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         24. toukokuuta 2021 

 

 

 

Tervehdys!  

 

Asunto-osakeyhtiö Raja-Karhu on perinteikäs, monien mielestä jopa legendaarinen 

taloyhtiö kolmannessa kaupunginosassa. Taloyhtiö on suuri, asuntoja on 111, 

asukkaita noin 170.  

Yhtiön talot tunnetaan nimillä ykköstalo (KKT 5), kakkostalo (KKT 7) ja kolmostalo 

(KKT 9).  Ykköstalo, joka valmistui vuonna 1956, sijaitsee lähinnä Pohjolankatua 

pienen puiston vieressä, ja kakkos- ja kolmostalot vuonna 1958. Ensimmäiset 

pihapuut istutettiin 1960-luvun alussa. 

Talot rakennettiin sodan jälkeen valtion ja kunnan työntekijöiden virkamiestaloiksi. 

Niissä on ehtinyt asua jo useampi sukupolvi saman perheen jäseniä. Taloyhtiöön 

muuttaa koko ajan myös uusia asukkaita, jotka arvostavat taloyhtiön ja pihapiirien 

tunnelmaa, rakennusten hyvin säilynyttä alkuperäisasua ja asukkaiden välistä 

yhteisöllisyyttä. Taloyhtiömme on ollut jo pitkään kaupungissamme ainoa, jossa on 

oma isännöitsijä ja oma talonmies. Tämäkin on osa taloyhtiön ajatonta charmia!  

Tuntemalla taloyhtiön toimintatavat viihdyt taloyhtiössämme. Hoitamalla asuntoasi 

ja tulemalla hyvin toimeen naapureidesi kanssa viihdyt taloyhtiössämme vieläkin 

paremmin – olitpa sitten osakkaamme, vuokralainen tai vuokranantajaksi ryhtynyt 

osakas!  

Olemme laatineet tätä varten käyttöösi Asukkaan oppaan.  

Ole hyvä! 
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A 

ASKARTELUHUONE 

Taloyhtiön askarteluhuone eli verstas on kolmostalon pohjakerroksessa. Sinne on 

kulku kakkostalon pihan puolelta, Karhunkaatajantien puoleisten autotallien 

vierestä. Askarteluhuoneen avain on sama kuin pyykkituvan avain. Avaimen saat 

kuitattua itsellesi talonmieheltä. Tilassa voit tehdä pieniä korjaus- ja kunnostustöitä 

esimerkiksi huonekaluillesi. Huomioithan maalatessasi, että tilassa ei ole tehostettua 

ilmanvaihtoa. Suosittelemme välttämään aerosol-maaleja. Keskeneräisiä 

kunnostusprojekteja ei ole myöskään syytä unohtaa pitkiksi ajoiksi 

askarteluhuoneeseen. 

 

ASTIANPESUKONE 

Jos asunnossasi on astianpesukone, huolehdi, että koneen alla on turvakaukalo, joka 

auttaa huomaamaan mahdolliset vesivuodot ajoissa. Astianpesukoneen letku on 

usein lyhytikäisempi kuin itse kone. Tarkista letkun kunto säännöllisesti.  

Astianpesukoneen asentamisen saa suorittaa ainoastaan putki- ja sähkötöiden 

valtuutettu ammattilainen. Astianpesukoneen asentamisesta ja asennuksen 

suorittajasta on ilmoitettava isännöitsijälle. Katso myös KOSTEUSVAHINGOT. 

 

AUTOPAIKKA 

Autopaikkoja saavat varata osakkaat ja vuokralaiset, joilla on taloyhtiössä omassa 

käytössä oleva asunto sekä henkilöauto, jota paikalla säilytetään. Autopaikkaa ei siis 

voi vuokrata satunnaisia vieraita tai omaa vuokralaista varten.  

Autopaikan voit varata talonmieheltä. Taloyhtiössä on ainoastaan 

lämpöpistokkeellisia paikkoja. Jos paikkoja ei ole vapaana, talonmies laittaa nimesi 

pyynnöstäsi jonotuslistalle. Autopaikkaa ei saa vuokrata eteenpäin.  

Pihoilla ei ole vierasautopaikkoja, joten ohjaathan vieraasi pysäköimään kadun 

varteen. Autoja ei saa pysäköidä sisäpihojen pelastusteille rappujen ovien eteen 

muutoin kuin lyhyiden asiointikäyntien ajaksi, eikä niitä saa tyhjäkäyttää pihassa.  
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AUTOTALLI 

Autotallit ovat taloyhtiön hallinnassa. Taloyhtiö vuokraa niitä osakkaille ja 

vuokralaisille. Tallin voit vuokrata talonmieheltä. huomioithan, että tallia voi joutua 

jonottamaan sillä niitä on rajallinen määrä. Talonmies lisää nimesi pyynnöstäsi 

jonotuslistalle. Autotallia ei saa vuokrata eteenpäin. 

Autotallissa ei saa pestä autoa, koska tallissa ei ole kosteuseristystä eikä 

öljynerottelukaivoa. Autotallissa ei saa myöskään säilyttää useampaa kuin yhtä 

rengaskertaa kerrallaan paloturvallisuuden takia. 

 

AVAIMET  

Voit tilata lisäavaimia asuntoosi isännöitsijän kautta. Osakas tilaa asunnon avaimen 

myös vuokralaisen puolesta. Saunan, pyykkituvan ja kuntosalin (kaikkiin näihin käy 

sama avain) sekä autopaikan avaimen saat talonmieheltä panttia (10 e) ja kuittausta 

vastaan. Pantti palautetaan, kun palautat avaimen. Ykköstalon B-rapussa osakkaille 

jaetaan lisäksi avain ullakkotilaan. Muiden rappujen asukkailla huoneiston avain käy 

myös ullakkovaraston käytävänoveen. Jokainen vastaa oman häkkivaraston ja 

kellarivaraston asianmukaisesta lukituksesta. Katso myös HÄKKIVARASTO. 

