
Muuttotappio on yleinen ilmiö Helsingissäkin. Pääkaupungissa muuttotappioksi sanotaan  
leikillisesti niitä tavaroita, joita asukkailta jää muuton yhteydessä vanhan kotitalonsa ulkoilu
välinevarastoon tai verkkokellareihin muiden ”iloksi”.
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Kellarit ja varastot siivotaan kuntoon

Siistit ja toimivat yhteistilat ovat yksi 
osa toimivaa asumista. Auroranlinna 
on nyt tilannut yhtiön kohteissa sii-

voustyötä tekevältä Lassila & Tikanojalta kel-
lari- ja varastotilojen huoltosiivouksen, jolla 
pistetään jokaisen kohteen nämä tilat kuntoon. 
Tämä huoltosiivous täydentää normaalia yllä-
pitosiivousta, jota esimerkiksi tiloihin jätetty 
roina haittaa joskus merkittävästikin

Siivousprojekti on alkanut toukokuun 
alussa ja jatkuu kiinteistöstä toiseen edeten 
heinäkuun lopulle asti. Ihan aluksi jokaiseen 
asuntoon jaetaan tiedote, jossa kerrotaan työn 
alkavan parin viikon päästä. Tiedotteessa ker-
rotaan viikko, jona työ ko. kiinteistössä teh-
dään. Kun tiedote saapuu, on jokaisen asuk-
kaan käytävä merkitsemässä omat pyöränsä, 
lastenvaununsa, rattikelkkansa yms. tavarat, 
joita saa säilyttää yleisissä tiloissa.

– Varsinainen siivouspäivä ilmoitetaan 
yhtiön ilmoitustauluille ja kellari- ja varas-
totilojen oviin laitettavilla täsmäilmoituksilla 
viikkoa ennen työn alkua. Siirrämme siivotta-
vista tiloista ulos kaikki tavarat, jolloin pää-
semme pesemään lattiat ja imuroimaan mm. 
tiloissa kulkevien putkien taustat ja nurkat. 
Seiniä ja kattoja ei pestä siis vedellä. Väli-
nevarastoihin tuodaan takaisin vain merkityt 
tavarat, muu menee siirtolavalle, kertoo pal-

veluesimies Reijo Maunula Lassila & Tikanoja 
Oyj:n siivouspalveluista.

– Verkkokellarikäytäviltä ja lukitsematto-
mista verkkokellareista viedään kaikki tavarat 
siirtolavalle. Emme myöskään palauta ulkoi-
luväline- tai vaunuvarastoon sellaista tavaraa, 
jota siellä ei saa pitää, Maunula jatkaa.

Asukkaan on merkittävä omaisuutensa niin, 
että tieto omistajasta ja asunnosta pysyy esim. 
pyörässä tai lastenvaunuissa siirron aikanakin. 
Merkintä voi olla esimerkiksi teipillä kiinnitetty 
tai pyörän tavaratelineeseen laitettu paperilappu 
tai tarra, jossa on omistajan nimi ja asunnon 
numero. Muuta asukkaan ei tarvitse tehdä.

– Meiltä tulee joka kiinteistöön 3-5 henki-
lön ryhmä tekemään työtä. Valvomme koko 
työn ajan, ettei kukaan ulkopuolinen pääse 
talon kellari- tai varastotiloihin eikä kukaan 
voi viedä sen enempää merkittyjä kuin siir-

F Pyörä- ja lastenvau-

nuvarastot huoltosiivo-

taan touko-kesäkuus-

sa. Asukkaiden tulee 

merkitä käytössä oleva 

omaisuutensa ennen 

siivouksen alkua.  

Tässä merkintä on  

tehty teippaamalla 

pyörän satulaan  

omistajan nimi ja  

huoneiston numero.

tolavallekaan siirrettyä 
omaisuutta, Maunula 
sanoo.

– Siirtolavalle vietyjäkään ehjiä polkupyö-
riä ja lastenvaunuja ja muita ulkoiluvälineva-
rastoissa luvallisia tavaroita ei hävitetä heti, 
vaan ne säilytetään kuusi kuukautta L&T:n 
varastossa. Jos joku on unohtanut merkitä 
esim. pyöränsä, hän voi soittaa Auroranlinnan 
vikailmoitusnumeroon saadakseen sen takai-
sin, Maunula tähdentää.

