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TUOTTEEN YLEISKATSAUS

76cm-150cm
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24

15 kuukautta-12 vuotiaille

Sperling-Fix i-Koko
KÄYTTÖOHJE
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≤18 kg
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UNECE ohjesääntö nro. R129
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JOHDANTO

Kiitos, ett valitsit AVOVA Sperling-Fix i-Size:in, lapsesi turvallisen
matkustuksen varmistamiseksi. Istuin on suunniteltu, testattu ja
sertiﬁoitu Tehokkaat Lapsiturvallisuusjärjestelmät (UNECE R129) .
Hyväksyntätunnuksen E (ympyrässä) ja hyväksyntänumeron
sijaintipaikka on oranssilla hyväksyntäetiketillä (tarra lastenistuimella).
Tämä istuin on suunniteltu 76 - 150 cm pitkille, noin 15 kuukautta 12 vuotta vanha. Kun sitä käytetään 135 - 150 cm pituisille lapsille
säädettynä, Sperling-Fix i-Size ei ehkä sovi kaikkiin ajoneuvoihin,
esimerkiksi ajoneuvon valitun kiinnityspaikan katon mataluuden takia.
On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ENNEN istuimen asentamista.
Istuimen epäasianmukainen asennus ja/tai käyttö voi vaarantaa lapsesi
turvallisuuden. Tämä käyttöohje tulisi pitää käsillä lastenistuimen
lokerossa ⑮ kaikkina aikoina.

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:
VAARA VAARA Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka, ellei sitä vältetä,
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VAARA Nuoren lapsen liite ⑫ sisältää iskunvaimennusvaahdon
ja sitä on käytettävä, kunnes lapsi on 2 vuotta vanha. 2 vuotiaasta
eteenpäin nuoren lapsen liite voidaan poistaa. Pääntuen kansi sisältää
iskunvaimentavan lisävaahdon molemmilla puolilla. Tätä vaahtoa on
käytettävä, kunnes lapsi on 4 vuotta vanha. Iästä 4 eteenpäin tämä
vaahto voidaan poistaa pääntuen peitteestä.

VAARA

aina, kun mahdollista, suurimman turvallisuuden saavuttamiseksi.

VAARA

FI

22
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4
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kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä.
VAROITUS VAROITUS Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan, ellei sitä vältetä.
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Valmistettu Saksassa

VAARA Käyttö takaistuimella: Tuvallisuussyistä, liikuta etuistuinta
eteenpäin tarpeeksi, jotta lapsen jalat eivät ylettyisi etuistuimen selkänojaan.
VAROVAISUUS Jäykät kohteet ja muoviset osat Sperling-Fix i-Koossa on
sijoitettu ja asennettu siten, etteivät ne ole vastuussa, ajoneuvon jokapäiväisen
käytön jälkeen, joutua loukkuun liikkuvasta istuimesta tai ajjoneuvon oveen.

VAROITUS Ajoneuvon istuimissa voi olla merkkejä kulumisesta lastenistuimen
käytön seurauksena. Tämän välttämiseksi voidaan käyttää auton istuintyynyjä.

VAROVAISUUS VAROVAISUUS Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa

VAARA AVOVA Sperling-Fix i-Size istuin on, eteenpäin katsovassa
asennossa kiinnitettynä, tarkoitettu 76 - 150 cm pituisille lapsille.
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VAARA AVOVA Sperling-Fix i-Kokoa voidaan käyttää vain
ajoneuvoissa, jotka sopivat ISOFIX ankkurointipisteisiin 21 ja
ylälieskan ankkurointipisteeseen lapsille, jotka ovat 76 ja 100 cm välillä.
1. Olkahihnan opas