 

H 

HALLITUS 

Taloyhtiön hallitukseen valitaan vuosittain yhtiökokouksessa jäsenet ja varajäsenet. 

Hallitus edustaa taloyhtiön osakkaita. Asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun hallitukseen 

kuuluu neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan.  

Taloyhtiön hallituksen sähköpostiosoite: puheenjohtaja(at)rajakarhu.com. 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät myös taloyhtiön nettisivuilta 

www.rajakarhu.com . Katso myös OSAKAS. 

 

  

mailto:puheenjohtaja@rajakarhu.com
http://www.rajakarhu.com/
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HILJAISUUS 

Raja-Karhussa on yörauha klo 23.00 – 7.00.  

 

HÄIRIÖT 

Lasten leikki, siivouksen äänet tai satunnainen koiran haukku kuuluvat normaaliin 

kerrostaloelämään päiväsaikaan. Kenenkään ei tarvitse elellä hiiren hiljaa 

naapureidensa takia. Esimerkiksi aamuyölle juhliminen vieraiden kanssa, toistuva 

öinen autoilu taloyhtiön sisäpihan läpi läpiajon kieltävästä liikennemerkistä 

huolimatta, jatkuva huutaminen tai koiran jatkuva haukkuminen eivät kuitenkaan 

ole normaalia kerrostaloelämää.  

Jos naapurisi meluaa yörauhan aikana tai viettää muulla tavalla toistuvasti ja 

jatkuvasti häiritsevää elämää, ilmoitathan asiasta viipymättä talonmiehelle, 

isännöitsijälle tai tarvittaessa poliisille. Toistuva ja jatkuva häiritsevä elämä johtaa 

taloyhtiön puolelta huomautukseen, isännöitsijän varoitukseen ja viime kädessä 

asunnon haltuunottoon ja häätöön.  

Vuokralaista koskevat samat taloyhtiön järjestyssäännöt kuin osakasta. Asukas 

vastaa aina myös vieraidensa aiheuttamista häiriöistä ja vahingoista. Asukas vastaa 

myös koiransa aiheuttamista häiriöistä. Vuokranantaja vastaa ensisijaisesti 

puuttumisesta vuokralaisensa naapureita toistuvasti ja jatkuvasti häiritsevään 

elämään ja voi purkaa vuokrasuhteen tällä perusteella.  

 

HÄKKIVARASTO 

Jokaiseen asuntoon liittyy oikeus häkkivarastoon vintillä ja vanhaan perunakellarin 

kellarissa. Häkkivarastojen ulkoseinässä oleva pyöreä ilmanvaihtoaukko on hyvä 

peittää verkolla, jotteivat linnut pääse sisälle. Mikäli oman häkkivarastosi 

ilmanvaihtoaukkoa ei ole vielä peitetty, pyydä talonmies verkottamaan se.  

Jos häkkivarastosi täyttyy tarpeettomasta tavarasta, tai vaikkapa vuokralaisesi jättää 

sinne vintin yhteistilaan omia tavaroitaan, käytäthän kevätsiivousviikon aikana 

sisäpihalla tarjolla olevaa siirtolavaa tai -konttia hyväksi hankkiutuaksesi niistä 

eroon. 
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I 

ILMANVAIHTO 

Taloyhtiössä on painovoimainen ilmanvaihto. Se toimii eri tavalla kuin koneellinen 

ilmanvaihto, joka on yleinen viime vuosikymmeninä rakennetuissa taloissa. 

Metallisia ritilöitä eli poistoilmaventtiileitä ei saa missään nimessä peittää. Ne 

sijaitsevat keittiössä ja kylpyhuoneessa.  

Liesituuletinta ei saa kytkeä hormiin. Liesituuletin tulee olla ilmaa kierrättävää mallia 

eli aktiivihiilisuodatin.   

Keittiön ulkoseinässä ylhäällä ja alhaalla sijaitsevat entisten kylmäkaappien 

jäähdytyksessä käytetyt aukot tulee pitää ainakin osittain auki ympäri vuoden 

raikkaan tuloilman varmistamiseksi. Ethän myöskään tiivistä ikkunoita liian tiiviiksi, 

jotta ilma kiertää eikä rakenteisiin keräänny kosteutta. Talonmies auttaa tarvittaessa 

ikkunoiden samoin kuin ulomman parvekeoven tiivistämiseen liittyvissä asioissa. 

 

ISÄNNÖINTI 

Taloyhtiön isännöitsijä vastaa taloyhtiön hallinnosta ja arjen pyörittämisestä 

taloyhtiön hallituksen ohjeistamana. Isännöitsijän tehtävä on yhdessä hallituksen 

kanssa kehittää taloyhtiötä, huolehtia osaltaan kiinteistön arvon säilymisestä sekä 

huolehtia kiinteistön pitkän tähtäimen kunnosta. Raja-Karhun isännöitsijänä on 

pitkään toiminut Tapani Leinonen. Aiemmin hän toimi sekä isännöitsijänä että 

talonmiehenä. Tapani on jäämässä eläkkeelle vuoden 2021 lopussa. Isännöintiin 

liittyvistä muutoksista tiedotetaan vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. 

Isännöitsijän yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. 

 

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS 

Asuntoa myydessäsi tarvitset isännöitsijäntodistuksen. Voit tilata sen isännöitsijältä. 

