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Jatkuu seuraavalle sivulle....

 V aikka ihminen olisi itse kuinka varo-
vainen tahansa, häntä saattaa kohda-
ta vahinko jonkun ulkopuolisen syyn 

takia. Jos talossa on iso vesivahinko tai tuli-
palo tai asuntoon murtaudutaan, ei asukkaan 
irtaimistoa turvaa kuin kotivakuutus. Siksi on 
viisautta ottaa vahinkoriskit riittävän laajasti 
kattava kotivakuutus. Laajoissa kotivakuutuk-
sissa pakettiin sisältyy usein matkatavarava-
kuutus sekä turva esimerkiksi kodinkoneiden 
äkillistä rikkoontumista, asumisen keskeytystä 
ja toisille aiheutettuja vahinkoja varten sekä 
oikeusturvavakuutus.

KOy Auroranlinna on kilpailuttanut 
 Rewenda Oy:n avustamana kiinteistöjensä 
vakuutukset, jotka siirtyvät LähiTapiolalle. 
Rewendastakin muistutetaan, että kiinteistöva-
kuutuksen lähtökohta on korvata kiinteistölle 
ja sen kiinteille rakenteille aiheutuvia vahin-
koja, joita syntyy esimerkiksi tulipalon tai lvi-
laitteen vuodon takia. Kiinteistövakuutuksessa 
ei ole koskaan vuokralaisen oma irtaimisto. 

Katon vuotamisen tai putkivaurion 
 aiheuttama vesivahinko tai vaikkapa 
 pistorasiasta lähtenyt sähköpalo ovat vahinko-
ja, joissa kiinteistövakuutus tulee kiinteistön-
omistajan avuksi vahinkojen korjaamisessa. 
Jos samalla aiheutuu vahinkoa asukkaan omai-

Asukas vastaa omaisuudestaan
Vuokra-asunnossakin asukkaan oma irtaimisto on aina asukkaan omalla vastuulla. Laaja koti-
vakuutus, johon sisältyy turva asumisen keskeytystä vasten ja vastuuvakuutus, on kerros- ja 
rivitaloissa paras yllättäviä tilanteita varten. Kiinteistön vakuutus ei korvaa esimerkiksi asukkaan 
irtaimistoa tai sitä, että asukas joutuu muuttamaan yläkerran vesivahingon takia muualle.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuosittainen asukastyytyväisyyskysely on käyn-
nissä. Asukkaita on lähestytty kirjeellä, jossa on vastauslomake ja palau-
tuskuori. Asukkaita varten on myös sähköinen vastauslomake osoitteessa   
www.iro.fi/auroranlinna, jota voi käyttää paperisen lomakkeen sijaan.

Auroranlinna toivoo, että mahdollisimman moni antaa palautteensa 
 Auroranlinnan, isännöinnin ja huoltoyhtiöiden toiminnasta sekä asuinoloistaan. 
Tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen ja siten asukkaiden palveluiden 
 parantamiseen.

Jos et ole vielä täyttänyt ja  palauttanut asukastyytyväisyyskyselyn  lomaketta, 
se onnistuu joulukuun loppuun asti osoitteessa   www.iro.fi/auroranlinna. •

Huonekalut ja muu asukkaan 
 irtaimisto ovat asukkaan  vastuulla. 
Jos ne vaurioituvat vaikka vesi 
vahingon takia, korvauksia saa 
asukkaan omasta kotivakuu
tuksesta.

suudelle, kiinteistönomistaja ei pääsääntöisesti 
ole velvollinen korvaamaan kuluja asukkaalle.

Käytännössä yhtiön pitää ryhtyä toimiin 
vahingon rajoittamiseksi ja korjaamiseksi heti, 
kun on saanut vahingosta tiedon, jotta vahin-
got eivät pahene omistajan huolimattomuuden 
takia. Auroranlinnan kiinteistöissä näin myös 
tapahtuu. 