7. 5 pisteen valjaan säädin

13. Päätuen säätökahva

19. Istuimen pohja

2. Rintatyyny

8. Kallistuksen säätökahva

14. Ylälieka

20. ISOFIX liitosopas

3. 5 pisteen valjaan solki

9. Valjaiden säätöpainike

15. Käyttäjän oppaan lokero

21. ISOFix ankkurointipisteet (auto)

4. Lantiovyön ohjain

10. Istuimen tyynyt

16. Yläliean säädin

22. Selkätuki

5. ISOFIX ilmaisin

11. 5 pisteen valjaat

17. Yläliean koukku

23. Integroitu sivuiskun suoja

6. ISOFIX vapautusvipu

12. Nuoren lapsen vahvike

18. ISOFIX liitin

24. Päätuki

AVOVA Sperling-Fix i-Koko voidaan asentaa eteenpäin katsomalla
lukitsemalla ISOFIX liittimet ⑱ ISOFIX ankkurointipisteisiin 21 ja
liittämällä ylälieska ⑭ ajoneuvon ylälieskan ankkurointipisteeseen.
Se on yhteensopiva ajoneuvojen tavanomaisten istuinten kanssa. Lue
käsikirja.
20
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VAARA

Varmista, että kaikki matkustajat tuntevat lapsen
vapauttamisen tavan hätätilanteessa..

1. Sovita ISOFIX liitosoppaat ⑳
ajoneuvon ISOFIX ankkurointipisteisiin
21 .

sattuessa aiheuttaa vahinkoa lapsille ja aikuisille.

VAARA Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, jotka voivat
vahingoittaa lastenistuimen rakennetta.

VAROITUS On suositeltava käyttää ISOFIX asennusohjaimia
asennuksen edesauttamiseen. Niiden avulla voidaan ehkäistä ajoneuvon
istuimen vaurioituminen. Jos ajoneuvon istuin on taitettava, poista
ISOFIX asennusohjaimet ennen taittamista.

VAARA

AVOVA suosittelee, ettei lastenistuimia ostettaisi tai
myytäisi käytettynä.
VAROVAISUUS ÄLÄ käytä lastenistuinta yli 12 vuoden ajan. Ikääntymisen
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vuoksi materiaalin laatu voi muuttua. Sitä ei ole tarkoitettu kotikäyttöön
vaan ainostaan ajoneuvokäyttöön.

VAARA

Jos olet epävarma, ota yhteys auton istuimen valmistajaan
tai jälleenmyyjään.

3

18

ASENNUS

ESIVALMISTELUT
Poista ajoneuvon päätuki, tai aseta se korkeimpaan asentoon, jottei se
koskettaisi lastenistuimen päätukea 24 , sen ollessa korkeimmassa
asennossa.

VAARA Varmista, että se ajoneuvon istuimen selkätuki, johon
lastenistuin on kiinnitettynä, on pystysuorassa asennossa, jos
ajoneuvosi selkänojan kaltevuus on säädettävä.

6

2. Sijoita Sperling-Fix i-Koko sopivaan
ajoneuvon istuimeen, jättäen tilaa
lapsi-istuimen ja ajoneuvon istuimen
selkänojan välillä. Sijoita ylälilieka ⑭
ajoneuvon istuimen takana. Vedä yksi
ISOFIX vapautusvivuista ⑥ kunnes
kuuluu selvä "naksahdus". Vapauta vipu
sitten takaisin sen alkuperäiseen
asentoon ja vedä vipua uudelleen,
kunnes ISOFIX liitin ⑱ täysin laajenee.
Toista toiminnat toisessa ISOFIX
vapautusvivussa voidaksesi täysin
laajentaa toista ISOFIX liitintä.

VAROVAISUUS Lapsen istuin on aina vahvistettava, kun se on ajoneuvossa,

silloinkin, jos ei kuljeteta lasta, käyttämällä ISOFIX ankkurointipisteitä 21
ja ylälieskan ankkurointipistettä tai ajoneuvon 3 pisteen vyötä.
VAROVAISUUS Lastenistuin on tarkistettava määräajoin varmistamaan,
että kaikki sen osat ovat toimintakuntoisia, eikä siinä ole vaurioita.

VAARA Hävitä istuin auto-onnettomuuden tapahduttua, koska
lastenistuin voi olla vaurioitunut, eikä vauriota ole ehkä heti havaittavissa.
VAARA

VAROVAISUUS Älä altista lastenistuinta voimakkaalle suoralle auringonvalolle.
Voimakkaalle suoralle auringonpaisteelle altistettuna lastenistuin tai sen
tietyt osat voivat kuumentua, mikä voi aiheuttaa vauriota lapselle.

