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  T
upakointi porrashuoneissa, talosaunoissa ja –pesuloissa, 
verkkokellareissa yms. yleisissä tiloissa on ollut kiellettyä 
tähänkin asti. Nyt uutena asiana tulee mahdollisuus kieltää 

tupakointi asuntojen parvekkeilla ja piha-alueilla, kertoo johtava 
ympäristötarkastaja Päivi Vepsäläinen Helsingin ympäristökeskuk-
sesta.

Uusi tupakkalaki lähtee siitä, että tupakoinnista parvekkeilla tai 
piha-alueilla ei saa aiheutua haittaa muille. Jos on mahdollista, että 
tupakansavu voi mennä jonkun parvekkeelle tai asuntoon esimer-
kiksi raitisilmaventtiilien kautta, kiinteistöyhtiö voi hakea tupakoin-
tikieltoa. Helsingissä kiellon määrää kaupungin ympäristökeskus.

– Asukkaat eivät siis asioi ympäristökeskuksen kanssa. Käsitte-
lemme vain kiinteistöyhtiöiden kieltohekemuksia. Tällä hetkellä 
emme ole vielä saaneet asiasta tarkempia toimintaohjeita. Odotte-
lemme ensin lakia selventävää asetusta ja sitten viranomaisohjeita 
Valviralta. Kiinteistönomistajille on tulossa myös ohjeistusta Suo-
men Kiinteistöliitolta. Näitä ei saatane ennen tammikuuta, Vepsä-
läinen harmittelee.

AsiAllinen keskustelu on Päivi Vepsäläisen mukaan edel-
leen paras tapa lähteä liikkeelle, jos jonkun tupakointi häiritsee. 
Vepsäläinen tietää monia tilanteita, jotka ovat ratkenneet, kun tupa-
koitsijalle on kerrottu tupakoinnin aiheuttamasta haitasta. Usein 
tupakoitsija ei ole huomannut tai ymmärtänyt, että savu voi kulkeu-
tua toista häiritsevästi. Monesti asukkaat ovat myös yhdessä etsineet 
pihalta paikat, joissa tupakointi ei häiritse ketään.

Jos keskustelu ei auta, asukkaalla on mahdollisuus tehdä häirit-
sevästä tupakoinnista ilmoitus Auroranlinnaan. Tämä on järkevin-
tä tehdä Auroranlinnan nettisivujen Julmo-vikailmoituspalvelua 
käyttäen. Auroranlinnassa tutkitaan asiaa ilmoituksen perusteella 
ja päätetään sitten, miten edetään.

– Ympäristökeskusta helpottaa, mitä perusteellisemmin ongelma 
on esitelty ja kieltohakemus tehty. Jossakin vaiheessa tulee mahdol-
lisesti malli- tai lomakepohja, joka auttaa kieltohakemuksen tekoa 
ja käsittelyä. Jos molempia osapuolia on kuultu ja tupakansavun 
leviämisen on osoitettu olevan mahdollista, ympäristökeskuksella 
on velvollisuus kieltää parveketupakointi. On hyvä muistaa, että 
sähkötupakan poltto rinnastetaan parvekkeilla ja piha-alueilla taval-
liseen tupakanpolttoon, Vepsäläinen selventää.

tAmmikuussA ei tApAhdu vielä mitään, Päivi Vepsäläinen 
veikkaa. Ensin odotetaan ohjeita ja sitten hakemusten käsittely vie 
aikaa. Ympäristökeskuksen asumisterveysyksikössä on hänen lisäk-
seen kahdeksan tarkastajaa eikä määrä lisäännyt tupakkalain takia 
yhtään. Sama resurssiongelma koskee myös kiinteistöyhtiötä, jossa 
nämä valitukset joudutaan käsittelemään muiden töiden lisäksi.

– Jos kieltohakemuksia tulee alussa paljon, ympäristökeskuksessa 
menee helposti ainakin loppukevääseen asti saada suma puretuksi. 
Siksikin suosittelen, että ratkaisuja etsittäisiin ensisijaisesti sopuisas-
ti keskustellen ja tupakointikiellon hakeminen olisi vasta viimeinen 
hätäkeino, Päivi Vepsäläinen korostaa.

