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A sukkaiden tarpeet olivat etusijalla, kun Auroranlinnan uusia 
nettisivuja lähdettiin tekemään. Siksi sähköinen vikailmoi-
tuspalvelu ja kiireellisissä töissä ja ovenavauksissa käytet-

tävä 24h vikailmoitusnumero 010 286 6245 ovat näkyvästi esillä 
uudella etusivulla. Auroranlinnan suoria vuokralaisia palveleva 
Asuntopalvelu on toinen etusivun pääelementti. Kolmas pääele-
mentti ovat Uutiset.

AsiAt löytyvät helpommin Auroranlinnan uusilta netti-
sivuilta. Kaikki asumiseen liittyvät sivut ovat otsikon Asukkaille 
takana ja kaikki asukkaille tarkoitetut lomakkeet löytyvät yhdeltä 
sivulta, jolle pääsee etusivulta klikkaamalla kohtaa Lomakkeet. 

Asunnonhaulle on oma osionsa samoin kuin Yhteystiedoille. 
Lisäksi sivustolla on tietoja ruotsiksi, englanniksi sekä arabian, 
somalin, soranin ja venäjän kielillä. Yhdellä alasivulla kerrotaan 
perustiedot KOy Auroranlinnasta.

Kohteet ovAt nyt aakkosjärjestyksessä ja oma kohde löytyy 
listasta katuosoitteella. Kohdesivulle pääsee klikkaamalla Kohteem-
me. Suurin ero aiempaan on, että ennen kohteet oli jaoteltu alueit-
tain. Ennen kaikki kohteet sai näkyviin vasta klikkaamalla erikseen 
”kaikki kohteet”.

Varsinaiset kohdesivut on toteutettu teknisesti samalla tavalla 
kuin koko sivusto. Tieto on jaoteltu osiin, joiden sisällön kertoo 
sivulla näkyvä otsikko. Kun kursorin vie otsikon päälle ja klikkaa, 
sen alla oleva teksti tulee näkyviin. Kohdesivuilla ero entiseen ei ole 
kovin suuri, koska kohdekohtainen tieto oli aiemminkin nähtävillä 
yhdellä sivulla.

UUsi toteUtUstApA tUo AsUKKAille mahdollisuuden löytää 
tarvitsemansa tiedon nopeasti. Etenkin asumiseen, kodin tekniik-
kaan ja turvallisuuteen, muuttoihin, asumisen maksuihin ja tukiin 
sekä vuokranmaksuun liittyvän informaation saa paljon helpom-
min esille kuin aiemmilta nettisivuilta.

Asukkaille-osio on jaettu viiteen alaosioon, joista neljä liit-
tyy suoranaisesti asumiseen ja viides on varattu kohteissa toivon 
mukaan viriävälle vuokralaistoiminnalle. Alaosiot ovat Asumisen 

Uudet nettisivut palvelevat kaikilla laitteilla
Auroranlinnan uudet nettisivut www.auroranlinna.fi avattiin toukokuun alussa. sivut helpottavat asiointia 
Auroranlinnan kanssa. ne toimivat yhtä hyvin älypuhelimella, tabletilla kuin tietokoneellakin.

Uusi  
www.auroran-
linna.fi –etusivu 
näyttää tältä.

 Asukkaille-sivuilla ja kohdesivuilla on otsikoita. Kun klikkaa otsikkoa, 
siihen liittyvä teksti tulee näkyviin.

pelisäännöt, Maksut ja tuet, Muutto, Kodin turvallisuus ja tekniikka 
sekä Vuokralaistoiminta.

AlAosioiden nimet AntAvAt jo paljon informaatiota, millaisia 
asioita eri osioissa käsitellään. Klikattaessa esimerkiksi kohtaa Asu-
misen pelisäännöt, avautuu sivu, jossa on lista otsikoita. Otsikoiden 
alla on tietoa esimerkiksi asumisesta yhtiön kiinteistössä, autojen 
pysäköinnistä, grillaamisesta, ilmanvaihdosta, jätehuollosta, kylpy-
huoneen hoidosta, parvekkeesta, talosaunasta, TV-lautasantenneista 
ja yhteisistä tiloista.