Siirtolava lähtee siivouspäivän päät-
teeksi, korostaa Reijo Maunula. Työ on siis 
jokaisessa kohteessa yhden päivän projekti.

– Jos kukaan ei kysele varastoomme vie-
tyjä tavaroita, ne päätyvät hävitykseen, Reijo 
Maunula lisää.

– Valitettavasti ihmiset ”unohtavat” helpos-
ti tavaraa jälkeensä muuttaessaan. Nyt tällä 
projektilla palautetaan tilat taloissa oikeasti 
asuvien käyttöön siisteinä, Reijo Maunula 
tähdentää. • 

F Tällaista ”muuttotappiota” jää helposti taloihin talossa asuvien riesaksi.  

Käynnissä olevassa kellarien ja varastotilojen siivouksessa ylimääräinen tavara  

myös verkkokellarikäytäviltä lähtee kaatopaikalle



Kiitokset  
palautteestanne

A uroranlinna oli jälleen mukana 
Helsingin kaupungin kiinteistöyh-
tiöiden asukastyytyväisyystutki-

muksessa. Suuret kiitokset kaikille otokseen 
kuuluneille auroranlinnalaisille vastauksis-
tanne. Saamamme palaute on tärkeää, koska 
kehitämme toimintaamme koko ajan palvel-
laksemme mahdollisimman hyvin juuri Teitä 
asukkaitamme.

Vastaustenne perusteella olette aika tyyty-
väisiä sekä asuntoihimme että toimintaamme, 
mikä tietysti ilahduttaa meitä yhtiössä työtä 
tekeviä. Olemme pystyneet parantamaan ku-
takuinkin kautta linjan toimintaamme vuon-
na 2010 vuoteen 2009 verrattuna. Otamme 
tämän palautteen vastaan sekä kiitollisina 
että velvoittavana. Tavoitteenamme on vä-
hintäänkin säilyttää toiminnan taso viime 
vuoden tasolla.

Erityisen paljon olemme parantaneet toi-
mintaamme yhtiön toiminnasta tiedottamises-
sa, etenkin jos vertailuksi otetaan arviot vuo-
desta 2008 lähtien. Tänä aikana olemme uusi-
neet Auroranlinnan nettisivut ja aloittaneet tä-
män pienen asukaslehtisemme julkaisemisen 
sekä muutenkin yrittäneet kertoa asumiseen 
ja elämiseen liittyvistä asioista kiinteistöis-
sä. On hauskaa nähdä, että tämä panostus on 
tuottanut hedelmää ja tieto on löytänyt tiensä 
Teidän auroranlinnalaisten koteihin.

Palautteissa on arvioitu myös huollon ja 
ylläpidon kumppaniemme toimintaa. Nämä 
arviot tutkitaan tarkkaan ja käydään läpi yh-
dessä palveluntuottajien kanssa. Saunojen 
siivouksessa aloittamamme vuosihuoltojen 
teko on huomattu ja siltä osin olemme saaneet 
merkittävästi aiempaa paremmat arvosanat 
Teiltä. Kiitosta annamme niille, joita olet-
te kiittäneet. Toki palveluntuottajien kanssa 
käydään läpi myös aiempaa heikompien tu-
losten syitä ja etsitään ratkaisuja palvelun 
laadun parantamiseen.

Olemme eläneet toisen kunnon lumi- ja 
pakkastalven peräkkäin, toivon mukaan 
saamme nauttia myös toisesta hyvästä kesäs-
tä peräkkäin. Toivotan kaikille Auroranlinnan 
asukkaille ja yhteistyökumppaneille hyvää ja 
rentouttavaa kesää. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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 K iinteistöjen lämmitys, käyttöveden 
käyttämä energia, asuntojen ja talojen 
ilmanvaihto sekä taloissa kuluva säh-

kö tarvitsevat enemmän energiaa kuin esimer-
kiksi teollisuus tai liikenne Suomessa. Tämän 
johdosta Helsingin kaupunki ja Auroranlinna 
tekevät määrätietoista työtä talojen energian-
käytön tehostamiseksi ja samalla mm. kaupun-
ki-ilmamme parantamiseksi.