Asukkaalla on yhtä lailla velvollisuuk-
sia. Hänen täytyy sekä ilmoittaa välittömäs-
ti  havaitsemistaan vioista että ryhtyä omalta 
osaltaan toimiin vahingon estämiseksi, jottei 
hänen voi katsoa toimineen huolimattomasti. 
Asukkaan on esimerkiksi ilmoitettava vesivuo-
dosta tai rikkonaisesta pistorasiasta pikapikaa 
Auroranlinnan 24h numeroon  010 286 6245. 
Lisäksi on pyrittävä toimimaan vahingon mi-
nimoimiseksi. Vetkuttelu voi tuoda asukkaalle 
pahimmillaan korvausvelvollisuuden kiinteis-
tön ja naapureiden kärsimistä vahingoista, 
jos em. syistä leviää vettä laajalle tai syttyy 
tulipalo.

Vakuutukset eivät ole ehdoiltaan sa-
manlaisia. Rewenda Oy:n asiantuntijoiden 
mukaan vakuutusehtojen pääsuuntaviivat ovat 
toki aika samat, mutta esimerkiksi lapsen ai-
heuttamien vahinkojen tai erityisten esinei-
den kuten soittimien korvattavuus vaihtelee. 
Siksi on hyvä kartoittaa omat riskit ja kysellä 
 vakuutuksia vertaillessaan hinnan lisäksi myös 
vakuutusehtoja ja pohtia, miten laaja vakuu-
tuksen on syytä olla.

Muistithan antaa  palautteesi!



On uudenvuoden
lupausten aika

 V aikka vuoden 2015 asukastyytyväisyys-
kyselymme on vielä kesken eikä tietoa siis 
ole siitä, miten olette arvioineet toimintaam-

me, olemme silti jo päättäneet panostaa toimintam-
me kehittämiseen. Lupaamme parantaa ensi vuonna 
asiakaspalveluamme ja viestintäämme. Silti toivon, 
että käytte täyttämässä lomakkeen osoitteessa www.
iro.fi/auroranlinna joulukuun aikana, ja annatte siten 
panoksenne muun toimintamme arviointiin ja kehi-
tystarpeiden havaitsemiseen.

Asiakaspalvelussa yksi merkittävä parannus on 
uusi puhelujärjestelmämme, joka helpottaa ensi vuon-
na asiointia asukaspalvelumme kanssa. Tarkoituksena 
on sujuvoittaa ja nopeuttaa yhteydenpitoa teidän asuk-
kaidemme ja toimistomme asiakaspalveluhenkilöstön 
välillä. Toinen helpotus tulee olemaan asiakas-chat eli 
pääsette yhteyteen asiakaspalvelumme kanssa uusien 
nettisivujemme kautta chatin palveluaikoina.

Viestinnässä tärkein kehityshanke on internet-
sivujemme uudistaminen, johon liittyvä työ on jo 
käynnissä. Uudet sivut tehdään asukaspalvelun tar-
peet etusijalla pitäen ja kaikilla laitteilla helposti käy-
tettäviksi. Sähköisen vikailmoituksen teko helpottuu 
kahdella tavalla. Ensiksi oman kohteen vikailmoitus-
lomake löytyy jatkossa suoraan nettietusivullamme 
olevan linkin kautta. Toiseksi vikailmoituslomake 
on jo uusittu. Jatkossa voitte halutessanne liittää esi-
merkiksi kännykällä otetun valokuvan selventämään 
vikailmoitustanne. Sähköinen ilmoitus menee huol-
tokirjaohjelmamme FimX Julmo-tietokantaan ja sitä 
kautta sekä huoltoyhtiön että teknisen isännöintimme 
tietoon.

Yksi työvuosi alkaa taas olla lähestymässä loppua 
meille auroranlinnalaisille. Ensi vuonna meitä on 
kaksi enemmän, kun kaksi uutta teknistä isännöitsi-
jämme ovat aloittaneet työnsä. Heidän tehtävänsä on 
ensisijaisesti tehostaa ja nopeuttaa asuntojen muutto-
tarkastuksiin ja muuttoremontteihin liittyviä tehtäviä. 
On asunnontarvitsijoiden etu, että vapautuvat asun-
not saadaan nopeasti uudelleenvuokraukseen.

Pian on joulu ja itse kullekin aika hengähtää ja le-
vätä ennen uuden vuoden kiireitä. Käytänkin  lopuksi 
tilaisuutta toivottaakseni koko Auroranlinnan henki-
lökunnan puolesta mitä parasta joulua ja onnellis-
ta uutta vuotta 2016 kaikille teille asukkaillemme, 
toimitilavuokralaisillemme ja yhteistyökumppaneil-
lemme. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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Jatkuu edelliseltä sivulta....

