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– T ämä kurssi on käsityöopetuk-
sen ja kotitalousopetuksen 
yhteistyötä. Olemme pyrki-

neet kehittämään tällaista eri aineita sisältävää 
toimintaa. Ryhmä on kolmisen tuntia keittiössä 
ja toisen mokoman käsityöluokassa eli sekä 
herkut että niiden paketit syntyvät päivässä, 
tiivistää lauantaikurssin idean käsitöiden joh-
tava opettaja Inga Pihlhjerta.

Kotitalousopettaja Janni Vanhanen oli 
loihtinut päivän iloksi 18 eri ohjetta. Oppilaat 
jaettiin kahden hengen ryhmiin, jotka jokainen 
kävivät käsiksi kahteen eri reseptiin. Kaikki 
ei tosin mennyt pukinkonttiin, vaan aamupäi-
väryhmä valmisti samalla yhteisen lounaan ja 
iltapäiväryhmä teki taatelikakun, joulutortut 
ja glögin iltapäivän yhteiseksi jälkiruoaksi. 
Janni Vanhasen kurssilla käytettyjä reseptejä, 
jotka ovat osin omia ja osin matkan varrella 
mukaan tarttuneita, on kerätty Auroranlinnan 
nettisivuille www.auroranlinna.fi > Uutiset.

Käsityöopettaja Ulla Meskanen opasti mm. 
hyödyntämään vanhoja paketointipapereita, 
joulukortteja, tapetinpätkiä, julisteita ja vaikka 
tyhjiä muro- ja myslipakkauksia persoonallis-
ten joulupakkausten teossa. Hän myös suositteli 
askartelun ja käsityön tekemistä yhdessä ystä-
vien ja tuttujen kanssa. Esimerkiksi leimasimia 
ja kuviosaksia ja taittoluuta ei yleensä kannata 
ostaa joka kotiin, jos niitä käytetään harvoin. 
Ohjeita kannattaa etsiä Meskasen mukaan joko 
googlettamalla esimerkiksi sanoilla paperiset 
joulurasiat tai paperirasiat tai joulutötteröt.

– Ammattilaisten koottuja käsityöohjeita 
kannattaa katsoa osoitteesta www.kaspaikka.
fi tai www.punomo.fi. Työväenopiston sivuilla 
on oma blogi käsitöille ja kotitaloudelle, jota 
myös suosittelen. Lisäksi muut blogit sisältä-
vät hyviä vinkkejä ja neuvoja. Opiston käsi-
työjoulukalenteri vinkkeineen on osoitteessa 
www.opistostakasin.fi, Pihlhjerta jatkaa. 

Työväenopiston kursseissa on etuna, että 
niissä myös kerrotaan, mitä ohjeessa tarkoi-

Kaunista ja makeaa  
vaikka pukinkonttiin
Suolaisia ja makeita jouluherkkuja on helppoa tehdä itsekin. 
Moni herkku sopii myös persoonalliseksi lahjaksi, etenkin jos 
lahja annetaan itse tehdyssä lahjapakkauksessa. Kävimme 
työväenopiston kurssilla hakemassa vinkkejä.

tetaan eri asioilla. Toki ohjeissakin voi olla 
virheitä, sillä yleensä esim. askastelukaavas-
sa katkoviiva tarkoittaa taitosta ja yhtenäinen 
viiva leikkaamista, mutta rasiaa tehdessä ei 
kartonkia voi tietenkään leikata kulmista, vaik-
ka kaavan viiva on yhtenäinen. Kurssilla saa 
myös tietoa mm. siitä, mistä agar agaria saa 
tai miten tähtianis kannattaa laitta mustikan 
sekaan tehtäessä mustikka-anishilloa. •

Korjaus- ja kunnossa-
pitotyöt 2013

Vuonna 2013 Auroranlinna aloittaa julkisi-
vujen ja parvekkeiden korjaukset Paulan-
katu 2:ssa ja koko talon peruskorjauksen 
Kirkonkyläntie 18:ssa. Peruskorjauksen 
suunnittelu aloitetaan Käenkuja 6:ssa, jos-
sa itse korjaustyö alkaa ehkä vuonna 2014.

