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 E kokompassi on Helsingin ympäristökeskuksen kehittämä 
työkalu. Se on tarkoitettu kotimaassa toimiville pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä mm. Helsingin kaupungin viras-

toille. Auroranlinna viitoittaa nyt asuintalokentässä tietä Ekokom-
passi-maailmaan.

– Kun Auroranlinnan asunnoissa asuu paljon Helsingin kau-
punki-konsernissa töissä olevia, tulevat Ekokompassi-asiat monelle 
osaksi arkea niin kotona kuin työpaikallakin, naurahtaa yritysten 
Ekokompassi-työtä koordinoivan HSY:n Ilmastoinfon ympäristö-
asiantuntija Irina Niinivaara.

– Ekokompassissa on sama pErusta kuin isojen yritysten 
käyttämässä ISO-ympäristöjärjestelmässä. Itse ympäristöohjelman 
sisältö ja tavoitteet mietitään alkukartoituksen ja yhtiölle sopivien 
keinojen hakemisen kautta mahdollisimman konkreettisesti. Auro-
ranlinnassa on nyt asetettu selkeät tavoitteet, joiden toteutumista 
voi seurata tunnusluvuilla mitaten. Ensimmäisen kolmen vuoden 
aikana Auroranlinnassa panostetaan etenkin energiankulutuksen 
ja jätemäärien vähentämiseen sekä ympäristötietoisuutta lisäävään 
viestintään, Niinivaara esittelee.

– Meillä on kymmenen kriteeriä, jotka Auroranlinnankin on 
 täytettävä, että yhtiö saa käyttää Ekokompassi-merkkiä. Kun Auro-
ranlinnassa on toimittu Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti puo-
lisen vuotta, teemme ensimmäisen toiminnan auditoinnin. Kun 

yhtiö täyttää Ekokompas-
si-merkin käyttämiseen 
vaaditut asiat, auditointi 
toistetaan sen jälkeen kol-
men vuoden välein, hän 
lisää.

– Ekokompassissa 
on jatkuvan paran
tamisEn pEriaatE. 
Toiminta on systemaattis-
ta, tavoitteet ovat selkeitä, 
ja edistymistä seurataan 

auroranlinna on edelläkävijä
auroranlinna on koko suomen asuintaloyhtiöissä ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön Eko  
kompassiympäristö ohjelman. Ekokompassi toimii nyt auroranlinnan oman ympäristötyön ohjenuorana. 
Ekokompassisertifikaatti kertoo sitoutumisesta ilmasto ja ympäristötavoitteiden jatkuvaan parantamiseen.

mm. raportoimalla siitä vuosittain HSY:n Ilmastoinfoon. Viestintä 
tukee työtä kertomalla Auroranlinnan henkilöstölle, yhtiölle töitä 
tekeville yhteistyökumppaneille sekä asukkaille tavoitteista ja kei-
noista päästä niihin. Toiveena on, että kaikki toimisivat omalta osal-
taan samaan suuntaan ja siten rakentaisivat yhdessä puhtaampaa ja 
parempaa huomista, Irina Niinivaara sanoo.

– Ympäristöohjelmaa päivitetään vuosittain saavutusten mukaan 
ja kolmen vuoden välein katsotaan, olisiko ohjelmaan aika tuoda 
mukaan uusia päätavoitteita ja painopistealueita.

– Asuinyhteisöt koetaan meillä Ilmastoinfossa erittäin tärkeiksi 
kumppaneiksi ilmaston ja ympäristön hyväksi tehtävässä työssä. 
Asukkaat ovat tietysti keskeisin osa jatkuvaa parannusta, koska asuk-
kailla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa asuintalojen energian ja 
veden kulutukseen sekä niistä tulevan jätteen määrään.

