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 A llergia- ja astmaliiton ja Hengitys-
liiton yhteinen sisäilma- ja korjaus-
neuvonnan päällikkö Tuula Syrjänen 

on rakennusalan ammattilainen, jonka työssä 
tärkeänä osana on viedä terveysalan ammatti-
laisten tieto osaksi kiinteistönpidon ja rakenta-
minen käytäntöjä. Syrjäsen mukaan asuntojen 
lämpötilat ja sisäilman kosteuspitoisuus ovat 
asioita, joita hänkin joutuu työssään käsitte-
lemään.

– Hyvinvointi on tietysti yksilöllinen 
 kokemus, mutta sen tiedämme, miten ihmiset 
pääosin kokevat sisäolot. Kun työ- ja koti-
ympäristön olojen vaikutusta on tutkittu, on 
esimerkiksi liikalämmön havaittu vaikuttavan 
selvästi ihmisten toimeliaisuuteen ja vireyteen. 
Kun lämmöt säädetään noin 21 asteeseen, suu-
rin osa voi tutkimusten mukaan hyvin, Tuula 
Syrjänen opastaa.

– On myös muistettava, että esimerkiksi 
ikkunoiden ja parvekeovien lähellä on yleen-
sä hieman viileämpää, jos ulkona on kylmä. 
 Kuten minä pidän talvisin mm. täällä työpai-
kalla välillä villatakkia, on kotonakin joskus 
syytä parantaa omaa viihtyisyyttä vaatetusta 
lisäämällä tai vähentämällä. Ei voi olettaa, että 
kotona pärjää aina hihattomassa paidassa ja 
shortseissa,  Syrjänen naurahtaa.

– Tutkimusten mukaan moni nukkuu 
 parhaiten 18-20 asteen lämpötilassa. Kannat-
taisikin kokeilla makuuhuoneissa patteriter-
mostaatin kääntämistä säätörajan minimiin. 
Se voisi parantaa nukkumisen laatua ja siten 
yleistä hyvinvointia. Ja muutenkin tietysti kan-
nattaa käyttää termostaatin säätövaraa hyväk-
si. Jos on sisällä kuuma, on paljon parempi ja 
terveellisempää kääntää patteria pienemmälle 
tai, jos se ei auta, tehdä vikailmoitus kuin pitää 
ikkunaa kaiket päivät auki liikalämmön haih-
duttamiseksi. Ja tietysti ilmojen kylmetessä 
voi yhtä lailla kääntää termostaattia kohti mak-
simirajaa,  Syrjänen vinkkaa.

– On myös tärkeä sijoittaa huonekalut ja 
verhot niin, että patteriverkosto toimii oikein. 
Jos termostaatti on verhon takana, se ei  ”aisti” 

huoneilmaa ja säädä patterin lämmitystä 
 oikein. Jos patterit on peitetty huonekaluilla, 
ne eivät pääse säteilemään lämpöä huone-
tiloihin, Syrjänen muistuttaa perusohjeista.

Ilman kosteuspitoisuus on myös ihmis-
ten viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Kesällä 
ilmakuutiossa on 20 lämpöasteessa yleensä 
12-16 grammaa, jopa 20 grammaa vettä. 
Talvella, kun ulkona on pakkasta ja sisällä 
lämmitetään, ilman vesimäärä voi pudota 
jopa 4 grammaan. Vaikka asumisesta tulee 
lisäkosteutta huoneilmaan 3-4 grammaa, jää 
ilman suhteellinen kosteus talvella selväs-
ti  alle 50 prosentin, kun vastaava luku on 
 kesällä  vähintään 60 prosenttia.

– Ilman runsas keinotekoinen kosteuttami-
nen ei kuitenkaan ole hyväksi. Eikä suurimit-
tainen pyykin kuivaaminen asunnoissa. Jos 
kylmällä sisäilmaan tulee paljon kosteutta, 
se alkaa tiivistyä ikkunoihin ja seiniin. Täs-
tä voi sitten tulla kosteusvahinkojen myötä 
ongelmia, jotka pilaavat sisäilmaa kuivuutta 
paljon pahemmin, Syrjänen tähdentää.

