Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin
Відповіді на часті запитання
Taloissa on keskuslämmitys. Pattereissa on termostaatit ja niitä voi säätää vähän. Kesän kuumuutta saa pois
pitämällä auringonpuolen verhot kiinni, jos verhot ovat riittävän pimentävät. Lisäksi kannattaa tuulettaa
yöllä avaamalla pienet ikkunat tai parvekkeen ovi.

У будинках центральне опалення. Батареї мають термостати їх можна самостійно
регулювати. В літню спеку можете закривати штори на сонячній стороні, якщо штори досить
темні. Крім того, вночі слід провітрювати приміщення , відкриваючи невеликі вікна або
балконні двері.
Ilmanvaihto toimii yhteisesti koko talossa. Poistoilmakone poistaa ilmaa koko ajan kylpyhuoneesta, keittiös‐
tä ja mahdollisesta vaatehuoneesta. Pari kertaa päivässä poisto on tehostettu. Korvausilmaventtiilit, jos
niitä on, ovat ikkunoiden yläpuolella olohuoneessa ja makuuhuoneissa. Korvausilmaventtiilit kannattaa
pitää auki.

Вентиляція працює по всьому будинку. Витяжний блок постійно витягає повітря з ванної
кімнати, кухні та гардеробної (якщо така є). Пару разів на день витяжка повітря
посилюється. Змінні повітряні клапани, якщо такі є, розташовуються над вікнами у вітальні
та спальні. Змінні повітряні клапани повинні залишатися відкритими.
Vesi ja sähkö kuuluvat majoitukseen, eikä niistä laskuteta maksuttomaan majoitukseen oikeutettua. Veden
kulutuksen voi tarkistaa itse kylpyhuoneen laipion luukun takana olevasta mittarista. Sähkön kulutusta ei
voi itse tarkistaa mistään.

Вода та електроенергія входять у вартість проживання, з вас не буде стягуватися оплата, так
як житло надано вам безкоштовно. Витрату води можна перевірити самостійно за
лічильником за дверима перегородки ванної кімнати. Споживання електроенергії неможливо
перевірити самостійно.
Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään. Jos syttyy tulipalo, porraskäytävässä olevat tavarat voivat vaaran‐
taa poistumisturvallisuuden, kun savun vuoksi ei välttämättä näe kulkureitillä olevia tavaroita. Lisäksi var‐
sinkin vaunut voivat tuottaa palaessaan myrkyllisiä kaasuja. Vaunuja säilytetään usein parvekkeilla tai vaik‐
ka eteisessä. Polkupyörät kannattaa lukita talovarastoon.

Ніколи нічого не зберігайте на сходових клітках та проходах. У разі пожежі речі на сходовій
клітці можуть поставити під загрозу безпеку пересування до виходу, тому що може бути
погана видимість через задимлення. Крім того, дитячі візки, можуть виділяти токсичні гази
при горінні, тому їх краще зберігати на балконах або навіть у коридорі біля своїх дверей.
Велосипеди повинні бути зачинені у відведеному для того приміщенні будинку.
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Jos jotakin ongelmia asunnossa ilmenee, niin asukkaan täytyy soittaa huollon päivystäjälle. Päivystysnume‐
ro löytyy avainten kanssa luovutetusta yhteystiedot‐paperista sekä talon ilmoitustaululta. Huollon päivys‐
tyksen numero kannattaa tallentaa omaan puhelimeen. Talon omalle kiinteistönhoitajalle voi lähettää myös
Whatsapp‐viestejä. Kätevin tapa ilmoittaa ongelmasta voisi olla lähettää kuva ongelmasta, asunnon osoite
ja tieto siitä, saako asunnossa käydä ongelman vuoksi yleisavaimella.

Якщо в квартирі виникають якісь проблеми, то мешканець повинен викликати сервісного
працівника. Номер служби екстреної допомоги можна знайти в контактному папері, який
надається разом із ключами, та на дошці оголошень будинку. Бажано зберегти номер
служби екстреної допомоги на телефоні. Ви також можете надсилати повідомлення Whatsapp керівнику власного будинку. Найзручнішим способом повідомити про проблему може
бути надсилання фотографії проблеми, адреси квартири та того, чи можна зайти до вашої
квартири, для вирішення проблеми, за допомогою загального ключа.
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