– näEn EkokompassisErtifikaatin myös asukkaillE 
hyvin myöntEisEnä asiana. Kun olen omaa asuntoa etsinyt, 
olen kiinnittänyt huomiota kiinteistön kunnossapidon ja jäteasioi-
den hoidon laatuun sekä siihen, miten systemaattisesti talossa seu-
rataan mm. energian- ja veden kulutusta. Jos ne asiat ovat kunnossa, 
koen asumisen talossa turvalliseksi, Irina Niinivaara korostaa. k

Ekokompassista ja sen kriteereistä saa lisätietoa nettiosoitteesta 
ekokompassi.fi

 HSY:n Irina Niinivaa-
raa harmittavat sitkeästi 
elävät urbaanilegendat. 
Yhden mukaan kaikki 
jätteet kipataan lopulta 
yhteen kasaan. Toisen 
mukaan lamput rik-
koontuvat, jos valot sam-
muttaa aina huoneesta 
lähtiessään. Näiden 
harhaluulojen oikaisu 
mm. yleisötilaisuuksissa 
ja muussa neuvonnassa 
on yksi osa HSY:n henki-
löstön työtä.

Paulankatu 2:n jätekatoksissa on verkot, etteivät linnut pääse 
katoksiin sisälle. Astioiden koko ja määrä on pyritty mitoit-
tamaan kertyvän jätteen määrälle sopivaksi. Kartongille, 
paperille ja sekajätteelle on Paulankadulla isot säiliöt.

Ainakin tässä Paulankatu 2:n 
kartonki keräysastiassa oli vain 
 astiaan kuuluvaa jätettä. Hienoa!



 Ekokompassi ohjaa toimintaamme

 H
uoli niin oman kuin lastemme tulevaisuuden elinympäristöstä ohjaa myös 
meidän Kiinteistö Oy Auroranlinnassa työskentelevien jokapäiväistä työtä. 
Ilmastonmuutos, ympäristön likaantuminen, huono kaupunki-ilma, jokien, 

järvien ja merien rehevöityminen ovat esimerkkejä asioista, joita vastaan haluamme 
osaltamme taistella.

Olemme tänä vuonna päättäneet ottaa askelen eteenpäin sekä yhtiön oman toimin-
nan että asunnoissamme asuvien helsinkiläisten ja kirkkonummelaisten energia- ja 
ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi. Auroranlinna on siirtynyt toteuttamaan Eko-
kompassi-ympäristöjärjestelmää sekä omistamissaan kiinteistöissä että koko toimin-
nassaan. Tätä kautta ympäristö- ja energia-asiat tuodaan entistäkin tiiviimmin osaksi 
jokapäiväistä toimintaamme. Lisäksi panostamme ympäristö- ja energia-asioihin 
liittyvään asukasviestintään.

Työllemme antavat hyvät suuntaviivat yhtiömme kokonaan omistavan Helsingin 
kaupungin hyvin kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Kaupungin ympäristöpoli-
tiikka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2012. Lisäksi olemme sitoutuneet 
kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen ja sen tavoitteisiin kiinteistöissä kulu-
van energian vähentämiseksi. Ekokompassi ohjaa nyt meitä mm. näihin tavoitteisiin 
pääsemiseksi.

Asuintaloissa kiinteistöyhtiö voi yksinään vaikuttaa monessa asiassa vain pieneltä 
osin siihen, mikä on koko kiinteistön ympäristökuorma. Siksi Te asukkaamme olette 
tärkeässä roolissa siinä, miten hyvin onnistumme tekemään Helsingistä, pääkaupun-
kiseudusta ja maailmasta paremman paikan elää ja asua.

Kotien pienet ja helposti toteutettavat arjen ratkaisut ovat tärkeä osa isoa kokonai-
suutta. Se esimerkiksi auttaa jo suuresti, jos pistää suihkun kiinni shampoota, hoitoai-
netta ja saippuaa levittäessään. Toinen isoa asia on, että ei tuuleta talvella liikalämpöä 
harakoille, vaan säätää patteria pienemmälle, ja jos sekään ei auta ilmoittaa asiasta 
vikailmoituspalveluumme. 