Ilmanvaihto on osa hyvinvointia, Tuula 
Syrjänen tähdentää. Useimmissa Auroranlin-
nan taloissa on koneellinen poisto, jonka teh-
tävä on vaihtaa huoneilma raikkaaksi ennalta 
määrättyinä aikoina. Nämä poistokoneiden 
käyntiajat perustuvat käsitykseen tarpeesta. 
Jos talossa tuntuu yleisesti, että poistoilma-
koneet ovat päällä väärään aikaan, siitäkin voi 
raportoida kiinteistönomistajalle ja huollolle.

– Kaikissa asunnoissa on tuloilmaventtiilit, 
joista otetaan raitista ilmaa asuntoon hallitusti. 
On tärkeää muistaa vaihtaa tuloilmaventtiilien 
suodattimet säännöllisesti, että venttiilit toimi-
vat oikein. Erityisen tärkeää on, että tuloilma-
venttiilejä ei tukita, hän korostaa.

– Jos yksi asukas tukkii venttiilinsä, 
järjestelmä imee naapurissa suunniteltua 
enemmän ilmaa. Poistoilman määrä on sää-
detty sen mukaan, että jokaisen asunnon vent-
tiileistä tulee korvausilmaa. Jos jossain ilma ei 

pääse sisään, naapurissa voi tuntua vetoisalta, 
Syrjänen sanoo.

– Toki myös siihen asuntoon, jossa vent-
tiilit on tukittu, tulee ilmaa. Tämä tuloilma 
tulee vain rakenteiden läpi, porrashuonees-
ta postiluukun kautta yms. huonoja reittejä. 
Samalla asuntoon tulevat helposti naapurien 
tupakansavut ja ruokakäryt sekä tietysti erilai-
set ilman mukana kulkeva epäpuhtaudet, jotka 
eivät tässä tapauksessa jää suodattimeen kuten 
venttiilissä, Tuula Syrjänen tietää. •

Lue lisää hyvän sisäilman eväistä netti
sivulta auroranlinna.fi > Uutiset

Sopiva sisälämpö on yksi osa asumisterveyttä
Koti on ihmisten hyvinvoinnille tärkeä paikka, vietetäänhän iso osa päivästä sisällä kotioloissa. 
Hyvinvointia pyritään edistämään pitämällä asuntojen sisäolot tutkimusten mukaan useimmille 
mahdollisimman hyviksi todettuina. Sisälämpötiloissa on esimerkiksi havaittu, että ihminen voi 
keskimäärin hyvin noin 21 asteisessa asunnossa. Yöllä moni nukkuu parhaiten, jos makuuhuo-
ne on vähän tätäkin viileämpi. 

G Tuuletuksessa ristiveto vaihtaa tarvittaessa 

tunkkaisen sisäilman nopeasti ja tehokkaasti 

raikkaaksi. Ympäristökin kiittää siitä, että 

ei pidetä ikkunaa vähän raollaan aamusta 

iltaan, muistuttaa Allergia- ja astmaliiton ja 

Hengitysliiton yhteinen sisäilma- ja korjaus-

neuvonnan päällikkö Tuula Syrjänen.



Kiitos asukastutki
muksen palautteesta

 V uodenvaihteessa tehtiin jo perintei-
nen Auroranlinnan asukastyytyväi-
syystutkimus. Kiitän Teitä kaikkia, 

jotka uhrasitte aikaanne palautteen antamiseen. 
Tuloksista tehty uutinen on ollut nettisivu-

jemme auroranlinna.fi Uutiset-osiossa jo jonkin 
aikaa, joten en esittele tässä tuloksia laajemmin. 
Meitä ilahdutti suuresti, että tutkimuksen vas-
taajamäärä kasvoi vuodentakaisesta. Iloamme 
tietysti lisäsi, että saimme aiempaa suurem-
malla vastaajamäärällä jonkin verran paremmat 
arviot niin omasta ja yhteistyökumppaneidem-
me toiminnasta kuin asumisestanne yleensä. 
Olemme yrittäneet tehdä olonne kodeissanne 
mahdollisimman mukavaksi. On kiva, että siinä 
on menty eteenpäin.