Kodin turvallisuus ja tekniikka on toinen alaosio, jossa on koh-
tuullisen monta alaotsikkoa. Siellä samoin kuin maksuja ja tukia sekä 
muuttoa koskevissa alaosioissa sivusto toimii siis samalla periaat-
teella. Otsikkoja klikkaamalla saa esille lyhyen selityksen asialle. Kun 
otsikkoa klikkaa uudelleen, teksti menee piiloon. k



 nettisivut avattu ja palautteenne luettu

 V 
uoden 2016 ensimmäinen Auroranlinna Uutiset tulee uuden näköisenä. Uusit-
tu lehtemme toivon mukaan miellyttää teitä. Samaa toivomme uusista sekä 
mobiililaitteissa että tietokoneissa yhtä hyvin toimivista nettisivuistamme. Ne 

avattiin toukokuun alussa.
Tässä lehtisessä esitellään tiiviisti uudet sivumme, joilla haluamme palvella teitä 

entistä paremmin. Hyödyntäkää ihmeessä esimerkiksi mahdollisuutta tehdä sähköi-
nen vikailmoitus suoraan etusivulta www.auroranlinna.fi, koska se on helppo, nopea 
ja ehdottomasti varmin tapa saada asianne huollon tietoon. Lisäksi saatte halutessanne 
omaan sähköpostiinne tiedot, joilla voitte seurata työn etenemistä.

Viestintä, jota mm. tämä lehtinen ja nettisivumme ovat, kuuluu asumisen pal-
veluiden ohella asioihin, joista kysymme teiltä vuosittain asukastyytyväisyystutki-
muksessamme. Kiitoksia kaikille teille, jotka vastasitte ja arvioitte niin meidän kuin 
yhteistyökumppaneidemme toimintaa. Olemme lukeneet kiitettävän runsaasta vas-
tausmäärästä tehdyt yhteenvetoraportit. Oli tietysti miellyttävää havaita, että palaut-
teenne oli vuodelta 2015 kautta linjan hieman positiivisempaa kuin vuodelta 2014.

Kaikki palaute yritetään hyödyntää tulevaisuudessa teidän asukkaidemme hyväksi. 
Yritämme onnistua tänä vuonna taas vähän paremmin kuin viime vuonna.

Vuoden 2015 tutkimuksessa pyysimme palautetta myös palveluntuottajistamme. 
Kiinteistönhoidossa alueellisista Heka-yhtiöistä selvästi parhaat arviot sai Heka- 
Malminkartano Oy. Myös Heka-Jakomäki Oy, Heka-Maunula Oy ja Heka-Pihlajisto 
Oy saivat keskimääräistä enemmän myönteistä palautetta. Yksityisistä palveluntuot-
tajista nousivat kirkkaimmiksi ”tähdiksi” Kiinteistönhuolto Sami Oy ja Kurkimäen 
Huolto Oy. Näitä edellä mainittuja kumppaneitamme kiitämme hyvästä työstä.

Kiinteistönhoidon palvelutuottajia on useita. Siivouksesta vastaa Lassila-Tikanoja 
Oyj. Siksi siivouksesta annettu palaute kertookin lähinnä, mitä kehittämistä siivouk-
sessa on eri kohteissa. Näitä yrityskohtaisia sekä yleisiä arvioita kiinteistönhoidon ja 
siivouksen tasosta tullaan taas käyttämään yhtenä asiana kehityskeskusteluissa. 

Käytän samalla tilaisuutta toivottaakseni oikein hyvää ja rentouttavaa kesää teille 
Auroranlinnan asukkaille, toimitilavuokralaisille sekä yhteistyökumppaneillemme. k

leena Raineranta
toimitusjohtaja

Kiinteistö oy Auroranlinna

 A
uroranlinnan nettisivuilta löytyy 
kahdenlaisia lomakkeita. Kaikkia 
KOy Auroranlinnan asunnoissa 

asuvia koskevia lomakkeita ovat ilmoitus 
häiritsevästä asumisesta, kiinteistön järjes-
tyssäännöt, sähköinen palautelomake, vas-
tuunjakotaulukko sekä vikailmoituslomake. 

pelKästään sUoRAAn AURoRAn-
linnAltA asuntonsa vuokranneita koske-
vat asumislupa-anomus, suomen, ruotsin ja 
englanninkielinen irtisanomisilmoitus sekä 
kuolinpesän irtisanomisilmoitus. Jos asut 
työsuhdeasunnossa tai muussa ns. välivuok-
ratussa asunnossa, hoidat vuokrasuhteeseen 
liittyvät asiat oman vuokranantajasi kanssa.

