
Tulipalo kodissa tai talosaunassa. Putkirikko. Myrkkyvuoto lähellä kotia. Naapuri kaatuu  
pahasti portaissa. Nämä kaikki vaativat pelastustoimia. Jokaisen, myös perheen lasten,  
on hyvä tietää, miten hädän hetkellä toimitaan.
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Osaatko toimia hädän hetkellä?

V ahinko ei tule kello kaulassa, kuten 
sananlasku muistuttaa. Auroranlin-
nan taloissakin on sattunut yllättäviä 

asioita, jotka vaikuttavat asukkaiden elämään 
ja jopa turvallisuuteen. Isoja vahinkoja ovat 
olleet esimerkiksi tulipalo talosaunassa ja ve-
siputkien rikkoontuminen.

– Tärkeää on ilmoittaa vahingosta heti. 
Tulipalosta ja henkilöiden loukkaantumisesta 
ilmoitetaan hätänumeroon 112, kiinteistön vi-
oista ja vaurioista Auroranlinnan vikapäivys-
tysnumeroon 010 286 6245, kertoo tekninen 
isännöitsijä Pekka O. Mikkonen.

Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.7.2011. 
Se ja jokaiselle Auroranlinnan talolle yhdessä 
turva-alan ammattilaisten kanssa laadittu yk-
silöity pelastussuunnitelma toimivat toiminta-

ohjeina vahinko- ja vaaratilanteissa. Pelastus-
suunnitelma on myös muistilista, missä esi-
merkiksi sähköpääkeskus, lämmönjakohuone 
ja veden sulku ovat. Tavoite on, että joku talon 
asukas myös olisi perillä turvallisuusasioista.

– On hyvä, jo kaikki asukkaat tutustu-
vat toimintaohjeisiin tulipalo-, tapaturma- ja 
sairauskohtaus-, kaasu- ja myrkkyvaara- ja 
säteilyvaaratilanteissa sekä rikollisissa uhka-
tilanteissa. Näistä löytyy hyvää tietoa netistä. 
Hätä- ja vikailmoitusnumerot on syytä pitää 
kotona näkyvillä. Lapsille on tärkeä opettaa, 
että hädän hetkellä soitetaan ensin hätä- tai 
vikapäivystykseen eikä vanhemmille tai kave-
rille, Mikkonen neuvoo perusasioita.

Ihmisten turvallisuus on kaikissa tapauk-
sissa tärkeintä, Mikkonen korostaa. Sähkökat-

kossa pitää katsoa, ettei kukaan 
jää hissiin vangiksi eikä hella, 
saunan kiuas tms. jää päälle. Jos 
asunnossa palaa, soitetaan heti 
apua ja hoidetaan kaikki asun-
nosta ulos. Jos palo on muualla 
ja käytävällä on savua, on tärke-
ää odottaa asunnossa pelastajia. 
Paloissa usein suurin riski piilee 
savussa. Muun muassa kodin-
koneet, tekstiilit, huonekalut 
ja talon sähköjohdot kehittävät 
palaessaan paitsi häkää myös 
myrkkykaasuja..

– Sammutuspeiton pitäisi 
olla ainakin joka keittiön varus-
teissa. Sen voi heittää alkavan 
palon päälle samalla kun näp-
päilee hätänumeroa. Esimerkik-
si rasvapaloa ei saa ollenkaan 
sammuttaa vedellä. Rasvapalo 
voi syttyä hellalla tai vaikka  
likaisessa liesituulettimen riti-

lässä tai suodattimessa, Pekka O. Mikkonen 
muistuttaa.

Kun on hätätilanne, pitää kertoa rauhassa 
hälytyskeskukseen tai vikailmoituskeskuk-
seen, mitä on tapahtunut ja missä. Sitten vas-
tataan esitettyihin kysymyksiin ja kuunnellaan 
tarkkaan ammattilaisen ohjeet. Jos kyse on 
tilanteesta kotitalon läheisyydessä, kannattaa 
myös seurata, onko radiossa, tv:ssä tai netissä 
tietoa ja toimintaohjeita, Mikkonen lisää.

