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Jatkuu seuraavalle sivulle....

  V ikailmoituspalvelu siirtyi vuodenvaih-
teessa SOL Palvelut Oy:ltä Lassila & 
 Tikanoja Oyj:n hoitoon. Muutoksen 

myötä vikailmoituskeskus palvelee entistäkin 
paremmin sekä asukkaita että pitkäjänteisen 
kiinteistönhoidon tarpeita. Asukkaiden olisi 
tärkeää muistaa käyttää aina Auroranlinnan 
omaa vikailmoituspalvelua, joko puhelimitse 
tai netin kohdesivun kautta.

– Ideana on, että kaikki vikailmoitukset sa-
moin kuin ovenavauspyynnöt menevät omaan 
24 h –palveluumme. Lassila & Tikanojan 
asiakaspalveluhenkilöstö kirjaa ilmoitukset 
sähköiseen FimX-huoltokirjaamme ja ohjaa 
työt sekä informaation sitä kautta huoltoliik-
keelle tai vikapäivystykseen ja isännöinnin tie-
toon. Meille Auroranlinnassa on tärkeää, että 
 vikailmoitukset menisivät aina FimX:n kautta, 
koska hyödynnämme informaatiota myös kiin-
teistöjen korjaustarpeiden selvittämisessä. Jos 
joku vika esiintyy jossain talossa usein, se on 
meille selkeä merkki miettiä, miten ongelman 
syy saadaan poistetuksi, tähdentää Auroranlin-
nan uusi kiinteistöjen ylläpitotehtävistä vas-
taava tekninen isännöitsijä Rauno Kadenius.

Asukkaille tuntuu olevan monin paikoin 
epäselvää, että kaikki kiinteistöön liittyvät 
vikailmoitukset tulisi tehdä joko puhelimitse 
24 h -numeroon 010 286 6245 tai täyttämällä 
vikailmoituslomake, johon pääsee Auroranlin-
nan nettisivuilla oman kohteen kohdesivulta. 
Heka-Malmi Oy:n työnjohtaja Esko Kinnunen 

kertoo Auroranlinnan asukkaiden ottavan hei-
dän toimialueellaan usein yhteyttä joko Heka-
Malmiin tai suoraan tuttuun talon huoltomie-
heen. Kadenius on todennut saman ongelman 
muidenkin huoltoyhtiöiden alueella.

– Teemme työt kaikissa tapauksissa huol-
tosopimuksen mukaisesti, mutta ilmoituksen 
kirjaaminen sähköiseen järjestelmään saattaa 
kyllä huoltomieheltä jäädä tekemättä, kun 
hän siirtyy kentällä työstä toiseen. Asukkaan 
kannalta palvelu on yhtä hyvää myös 24 h 
–palvelun kautta. Katson itsekin aina aamulla 
ensimmäiseksi jo ennen kello seitsemää edel-
lisen työpäivän jälkeen tulleet ilmoitukset ja 
sitä, vaatiiko joku toimia heti. Pääsääntöisesti 
työt hoidetaan saman päivän aikana tai ainakin 
ollaan yhteydessä ilmoittajaan ja kerrotaan, 
miten työ etenee, Esko Kinnunen esittelee.

– Kun ilmoitus menee 24 h–palvelun kaut-
ta, niin se on kirjattu ja siihen liittyvistä toi-
menpiteistä saadaan myös tarvittaessa raportti, 
muistuttaa Rauno Kadenius vikailmoituspal-
velun käytön yhdestä hyödystä.

Netti-ilmoitus on hyvä vaihtoehto kii-
reettömissä tapauksissa. Kohdesivulta 
avautuva lomake on valmiiksi yksilöity asuk-
kaan omaan kotitaloon, mikä helpottaa lomak-
keen käyttöä. 

– Esimerkiksi vesivuodosta on tietysti syy-
tä aina soittaa, jotta yhteyskeskuksen asiakas-
palvelu saa tilanteesta oikean kuvan ja osaa 
välittää mahdollisimman tarkan kuvauksen 

Auroranlinnan vikailmoitukset
Kaikissa Auroranlinnan taloissa asukkaita palvelee yksi  
yhteinen vikailmoituskeskus numerossa 010 286 6245. 