Todistuksen hinta vahvistetaan vuosittain. Isännöitsijäntodistuksesta ilmenevät 

taloyhtiötä ja asuntoa koskevat tärkeimmät tiedot. Siihen merkitään myös, jos 

taloyhtiöllä on saamisia osakkeenomistajilta, esimerkiksi maksamattomia 

vastikkeita.  
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J 

JÄTTEIDEN LAJITTELU 

Raja-Karhussa on jätepiste ykköstalon takana Karhunkaatajantien reunassa. Siellä on 

astiat paperille, pahville, lasille, metallille, biojätteelle ja poltettavalle sekajätteelle.  

Jos jäteastia on täynnä, ota yhteyttä talonmieheen. Roskia ei saa jättää 

keräysastioiden ulkopuolelle. Sekajätteen määrän pieneneminen kierrättämällä 

säästää taloyhtiön kuluja ja vaikuttaa osaltaan yhtiövastikkeen suuruuteen. 

Muut jätteet, kuten vanhentunut elektroniikka, ongelmajätteet, huonekalut ym. 

tulee toimittaa itse Alakorkalon jäteasemalle, joka sijaitsee osoitteessa 

Kierrätyspuisto Residuum, Betonitie 3. Vanhentuneet lääkkeet voi viedä apteekkiin. 

Patterit palautetaan navat teipattuina kaupoissa oleviin keräyspisteisiin. 

Pienelektroniikkaa ja loistelamppuja voi viedä niitä myyviin liikkeisiin. 

Lisätietoa jätteiden lajittelusta löydät Napapiirin Residuumin kotisivuilta: residuum.fi 

Keväisin touko-kesäkuussa taloyhtiön pihaan tilataan roskalava, johon on 

mahdollista tuoda isompiakin tarpeettomiksi käyneitä tavaroita ja huonekaluja, ei 

kuitenkaan ongelmajätettä. Roskalavan ajankohdasta ilmoitetaan asukkaille 

porraskäytävien ilmoitustauluilla ja taloyhtiön Infokirjeellä. Roskalavan lisäksi 

paikalla on myös katettu kontti, jonne voi viedä kierrätyskelpoista tavaraa. 

Pehmustettujen huonekalujen kohdalla on varmistettava, etteivät niiden mukana 

liiku myöskin tuhohyönteiset. 

 

K 

KATUJUHLAT 

Rovaniemen ensimmäiset katujuhlat järjestettiin Karhunkaatajantiellä 7. syyskuuta 

vuonna 2014 Rovaniemiviikon osana ja sen kunniaksi, että kadun peruskorjaus 

saatiin valmiiksi. Valokuvaaja Marko Junttila lahjoitti ystävällisesti Asukkaan 

oppaaseemme valokuviaan tapahtumasta. Katujuhlan tunnelmia on kuvannut myös 

Jarko Hänninen: https://www.youtube.com/watch?v=FIPLM8gWRLA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=FIPLM8gWRLA
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KAUPUNKIVILJELY 

Taloyhtiön pihalla on mahdollista harrastaa pienimuotoista kaupunkiviljelyä.  

Tarkemmat ohjeet löydät taloyhtiön nettisivuilta.  

 

KOSTEUSVAHINGOT 

Asuntojen kosteusvahinkoja voidaan ehkäistä asunnon huolellisella hoitamisella. 

Pese ja kuivaa pyykit taloyhtiön yhteisissä tiloissa vähentääksesi asuntosi 

kosteuskuormaa.  Kosteus asunnossa saattaa johtaa homeongelmiin. Älä koskaan 

jätä astianpesu- tai pyykinpesukonetta päälle, kun poistut asunnosta. Valvomatta 

päälle jätetyt pesukoneet ovat vesivaurio- ja tulipaloriski. Katso ASTIANPESUKONE. 

 

KOTIVAKUUTUS 

Taloyhtiöllä on kiinteistövakuutus. Se ei kuitenkaan korvaa asukkaiden irtaimistoja 

esimerkiksi tulipalon sattuessa. Talossa asuvien on tärkeää ottaa kotivakuutus 

vastuuosalla. Vuokranantajien on hyvä tarkistaa, että vuokralaisilla on voimassa 

oleva kotivakuutus. Katso myös VUOKRAAMINEN ja VUOKRALAINEN. 

 

KUNTOSALI JA PINGISHUONE 

Kakkostalon kellarissa ovat asukkaille tarkoitettu kuntosali sekä kerhohuone, jossa 

on pingispöytä. Kulku näihin tiloihin käy E-portaan kautta oman huoneiston 

avaimella. Kuntosalille puolestaan pääsee pyykkituvan/saunojen avaimella. 

Pingiksen peluuta varten ota mukaan omat mailat ja pallot.  Otathan huomioon 

pandemia-aikana turvavälit ja muut käyttäjät. Kuntosalin varusteiden ja 

käytänteiden osalta voit esittää toiveita ja huomiota talonmiehelle. Jätäthän tilat 

käytön jälkeen siistiin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.  

 

KUTSUT 

Jos järjestät huoneistossasi vaikkapa tupaantuliaiset ja syntymäpäivät, josta 

aiheutuu tavanomaista enemmän ääntä, on huomaavaista ilmoittaa asiasta 
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naapureille pari päivää etukäteen esimerkiksi oman rapun ilmoitustaululla. Kutsut 

on syytä päättää viimeistään klo 23 naapureiden yörauhan kunnioittamiseksi. 

