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MITEN TOIMIA KERROSTALON HUONEISTOPALOTAPAUKSESSA
1. PELASTA JA PELASTAUDU
		
		
		

Liiku matalana. Pelasta ne, joita vaara ensisijaisesti uhkaa.
Jos palo on naapurihuoneistossa ja porrashuone on täyttynyt savulla, pysy omassa huoneistossasi
ja pidä porrashuoneeseen johtavat molemmat ovet suljettuina
Tuuleta huoneistoasi mahdollisuuksien mukaan. Älä käytä hissiä.

2. ILMOITA
		
		
		

Tee hätäilmoitus hätänumeroon 112.
Ilmoita naapureille palotilanteesta, ensin yläpuolella asuville.
Älä jää tekemään hätäilmoitusta palavaan huoneistoon, jos et voi varmistaa poistumismahdollisuuttasi.

3. SAMMUTA
		
		
		
		

Jos katsot, että kykenet sammuttamaan, tee se!
Muista kuitenkin varmistaa ulospääsymahdollisuutesi.
Jos käytettävissäsi ei ole varsinaista alkusammutusvälinettä, voit tuoda vettä ämpärillä tai vaikka kattilalla.
Esimerkiksi kytevän peiton tai roskakorin voi viedä kylpyhuoneeseen ja sammuttaa suihkulla.

4. RAJOITA
		
		
		

Jos et pysty sammuttamaan paloa, sulje palokohteena olevan huoneen ikkuna ja ovi.
Poistuessasi, sulje huoneiston kaikki ikkunat ja ovet.
Kerrostalohuoneistosta poistuttaessa on erityisen tärkeää sulkea porrashuoneen ovi.

5.OPASTA
		

Opasta palokunta kohteeseen.
Lähde: phpela.fi,
http://www.phpela.fi/fi/ennaltaehkäisy/ohjeet_ja_lomakkeet/toiminta_kerrostalopalossa

JOULUN AIKAAN TÄRKEÄTÄ MUISTAA KYNTTILÖISTÄ JA ULKOTULISTA!
• Valitse hyvä kynttilänjalka, joka ei kaadu eikä pala.
• Sijoita kynttilät turvallisesti niin, ettei niiden lähellä, vieressä tai yläpuolella ole mitään syttyvää.
• Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa (5 cm).
• Pidä tikut ja tuikut pois lasten ulottuvilta. Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa.
• Sammuta kynttilät aina, kun poistut huoneesta.
Aseta ulkotulet riittävän etäälle ja valvo niitä. Ulkoroihut tulee sijoittaa vähintään kolmen metrin päähän kulkutiestä, jotta
tuli ei pääse tarttumaan ohikulkijoiden vaatteisiin. Rakennuksiin tulee olla etäisyyttä tulen koosta riippuen 3–10 metriä.
lähde:spek, http://www.spek.fi/suomeksi/palot

YHTEYSTIETOMME
HIIDENKIVI OY
toimisto/isännöitsijä/huolto p. 873 320
päivystys		
p. 0400 711 180
sähköposti: hiidenkivi@ahu.fi
RIIHELÄN HUOLTO OY
toimisto/huolto
p. 872 9600
isännöitsijä
p. 872 9610
päivystys
p. 020 428 2090
sähköposti: riihelanhuolto@ahu.fi
SAKSALAN HUOLTO OY
toimisto/isännöitsijä
p. 873 8600
huolto ja päivystys
p. 873 8600
sähköposti: saksalanhuolto@ahu.fi

SALPAKANKAAN HUOLTO OY
toimisto/isännöitsijä
p. 780 8085
huolto
p. 780 8085
päivystys
p. 0400 250 910
sähköposti: salpakankaan.huolto@phnet.fi
SATULAKADUN HUOLTO OY
toimisto/isännöitsijä
p. 0207 589 860
huolto ja päivystys
p. 0207 589 869
lankap. 8,21snt/min + 6,9 snt/min (alv 22 %)
matkap. 8,21 snt/min + 14,9 snt/min (alv 22 %)		
sähköposti: satulakadunhuolto@ahu.fi
TANSSIMÄEN HUOLTO OY
toimisto/isännöitsijä
p. 877 560
huolto
p. 050 547 7374			
sähköposti: tanssimaenhuolto@ahu.fi
TENAVANHUOLTO 0Y
toimisto/isännöitsijä
p. 734 7780
huolto ja päivystys
p. 0400 498 720
sähköposti: tenavanhuolto@ahu.fi

LAHDEN PUTKIHUOLTO ON NYT HANAKAT

L

ahden Putkihuolto Oy on liittynyt 1.1.2008 valtakunnan laajimpaan LVI-alan
yhteenliittymään, Hanakat-ketjuun. Putkihuolto on Hanakat-ketjun 78. jäsenliike ja se
palvelee noin 200.000 asukasta Päijät-Hämeen alueella.

Hanakat
Hanakat on LVI-alan suunnannäyttäjä ja asiantuntijaliike, jonka tavoitteena on olla
paikkakunnalla johtava kuluttajille suunnattujen LVI-ratkaisuiden ja kokonaispalvelujen
toteuttaja. Hanakat-ketjussa panostetaan kasvuun ja uusiin palvelukonsepteihin.

Ainutlaatuinen Hanakat-kokonaispalvelukonsepti
Hanakat tarjoaa kuluttajille laadukkaita ratkaisuja lämmitykseen, vesihuoltoon,
ilmanvaihtoon, kylpyhuoneisiin, jätevesi- ja piharakentamiseen. Hanakatkokonaispalvelukonsepti on ainutlaatuinen alalla: se sisältää uudis-, korjaus- ja vapaaajanrakentamiseen LVI-suunnitelmat, laatutuotteet, asennuksen, käyttöopastuksen,
huollon ja varaosat. Kuluttajan hyödyt kokonaispalvelusta ovat moninaiset:
urakoitsijoiden etsiminen ja kilpailuttaminen eri työvaiheisiin poistuu, takuut säilyvät,
aikaa säästyy ja useimmiten keskitetyt ratkaisut ovat myös edullisempia.
Lisätietoja

Hanakat Lahden Putkihuolto Oy
Jari Kallijärvi, toimitusjohtaja
jari.kallijarvi@lph.fi
0440 882 660
Pätiälänkatu 3, 15150 Lahti
www.hanakat.fi, www.lph.fi

Hanakat-asiantuntija palvelee ja tarjoaa toimivia

LVI-kokonaisratkaisuja!
Pätiälänkatu 3, Lahti
Möysän koulua vastap.
avoinna ma-pe 8-18
www.lph.fi

Puhelin (03) 882 660
Vikapäiv. 050 554 6541

(työajan ulkop.)