Tutkimus kertoo, että sekä johonkin asiaan 
puuttuminen että asioista tiedottaminen vai-
kuttavat. Tänä vuonna tämä näkyi esimerkiksi 
porrashuoneiden ja muiden yleisten tilojen sii-
voukselle annetuissa arvioissa. Tulos rohkaisee 
kaikkia yrittämään toimia entistä paremmin.

Käymme tulokset läpi tarkkaan sekä Auro-
ranlinnassa että kehityskeskusteluissa isännöin-
nin, kiinteistönhuollon, siivouksen ja korjaus-
toiminnan kumppaneidemme kanssa. Voitte 
olla varma, että jokainen annettu palaute on 
tallennettu tietokantaan tutkimuksen meille 
tehneessä IRO Research –tutkimuslaitoksessa. 
Emme saa yksittäisiä vastauksia, mutta luem-
me tarkkaan tulosyhteenvedot ja koosteena 
saamamme avoimet palautteet.

Palautteenne näkyy toivon mukaan ensi vuo-
denvaihteen tutkimuksen tuloksissa lisäänty-
neenä tyytyväisyytenä. Voitte toki antaa palau-
tetta myös tutkimusten välillä niin hyvästä kuin 
asioista, joissa olisi mielestänne vielä kehitettä-
vää. Palautetta on helpointa antaa nettisivujem-
me auroranlinna.fi kautta. Sähköinen lomake 
löytyy sekä oman kotitalonne kohdesivulta että 
Yhteydet-sivulta.

Kevään jo toivon mukaan kohta kääntyessä 
kesäksi toivotan Teille kaikille oikein mukavaa 
ja rentouttavaa loppukevättä ja kesää. Seuraava 
lehtisemme ilmestyy taas syksyn alussa. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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 Kiinteistöjen lämmitysverkoston 
ideana on tuottaa sama tasainen 
lämpö jokaiseen asuntoon. Nykyis-

ten suositusten mukainen lämpötila on noin 
21 astetta. Käytännössä asuntokohtainen 
lämpötila voi vaihdella noin asteen verran 
alas tai ylös tuosta tavoitetilasta. Patterei-
den termostaatit ja osaan asuntoja asen-
netut lämpötila-anturit säätävät lämmitys-
tehoja niin, että todellinen sisälämpötila 
pysyy tavoitetasolla.

– Asukas voi myös säätää itse lämpö-
tilaa pienemmälle kääntämällä termostaat-
tia maksimiasennosta pienemmälle. Moni 
tekeekin näin etenkin makuuhuoneissa, 
kun kokee 18-20 asteen lämpötilan nukku-
misen kannalta hyväksi, kertoo Auroranlin-
naa lämmitysjärjestelmien kunnostuksen 
suunnittelussa avustaneen Insinööritoimis-
to Renholmin Mika Renholm.

– Kiinteistöissä on tehty nyt ns. perus-
säätö, jolla verkosto saadaan tasapainoon, 
sekä uusittu huonosti toimivat patteri- 
ja muut venttiilit. Osin on uusittu myös 
lämmönjakohuoneiden laitteistot. Niissä 
taloissa, joiden taloautomaatio sen sallii, 
tulee myös osaan asuntoja sisälämpötila-
antureita. Anturi ohjaa suoraan lämmön-
jakohuoneen toimintaa, jolloin järjestelmä 
reagoi esimerkiksi kovan tuulen viilentä-
vään vaikutukseen nopeasti. Tämä tehos-

taa termostaattisilla patteriventtiileillä saatavaa 
säätövaikutusta, lisää urakoitsijoiden käytän-
nön työn laatua valvoneen SL-Valvonta Oy:n 
Timo Salo.

