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Palvelemme

Joulunpyhinä palvelemme päivystäen.

Päivystysaikana teemme välttämättömät työt,
jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään,
kuten

Palvelemme myös jouluna

•
•
•

Joulunajan pyhinä huoltoyhtiömme palvelee päivystyspalveluna.
ovenaukaisuttehdään vain välttämättömimmät työt, jotka
Päivystysaikana
vesivahingot
eivät
voi odottaa seuraavaan arkipäivään, esimerkiksi:

turvallisuuteen kuten lukitukseen,
valaistukseen tai ikkunoiden rikkoutumiseen
•liittyvät
ovenaukaisut
työt
•
vesivahingot auttaminen hätätapauksissa
• viranomaisten
•
•

viranomaisten auttaminen hätätapauksissa
turvallisuuteen liittyvät, esimerkiksi lukitukseen, valaistukseen tai ikkunoiden rikkoutumiseen liittyvät työt.

Joulunajan pyhinä huoltoyhtiömme palvelee päivystyspalveluna.
Päivystysaikana tehdään vain välttämättömimmät työt, jotka
eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään, esimerkiksi:

Joulusauna lämmitetään
ovenaukaisut kaikissa taloissa, jossa
vesivahingot sitä on pyydetty. Seuraa
viranomaisten auttaminen hätätapauksissa
aikatauluja taloyhtiösi
turvallisuuteen liittyvät, esimerkiksi lukitukseen, valaistukseen tai ikkunoiden ilmoitustaululta.
rikkoutumiseen liittyvät työt.

•
•
•
•

PÄIVYSTYS
24/7 0500 607 350

PÄIVYSTYS
24/7 0500 607 350

Muistathan myös

Lumityöt ja liukkaudentorjunta toteutetaan välttämättömiltä osin, käytössä oleven resurssien mukaan. Myös asukkaat
saavat käyttää hiekoitushiekkaa taloyhtiön piha-alueilla tarpeen
mukaan.

Mukava joulu kerrostalossa
Joulun paloturvallisuus
•
•
•
•

Kiinteistöpalvelu
Palvelemme myös jouluna
Oy:n
väki
Joulusauna

Lumityöt ja liukkaudentorjunta toteutetaan välttämättömiljoulunaikana, että ylimäätä osin, käytössä oleven resurssien mukaan. Myös asukkaat
räisten mattojen käyttö ja
saavat käyttää hiekoitushiekkaa taloyhtiön piha-alueilla tarpeen
tavaroiden säilytys käytämukaan.

vässä on kiellettyä, ja pihan
pelastustiet on pidettävä
avoinna.

älä jätä palavia kynttilöitä vartioimatta
roihut tai avotulet eivät kuulu parvekkeelle
varmista palo- ja häkävaroittimien toimivuus
jos sähkölaite syttyy palamaan, irrota ensin pistoke ja peitä sitten palava 		
kohde sammutuspeitteellä tai muulla paksulla peitteellä

Joulun

Joulun ja uudenvuoden jätteet
paloturvallisuus

• kinkun paistorasva, joulukukat ja ruoantähteet kuuluvat biojätteeseen
• älä jätä palavaa kynttilää vartioimatta
• litistä lahjapakkaukset ja vie ne kartonkikeräykseen
• roihut
tai muut avotulet
eivät
kuulu
• sujauta uuden vuoden tinat pienmetallin
tai vaarallisten
aineiden
			
parvekeelle
keräysastioihin
• koristeita
varmistabiojäteastian
palo- ja häkävaroittimien
• vie joulukuusi kokonaisena ja ilman
viereen

toimivuus
Lumityöt ja liukkaus • jos jokin sähkölaite syttyy palamaan,
irroita turvallisuudesta
ensin pistoke jajapeitä
sitten
Huolehdimme myös joulun aikaan kulkuväylien
liikenteen
palava
esine
sammutuspeitteellä
sujumisesta. Suoritamme välttämättömät lumityöt ja liukkaudentorjunnan tai
muulla paksulla tekstiilillä
tarpeen mukaan.

24/7
0500 607 350
PÄIVYSTYS

Joulusaunaan!

Joulusauna lämmitetään
taloissa, jossa
sitä on pyydetty.
Saunavuorot näet talon
ilmoitustaululta.

Joulun
paloturvallisuus

Joulun ja
älä jätä palavaa kynttilää vartio
uudenvuoden•• jätteet
roihut tai muut avotulet eivät
•
•
•
•

litistä poisheitettävät lahjapakkaukset
ja
parvekeelle
-kassit ja vie keräyspisteeseen
• varmista palo- ja häkävaroittim
kinkun paistorasva, joulukukat
ja ruoantoimivuus
tähteet kuuluvat biojätteeseen
• jos jokin sähkölaite syttyy pala
irroita ensin
pistoke ja peitä s
uuden vuoden tinat kuuluvat
vaarallisten
palava
esine
sammutuspeittee
aineidenMuista
tai pienmetallin
keräysastioihin
myös joulunaikaan!
muulla
paksulla
tekstiilillä
joulukuusen
voi hävittää
se kokoMattojen
käyttö javiemällä
tavaroiden
säilytys
naisena käytävässä
ja koristeetta
bioastian ja
viereen
on kiellettyä
pihan

24/7 Kiinteistöpalvelun
Käyntiosoite:
Eteläpuistonkatu 5, Kot
PalveluPisteen
Kiinteistöpalvelun PalveluPiste
0500
607
350
poikkeus
aukioloajat:
Avoinna: ma-pe 8.30Käyntiosoite:
PÄIVYSTYS

pelastustiet tulee pitää avoinna.

24.-26.12. vain päivystys
Eteläpuistonkatu 5, Kotka
31.12.
suljemme
15.30 net
Vikailmoituksen
teet helposti
ja klo
nopeasti
Avoinna: ma-pe 8.30-15.30
1.1. ja 6.1. vain päivystys

Vikailmoituksen teet helposti ja nopeasti netistä: www.kotkankiinteistopalvelu.com
Vikailmoitus helposti ja nopeasti netissä: www.kotkankiinteistopalvelu.com (24 h)