Viat korjataan pääosin arkityöaikaan

G Lassila & Tikanoja Oyj on ollut vuoden 

2014 alusta lähtien Auroranlinnan 24 h   

–vikailmoituspalvelun tuottaja. Vikailmoitus-

palvelu kirjaa sekä puhelimitse että netin 

kautta tulleet vikailmoitukset ja palvelupyyn-

nöt sähköiseen huoltokirjaan. Kiireiset työt ja 

ovenavauspyynnöt pistetään työn alle heti.

ongelmasta huoltoliikkeelle tai huoltopäivys-
tykseen. Lisäksi vikailmoitusnumeron takana 
oleva  yhteyskeskuksemme asiakaspalvelu voi 
opastaa ja ohjeistaa asukasta siitä, mitä hän 
voisi tai mitä hänen pitäisi tehdä. Muun muassa 
pieni vesihanan tiputtaminen ei usein edellytä 
korjaamista päivystysaikaan eli arkisin kello 
16 – 7 tai viikonloppuisin. Tämä esimerkkinä 
tilanteesta, jossa voidaan edetä asiakaspalve-
lumme ohjeilla ja ns. normaaliaikaan mah-
dollisimman nopeasti tehtävällä korjauksella, 
esittelee 24 h –palvelua yksikön päällikkö Pepe 
Makkonen Lassila & Tikanoja Oyj:stä. •

– K irjaamme kaikki asukkaiden 
puhelimitse tai sähköisesti 
tekemät vikailmoitukset ja 

palvelupyynnöt Auroranlinnan FimX-huolto-
kirjaohjelmistoon. Välitämme työt eteenpäin 
päivisin kohteiden huoltoyhtiöille. Jos ilmoitus 
vaatii välitöntä toimintaa, eli kyse on vaaraa 
aiheuttavasta viasta ja ilmoitus tulee päivys-
tysaikaan, lähtee paikalle Lassila & Tikanojan 
huoltopäivystäjä. Normaalina työaikana asian 
hoitovastuu on kohteen huoltoliikkeelle joko 

kiireellisesti tai normaalimmin tehtäväksi. 
Kirkkonummella kuvio on erilainen, koska 
siellä päivystyspalvelu kuuluu paikalliselle 
huoltoyhtiölle, tiivistää oman yhtiönsä roolin 
Lassila & Tikanojan yksikönpäällikkö Pepe 
Makkonen.

– Päivystyshenkilöstömme ovat kaikki 
alan ammattilaisia ja pitkän alan kokemuksen 
omaavaa väkeä, eli he pystyvät tekemään pää-
osan päivystystöistä itse. Jos vian korjaamises-
sa tarvitaan erityisammattitaitoa vaativaa työtä, 

esim. sähkötyötä, tilataan sitä tekemään joko 
Auroranlinnan nimeämä sopimuskumppani tai 
omasta yrityksestämme esimerkiksi sähköpal-
velut, Makkonen lisää.

– Jos kyse on oven avaamisesta normaali-
työajan ulkopuolella, tulee paikalle yhteistyö-
kumppanimme G4S:n vartija. Hän varmistaa 
tilaajan henkilöllisyyden ja katsoo talonkirjois-
ta, onko asukas on merkitty ko. talon talonkir-
jaan, Makkonen jatkaa.



Asukkaiden arviot 
asumispalveluista 
parantuneet

J oulu-tammikuussa tehty Auroran-
linnan asukastyytyväisyyskysely 
toi kiinteistöyhtiön kannalta mu-

kavat tulokset. Asukkaiden tyytyväisyys 
sekä Auroranlinnan, paikallisisännöin-
nin että kiinteistönhoidon ja siivouksen 
toimintaan on lisääntynyt hieman vuosi 
 aiemmin tehtyyn kyselyyn verrattuna. 