Energiansäästöä tehdään asukkaiden 
viihtyvyydestä tinkimättä. Energiatehok-
kaassa rakennuksessa ihmiset viihtyvät parem-
min kuin energiasyöpössä talossa. Ylilämmös-
sä olevassa asunnossa on talvella huonon tun-
tuinen ilma ja asukkailla voi esiintyä ongelmia 
hengitysteissä.

– Ilmastoinnin nuohous ja säätö on hyvä 
esimerkki asumisviihtyisyyttä lisäävästä ja 
energiaa säästävästä työstä. Kun ilmastointika-
navat, tulo- ja poistoilmakoneet, huippuimurit 
ja kanavapuhaltimet puhdistetaan, korjataan 
tarvittaessa ja säädetään oikein, asuntojen il-
ma vaihtuu ohjeiden mukaisesti. Jos kanavat 
ja laitteet ovat likaisia, toimii ilmanvaihto epä-
tasaisesti. Tämä taas johtaa helposti joissakin 
asunnoissa vedon tunteeseen. Ja kun asukas on 

Kiinteistöistä pyritään karsimaan  
turhaa energiankulutusta

valittanut syystä tai toisesta 
vedosta tai kylmyydestä 
huoltoon, on huolto helposti 
lisännyt koko talon lämmi-
tystä. Tämän jälkeen osalla 
on sitten ollut kodeissaan 
kuuma ja liikalämpöä on tuu-
letettu ikkunoista harakoille, 
kuvaa tehtyjä havaintoja Au-
roranlinnaa energia-asioissa 
auttava Martti Pennanen MP-
Management Group Oy:stä.

– Vedon tai kylmän tun-
netta voivat aiheuttaa myös mm. äkillinen 
ulkolämpötilan laskeminen tai kova pohjois-
tuuli, sisäikkunoiden huonot tiivisteet tai jo-
kin rakenteellinen ongelma. Talon lämmitys ei  
ehdi reagoida äkillisiin ulko-olojen muutoksiin 
nopeasti. Kiinteistön huolto reagoi valituksiin 
helposti nostamalla talon lämmitystehoa. Ikävä 
kyllä tehoja ei usein muisteta palauttaa takai-
sin suunnitellulle tasolle ja asunnot jäävät liian 
lämpimiksi, Pennanen jatkaa. 

Parempi energiatehokkuus on yhdistelmä 
useita pieniä asioita. Tarvittaessa suunnitellaan 
isojakin korjauksia, mm. julkisivujen ja ikku-
noiden uusimista. 

– Useimmin riittää, että lämmityksen, il-
manvaihdon ja hanoista tulevan veden määrä 
säädetään suunnitellulle tasolle, huollon toi-
mintaa ohjeistetaan uudelleen, huoltomiesten 
osaamista talon tekniikasta parannetaan, loput-
kin hehkulamput vaihdetaan energiaa säästäviin 
ja niin porrashuoneiden ja pihojen valaistuksen 
kuin saunojen toiminta-aikoja ja ohjausta pa-
rannetaan. Nyt esimerkiksi porrashuoneiden tai 
kellarikäytävien valot saattavat palaa minuutti-
kaupalla pitempään kuin asukkaan liikkuminen 
oikeasti vaatii, Martti Pennanen toteaa. •

F Pihkatie 6 on yksi niistä  

Auroranlinnan kohteista, 

joissa tehdään ilmastoinnin 

huolto ja säätötöitä tänä 

vuonna sekä asumisviih-

tyvyyden lisäämiseksi että 
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Auroranlinnassa on tehty kolmen vuoden aikana energiaanalyy
sejä eli teknisiä selvityksiä kiinteistöjen energian kulutuksesta. 
Selvitysten perusteella on jo tehty energiansäästötoimenpiteitä. 