Esimerkiksi asumisen keskeytykseen 
liittyvä turva on tärkeä, jos oma koti on 
asumiskelvoton esimerkiksi vesivahin-
gon tai tulipalon takia. Vastuuvakuutus 
voi tulla avuksi, jos on esimerkiksi itse 
asentanut pesukoneen ja sen letku vuotaa 
aiheuttaen vahinkoa kiinteistölle ja ehkä 
myös naapureille. Pahimmillaanhan va-
hingon aiheuttaja voi joutua maksamaan 
sekä kiinteistön korjaamisen että korva-
uksia useille naapureille pilalle mennees-
tä irtaimistosta ja väliaikaisen asumisen 
järjestelyistä.

Auroranlinnan ottama kiinteistöva-
kuutus korvaa siis kiinteistön vauriot. Jos 
asukkaan irtaimisto vaurioituu samassa 
yhteydessä kuin kiinteistö, irtaimistoa 
ei korvaa mikään, jos asukkaalla ei ole 
kotivakuutusta. Apua vakuutusten ver-
tailuun saa  vakuutus- ja rahoitusneuvon-
nasta, jonka nettiosoite on www.fine.fi. 
Kun vakuutus on otettu ja jos vahinko 
sattuu, asukkaan pitää olla aina ensin yh-
teydessä omaan vakuutusyhtiöön ja tehdä 
vahinkoilmoitus. Sitten edetään yhdessä 
vakuutusyhtiön kanssa sovitulla tavalla. •

Asuntojen muuttotarkastuksiin uutta potkua
Kaikkiin Auroranlinnan asuntoihin tehdään muuttotarkas-
tus asukkaan vaihtuessa. Tarkastusten ja mahdollisten 
muuttoremonttien tilauksen tehostamiseksi Auroranlin-
naan on nyt palkattu kaksi uutta teknistä isännöitsijää.

Niin sanotussa muutto
remontissa  pistetään 
 yleensä  kuntoon  asunnon 
pintoja  maalaamalla.

Hyvää Joulua!
Toivotamme kaikille asukkaillemme, toimitilavuokralaisillemme ja 
 yhteistyökumppaneillemme erittäin hauskaa ja miellyttävää joulua 
sekä onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta 2016. •

Kiinteistö Oy Auroranlinna



 A uroranlinnan asukkaiden vikail-
moitukset tehdään joko puheli-
mitse 24h-vikailmoitusnumeroon 

010 286 6245 tai käyttäen sähköistä vikail-
moituslomaketta. Sähköinen vikailmoitus-
lomake löytyy tällä hetkellä oman kotitalon 
kohdesivulta polkua auroranlinna.fi > Koh-
teemme > Kaikki kohteet > Oman talon 
osoite seuraten. Vikailmoituslinkki löytyy 
kohdesivun yläosasta otsikon Vikailmoi-
tukset ja ovenavaukset alta.

Vikailmoitusjärjestelmässä on siirrytty 
marraskuun 2015 lopulla huoltokirjatoimit-
taja FimX:n Julmo-järjestelmään  kaikissa 
kohteissa. Asukas ilmoittaa,  mitä huo-
neistoa tai tilaa ilmoitus koskee, ja  tekee 
lyhyen vikakuvauksen lomakkeeseen. 
 Lisäksi ilmoitukseen voi liittää halutes-
saan esimerkiksi kännykällä otetun kuvan 
selventämään asiaa. Samaten lomakkeessa 
kerrotaan, saako asuntoon tulla yleisavai-
mella ja onko siellä kotieläimiä sekä omat 
yhteystiedot.

– Auroranlinna toivoo, että mahdolli-
simman monet ei-kiireelliset vikailmoi-

tukset tehtäisiin sähköisinä Julmoa hyö-
dyntäen. Asukas nimittäin saa jättämäänsä 
sähköpostiosoitteeseen seurantaraportin eli 
tietoa siitä, miten asian hoito etenee. Kun 
ilmoitus menee Julmo-lomakkeen tai 24h-
numeron kautta sähköiseen järjestelmään, 
kohteen huoltoyhtiö ottaa asian hoitoonsa. 
Samalla tieto tulee meille Auroranlinnaan, 
jotta voimme seurata sekä talojemme yleis-
tä kuntoa että yksittäisten huoltotoimien 
tekemistä, kertoo Auroranlinnan tekninen 
isännöitsijä Rauno Kadenius.