 

KYLPYHUONE 

Huolehdi kylpyhuoneesi hyvästä kunnosta. Jos lavuaari ei vedä kunnolla, voit yrittää 

puhdistaa hajulukon itse viemärinavausaineella. Nykyisen asunto-osakeyhtiön 

vastuujakotaulukon mukaan hajulukon puhdistus kuuluu taloyhtiölle. Mikäli 

toimenpide ei ole tuttu, voit kutsua talonmiehen avaamaan ja puhdistamaan 

hajulukon. Puhdista myös lattiakaivo säännöllisesti muutaman kuukauden välein 

hiuksista ja muusta eloperäisestä aineksesta, jottei kaivo tukkeudu ja ala tulvia. 

Marketeista voi ostaa lattiakaivon kannen alle tulevan verkon keräämään hiuksia. 

Talonmies käy pyydettäessä tarkastamassa ja tarvittaessa tiivistämässä 

kylpyhuoneen lattiakaivon silikonilla osana kiinteistöhuoltoa. Toimenpide estää 

kaivon mahdollisen tukkeutumisen yhteydessä veden pääsemisen lattialaattojen 

alle, mikä puolestaan aiheuttaa kosteusvaurion ja vaatii lattian piikkaamisen auki. 

Tarkistathan, onko asuntosi lattiakaivon renkaan tiivistys jo hoidettu.  

 

KYLPYHUONEREMONTTI 

Taloyhtiö tukee osakkaiden kylpyhuoneremontteja kustantamalla lattian auki 

piikkaamisen, viemärin vaihdon, lattian valun ja kosteuseristeen 

materiaalikustannukset. Muut kylpyhuoneremontin kustannukset osakas maksaa 

itse. Konsultoithan remontillesi nimettyä virallista valvojaa ennen remontin 

aloittamista vahinkojen ehkäisemiseksi. Katso myös VASTUUNJAKO. 

 

L 

LEMMIKKIELÄIMET 

Kerrostalossa asuvan koiran taitoihin kuuluu kyky olla rauhallisesti ja haukkumatta 

myös ollessaan yksin kotona sekä ystävällisyys tuntemattomia ihmisiä ja muita koiria 

kohtaan.  



11 
 

Lemmikin omistajan tulee huolehtia siitä, ettei lemmikki likaa tai riko taloyhtiön 

sisätiloja tai piha-aluetta. Lemmikkiä ei saa viedä yhteisiin tiloihin kuten kuntosalille 

tai saunatiloihin. Koiria tai kissoja ei myöskään saa pitää vapaana piha-alueilla. 

Koirankakkajätökset tulee kerätä välittömästi pois piha-alueelta ja kadun viereltä ja 

viedä palavan jätteen jäteastiaan.  

Koirat eivät saa häiritä muita asukkaita jatkuvalla haukkumisella. Kissa-asunnoissa 

on pidettävä huoli siitä, etteivät kissat mahdu kulkemaan avoimen ikkunan raosta 

ikkunalaudalle.   

 

LIPUTUS 

Jos haluat että taloyhtiössä asuvan tai asuneen läheisesi poismenon johdosta 

suruliputetaan, ota yhteyttä talonmieheen.  

 

LYHYTVUOKRAUS 

Raja-Karhun asuntoja on mahdollista vuokrata lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi 

Airbnb-sovelluksen kautta. Vuokraajan tulee varmistaa, että vieraat tuntevat 

suomalaisen kerrostalon asumiskäytännöt ja toimintatavat, eivätkä aiheuta häiriötä 

naapureille ja muille asukkaille. Vuokraajan on syytä laatia vierailleen opas, jonka 

avulla vieraat osaavat toimia asianmukaisesti muun muassa yörauhan ja jätehuollon 

suhteen. Vuokraajan on hyvä varmistaa, että hänellä on sellainen kotivakuutus, joka 

kattaa lyhytvuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.  

Vierailla on aina oltava tiedossa heille asuntonsa vuokranneen henkilön 

puhelinnumero ja muut yhteystiedot sekä yleinen hätänumero. Rappukäytävän 

seiniin ei saa kiinnittää avainsäilöjä.  

Airbnb toiminnan alkuperäinen idea oli vuokrata omaa asuntoa tai sen osaa 

satunnaisesti esimerkiksi lomien aikana. Kokoaikainen ja ammattimainen toiminta 

voidaan katsoa majoitustoiminnaksi, joka ei ole kaavan mukaan sallittua 

asuinkiinteistössä. Joissakin kaupungeissa, kuten Helsingissä, toimintaan on jo 

puututtu. Jos asut asunnossasi vuokralaisena, muista hankkia lyhytvuokraukseen 

lupa vuokranantajaltasi.  



12 
 

LÄMMITYS  

Taloyhtiö lämpiää kaukolämmöllä. Voit säätää oman asuntosi lämpöä 

patteritermostaateilla. Jos termostaatti ei toimi, ota yhteyttä talonmieheen.  

Kylmä patteri ei välttämättä tarkoita rikkinäistä termostaattia. Jos asunnossa on jo 

tavoitelämpötila, patteri ei kuumene. Älä yritä viilentää asuntoa talvella pitämällä 

ikkunaa jatkuvasti auki, koska se saa termostaatin vain antamaan enemmän lämpöä.  

Tuuleta asuntosi lyhyen aikaa ja tehokkaasti, ja muista sulkea ikkunat ja parvekkeen 

ovi talvella. 

 

M 

MATOT 

Mattoja voi tuulettaa mattotelineissä pihalla. Mattoja voit pestä pyykkituvissa. Katso 

myös PYYKKITUPA. 

 

MUUTTO 

Muista tehdä muuttoilmoitus postiin ja Digi- ja väestövirastoon tullessasi asumaan 

Raja-Karhuun.  Ilmoita muutostasi myös talonmiehelle, joka listaa sinut talonkirjaan. 

Jos unohdat avaimesi, talonmies saa päästää sisälle asuntoon vain siellä talonkirjan 

mukaan asuvia henkilöitä.  

