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M oni stressaa joulun alla kodin suur-
siivouksen kanssa. Työtehoseuran 
Tarja Marjomaa ei pidä suursiivous-

ta tarpeellisena, jos kotia siivotaan muuten 
säännöllisesti. Hänen suosituksensa on kevyt 
siivous kerran viikossa. Viikkosiivoukseksi 
riittää imurointi ja lattioiden pyyhkiminen 
esimerkiksi nihkeällä mopilla. Myös wc-, pe-
su- ja keittiötilojen seiniä on syytä pyyhkäistä 
nihkeäpyyhkimällä säännöllisesti.

– Tietysti siivouksen tarve vaihtelee. Jos 
kengät jätetään eteiseen ja kotieläimet eivät 
tepastele puhdistamattomin jaloin sisällä, tuo 
ylläpitosiivous yleensä riittää. Tärkeimmät 
paikat ovat wc ja pesutilat sekä eteistilat. Suur-
siivouksen tekisin nyt talvella joulun jälkeen. 
Jos kotona on aito kuusi, siivouksen aika on 
sen jälkeen kun kuusi on viety ulos. Lisäksi 
suursiivousta voi tehdä harkinnan ja tarpeen 
mukaan muutenkin, Marjomaa ohjeistaa.

– Ylläpitosiivoukseen kuuluu myös se, 
että päivittäin pistää tavarat järjestykseen. Pit-
kin asuntoa lojuvat lika- tai puhdasvaateläjät, 

Siivouksen takia ei kannata  
stressata jouluna
Säännöllinen kevyehkö ylläpitosiivous riittää normaalioloissa 
pitämään kodin viihtyisänä, korostaa tutkija Tarja Marjomaa 
Työtehoseurasta. Joulun takia suursiivous voi olla paikallaan, 
mutta vasta joulun jälkeen.

luettujen lehtien kasat, viemistä odottavat jä-
tepussit, tiskipöydälle kertyneet astiat yms. vä-
hentävät siistiyden tunnetta ja lisäävät toisaalta 
myös varsinaisen siivouksen tarvetta.

– Imurointi on siivouksen kannalta vähän 
kaksijakoinen asia. Imurin käynnistyessä huo-
nepöly nousee ilmaan, joten suositus on, että 
pintojen pyyhkiminen nihkeällä mopilla tai 
liinalla tapahtuisi vasta pari tuntia imuroinnin 
jälkeen. Näin pölynpoisto olisi tehokkaampaa.

Aika ajoin on hyvä pyyhkäistä myös esi-
merkiksi ovenpielet ja ovet, joihin tulee hel-
posti ainakin sormenjälkiä. Samaten peilit ja 
ikkunat kuuluvat pintoihin, jotka kaipaavat 
säännöllistä hoitoa. Etenkin märkätiloissa pei-
leihin roiskuu helposti jotain ja siksi niiden 
pyyhkiminen on hyvä olla osa viikkosiivousta.

– Wc ja pesutilat sekä keittiössä etenkin 
lieden seutu on hyvä siistiä myös säännölli-
sesti. Liesi ja sen ympäristö pitäisi pyyhkiä 
puhtaaksi joka käytön jälkeen, vessan ja suih-
kun pinnat siis ainakin viikoittain muistaen 
myös istuimen ja altaan takapuolet. Wc-istuin 
kannattaa puhdistaa vähintään kerran viikossa 
miedolla pesuaineella käyttäen harjaa, jolla 
pääsee myös sisäpuolella olevan kauluksen 
alle. Pyöreät harjat eivät ole siihen hyviä. Is-
tuinkehikko on syytä myös pestä säännöllisesti 
alapuolelta. Suihkussa seinien ja lattian kui-
vaus lastalla aina suihkun jälkeen on hyväksi 
sekä siivouksen että tilan kuivumisen kannalta, 
Tarja Marjomaa neuvoo.

Mattojen tamppausta Työtehoseura ei suo-
sittele. Hyvä imuri riittää. Marjomaa vie it-
se matot ulos tuulettumaan etenkin talvella 
puhtaan lumen aikaan, mutta ei hakkaa niitä. 
Matot kestävät paremmin ilman voimakasta 
tamppausta.