– Keskitetyn vikailmoituspalvelun käy-
töstä hyötyy viime kädessä asukas. Sen 
avulla sekä pienet viat että isommat kor-
jaustarpeet ovat varmasti rekisteröityinä ja 
 tulevat siten työlistalle, Kadenius korostaa. •

Sauna lämpiää aattona

Pehmeät joulusaunan löylyt kutsuvat 
asukkaitamme kaikissa Auroranlinnan 
kohteissa myös tänä jouluna. Tarkem-
mat tiedot joulusaunan ajastuksesta 
löydätte kotitalonne ilmoitustaululta. •

Sähköinen vikailmoitus siirtyi Julmon aikaan

E Vikailmoitukset voi tehdä jo nyt myös 
tabletilla ja älykännykällä oman kohteen 
kohdesivun kautta. Vuonna 2016 nettisivut 
uusitaan ja vikailmoituslomakkeeseen 
 alkaa päästä suoraan etusivulta.

Asuntojen muuttotarkastuksiin uutta potkua

 K un Auroranlinnan asuntoihin tehdään 
nykyisin vain määräaikaisia vuokra-
sopimuksia, vaihtuvat asukkaat yhtiön 

asunnoissa jo senkin takia aika paljon. Kun 
jokaisen asunnon kunto tarkastetaan vuokra-
sopimuksen irtisanomisen jälkeen, on Auroran-
linnassa todettu järkeväksi siirtää muuttoihin 
liittyvät työt omaan hoitoon. Aiemmin muut-
totarkastukset ja muuttoremonttien tilaukset 
hankittiin Realia Isännöinniltä.

– Muuttotarkastuksen tehtävä on varmistaa, 
että asunto on vuokrattavassa kunnossa. Tätä 
työtä tekemään teknisen isännöinnin tiimiim-
me on palkattu 7.12. alkaen Pekka Parkkonen 
ja 1.1. alkaen Petri Kivimäki. Molemmat ovat 
kokeneita vastaavanlaisia töitä tehneitä alan 
osaajia. Ajatus on, että saamme sekä muutto-
tarkastukset tehdyksi aiempaa nopeammin  että 
tehostamme mahdollisten muuttokorjausten 
tekoa, kertoo Auroranlinnan toimitusjohtaja 
Leena Raineranta.

Asuntoja ei korjata asuttuina kuin poik-
keustapauksissa. Muuttotarkastuksen ideana 
on käydä ensiksi läpi, onko asunnossa havait-
tavissa vikoja, jotka eivät johdu luonnollisesta 
kulumisesta, ja toiseksi katsoa, miten paljon si-

tä luonnollista kulumaa on tullut. Jos asuntoon 
tehdään asukkaan vaihtuessa muuttoremontti, 
se on yleensä luonteeltaan ns. pintaremontti. 
Käytännössä se tarkoittaa yleensä pintojen 
maalaamista. Muuttoremontti tehdään asunnon 
tyhjennettyä ja ennen asunnon vuokraamista 
uudelleen.

–  Asukkaan pitää jättää muuttaessa asun-
tonsa siistiksi ja hoitaa mahdolliset itse aiheu-
tetut vauriot kuntoon. Muuttotarkastaja käy 
tarvittaessa asukkaan kanssa läpi näitä viime 
vaiheen tehtäviä ja antaa ohjeita asukkaalle, 
Raineranta kertoo.

Kun asukas on suorassa vuokrasuhteessa 
Auroranlinnaan, tarkastus tehdään irtisano-
misilmoituksen jättämisen jälkeen. Käynti 
asunnossa tapahtuu ennen muuttoa asukkaan 
kanssa sovittuna aikana joko asukkaan ollessa 
kotona tai yleisavaimella asuntoon mennen. 
Virastojen kautta vuokrattujen asuntojen osalta 
liikkeelle lähdetään heti, kun tieto muutosta 
tulee Auroranlinnaan.