Jos muutat pois, huomaa, ettei ylimääräisiä huonekaluja tai muuta jätettä saa viedä 

taloyhtiön jätepisteeseen, vaan ne tulee toimittaa itse Alakorkalon jäteasemalle tai 

kierrätykseen.  
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N 

NETTIYHTEYS 

Raja-Karhun asuntoihin on mahdollista tilata Telian taloyhtiönetin liittymä. Liittymä 

toimii taloyhtiön kaapeliteeveeverkossa. Kaikissa huoneistoissa on valmiina 

tarvittava pistoke TV/radiopistokkeessa. Pienimmässä nopeudessa (7-10 M) ei ole 

kuukausimaksua. Tehokkaampien yhteyksien hinnat ovat noin 5 - 40 euroa/kk. 

Taloyhtiön sopimuskumppani on Telia. Saadaksesi nettiyhteyden toimimaan, soita 

0200 11611 (mpm/pvm) tai käy Telia-kaupassa Kauppakeskus Revontulessa. Jotta 

nettiyhteys toimii, tarvitset myös modeemin, joka ostetaan sopimuksenteon 

yhteydessä Telialta. Modeemi maksaa 30-50 € laitteesta riippuen. 

 

O 

OSAKAS 

Osakas tarkoittaa osakeyhtiön osakkeenomistajaa.  

Osakas omistaa asunto-osakeyhtiöstä yhden tai useamman osakkeen. Yhtiön 

osakkaat käyvät ilmi yhtiön pitämästä osakasluettelosta.  

Asunto-osakeyhtiö Raja-Karhu omistaa taloyhtiön tontin sekä sillä sijaitsevat 

rakennukset osoitteessa Karhunkaatajantie 5 -9. Raja-Karhun osakkaat puolestaan 

omistavat taloyhtiön. Taloyhtiön osakkeet antavat osakkaalle hallintaoikeuden 

asuntoon sekä osakemäärää vastaavan äänioikeuden yhtiökokouksessa. Katso myös 

HALLITUS. 

 

P 

PALOTURVALLISUUS 

Palovaarallisia aineita kuten nestekaasua, bensiiniä tai ilotulitusvälineitä ei saa 

säilyttää asunnoissa eikä varastoissa. Porraskäytävissä ei saa säilyttää lastenvaunuja, 

rollaattoreita, pyöriä eikä muita esineitä, jotka voivat vaikeuttaa pelastustöitä.   

https://fi.wikipedia.org/wiki/Osakeyhti%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Osake
https://fi.wikipedia.org/wiki/Osakasluettelo
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Asunnon palovaroitin kuuluu asunnon haltijan eli asukkaan vastuulle. Muistathan 

tarkistaa varoittimen toiminnan säännöllisesti ja vaihtaa patterit tarvittaessa. 

Palovaroittimen käyttöikä on noin 10 vuotta. 

Palovaroittimen lisäksi keittiössä on hyvä olla sammutuspeite esimerkiksi 

rasvapalojen varalle. Jos käytät paljon ladattavia laitteita, joissa on litiumakku, 

kannattaa harkita litiumsammuttimen hankintaa. Palava akku kuumenee yli 

tuhatasteiseksi eikä sammu vedellä. 

Älä jätä sähkölaitteita kuten pyykkikonetta tai astianpesukonetta päälle poistuessasi 

asunnosta. Muista irrottaa laturi seinästä ladattuasi puhelimen ja aina kun poistut 

asunnosta. Katso myös KOSTEUSVAURIO. 

 

PIHATALKOOT 

Raja-Karhussa on perinteisesti pidetty asukkaiden yhteisiä pihatalkoita. Kevättalkoot 

pidetään touko-kesäkuun vaihteessa. Talkoissa huolehditaan taloyhtiön piha-

alueiden saattamisesta kesäkuntoon. Syyspihatalkoissa puolestaan saatetaan piha-

alueet yhteistuumin talviteloille. Talkoiden yhteydessä on usein kahviteltu, grillattu 

ja saunottu. 

Asukkaat voivat myös ehdottaa muita yhteisiä tilaisuuksia tai talkoita 

järjestettäväksi.  

 

POLKUPYÖRÄT 

Polkupyörille on kesällä telineitä pihoilla. Jokaisessa rapussa on kellarissa 

pyörävarasto, jossa voi säilyttää myös muita liikuntavälineitä.  

Pyörävarastojen täyttyessä liikaa asukkaita pyydetään merkitsemään oma pyöränsä 

ja muut pyöräkellarissa sijaitsevat kulkuneuvonsa. Merkitsemättömät pyörät ja 

muut kulkuneuvot viedään säilöön, josta ne säilömisajan jälkeen toimitetaan 

kiertoon tai jäteasemalle.  
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PUTKET 

Muista sulkea ikkunat ja parvekkeen ovi pakkasella. Jäätynyt vesi- tai lämpöputki voi 

haljeta ja aiheuttaa laajan vesivahingon. 

 

PYSÄKÖINTI  

Taloyhtiön sisäpihoilla saa pysäköidä auton vain varatuilla paikoilla. Tyhjäkäynti ei 

ole sallittu sisäpihoilla. Katso AUTOPAIKAT. 

 

PYYKKITUPA 

Taloyhtiössä on kaksi pyykkitupaa, yksi ykkös- (A/B-rappu) ja toinen kolmostalossa 

(H-rappu). Pyykkituvan avaimen voit lunastaa talonmieheltä panttia vastaan. 

Koneellisen hinta on 2 euroa. Pyykkituvan hintaan kuuluu myös kuivaushuoneen 

käyttö. Ykköstalon pesukone on hiukan pienempi kuin kolmostalon. 