Ilmastoinnin huollot sekä  
energia-analyysit 2009 alkaen

Auroranlinna teettää ilmastoinnin huolto- ja säätötöitä vuonna 2011 Hietaniemenkatu 4:ssä, 
Kirkonkyläntie 14:ssä, Kivalterintie 18:ssa, Kurkimäentie 8:ssa, Kämnerinkuja 4:ssä, Meche-
lininkatu 1:ssä, Mikkolankuja 4:ssä, Pasilan Puistotie 10:ssä Pasilanraitio 12:ssa, Pihkatie  
6:ssa, Salomonkatu 19:ssä, Ummeljoentie 14:ssä, Urheilukatu 9:ssä sekä Örskinkuja 2/ 
Turkhaudantie 1:ssä .

Energia-analyysit jatkuivat vuonna 2011 ja siihen liittyen on kierretty mm. Heikkiläntori  
2:ssa, Kaarlenkatu 3-5:ssä, Käenkuja 6:ssa, Laajasuontie 32:ssa, Luutnantinpolku 7:ssä sekä 
Porvoonkatu 12:ssa. 

Projektin jatkuu edelleen. Se sisältää koulutusta, huoltokirjan energiatehtävien tarken-
tamista sekä analyyseja myös vuonna 2012. Kauden 2011 aikana on enegia-analyyseissä 
käytetty lämpökameraa parantamassa kohteiden tarkastuksen tasoa. •

Pilottikohteissa  
ennakoidaan  
lämmitystarvetta

A uroranlinnan Paulankadun ja 
Pihkatien taloissa kokeillaan 
uudenlaista sääennusteisiin 

pohjautuvaa lämmitystä. Tavoitteena 
on lisätä asumisviihtyvyyttä ja tehostaa 
energiankäyttöä.

– Näiden kahden kohteen rakennuk-
siin on laitettu kahden eri valmistajan 
säätö- ja mittalaitteet eli ”anturit” ohjaa-
maan niiden lämmitystä. Anturit reagoi-
vat sään muutostietoihin ennakoivasti. 
Jos tiedetään, että ulkolämpötila laskee 
tai nousee lähiaikoina äkkiä tai tulossa 
on kovaa kylmää tuulta, laitteet ohjaa-
vat lisäämään lämmitystehoa talossa 
automaattisesti. Ideana on, että huo-
nelämpötila on asunnoissa koko ajan 
suunnilleen samanlainen. Talojen nyky-
järjestelmillä voi mennä vuorokausikin 
ennen kuin talo pääsee normaalitasol-
le, kertoo tekninen isännöitsijä Pekka  
O. Mikkonen.

– Kokeilukohteissa saamme myös 
aiempaa tarkempaa tietoa talojen todel-
lisesta tilanteesta. Tähän asti valituksesta 
on helposti seurannut, että lämmityksen 
tehoa on nostettu mutu-tuntumalla ja 
jopa suurin osa asukkaista on joutunut 
tuulettamaan turhaa lämpöä ikkunoista 
ulos. Nyt todelliseen tilanteeseen pääs-
tään kiinni ja jos valitus on perusteltu, 
voidaan etsiä ongelman syytä ja korjata 
se, Mikkonen toteaa.

– Kiinteistöjä tutkittaessa on tullut 
vastaan mm. tilanne, jossa asukas valitti 
shortsit jalassa asunnon kylmyyttä. Tar-
kastuksen aikana mittasimme sisäläm-
pötilat. Osoittautui, että huoneistossa 
oli keskimäärin 24 astetta lämmintä eli 
kolmisen astetta enemmän kuin suositus-
ten mukaan pitäisi olla, Martti Pennanen 
muistuttaa tuntemusten ja faktan eroja.

– Meille on luvattu selkeää parannus-
ta lämmityksen tehoon ja laatuun näillä 
uusilla järjestelmillä. Testaamme nyt 
pilottikohteissa, toteutuvatko lupaukset. 
Teemme vuoden 2012 aikana päätöksen, 
aletaanko isompia kohteitamme siirtää 
tähän ennakoivaan lämpötilan säätöön 
laajemminkin. Samalla toki tutkim-
me mahdollisuuksia saada koko kanta 
vastaavien hallintajärjestelmien piiriin. 
Toistaiseksi tämä tekniikka on järkevää 
vain kerrostalokannassamme, Mikkonen 
sanoo. •

H Helenin energianeuvonta Kampissa esittelee mm. erilaisia energiaa säästäviä  

lamppuja ja niiden eroja. Lamppu pitäisi aina valita pakkausmerkinnät lukien omaan 

käyttöön sopivaksi. Kaikki valo kun ei ole samanlaista.