Nämä asiat, jätteiden lajittelu ja muut mm. tässä lehdessä kerrotut vinkit eivät 
vaadi keneltäkään isoja uhrauksia. Riittää kun vain pysähtyy hetkeksi ajattelemaan 
arjen rutiineja ja muuttaa niitä ihan pikkuisen. Kun moni tekee samoin, se näkyy ja 
tuntuu mm. kiinteistöjen veden ja energian kulutuksessa ja jätteiden hyötykäytössä 
myönteisesti. k

Yhdessä teemme paremman huomisen!
leena raineranta, toimitusjohtaja

kiinteistö oy auroranlinna

 Y mpäristövastaava Ville Heinilä 
työskentelee Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy:n kehittämis-

palveluissa. Kierrätyskeskus Oy:n omistavat 
mm. HSY kuntayhtymä ja Helsingin kau-
punki. Nyt Auroranlinna on yksi Heinilän 
osaamista hyödyntävä organisaatio.

– Auroranlinna tekee itse Ekokompas-
siin liittyvät työt, minä neuvon ja autan 
ympäristöjärjestelmän ja sen työkalujen 
käyttöönotossa. Minulla on kokemusta toi-
mimisesta vuokrataloyhtiöiden ja niiden 
asukkaiden kanssa mm. 4V-hankkeessa, 
jossa nuo neljä V:tä olivat Välitä, Vaikuta, 
Viihdy ja Voi hyvin. Nämä teemat sopivat 
hyvin osaksi Auroranlinnan ympäristötyö-
täkin, Ville Heinilä kertoo.

– Meillä Kierrätyskeskuksessa toimin-
tastrategiamme yleisenä johtoajatuksena on 
järkevä kuluttaminen. Se on hyvä ohjenuora 
käytettäväksi ihan kaikille sekä ympäristön 
että oman talouden kannalta. Asumisessa 

järkevä kuluttaminen tekee hyvää kukkarolle ja ympäristölle

 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus luo nimensä mukaisesti 
mahdollisuuksia kierrättää käyttökelpoiset tavarat uusiokäyt-
töön pääkaupunkiseudulla. Jätteiden keräys ja lajiteltua jätettä 

vastaan ottavat Sortti-asemat kuuluvat HSY:n toimintaan. 
Kierrätyskeskus pyrkii löytämään sinne toimitetuille suksille, pol-

kupyörille, huonekaluille, kodin elektroniikalle, kodinkoneille, vaat-
teille, astioille yms. tarpeistolle ensisijaisesti uuden kodin. 

– otammE vastaan mm. kaikki mEillE tuodut polkupyörät 
ja sähkö- ja elektroniikkaromuksi luokiteltavat kodinkoneet. Tarkas-
tamme meille tulevan tavaran ennen kuin ne viedään myymälöi-
himme myyntiin. Myyntiin tulee vain ehjää tavaraa, Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskuksen ympäristövastaava Ville Heinilä kertoo.

– Esimerkiksi saamistamme sähkö- ja elektroniikkalaitteista noin 
10 prosenttia voidaan kunnostaa käyttökuntoon, muista niiden 
materiaalit menevät raaka-aineiksi nykytarpeita vastaaviin tuottei-
siin. Pyöristä paras osa menee myyntiin, loput varaosiksi tai materi-
aalina uusiokäyttöön. Teräs ja muut metallit voivat kiertää ikuisesti 
uusiksi ja uusiksi tuotteiksi tai rakennusmateriaaleiksi, hän jatkaa.

hyvä kiErtää  
kodista toisEEn 

kierrätyskeskuksen ville heini
lä toimii auroranlinnan tukena 
Ekokompassiympäristöohjelman 
käyttöön otossa. heinilä muis
tuttaa, että asuintaloissa asuk
kaiden oma toiminta on tärkeintä 
ympäristötyötä. järkevä kulut
taminen on kierrätyskeskuksen 
taikasana tehtäessä parempaa 
tulevaisuutta.

 Pääkaupunkiseudun päiväkodit ja lasten kerhot voivat hakea ilmai-
seksi askartelutarvikkeita Kierrätyskeskuksen Nihtisillan myymälän 
Näprä-ilmaistukusta. Myös kuluttajille on myymälöissä ilmaisnurkat, 
josta kuka vain saa ottaa itselleen sopivia tavaroita maksutta.



järkevä kuluttaminen tekee hyvää kukkarolle ja ympäristölle
säästöt tulevat osin suoraan itselle, osin ne vähentävät paineita 
vuokrien korottamiseen, Heinilä korostaa.