Pyykkitupa varataan merkitsemällä varausaika ja asunnon numero 

mankelihuoneessa olevaan kirjaan. Viikonloppuisin voit käyttää pyykkitupaa 

yhtäjaksoisesti korkeintaan 5 tuntia. Kuivaushuoneesta pyykit tulee hakea pois 

viimeistään pyykkipäivää seuraavana aamuna. 

Pyykkitupien yhteydessä olevat kuivaushuoneet on varattu ainoastaan pyykkituvan 

käyttäjille. Jokaisessa portaassa on pyykkivintti, jossa omassa asunnossaan 

pyykkikonetta käyttävät voivat kuivata pyykkinsä. 

Pyykkituvissa voi pestä myös muuta kuin konepyykkiä tuntiveloituksella . Laske 

käyttämäsi tunnit, hinta löytyy pyykkituvan seinältä. Maksa käyttämäsi aika 

taloyhtiön tilille.  

Jos peset mattoja, valuta ne ensin pesutuvassa olevissa telineissä ja vie ne vasta 

nihkeinä kuivaushuoneeseen. 
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R 

REMONTIT 

Kaikille remonttitöille – paitsi kevyille pintaremonteille (maalaus, tapetointi) – tulee 

hakea taloyhtiön hallituksen lupa. Varaa aikaa lupahakemuksen käsittelyyn, koska 

taloyhtiön hallitus kokoontuu yleensä reilun kuukauden välein. Remonttia ei saa 

aloittaa ilman taloyhtiön hallituksen lupaa.  

Remonttiohjeet ja remonttilupahakemuksen löydät taloyhtiön nettisivuilta.  

Remonttia varten tarvitset myös remontin virallisen valvojan. Voit kysyä 

isännöitsijältä ehdotuksia päteviksi valvojiksi.  

Jos olet vuokralainen, pyydä asunnon omistajalta lupa myös pieniin 

pintaremontteihin, kuten seinien maalaukseen. 

 

ROSKAT  

Pihaa ja yhteisiä tiloja ei saa roskata yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. 

Tupakantumpit on laitettava tuhkakuppeihin, joita löytyy jokaisen rapun edestä. 

Jokaisen rapun edessä on kesäisin myös vihreä roska-astia. Katso myös JÄTTEIDEN 

LAJITTELU.  

 

S 

SAUNAT  

Taloyhtiössä on kaksi saunaa jokaisessa rakennuksessa. Viikkovuorosaunaan (Viikkis 

1, 2 ja 3) voit varata oman viikoittaisen tunnin vuoron talonmieheltä. Tilaussauna 

(Tiltsu 1, 2 ja 3) varataan merkitsemällä varausaika ja asunnon numero saunan oven 

vieressä olevaan vihkoon. Tilaussaunan voi varata enintään 1,5 tunniksi kerrallaan 

klo 6-24 välillä.  

Saunavuorojen hinnat vahvistetaan vuosittain ja hinnasto jaetaan asukkaille. 

Hinnasto ja saunaohjeet löytyvät myös saunojen ulko-ovista. Ainavalmis-kiukaan 

käyttöohje tilaussaunoissa on luettava tarkoin, jotta sen saa päälle ja pois päältä. 
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Sauna on kaikille asukkaille tarkoitettu nautinto. Jätä siis saunatilat siistiin kuntoon 

käyntisi jälkeen. Löylyhuoneeseen ei saa viedä ruokaa tai juomaa. Saunajuomat voi 

nauttia pukuhuoneen puolella.  

Jokaisessa saunassa on ilmanvaihdon tehostinkytkin (valaisinkatkaisijoiden 

yhteydessä), jota kääntämällä ilmanvaihto tehostuu tietyksi ajaksi. Ilmanvaihto 

suositellaan käynnistettäväksi saunomisen jälkeen 10 minuutiksi.  

 

SIIVOOJA 

Taloyhtiöllä on oma siivooja, Anne Kukkonen. Autathan häntä työssään. Purukumien 

irrottaminen porraskäytävien lattiasta ei onnistu siivousmopilla! 

 

T  

TAKUUVUOKRA  

Takuuvuokralla tarkoitetaan vuokralaisen maksamaa yhdestä kolmeen kuukauden 

vuokraa, jonka vuokranantaja palauttaa vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli asunto on 

jätetty hyvään kuntoon tai muussa tapauksessa pidättää itsellään mahdollisia 

maksamattomia vuokria tai asunnon kunnostusta tai siivousta varten.  Katso 

VUOKRAAMINEN.  

 

TALONMIES 

Yhtiöllämme on oma talonmies Jari Kukkonen. Talonmiehen tehtäviin kuuluvat 

kiinteistönhuoltotehtävät kuten yhteisten tilojen kunnossapito ja ulkoalueiden 

hoitaminen. Talonmieheltä voi kysyä apua asuntoon liittyviin arkisiin 

kunnossapitotöihin (esimerkiksi pattereiden huolto, ikkunoiden tiivistys).   

Talonmiehen tavoitat numerosta 0400 164414 parhaiten arkisin klo 8 – 15.30. 

Hätätapauksessa voit soittaa mihin aikaan vain. Talonmies vastaa ovien avaamisesta 

avainten unohtuessa.  Päivällä klo 8-15.30 avaaminen maksaa 30€ ja muina aikoina 

70€. 
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TUPAKOINTI 

Tupakointi on kielletty kaikissa taloyhtiön yhteisissä sisätiloissa sekä 

tuuletusparvekkeilla.  

Voit tupakoida portaiden edessä olevien tuhka-astioiden vieressä. Huomioithan 

kuitenkin, ettet tupakoi ikkunoiden tai ilmanottoaukkojen välittömässä 

läheisyydessä.  