Koko yhtiön kiinteistökannassa on nyt 
ajankohtainen lämmitysverkon kunnon 
tarkistaminen ja tasapainottaminen. Tähän 
työhön liittyy patteriverkoston venttiilien ja 
termostaattien vaihto uusiin ja toimiviin. 
Töitä tehdään etenkin teknisen elinkaa-
rensa loppuun tulleissa järjestelmissä ja 
kohteissa, joissa on selkeää verkoston ta-
sapainoittamisen tarvetta. Salomonkadul-
la työ on jo tehty tänä vuonna. Muissa koh-
teissa töiden aloittamisesta ja aikataulusta 
sekä tarvittavista asunnoissa käynneistä ja 
niihin liittyvistä asioista tiedotetaan erik-
seen, kun asia on ajankohtainen. •

Vuokrat 2013

Auroranlinnan asuntojen vuokrat nousevat 
2,6 prosenttia vuonna 2013. Vuokria tarkis-
tetaan lokakuun 2012 tilanteen mukaisesti 
Helsingin kaupungin päättämää vuokran-
tarkistusmenettelyä noudattaen.

Muut Auroranlinnan asukkailta perimät 
maksut säilyvät ennallaan. •

Jatkuu seuraavalle sivulle....

Toivotamme kaikille  
asukkaillemme,  

toimitilavuokralaisillem
me ja yhteistyökumppa

neillemme erittäin lämmintä 
ja rentouttavaa joulua  

sekä onnellista ja  
menestyksekästä  
uutta vuotta 2013 

G Makeansuolaiset pähkinät tehdään paah-

tamalla pähkinöitä hetki uunissa ja sitten 

pyörittämällä pähkinät pannulla sulatetussa 

seoksessa, jossa on sokeria, suolaa,  

chilijauhetta ja currya.

Kiinteistö Oy Auroranlinna



Mielipiteesi on 
nyt arvossaan

A uroranlinna on osallistunut jo 
vuosia kaikille Helsingin kau-
pungin vuokrataloasukkaille 

suunnattuun asukastyytyväisyyskyselyyn. 
Kun kysely on tehty ensisijaisesti nykyisin 
Heka Oy:n omistuksessa olevan ara-asun-
tokannan ja niiden ylläpidosta vastaavien 
alueellisten isännöinti- ja kiinteistönhoi-
toyhtiöiden lähtökohdista, on kyselyn 
otanta ollut Auroranlinnan asukkaiden 
keskuudessa pieni. Siksi olemme koke-
neet tutkimuksen antavan Auroranlinnal-
le turhan vähän tietoa auroranlinnalaisten 
mielipiteistä.

Siksi olemme nyt päättäneet tehdä 
oman asukastyytyväisyystutkimuksen 
yhdessä IROResearch Oy:n kanssa. Olem-
me laittaneet kyselylomakkeemme nettiin 
osoitteeseen www.iro.fi/auroranlinna. 

Vastaa ihmeessä, mielipiteesi on nyt 
arvossaan sekä arvioidessamme talojem-
me saamaa isännöinti-, kiinteistönhoito- ja 
siivouspalvelua että omaa toimintaamme. 
Vastausaikaa on joulukuun 2012 loppuun 
asti.

Kun vuosi lähestyy loppuaan ja meillä 
kaikilla on toivon mukaan aikaa rauhoit-
tua joulun viettoon, haluan tässä yhteydes-
sä toivottaa mukavan rentouttavaa joulua 
ja hyvää uutta vuotta 2013 kaikille asuk-
kaillemme, liiketilavuokralaisillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme. •

Leena Raineranta
toimitusjohtaja
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Sauna lämpiää  
aattona

Pehmeät joulusaunan löylyt kutsu-
vat asukkaitamme kaikissa Auroran-
linnan kohteissa myös tänä jouluna. 
Tarkemmat tiedot joulusaunan ajas-
tuksesta löydätte kotitalonne ilmoi-
tustaululta. •

G Tässä valmistuu  

mustikka-kardemumma- 

tryffeleitä. Mustikkajauhetta 

saa kaupasta.

G Nekkujen teossa tarvitaan 

lämpömittaria. Sokerimitta-

rin sijaan voi käyttää myös 

tavallista uunilämpömittaria, 

jossa asteikko riittää 130-

135 asteen mittaamiseen. 

Jos lunta ei ole, voi tötteröt 

laittaa esim. munarasioista 

tehtyyn ”telineeseen”.

G Jouluiset rasiat ja tötteröt 

sekä hillo- yms. purkkien 

kansisuojat syntyvät näp-

pärästi kierrätystarpeis-

takin. Leimasimia ja niihin 

tarkoitettua mustetta saa 

esim. askartelukaupoista. 