– Vain kotivakuutus auttaa kodin irtaimis-
tovahingoissa. Jos vesiputki rikkoontuu asun-
non yläpuolella ja vesi rikkoo uuden taulu-
television tai tulipalossa syntyvä lika sotkee 
paikat, haetaan korvauksia kotivakuutuksesta 
eikä kiinteistön vakuutuksesta. Myös silloin, 
kun vahinko on jonkun toisen syytä, on ensi-
turvana oma kotivakuutus. Vakuutusyhtiö ha-
kee sitten korvauksia vahingon aiheuttajalta, 
Mikkonen pelkistää periaatteet. •

F On hyvä tutustua oman koti-

talon poistumisteihin ja turva-

laitteiden sijaintiin yleisten pelas-

tusohjeiden ohella. Hädän het-

kellä ei yleensä ole aikaa etsiä.

G Pelastustiet on merkitty ja aiheesta. 

Väärin pysäköity auto voi estää ambulans-

sin, paloauton tai tikasauton pääsyn  

onnettomuuspaikalle.



Viihdymme  
yhdessä!

A uroranlinnan asunnoista kolme 
neljäsosaa on vuokrattu Hel-
singin kaupungin työntekijöille 

työsuhdeasunnoiksi. Loput on vuokrattu 
ns. vapaille markkinoille. Kaikkien asun-
tojemme vuokrasopimukset ovat määrä-
aikaisia. Toimimme työssä käyvien asun-
totarpeissa eräänlaisena puskurina mm. 
työsuhteen alkaessa ennen pysyvän kodin 
löytymistä.

Pyrimme yhtiönä tekemään asukkai-
demme olot mukaviksi ja kodinomaisiksi 
mm. yleisten tilojen viihtyvyyden avulla. 
Teetämme saunoissa ja pesutuvissa sekä 
pyörä- ja verkkokellareissa tehosiivouk-
sia. Olemme satsanneet paljon piha-alu-
eisiin ja talojen kunnossapitoon yleisem-
minkin yms.

Asukkaiden vaihtuvuus on taloissam-
me määräaikaisista vuokrasopimuksista 
johtuen sangen suurta. Silti toivon, että 
kaikkien talojemme kaikkien asuntojen 
jokainen asukas muistaisi kodin Auroran-
linnassa olevan ihan samanlaisen kuin py-
syvä koti muualla. Naapuristossa on mm. 
vuorotyötä tekeviä ihmisiä ja taloissa pä-
tevät ihan normaalit hiljaisuusajat ja käyt-
täytymissäännöt. Tupakointi miten sattuu, 
jatkuva biletys yms. häiriöt haittaavat ja 
vähentävät viihtyisyyttä.

Kerros- ja rivitaloissa on toisten huo-
mioon ottaminen elämisen yksi avaina-
sia. Siksi on sovittu yhteiset pelisäännöt, 
joihin kuuluu mm. hiljaisuus yöaikaan, 
tupakoinnin rajoituksia, autojen pito vain 
pysäköintipaikalla ja muiden huomioon 
ottaminen muutenkin.

Kotona on kiva olla, kun on kivaa olla. 
Viihtyisyys on yhteistyötä ja toisten huo-
mioon ottaminen keskeinen osa yhteistä 
viihtymistä. Viihdytään siis yhdessä. Ja 
palkitaan kivoja naapureita kunnon smai-
lilla aina kun nähdään. •
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T alon hyvä kunto lisää asumisviihty-
vyyttä. Auroranlinnan taloja pidetään 
kunnossa pitkän aikavälin huolto- ja 

korjaussuunnitelman eli PTS:n mukaisesti.
Nyt esimerkiksi Malmin Kirkonkyläntie 

18:ssa on edessä iso remontti. Putket ja asun-
tojen kiintokalusteet ja sisäpinnat uusitaan var-
masti. Julkisivuremontin tarvetta selvitetään 
vielä käynnissä olevassa hankesuunnittelussa.

Kirkonkyläntien peruskorjaustyön valmis-
telu alkoi Auroranlinnassa jo vuonna 2010. Yh-

tiö on asettanut tavoitteet hankesuunnittelulle. 
Hankesuunnittelun vetovastuun sai Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT.

Hankesuunnittelu täsmentää korjaus-
tarpeet, hakee oikeat korjauskeinot ja laskee 
kustannusarvion. ATT:n apuna suunnitelman 
teossa on arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkö-
suunnittelun osaajia.