Jos lapsi on yli 150 cm pitkä, tai hänen olkapäänsä ovat
korkeammalla, kuin vyön olkapää-ohjain sen korkeimmassa
asennossaan ① , lapselle on hankittava pidemmille lapsille sopiva
istuin, joka voi olla esim. ajoneuvon istuin.
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5. Pidä painiketta alhaalla yläliekan
säätimessä ⑯ . Vedä lieka koukun
päähän saadaksesi haluamasi yläliekan
pituus.

VAARA Varmista, että lastenistuimen selkätuki 22 koskettaa
ajoneuvon istuimen selkätukea ja ettei ajoneuvon päätuki paina
lastenistuinta ajoneuvon selkätuesta poispäin. Voit säätää, tai jopa
poistaa ajoneuvon päätuen tarvittaessa.
VAARA

Varmista, että sekä ISOFIX ilmaisimet ⑤ että Top Tether
säädin ⑯ näkyvät vihreitä merkkejä asennuksen jälkeen.

20

4

21 18

On kuultava "napautuksia",
kun ISOFIX liittimet ottavat ajoneuvon

6. Liitä yläliekan koukku ⑰ ajoneuvon
yläliekan ankkurointipisteeseen.
Ajoneuvon yläliekan ankkurointipiste
löytyy yhdessä asemassa, joka näkyy
kuvan vasemmalla puolella. Jos epäröit,
lue ajoneuvosi käsikirja.

17

ISOFIX ankkurointipisteet onnistuneesti
käyttöön. Tarkasta ja varmista, että vihreät
merkit näkyvät molemmissa ISOFIX

5

VAARA Varmista lastenistuimen
asianmukainen kiinnitys, vetämällä sitä
ulospäin molemmilta puolilta.

KALLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN
8

14

VAARA Yläliekan pisteellä on
aina merkki, kuten alhaalla näkyy:

ilmaisimissa ⑤ .

4. Työnnä lapsi-istuinta voimakkaasti
ajoneuvon istuimen selkänojaa päin niin
pitkälle, kuin mahdollista, kunnes se
pysähtyy ajoneuvon istuimen
selkänojaan.

Älä koskaan kiinnitä lastasi lastenistuimeen 2-pisteisellä

turvavyöllä, koska se voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan
onnettomuuden sattuessa.

VAARA

⑱ ajoneuvon ISOFIX ankkurointipisteisiin
21 ISOFIX liitosoppaiden kautta ⑳ .

VAARA

Älä koskaan jätä lastasi yksin lastenistuimeen.

VAARA

Älä käytä voiteluaineita tai muuta millään tavalla Sperling-Fix
i-Kokoa, koska tämä voi vaikuttaa suuresti sen kykyyn suojella lastasi.

Käytä 5 pisteen valjaita vain ⑪ lapsesi kiinnittämiseksi,
kun hän on alle 100cm korkea. Kun kerran lapsesi on 100 cm tai
enemmän, sinun on käytettävä ajoneuvon 3 pisteen vyötä.

3. Säädä lapsi-istuimen asentoa ja kytke
molemmat lapsi-istuimen ISOFIX liittimet

Napsauta!

VAARA

VAARA

VAROVAISUUS Varmista, että matkalaukut ja muut tavarat ovat

turvallisesti kiinnitettynä.
VAROITUS Kiinnittämättömät matkatavarat voivat onnettomuuden

Yhteensopiva ajoneuvojen tavanomaisten istuinten

kanssa. Sopivan asennon saamiseksi ajoneuvossa, lue ajoneuvon käsikirjaa.

johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
3

Sperling-Fix i-Koko on hyväksytty 100 ja 150 cm välisille

pituuksille ilman ISOFIX liittimen ⑱ ja ylälieskan ⑭ käyttöä
ajoneuvoissa. AVOVA suosittelee, että käytetään ISOFIX ja ylälieskaa

7. Vedä yläliekan löysä pää ⑭ sen
kiristämiseksi.
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VAARA Vihreän ilmaisimen on
oltava näkyvä yläosan liekan
säätimessä ⑯ kun yläosan lieka on
oikein kiristetty.