Taittoluun sijaan voi käyttää 

vaikka hedelmäveistä tai kir-

jeiden avaamiseen sopivaa 

muoviveistä. Ulla Meskasen 

ohje paperikassin tekoon on 

pdf-tiedostona Auroranlin-

nan nettisivuilla reseptien 

kanssa.

G Saaristolaisleipä on 

herkullinen ja hyvin säily-

vä jouluherkku, joka sopii 

lahjaksikin. Kurssilla tehtiin 

myös ruisleipäsiä käyttäen 

valmista ruisleipäainesta. 

Ruisleipäaineksessa on 

luonnollinen ruistaikinajuuri 

valmiina.

G  Kotitekoinen näkkileipä on helppoa tehdä. Ensin taikina 

kohotetaan, sitten kaulitaan ohueksi ja ennen paistoa voi-

dellaan valkuais-vesiseoksella ja koristellaan paahdetuilla 

seesaminsiemen-rosmariiniseoksella. Paisto 5-7 minuuttia 

250 asteessa.

G Kotitekoinen sinappi 

syntyy kattilassa kuumen-

taen. Viinietikka ja tilkkanen 

esimerkiksi kotoa valmiiksi 

löytyvää konjakkia, brandya, 

whiskya tai calvadosta lisä-

tään jo vähän jäähtyneeseen 

seokseen ennen purkitusta.

G Raikkaaseen salaattiin 

fileoitiin appelsiineja ja 

laitettiin granaattiomenan-

siemeniä. Appelsiinin pin-

takuori käytettiin glögiin, 

valkoinen kuoriosa pois-

tettiin ja lohkot leikattiin 

viipaleiden reunakalvojen 

välistä. Fileoinnin jälkeen 

loppuappelsiinin mehu  

puristettiin talteen.

Helsingin työväenopisto on Helsingin 
kaupungin ylläpitämä aikuisopiskelulai-
tos. Työväenopistolla on noin 4500 kurs-
sia ja noin 60.000 opiskelijaa joka vuosi. 
Kursseilla voi opiskella mm. kieliä, tieto-
tekniikkaa, hyvinvointi- ja terveystaitoja 
ja erilaisia käden taitoja sekä harrastaa 
ohjatusti liikuntaa, tanssia tai taiteita. 
Työväenopiston ja ruotsinkielisen Ar-

biksen kevään 2013 ohjelmaa on jaossa 
työväenopiston omissa toimipisteissä ja 
kirjastoissa. Tieto kaikista kursseista ja 
niihin ilmoittautumisesta löytyy helposti 
myös pääkaupunkiseudun kansalais- ja 
työväenopistojen yhteisestä kurssihaku- 
ja ilmoittautumispalvelusta osoitteessa 
www.ilmonet.fi. Opiskelu työväenopis-
tossa ja Arbiksessa on edullista. •

Koko kansan oppilaitos



 H elsingin kaupunginmuseon tutkija 
Jere Jäppinen on perehtynyt mm. 
joulun kehittymiseen. Jäppinen ker-

too suomalaisen joulun olevan jatkumoa jo 
pakanallisella ajalla vietetylle kekrijuhlalle. 

– Nykyisen oloinen joulu on noin sata 
vuotta vanha. Perhearvot, herätysliikkeet 
ja raittiusliike toivat pakettiin runsasta 
alkoholinkäyttöä tuomitsevan asenteen. 
Aiemmin jouluolut oli tärkeä osa pyhiä ja 
jouluna liikkui humalassa remuavia nuorten 
miesten joukkoja, joissa oli oikeaa pukkia 
muistuttava ja lapsia pelottava hahmo, Jere 
Jäppinen toteaa.

- Esimerkiksi pieni pöytäkuusi on kuu-
lunut Suomessa joulunseutuun jo 1830-lu-
vulla, mutta kuusi ja joulupukki tulivat 
nykyistä muistuttavaksi osaksi kaikkien 
kotien joulua vasta kansakoulujen myötä 
1800–1900-lukujen vaihteessa. Joulupukin 
punainen asu ”valtasi” Suomen 1970-luvul-
la. Sitä ennen pukilla oli nurin käännetty 
turkki tai talvitakki, Jäppinen kuvaa ele-
menttien kerrostumista.

Jäppinen ei näe Suomessa mitään pit-
kää selkeää yhtenäistä jouluperinnettä. Sen 
vuoksi joulua voi viettää hänen mielestään 
yhtä hyvin joko omien tai perheen tai su-
vun tai oletetun yleisen perinteen tapoja 
noudattaen tai niistä poiketen. Esimerkiksi 
joulurauha oli vuosisatoja lakiin perustuva 
olotila, mutta nykyisin joulua saa jo viettää 
ravintolassakin.