– Työn pohjana ovat kuntoarviot, PTS ja 
mahdolliset havaitut ongelmat, Kirkonkyläntie 
18:ssa mm. putkirikot, kertoo projektipäällikkö 
Jarkko Heinonen ATT:stä.

– Tarvittaessa tehdään kuntotutkimuksia. 
Kirkonkyläntiellä näin löytyi esimerkiksi sa-
laojien sortumia, minkä takia salaojatkin pitää 
uusia. Siellä on tehty myös tilojen tarkistusmit-
taus. Näin tehdään, jotta mm. taloon tehtävä 
talosauna ja asuntojen uudet kiintokalusteet voi 
mitoittaa oikein, Heinonen kertoo.

Peruskorjaus vaatii ison pohjatyön
Talotkin kuluvat ja vanhenevat. Siksi niiden tilat, rakenteet, 
tekniikka tai pihat vaativat aikaa myöten ison remontin.  
Peruskorjausta edeltää pitkä valmistelu.

 H elsingin kaupunki on Suomen suurin 
vuokra-asuntojen omistaja. Kaupun-
gin noin 55.000 vuokra-asunnosta 

noin 43.000 ns. ARA-asuntoa siirtyy vuoden 
2012 alusta uuden yhtiön Hekan eli Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n omistukseen ja vas-
tuulle. Auroranlinnan toiminta työsuhdeasun-
topalvelujen tuottajana jatkuu ennallaan.

Auroranlinnan selvänä fokuksena on omis-
taa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joita 
käytetään ensisijaisesti kaupungin työsuhde-
asuntoina tai palveluasuntoina. Yhtiöllä on 
selkeä oma tärkeä rooli Helsingin asuntopoli-
tiikassa ja asuntotarjonnassa.

- Aikaa myöten Auroranlinnaan on siirretty 
eräiden liikelaitosten vuokrataloja ja yhtiön 
hoitoon on annettu myös muita asuntoja. Ny-
kyisin yhtiön vastuulla on liki 9000 asuntoa eli 
pääosa Hekan ulkopuolelle jäävistä kaupungin 
omistamista vuokra-asunnoista.

– Nähdäkseni Auroranlinnan rooli tulee 
jatkossa vähintäänkin säilymään nykyisellään, 
ehkä vahvistumaankin. Kaupungissahan on 
nähty järkeväksi keskittää omistusta, tuumii 
Auroranlinnan hallituksen puheenjohtajana 

keväällä aloittanut kiinteistöviraston tilakes-
kuksen päällikkö Arto Hiltunen

Arto Hiltunen kokee Auroranlinnan tärkeäk-
si tilakeskuksen kumppaniksi. Siksi hänelle oli 
luontevaa lähteä vetämään yhtiön hallitusta. 
Tilakeskuksen asuntovuokrausyksikkö hoitaa 
työsuhde- ja palveluasuntojen vuokraamiseen 
liittyvät käytännön asiat. Osan asunnoista Au-
roranlinna vuokraa itse vapaille markkinoille.

- Kaikki Auroranlinnan asunnot vuokra-
taan määräaikaisina. Ne madaltavat kynnystä 
muuttaa Helsinkiin tai saada muussa muutosti-
lanteessa turvallinen koti. Annamme asukkail-
lemme aikaa etsiä pysyvä koti, Auroranlinnan 
hallituksen puheenjohtaja toteaa.

– Kaupunki ei hae omistajana yhtiöstä 
maksimaalista tuottoa. Siksi meillä on vapail-
la markkinoilla kohtuulliset vuokrat. Olemme 
silläkin saralla hyvä vaihtoehto ensimmäisen 
tai elämäntilanteen muutokseen sopivan kodin 
tarjoajana Helsingissä, Hiltunen toteaa.

– Tällä hetkellä Auroranlinna ei rakennuta 
uusia vuokrataloja. Panostamme nyt talojen 
kunnon ja arvon säilyttämiseen ammattitaitoi-
sen kiinteistönpidon ja oikea-aikaisten korjaus-

Auroranlinna on tärkeä Helsingille

F ATT:n projektipäällikkö Jarkko Heinonen 

tekee rakennuttamistöitä pääosin perus-

korjaushankkeissa. Korjaamisessa  

erityisosaamisesta on etua



Peruskorjaus vaatii ison pohjatyön

 V allilan puutalojen pi-
hojen jätekatokset ja 
niiden rakentamiseen 

liittyvät pihatyöt ovat valmistu-
neet. Aiemmin avotaivaan alla 
olleet jätesäiliöt voidaan nyt 
siirtää lukittuihin jätekatoksiin, 
joihin on avaimet vain Auroran-
linnan asukkailla.