Kiinteistöjen huollossa ja korjauksissa 
sekä kokonaistyytyväisyydessä kiinteis-
töyhtiön toimintaan ja palveluihin ollaan 
tosin hieman jäljessä kaksi vuotta sitten 
annetuista arvioista, mutta silti palautteesta 
jäi meille hyvä mieli. Olemme pyrkineet 
kehittämään toimintoja ja puuttumaan asi-
oihin, joihin ei oltu tyytyväisiä, ja palaute 
rohkaisee jatkamaan valitulla tiellä.

Vuonna 2014 uskomme palveluiden 
kehittämisen näkyvän edelleen asukkaiden 
kannalta myönteisesti. Auroranlinnan 24h-
palvelua on kehitetty sen siirtyessä uudelle 
palveluntuottajalle Lassila &  Tikanojalle. 
Sama koskee omaa kiinteistöjen ylläpi-
toon liittyvää teknistä isännöintiämme. 
Uusi tehtävään palkattu tekninen isän-
nöitsijämme tulee kiertämään kohteissa ja 
muutenkin panostamaan entistä enemmän 
asukasviihtyvyyden ja –tyytyväisyyden 
kannalta tärkeisiin asioihin.

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset 
on esitelty nettisivujemme auroranlin-
na.fi Uutiset-osiossa. Kiitokset kaikille 
vastanneille. Samalla käytän tilaisuuden 
toivottaakseni kaikille asukkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää 
kevättä ja kesää. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja, 
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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Kaikki viranomaisia tai pelastuslaitosta 
vaativat ilmoitukset tehdään tietysti Auroran-
linnan taloistakin yleisiin hätänumeroihin. Eli 
jos tuli on irti tai joku kokee turvallisuutensa 
uhatuksi, yhteyttä otetaan palokuntaan tai po-
liisiin. G4S:n väellä on vartijakoulutus, mutta 
heidän toimenkuvaansa ei kuulu esimerkiksi 
paikkoja rikkovien huumeveikkojen tai  hu-
malikkojen rauhoittelu, Makkonen muistuttaa.

– Toimintaamme ohjaavat Auroranlinnan 
selkeät ohjeet. Päivystys toimii niiden mukaan 
ja tietysti hyvässä yhteistyössä Auroranlinnan 
kanssa. Pääsääntö on, että viat voidaan korjata 
normaalityöaikana, jolloin kustannukset ovat 
aina pienemmät, Pepe Makkonen kertoo.

– Toivomme asukkaiden ymmärtävän, 
että vikailmoitukset hoidetaan kiireellisyyden 
mukaan. Jos esimerkiksi ovikello on rikki, kor-
jataan se normaalina työaikana, kun kiinteis-
tön kannalta kiireellisimmiltä töiltä ehditään. 
Vahinkoa tai vaaraa aiheuttavat viat korjataan 
heti, muuten vikailmoitukset hoidetaan 1-3 
arkipäivässä, ellei korjaaminen vaadi osien 
tilaamista, Auroranlinnan Rauno Kadenius 
määrittelee.

– Jos asukas soittaa vikailmoitusnumeroon 
010 286 6245, hän saa samalla tiedon, miten 
asia etenee. Yhteyskeskuksemme asiakaspal-
velu ei voi aina kertoa ihan tarkkaa aikataulua. 
Tällöin joko huoltopäivystäjä tai huoltoyhtiö 
on yhteydessä asiakkaaseen kertoakseen tar-
kempaa aikataulua, milloin saapuu paikalle. 
Mikäli normaali vikailmoitus tai muu yhtey-
denotto tulee netin kautta, se kirjataan järjes-
telmämme ja etenee eteenpäin saman päivän 
aikana, Makkonen lisää.