Lomakkeet-sivun aineistoista järjestys-
säännöt ja vastuunjakotaulukko ovat asu-

Kaikki lomakkeet yhdellä sivulla

 V
ikailmoitusjärjestelmässä on siir-
rytty marraskuun 2015 lopul-
la huoltokirjatoimittaja FimX:n 

 Julmo-järjestelmään kaikissa kohteissa. 
 Julmon kautta on tosi helppoa kertoa viasta. 

Pääset täyttämään sähköistä lomaket-
ta menemällä auroranlinna.fi –etusivulla 

 Julmo-järjestelmän sähköinen vikailmoitus 
on helppo täyttää.

miseen liittyvää perustietoa. Nämä pdf-
asiakirjat voit tulostaa tai ladata omalle 
tietokoneellesi. 

pAlAUtelomAKettA voi Käyttää 
esimerkiksi isännöintiä, kiinteistönhoitoa, 
siivousta tai vaikkapa piha-aluetta koskevi-
en kysymysten, ideoiden, risujen sekä myös 
ruusujen lähettämiseen. Palautelomakkeel-
la ei tehdä koskaan vikailmoituksia, vaan 
siihen käytetään sähköistä vikailmoitus-
lomaketta tai 24h vikailmoitusnumeroa 
 010 286 6245.

Ilmoitus häiritsevästä asumisesta on 
tarkoitettu avuksi, jos jokin naapuristossa 
oleva yksittäinen asunto tuottaa jatkuvaa 
häiriötä muille. 

AURoRAnlinnAltA sUoRAAn AsUn-
non vUoKRAnneille tarkoitetut vuok-
rasopimuksen irtisanomislomakkeet ja asu-
mislupa-anomuksen voi täyttää ja tulostaa 
helposti Lomakkeet-sivulta. 

Asumislupa-anomus on tarkoitettu esi-
merkiksi tilanteisiin, joissa asukas muuttaa 
täydennysopintojen takia tilapäisesti toiselle 
paikkakunnalle. Samaa lomaketta käytetään 
myös, jos asuntoon olisi muuttamassa lisää 
asukkaita asumaan nykyisten asukkaiden 
kanssa. Sekä lupa koko asunnon vuokraami-
seksi väliaikaisesti jollekin muulle että lupa 
ottaa asuntoon lisää asukkaita ratkaistaan 
aina tapauskohtaisesti. k 

Asumiseen liittyvät lomakkeet on kerätty uusilla nettisivuilla yhteen paikkaan.

sähKöinen viKA ilmoitUs mistä  vAin jA KosKA vAin
jos vika ei vaadi kiireellistä 
 korjaamista  kuten putkivuoto, 
kannattaa vikailmoitus Auro-
ranlinnan taloissa aina tehdä 
sähköisenä auroranlinna.fi 
 -nettietusivulta. jos kodissa ei 
ole älypuhelinta, tablettia eikä 
nettiyhteyttä tai vika on kiireel-
linen, soitetaan aina 24h vikail-
moitusnumeroon  010 286 6245.



 Lomak-
keet-sivu 
on tämän 
näköinen.

 kohtaan Tee sähköinen vikailmoitus. Klikkaa siinä ruutua 
Valitse osoite. Vikailmoituslomakkeen voi nyt täyttää vaikka 
puhelimella matkalla töihin.

Vikailmoitusta ei pitäisi tehdä alueyhtiön tai huoltoyhtiön 
toimistoon eikä huoltomiehelle. Vain sähköisesti tai 24h-nume-
ron kautta tehdyt vikailmoitukset kirjautuvat varmasti järjestel-
mään ja tehtäviksi.

pAlvelU toimii Käytännössä niin, että asukas ilmoittaa 
ensin, mitä huoneistoa tai tilaa ilmoitus koskee. Sitten tehdään 
lyhyt vikakuvaus. Ilmoitukseen voi liittää esimerkiksi puheli-
mella otetun kuvan selventämään asiaa. Lomakkeessa kerrotaan 
myös, saako asuntoon tulla yleisavaimella, onko siellä kotieläi-
miä sekä omat yhteystiedot.

Kun laitat yhteystiedoissa asianomaiseen ruutuun sähköpos-
tiosoitteesi, Julmo lähettää Sinulle automaattisesti vikailmoi-
tuksen seurantaviestin. Voit seurata saamillasi tiedoilla, miten 
vian hoito etenee.