8

AVOVA Sperling-Fix i-Koolla on 3
kallistusasentoa. Joissakin ajoneuvoissa
voi olla tarpeen löysätä ylälieka ⑭ ennen
kallistusasennon säätämistä ja muista
uudelleenkiristää ylälieka kallistusasennon
säätämisen jälkeen. Säädät
kallistusaseman siten, että pidät
kallistuksen säätökahvaa ⑧ ylös ja
liu’utat istuimen pehmusteen työntämällä
ha vetämällä sitä edestakaisin istuimen
pohjaa vasten saavuttaaksesi haluamasi
kallistuskulman. Vapauta sitten
kallistuksen säätökahva sen
varmistamiseksi, että kallistusasento on
positiivisesti kytkeytynyt.

VAARA Löysää aina ylälieska ⑭ painamalla ja pitämällä ylälieskan
säätimen ⑯ painiketta alhaalla ja vetämällä ylälieskaa koukun päästä. Kun
kallistus on säädetty haluamaasi asentoon, kiristä ylälieska ylös veteämällä
sitä löysästä päästä.

5

LAPSEN SIJOITTAMINEN

SÄÄDÄ PÄÄTUKI ENNEN LAPSESI VARMISTAMISTA.
24

A. LAPSESI TURVAAMINEN 5 PISTEEN VALJAILLA.

5. Vedä 5 pisteen valjaan säädintä ⑦
kunnes valjas turvaa lapsesi hyvin.

1. Pidä valjaiden säätöpainiketta alhaalla

Tarkasta kiristyksen jälkeen,
ettei valjaiden mikään nauha ei ole
kietoutunut.

⑨ ja vedä olkapään valjaita 26

1. Istuta lapsesi lastenistuimeen.
2. Päätuki 24 tulee asettaa siten, että
turvavyön ohjain ① olisi juuri lapsen
olkapäiden yläpuolella.

26

1

eteenpäin mahdollisimman paljon.
Varmista, että vedät olkavaljasta
rintatyynyjen alta, kuten kuvassa
näytetään.

7

3. Käytä ja pidä pään tuen säätökahvaa
⑬ pään tuen takana, joka vapauttaa
pään tuen.
4. Samalla, kun pidät pään tuen
säätökahvaa ⑬ , liikuta vapautettua
pään tukea 24 haluamaasi korkeuteen.
Vapauta kahva pään tuen lukitsemiseksi.

13

2. Paina punaista painiketta 5 pisteen
valjaan soljessa ③ sen avaamiseksi.
3

25

3. Istuta lapsesi Sperling-Fix i-kokoon.
Reititä olkavaljaasi 26 lapsesi olkapään
yli ja sido soljen kielet 25 yhteen.
Napauta sidotut kielet soljen runkoon.

25

VAARA Lastenistuimen päätuki pitää aika-ajoin säätää uudelleen,
lapsen kasvaessa. Lapsen olkapään pitäisi olla juuri turvavyön ohjaimen
① alapuolella.
VAARA

On olemassa 9 asentoa yhteensä pääntuelle 24 . Voit
käyttää 4 alinta asentoa 5 pisteen valjas ⑪ tilassa. Jos päätukesi on sen

4. Vedä molempia olkavaljaita 26
lantion valjaiden kiristämiseksi 27 .

26

korkeimmalla 5 pisteen valjaissa etkä enää pysty sijoittamaan lapsesi
olkapäitä, se tarkoittaa, että sinun on käytettävä ajoneuvosi 3 pisteen
vyötä sen sijaan. Poista 5 pisteen valjaita Jakson 7 ohjeiden mukaisesti.
Sitten pääntuki voidaan siirtää vielä 5 korkeampaan asentoon.

27

VAARA

Tarkasta, että lantiovyötä
käytetään alhaalla siten, että lapsen
lantio on tiukasti kiinnitetty.