– Meillä kaikki vikailmoituspalvelusta 
tulevat työt ovat työmääräiminä koneella sitä 
mukaa, kun ne kirjataan FimX:ään. Huolto-
miehillä on tietyt aamurutiinit, joita he yleensä 
hoitavat aamuisin omatoimisesti. Kun nämä 
työt on tehty, aletaan purkaa muita töitä, joihin 
nämä vikailmoitukset kuuluvat. Meillä pääosa 
vikailmoituksista on hoidettu päivän sisällä 
ilmoituksesta ja loputkin lähes aina parissa 
päivässä, esittelee työnjohtaja Esko Kinnunen 
Heka-Malmi Oy:stä.

– Jos asukas on antanut luvan mennä huo-
neiston yleisavaimella, työ hoidetaan oma-
aloitteisesti ja sen tekemisestä jätetään tie-
donanto asuntoon. Tietoa työn etenemisestä 
voidaan välittää myös puhelimitse tai sähkö-
postitse, jos asukas on jättänyt yhteystiedot, 
Kinnunen kertoo.

Toki on myös tilanteita, joissa Auroranlin-
nan asukaskin voi olla yhteydessä huoltoyh-
tiöön.

– Neuvomme esimerkiksi vanhojen huo-
nekalujen hävittämisessä, mihin niitä voi toi-
mittaa, ja muissa asumiseen liittyvissä kysy-
myksissä. Eteen tulee kaikenlaisia kysymyksiä 
alkaen siitä, minne kuolleen kotieläimen voi 
viedä, ja päätyen kodinkoneiden asennuk-
seen. Asukkaan pesukoneita esimerkiksi em-
me asenna, vaan ohjaamme asukasta olemaan 
yhteydessä alan erikoisliikkeisiin. Muuten 
pyrimme toimimaan talonmiestyyliin ja ole-
maan ripeitä asukkaiden palvelijoita heidän 
asumisen arjessaan, Esko Kinnunen korostaa.

– Graffitit ovat vuotojen ja esim. rikkonais-
ten lasien kanssa asioita, joihin puutumme eri-
tyisen nopeasti, Kinnunen linjaa.

– Kiinteistökatselmukset ovat jatkos-
sa hyvä tapa tarkastella huollonkin kanssa 
paikkoja. Uskon, että esimerkiksi julkisivujen 
pesut, piha-alueiden kunnostukset yms. työt tu-
levat jatkossa hoidetuksi aiempaa nopeammin 
katselmusten ansiosta. Ne ovat asioita, joita 
ei ehkä niin huomaa jokapäiväisen kiinteis-
tönhoitotyön lomassa, kuvaa Rauno Kadenius 
Auroranlinnan ja huoltoyhtiön yhteistyön ke-
hittämistä.

– Yhteistyö Auroranlinnan kanssa on meil-
tä katsoen helppoa ja hyvää. On myönteistä, 
että saamme lähes aina isännöitsijän kiinni 
nopeasti. Erityisen hyvää kannaltamme on, et-
tä saamme myös vastaukset kysymyksiimme 
käytännössä aina joko heti tai saman päivän 
aikana. Lisäksi Auroranlinna laittaa hyvää 
tietoa eri kohteista FimX:ään. Esimerkiksi 
Kaupparaitti 13 - Kujanen 4:n saunaremont-
tiin liittyvät tiedotteet tulivat meille sähköisinä 
Christian Tannerkoskelta FimX:n kautta. Minä 
sitten tulostin ja kopioin tiedotteet ja annoin ne 
huoltomiehelle jaettavaksi asuntoihin saman 
tien, Esko Kinnunen kiittelee. •

Jatkuu edelliseltä sivulta....

G Vikailmoituspalvelun toimintaa ohjaavat 

Auroranlinnan selkeät ohjeet. Pääsääntö on, 

että viat korjataan normaalityöaikana, jolloin 

kustannukset ovat aina pienemmät, kertoo 

Lassila&Tikanojan yksikön päällikkö Pepe 

Makkonen.



A uroranlinnan palveluksessa on kaksi 
teknistä isännöitsijää, joista Christi-
an Tannerkosken vastuulle kuuluvat 

pitkän aikavälin korjaussuunnittelu ja isompien 
korjaustöiden johto tai koordinointi. Rauno Ka-
denius vastaa jokapäiväisen ylläpidon asioista, 
huoltoyhtiöiden ja siivousliikkeiden toiminnan 
seurannasta sekä ylläpito- ja vuosikorjausten 
teon johtamisesta ja koordinoinnista.