Osakkeenomistajana voit tupakoida asunnossasi. Vuokralaisena voit tupakoida 

asunnossasi, ellei tupakointia ole kielletty vuokrasopimuksessasi.  

Huolehdi kuitenkin, ettei tupakansavu kulkeudu painovoimaisen ilmanvaihdon 

kautta ovenraosta tai hormista naapureiden asuntoihin tai käytävään. Myös omalla 

parvekkeella tupakoitaessa ja öiseen aikaan ulkona tupakoitaessa tulee huomioida 

naapureiden asumisviihtyvyys.  

 

TUULETUSPARVEKE 

Tuuletusparveke on ainoastaan tarkoitettu vaatteiden ja vuodevaatteiden 

tuuletukseen. Tuuletusparvekkeilla on käännettävät tuuletustelineet kaiteissa. 

Käännäthän telineet kiinni- asentoon tuulettamisen jälkeen. Huolehdi myös siitä, 

että tuuletusparvekkeen ovi tulee kunnolla kiinni. Mattotelineet pihalla ovat 

mattojen tamppausta varten. 

 

U 

ULKO-OVET 

Ulko-ovet pidetään lukossa klo 21.00 – 7.00. Tallenna esimerkiksi puhelimeesi 

porraskäytävästä löytyvät numerot, joista voit pyytää oven aukaisun, mikäli avaimesi 

on jäänyt kotiin. Oven avaamisesta vastaa talonmies. Oven avaamisesta peritään 

hinnaston mukainen maksu. Ovi avataan vain talonkirjaan merkityille henkilöille. 

Katso myös TALONMIES. 
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V 

VARASTOT 

Jokaiseen asuntoon kuuluu kylmä häkkikomero vintillä sekä pieni varasto kellarissa. 

Taloyhtiöllä on lisäksi muutamia vuokrattavia varastoja ja kellarihuoneita. Vapaita 

varastoja voi tiedustella talonmieheltä. 

Varastoissa ei saa säilyttää paloturvallisuuden kannalta vaarallisia aineita, kuten 

polttoaineita tai räjähdysaineita. Autotallissa saa säilyttää yhden auton rengassarjan 

kerrallaan.  

Pidäthän huolen kellarikomeroiden huolellisesta lukituksesta. Huomioi myös, että 

ullakko- ja varastotilat ovat yleistä tilaa, joten harkitse tarkoin kuinka arvokasta 

tavaraa jätät niihin säilöön. Jos huomaat, että vintti- tai kellarikomerossasi on käynyt 

kutsumattomia vieraita, kerro asiasta välittömästi talonmiehelle. Katso myös 

HÄKKIKOMERO. 

 

VASTUUNJAKOTAULUKKO 

Vastuunjakotaulukosta voit tarkistaa, mikä asunnossasi kuluu taloyhtiön ja mikä taas 

osakkaan korjausvastuulle. Vastuunjakotaulukon löydät rappusi ilmoitustaululta. 

Linkkejä, joista voit lukea lisää:  

https://www.vastuunjako.fi/ 

http://www.staras.fi/wp-content/uploads/2017/09/Vastuunjakotaulukko.pdf 

 

VESI 

Jokaisessa asunnossa on vesimittari. Yhtiövastikkeen yhteydessä peritään 

kuukausittain vesiennakko aiemman kulutuksen perusteella. Asunnoissa voi siis olla 

erikokoisia ennakkomaksuja.  

Vesiennakkomaksut hyvitetään joko kerran vuodessa tai poismuuton yhteydessä 

luettavien vesimittareiden ilmoittaman todellisen kulutuksen mukaisesta laskusta.  

Silloin voit saada joko lisälaskun tai palautusta kulutuksestasi riippuen. 

https://www.vastuunjako.fi/
http://www.staras.fi/wp-content/uploads/2017/09/Vastuunjakotaulukko.pdf
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Veden hinta vahvistetaan vuosittain yhtiökokouksessa. Taloyhtiö ei saa vedestä 

voittoa, vaan vesi laskutetaan asukkailta omakustannushintaan. Veden hinta 

koostuu Napapiirin veden ja energian (Neve) perimästä veden ja jäteveden hinnasta 

sekä kuuman veden lämmityksen vaatimasta energiasta.  

 

VIKAILMOITUKSET 

Ilmoita taloyhtiön korjausvastuulle kuuluvista vioista välittömästi talonmiehelle. 

Vuotava hana tai vuotava wc-istuin aiheuttaa asukkaalle turhaan ison vesilaskun.  

Asukas voi myös joutua korvausvastuuseen, jos ilmoittamaton vika aiheuttaa 

taloyhtiölle vahinkoa, esimerkiksi kosteusvaurion.  

 

VUOKRAAMINEN 

Taloyhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja, autotalleja ja varastoja, joita taloyhtiö 

vuokraa osakkaille ja vuokralaisille, ei saa vuokrata eteenpäin. 

Osakkeenomistajana voit vapaasti vuokrata asuntoasi. Vuokrasuhde on 

vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus, eikä se suoranaisesti kuulu 

taloyhtiölle.  

Vuokranantajan on kuitenkin hyvä valita vuokralaiset huolella sekä oman että 

taloyhtiön edun vuoksi. Luottotietojen tarkistaminen ei ole turhaa uteliaisuutta, 

vaan normaali käytäntö sopimusta tehtäessä. Asunto ja sen kunto on myös hyvä 

kuvata ennen uuden vuokralaisen muuttoa. Molempien osapuolten turvaksi on 

syytä tehdä yhteinen katselmus asunnossa ja allekirjoittaa sitä koskevat asiakirja. 

Näin mahdollisten vaurioiden syystä tai ajankohdasta ei synny kiistaa poismuuton 

yhteydessä.  