VAARA

4. Avaa käyttäjän oppaan lokero ⑮
lapsi-istuimen takana. Säilytä
liitoskappale 32 ja poista olkavaljaat
26 siitä varovasti. Se voi tehdä sen
mukavammaksi, jos löysäät 5 pisteen
valjaiden säädintä hieman. älä pudota
liitoskappaletta ja sijoita sitä
esisijoitettuun tilaan ja kiristä sitten 5
pisteen valjaiden säädintä.

Lapsen kiinnityksen jälkeen, tarkista alla olevat
kohdat, ennen matkustuksen aloittamista:
1. Lastenistuin on kiinnitetty asianmukaisesti. Vyön lantio-osa 29
kulkee lantio-ohjaimen kautta ④ istuimen molemmilla puolilla ⑩ .
2. Vyön olkapää-osa 28 kulkee lantio-ohjaimen kautta ④ 3-pisteen
vyösoljen puolella 30 ja olkapää-ohjaimen kautta ① toisen puolen
päätuen kohdalla 24 .

26
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Lapsesi optimaaliseksi suojelemiseksi,
Sperling-Fix i-koko on kehitetty
ainutlaatuisella nuoren lapsen
12
vahvikkeella ⑫ johon sisältyy 1 kerros
korkean suorituskyvyn vaahdolla
pääalueella sekä vasemmalla että
oikealla puolella.
Nuoremmalle lapsen (< 2 years), joka
käyttää Sperling-Fix i-kokoa on
käytettävä nuoren lapsen liitettä. Liite on esisovitettu lapsi-istuimeesi ja
on myös käytettävissä varaosina AVOVA jälleenmyyjiltä.
Lapsesi kasvaessa, kun hänen korvansa koskettaa molemmin puolin
liitettä, 1 k erros korkean suorituksen vaahdosta on pois tettava nuorelta
lapsen liitoksesta molemmin puolin. K un lapsesi kasvaa lisää, poista
lapsesi liitos ja v arastoi poistettu vaahto, laita se sitt en tur valliseen
paikkaan.

7. Aseta kieli 25 kannen takana
olevaan uraan ja peitä olkahihna ja
olkatyyny kannen taakse.

25

2. Vedä ISOFIX vapautusvivut molemmilla puolin vapauttaaksesi ISOFIX
liittimet. Voit nyt poistaa lapsi-istuimen.

2. Paina punaista painiketta valjaan
soljessa ③ ja avaa valjaat.
3. Säädä päätuki korkeimpaan
asentoon, jossa rintatyynyn liitos
estää päätyynyn ylös nousemisen.

34

3

30

26

2

6. Istuimen edestä vedä olkapään
valjaat 26 ja rintatyyny ② liitos
yhteen lapsi-istuimen selkätuen
aukoista.

9. Avaa ja pidä soljen varastointipinta
35 istuimen kannen alla. Työnnä solki
aukon läpi kannessa ja laita se soljen
varastoon. Sulje sitten varaston kansi.

VAROVAISUUS Jos turvavyön olkapääohjain ei ole näkyvissä ① vaan se
on upotettu selkätukeen 22 , Vedä päätukea 24 ylöspäin, jotta vyön
voi asettaa 28 helposti olkapääohjaimeen ja säädä sitten päätuki
takaisin oikeaan asentoon.

VAARA Tarkista, että vyön
olkapää-osa 28 kulkee lapsen solisluun,
eikä hänen kaulansa yli.

3. Aseta vyön lantio-osa 29 punaiseen
istuinpehmusteen sivussa olevaan
punaiseen lantiovyö-ohjaimeen ④ .

29

4

28

VAARA

Lantiovyöosan 29 pitää
asettua niin matalalla lapsen lantion
molemmilla puolilla, kuin mahdollista,
varmistaakseen parhaan mahdollisen
suojan.

5. Ensimmäiseksi, vedä vyön olkapää osaa
takaisinpäin, poistaaksesi vyötärö-osan
löysyyden. Vedä sitten vyön olkapää osaa
28 lastenistuimen yläpuolelta,
poistaaksesi jäljelle jääneen löysyyden.

8 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

9 TAKUU

HOITO JA HUOLTO

1. AVOVA Sperling-Fix i-Size takuu on voimassa kahden vuoden ajan
ostopäivästä. Tuotetta tulee käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Mitkä tahansa, näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat
vauriot mitätöivät takuun.