– Jos asukas kokee, että huoltotyöt tai sii-
vous eivät toimi kotitalossaan, hän voi olla yh-
teydessä minuun. Varsinaiset vikailmoitukset 
ohjataan 24 h -vikailmoituspalveluun ja sieltä 
ensisijaisesti huoltoyhtiöille. Huoltoyhtiöt ovat 
tarvittaessa yhteydessä minuun, jos heillä on 
jotain kysyttävää tai he tarvitsevat luvan hank-
kia normaalit hankintarajat kalliimpaa työtä 
tai laitteita vian korjaamiseksi. Osa vioista 
voi olla sellaisia, että ne budjetoidaan tule-
viin vuosikorjauksiin, eikä niitä siis saada heti 
kuntoon. Jos vika on budjetointia vaativa, se 
menee Christian Tannerkosken pohdittavaksi, 
Kadenius kuvaa työnkuvaansa.

Suurin osa asukkaiden tekemistä vikail-
moituksista menee huoltoyhtiöiden tai asian 
niin vaatiessa päivystyspalvelusta vastaavan 
Lassila & Tikanojan hoitoon. Auroranlinnan 
isännöitsijät seuraavat vikailmoituksia ja val-
vovat niiden tekemistä sähköisen huoltokirjan 
kautta. Syntynyttä huoltohistoriaa hyödynne-
tään mm. korjaussuunnittelussa.

– Toivon asukkaiden ymmärtävän, että 
käyttämällä Auroranlinnan omaa vikailmoi-
tusjärjestelmää he samalla toimivat oman 
asumisviihtyisyytensä ja -tyytyväisyydensä 
edistämiseksi. Lyhyellä aikavälillä sillä ei ole 
väliä, mihin ilmoituksen tekee, mutta pitkällä 
aikavälillä vain järjestelmäämme kirjattu tieto 
tukee ylläpito- ja korjaustoimintaa, Kadenius 
korostaa.

Yhtenä uutuutena alkavat kiinteistö-
katselmukset osana ylläpitoon liittyvää 
teknistä isännöintiä. Rauno Kadenius aikoo 
alkuvaiheen kiireiden jälkeen päästä hiljalleen 
sellaiseen työrutiiniin, jossa jää aikaa käydä 
2-3 kertaa vuodessa jokaisessa Auroranlinnan 
kiinteistössä katsomassa niin paikkojen kuntoa 
kuin kiinteistöihin liittyvien töiden hoitoa.

– Myös 24 h –palvelutuottajan vaihtumi-
nen Lassila & Tikanojaksi näkyy toiminnassa. 
Sinänsä jo hyvin toiminutta palvelua on hiottu 
entistäkin sujuvammaksi. Lassila & Tikanojan 
valvomotoiminnot ovat esimerkillisen hyviä, 
vikailmoituspalvelu pelaa ja lisäksi yrityksen 
väki osaa toimia erinomaisesti FimX-huolto-
kirjaympäristössä. Tämän toivomme näkyvän 
asukkaille tyytyväisyyttä lisäävänä palvelun 
kehittymisenä, Kadenius kertoo.

Teknisen isännöitsijän vaihtuminen oli 
hyvä hetki miettiä myös tehtävän sisällön ke-
hittämistä. Kadeniuksella on pitkä kokemus 

Rauno Kadenius aloitti teknisenä isännöitsijänä
Kiinteistöjen ylläpidosta vastaava tekninen isännöitsijä vaihtui joulukuussa, kun Juhani    
Simonen siirtyi uusiin haasteisiin toisaalle ja Rauno Kadenius otti tehtävät hoitoonsa. 
 Kadeniuksen ajatuksena on, että henkilövaihdos näkyy myös käytännön tekemisessä   
mm. säännöllisten kiinteistökatselmuksien tekemisenä.