– Asumisviihtyvyys on työn tärkein läh-
tökohta. Laitteiden ikä alkoi myös monessa 
talossa olla elinkaarensa päässä. Kun venttiilit 
on uusittu, ei myös tarvitse pelätä vuotoja eikä 
kärsiä toimimattomista termostaateista. Toki 
etenkin niissä asunnoissa, joista ei enää tarvitse 
tuulettaa liikalämpöä harakoille, myös sääs-
tetään energiaa. Siten tehdään samalla työtä 
ympäristömme ja koko maapallomme hyväksi. 
Mutta perusajatus ei ole energiansäästö, vaan 
työ tehdään asumisviihtyvyyden lisäämiseksi, 
Renholm korostaa.

Auroranlinnan kiinteistöpäällikkö Christian 
Tannerkoski sanoo säätöjen ja kunnostusten 
näkyneen jo 24H-palvelun vikailmoituksissa. 
Valitusten määrä on vähentynyt selvästi. Pro-
jekti on siis tuottanut toivotunlaisia tuloksia.

– Lämpötila-anturit sijoitetaan sisäseinil-
le ja termostaattiventtiilikin pyrkii aistimaan 
 sisälämpötilaa. Ihan ulkoseinän ja asunnon 
ulko-oven vieressä on tavallisesti hieman vii-
leämpää kuin muualla huoneessa, Salo muis-
tuttaa.

Ulkolämpötilan muutoksiin on kaikkein 
helpointa reagoida säätämällä koko talon 
lämmitystä todellisiin sisäoloihin perustuen, 
muistuttaa Christian Tannerkoski. Jos sää-
töjä tehdään joko arvaamalla tai yksittäisiin 
valituksiin perustuen, tahtovat lämmöt nous-
ta terveyssuosituksia korkeammiksi. Jos ver-
kosto ei ole tasapainoitettu, voi yksittäisten 
asuntojen lämpötiloissa olla monenkin asteen 
eroja.  Auroranlinnassa tehdyn projektin ansi-
osta lämmöt ovat siis nyt kaikissa asunnoissa 
 tasa-arvoisesti suositusten mukaisia.

– Tutkimusten mukaan lämpötila on sisäti-
loissa tärkein viihtyisyyteen vaikuttava tekijä, 
tiivistää Mika Renholm. •

Lämmöt säädetty tasapuolisen hyviksi
Auroranlinnan taloissa on tehty mittava asumisolojen 
 parannustyö viime vuosien aikana. Kiinteistöjen lämmi-
tysverkostot on kunnostettu ja säädetty. Enää ei yhdessä 
asunnossa hikoilla ja toisessa palella, vaan kaikille on saatu 
suositusten mukaiset ja terveelliseksi todetut sisäolot.

F Timo Salo (edessä) ja Mika Renholm    

tutkailevat lämmönjakohuoneessa  kauko - 

lämpökeskusta. Keskuslämmitystalon   

lämmityksen ensisijainen säätö tapahtuu  

täällä, ei asunnoissa.



Auroranlinnan nettisivut on tehty palvele
maan nimenomaan Auroranlinnan omista
missa taloissa asuvia sekä niihin muuttavia 
tai muuttoa harkitsevia. Yksi keskeinen osa 
sivustoa on osa Kohteemme.

Jokainen Auroranlinna omistama kiinteis
tö on tallennettu tietokantaan, mistä löytyvät 
niin perustiedot kohteesta kuin asukkaiden 
tarvitsemat yhteystiedot mm.isännöintiin ja 
huoltoon ja talon yksilöity pelastussuunni
telma. Auroranlinnan ja asukaspalvelun yh
teystiedot ovat kohdassa Yhteydet.

Voit myös tehdä ei-kiireellisen säh-
köisen vikailmoituksen oman kotitalosi 
kohdesivun kautta. Sivuilla on myös tietoa 
vikailmoitusten 24Hpalvelusta, jota kaik
kien puhelimitse vikailmoituksia tekevien   
toivotaan käyttävän, sekä ovenavauspal
veluista. Auroranlinnan 24Hvikailmoitus
palvelun numero on 010 2866 245. Kaikki 
kiireelliset asiat, esimerkiksi vesivuodot, 
ilmoitetaan aina tähän 24Hnumeroon.

