
TALOYHTIÖN ASUKKAIDEN  

MUISTILISTA JOULUN AIKAAN
TÄMÄN MUISTILISTAN AVULLA JOULU JA UUSI VUOSI VIETETÄÄN TALOYHTIÖSSÄ SUJUVASTI. 

Rikkoutuneet valosarjat erilliseen keräykseen 
Tarkista jouluvalojesi kunto ennen niiden käyttöönottoa. 
Vaihda palaneet lamput uusiin välittömästi. Älä käytä rikki-
näisiä valoja, sillä ne voivat pahimmillaan aiheuttaa sähköis-
kun! 
Käytä ulkona vain ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja ja liitä ne 
ulkopistorasiaan. Varmista, että valosarjan muuntaja sopii 
ulkokäyttöön. Ulkovaloja ei saa kytkeä esimerkiksi sisäpisto-
rasiaan yhdistettyyn jatkojohtoon. 

Rikkoutuneet led -kynttilät ja valosarjat kuuluvat sähkö-  
ja elektroniikkakeräykseen. Keräyspisteet löytyvät esimerkiksi 

osoitteesta www.kierratys.info. Voit viedä sähkö- ja 
elektroniikkaromua myös Sortti-asemille.   

Joulukinkun paistorasva ei kuulu viemäriin tai 
vessanpyttyyn!
Kinkun paistorasva on kuumana juoksevaa, mutta jäähtyes-
sään se kovettuu. Paistorasva aiheuttaa hyytyessään pahoja 
tukkeutumisia taloyhtiön viemäriverkostossa. Tukkeumat 
puolestaan aiheuttavat usein hyvin laajoja ja kalliita vesiva-
hinkoja. Joulukinkun paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin tai 
vessapyttyyn. Myöskään ruuantähteet eivät kuulu vessan-
pyttyyn.

Kinkkutemppu on kerännyt kinkkurasvat hyötykäyttöön  
usealla paikkakunnalla viime vuosina. 

Lahjapaperit eivät kuulu paperinkeräykseen
Lahjapaperit eivät usein miten kelpaa keräyspaperin tai 
-kartongin joukkoon. Oikea paikka lahjapapereille on seka-
jäteastia. 
Lajittele lahjojen kiiltävät muoviset käärenauhat sekajättee-
seen. Paperinarut sopivat kartonkikeräyksen. Nauharuusuk-
keet ja kankaiset lahjanauhat kannattaa mahdollisuuksien 
mukaan säästää ja käyttää uudelleen.

HSY:n Jäteoppaan avulla lajittelet roskasi oikein!  
Tutustu palveluun osoitteessa hsy.fi/jateopas 

Litistä pakkauslaatikot jäteastioihin – älä täytä 
jäteastioita turhaan
Joulun aikaan taloyhtiöiden jäteastiat usein pursuavat yli 
äyräiden. Säilytä kuivat ja haisemattomat roskat mikäli 
mahdollista asunnossa ja vie ne taloyhtiön roskapisteeseen 
jäteautojen käytyä, jolloin ne mahtuvat paremmin jäteas-
tioihin.

Helpota kaikkien asukkaiden joulua litistämällä pakkauslaati-
kot, ennen kuin viet ne pahvinkeräys- tai sekajäteastioihin. 

Muista paloturvallisuus 
Jos poltat kynttilöitä tai ulkotulia, valvo niiden palamista. 
Tuli voi valvomattomana aiheuttaa vaaratilanteen hyvin 
nopeasti. Varmista, että asunnossa on toimiva palovaroitin. 

Jos poltat ulkotulia, valvo myös niiden palamista ulkona. 
Ulkotulia ei saa sijoittaa puiselle kuistille tai muuten lähelle 
palavaa materiaalia.  

Anna naapureille joulurauha 
Taloyhtiön hiljaisuusaikoja kuuluu noudattaa myös jouluai-
kaan. Vältä siivousta, tamppausta, pyykkäystä tai muuta 
kovaäänistä työskentelyä joulurauhan aikana. Huolehdi, että 
myös perheesi ja lemmikkisi rauhoittuvat joulun viettoon. 
Muista toivottaa naapureillesi hyvää joulua, jos törmäät 
heihin pihalla tai rappukäytävässä!  

Turvaa kotisi joululomaksi 
Pidä asuntosi asutun näköisenä, vaikka olisit poissa kotoa 
joululoman. Pyydä rivitalossa naapuria tai ystävää lakaise-
maan lumet oven edestä ja kerrostalossa varmistamassa, 
että postit ovat kokonaan postiluukusta sisään työnnettyinä. 
Laita turvalukko kiinni. Varmista, että huollolla on turvalukon 
avain, jos loman aikana tulee tarve päästä asuntoon sisään 
esimerkiksi vesivahinkotilanteessa. 

Noudata varovaisuutta ilotuliteiden kanssa
Ilotulitusrakettien kanssa on noudatettava äärimmäistä 
varovaisuutta taloyhtiön alueella. Ilotulitteita ei saa ampua 
parvekkeelta ja ne tulee suunnata poispäin rakennuksista, 
autoista ja ihmisistä. Käytetyt ja likaantuneet pahviset ilotuli-
tepakkaukset kuuluvat sekajätteeseen. 

Joulukuuset kerätään jäteastioiden tyhjennyk-
sen yhteydessä 
Useimmissa kaupungeissa jätehuolto huolehtii kuusien pois-
viemisestä loppiaisen jälkeen. Tällöin voit jättää joulukuusen 
jäteastioiden yhteyteen siten, ettei se estä normaaleja jäte-
astioiden tyhjennyksiä. Jos taloyhtiössäsi ei ole järjestetty 
joulukuusien keräystä, kuusen voi viedä erilliselle kuusenke-
räyspaikalle tai Sortti-asemalle, pilkkoa polttopuuksi tai voit 
myös palastella kuusen sekajäteastiaan. Muovikuusi hävite-
tään sekajätteenä.

Tarkista HSY:n sivuilta ohjeet kuusien keräykseen: hsy.fi. 

 
Braleva toivottaa hyvää ja rauhallista joulua sekä onnellista 
uutta vuotta!

OTA MUISTILISTA TALTEEN!
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