– Pääidea on nopeuttaa sekä tarkastusten 
että mahdollisten pintaremonttien tekoa. Näin 
saamme asunnot aiempaa nopeammin uudel-
leenvuokraukseen. Se on asuntoa tarvitsevien 

helsinkiläisten etu. Kun uudet tekniset isännöit-
sijät auttavat myös muissa teknisen isännöin-
timme tehtävissä mahdollisuuksiensa mukaan, 
näkyy rekrytointi toivon mukaan aikaa myöten 
myös asumisen arjessa myönteisesti, Raineran-
ta korostaa.

– Pois muuttavan asukkaan kannalta muut-
totarkastusten siirto omille teknisille isännöit-
sijöillemme ei tuo juurikaan muutoksia, Leena 
Raineranta sanoo.

Auroranlinnan muuttoremontit tilataan 
 puitesopimusurakoitsijoilta. Ne on valittu kil-
pailutuksen perusteella. • 



 S uomen Pelastusalan Keskusliiton 
 mukaan joka vuosi syttyy liesipalo 
noin tuhannessa suomalaiskodissa. 

Etenkin joulunaikaan, kun kotona tehdään 
paljon ruokaa, liesi voi jäädä vartioimatta tai 
unohtua päälle jonkun muun asian viedessä 
ajatukset. Esimerkiksi liian lähelle kuumaa 
levyä jäänyt muoviesine tai muovipussi tai 
liedelle roiskuva rasva voi kärähtää ja sytyttää 
jotain – esimerkiksi rasvaantuneen liesituulet-
timen - ympäristöstään.

Vahingolla voi olla monta syytä. Keittiöön 
yksin päässyt kissa tai koira voi hyppiä liettä 
vasten jäähtyvän ruoan hajun perässä ja pyyh-
käistä samalla levyn katkaisimen päälle. Levy 
voi myös mennä päälle pienen lapsen uteliaas-
ta kokeilusta.

– Toimiva palovaroitin keittiön viereisessä 
huoneessa ja sijoitettuna niin, että se reagoi 
tavalliseen ruoanlaittoon, on halpa ja hyvä 
keino huomata mahdollinen palo ja ehkäis-
tä vakavia omaisuus- tai henkilövahinkoja, 
tähdentää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Kodinkoneiden ohjeiden mukainen 
huolto ja käyttö sekä kynttilöiden var-
tiointi kuuluvat kodin perusturvatoimiin. 
 Pelastusalan järjestö SPEK muistuttaa, että yk-
sin palamaan jätetyt kynttilät, tuikut ja roihut 
ovat olleet vuosittain myös usean jopa kuole-
maan johtaneen tulipalon aiheuttajia. Etenkin 
tuikut ja roihut voivat sytyttää kuumetessaan 
allaan tai lähellään olevia palavia materiaaleja. 
Auroranlinna onkin kieltänyt paloturvallisuus-
syistä kaikenlaisen avotulen eli esimerkiksi 
tuikkujen ja roihujen pidon parvekkeilla.

Ohjeiden mukainen toiminta tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että jääkaapin ja pakastimen 
takapuolella oleva ritilä pitäisi imuroida sään-
nöllisesti. Näin koneet toimivat paremmin 
vähemmällä energialla ja vältetään tulipalon 
riski. Samaten sulatusveden poistoputki tulee 
puhdistaa säännöllisesti, ettei putki tukkeudu 
ja siten synny asukkaan aiheuttaman vesiva-
hingon riskiä.

Pesukoneissa ja astianpesukoneissa eten-
kin letkujen liitokset ja itse letkujen kunto on 
syytä tarkistaa säännöllisesti vuotojen varalta. 
Lisäksi kumpaakaan konetta ei saa jättää kos-
kaan päälle niin, ettei kukaan ole asunnossa. 
Jos vartioimaton asukkaan kone päästää vedet 
rakenteisiin, on vastuu vahingosta asukkaalla. 

Esimerkiksi paperivarjostimelliset valaisi-
met, kovasti kuumenevat lamput tai sähköi-
set lisälämmittimet vaativat myös huolellista 
käyttöä ja vartiointia. Kaikissa sähkölaitteissa 

vialliset johdot ja pistotulpat on turvallisuus-
syistä syytä korjauttaa heti. Samasta syystä 
tulee välittömästi korjauttaa rikkoontuneet 
pistorasiat. 