A sukkaat voivat myös itse vaikut-
taa asunnon oloihin ja energian-
kulutukseen.

– Etenkin etelä- ja länsisivuilla olevat 
asunnot saavat lisälämpöä auringosta jo 
varhain keväällä. Niissä kannattaa kääntää 
patteritermostaatit kohti minimiä sen sijaan 
että pitää patterit täysillä ja mahdollisesti 
ikkunat auki. On myös hyvä muistaa, että 
patterin edessä olevat huonekalut estävät 
lämmön pääsyn huoneeseen tai että esimer-
kiksi verhon peitossa oleva termostaatti ei 
toimi suunnitellusti, muistuttaa Auroran-
linnan tekninen isännöitsijä Pekka O. Mik-
konen.

– Vedon tunne vähenisi usein, jos asuk-
kaat tiivistäisivät huoneistojen sisäikkunat. 
Lisäksi liian monessa kodissa jätetään pat-
teritermostaatit täysille, kun asuntoa tuule-

tetaan, jolloin patterit paahtavat entistäkin 
kuumempina. Termostaateissa on erikseen 
”tuuletusasento”, jota osataan käyttää oi-
kein harvoin, Pennanen lisää.

– Kannattaa myös seurata laitteiden 
toimintaa. Jos tuntuu, että patteri tai ter-
mostaatti ei oikeasti toimi, on syytä soittaa 
vikailmoitusnumeroomme. Vikailmoituk-
sen ansiosta ongelmaa osataan selvittää ja 
mahdollinen vika korjata. Näiden ilmoitus-
ten hoito tapahtuu kuluvan viikon aikana 
normaalin työajan puitteissa, Mikkonen 
täydentää.

Asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa 
energialaskuunsa on tietoja Auroranlinnan 
nettisivuilla www.auroranlinna.fi Uutiset-
osan jutussa ”Valot, viihde ja standby vie-
vät energiaa kodeissa”. •

Asukaskin voi vaikuttaa



A uroranlinnan kohteissa on pistetty pi-
hoja kuntoon viime vuosien aikana 
Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärven 

tekemien selvitysten ja uudistussuunnitelmien 
pohjalta. Kesällä 2011 normaalista hoidosta ja 
kunnossapidosta poikkeavia pihatöitä on tie-
dossa vain Parmaajankadulla, jossa korjataan 
talon huoneistopihat.

– Huoneistopihojen kunnostus on parveke-
remonttiin verrattava työ, onhan tuo huoneisto-
piha alimman kerroksen asukkaille parveketta 
vastaava yksityinen ulkotila. Parmaajantiellä 
kunnostuksen syy on itse rakennusten kunnon 
ylläpito. Pihat on nimittäin kallistettu aikanaan 
pihoja tehtäessä huonosti, osin jopa taloihin 
päin. Nyt kallistukset korjataan niin, että pin-
tavesi valuu varmasti poispäin taloista, Marko 
Pirttijärvi esittelee työohjelmaa.

Parmaajantiellä uusitaan samalla huoneis-
topihat niin, että hankalasti hoidettavat nur-
mikot poistetaan näiltä pihoilta kokonaan ja 
korvataan laatoituksella ja helposti hoidettavil-
la istutusryhmillä. Huoneistopihojen hoito on 
asukkaiden vastuulla. Korjausten jälkeen edel-
lytykset pitää huoneistopihat viihtyisänä kesäi-
senä lisähuoneena paranevat olennaisesti.

– Työmaana tämä on aika mittava, koska 
Parmaajantie on iso kohde. Huoneistopihoja 
on kaikkiaan yli 20 siellä. Suunnittelussa juuri 
olevaan Pihkatien piharemonttiin verrattuna 
Parmaajantien remontti on kuitenkin hyvin 
pieni. Pihkatiellä piharemonttiin ei kuitenkaan 
päästä vielä, sillä taloissa suunnitellaan myös 
julkisivuremonttia ja piharemontin vuoro on 
vasta sen jälkeen, Pirttijärvi toteaa.