– Samalla on hyvä muistaa, että tupakkalakiin tulee taatusti kiris-
tyksiä jatkossakin. Päättäjien tavoitteena on saada tupakanpoltto 
loppumaan tässä maassa. Tupakoitsijalle helpointa olisi yrittää tosis-
saan lopettaa, Päivi Vepsäläinen vinkkaa. k

parvekesavuttelun ehdot tiukkenevat
tupakkalaki muuttuu vuoden 2017 alussa. sen myötä parveketupakointi voidaan kieltää aiempaa  
helpommin. ohjeet lain noudattamisesta puuttuvat kuitenkin vielä.

rauhallista joulua!
Toivotamme kaikille asukkaillemme, toimitilavuokralaisillemme ja  

yhteistyökumppaneillemme erittäin rauhallista ja miellyttävää joulua sekä  
onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta 2017.

kiinteistö oy Auroranlinna

 Jos tupakointi asuntojen parvekkeilla tai raitisilmaventtiilien tai 
tuuletusikkunoiden lähellä häiritsee, suositeltavinta on ensin keskustella 
asiasta tupakoitsijoiden kanssa. Kuva Sirkka Perälä/Vastavalo Oy.



  teitä kuunnellaan oikeasti

 H
yvät asukkaamme, on tullut taas se aika vuodesta, kun pyydämme 
teiltä palautetta toiminnastamme. Auroranlinnan vuosittainen asu-
kastyytyväisyyskysely tehdään joulukuun aikana. Toivon, että te kaikki 

täytätte lomakkeen huolellisesti ja rehellisesti mielipiteenne esille tuoden. 
Luemme kyselyn tulokset tarkkaan, kun saamme koosteen vastauksista kyse-

lyn käytännössä tekevältä ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta. Annettu palaute 
vaikuttaa niin siihen, mitä me täällä Auroranlinnan toimistossa teemme, kuin 
siihen, mistä puhumme kiinteistöjen huoltoa, siivousta ja korjauksia tekevien 
kumppaneidemme kanssa toiminnan kehityskeskusteluissa. Kyselyn idea on 
saada tietoa, missä olemme onnistuneet mielestänne ja missä haluatte meidän 
parantavan toimintaamme.

Muistutan teitä samalla siitä, että tämä vuosittainen kysely on vain yksi 
tapa antaa meille palautetta. Uudet internet-sivumme ovat olleet nyt käytössä 
reilut puoli vuotta. Niiden kautta voitte helposti antaa sekä oman kotitalonne 
hoitoon liittyvää että ihan yleistä palautetta meille. Menemällä osoitteeseen 
auroranlinna.fi ja klikkaamalla etusivulla kohtaa Lomakkeet löydätte sähköisen 
palautelomakkeen. Lomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun haluatte antaa 
palautetta mm. isännöinnistä tai kiinteistön hoidosta sekä kysymyksiä tai ideoita 
Auroranlinnan toimistoon.

Samalla lienee syytä korostaa, että palautelomake ei ole vikailmoituslomake 
eikä vikailmoituslomake ole palautelomake. Erilainen toimintaan liittyvä palau-
te annetaan siis Lomakkeet-sivun kautta. Vikailmoituksiin pääsette auroran
linna.fi-etusivulta kohdasta Tee sähköinen vikailmoitus.

Suosittelemme teitä käyttämään sähköistä Julmo-vikailmoituslomaketta aina, 
kun teette vikailmoituksen. Poikkeuksena on ehdottoman kiireellistä  korjausta 
vaativa vika kuten vaikkapa kunnon vesivuoto. Tässä lehdessä esitellään Julmo-
vikailmoitusjärjestelmän toimintaa ja syitä, miksi vikailmoitus kannattaa tehdä 
aina sähköisenä, kun se on mahdollista.