Joululahjoja on annettu Suomen kau-
pungeissa jo yli 300 vuotta sitten. Vanhim-
man tavan mukaan lahjat nakattiin ovesta 
sisään, eikä ketään näkynyt. Lahjoja tuo-
vaan satuhahmoon, joka periytyy pyhästä 
Nikolaus-piispasta, tutustuttiin 1800-luvul-
la. Piispan olemuksesta ovat peräisin ny-
kyisen Joulupukin pitkä parta, hiippalakki, 
sauva ja nutun punainen väri. 

– Suomessa vanha nimi Joulupukki 
säilyi ja hahmon paikallista identiteettiä 

vahvisti radion Markus-setä sijoittamalla 
hänen kotinsa Suomen Lappiin, Jere Jäp-
pinen kertoo.

Joulun ruoat ja koristeet periytyvät 
osin kaukaakin. Lipeäkala esimerkiksi liit-
tyi alkujaan katolisen ajan joulunaluspaas-
toon, jolloin ei saanut syödä lihaa. Liha, 
joululeipä ja kaikenlainen runsas syöminen 
taas on ollut jo sitäkin ennen osa tulevan 
vuoden menestystä turvaavia rituaaleja, 
johon kuului myös tonttujen, haltijoiden 
ja vainajien ruokkiminen mm. jättämällä 
ruokaa yöksi pöydille.

– Suomen itsenäistyttyä haluttiin löytää 
aitosuomalaisessa hengessä kipeästi omia 
perinteitä. Talonpojat tapoineen koettiin 
aidoimmin suomalaisiksi ja joulunvietto-
perinteitä kehitettiin heidän tavoistaan läh-
tien, Jere Jäppinen kertoo perinteidemme 
taustoja.

– Perinnettä on se, mikä perinteeksi kat-
sotaan. Esimerkiksi joulukorttiperinne on 
syntynyt 1800-luvun lopulla, jolloin myös 
ruotsalainen korttitaiteilija Jenny Nyström 
määritteli miltä joulutonttu näyttää käyt-
täen mallinaan kuvauksia keskiaikaisista 
ruotsalaisista talonpojista, Jere Jäppinen 
paljastaa. •

Lue koko juttu osoitteesta 
www.auroranlinna.fi > Uutiset

Joulun perinteet ovat aika nuoria
Moni jouluperinteeksi mielletty asia on itse asiassa liittynyt osaksi joulun viettoa aika  
äskettäin. Vanhinta ovat itse joulun vietto, valon osuus osana joulun tunnelmaa ja  
sanomaa sekä notkuvat ruokapöydät.

Helsinkiläisten  
oma museo
Helsingin kaupunginmuseo tallentaa ja 
vaalii pääkaupungin henkistä ja aineel-
lista perintöä ja kulttuuriympäristöä. Mu-
seon päärakennus on Senaatin- ja Kaup-
patorin välissä Sofiankatu 4:ssä. Lisäksi 
museolla on kuusi muuta toimipaikkaa. 
Museon näyttelyihin on vapaa pääsy. •  
Tietoa museon tämänhetkisistä näyttelyis-
tä, toimipaikoista ja aukioloajoista
www.hel.fi/hki/Museo/fi/Etusivu.

G Joulupukki on vierailulla Mäen  

perheessä Kontulassa 1960-luvun lopulla. 

Tuolloin amerikkalainen Santa Claus  

ei vielä ollut vaikuttanut pukin asuun.  

Koristelu oli vaatimattomampaa kuin 

usein nykyisin. – Kuva Helsingin  

kaupunginmuseo.

Auroranlinna on päättänyt nyt antaa 
kaikille asukkaille mahdollisuuden ker-
toa, mitä hyvää ja mitä parannettavaa 
Auroranlinnassa asumiseen liittyvissä 
palveluissa on.

Asukastyytyväisyystutkimus on 
tärkeä apuväline mm. keskusteluissa 

kiinteistöille isännöinti-, kiinteistön-
huolto- ja siivouspalveluita tuottavien 
yritysten kanssa toiminnan laadusta ja 
sen kehittämisestä sekä Auroranlinnan 
arvioidessa omaa toimintaansa. Siksi 
olisi erittäin tärkeää, että mahdollisim-

man moni vastaisi kyselyyn ja kertoisi 
mielipiteensä.

