestä
käsitiskiaineella ja vedellä tiskiharjaa apuna käyttäen. Muista tällöin poistaa tiiviste
puhdistuksen ajaksi. Takaisin paikoilleen venttiilin saa kiertämällä sitä myötäpäivään.

2. SILIKONISAUMAT, VESI- JA VIEMÄRILAITTEET
Silikonisaumojen käyttöikä märkätiloissa on 2-3 vuotta, minkä jälkeen homeenestoaine
alkaa kulua, sauma pilkkuuntuu ja syntyy itiökasvustoa. Saumojen kulumista voi hidastaa
omilla käyttötottumuksillaan; suihkun jälkeen voi pyyhkäistä kumilastalla vedet seiniltä ja
lattialta lattiakaivoon. Märkätilan hyvään hoitoon kuuluu myös lattialämmitys ja huolellinen
puhdistus. Kulunut silikonisauma korjataan poistamalla vanha pakkelilastalla ja puukolla
varovasti rapsuttamalla. Puristimella vedetään uusi sauma silikonia ja annetaan kuivua
hyvin seuraavaan päivään. Tämä toimenpide on asukkaan vastuulla, mutta ko. työ on myös
tilattavissa huoltoyhtiöltä maksua vastaan.

LATTIAKAIVON PUHDISTUSOHJE

-

-

-

Poista lattiakaivon kansiritilä
Tartu hajulukon alaosasta kiinni, väännä
alareunaa lähtöputkea kohti ja nosta
sisäosa vinossa asennossa ulos paikaltaan
puhdistettavaksi
Hajulukko voi olla tiukassa, mikäli se on
ollut kauan irrottamatta
Pese sisäosa, kaivo ja putkisto sekä
ritiläkansi harjalla ja pesuaineella
Huuhtele hyvin
Tarkista, että sisäosan huulitiiviste on
paikoillaan ja kostuta se esim.
saippuavedellä tai jollain liukasteella
asennuksen helpottamiseksi
Kohdista sisäosa kaivoon oikeaan asentoon ja paina paikalleen
Paina kansiritilä takaisin paikoilleen

Puhdistus on syytä suorittaa, mikäli veden virtaus kaivoon hidastuu tai jos kaivosta alkaa
tulla hajua. Suositeltu puhdistusväli on kahdesti vuodessa.

3. LÄMPÖTILA
Huonelämpötilalla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen.
Asuintilojen lämpötilan tulee olla noin +19-21 °C. Lämpötilaa voit säätää termostaatilla, joka
vaatii toimiakseen tilaa ja aikaa. Älä pidä lämpöpatterin edessä verhoja, huonekaluja tai
lämpöä tuottavia laitteita, kuten televisiota. Termostaatteja ei saa kiertää väkivalloin,
säätelymahdollisuus on noin 2-3 astetta. Patteri voi tuntua ajoittain viileältä tai olla vain
yläosastaan lämmin, tämä osoittaa termostaatin toimivan. Vaikka patteri siis tuntuisi
kylmältä, voi huoneen lämpötila olla silti sopiva ja terveellinen. Patterin lämpötila seuraa
ulkolämpötilaa; se on kuumimmillaan pakkasella ja haaleampi leudolla säällä. Jos on kuuma,
säädä patterin lämpöä termostaatista pienemmälle. Älä tuuleta lämpöä ulos. Jos tuuletat
lämmityskaudella, tuuleta nopealla ristivedolla.
Vahinkojen välttämiseksi suositellaan, että huoltomies tekee mahdolliset patterin ilmaukset.
Ilmaustarvetta kuvaa patterin loriseva ääni. Patteriin kertynyt ilman voi olla syynä siihen,
ettei patteri lämpene.
Asuntojen kylpyhuoneet on varustettu ainoastaan lattialämmityksellä, joka tulee pitää aina
päällä tilojen kuivumisen ja rakenteiden säilymisen varmistamiseksi.