”N yt on lättytaikina valmis. Pis-
tän tuon muovikulhon tuohon 
paistinpannun vierelle niin on 

näppärä pistää taikinaa kauhalla paistinpannul-
le. Pannuhan onkin kohta kuuma …. Jaa, puhe-
lin soi. No hei Kaarina pitkästä aikaa. Odota, 
mene tuohon olohuoneen puolelle….

Hahhahhaa … kuule Kaarina, kylläpä täällä 
on omituinen käry. Ei herranjestas, minullahan 
oli paistinpannu hellalla ja levy täysillä, kun 
piti alkaa paistaa ohukaisia. Nyt pitää lopettaa.

Hälytyskeskus …. Siis hellan vieressä ollut 
muovikulho on sulanut ja syttynyt palamaan 
keittiössä osoitteessa….”

Typerät vahingot tulevat asukkaalle kalliiksi
Kiinteistöyhtiöissä on sattunut ikävän usein vesi- tai muita vahinkoja, joiden korjauskulut 
 joudutaan perimään vuokralaisilta. Nämä vahingot voisi käytännössä estää, kun asukas   
olisi huolellinen ja varovainen eikä tekisi typeryyksiä.

vastaavanlaisista tehtävistä ja hän on myös 
tuonut hyväksi havaitsemiaan toimintamalleja 
mukanaan. Kiinteistökatselmukset ja muuten-
kin myönteinen asenne kentällä kiertämiseen 
kuuluvat näihin hyviin malleihin.

– Asukkaiden suuntaan olen ns. viimeinen 
oljenkorsi eli henkilö, johon ollaan yhteydes-
sä, jos asiat kohteella eivät suju huolto- ja 
siivousohjelman mukaisesti tai kohteessa on 
jokin normaalia ylläpitoasiaa isompi ongelma 
ratkottavana. Jos kohteessa tarvitaan korjausta, 
joka menee vuosikorjauksena, se jää hoitooni. 
Jos kyse on isommasta korjauksesta, asia siir-
tyy Christian Tannerkosken hoitoon, Kadenius 
tiivistää teknisten isännöitsijöiden työnjakoa. • 

G Auroranlinnan uusi ylläpitoasioista vas-

taava tekninen isännöitsijä Rauno Kadenius 

viihtyy vapaalla mm. reissun päällä.

Jatkuu seuraavalle sivulle....

E Suihkutilan lattiakaivoon 

voi kertyä muutamassa 

viikossa hiiren kokoinen 

kasa hiuksia. Jos kaivoa 

ei siivota, se voi mennä 

tukkoon ja johtaa veden 

tulvimiseen lattialle ja jopa 

vesivahinkoon. Pesuko-

neen poistovesi voi myös 

tukkia monessa talossa 

lattiakaivot. Jos pesukone 

jätetään yksin päälle, voi 

siivoamaton lattiakaivo 

aiheuttaa tulvan.



  A sumishäiriöstä aletaan puhua, jos 
 yksittäisessä asunnossa eletään tois-
tuvasti niin, että se häiritsee normaa-

lia enemmän naapureita. Lähtökohtana tässä-
kin siis on, että normaaliasumisesta tulee aina 
jonkin verran ääntä, joka on siedettävä osana 
kerros- ja rivitaloasumista.

Eri ihmisiä häiritsevät naapurista tai pihalta 
tulevat äänet eri tavalla. Esimerkiksi pesuko-
neen käyntiäänet, kantapäiden kopina asun-
non lattiaan tai koirien toistuva haukku voivat 
häiritä joitakin naapureita. Samaten lasten 
vauhdikas leikkiminen tai asukkaan musiikki-
instrumentin harjoittelu tuovat satunnaista ää-
nikuormaa ympäristöönsä. 

– Huomaavaisuus on tietysti yksi osa ker-
ros- ja rivitalossa asumista. Itse kunkin kannat-
taa miettiä toimintaansa ja pohtia, miten paljon 
omasta asumisesta lähtee ääntä ympäristöön, 
muistuttaa isännöitsijä Anne Juuti Auroranlin-
nasta.