– asuintalossa asukkaidEn asumistottumuksEt ovat 
avainasEmassa sille, miten paljon kiinteistö kuluttaa energiaa, 
vettä ja sähköä sekä kuormittaa muuten ympäristöä. Esimerkiksi 
lajittelun mahdollistavat jäteastiat eivät auta ympäristöä, jos asuk-
kaat eivät halua lajitella jätteitä, Ville Heinilä korostaa.

– Ikävä kyllä Vantaan jätteenpolttolaitokseen tulevasta seka-
jätteestä valtaosa voitaisiin hyödyntää paremmin muuten kuin 
polttamalla. Lajittelu on järkevää, jos se tehdään jätteen syntypis-
teessä eli kodeissa ja työpaikoilla. Auroranlinnan kaikissa taloissa on 
HSY:n määräysten mukaiset lajitteluastiat. Se helpottaa lajittelua, 
että  pääosaa lajitelluista jätteistä ei tarvitse viedä kotipihaa kauem-
maksi, Heinilä muistuttaa.

Lajittelusta ei kannata tehdä kotona välinelajia. Keräyskartongin, 
lasin, metallin, paperin ja muovin lajittelu onnistuu ilman erillisiä 
astioitakin, kun jätettä ei kerää asuntoon suuria määriä, vaan vie 
pienet erät mennessään jäteastioihin. Keittiökalusteiden jäteastiat 
kannattaa hyödyntää sen jätteen keräämiseen, mitä tulee eniten, tai 
mikä vaatii astian, kuten biojäte helposti tekee.

– noin 40 prosEnttia asuinkiintEistöjEn hoitokus
tannuksista muodostuu EnErgian ja vEdEn kulu
tuksEsta. Jopa 30 prosenttia lämmitysenergiasta kuluu käyttö-
veden lämmitykseen. Jos asukkaat käyttävät suihkussa vettä vain 
kasteluun ja huuhtomiseen eli eivät valuta vettä koko ajan, välttävät 
ns. nyrkkipyykkiä ja astioiden pesua juoksevalla vedellä, pesevät 
pyykit ja astiat täysillä koneilla ja sammuttavat valot huoneista, 
joissa eivät ole, tehdään erinomaisia ympäristötekoja. Sama koskee 
pyykin kuivatusta kiinteistön kuivaustiloissa. Eikä asumisviihtyvyys 
näistä teoista ainakaan huonone, hän lisää.

– Kannattaa myös tarkkailla oman kodin ja asuintalon tiloja 
ympäristömielessä. Etenkin Auroranlinnan nettisivujen auroran-
linna.fi sähköisen vikailmoituksen kautta voi pistää helposti tietoa 

huoltoon ja isännöintiin asioista, jotka omasta mielestä vaatisivat 
korjausta. 

– Sellaisia ovat esimerkiksi talvella jatkuvasti auki olevat asun-
tojen ikkunat, oman asunnon talviaikaan selvästi yli 20-21 asteen 
lämpötilat, mahdolliset hanojen ja wc-istuinten tiputukset sekä 
jäteastioiden tyhjennys puolityhjinä tai jätetilan epäsiisteys. Etenkin 
isommista vesivuodoista kannattaa myös ympäristösyistä ilmoittaa 
heti 24h-palvelun numeroon 010 286 6245, Ville Heinilä neuvoo. k

Ohjeet kierrätykseen löytyvät nettiosoitteesta hsy.fi

– kolmE isointa myymäläämmE Espoon Nihtisillassa, 
 Helsingin Kyläsaaressa ja Vantaan Koivukylässä ottavat vastaan 
kaikkia kotien käytöstä poistettuja käyttötavaroita, Suomenojan,  
Itäkeskuksen ja Kontulan toimipisteet vain pientavaraa. 

