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 K iinteistön vakuutus ei korvaa esimer-
kiksi asukkaan irtaimistoa tai sitä, että 
asukas joutuu muuttamaan yläkerran 

vesivahingon takia muualle. Pitkän työrupea-
man sekä kiinteistö- että vakuutusalalla tehnyt 
Finanssialan keskusliiton johtava asiantuntija 
Petri Mero muistuttaa, että oma huolellisuus 
ei aina riitä estämään vahinkoa. Siksi kotiva-
kuutus on paikallaan. Lisäksi on hyvä miettiä  
niitä tilanteita, joissa vakuutusta tarvitaan, ja 
ottaa riittävän kattava vakuutus. Asukkaan 
 irtaimistoa ei esimerkiksi turvaa muu kuin 
kotivakuutus.

– Kotivakuutukseen sisältyy usein myös 
matkatavaravakuutus.  Lisäksi laajoissa 
 kotivakuutuksissa on mukana turva esimer-
kiksi kodinkoneiden äkillistä rikkoontumista, 
asumisen keskeytystä ja toisille aiheutettuja 
vahinkoja varten sekä oikeusturvavakuutus.

– Asumisen keskeytykseen liittyvä tur-
va on tärkeä jos oma koti on asumiskelvoton 
esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon takia. 
Vastuuvakuutus voi tulla avuksi, jos on esi-
merkiksi itse asentanut pesukoneen ja sen 
letku vuotaa aiheuttaen vahinkoa kiinteistölle 
ja ehkä myös naapureille. Pahimmillaan va-
hingon aiheuttaja voi joutua maksamaan sekä 
kiinteistön korjaamisen että korvauksia useil-
le naapureille pilalle menneestä irtaimistos-
ta ja väliaikaisen asumisen järjestelyistä. Se 
on iso potti ilman vakuutusta selvitettäväksi. 
 Oikeusturvavakuutus tulee avuksi ehdoissa 

määrätyissä tapauksissa, joissa tarvitaan juri-
dista apua, Petri Mero kertoo.

– Jos asunnossa tapahtuu vaikka sähköpalo, 
kiinteistövakuutus korvaa kiinteistön vauriot. 
Irtaimiston vaurioitumista samalla ei korvaa 
mikään, jos ei ole kotivakuutusta.

– Kotivakuutuksissa on kaikissa yhtiöis-
sä periaatteessa kolme eri tasoa. Suppein on 
 lähinnä palovakuutus. Keskitaso korvaa myös 
esimerkiksi vesivahinkojen ja luonnonilmi-
öiden aiheuttamat vahingot. Laajassa koti-
vakuutuksessa on lisäksi tuo turva äkillisen 
rikkoontumisen varalta ja ainakin niin sovit-
taessa turva asumisen keskeytystä varten ja 
vastuuvakuutus, Mero selventää käytäntöjä.

– Lisäksi vakuutuksia erottaa se, miten 
niiden korvausperusteet määräytyvät. Toinen 
vaihtoehto on  tehdä vakuutusyhtiön kanssa 
omaisuuden arvon määrittely, jonka pohjal-
ta mahdollinen korvaus tulee. Fiksuinta olisi 
mielestäni tehdä täysarvovakuutus, jossa va-
kuutusmaksu määräytyy asunnon neliöiden 
mukaan. Jos neliöt on ilmoitettu oikein, omai-
suus ei ole alivakuutettu, Mero tähdentää.

Täysarvovakuutuksen edut tulevat par-
haiten esille jos sattuu iso vahinko. Vaikka 
esimerkiksi yksittäiset huonekalut eivät tun-
nu erityisen arvokkailta, kertyy huonekalujen 
hankinnasta iso summa, jos ne pitää uusia ker-
ralla. Täysarvovakuutus korvaa uudehkojen 
tuhoutuneiden kalusteiden hankinnan. Koneis-
sa ja laitteissa käytetään ikäalennusta korva-

uksen määrittelemisessä. On ymmärrettävää, 
että 15 vuotta vanhasta tv:stä tai sohvasta ei 
saa uuden hintaa vakuutuksesta. Lisäksi va-
kuutuksiin kuuluu omavastuu. On kuitenkin 
eri asia maksaa hankinnoista vaikka 200 euroa 
kuin 2000 euroa

Vakuutusalalla on ja pitääkin olla eroa 
eri yhtiöiden tuotteissa. Sen vuoksi Petri Mero 
korostaa, että on aina tutkittava vakuutusehdot 
ja varmistettava, että halutut asiat kuuluvat 
vakuutuksen piiriin. Apua vakuutusten ver-
tailuun saa vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, 
jonka nettiosoite on www.fine.fi.