4. SÄHKÖ, SULAKKEET JA VALAISTUS
Huoneistojen ryhmäkeskus on varustettu automaattisulakkeilla, joita ei tarvitse vaihtaa
kuten perinteistä sulaketta. Automaatissa on vipu, jonka tulee normaalisti olla asennossa I
(tai ON), jos automaattiin on kytketty jokin ryhmä-johto (esimerkiksi ”Valaistus,
olohuone”). Varalla olevien automaattien vipu jätetään asentoon 0 (tai OFF).
Vikatapauksissa tai ylikuormitustilanteissa automaatin vipu vaihtaa asentoaan asentoon 0
(tai OFF). Tällöin sulakkeen vaihto tapahtuu kääntämällä vipu takaisin asentoon I (tai ON).
Ellei vipu pysy edellä mainitussa asennossa, on ryhmässä ylikuormaa tai viallinen laite. Jos
kyseessä on ylikuorma, niin vähennä kuormitusta ja kokeile uudelleen. Ellei vipu pysy
kuormituksen vähentämisestä huolimatta I (tai ON) asennossa, ota yhteyttä
kiinteistönhoitajaan tai sähköalan ammattihenkilöön.
Huoneiston ryhmäkeskuksessa on usein vikavirtasuojakytkin, jonka kautta on kytketty
pesuhuoneen pistorasiat ja valaistus sekä ulkopistorasia. Kosteuden, laitevian tai muun vian
takia vuotovirta voi muodostua suuremmaksi kuin vika-virtasuojan laukaisuarvo, jolloin
sähköt katkeavat edellä mainittujen ryhmien alueelta.
Vikavirtasuojan lauettua voidaan se virittää toimintakuntoon vaihtamalla suojan vipu
asennosta 0 (tai OFF) asentoon I (tai ON). Ellei vipu pysy I (tai ON) -asennossa, on syytä
selvittää mikä vika laukeamisen aiheuttaa (laitevika, ylisuuri kosteus tai vikavirtakytkimen
vika). Viallinen vikavirtakytkin on pikimmiten vaihdettava uuteen. Vaihdon saa suorittaa
vain sähköalan ammattilainen.
Asuntojen valaistus on toteutettu langattomalla ohjauksella eli valaistuksen ohjaukseen ei
ole perinteisiä katkaisijoita. Eteisessä, märkätiloissa sekä vaatehuoneissa led-valaistusta
ohjataan liiketunnistimilla, kun taas muissa asuintiloissa langaton älyvalaistus toimii wifiohjattavilla polttimoilla. Jokaisen asunnon varustukseen kuuluu Philips Hue aloituspaketti,
joka sisältää sillan, kytkimen ja asunnon koon mukaan vaihtelevan määrän peruspolttimoita.
Tämän lisäksi asunnon keittiön yläkaappien pohjassa on järjestelmään kuuluvat LEDnauhat, joiden lisäksi asukas voi täydentää älyvalaistusta hankkimalla lisäpolttimoita omiin
valaisimiinsa. Järjestelmän käyttöönottoon asukas saa apua huoltoyhtiöstä.

5. NETTI JA TV
Huoneiston vastikkeeseen sisältyy kaapeli-tv ja DNA:n laajakaistayhteys perusnopeudella 10
Mb. Asukas voi nostaa nettinopeutta ja hankkia muita TV-palveluita ja kanavapaketteja
halutessaan suoraan DNA:lta. Kakolan alueella on valokuituverkko, joka mahdollistaa jopa
1000 Mb:n tietoliikenneyhteydet.

6. KODIN MATERIAALIEN JA LAITTEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEET

Parkettilattia, öljyvahattujen pintojen hoito
Timberwise- lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis
käytettäväksi. Lattia kestää oikein asennettuna, käytettynä ja hoidettuna vuosikymmeniä.
Parkettilattian hoidossa tärkeää on ylläpitää parkettilattialle soveltuvat olosuhteet
(huoneilman suhteellinen kosteus ja lämpötila), suojata parkettia liialliselta kulumiselta
(esim. eteistilat) ja säännöllinen puhdistus (viikkosiivouksen yhteydessä). Säännöllinen
imurointi ja moppaus nihkeällä mikrokuitumopilla tai lattiapyyhkeellä ehkäisee lian
pinttymistä parketin pintaan. Timberwiselta voi tarvittaessa tilata kattavan hoitosetin
öljyvahatuille lattioille, joka sisältää: OSMO Colorin Öljysaippuatiivisteen, puhdistus- ja
hoitovahasprayn sekä värillisen tai värittömän öljyvahan pienten naarmujen korjaamiseen.
Tarkemmat hoito-ohjeet löytyvät valmistajan nettisivuilta
http://timberwise.fi/oljyvahattujen-pintojen-hoito/