G TTS-Työtehoseuran Tarja Marjomaa 

muistuttaa siivouksen olevan pienen vaivan,

jos sitä tekee usein. Ainakin suursiivousta 

voi helpottaa teettämällä sen kotisiivousta

tekevällä kotityöpalvelun tuottajalla. Se on

kotityövähennyksen kera yllättävän halpaa,

Marjomaa vinkkaa.

Yleispätevää ohjetta jokakodin siivoukses-
ta Työtehoseurasta ei saa. Eri pintamateriaaleja 
siivotaan eri tavoin ja se vaikuttaa siivoukseen, 
tullaanko sisään suoraan hiekkapintaiselta kul-
kutieltä, kuten rivitalossa voi olla, vaiko asfal-
tilta kerrostalon kolmanteen kerrokseen. Terve 
järki ja vaikkapa pieni surffailu netissä auttaa. 
Perusvinkkejä saa mm. osoitteesta martat.fi 
ja spesifiä neuvontaa siivousalan erikoisliik-
keistä.

– Esimerkiksi karvaiset matot, nukkaiset 
kankaat huonekaluissa sekä sohvat, nojatuo-
lit, ja muut huonekalut, joiden alle ei pääse 
helposti imurilla ja mopilla, lisäävät työtä. 
Toinen tärkeä asia on, että käytössä on kun-
non siivousvälineet. Tehokas imuri ja siinä hy-
vät suulakkeet, pitkävartinen moppi tai muu 

F Wc-istuimen saa kunnolla puhtaaksi vain harjalla, jolla pääsee myös istuimen yläosan 

reunuksen alle. Reunuksen alle voi kertyä aikaa myöten tosi paljon epäpuhtauksia, 

 jos sieltä ei siivota säännöllisesti.



Joulun rauhaa

A inakin meille Auroranlinnan 
kiinteistöjen parissa työtä teke-
ville taas tiivis työvuosi alkaa 

olla takana. Luminen talvi ja kuuma kesä 
ovat lisänneet osaltaan vuoden ensimmäi-
sen puoliskon tehtäviä etenkin piha-alueil-
la. Kun nyt tunnutaan taas mentävän jou-
luun kuraisissa ja lämpimissä oloissa, lisää 
se sitten töitä mm. porrassiivouksessa.

Arjen askareita enemmän meille on 
kuitenkin tuonut huoli talouden kehityk-
sestä. Esimerkiksi energian hinnan nou-
su ja mm. energian ja jätteenkäsittelyn 
hintoja nostavat ympäristöverot vievät 
Auroranlinnassakin kasvavan osan käy-
tettävissä olevista rahoista.

Pakollisten menojen rinnalla ovat tar-
peet tehdä korjauksia ja toki myös halum-
me parantaa asumisen oloja taloissamme. 
Siksi tässäkin lehtisessämme on usein 
puhuttu mm. energian säästöstä ja jättei-
den lajittelusta ja muista asioista, joilla 
Sinä asukkaana voit vaikuttaa kiinteistön 
kuluihin. Kun säästämme yhtäällä, voim-
me panostaa toisaalla, siitähän tässä on 
lyhyesti kyse.

Uusi vuosi tuo Auroranlinnassakin ko-
rotuksia vuokriin. Vapaasti vuokrattavissa 
asunnoissa vuokrien korotukset noudatta-
vat oman alueen yleistä vuokratason ke-
hitystä, kuten kaupungin hallinnossa on 
päätetty. Tulomme menevät talojen yllä-
pitoon ja korjauksiin, ei omistajallemme 
osinkoina. Siksi Auroranlinna voi olla 
jatkossakin kohtuuhintaisten vapaarahoit-
teisten vuokra-asuntojen tarjoaja.