– Naapureilta ja isännöitsijältä kannattaa 
aina ottaa palautetta vastaan. Eli jos naapuri tai 
isännöitsijä kertoo, että asuminen on äänekästä 
ja muita häiritsevää, asukkaalla on mahdol-
lista korjata ongelma ja tulehtuneita tilanteita 
ei pääse syntymään. Pesukoneen käyntiäänet, 
jalkojen normaali kopina lattioihin, musiikin ja 
leikin äänet sekä esimerkiksi aamulehden jako 
luukkuihin porrashuoneessa ovat kuitenkin sel-
laista tavallisia asumiseen kuuluvia ääniä, ettei 
niiden yhteydessä voi puhua asumishäiriöstä. 
Toki esimerkiksi kovat puheenäänet, huutami-
nen tai musiikki kello kolme yöllä ovat asumis-
häiriöitä, koska asumisrauha järjestyssääntöjen 
mukaan alkaa klo 22 ja päättyy klo 7 aamulla, 
Juuti toteaa.

– Ohjeena on, että aina olisi hyvä pyrkiä 
ensin keskustelemaan häiriöstä sen aiheuttajan 
kanssa. Jos tämä ei auta ja häiriö on toistuvaa, 
voi asukas tehdä kirjallisesti ilmoituksen häi-

ritsevästä asumisesta. Jos häiriökäyttäytymi-
nen on uhkaavaa ja omaa tai toisen terveyttä 
vaarantavaa, on asiasta tehtävä heti ilmoitus 
poliisille, Juuti opastaa.

Ilmoitus häiritsevästä asumisesta teh-
dään aina kirjallisena. Auroranlinnan net-
tisivuilla on kohdassa Asukassivut > Asumisen 
pelisäännöt olemassa tähän tarkoitukseen täy-
tettävä lomake. Sivulla on myös ohje,  mihin lo-
make toimitetaan. Auroranlinnassa ei käsitellä 
puhelimitse tehtyjä eikä nimettömiä valituksia. 
Lisäksi Auroranlinna edellyttää, että häiriö on 
toistuvaa, ja että ilmoituksessa on vähintään 
kahden häiriöstä kärsineen naapurin allekirjoi-
tukset ja yhteystiedot.

– Tutkimme ilmoitukset ja annamme asian 
niin vaatiessa häiritsevälle asukkaalle kirjalli-
sen varoituksen. Jos tämän jälkeen tulee uusi 
samaa asukasta koskeva ilmoitus, voidaan asia 
viedä oikeuteen vuokrasopimuksen purkamista 
varten. Tällöin häiriölomakkeen allekirjoitta-
neiden tulee olla valmiita tarvittaessa todista-
maan oikeudessa häiriöstä, Anne Juuti sanoo.

– Lemmikit täytyy pitää aina kytketty-
nä kiinni asunnon ulkopuolella eikä niitä saa 
päästää lasten leikkipaikoille, yleisiin saunoi-
hin ja pesutupiin. Koiria ei saa pitää vapaina 
kiinteistön piha-alueella, vaan niiden ulkoilut-
tamispaikka on aina koirapuisto tai vastaava. 
Lemmikeistä tulevat äänet kuuluvat pääsään-
töisesti normaaliin asumiseen, mutta esimer-
kiksi toistuvaa yöllistä haukkumista ei tarvitse 
sietää. Häiriöksi voi lukea myös esimerkiksi 
sen, että koira ulisee eroahdistuksen takia päi-
vät. Koska omistaja vastaa aina lemmikistään, 
hänen on etsittävä ongelmaan apua tarvittaessa 
asiantuntijan tuella. Koulutus, sitruunapanta 
ja lääkkeet ovat tehokkaita keinoja lemmikin 
eroahdistukseen, Juuti summaa. •

Taloyhtiössä pitää sietää  
kohtuullista häiriötä
Kun asutaan kerros- tai rivitalossa, ei voida vaatia eikä 
edes odottaa, että naapureista ei kuuluisi tai näkyisi kos-
kaan  mitään. Toistuvaan häiriökäyttäytymiseen voi kuitenkin 
 puuttua tekemällä ilmoituksen häiritsevästä asumisesta.