Designbetonilattia
Vältä puhdistuksessa voimakkaasti emäksisiä ja happamia pesuaineliuoksia, vahvoja
liuottimia ja naarmuttavia hankausaineita, hankaavia pesimiä sekä pitkäaikaista veden
vaikutusta ja höyrypuhdistusta. Weber värillisten lattiatasoitteiden tavoitteellinen käyttöikä
on n. 20–30 vuotta.
Päivittäinen ja viikoittainen puhdistus
1. Poista irtolika (hiekka, pöly) imuroimalla lattia säännöllisesti.
2. Pyyhi lattia nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla likaisuuden mukaan. Käytä
puhdistusaineena yleispuhdistusainetta (esim. Cif), noudata annosteluohjetta.
Poista lattiasta tahrat aina tuoreena.
Annostele puhdistusaineliuosta tahralle ja anna vaikuttaa hetken (2-5 min). Hankaa tahraa
kevyesti pehmeällä sienellä, mikrokuitupyyhkeellä tai pehmeällä harjalla. Pyyhi liuos pois.
Lopuksi pyyhi tahrakohta vielä puhtaalla, vedellä kostetulla siivouspyyhkeellä.
Älä käytä hankaavia työvälineitä lattian puhdistuksessa.
Käytä kalusteiden jaloissa huopapaloja.
Vinyylilattia
Arkisiivouksen kannalta monien vinyylilattioiden pahimpia vihollisia ovat hiekka ja sepeli,
jotka voivat hankauksen seurauksena jättää jälkiä lattiaan. Myös painavat huonekalut ja
tuolit voivat ajan myötä jättää painumajälkiä vinyylilattiaan (sama koskee myös monia
muita lattiamateriaaleja), tästä syystä huonekalujen jalkojen alle suositellaan asennettavaksi
pienet huopapalat. Vinyylilattia puhdistetaan säännöllisesti imuroimalla ja pyyhkimällä

nihkeällä mikrokuitumopilla välttäen voimakkaita puhdistusaineita. Puhdistusaineen
käytön jälkeen lattia tulee vielä pyyhkiä puhtaaseen veteen kostutetulla mikrokuituliinalla.
Tahrat tulee poistaa välittömästi ja tahranpoistoainetta on ensin hyvä testata huomaamattomaan paikkaan.
Kodinkoneet
Huoneiston vakiovarustukseen kuuluu induktiokeittotaso, kalusteuuni, integroitu
mikroaaltouuni, jääkaappi-pakastin sekä astianpesukone. Yksiöissä uuni ja mikro on
korvattu yhdistelmäuunilla. Kodinkoneiden käyttöohjeet löytyvät huoneistosta sekä
valmistajan nettisivuilta.
Kodinkoneissa on normaali valmistajan takuu. Valtuutetut Miele-kodinkoneiden
huoltoliikkeet Turun alueella ovat:
1. Kodinkoneklinikka Veljekset Stenroos Oy
Nuppulantie 41, 20320 TURKU
Puh. 02-2828688
2. Huolto Vuorio Oy
Lukkosepänkatu 4, 20320 TURKU
Puh. 02-2330440

7. SEINILLÄ SISUSTAMINEN
Ennen irtaimiston kiinnittämistä seinille, selvitä huoneiston seinärakenteet oikeanlaisen
kiinnitystavan varmistamiseksi. Varo rakenteissa kulkevia vesi- ja sähköjohtoja äläkä tee
reikiä roiskevedelle alttiille alueille. Älä myöskään kiinnitä esineitä oviin, ikkunoihin tai
hormeihin, sillä se vaurioittaa niiden pintaa.
Märkätiloissa vältä mahdollisuuksien mukaan reikien tekemistä roiskevedelle alttiille
alueille ja jos mahdollista, tee reikä kaakelin saumaan. Selvitä reiänteko-ohjeet
asiantuntijalta, jottei kosteutta pääsisi seinärakenteisiin. Huoltoyhtiöltä voi tarvittaessa
myös tilata asennusapua.

8. REMONTIT
Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa isännöitsijälle kirjallisesti aikomistaan remonteista etukäteen. Vedeneristys-, sähkö- ja putkitöitä saa tehdä vain valtuutettu asentaja.
Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta
vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

7. KIERRÄTYS- JA LAJITTELUOPAS
Opas julkaistaan 2018 ja toimitetaan huoneistoihin jälkikäteen.