Nyt vuosi lähestyy loppuaan ja meil-
lä kaikilla on toivon mukaan aikaa rau-
hoittua joulun viettoon. Tässä yhteydessä 
toivotan mitä mukavinta joulua ja hyvää 
uutta vuotta 2012 kaikille asukkaillemme, 
liiketilavuokralaisillemme ja yhteistyö-
kumppaneillemme. •

Leena Raineranta
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...Jatkuu edelliseltä sivulta

A uroranlinnan asunnoissa asuntoon 
kuuluu yleensä jää-pakastinkaappi, 
liesi ja liesituuletin. Asukkaalla on 

usein lisäksi mikroaaltouuni, erilaista viihde-
elektroniikkaa ja ehkä myös pyykin- ja astian-
pesukone. Kodin hyötylaitteissa säännöllinen 
puhdistus –hella, uuni ja uunipellit esimerkiksi 
joka käyttökerran jälkeen – pitää laitteet toimi-
vina ja mukavina käyttää.

– Kylmälaitteen takapuolella olevan riti-
län imurointi pölystä puhtaaksi ja ovenpielien 
pyyhkiminen puhtaaksi säännöllisesti paran-
taa käyttötehoa ja vähentää sähkön kulutus-
ta. Ovissa likaiset tiivisteet saattavat toimia 
huonosti ja ritilän pöly haittaa jäähdytyksen 
toimintaa. Lisäksi sisäpuolella on syytä sulattaa 
pakastinosat, kun niissä alkaa olla muutama 
millimetri jäätä, ja puhdistaa sulavesikanava 
esimerkiksi pumpulipuikolla useamman kerran 
vuodessa, toteaa huoltopäällikkö Jarno Pekki-
nen Malkit Oy:stä, joka huoltaa Auroranlinnal-
le kuuluvat kodinkoneet.

– Kova sähkönkulutus tai huono teho ei ole 
ainoa haitta. Etenkin kylmälaitteiden sisäpuo-
lelta on löytynyt aika inhottaviakin eliöstöjä, 
kun laitteita ei ole puhdistettu, Pekkinen irvis-
tää kokemuksille.

– Älä kuitenkaan riko laitetta esimerkik-
si sulatuksen yhteydessä hakkaamalla jäätä 
pakastelokerosta tai pakastimesta haarukalla 
tai puukolla. Muutenkin käytössä on hyvä ol-
la huolellinen. Pakastinta ja jääkaappia ei ole 
syytä repiä auki, vaan odottaa, että se aukeaa 
nätisti kahvasta vetämällä. Kylmälaitteiden ja 
uunin luukun tiivisteiden ja laitteiden erilaisten 
muoviosien osalta huoltomiehemme pystyvät 
näkemään, onko vika käyttäjästä johtuva. Ra-
portoimme vian syyn Auroranlinnaan. Kulut 
voivat jäädä asukkaan vastuulle, kertoo Mal-
kitin myyntipäällikkö Kari Malm.

Asuntoon kuuluvien kodinkoneiden vioista 
ilmoitetaan 24 h –vikailmoituspalvelun kaut-
ta joko soittamalla numeroon 010 286 6245 
tai tekemällä vikailmoitus Auroranlinnan net-
tisivujen kautta. Paikallinen huoltoyhtiö käy 
ensin asunnossa ja tilaa sitten tarvittaessa Mal-
kitin huollon paikalle. Malkitin huolto arvioi 
vian ja ehdottaa Auroranlinnalle tarvittaessa 
laitteen uusimista. Jos vika ei ole kiireellinen, 
laite laitetaan kuntoon normaalisti muutamassa 
päivässä.

– Teemme töitä kiireellisyysjärjestyksessä 
ja normaaliin työaikaan. Jos liedessä ei toi-

Oman auton kunnosta pidetään 
yleensä erittäin hyvää huolta, 
että se toimisi moitteetta aina 
tarvittaessa. Yllättääkö siis, et-
tä myös kodin koneet tarvitse-
vat hoitoa toimiakseen hyvin.

pyyhkimisväline, kunnon liinat jne. helpottavat 
työtä. Fakta on, että jos siivoaminen on han-
kalaa, siivous jää helpommin tekemättä, Tarja 
Marjomaa vinkkaa hankintojen merkityksestä.