KAiKKi jUlmo-viKAilmoitUKset menevät kotitalosi huol-
toyhtiölle. Jos asia on sellainen, että sille ei voi tehdä heti mitään, 
asia voidaan esimerkiksi ottaa huomioon seuraavaa isompaa 
remonttia suunniteltaessa.

Kaikkien Auroranlinnan omistamien kiinteistöjen tietoja 
seurataan FimX-huoltokirjaohjelmalla. Sieltä Auroranlinnan 
tekninen isännöinti voi nähdä esimerkiksi, kuinka paljon ja mil-
laisia korjaus- ja kunnostustöitä taloissa tehdään. Tämä auttaa 
mm. sen suunnittelussa, pitäisikö koko talossa tehdä jokin isom-
pi remontti, jotta talo toimisi asukkaiden kannalta häiriöttä. 

KiiReellisesti KoRjAttAvAt viAt, etenkin vesi vuodot tai 
–vauriot, ilmoitetaan aina puhelimitse. Samoin ovenavauspyyn-
nöt tehdään aina 24h-numeroon  010 286 6245. k

sähKöinen viKA ilmoitUs mistä  vAin jA KosKA vAin

pekka hoitaa  
huoneistotarkastukset
pekka paukkonen aloitti Auroranlinnassa joulu-
kuussa. hän tarkastaa huoneistot vuokralaisen 
vaihtuessa. lisäksi paukkonen isännöi neljää 
 kiinteistöyhtiötä. 

 P ekka Paukkosen päätehtävä on olla huoneistotarkastukset 
tekevä ja huoneistoremontit teettävä tekninen isännöitsijä. 
Käytännössä nuo työvaiheet tehdään, kun asunnon asu-

kas vaihtuu. Auroranlinnahan ei yleensä teetä remontteja asutuissa 
huoneistoissa.

– Jos asukkaalla on kysyttävää muuttotilanteessa minulta, järke-
vin ja vaivattomin tapa olla yhteydessä on sähköposti. Usein olen 
työn takia poissa toimistolta, enkä voi aina vastata puheluihin.

hUoneistotARKAstUs tehdään pääsääntöisesti, kun asunto 
on tyhjä. Pekka Paukkonen valokuvaa huoneiston ja kirjaa havain-
not ylös sekä ilmoittaa, voiko vuokravakuuden vapauttaa asukkaille. 
Jos asunto on siisti ja asiallisessa kunnossa, kuten Auroranlinnassa 
usein on, uudet asukkaat voivat muuttaa asuntoon heti. Mikäli 
asunto tarvitsee kunnostusta, Paukkonen tilaa työn urakoitsijalta ja 
ilmoittaa vuokraukseen, koska asuntoon voi muuttaa.

– Huoneistoja ei siis aina remontoida muuton yhteydessä. Asun-
nossa voi siten olla normaaliin asumiseen liittyvää kulumaa tai 
esimerkiksi taulujen kiinnitysjälkiä. 

KoRjAUstoimet päätetään huoneiston kunnon mukaan. 
Kosteusvauriot korjataan aina, jos sellaisia havaitaan. Yleensä huo-
neistokorjaukset koskevat seinien, kattojen ja kalusteiden maalausta 
tai kunnostusta. Isommat työt, kuten keittiökalusteiden vaihdot tai 
kylpyhuoneiden uusiminen, pyritään tekemään yleensä yhtä asun-
toa isompina kokonaisuuksina. Toki huonokuntoisia kalusteita ja 
kylpyhuoneita kunnostetaan erikseenkin.

– Pääosa huoneistoremonteista tehdään seitsemässä arkipäivässä. 
Tavoite on, että asunto on muuttokunnossa joksikin perjantaiksi, 
kun pääosa muutoista tapahtuu viikonloppuisin.

– KUn tARKAstUKset jA mAhdolliset remontit tehdään 
nopeasti ja tehokkaasti ammattitaidolla, ovat Auroranlinnan asun-
not tyhjänä mahdollisimman lyhyen ajan.

Huoneistojen muuttovaiheen lisäksi Pekka Paukkosta työllistä-
vät hallinnolliset isännöitsijätehtävät. Hän on vastuuisännöitsijänä 
neljässä kiinteistöyhtiössä. k

Kun huoneisto 
tarkastetaan 
tyhjänä, mah-
dolliset korjaus-
tarpeet havaitsee 
helpommin, 
korostaa Pekka 
Paukkonen.