Hopulla on usein ikävät seuraukset. 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat yli 
80 prosenttia sairauspoissaoloista työstä. Vam-
mautumiset vievät ennenaikaiselle eläkkeelle 
ja aiheuttavat suuret sairaanhoidon kustannuk-
set. Suurin osa tapaturmista sattuu arkisessa 
ympäristössä, kotona, lenkkipolulla, vapaa-
ajan vietossa. Tyypillisiä ovat kaatumiset, liu-
kastumiset ja putoamiset. Tapaturmien taus-
talla on useimmiten inhimillinen virhe ja sen 
virheen taustalla usein turha hoppu eli kiire.

Kotioloissa vahinkoja voi välttää mm. lait-
tamalla mattojen alle liukumista estävän ver-
kon. Kodin ulkopuolella keliin sovitettu vauhti 
ja kunnon jalkineet ovat keskeinen keino vält-
tää vahinkoja. Kiinteistö ei vastaa vahingosta, 
jos asukas menee kesäkengillä jäiselle pihal-
le. Lisäksi asukkailla on lupa levittää hiekkaa 
 pihalle hiekkalaatikosta ja suorastaan velvoite 
ilmoittaa havaitsemastaan liukkaudesta tai 
vaikka räystäillä roikkuvista jääpuikoista ja 
lumilipoista Auroranlinnan 24h vikailmoi-
tusnumeroon 010 286 6245. Huoltoyhtiöt 
eivät välttämättä huomaa heti näitä tilanteita. 
Näin voi käydä etenkin nopeasti vaihtuvien 
lämpötilojen aikaan.

Hyvää lisätietoa turva-asioista www.
kotitapaturma.fi sekä www.paloturvallisuus-
viikko.fi sekä www.spek.fi/Suomeksi/Turva-
tietoa sekä www.auroranlinna.fi > Uutiset sekä 
oman kohteen Pelastussuunnitelmasta www.
auroranlinna.fi > Kohteemme > Kaikki kohteet 
> Oman talon osoite

Vuoden vaarallisin aika on edessä
Niin joulunaika kuin säiden muuttuminen talvisiksi lisäävät erilaisten tapaturmien ja onnetto-
muuksien riskiä. Usein kodeissa ja kotiympäristössä pätee sama kuin liikenteessä. Eli kun  
hidastaa vähän, vahingon vaara pienenee huomattavasti.

AsukkAAn  
muistilistA
Jatkuvasti  
muistettavat asiat
• Jääkaapin/pakastimen taustaritilän   
 imurointi vähintään vuosittain.
• Jääkaapin/pakastimen sulatusputken,  
 sisäpuolen ja ovitiivisteiden puhdistus  
 vähintään vuosittain.
• Wc-kylpyhuonetilojen lattiakaivojen   
 puhdistus säännöllisesti.
• Lieden taustan ja alustan siivous    
 vähintään vuosittain.
• Raitisilmasuodattimenvaihto, kun     
 suodattimet ja vaihto-ohjeet    
 jaetaan asuntoihin.
• Palovaroittimien paristojen kunnon  
 tarkistus/vaihto säännöllisesti.
• Asunnon wc-istuinten ja hanojen   
 kunnon tarkistus säännöllisesti    
 (tiputus/vuoto) ja vikailmoitus   huoltoon  
 heti vikaa havaittaessa.
• Liesituulettimen/-kuvun ja asunnon  
 poistoilmaventtiilien puhdistus    
 säännöllisesti. Suodattimen vaihto/  
 tarvittaessa.

Joulunajan tärpit
• Kinkun paistinrasva juoksevana   
 sekajäteastiaan, EI IKINÄ VIEMÄRIIN.
• Jähmettynyt kinkkurasva    
 biojätteeseen.
• Harkitse ruoan määrää. Ylijäämä -  
 ruoka, jota ei voi esim. pakastaa,    
 biojätteeseen.
• Lahjapaperit sekajäteastiaan.
• Joulukuuset kerätään jätepisteen luota.
•  Uuden vuoden tinat uusiokäyttöön tai  
 vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

F Vartioimatta hetkeksi jäänyt keittiön hella 
ja kynttilä ovat monen tuhoisan kotipalon 
aiheuttajia. Siksi joulunakin on hyvä muistaa 
varovaisuus.

Suihkun lattiakaivo menee helposti 
tukkoon hiuksien ja kodin pölyn takia. 
Lattiakaivon puhdistus kuuluu asuk
kaan tehtäviin ja pitäisi tehdä sään
nöllisesti.