Uudet jätehuoneet on tehty 
puutalomiljööseen istuviksi. Sa-
malla on parannettu pihoja, jotta 
jätesäiliöiden tyhjennys sujuu 
huonoillakin keleillä. Kussakin 
jätehuoneessa on kohteeseen 
sopiva valikoima keräysastioita. 
Esimerkiksi metalli-, lasi-, elektroniikka- ja 
ongelmajäte sekä huonekalut, polkupyörät 
yms. jäte viedään jatkossakin alueellisiin 
keräyspisteisiin tai Sortti-asemille. •

Hankesuunnitelmavaihe kestää 2-6 kuu-
kautta. Sen aikana mietitään mm. remontin laa-
juutta. Kirkonkyläntielle ei esimerkiksi tehtäne 
hissiä, koska se vaatisi asuntojen pienentämistä 
tai muuten hankalasti toteutettavia rakenteita.

Valmis hankesuunnitelma menee yhtiön 
hallituksen ja isoissa remonteissa myös kau-
pungin asuntotuotantotoimikunnan hyväksyt-
täväksi.

Kirkonkyläntien hankesuunnitelma val-
mistuu lokakuussa. Jos se hyväksytään sel-
laisenaan tai joiltakin osin karsittuna, valitaan 
varsinaiset suunnittelijat. Tämä tapahtuu vuo-
denvaihteen tienoilla. 

Hankesuunnittelussa päätetään korjauksen 
laajuuden ohella esimerkiksi sisämateriaalien 
taso. Varsinaisessa suunnittelussa mietitään sit-
ten esimerkiksi, minkä värisiä seiniä asuntoihin 
tulee. Ensin tehdään luonnokset. Kun ne on 
hyväksytty, tehdään rakennuslupakuvat, joihin 
ei sitten enää tehdä suuria muutoksia.

– Aina rakennushanke ei etene suunnitel-
lusti. Auroranlinna joutui luopumaan Pasilan 
Paulankatu 2:ssa parvekkeiden lasituksesta. 
Talot suunnitellut arkkitehti Juha Leiviskä ei 
hyväksynyt ehdotettua toiminnallisesti ja talou-
dellisesti toteuttamiskelpoista lasitusratkaisua. 
Kaupunkikuvaneuvottelukunta ei puoltanut 
Auroranlinnan ehdotusta arkkitehdin näke-

myksen takia ja 
näin lasitus ei saa-
nut rakennuslupaa, 
to imi tus johta ja 
Leena Raineranta 
harmittelee.

Rakennusluvan 
hyväksymisen 
jälkeen tehdään 
urakkakuvat, joil-
la kilpailutetaan 
itse rakennustyöt. 
Tämän jälkeen 
tehdään tarkat työpiirustukset ohjaamaan ra-
kentajia.

Vanhoissa taloissa voi tulla yllätyksiä vie-
lä rakenteiden purkuvaiheessa. Esimerkiksi 
viemärit voivat olla huonompikuntoisia kuin 
kuntotutkimusten perusteella on luultu.

Varsinaiset rakennustyöt voisivat alkaa 
Kirkonkyläntie 18:ssa vuoden 2012 lopulla, 
jos päätöksenteko ja rakennusluvan käsittely 
sujuvat viivytyksittä.

– Kirkonkyläntien hankkeen lopullista laa-
juutta ei vielä tiedetä. On vaikea sanoa, kau-
anko itse työ kestää. Nyrkkisääntö on, että täl-
lainen hanke kestää vähintään vuoden, Jarkko 
Heinonen arvioi.

ten keinoin. Tulevaisuudessa on huolehdittava, 
että työsuhdeasuntoja on tarjolla riittävästi ja 
oikeilla paikoilla kysyntään nähden, Arto Hil-
tunen linjaa. •

Vallilan jätekatokset valmiita

G Uudet lukittavat jätehuoneet lisäävät 

Vallilan puutalojen pihojen siisteyttä ja  

viihtyisyyttä.