– Kun on ottanut vakuutuksen ja vahin-
ko sattuu, on tärkeää muistaa olla aina ensin 
 yhteydessä vakuutusyhtiöön ja tehdä vahin-
koilmoitus. Sitten voi kysyä, mitä nyt tehdään. 
Ei kannata lähteä toimimaan omin päin ja ku-
vitella, että kyllä vakuutus maksaa.  Ensin pitää 
sopia vakuutusyhtiön kanssa, miten menetel-
lään. Asumisen keskeytyksessä esimerkiksi 
korvataan kohtuulliset muuttokulut ja mah-
dolliset asumisen lisäkulut. Jos oman asunnon 
vuokra on tuhat euroa kuukaudessa ja tilapäi-
sen asunnon vuokra 1200 euroa, vakuutus voi 
kattaa tuon 200 euron erotuksen.

– Vastuuvakuutus on kuin autojen liiken-
nevakuutus ja laaja kotivakuutus kuin auton 
kasko. Vastuuvakuutus tulee helpottamaan 
kustannuksia, kun vakuutuksen ottaja on 
 aiheuttanut toiselle vahingonkorvauslaissa 
korvattavaksi määritellyn vahingon. •

Vain riittävä vakuutus turvaa kodin
Laaja kotivakuutus, johon sisältyy turva asumisen keskeytystä 
vasten ja vastuuvakuutus,  turvaa kerros- ja rivitaloissa asuk-
kaan parhaiten yllättäviä tilanteita varten. 
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tumisesta rakenteisiin, poistetaan lunta katoilta 
pudottamalla. Välillä työ joudutaan tekemään 
erittäin lyhyellä varoitusajalla, jolloin ei vält-
tämättä pystytä tiedottamaan töiden käynnis-
tymisestä kuten tavallisesti. Näin voi olla, että 
esimerkiksi lomamatkalla oleva asukas ei saa 
tietoa lumen pudotuksesta ennen töiden alka-
mista. Siksi on tärkeää varautua ennalta.

Asuntojen ulko-ovien edustojen lumityöt 
ja liukkauden torjunta kuuluvat vuokralaisel-
le etenkin rivi- ja luhtitaloissa. Kerrostaloissa 
liukkauden torjunnasta vastaa pääsääntöisesti 
huoltoyhtiö, mutta myös kerrostaloissa on aina 
tarjolla hiekoitushiekkaa pihan hiekoituslaati-
koissa. Tarkoitus on, että asukkaat voivat hie-
koittaa rappujen edustat ja käytävät, jos ne ovat 
vaarallisen liukkaita. Etenkin säiden nopeasti 
vaihtuessa tilanne voi muuttua nopeasti.

– Jos huomaatte, että kiinteistöllä on liukas-
ta, ilmoittakaa siitä heti huollon vikailmoitus-
numeroon 010 286 6245. Jos liukastumisvahin-
ko kuitenkin tapahtuu, vahinkoilmoitus pitää 
tehdä Auroranlinnaan heti kun se on mahdol-
lista, Anne Juuti tähdentää. •

Turvallista  
joulua kaikille

 E räässä kiinteistössämme isoa 
joukkoa asukkaita odotti kotiin 
tullessa ikävä yllätys. Yhteen 

yläkerrosten asuntoon oli murtaudut-
tu, tukittu eri vesipisteiden viemärit ja 
väännetty ilkivalta tavoitteena vesihanat 
auki. Lopputulos oli, että vesi vahingoitti 
kymmentä asuntoa.