– Pesutilojen siivousta helpottaa hiuksia 
keräävä lattiakaivosuodatin tai hiussieppari. 
Silti lattiakaivo pitää puhdistaa aika ajoin. Sa-
ma koskee kaakelisaumoja. Jos niitä ei puhdis-
ta, pinttyy lika saumoihin niin, ettei tehopesu-
kaan enää vaikuta. Marjomaa toteaa. •

G Hyvä lasta on osa pesuhuoneen varustus-

ta. Joka suihkussa käynnin jälkeen kannattaa 

kuivata lattioiden lisäksi lastalla aina suihkun 

seinätkin. Lasta pysyy puhtaana, kun sitä ei 

jätä märkänä lattiaa vasten. 

G Viikkosiivous ei rasita paljon, jos on 

mukavat välineet. Pitkävartisella nihkeäksi 

kostutetulla mopilla on helppo pyyhkäistä 

lattiat, kynnykset ja lattialistat pölyttömiksi 

pari tuntia imuroinnin jälkeen. Huonekaluja 

valitessa kannattaa katsoa myös siivotta-

vuutta niiden alta.



Kodinkoneetkin kaipaavat hoitoa

mi yksi levy, se ei esimerkiksi ole kiireellinen 
korjauskohde. Jos jääkaappi lakkaa toimimasta 
kokonaan, asia hoidetaan mahdollisimman no-
peasti, Malm kuvaa sovittuja periaatteita.

Käyttöohjeet ovat avainasemassa kaik-
kien kodin laitteiden käytössä ja hoidossa, täh-
dentävät Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa 
ja Malkitin Pekkinen. Pesukone ja astianpesu-
kone kannattaa puhdistaa aika ajoin sitruuna-
happopesulla ja laitteita pitää puhtaana sisä-
puolelta ja luukkujen reunoista ihan samalla 
lailla kuin esimerkiksi jääkaappia ja pakastinta. 
Kahvin- ja vedenkeitin kaipaavat samaten aika 
ajoin kalkinpoistoa.

– Teräsaterimet voi muuten kiillottaa sa-
malla, kun puhdistaa koneen sitruunahapolla, 
Marjomaa vinkkaa.

– Pyykkikoneen luukun kumikaulus on hy-
vä pyyhkiä ja kuivata joka pesun jälkeen. Näin 
luukun ympäristö pysyy siistinä vuosi vuoden 
jälkeen eikä kumikauluksen uurteisiin ala ke-
rääntyä hometta. Astianpesukoneen pohjalla 
oleva jätesiivilä ja pyykkikoneen nukkasihti 
vaativat säännöllistä puhdistamista myös, et-
tä pesutulos pysyy hyvänä. Mikroaaltouunia 
kannattaa myös pyyhkiä sisältä, ettei sinne kär-
venny roiskeita pitkin seiniä, Marjomaa lisää.

– Lisäksi on hyvä katsoa vesi- ja viemäri-
liitoksia sekä liitosjohtoja, ettei niihin pääse 
syntymään vuotokohtia. Koneiden taustoja 
siivotessa on tärkeä katsoa, etteivät letkut rik-
koonnu tai jää pinteeseen konetta liikutellessa. 
Jos laitteen alla ei ole tulvavesikaukaloa, saat-
taa vettä vuotaa sinnekin sekä pesukoneesta 
että kylmälaitteesta aikaa myöten huomaamat-

ta. Astian- ja pyykinpesukoneen 
hana pitäisi sulkea aina käytön 
jälkeen, Marjomaa muistuttaa.

Iso osa huoltokäynneistä  
on turhia ainakin niissä koneis-
sa, jotka ovat Malkitin sopimuk-

sen piirissä. Asukkaat aiheuttavat omalla toi-
minnallaan erilaisia isompia ja pienempiä viko-
ja. Malkitin käynneistä yli puolet on asukkaan 
aiheuttamia ja olisi voitu välttää huolellisella ja 
käyttöohjeen mukaisella käytöllä.

– Jos käyttöohjeita ei löydy, apua saa val-
mistajan nettisivuilta tai asiakaspalvelusta, Jar-
no Pekkinen tietää.