Vuokranantajalla on mahdollisuus vuokrasopimusta tehtäessä vaatia 1 – 3 

kuukauden takuuvuokra, josta asunnolle aiheutettuja vahinkoja, maksamattomia 

vuokria tai vesilaskuja voi tarvittaessa kattaa. Vuokranantaja voi sopia, että asunnon 

avain luovutetaan vuokralaiselle vasta kun ensimmäinen vuokra ja takuuvuokrat on 

maksettu. 
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Vuokranantaja tulee kertoa vuokralaisilleen taloyhtiön säännöistä, yörauhan 

noudattamisesta, roskien lajittelusta ja muista seikoista, jotka varmistavat kaikkien 

kannalta mukavan asumisen. Vuokralaisille on hyvä antaa Asukkaan opas. 

Vuokralaisen kannattaa ottaa kotivakuutus, jossa on ns. vastuuosa. Tämä on sekä 

vuokranantajan, taloyhtiön että vuokralaisen itsensä etu. Vahingoista voi koitua 

vuokralaisellekin suuria korvausvelvollisuuksia. Lisäksi on hyvä huomata, että 

taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan irtaimistoa esimerkiksi tulipalon 

sattuessa. 

Tietoa hyvästä vuokratavasta saa esimerkiksi Suomen Vuokranantajilta 

(vuokranantajat.fi)  tai Vuokralaiset ry:stä (vuokralaiset.fi).  

 

VUOKRALAINEN 

Asunto-osakeyhtiö Raja-Karhussa asuu sekä osakkaita että vuokralaisia. 

Vuokralainen on vuokrasuhteessa taloyhtiön osakkaaseen tekemällään 

vuokrasopimuksella. Myös vuokralainen voi vuokrata korkeintaan puolet 

asunnostaan, jolloin hänellä on alivuokralainen.  

Vuokralaiset ovat tervetulleita osallistumaan taloyhtiön talkoisiin ja muihin 

tapahtumiin. Heillä on myös oikeus osallistua taloyhtiön yhtiökokouksiin, muttei 

kuitenkaan äänioikeutta. Katso myös VUOKRAAMINEN.  

 

YHTEYSTIEDOT 

Pidäthän isännöitsijän ja talonmiehen ajan tasalla yhteystiedoistasi (sähköposti ja 

puhelinnumero), jotta taloyhtiön tiedotteet saavuttavat sinut. 

Talonmies Jari Kukkonen p. 0400 164414, talonmies(at)rajakarhu.com  

Isännöitsijä Tapani Leinonen p. 040 5429884, tapani.leinonen56(at)gmail.com  

 

  

mailto:talonmies@rajakarhu.com
mailto:tapani.leinonen56@gmail.com
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YHTIÖKOKOUS 

Asunto-osakeyhtiö Raja-Karhussa on kaksi sääntömääräistä yhtiökokousta 

vuosittain. Kevätkokouksessa tarkastellaan päättyneen toimintakauden 

lopputulosta. Syyskokouksessa suunnitellaan seuraavan toimintakauden 

suunnitelma ja budjetti.  

Yhtiökokousten yhteydessä keskustellaan usein taloyhtiön ajankohtaisista asioista ja 

tavataan muita osakkaita ja asukkaita.  

Yhtiökokouksissa päätäntävalta on osakkeenomistajille. Äänioikeusmäärä 

muodostuu osakkeiden määrän mukaan.  

Yhtiökokoukset pyritään järjestämään aina fyysisinä kokouksina. Tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan myös etäosallistuminen tai osallistuminen etukäteen 

kirjallisesti on mahdollista. Perinteisesti kokouksen on pidetty kakkostalon 

väestönsuojassa mutta pandemia-aikana kokoustiloina on käytetty kaupungin 

suurempia kokoustiloja.  

 

Ä 

ÄÄNIERISTYS 

Huomioithan, että Raja-Karhu on 50-luvulla rakennettu talo, jonka äänieristys ei ole 

paksuista seinistä huolimatta kaikista suunnista erityisen suojaava. 

Kerrostaloasumiseen kuuluu päivittäisiä elämisen ääniä, eikä niitä ei tarvitse pyrkiä 

naapureiden takia vaientamaan. Öisin on kuitenkin kunnioitettava naapureiden 

yörauhaa, eikä päivisinkään ole syytä tarpeettomasti metelöidä.  
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ASUKKAAN OPAS 

Raja-Karhun taloyhtiö 

Rovaniemi 2021 

Asukkaan opas -lehtisen vuodelle 2021 on laatinut Raja-Karhun taloyhtiön hallitus, 

johon kuuluvat Heikki Hepoaho, Marjaana Niskala, Julius Oförsagd, Esa Posio, Viljo 

Lohilahti ja Soile Veijola. 

Lämpimät kiitokset valokuvaaja Marko Junttilalle Katujuhlakuvista vuodelta 2014, 

Kansanarkistolle opaslehtisemme kansikuvasta sekä Asta ja Auno Mommolle 

vinkkauksesta tehdä taloyhtiölle asukasopas. Katujuhlilta otetuissa lähikuvissa 

olevilta tunnistettavilta henkilöiltä on saatu lupa kuvien käyttöön.  

Opaslehtinen löytyy myös taloyhtiön kotisivuilta www.rajakarhu.com. Palaute ja 

lisäykset tai korjaukset seuraaviin painoksiin ovat tervetulleita. Niitä voi kertoa 

hallituksen jäsenille, isännöitsijälle ja talonmiehelle tai lähettää sähköpostitse (esim. 

puheenjohtaja@rajakarhu.com). 

 

 

mailto:puheenjohtaja@rajakarhu.com
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