Tuohon ikävään tapahtumaketjuun 
sisältyy taas yksi tärkeä opetus riittävän 
laajojen kotivakuutusten tarpeesta. Use-
an asunnon asukkaat joutuivat muutta-
maan väliaikaisesti muualle ja heidän 
omaisuuttaan turmeltui. Kun tapaukseen 
 sisältyy rikos, on asukkailla teoriassa  toki 
mahdollista saada syyllisiltä korvausta ai-
kanaan, kun syypäät on saatu kiinni ja 
tuomittu oikeudessa. Mutta siihen asti 
kaikki kulut pitää kattaa omasta lompa-
kosta, ellei turvana ole laajaa kotivakuu-
tusta, joka tulee avuksi myös asumisen 
keskeytystapauksissa.

Kotivakuutus on tärkeä turva myös 
toisin päin. Oman pesukoneen tai asti-
anpesukoneen letkuhan voi esimerkiksi 
mennä rikki ja aiheuttaa samanlaisia 
vahinkoja. Jos Sinulla ei ole kotivakuu-
tusta, johon liittyy vastuuvakuutus, voit 
huomata olevasi kohta korviasi myöten 
korvausveloissa niin kiinteistöyhtiölle 
kuin naapureillekin.

Näistä syistä olemme tässä lehdessä 
kertoneet taas vakuutusasioista. Toivom-
me, että kaikilla auroranlinnalaisilla olisi 
turvallinen joulu. Nämä vakuutusasiat 
ovat yksi osa turvallisuutta.

Kun työvuosi alkaa olla takana, käy-
tän samalla tilaisuutta kiittää kaikkia 
asukkaitamme, muita vuokralaisiamme 
ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivon mukaan joulunne sujuu 
erinomaisen mukavasti ja vuosi 2015 on 
Teille kaikin puolin hyvä. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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On aika varautua lumeen ja liukkauteen

Viime vuosina on ollut useita runsaslumisia ja muutenkin 
 kelioloiltaan haastavia talvia. Myös asukkaiden on taas aika 
varautua mahdollisiin lumien pudottamisiin katoilta ja liukkais-
sa keleissä liikkumiseen.

 Rakennukset sinänsä kestävät tavalli-
sesti katoille sataneen lumen. Asu-
kasturvallisuuteen vaikuttavat eniten 

räystäille kehittyvät lumilipat ja jääpuikot. 
Huoltoyhtiöt poistavat vaaralliset lumilipat ja 
jääpuikot niitä havaitessaan. Silti myös asuk-
kaiden valppaus on tarpeen ja asukkaita pyy-
detäänkin ilmoittamaan huoltoyhtiöille mah-
dollisista vaaratilanteista aina havaitessaan. 
Näin varmistetaan, ettei synny vahinkoja.

– Asukkaita pyydetään myös varautu-
maan jo etukäteen mahdolliseen lumenpudo-
tustyöhön. Katoilta lumi on lähes poikkeukset-
ta pudotettava suoraan alas. Siksi pihakalusteet 
yms. on syytä siirtää tai suojata mielellään jo 
ennen lumen tuloa pois räystään alta paik-
kaan, missä ne eivät vahingoitu. Kiinteistön 
täysarvovakuutus ei korvaa katolta putoavan 
tai pudotettavan lumen aiheuttamia vahinkoja. 
Asukkaiden itse istuttamat kasvit tai esimer-
kiksi satelliittiantennit on myös suojattava tai 
siirrettävä, muistuttaa isännöitsijä Anne Juuti.

– Myös aurausta haittaava tai estävä omai-
suus pitää siirtää pois aurauksen tieltä. Tämä 
auttaa huoltomiehiä työssä ja lisää sekä asu-
misviihtyvyyttä että liikkumisen turvallisuutta.

Varsinkin peltikatoilla olevat lumet voivat 
tulla alas myös itsestään, etenkin lämpötilojen 
vaihtuessa nopeasti suojakeliksi. Esimerkiksi 
rivitalojen takapihojen puoleisilla lappeilla ei 
ole lumiesteitä. Tästä on syytä varottaa erityi-
sesti lasten leikkiessä ulkona.