Yksi vuosi iloineen ja suruineen alkaa olla taas takanapäin. Edessä ovat 
vielä toivon mukaan kauniin talvisen sään, rauhallisen tunnelman sekä levol-
liset joulunpyhät sekä samaten toivon mukaan ilon ja toiveikkaan ilmapiirin 
 vallitessa vietettävät uuden vuoden pyhät. Niinpä on aika toivottaa kaikille teille 
asukkaillemme, liiketilavuokralaisillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein 
rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2017. k

leena Raineranta
toimitusjohtaja

kiinteistö oy Auroranlinna

sAunAt lämpiävät AAttonA
pehmeät joulusaunan löylyt kutsuvat asukkaitamme myös  
tänä jouluna. löydätte tarkemmat tiedot yleisistä joulu-

saunavuoroista kotitalonne ilmoitustaululta. k

muistAthAn AntAA  
AsukAspAlAutteesi!
kiinteistö oy Auroranlinnan tämän vuoden asukastyytyväisyys-
kysely on käynnissä. muistattehan vastata. vastausohjeet on  
jaettu huoneistoihin. k

muistilistAA  
AsukkAille

•  kinkun paistinrasva juoksevana   
 sekajäteastiaan,  
 EI IkINÄ VIEMÄRIIN.

•  Jähmettynyt kinkkurasva biojätteeseen.

•  harkitse ruoan määrää. Ylijäämäruoka,  
 jota ei voi esim. pakastaa, biojätteeseen.

•  lahjapaperit sekajäteastiaan.

•  Joulukuuset kerätään jätepisteen luota.

•  uuden vuoden tinat uusiokäyttöön tai  
 vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

•  Jääkaapin/pakastimen taustaritilän  
 imurointi vähintään  
 vuosittain.

•  Jääkaapin/pakastimen sulatusputken,  
 sisäpuolen ja ovitiivisteiden puhdistus  
 vähintään vuosittain.

•  WC-kylpyhuonetilojen lattiakaivojen  
 puhdistus säännöllisesti.

•  lieden taustan ja alustan siivous  
 vähintään vuosittain.

•  Raitisilmasuodattimen vaihto,  
 kun suodattimet ja vaihto-ohjeet jaetaan  
 asuntoihin.

•  palovaroittimien paristojen kunnon  
 tarkistus/vaihto säännöllisesti.

•  Asunnon wc-istuinten ja hanojen kunnon  
 tarkistus säännöllisesti (tiputus/vuoto)   
 ja vikailmoitus huoltoon heti vikaa  
 havaittaessa.

•  liesituulettimen/-kuvun ja asunnon  
 poistoilmaventtiilien puhdistus säännölli - 
 sesti. suodattimen vaihto tarvittaessa.

 Joulupukkikin muistuttaa,  
ettei kinkunrasvoja saa laittaa viemäriin.



 U
usituilla auroranlinna.fi -nettisivuilla on etusivulla ele-
mentti Tee sähköinen vikailmoitus. Siinä valitaan alas-
vetovalikosta oman kohteen osoite, jonka jälkeen aukeaa 

FIMX:n ylläpitämän Julmo-järjestelmän vikailmoituslomake. 

lomAkkeeseen täYtetään tieto, koskeeko ilmoitus asuntoa 
vai yleisiä tiloja. Tämän jälkeen kerrotaan, saako asuntoon mennä 
yleisavaimella, onko ovessa turvalukkoa ja onko asunnossa lem-
mikkejä. Sitten kuvataan sanallisesti ja viestiä mahdollisesti esim. 
kännykkäkuvalla selventäen, mistä on kyse. Ja lopuksi annetaan 
ilmoittajan tiedot.

Vikailmoituslomakkeen täyttö on siis äärettömän helppoa. Help-
poutta lisää, että ilmoituksen voi tehdä kotoa, työmatkalla, työ-
paikalla tai vaikka elokuvissa millä tahansa älylaitteella, jossa on 
internetyhteys.