Asukassivut ja Usein kysyttyä –sivut 
sisältävät erityisesti nykyisille ja tuleville 

Asumisen tietopankki on osoitteessa auroranlinna.fi

Asukas löytää Auroranlinnan nettisivuilta auroranlinna.fi kunnon tietopaketin. Esimerkiksi oman 
kotitalon kohdesivulta näkyvät sekä tarvittavat yhteystiedot että kotitalon pelastus suunnitelma.

asukkaille tarkoitettua tietoa. Sivustolla 
on myös tietoa asuntojen hakemisesta ja 
asunnoista yleensä.

Auroranlinnan toimintaan ja asukkaisiin 
liittyvät uutiset ja kaikki tähän asti ilmes
tyneet Auroranlinna Uutiset –lehtiset ovat 
myös auroranlinna.fi –sivustolla. Etusivun 
kuvakaruselli esittelee töitä, joita  tekeviä 
asuu Auroranlinnan asunnoissa. •

Uusi kohde
F Vellamonkatu 25:n 

kiinteistö on siirtynyt 

osaksi Auroranlinnan 

kiinteistökantaa vuoden 

2015 alussa. Asukkaiden 

vuokrasuhteeseen siirto 

ei vaikuttanut. Asukkail-

le tärkeää tietoa sekä 

asumisesta yleensä, 

kohteesta että yhtiöstä 

löytyy osoitteesta  

www.auroranlinna.fi.

Lähiajan remontteja

G Töölönkatu 49:ssä tehdään vuonna 2015 

mm. viemärien pinnoitustyötä, julkisivun ja 

ikkunoiden uusimistöitä sekä linjasaneeraus 

ja kylpyhuoneiden uusimisia. Kuvan nostot 

liittyvät ilmanvaihtotöihin.

G  Ratavallintiellä on alkamassa kattojen uusiminen sekä 

julkisivujen kunnostus. Urakkatie 2-6:ssa ja Mikkolankuja 

4:ssä vastaavat työt on jo tehty. Mikkolankujalla jatketaan 

tänä kesänä vielä pihatöillä. Paulankadulla julkisivujen ja 

pihojen kunnostus on saatu valmiiksi.

G Pihkatie 6:n julkisivu- ja parvekekorjaus 

alkaa olla valmis. Seuraavaksi on vuorossa 

pihan kunnostus. Käenkuja 6:ssa peruskorja-

us on valmistunut ja talo otettu taas asumis-

käyttöön.

G Julkisivujen ja parvekkeiden korjausura-

koita on alkamassa keväällä 2015 Klaneettitie 

9:ssä ja 11:ssä, Sitratie 3:ssa ja 5:ssä,  

Kaupparaitti 13:ssa ja Kujanen 4:ssä.



– H uoneistokorjaus ajoittuu pää-
sääntöisesti tilanteisiin, joissa 
asukas vaihtuu. Realia Isän-

nöinnin asiantuntijat tekevät meille huoneis-
tojen muuttotarkastukset. Jos niissä havaitaan 
korjaustarpeita, asunto kunnostetaan ennen 
uudelleenvuokrausta. Asumisaikana korjataan 
tai uusitaan tietysti liedet, jääkaapit, hanat, 
ovenkahvat, ovikellot yms., jos ne rikkoon-
tuvat. Kiiretöinä käsitellään mm. mahdolliset 
vuodot ja kosteusvauriot, tiivistää toiminta-
periaatteet Auroranlinnan tekninen isännöitsijä 
Rauno Kadenius.

Auroranlinna on juuri kilpailuttanut korja-
ustöiden tekijät. Seuraavat kaksi vuotta kaik-
ki työt tilataan näiltä sopimuskumppaneilta. 
 Uusissa sopimuksissa on painotettu korjaus-
töiden tekemiseen liittyviä asioita.

– Korjauksia saa tehdä normaalitapau k  -
sissa kello 8-16. Kiiretyöt esimerkiksi 
 vesivuodon takia ovat tietysti asia erikseen, 
 Kadenius korostaa.