Mikäli lumen paino ja määrä alkaa rasittaa 
kattorakenteita tai on vaara sulamisvesien jou-

F Varovaisuus ja talvikäyttöön tarkoitetut 

 kengät vähentävät liukastumisen ja siitä 

 aiheutuvien vammojen riskiä.

Hyvää joulua!
Toivotamme kaikille asukkaillemme, 
toimitilavuokralaisillemme ja yhteis-
työkumppaneillemme erittäin läm-
mintä ja rentouttavaa joulua sekä 
onnellista ja menestyksekästä uutta 
vuotta 2015. •

Kiinteistö Oy Auroranlinna



Auroranlinnan  
toimisto muutti
Auroranlinnan toimisto muutti lokakuun 
lopussa uusiin tiloihin Länsi-Pasilan 
 Eevankatu 2:een. Eevankatu on kävely katu 
lähellä Pasilan poliisitaloa Pasilanraition 
ja Pasilan puistotien välissä. Alueelle on 
hyvät julkiset yhteydet, joita suositellaan 
käytettäväksi toimistolla asioitaessa. Pasi-
lan asema ja raitiovaunupysäkki ovat vain 
kivenheiton päässä. •

Tuoreet pelastussuunnitelmat  
kohteen nettisivuilla

Kaikkien Auroranlinnan kohteiden pelastussuunnitelmat 
löytyvät nettisivuilta auroranlinna.fi oman kohteen ala sivulta 
kuvakkeen Pelsu takaa. Pelastussuunnitelmia  päivitetään 
koko ajan kiinteistöissä ja säädöksissä tapahtuvien 
 muutosten mukana.

A uroranlinnan nettisivuilla on osio Kohteet, jossa oman kotitalon löytää osoitteen 
mukaan. Jokaisesta kiinteistökokonaisuudesta on tehty pelastussuunnitelma, joka 
on luettavissa sähköisenä Pelsu-tunnusta klikkaamalla. Kun pelastussuunnitelma 

on sähköinen, sitä on helppo päivittää koko ajan, kuten tehdäänkin.
– Pelastussuunnitelma liittyy yleiseen turvallisuuteen. Osana tätä kaikissa taloissamme 

on tehty turvallisuuskierros vuoden 2014 aikana. Sen pohjalta esimerkiksi uusitaan palo- ja 
pelastustoimen kannalta olennaiset opasteet, jos niitä puuttuu, kunnostetaan kunnostusta 
tarvitsevat palo-ovet yms tämän talven aikana, kertoo tekninen isännöitsijä Rauno Kadenius.

– Varkailla ja ilkivallan tekijöillä ei ole enää asiaa väestönsuojiin. Väestönsuoja-
tarvikkeet on nimittäin nyt viety palo- ja pelastusviranomaisten hyväksymällä tavalla pois 
kiinteistöistä yhteen keskusvarastoon. Varasto sijaitsee paikassa, josta tarvikkeet saadaan 
väestönsuojiin määräysten vaatimassa ajassa. Uusi järjestelmä takaa, että väestönsuojatar-
vikkeet ovat kunnossa ja saatavilla tarvittaessa, Kadenius toteaa. •

Sauna lämpiää aattona
Pehmeät joulusaunan löylyt kutsuvat asuk-
kaitamme kaikissa Auroranlinnan kohteissa 
myös tänä jouluna. Tarkemmat tiedot jou-
lusaunan ajastuksesta löydätte kotitalonne 
ilmoitustaululta. •

Lämmöt ovat nyt kohdallaan

Talotekniikka-ammattilaiset ovat kiertäneet kaikki Auroran-
linnan talot. Nyt joka talon lämmöt on säädetty kohdalleen.

