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Ilmoitus asumishäiriöstä
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa naapurisi häiritsevästä asumisesta, esimerkiksi toistuvasta
järjestyssääntöjen vastaisesta metelöinnistä yöaikaan. Huomioithan, että asumishäiriön
paras menettely on ihan ensimmäiseksi ilmoittaa naapurillesi hänen aiheuttamastaan
häiriöstä. Hän ei esimerkiksi välttämättä tiedosta kuuntelevansa musiikkia liian kovalla. Jos
tästä menettelytavasta ei ole apua, ja häiriö jatkuu, täytä tämä lomake ja toimita se
Hyvinkään Vuokra-asuntojen toimistolle. Vaikeissa tai haastavissa tilanteista kannattaa
soittaa suoraan hätäkeskukseen 112.

Täytä kaikki kentät huolellisesti. Kerro millaista häiriötä olet kokenut, miten se vaikuttaa
asumiseesi ja onko häiriöstä aiheutunut mahdollisia vaurioita. Yksilöi tarkka tapahtuma-aika.
Kerro myös oletko keskustellut naapurisi kanssa kokemastasi häiriöstä. Poliisilta ei tule
vuokranantajalle tietoa asumishäiriöstä aiheutuneesta käynnistä (eikä muistakaan
käynneistä), joten on erityisen tärkeää merkitä myös tämä tieto.

Lomakkeessa on hyvä olla lisäksi vähintään kahden samasta häiriöstä kärsineen naapurin
allekirjoitukset tapahtuman todisteeksi. Puhelimitse tehtyjä tai nimettömiä ilmoituksia ei
voida yksinään huomioida. Ilmoituksen käsittelyn aikana ilmoituksen tehneiden henkilöiden
tietoja ei luovuteta ilmoituksen kohteena olevalle asukkaalle.

Lomakkeen saapuessa Hyvinkään Vuokra-asunnoille, isännöitsijä selvittää tapausta ja ryhtyy
tarvittaessa huoneenvuokralain mukaisiin jatkotoimenpiteisiin. Mikäli häiriöt ovat vähäisiä ja
lyhytaikaisia tai mikäli ilmoittajia on ainoastaan yksi, ei vuokranantaja voi ryhtyä
toimenpiteisiin. Jos kokemasi häiriöt jatkuvat toimenpiteistä huolimatta, tulee asiasta tehdä
uusi ilmoitus vuokranantajalle. Häiriöilmoituksen allekirjoittaneita voidaan tarvittaessa
pyytää toimimaan todistajina mahdollisessa vuokrasopimukseen päättämiseen liittyvässä
oikeuskäsittelyssä.

Kiitos yhteistyöstä! Ilmoittamalla asumishäiriöistä vuokranantaja pystyy puuttumaan
asumistanne häiritseviin ongelmiin ja lisäämään asumismukavuuttanne.
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