– Asukkaan vastuulle kuuluvat kaikki hänen 
omat laitteensa sekä liesituulettimen puhdista-
minen ja suodattimen vaihto. Liesituulettimen 
saa avata ja siivota niin pitkälle kuin se on-
nistuu ilman työkaluja. Liesituulettimen, jää-
kaapin ja uunin lampun vaihto kuuluu myös 
asukkaalle, Kari Malm muistuttaa periaatteista.

Kylmälaitteen, lieden ja liesikuvun sekä 
muiden kodin koneiden hoidosta ja puhdistuk-
sesta on yleisiä ohjeita Auroranlinnan netti-
sivuilla kohdassa Uutiset. • 

F Jarno Pekkinen näyttää Malkitin varastolla jää-pakastinkaappia, 

jollainen toimitetaan Auroranlinnan asuntoihin, jos vanhaa ei kan-

nata enää korjata. Käyttöohjeissa on hyvät hoito-ohjeet, joilla laite 

pysyy teknisesti kunnossa ja miellyttävän siistinä vuodesta toiseen. 

Laitteet kannatta pitää puhtaana sisältä, ettei niihin ala kasvaa  

erilaisten pöpöjen kasvustoja.

F Hellalla suositellaan 

käytettäväksi levyjen  

kokoisia kattiloita ja  

pannuja. Näin saadaan 

paras tulos niin ruoan-

laiton kuin energiankulu-

tuksenkin kannalta. Liesi 

ja sen ympäristö pitäisi 

pyyhkiä aina heti käytön 

jälkeen. Lämpimästä  

pinnasta rasvakin  

irtoaa vielä  

aika kevyesti.

Sauna lämmin aattona

Pehmeät joulusaunan löylyt kutsuvat 
asukkaitamme kaikissa Auroranlinnan 
kohteissa myös tänä jouluna. Tarkem-
mat tiedot joulusaunan ajastuksesta 
löydätte kotitalonne ilmoitustaululta. •

F Jää- ja pakastinkaapin 

takana oleva lauhdutinritilä  

vaatii säännöllistä imurointia. 

Puhtaan ritilän kanssa laite 

jäähtyy paremmin ja sähköä  

kuluu vähemmän.



A stmaattinen Aino asuu kivassa par-
vekkeellisessa Auroranlinnan ker-
rostaloasunnossa. Häntä harmittaa, 

kun hän joutuu istumaan kauniilla kesäsäällä-
kin tiiviisti neljän seinän sisällä. Parvekkeelle 
ei pääse, kun ovenpielet on teipattu tiiviisti 
umpeen. Teippien tehtävä on pitää parvek-
keella oleva huono ilma varmasti asunnon 
ulkopuolella.

– Kukapa sitä nykyaikaan haluaa kotiin-
sa sisälle tupakansavua. Siksi tupakat vede-
tään nykyisin useimmiten omalla parvekkeella 
tai pihalla seinän tai ulko-oven lähellä. Ikävä 
kyllä tässäkin talossa tupakan savu menee sil-
loin paljolti naapurien asuntoihin raitisilma-
venttiilien tai ikkunoiden kautta tai naapurien 
parvekkeille, Aino huokaisee.

Aino tuskailee tupakansavusta terveytensä 
takia. Hänen astmaoireensa ovat pahentuneet, 
kun kotona pitää imeä sisäänsä huonolaatuis-
ta ilmaa. Elämä kotona on erityisen takkuista 
kostealla ilmalla. Uhkana on nyt joutua jat-
kuvaan ympärivuotiseen astmalääkitykseen.