 K iinteistöjen lämmitysverkostojen tasapainotus ja säätö sekä termostaattien uusiminen 
on ollut iso pari vuotta kestänyt projekti, jossa on käyty läpi jokainen omistamamme 
talo. Kiitoksia asukkaille siitä, että häiriö työstä kestettiin hyvin. Tosin nyt on vielä 

tulossa jonkin verran uutta häiriötä, kun osaan asunnoista asennetaan lämpötila-anturit. Ide-
ana on, että antureilla saadaan tietoa todellisista lämpötiloista. Siten voidaan varmistaa, että 
huoneistoissa on terveysalan ammattilaisten suosittelema 20 – 22 asteen lämpötila, esittelee 
tekninen isännöitsijä Rauno Kadenius 

– Ideana työssä on ollut varmistaa tasainen suositusten mukainen lämpötila ja sen tuomat 
hyvät sisäolot kaikkiin asuntoihin. Samalla säästyy energiaa ja luontoa, kun ylilämpöä ei 
esimerkiksi tuuletella avonaisista ikkunoista harakoille, Kadenius jatkaa.

Työkokonaisuuteen liittyy myös taloautomatiikan päivittäminen, missä lämpötila-anturit 
ovat yksi osa. Tämän työn ansiosta lämmöntuotanto ja sitä kautta sisäolot voidaan säätää 
aiempaa tarkemmin ja paremmin.

– Myös antureiden asennuksesta tiedotetaan etukäteen asuntoja, joita ne koskevat. Jos joku 
tulee ilmoittamatta ja selittää olevansa Auroranlinnan asialla, vieraan asian luvallisuuteen on 
täysi oikeus suhtautua epäilevästi, Rauno Kadenius muistuttaa. •

Auroranlinnan toimiston asiakaspalvelun 

sisäänkäynti on nyt Eevankatu 2:ssa. 

 Kulkureitti on opastettu ja toimiston 

 tunnistaa hyvin ikkunatarroista.
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siksi termostaat-
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 huonekaluilla tai 

verhoilla.



 H SY kerää kotien sekajätteet muun mu-
assa Helsingistä ja Kirkkonummelta 
ja kuljettaa ne raaka-aineeksi Vantaan 

jätevoimalaan. Erityisasiantuntija  Sari Kemp-
painen HSY:stä korostaa, että jätteet hyödyn-
netään aina ensisijaisesti materiaalina ja uuden 
raaka-aineena. Jätevoimala muuttaa energiaksi 
sen osan jätteestä, joka ajettiin ennen kaato-
paikalle.

– Jos asukas on tähän asti lajitellut 
energiajätteen erikseen ja vienyt sen esi-
merkiksi kauppakeskuksen keräyspisteeseen, 
ei tähän ole enää tarvetta. Nyt energiajätteen 
saa laittaa kotitalon sekajäteastiaan, Sari 
Kemppainen kuvaa.

HSY on panostanut lajittelun liittyvän 
 tiedon tuottamiseen, jotta jätevoimalaan pää-
tyisi vain sinne kuuluvaa jätettä. Esimerkiksi 
kartongit – maito- ja mehupurkit yms. – säi-
lykepurkit, lasipurkit ja paperi ovat teollisuu-
delle arvokasta raaka-ainetta. Netissä sivulla 
hsy.fi/jatehaku on hyvää tietoa, mihin astiaan 
mikäkin jäte kuuluu.

Kotiin tai kotitaloon voi tilata maksutta 
myös Kodin jäteopasta, jossa on kerrottu pel-
kistetysti valokuvilla jätteiden lajittelusta ja 
siitä, mitä vaaralliselle jätteelle tehdään. Esit-

teitä voi tilata esimerkiksi soittamalla nume-
roon (09) 1561 2110 tai laittamalla sähköpostia 
asiakaspalvelu@hsy.fi.

– Meillä on jätehuollon nettisivuilla 
myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyk-
siin. Siellä on neuvottu esimerkiksi, mihin eri-
laiset aerosolipullot kuuluvat. Samaten sivut 
hsy.fi/kiitoskunlajittelet, joissa on näiden vink-
kien lisäksi esimerkiksi tv:stä tutun Arman 
Alizad’in kanssa tekemiämme videoklippejä, 
ovat hyvä tiedon lähde, Kemppainen esittelee.