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja 
nopeaa. Pääset kyselylomakkeeseem-
me intenernetissä osoitteessa www.
iro.fi/auronranlinna. Vastausaikaa on 
joulukuun 2012 loppuun. •

Olet tärkeä!
G Kotitekoinen sinappi 

syntyy kattilassa kuumen-

taen. Viinietikka ja tilkkanen 

esimerkiksi kotoa valmiiksi 

löytyvää konjakkia, brandya, 

whiskya tai calvadosta lisä-

tään jo vähän jäähtyneeseen 

seokseen ennen purkitusta.

G Raikkaaseen salaattiin 

fileoitiin appelsiineja ja 

laitettiin granaattiomenan-

siemeniä. Appelsiinin pin-

takuori käytettiin glögiin, 

valkoinen kuoriosa pois-

tettiin ja lohkot leikattiin 

viipaleiden reunakalvojen 

välistä. Fileoinnin jälkeen 

loppuappelsiinin mehu  

puristettiin talteen.

G Joululahjoja alkoi olla 1960-luvun  

helsinkiläiskodeissa jo ihan runsaasti. 

Jari Sandqvistiin jouluun kuuluivat 

vuonna 1962 mm. puinen keinu-

hevonen ja rumpu. Kuusessa on  

aidot kynttilät. – Kuva Helsingin  

kaupunginmuseo.



Moni kotipalo lähtee keittiöstä
Joulunaikaan keittiössä tehdään paljon ruokaa ja kodit koristellaan elävällä kynttilänvalolla.  
Hyvä juttu kun muistaa tarvittavan varovaisuuden. Liesi on ylivoimaisesti eniten kotipaloja  
aiheuttava kodinkone. Kynttilät ja tuikut ovat vaarattomia, kun ne on sijoitettu turvallisesti  
eikä niitä jätetä palamaan valvomatta.

 T urvallisuus- ja kemikaaliviraston 
ylitarkastaja Jukka Lepistö on pereh-
tynyt kotien sähköpaloihin. Tukesin 

pelastusviranomaisilta saamien tietojen mu-
kaan keittiön liesi tai uuni on syynä kodissa 
syttyneeseen tulipaloon selvästi useammin 
kuin muut laitteet.

– Äiti tai isä laittaa ruokaa tai leipoo. 
Lapsi alkaa itkeä tai kännykkä soi kesken työn. 
Levy jää päälle ja unohtuu, kun ajatus siirtyy 
muualle. Lieden ja kuuman levyn vieressä on 
esimerkiksi muovinen ruokailuvälinekippo, 
muovipussi täynnä hedelmiä tai jotain muuta 
helposti palavaa. Muovi sulaa kuuman levyn 
puolelta ja astia kaatuu liedelle tai kuumuus 
saa lieden vieressä olevan muovin, paperin 
tms. materiaalin syttymään, Jukka Lepistö ku-
vaa yhtä syttymissyytä.

– Toinen iso riski ovat kotieläimet ja lapset. 
Ainakin koirat ja isot kissat hyppäävät usein 
edestäpäin liettä vasten, jos sieltä tuoksuu ruo-
an haju, ja kääntyvät siitä sitten sivulle ja tassu 
pyyhkäisee levyn päälle. Lapsilla taas kyse on 
usein leikistä tai kokeilusta, Lepistö jatkaa.

– Aikuisilla vastaavaa tapahtuu esimerkik-
si, kun tuodaan ostoksia keittiöön. Ahtaassa 
ja kiireessä pyyhkäistään huomaamatta levy 
päälle ja palo lähtee tästä, Lepistö lisää.

– Toimiva palovaroitin esimerkiksi keittiön 
viereisessä huoneessa niin, ettei varoitin ala 
piipata normaalin ruoanlaiton yhteydessä, on 
halpa ja hyvä keino estää isoja henkilö- ja omai-
suusvahinkoja, Lepistö tietää kokemuksista.

Käyttöohjeiden luku on tärkeä osa tur-
vallisuutta. Jukka Lepistö muistuttaa, että 
kaikkia koneita pitää käyttää, hoitaa ja huol-

taa valmistajan ohjeiden mukaan, jos halutaan 
elää turvallisesti. Käyttöohjeet löytyvät usein 
netistä, vaikka ne olisivat kadonneet.

– Esimerkiksi jää-pakastinkaappien taka-
puolen ritilät pitää imuroida riittävän usein. 
Sähkölaitteiden pito vaihtelevissa lämpötila-
oloissa, esimerkiksi pakastin parvekkeella, 
kerryttää niiden sisälle kosteutta ja voi aihe-
uttaa kipinöintiä ja tulipalon, Lepistö kertoo.