– Kovasti jaksetaan vaahdota liikenteen 
ja teollisuuden päästöistä, mutta kyllä runsas 
tupakansavu on usein vaarallisin uhka asunto-
jen sisäilmalle. Savu haittaa erityisesti lapsia, 
iäkkäitä henkilöitä sekä meitä jotenkin sairaita 
tai vajaakuntoisia. Tästä on ihan kovaa tutki-
mustulosta. On jotenkin hassua, että ravinto-
lassa laki suojelee työntekijöitä tupakansavul-
ta, mutta sama tarjoilija tai baarimikko voi 

Toivotamme rentouttavan mukavaa joulua ja  
mitä parasta uutta vuotta 2012 kaikille asukkaillemme,  

liiketilavuokralaisillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

 
 
 
 
 
 

Kiinteistö Oy Auroranlinna

”Kun pääsisi joskus parvekkeelle”
Asunnoissa tupakointi on vähentynyt hurjasti. Ikävä kyllä naapurissa tupakointi on kasvanut 
lähes samassa tahdissa kotona tupakoimisen vähenemisen kanssa.

sitten joutua passiivisen tupakoinnin uhriksi 
kotonaan, Aino hymähtää.

– Minä esimerkiksi en voi mennä parvek-
keelle alhaalta tulevan tupakansavun takia. 
Vaikka parvekeoven pielet on teipattu ja ikku-
nat ovat kiinni, on asunto silti ollut välillä liki 
kuin ravintolan tupakkakoppi. Savua pääsee 
nimittäin pihalla ja parvekkeilla tupakoinnin 
seurauksena raitisilmaventtiileihin ja niistä 
sisälle. Ongelma kärjistyy tietysti aamuisin ja 
iltaisin, jolloin on itsekin eniten kotona. Raitis-
ilmaventtiilejä ei voi sulkeakaan, koska ilman 
niitä asuntoon ei tulisi ollenkaan korvausil-
maa, Aino kuvaa arkeaan.

Muuttoakin hän on harkinnut, mutta pi-
tää vääränä, että hänen ongelmaan syyttömänä 
pitäisi lähteä. Lisäksi muuttohaluja vähentää, 
ettei voi tietää, onko tilanne mahdollisessa uu-
dessa kodissa yhtään helpompi. Eikä muutto ei 
ole muutenkaan mikään pikkujuttu.

Vaikka Aino ei itse tupakoi, hän ymmärtää 
niitä, jotka tarvitsevat savunsa. Ainon toive on, 
että kerros- ja rivitaloissa osattaisiin elää niin, 
että kaikilla on hyvä olla. Hän pitää asunnos-
taan ja sen sijainnista. Mutta eihän elämä ole 
kohdallaan, jos kotona on usein ikävä olo tu-
pakansavun aiheuttaman tunkkaisuuden takia.

– Yritän hoitaa kaikki asiani hyvin ja teen 
työtä muiden hyvinvointia lisätäkseni. Siksi 
etenkin se harmittaa, että minun terveyteni tar-
peet saada raitista hengitysilmaa kotona eivät 
ohita kaikkien mielestä oikeutta polttaa tupak-
kaa missä vain, Ainoa huoahtaa väsyneesti.

– Omassa asunnossa tupakointikin voi 
haitata naapureita, jos tupakansavu pääsee 
käytävän tai talotekniikan läpivientien kautta 
asunnosta toisiin. Kyllähän kaikkein kivoin 
olisi sellainen huomaavainen tupakoitsija, jo-
ka polttaisi ulkona jossakin kaukana muista 
asunnoista. Sellainen paikka löytyy kyllä joka 
pihasta, jos on halua löytää, Aino viestittää.

– Tupakansavu on todettu ihan lainsäännös-
säkin terveyshaitaksi. Kyllähän se olisi kaikille 
kivointa, ettei kiinteistöyhtiön tai viranomais-
ten tarvitsisi alkaa toimiin puhtaan hengitysil-
man turvaamiseksi. Sopu ja yhteisymmärrys 
savuongelmankin ratkaisussa olisi ainakin 
minulle mieluisin vaihtoehto, Aino korostaa. •

F Tupakointi ulkona kaukana naapurien 

parvekkeista, tuuletusikkunoista ja raitis-

ilmaventtiileistä ei aiheuta savuhaittoja  

naapureille. Ulkoa tuleva tupakansavu  

aiheuttaa esimerkiksi Auroranlinnan talos-

sa asuvalle Ainolle jatkuvia astmaoireita.


