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Pääportin uusimisen aiheuttamat muutokset:
1. Alustavasti portti on kiinni yöaikaan arkisin 21.00 – 5.30 ja viikonloppuisin 21.00 – 7.30.
Tarkennamme myöhemmin portin aukioloaikoja ja avautumistoimintoja asiakastarpeiden
mukaisesti.
2. OSITTAINEN AVAUS KEVYELLE LIIKENTEELLE: Kiinni oleva portti avautuu ulkoa tullessa
numerokoodilla ja sisältäpäin poistuessa painikkeella. – Numerokoodit ja niiden
käyttöönoton siirtymäaika ilmoitetaan myöhemmin.
a. Toistaiseksi portti avautuu vain osan matkaa entiseen tapaan vanhalla koodilla
1010*
b. Aidan sisäpuolinen avauspainike on vielä tilapäinen ja se uusiutuu paremmaksi
lähipäivinä komponenttien saapuessa.
3. TÄYSI AVAUS AJONEUVOLIIKENTEELLE: Kiinni oleva portti avautuu ulkoa tullessa aiempaan
tapaan puhelinsoitolla ja poistuessa automaattisesti tiepinnan ajoneuvotunnistimella.
a. Avautumistoimintaan tarvittava puhelinnumero rekisteröidään käyttöön
toimistomme kautta: anna.kailaheimo@gpf.fi
040-7079 125
b. Avaava puhelinsoitto voidaan soittaa mistä tahansa etänä, ja näin ollen päästää
poikkeusaikaan kulkeva ajoneuvollaan tehdasalueelle.
4. TURVARAJAT:
a. Portin sulkureunassa on kuminen kevyttoiminen turvaraja, mikä toimiessaan avaa
portin uudestaan, joten ihmistä se ei satuta. Silti portin mennessä hitaasti kiinni,
sen väliin ei saa juosta, vaan avauspainikkeella / numerokoodilla on käynnistettävä
avaus uudelleen.
b. Lisäksi tiepinnassa portin lähellä on meno-paluu-ajoneuvotunnistimet, jotka estävät
ajoneuvojen kolhut. Ajoneuvotunnistimet eivät tunnista polkupyöriä joten niillä
liikkuessa on tarvittaessa käytettävä sisäpuolen avauspainiketta tai ulkopuolen
numeropaneelia.
5. MAHDOLLISET TOIMINTAVIRHEET:
a. Porttiurakoitsijan sekä henkilökuntamme testaus- ja tarkastustoimistamme
huolimatta portin toiminnassa saattaa ilmetä virheitä, kuten jumittumista tai
kolhiintumista, joten pyydämme heti yhteydenottoa asiasta:
1. Juha Konsti
0400-2100 79
juha.konsti@faneerinkiinteistot.fi
2. Kaj-Erik Bergholm
046-9311 631
ke.bergholm@faneerinkiinteistot.fi
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Postilaatikoiden sijaintimuutokset:
1. Siirrämme postilaatikot aidasta nurmikon reunassa olevaan uuteen telineeseen.
2. Toivomme vuokralaisiltamme tulevan käyttöön mahdollisimman paljon samanlaisia, jo
olemassaolevien kaltaisia, Stalan ruostumattomia postilaatikoita siistin yhdenmukaisuuden
ja samanlaisten kiinnitysten vuoksi. Muunkinlaiset postilaatikot ovat tietenkin edelleen
sallittuja. Siirto tapahtuu huoltomiestemme toimesta.
Palaamme näihin asioihin uudelleen vielä tämän elokuun 2019 kuluessa tarkentamalla toimintoja.

Ystävällisesti
Anna Kailaheimo
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