AsukAs sAA FimX:ltä tiedon vikailmoituksen tulosta järjestel-
mään sekä tietoa, miten asiaa hoidetaan. Edellytyksen on, että vikail-
moituslomakkeeseen laitetaan oma sähköpostiosoite. Sähköpostissa 
on myös seurantalinkki, jonka kautta työn etenmistä voi seurata.

Kun ilmoitus kuitataan hoidetuksi Julmossa, ilmoittaja saa 
FIMX:ltä sähköpostiinsa tästä tiedon sekä palautelomakkeen. Voit 
antaa moitetta mutruilla tai kiitosta hymyillä. Tämän lisäksi on 
varattu tilaa omille kommenteille. Palautetta voi antaa mm. toimin-
nan nopeudesta ja työn laadusta. 

suosituksena sähköinen vikailmoitus
Jos asunnossa tai kiinteistössä on kiireellistä korjaamista vaativa vika, soitetaan ensisijaisesti Auroran-
linnan 24h-vikailmoitusnumeroon 010 286 6245. kaikissa muissa asioissa suositellaan sähköistä 
 vikailmoituslomaketta nettiosoitteessa auroranlinna.fi.

 Vikailmoituslomake on yksinkertainen ja helppo täyttää.

AinA vikAilmoitukseen ei voi ReAGoidA heti. Tällöin 
ilmoittaja voi saada esimerkiksi tiedon, että asia kuuluu isännöitsi-
jän ratkottavaksi. Ilmoitettu vika voi kuulua isomman korjauksen 
yhteydessä tehtäviin tai huomioon otettaviin asioihin.

Sähköiset vikailmoitukset samoin kuin 24h-numeroon tehdyt 
ilmoitukset menevät aina Auroranlinnan tietoon. Auroranlinnan 
isännöinti ja tekninen isännöinti seuraavat, miten ilmoitetut työt 
valmistuvat ja millaista palautetta asukkaat antavat tekijöille. Ilmoi-
tuksissa esille tulevia asioita kirjataan myös muistiin tulevia korja-
uksia varten.

 Saat sähköpostiin ilmoituksen, kun vikailmoitus tulee Julmo-
järjestelmään, ja voit seurata työn etenemistä linkin kautta.

huoltomiehelle tAi huoltoYhtiÖÖn ei oteta yhteyttä kuin 
todellisessa kiiretilanteessa, on Auroranlinnan toive asukkailleen. 
Todellinen kiiretilanne on esimerkiksi putkirikko, jossa vettä valuu 
valtoimenaan. Asuntojen ja kiinteistöjen omistaja saa varmasti tie-
toa vioista vain Auroranlinnan sähköisellä vikailmoituslomakkeella 
tai 24h-numeroon tehdyistä ilmoituksista. Talojen pitkäjänteinen 
kunnossapito ja huoltotöiden valvonta onnistuvat parhaiten, kun 
tieto kulkee Auroranlinnaan asti. 

Huoltomies tai huoltoyhtiön asiakaspalvelu eivät välttämättä 
muista kirjata asiaa Julmoon. Huonoimmillaan vikailmoitus unoh-
tuu hoitaa. k

  Auroranlinnassa Julmo-järjestelmään tehtyjen vikailmoitusten 
tilaa ja asukaspalautteita voi seurata reaaliajassa.

 Kun työ kuitataan tehdyksi, ilmoittaja saa asiasta tiedon
sekä voi antaa palautteensa.
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 J
oulukausi alkoi Stadissa Aleksin joulu-
kadun avajaisilla sunnuntaina 20. mar-
raskuuta. Sen myötä avattu juhlakausi 

huipentuu uuden vuoden aattona Töölön-
lahden Kansalaistorilla, jossa pidetään Suo-
mi 100 –juhlavuoden avajaisbileet. Suomen 
synttärivuoden ensimmäinen isompi kan-
salaistapahtuma on sitten tammikuun 5.-9. 
päivinä, jolloin Lux Helsinki tuo hienoja 
valotaideteoksia ihailtavaksi päivittäin kello 
17-21.