Pihkatie, Mikkolankuja ja Kaarlenkatu remontissa 
Korjausvuosi 2014 sisältää Auroranlinnassa taas sekä pienempiä että isompia töitä. 
Isoja  korjauksia tehdään Pihkatie 6:ssa, Mikkolankuja 4:ssä, Kaarlenkatu 3-5:ssä ja 
Käenkuja 6:ssa. Pienemmistä töistä tiedotetaan kiinteistöissä niiden ollessa ajankoh-
taisia mm. ilmoitustauluilla. • Lue lisää auroranlinna.fi > Uutiset

”Khylläpä oli hauska ilta. Mhutta nyt pitää 
mennä shuihkuun…. Huh kun vhäsyttää, istun-
pa vähän thässä shuihkun alla….

Auroranlinnan vikailmoituskeskus …. 
Asuntonne katosta valuu vettä. Teillä on suih-
ku itsellä sillä kohtaa. Lähetämme huoltomie-
hen heti paikalle.

Huoltomies täällä. Vesivahingon syynä oli 
se, että asukas oli nukahtanut suihkun lattialle 
viemärin päälle ja suihku oli jäänyt auki.”

”Pistänpäs tuon pyykkikoneen päälle, niin 
voin nostaa puhtaat vaatteet narulle, kun tulen 
kaupasta ….. Apua, mistä tämä kaikki vesi on 
tullut lattialle.”

Esimerkit typeristä vahingoista ovat to-
dellisia. Tulipalot asunnoissa alkavat hyvin 
usein sen takia, että asukas unohtaa hellan 
päälle tai kynttilän palamaan vartioimatta. 
Myös vialliset sähkölaitteet ja jatkojohdot ovat 
yleinen palon syy. 

Vesivahingoissa suihkuun nukahtaminen 
on yksi isojen vahinkojen aiheuttaja. Myös 
astian- ja pyykinpesukoneiden letkujen irtoa-
minen tai rikkoontuminen aiheuttaa isoja va-
hinkoja, etenkin kun kone jätetään käymään 
yksinään. Samoin voi käydä, jos unohdetaan 
vesihana valumaan tulpalla suljettuun tiski- tai 
käsienpesualtaaseen. Puhdistamattomat vie-
märien lattiakaivot ovat nekin usein ongelma, 
sillä riittävä määrä hiuksia, pölyä, tekstiilinuk-
kaa yms. roskaa pystyy tulppaamaan viemärit 
vetämättömiksi. Riski konkretisoituu vahin-
goksi etenkin silloin, kun pyykkikone purkaa 
vetensä samaan viemäriin.

Asukkaan kannalta esimerkiksi nuo edellä 
mainitut esimerkit ovat kaikki niin sanotusti 
itse aiheutettuja vahinkoja. Sellaiseksi laske-
taan myös se, että ei ilmoiteta rakenteisiin tai 
kiintokalusteisiin vuotavasta wc-istuimesta 
tai vesihanasta. Tällöin kiinteistöyhtiö kyllä 
pistää paikat kuntoon vahingon jälkeen, mut-
ta korvausvastuussa on vahingon aiheuttanut 
henkilö. • 

Lue koko artikkeli netistä  
auroranlinna.fi > Uutiset

Jatkuu edelliseltä sivulta....

Kierrätystavara voi 
 tuoda ei-toivottuja 
 vieraita

Vaikka kierrätys on periaatteessa myön-
teinen asia, kannattaa kierrätystavaroiden 
kanssa olla kuitenkin varovainen. Muun 
muassa kierrätyshuonekalujen mukana on 
tullut koteihin ikäviä ei-toivottuja vieraita 
eli tuholaisia. •

Lue lisää auroranlinna.fi > Uutiset