– Huonekaluja ja muita isompia tavaraeriä myös haemme, kun 
niin sovitaan. Huonekaluja otamme kuitenkin vastaan vain, jos ne 
voi arviomme mukaan myydä eteenpäin. Tutkimme myös, ettei 
esimerkiksi sohvan tai sängyn mukana tule tuhohyönteisiä, ennen 
kuin kelpuutamme tuotteet myyntiin myymälöihimme.

– Omat ylijäämätavarat on helpointa tuoda johonkin toimi-
pisteeseemme, kun sattuu kulkemaan jonkun niistä ohitse. Lisäksi 
järjestämme pientavaran keruuta samoilla reiteillä kuin HSY kerää 
kodin jäte-eriä, Ville Heinilä opastaa.

omassa arjEssa voi tehdä monenlaisia asioita ympäristön 
hyväksi. Asumisessa energian ja veden säästö ja jätteiden lajittelu 
ja kierrätys ovat avainasemassa. Kävely, pyöräily ja joukkoliiken-
ne ovat ympäristölle parempia kuin oman auton käyttö. Samaten 
on ympäristölle hyväksi, että käytetään toimivat koneet ja laitteet 
 loppuun eikä osteta omaksi kaikkia mahdollisia koneita. Esimerkiksi 
porakone kannattaisi useimmissa kodeissa vuokrata tai lainata tai 
vähintäänkin hankkia yhteiseksi ystävien kanssa.

– Kun esimerkiksi puhelimestä loppuu potku, vanha luuri kannattaa 
viedä kauppaan tai Kierrätyskeskukseen, jolloin siinä olevat metallit 
yms. materiaalit saadaan uusiokäyttöön.

– Ruoassa suurin ympäristökuorma tulee kasvatuksesta. Liha, 
juustot ja maitotuotteet kuormittavat kasvatusvaiheessa  paljon 
enemmän ympäristöä kuin kasvikset. Yleisesti ottaen parasta ympä-
ristötyötä on, että ruokaa ei osteta enemmän kuin kulutetaan. Sama-
ten heräteostot vaikka vaatekaupassa tuottavat paljon turhaa ympä-
ristöjalanjälkeä, jos ostokset jäävät lopulta vain kertakäyttöisiksi, 
Heinilä summaa. k

Tietoa kierrätyksestä on nettiosoitteessa kierratyskeskus.fi

 Nihtisillassa on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen suurin myy-
mälä. Ympäristövastaava Ville Heinilä istahti kokeilemaan myynnissä 
ollutta pianoa. Kierrätyskeskuksen myymälöistä löytyy edullisesti kaikkea, 
mitä esimerkiksi ensiasuntoon tai isompaan asuntoon muuttava tarvitsee.

 Lapsiperheet osaavat 
hyödyntää Kierrätys-
keskuksen myymälöitä. 
Nämäkään vaunut 
eivät enää löytyne 
myyntivalikoimasta. 
Hyväkuntoiset vaunut, 
rattaat, sängyt, sukset 
ja lastenvaatteet mene-
vät eteenpäin usein 
heti, kun ne tulevat 
myyntiin.
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  E
nergiankulutuksen vähentämis-
työtä Auroranlinnassa on tehty jo 
vuosia sekä Helsingin kaupungin 

ympäristöpolitiikan että valtion energiate-
hokkuussopimuksen mukaisesti. Olemme 
saaneetkin viilatuksi lämmitysenergian 
kulutuksesta liiat pois mahdollisimman 
tarkkaan mm. teettämällä lämmitysverkko-
jen säätöjä ja uusimalla lämmönvaihtimia, 
kertoo Auroranlinnan tekninen isännöitsijä 
Rauno Kadenius.