Pääkaupunkiseudulla kaikesta kotien jät-
teestä hyödynnetään nyt noin 45 prosenttia. 
EU-tasolla komissio on ehdottanut yhdyskun-
tajätteelle kierrätystavoitteeksi 70 prosenttia. 

Jätevoimala lisää jätteen hyötykäyttöä
Vantaan jätevoimala on alkanut tuottaa lämpöä ja sähköä  tänä vuonna. Sekajäte ei enää  mene 
kaatopaikalle, vaan  siitä tehdään siis energiaa. Jätteiden lajitteluun uusi voimala ei  vaikuta 
 tippaakaan. Itse asiassa lajittelun toivotaan vain  lisääntyvän.

Joulun jätetärpit
• Kinkun paistinrasva juoksevana   
 sekajäteastiaan.
•  Jähmettynyt kinkkurasva  
 biojätteeseen.
•  Harkitse ostetun ruoan määrää.    
 Ylijäämäruoka, jota ei voi esim.  
 pakastaa, biojätteeseen.
•  Lahjapaperit sekajäteastiaan.
•  Joulukuuset kerätään jätepisteen luota.
•  Uuden vuoden tinat uusiokäyttöön tai  
 vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

Asukkaan vuosimuistio
• Jääkaapin/pakastimen taustaritilän imurointi vähintään vuosittain.
•  Jääkaapin/pakastimen sulatusputken, sisäpuolen ja ovitiivisteiden puhdistus   
 vähintään vuosittain.
•  Wc-kylpyhuonetilojen lattiakaivojen puhdistus säännöllisesti.
•  Lieden taustan ja alustan siivous vähintään vuosittain.
•  Raitisilmasuodattimen vaihto, kun suodattimet ja vaihto-ohjeet jaetaan asuntoihin.
•  Palovaroittimien paristojen kunnon tarkistus/vaihto säännöllisesti.
•  Asunnon wc-istuinten ja hanojen  kunnon tarkistus säännöllisesti  
 (tiputus/vuoto) ja vikailmoitus huoltoon heti vikaa havaittaessa.
•  Liesituulettimen/-kuvun ja asunnon poistoilmaventtiilien puhdistus säännöllisesti.  
 Lieden päällä olevan suodattimen vaihto/pesu tarvittaessa.

Vantaan Energian uusi jätevoima-

laitos käyttää energiaraaka-ainee-

naan sekajätettä. Energiajätettä ei 

tarvitse enää erotella sekajätteestä. 

Muuten lajittelu jatkuu entiseen 

tapaan. 

– On siis todella tarkoitus käyttää hyö-
dynnettävät materiaalit uudelleen ja polttaa 
energiaksi vain jäte, jota ei muuten kannata 
tai voi hyödyntää. Vaikka maitopurkki  palaa, 
se on silti paljon arvokkaampaa ja myös 
 ympäristöystävällisempää jätettä kartonkias-
tiassa matkalla teollisuuden raaka-aineeksi 
kuin sekajäteastiassa matkalla poltettavak-
si. Toivon, että kodeissa jaksetaan tutustua 
 lajitteluohjeisiin. Näin jäteastioissa on parasta 
mahdollista raaka-ainetta uudelleen käytettä-
väksi. Ei kuitenkaan haittaa, jos lajittelu ei aina 
mene ihan pilkun päälle ohjeen mukaisesti. 
Tärkeintä on lajitella, Sari Kemppainen toteaa.

– Jätevoimalaa rakennettaessa on va-
rauduttu siihen, että jätteessä on esimerkiksi 
rikkinäisiä porsliinikuppeja ja juomalaseja 
 sekä käytettyä kissanhiekkaa. Ne kipataan siis 
edelleen sekajäteastiaan. Siltäkään osin ohjeet 
eivät muutu, Kemppainen linjaa periaatetta. •

F Kodin jäteopas kertoo kuvien avulla nope-

asti, mihin erilaiset jätteet kuuluvat. Opasta 

on tehty suomen lisäksi ruotsiksi, englannik-

si ja venäjäksi. Opasta saa HSY:stä ilmaisek-

si, mainostaa, HSY:n erityisasiantuntija Sari 

Kemppainen.