 A
uroranlinnan kiinteistöpesulat on 
pyritty viemään nykyaikaan. Yksi 
osa tätä on, että pyykin kuivatus 

tapahtuu kunnon laitteilla. Suurimmassa 
osassa kuivaushuoneita on VELCO-lait-
teet, joiden etuja ovat kuivauksen nopeus 
ja energiansäästö. Kun laitteisto on pääl-
lä kuivaushuoneessa, kuivuu koneellinen 
pyykkiä jopa tunnissa. Eikä esimerkiksi 
farkkujakaan tarvitse kuivattaa narulla tai 
olohuoneen nurkassa päiväkaupalla.

AsUmisteRveyden ja myös asukkaan 
kukkaron kannalta pesutuvan käyttö on 
fiksua. Asuntoja ei ole suunniteltu pyykin 
kuivaukseen. Runsas märän pyykin käsittely 
ja pyykinkuivaus lisäävät asuntojen kosteut-
ta ja pölyisyyttä, mikä heikentää sisäilman 
laatua. Myös kalusteet ja asunnon pinnat 
voivat kärsiä kohonneesta kosteudesta.

Kiinteistöpesula on järkevä vaihtoehto 
myös oman talouden kannalta. Kiinteistö-
pesulassa koneet sekä pesevät että kuivaavat 
pyykin nopeammin kuin kotona ja myös 
pienemmällä sähkömäärällä kuin koti-
koneilla on mahdollista. Etenkin kotona 
oleva kuivausrumpu kuluttaa sähköä rei-
lusti, mikä näkyy myös sähkölaskussa.

KosteUs imetään ulos kuivaushuo-
neesta, kun VELCO Kuivaushuonejärjes-

telmä pistetään päälle. Kuivauspuhallin on 
kytketty talon lämpimän veden putkistoon 
eli saa lämpönsä sieltä. Sen vuoksi energiaa 
kuluu jopa 90 prosenttia vähemmän kuin 
sähköpuhaltimella kuivattaessa. Kuivain 
puhaltaa noin 35-asteista ilmaa. Kun huo-
neilman kosteus nousee, pistää laitteisto 
automaattisesti päälle poistopuhaltimen ja 
ohjaa kostean ilman ulos. Tuloilmaventtii-
listä tulee samalla raikasta ilmaa tilalle. Näin 
pyykki on kuivauksen jälkeen sekä kuivaa 
että raikasta.

VELCO-järjestelmään kuuluvat myös 
kaksoisvaijerinarut, joiden avulla pyykin 
ripustaminen on paljon helpompaa kuin 
tavallisille naruille. Lisäksi kaksoisvai-
jerinarut nopeuttavat pyykin kuivamista, 
kun esimerkiksi lakanat ja pyyhkeet eivät 
taitu reunat vastakkain kuten tavallisia 
naruja käytettäessä.

KUivAtUKsen nopeUs on tärkeä syy 
 siihen, että Auroranlinnan talojen pyykkitu-
vissa kaikki pyykkivuorojen käyttäjät voivat 
pestä ja kuivata pyykkinsä ilman  tarvetta 

pääosassa Auroranlinnan taloja on kiinteistöpesula. pesulassa on 
kunnon pesukoneen ja mankelin lisäksi kuivaushuone ja velCon 
pyykinkuivatusjärjestelmä. etenkin pyykin kuivaus kuivaushuoneessa  
parantaa asuntojen sisäilmaa merkittävästi.

Koti tykkää kiinteistöpesulasta

 Tämä VELCO Kuivaushuonejärjestelmä on 
kuvattu Pasilan Puistotie 10:ssä. Kiinteistön 
kuivaushuoneissa on myös kaksoisvaijerinarut.

auroranlinna uutiset: kiinteistö Oy Auroranlinnan asukaslehtinen päätoimittaja: Leena Raineranta, kOy Auroranlinna,  
www.auroranlinna.fi sisältö ja ulkoasu: LFC Group, www.lfc.fi paino: Tuokinprint Oy, Helsinki 2016

jonottaa naruille pääsyä. Jos pesee pari 
koneellista pyykkiä peräkkäin, saa ainakin 
ensimmäisen koneellisen yleensä jo kuivana 
mukaansa, kun vuoro päättyy. k

 Talopesuloissa on yleensä myös mankelit. 
Mankeloiduissa lakanoissa on ihana nukkua.

Talopesulan 
koneet pesevät 

pyykit hyvin 
ja nopeasti.