– Jatkojohtoja tulisi käyttää suositusten mu-
kaan vain väliaikaisesti ja ainakin varmistaa, 
että johdot ovat ehjiä ja ettei niiden rasioihin 
pääse mitään roskaa tai kosteutta. Suosittelem-
me, että esimerkiksi televisiot ja tietokoneet 
sammutetaan virtakatkaisimesta aina käytön 
loputtua. Jos pistorasia tai jatkojohto on vialli-
nen tai löysä, se on syytä uusia heti. Jos minkä 
tahansa sähköjohdon suojakumi on irronnut 
pistokkeen liitoskohdasta, niistä on vaurioi-
tunut olennainen turvallisuuselementti, Jukka 
Lepistö muistuttaa.

Valaisimet ja sähköiset lisälämmittimet 
ovat myös monen palon taustalla. Jos kuuma 
halogeeni- tai hehkulamppuvalaisin kaatuu 
esimerkiksi lasten leikeissä sohvalle tai verho-
jen päälle, voi kangas syttyä nopeasti. Samaten 
on syytä olla erittäin varovainen kaikenlaisten 
paperivarjostinviritelmien kanssa. Sähköisissä 
lisälämmittimissä, sähköpattereissa ja saunan-
kiukaissa olennaista on, ettei niiden päällä ole 
mitään syttyvää.

– Yksi perusohje on, ettei tiski- tai pesuko-
netta saa jättää käymään yksin. Ne ovat aihe-

uttaneet monia paloja eri syiden takia, Jukka 
Lepistö toteaa vielä.

– Kynttilää ei kannata jättää yksin, sillä 
tuli karkaa tosi nopeasti esimerkiksi verhoihin. 
Kun asunnon tai parvekkeen ovi avataan, ver-
ho saattaa heilahtaa ikkunalaudalla palavien 
kynttilöiden liekkiin. Tuikut ovat myös riskite-
kijä. Ne kuumenevat kovasti ja siksi niitä ei saa 
koskaan laittaa minkään palavan päälle. Lisäk-
si tuikkujen väli pitää olla vähintään viisi sent-
timetriä. Allaspalon riski on kaikenkokoisten 
lämpökynttilöiden kanssa aina olemassa, täh-
dentää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
SPEKin projektipäällikkö Riikka Ahopelto.

Auroranlinnan taloissa on kielletty palotur-
vallisuussyistä kaikenlaisen avotulen pito par-
vekkeilla. Riikka Ahopelto muistuttaa myös 
tupakan vaaroista. Tupakkatuotteet pitäisi aina 
laittaa palamattomaan kannelliseen astiaan.

Suomessa on tuhansia kotipaloja vuo-
dessa. SPEKin mukaan kerrostalojen kotipa-
loista puolet liittyy ruoanlaittoon. •
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F Turvallisuus- ja 

kemikaaliviraston 

ylitarkastaja Jukka 

Lepistö muistuttaa 

sähkölaitteiden ai-

heuttavan tuhansia 

tulipaloja kodeissa 

joka vuosi. Kerros-

taloasuntojen  

paloista noin puolet 

lähtee jotenkin  

keittiön liedestä.

F Keittiön liesi on kotipalojen yleisin syttymis-

syy. Itse liesi ei syty, mutta päällä oleva levy 

voi sytyttää esimerkiksi ihan lieden vieressä 

olevan muovipussin palamaan. Vahinko sattuu 

yleensä, kun liesi on vartioimatta tai levy  

unohtuu tai menee vahingossa päälle.

Rasva ei kuulu viemäriin
Joulunaika on monessa kodissa hyvän ruoan valmistamista ja kinkun paistamista. Kaik-
kien kotikokkien toivotaan muistavan, että kinkkurasvat eivät missään nimessä kuulu 
asuntojen viemäreihin. Kinkkurasvat tulee ottaa talteen ja viedä talon jäteastiaan.

Viemärissä kinkkurasvalla on paha taipumus hyytyä putken seinämiin kiinni. Tästä 
on aiheutunut useita tukoksia. Monessa tapauksessa kinkkurasvan lähtökohta on voitu 
jäljittää, jolloin viemärin avaamisesta ja puhdistamisesta sekä mahdollisesta likaveden 
tulvimisesta esimerkiksi naapuriasuntoon aiheutuvat kulut on peritty vahingon aiheut-
tajalta. Lasku on voinut olla mittava. •