Lapsi-istuinta ei saa käyttää ilman AVOVA istuimen kantta
tai nuoren lapsen liitosta, jos se on tarpeen lapsen (< 2 years). Suojapeite
on turvallisuusväline ja sen saa korvata vain alkuperäisellä AVOVA
suojapeitteellä.

1. Siirrä pään tuki korkeimpaan asentoon.
Vapauta kannen koukut 36 lantiovyön
ohjaimissa ja elastisissa nauhoissa 37
istuimen edessä molemmilla puolilla.
Poista sitten istuimen peite.

36
37

2. Säilytä ostotodistus varmassa paikassa, mahdollisen
takuuvaatimuksen varalta.
3. Älä koskaan anna kolmannen osapuolen suorittaa huolto-, korjaus-,
tai muunnostöitä, koska se mitätöi takuun. Kysy aina neuvoa AVOVA
vähittäiskauppiaaltasi.

Jos sinulla olisi lisää kysymyksiä lastenistuimen käytöstä, ota meihin
yhteyttä:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 HÄVITYS

10. Sijoita haaraosa istuimen peitteen
alaosaan. Nyt valjaat on poistettu. Voit
palauttaa istuimen kannen.

5 PISTEEN VALJAAN UUDELLEEN SOVITTAMINEN.

31

28

KANNEN POISTAMINEN JA UUDELLEEN SOVITTAMINEN

35

UUDELLEENSOVITU

3

4

33

7 5 PISTEEN VALJAIDEN POISTO J A
1. Poista lapsi-istuin ajoneuvosta.
Katso ohjeet Jaksossa 6.

29

VAARA

8. Poista 5-pisteen valjaan solki ③
runko haaraosasta 34 .
5. Avaa ha erita rubtatyynyn solki 33 .

1. Irrota yläosan lieka ajoneuvostasi.

Napsauta!

2. Laita olkapään vyön jakso 28 ja
lantiovyön osa 29 ajoneuvon
turvavyösoljen sivuun 30 punaiseenn
lantiovyön ohjaimeen ④ istuimen
pehmusteessa.

Saatat haluta poistaa ja pestä kansi aika ajoin. Tee se miedolla
pesuaineella pesukoneen herkkäohjelmalla (30⁰C lämpötilassa). Katso
pesuohjeet suojapeitteen pesumerkinnöistä. Muoviosat voidaan
puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä.

3. Ajoneuvon 3-pisteen turvavyö on tiukalla, eikä ole kiertynyt. 3-Pisteen
vyön solki 30 ei saa olla pujotettuna lantio-vyö-ohjaimeen ④ .

6 POISTO

28

B. LAPSESI VARMISTAMINEN 3 PISTEEN AJONEUVON
VYÖLLÄ.
VAROITUS Varmista, että valjaiden olkavyöt on poistettu ja
valjaiden muut osat on varastoitu oikein, Jakson 7 ohjeiden mukaisesti.

4. Pujota vyön olkapää-osa 28 päätuen
punaiseen olkapää-ohjaimeen kunnes se
on asettunut kunnolla olkapääohjaimeen
ja lukituspainike 31 on suljettuna ja
varmista ettei vyö ole kiertynyt.

28

1

6. Vedä molemmat rintatyynyt
täysin alas.

9

24

1. Aseta ajoneuvossa oleva 3-pisteen
turvavyö lapsen eteen ja lukitse se
ajoneuvon vyökiinnittimeen varmistaen,
että kuulet napsahtavan äänen. Tarkista,
ettei 3-pisteen turvavyö ole kiertynyt.

2. Vedä päätuen suojapeite pois
muovi-osasta. Vapauta sitten päätuen
suojapeitteen takana olevat silmukat.

Sovita valjaasi päinvastaisessa järjestyksesssä. Jos sinulla on kysyttävää,
ota yhteys AVOVA:aan avun saamiseksi.
Sovita kansi uudelleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Hävittäessäsi lastenistuimen, huomioi paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai
kaupungin hallintoon.