Nykyään jokainen voi löytää Helsingissä 
omaan makuun sopivaa joulunajan ohjel-
maa. Ohjelma voi olla fi ilistelyä, musiikkia, 
sirkusta, hiljentymistä, juhlintaa, ihan mitä 
vain.

Fiilistelyyn, nautiskeluun ja lahjaostos-
ten tekoon sopivat Tuomaan markkinat 
ovat auki Senaatintorilla 22. joulukuuta 
asti. Samalla reissulla voi mennä Torikortte-

leiden joulusaunaan siinä vieressä. Aivan 
kaupungin sydämessä olevaa saunaa läm-
mitetään päivittäin 22. joulukuuta asti. Tuo-
maan markkinoiden lisäksi Helsingissä on 
mm. lukuisia myyjäisiä, Vanhan joulutori 
ja Kaapelin Joulu –tapahtumat sekä erilaista 
mm. Työväenopiston, yhdistysten ja kuoro-
jen jouluaiheista ohjelmaa.

helsinGin kAupunGin inteRnet-
sivuillA voi tutustua joulukuun erilai-
seen ohjelmatarjontaan osoitteessa www.
hel.fi/www/uutiset/fi/helsinki/joulunajan 
16-kooste. Tapahtumia voi hakea tietylle 
päivälle tai tietylle aikavälille kalenterira-
jauksen avulla. 

Toinen hyvä osoite löytää tietoa jouluak-
tiviteeteistä on Stadissa.fi  –nettisivu. Sieltä 
näkee vaikka sen, milloin joulupukki on 
käymässä Kolmen sepän aukion joulumaa-
ilmassa tai mikä ihme ovat Mantan joulu-
markkinat Havis Amandan aukiolla. Siellä 
kerrotaan myös esimerkiksi Kansallismuse-
on joulusta. Stadissa.fi :n tapahtumakalen-
teri kertoo myös esimerkiksi sen, missä voi 
kuunnella Kari Peitsamoa Tapanina.

Yksi myös hyvä tapa päästä kiinni Hel-
singin joulunaikaan on mennä kaupungin 
matkailuneuvonnan nettisivuille osoittee-

helsingissä riittää tekemistä myös joulukuussa
Jos kaipaa tekemistä ja ihmisten kuhinaa ympärillään joulun seutuvilla, 
kannattaa pysyä helsingissä. helsingissä tapahtuu joulukuussakin vaikka mitä.

seen www.visithelsinki.fi  ja katsoa etenkin 
kohtaa Juuri nyt. Voit toki myös mennä mat-
kailuneuvonnan palvelupisteeseen Pohjois-
esplanadi 19:ään kyselemään itsellesi sopi-
vista vaihtoehdoista.
 
JouluAAttonA JA Joulupäivä-
nä on lähinnä ravintoloiden järjestämän 
kaupallisen tarjonnan ohella seurakun-
tien järjestämiä tilaisuuksia. Seurakuntien 
koko joulukuun toiminnasta on myös hyvä 
tapahtumakalenteri, joka löytyy netissä 
osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi /
uutisetjatapahtumat.html. Seurakuntien 
tapahtumasivulla hakuja voi rajata kalen-
teritoiminnon lisäksi hakusanoilla ja siten 
etsiä itselle ominta tilaisuutta.

Nuo kaikki edellä esitellyt vaihtoehdot 
löytyvät monien muiden tarjolla olevien 
vaihtoehtojen kanssa tietysti myös Googlen 
ja muiden hakukoneiden kautta pistämällä 
hakukenttään sanat Joulu Helsingissä 2016. 
Kuten tarjonnasta näkyy, Helsingissä ei tar-
vitse nyhjöttää joulukuussakaan yksin koto-
na, jos kaipaa tekemistä ja ihmisiä ympä-
rilleen. k

Lehden jouluaiheiset kuvat ovat Helsingin 
kaupungin aineistopalvelusta. 

 Senaatintorilla voi fi ilistellä 
Tuomaan Markkinoilla.

 Aleksin joulukadun avaaminen 
avasi myös Helsingin joulun.

 Kansallismuseon joulu jatkuu tammikuulle.


