SUOJAA
KOTI JA VAPAA-AJAN ASUNTO

Varmuuslukot ja kodin
murtohälytysjärjestelmä vähentävät
kotimurron riskiä. Pidä koti asutun
näköisenä. Huolehdi, ettei vapaa-ajan
asunto kärsi vahinkoja talven aikana.

TORJU KOTIMURTO

Kun lähdet lomalle

Lukitse ja suojaa omaisuutesi

 Jätä koti asutun näköiseksi.
 Pyydä tuttavia tyhjentämään postilaatikko
sekä leikkaamaan nurmikon ja kastelemaan
kasvit.
 Käytä ajastinta, jolla valot syttyvät ja
sammuvat.
 Sovi naapuruston kanssa ympäristön
tarkkailemisesta.
 Älä jätä puhelinvastaajaan viestiä, jossa ilmoitat olevasi poissa kotoa.
 Älä ilmoita julkisesti sosiaalisessa mediassa
tai muuten internetissä olevasi lomamatkalla.

 Huolehdi, että kodissasi on vankat ovet ja
lukot.
 Asennuta varmuuslukot kaikkiin ulko-oviin
ja käytä niitä aina asunnosta poistuessasi.
 Sarjoita lukot muuton yhteydessä uudelleen.
 Voit täydentää lukitusturvaa rakoraudoilla, saranatapeilla, ovisilmällä ja
varmuusketjulla.
 Suojaa maarajassa olevat ikkunat esimerkiksi vahvalla koristekalterilla tai
teräslankaverkolla.
 Merkitse arvokas omaisuus.
 Kiinnitä ovenpieleen omaisuuden merkitsemisestä kertova tarra.
 Käytä kodin murtohälytys- ja turvajärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen vakuutusyhtiöiden hyväksymiä asennusliikkeitä ja
laitteita.
 Älä kiinnitä kotiavaimiin tai avainperään nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa.
 Sulje ikkunat asunnosta poistuessasi.

HUOLEHDI VAKUUTUSTURVASTA
Vakuutustuotteissa on eroja. Tarkista etukäteen,
mitä koti- ja vapaa-ajan asunnon vakuutuksesi korvaa ja mikä on omavastuun osuus. Noudata
vakuutusyhtiön suojelu- ja turvallisuusohjeita.

Murtovahingon tapahduttua
 Tee murtovahingosta poliisille rikosilmoitus.
Pyydä ilmoituksesta jäljennös vakuutusyhtiötä varten.
 Estä lisävahingot sulkemalla ovet ja ikkunat
tilapäisesti.
 Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja tee
vahinkoilmoitus.
 Selvitä vahinkotarkastajan käynnin tarve ennen korjaustöiden aloittamista ja vahingoittuneen omaisuuden hävittämistä.
 Tee yksilöity luettelo varastetusta tai vahingoittuneesta omaisuudesta vahinkoilmoituksessa pyydetyllä tavalla.

www.vahingontorjunta.fi

PIDÄ HUOLTA VAPAA-AJAN ASUNNOSTA

Suojaa murroilta
 Vie kaikki arvokas ja arvokkaan näköinen
talveksi pois.
 Lukitse kaikki ovet ja ikkunat. Jätä verhot
auki.
 Sovi lähinaapureiden kanssa kesämökin
silmälläpidosta.
 Asenna tarvittaessa mökkitielle lukittava
puomi.

Suojaa talvivahingoilta
 Tyhjennä syksyllä kesävesijohdot, sadevesisäiliöt, kodinkoneet, muuripadat ja muut astiat vedestä.
 Kytke sähköt pois pääkytkimestä.
 Sulje kaivon kansi kunnolla.
 Suojaa savupiippu piippuhatulla ja aseta
päälle paino.
 Sulje savupiipun sulkupelti, jos savupiipussa
ei ole piippuhattua. Suojaa ilmanvaihtoaukot
verkolla, mutta älä tuki niitä.
 Puhdista rännit ja syöksytorvet roskista.
 Tarkista katon ja tikkaiden kunto.
 Nosta laituri tarvittaessa maihin.

 Siirrä perämoottori talveksi lukittuun tilaan.
 Nosta vene tukeville pukeille, peitä ja lukitse
kiinni tukevaan puuhun tai tankoon.
 Ota veneen ja perämoottorin tunnistetiedot
talteen.
 Talven aikana ja erityisesti myrskyjen jälkeen käy tarkistamassa tai pyydä lähiasukasta tarkistamaan vapaa-ajan asunnon
tilanne.

Lumet pois katolta
 Tarkista talvella kattojen lumitilanne.
 Poista tarvittaessa lumet rakennusten katoilta. Käytä turvavaljaita.
 Lumi poistetaan siten, että lumen paino vähenee katolta tasaisesti molemmilta
lappeilta.
 Varo vaurioittamasta kattorakenteita ja
katetta.

Mökille talven jälkeen
 Kun otat tulipesät käyttöön, esilämmitä tulipesien hormit hitaasti ja varovasti.
 Pidä häkä- ja kaasuvaroittimet sekä alkusammutusvälineet käyttökunnossa.
 Tarkista palovaroittimen kunto.

 Pyydä nuohoojaa tarkistamaan tulisijojen,
hormin ja piipun kunto.
 Vapaa-ajan asunnon tulisijat ja hormit tulee
nuohota kolmen vuoden välein.
 Tarkista sähkölaitteiden kunto talven
jälkeen.
 Älä käytä viallisia laitteita lainkaan, vaan
korjauta ne tai vaihda uuteen.
 Tarkista kaasulaitteiden letkut ja liitokset
ennen käyttöä.
 Selvitä mökkisi karttakoordinaatit hälytysajoneuvojen kutsumisen varalta.