Kun asunnosta muutetaan pois, se pitäisi 
luovuttaa Auroranlinnalle samanlaisena kuin 
sen oli saanut. Jos asukas on esimerkiksi itse 
maalannut seinät erikoisvärillä, voi Auroran-
linna joutua maalauttamaan asunnon uudelleen 
muuttajan kustannuksella. Samaten kaikki 
omat sähköasennukset tms. viritykset pois-
tetaan, vaikka niiden tekijällä olisi pätevyys 
tehdä ko. töitä. Rauno Kadenius tähdentää, että 
omat viritykset ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Jos korjauksia tehdään asutussa asunnos-
sa, lähtökohtana on 24H-palvelun kautta tehty 
vikailmoitus. Yleensä huolto käy ensin kat-
somassa asiaa. Sen jälkeen päätetään, miten 

Huoneistorempat voivat häiritä päivisin
Auroranlinnan asuntoja korjataan, kun siihen on todellista tarvetta. Työt tehdään pääsääntöi-
sesti asuntojen ollessa tyhjiä. Korjauksia tekevien sopimuskumppanien kanssa on sovittu,   
että töitä saa tehdä vain kello 8-16, ellei kyse ole ns. kiiretyöstä. Ikävä kyllä töistä voi aiheutua 
häiriötä talon asukkaille.

edetään. Jos vika on aiheutunut muusta kuin 
normaalista asumisesta, esimerkiksi koira on 
jyrsinyt tai raapinut jotain rikki, vika korjataan, 
mutta kulut peritään asukkaalta. 

Asuntoon ei tulla ilman ennakkoilmoi-
tusta kuin kiiretapauksissa. Kiireen syy voi 
tulla myös muualta talosta. Jos esimerkiksi 
jossain on putkivuoto, joudutaan usein tar-
kistamaan monessa asunnossa, onko kosteus 
 levinnyt. Kaikilla Auroranlinnan korjausasi-
oissa liikkuvilla pitää olla kuvallinen henki-
lökortti, jossa on myös heidän työnantajansa 
nimi ja verohallinnosta saatu veronumero. 
Yleensä myös kiinteistönhuoltoyhtiön huolto- 
ja korjausmiehillä on henkilötunnisteet, eivät-
kä hekään kulje ilman, että asiasta on sovittu.

– Jos joku tulee ilmoittamatta ja sanoo esi-
merkiksi tekevänsä asunnon yleistä kuntotar-
kastusta tai ilmanvaihdon tai lämmön mitta-
uksia, häntä ei tarvitse päästä sisään. Auroran-
linnan oikeat sopimuskumppanit eivät toimi 
näin. Jos tehdään jotain kaikissa asunnoissa, 
siitä kerrotaan ennakolta vähintään porrastie-
dotteilla. Muuten asukkaan kanssa sovitaan, 
koska ja miten käynnin voi tehdä. Jos kyse 
on hätätilanteesta esimerkiksi vesivahingon 
takia, poikkeustilanne näkyy pihapiirissä ja 
portaassa yleensä muutenkin kuin yllättävänä 
asunnossa käymisenä, Kadenius tähdentää.

– Normaaleja muuttotilanteissa tehtäviä 
asuntoremontteja tehdään 300 - 400 vuodessa. 
Ikävä kyllä emme ehdi ilmoittaa näistä etu-
käteen porrastiedotteilla. Työt käynnistyvät 
 periaatteessa heti, kun asukas on muuttanut 
pois. Eli jos näkee pihalla lähtevän muutto-
kuorman, voi varautua mahdolliseen remontti-
häiriöön. Useimmiten korjaustarpeet ovat kui-
tenkin pienehköjä eivätkä vaadi esimerkiksi 
piikkausta tai porausta, Kadenius tietää. •

F Asuntomurtojen ja ilkivallan seurauksena 

joudutaan korjaamaan kymmeniä asuntoja 

vuosittain. Jos rakenteita joudutaan purka-

maan, häiriöitä tulee väkisin naapurustoonkin.

Inarintiellä sattui 

putkirikon takia 

 vesivahinko, jonka 

takia wc-suihkutila 

meni uusiksi ja  asukas 

joutui evakkoon. 

 Menossa on laatoitus 

kunnollisen veden-

eristeen päälle.