Lumitalven jälkien siivous teettää nyt töitä 
kiinteistöjä ja niiden pihoja huoltaville henki-
löille. Jakomäessä lumenauraajat olivat saaneet 
rikotuksi jopa piha-alueen reunalla olevan tii-
limuurin. Pienempiä vaurioita niin rakenteissa, 
pihakalusteissa kuin puissa ja muissa kasveis-
sakin on useilla pihoilla.

A uroranlinnassa on tehty kevään 
2011 aikana työtä yhtiön omis-
tamien asuintalojen huolto- ja 

korjaustöiden helpottamiseksi. Yhtiön kiin-
teistöille on laadittu tekniset kartat, joiden 
avulla päivystäjätkin osaavat heti suunnis-
taa taloissa pikaista huoltoa tai korjausta 
vaativiin kohteisiin.

– Olemme keränneet kiinteistöjen huol-
tomiehiltä kattavat tiedot kohteista ja sil-
tä pohjalta laatineet kartat, joista ilmenee 
mm. kaukolämmön, ilmanvaihdon, vesi- ja 
viemäritekniikan sekä puhelin- ja antenni-
tekniikan tilojen ja laitteiden sijainti. Näitä 
karttoja käydään parhaillaan läpi Auro-
ranlinnan väen kanssa. Kun kartat ovat 
lopullisesti valmiita, jälkeen niitä voi hyö-
dyntää yhtiön 24/7 vikailmoituspalvelun 
kautta tilatuissa päivystystöissä sekä myös 

Pihatöissä 2011 on pääosin ylläpidon aikaa

G Auroranlinna pyrkii pitämään talojen pihat miellyttävinä ja hyväkuntoisina.  

Ikävä kyllä lumen sulaminen paljasti tässäkin kohteessa aikamoiset tuhot.  

Viime kesänä laitetut istutukset on jyrätty lumitöissä surkeaan kuntoon.

E Kesällä 2011 Auroranlinnan taloissa  

tehdään pääosin normaaleja pihojen  

hoitoon liittyviä töitä. Talven ja lumitöiden  

jälkien korjaamista pitää myös tehdä  

monin paikoin. Pahimmillaan lumitöissä on 

rikottu juuri korjattuja piharakenteita.

esimerkiksi uusien huoltomiesten perehdy-
tyksessä että palveluiden kilpailutuksessa, 
esittelee tekniset kartat käytännössä Auro-
ranlinnalle tehnyt Marko Pirttijärvi Piha- ja 
puistosuunnittelu Pirttijärvestä.

Marko Pirttijärven tekemissä teknisissä 
kartoissa ovat sekä Auroranlinnan raken-
nukset että yhtiölle kuuluvat alueet. Koh-
detta tarkemmin tuntematon päivystäjä 
tai uusi perehdytettävä huoltomies näkee 
kartasta heti esimerkiksi, mistä katolle voi 
kiivetä tai missä ovat lämmönjakohuone tai 
pumppaamo tai sähkökeskus.

– Tämä projekti parantaa kohteiden 
huoltovarmuutta ja vähentää vikariskejä, 
kun päivystäväkin huoltohenkilöstö saa jo 
työtilauksen tullessa kattavat tiedot koh-
teesta, Marko Pirttijärvi toteaa. •

Huoltovarmuutta on tehostettu

– Esimerkiksi Pihkatiellä on saatu lumi-
töillä pilatuksi kokonaan viime kesänä uusittu 
syväkeräysastioiden viereinen pihan osa, Pirt-
tijärvi harmittelee.

– Pääosa tämän kesän töistä on kuitenkin 
normaalia nurmikon ja istutusten lannoitusta 
ja leikkausta sekä istutusalueiden kitkemis-
tä. Kevättyöt on tehty pääosin toukokuussa, 
mutta kokonaisuuteen liittyvä leikkipaikkojen 
hiekkojen vaihto jatkuu kesäkuulle asti, Marko 
Pirttijärvi tiivistää. •