– Ekokompassi tuo meille tekniseen isän-
nöintiin uusia tavoitteita veden ja etenkin 
lämpimän veden kulutuksen vähentämi-
seksi. Toinen asia, johon panostamme, on 
yleisissä tiloissa käytettävän sähkön kulu-

tuksen vähentäminen. Kolmas tärkeä osa 
työtä on taloista tulevan sekajätemäärän 
minimoiminen. Teemme tätä työtä tietysti 
käyttäjäystävällisesti eli asukas ei huomaa 
arjessaan kielteisesti yhtiön tekemiä toimen-
piteitä, Kadenius lisää.

pilottikohtEina toimivat kaarlEn
katu 35, paulankatu 2 ja pääs
kylänrinnE 5, joista Ekokompassi-työn 
toimet etenevät aikaa myöten kaikkiin 
Auroranlinnan taloihin. Pilottikohteissa 
jätepisteet uudistetaan lajittelun ja jätteiden 
hyödyntämisen nykykäytäntöjä aiempaa 
paremmin tukeviksi. Pilottikohteista saa-
dut kokemukset hyödynnetään, kun samaa 
työtä tehdään muissa kohteissa.

– Toki joka kohteessa toimitaan sen 
mukaan, mikä on mahdollista. Jäteastioita ei 
voi olla enempää kuin kohteeseen mahtuu, 
Kadenius muistuttaa.

– Yleisten tilojen valaistuksessa siirrytään 
vähän energiaa kuluttavien led-lamppujen 
käyttöön. Veden ja lämpimän veden kulu-
tuksen samoin kuin jätemäärien vähentämi-
sen osalta vetoamme asukkaisiimme, että he 
tukisivat arjen toimillaan päämääriämme. 
Toki teemme hiljalleen myös erilaisia vesi-
kalusteiden kunnostuksia yms. toimia, joilla 
käytetyn veden määrä vähenee asumisviih-
tyvyyden heikkenemättä. Mutta isossa asun-
tomäärässä nopein ja paras vaikutus tulee 
asukkaiden toimista, Kadenius korostaa.

– Kiinteistöjen pitkäjänteinen ja suunni-
telmallinen huolto ja korjaaminen tukevat 
asumisviihtyvyyden ohella myös ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita. Huollot ja korjaukset 
tehdään huolto-ohjelman ja laitteiden tai 
rakenteiden elinkaaren mukaisesti oikeisiin 
aikoihin.

– Asukkaat osallistuvat tähän työhön 
vaihtamalla asuntonsa korvausilmaventtii-
lien suodattimet, kun yhtiö toimittaa suo-
dattimet huoneistoihin, sekä elämällä ns. 
siististi eli pitämällä asuntonsa kunnossa. 
Näin vähennetään yleisimmän remonttim-
me eli huoneistoremonttien tarvetta, Rauno 
Kadenius kertoo.

auroranlinnalla on nyt oma 
ympäristövastaava, joka koordinoi 
mm. Ekokompassi-järjestelmään liittyviä 
asioita yhtiössä. Yksi osa ympäristövastaa-
van työtä on viestintä, johon kuuluvat esi-
merkiksi asukastiedotteet ja yhdessä mm. 
HSY:n kanssa pidettävät asukastilaisuudet. 
Mutta ympäristötyö ei ole vain yhden hen-
kilön tehtävä, vaan se on osa koko henkilös-
tön arkea. Kun jokaisessa asiassa mietitään 
koko ajan mahdollisuuksia kehittää toimin-
taa, on ympäristönäkökulma nyt systemaat-
tisesti osa tätä pohdintaa. k

auroranlinna jatkaa jo aloitettua työtä
Ekokompassiympäristöjärjestelmä on auroranlinnalle tapa kehittää jo pitkään jatkunutta ympäristötyötä. 
ympäristön ja ilmaston hyväksi tehdään auroranlinnassa työtä asukkaiden kannalta käyttäjäystävällisesti.

 Jätteiden lajittelu onnistuu hyvin Auroran-
linnan taloissakin, kuten tämä kuva yhdestä 
todellisesta keittiöstä hyvin kertoo.

 Nykyisin pääosan lajitellusta jätteestä voi 
viedä omalla kotipihalla oleviin erilliskeräys-
astioihin. Pullot ja purkit menevät lasinkerä-
ysastiaan, metallikorkit ja kannet metallinke-
räysastiaan.

Yksi osa ympäristötyötä on roskaamisen 
välttäminen. Huomaavainen tupakoitsija 
kerää tumpit talteen, kuten tässä Paulan-
katu 2:n esimerkissä tapahtuu.