G  Auroranlinnan hallituksen tuore puheen-

johtaja Arto Hiltunen työskentelee Kiinteistö-

viraston Tilakeskuksen päällikkönä. Hiltunen 

näkee Auroranlinnalla olevan jatkossakin 

tärkeän roolin kaupungin asuntopolitiikassa 

muiden kuin ARA-asuntojen ammattitaitoi-

sena omistajana ja hallinnoijana.

G  Kirkonkyläntie 18:ssa on alkamassa 

ehkä vuoden 2012 lopulla peruskorjaus,  

jossa uusitaan mm. talon putket.  

Taloon tehdään samalla talosauna.

Heinonen suosittelee, että Kirkonkyläntie 
18 tyhjennetään korjauksen ajaksi. Putkisanee-
rauksen aikana on kaikille osapuolille helpom-
paa ja turvallisempaa, jos asukkaat eivät asu 
sen seassa. Auroranlinna tiedottaa asukkaille 
korjaushankkeisiin liittyvistä asioista. Yhtiö 
myös huolehtii mahdollisten väistöasuntojen 
tarjoamisesta. •



– T eemme Malmilla Auroranlin-
nalle huoltoyhtiötoiminnot sii-
vousta ja viheraluetöitä lukuun 

ottamatta sekä paikallisisännöinnin. Käytän-
nön huoltoja ohjaa Auroranlinnan sähköinen 
huoltokirja. Siinä on kolme osiota, ennakko-
huollot, vikailmoitukset ja erilaiset ulkoalue-
työt, kertoo Malmin Kiinteistöjen huoltomes-
tari Esko Kinnunen.

Vikailmoitukset katsotaan läpi jokainen 
arkipäivä. Vikailmoitukset kirjataan huolto-
kirjaan SOL Palveluissa, jonne soitot ja netin 
kautta tehdyt ilmoitukset menevät. Huoltoyh-
tiö hoitaa ne kiinteistönomistajalle kuuluvat 
korjaukset, jotka voi tehdä käsityökaluilla. 
Huoltomies voi esimerkiksi vaihtaa keittiöha-
nan tiivisteen, mutta hanan vaihtoon tilataan 
yleensä putkiliike.

Kiireelliset työt, esimerkiksi putkirikkojen 
korjaamiset, tehdään heti vuorokaudenajasta 
riippumatta. Päivystysaikana, jolloin töistä 
vastaa SOL Palvelut, tehdään vain sellaiset 
työt, joita ei voi siirtää ilman vaaraa tai vahin-
koa tehtäväksi normaalina työaikana.

– Vikailmoitukset kirjataan aina huol-
tokirjaan. Näin voi seurata töiden tekemistä 
ja valmistumista. Meille kuuluvat pikkutyöt 
valmistuvat pääosin viimeistään seuraavana 
arkipäivänä, urakoitsijoidenkin yleensä paris-
sa päivässä, Kinnunen näkee raporteista.

– Jos työ ei kuulu yhtiölle, ilmoitamme täs-
tä asukkaalle. Esimerkiksi wc:n lampun vaihto 
tai pesukoneen asennus on asukkaan vastuulla, 
kertoo huoltomies Martti Takavainio.

Huoltoyhtiö toimii ripeästi
Asukkaiden vikailmoitukset otetaan tosissaan. Pääosa ei-kiireellisistä korjauksistakin  
hoidetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä, kertoo Malmin Kiinteistöjen Esko Kinnunen. 
Yhtiö vastaa Auroranlinnan talojen huollosta Malmilla.

Malmin Kiinteistöissä huoltomiehet raken-
tavat työpäivänsä asiakaspalvelu etusijalla. 
Esimerkiksi piha-alueet tarkistetaan kolmena 
aamuna viikossa. Näin on saatu kerätyksi esi-
merkiksi huumeneuloja leikkipaikoilta ennen 
kuin lapset ovat ehtineet pihalle.

– Huoltomiehillämme on hoidossaan lä-
hekkäin olevia taloja. Kun aikaa ei mene mat-
koihin ja teemme huoltoyhtiölle järkevät työt, 
ehdimme palvella asiakkaamme hyvin, Esko 
Kinnunen kehaisee aiheesta.

Jos asuntoon saa mennä hätäavaimella, hoi-
detaan vikailmoitukset yleensä ensin. Sitten 
paneudutaan IV-koneiden suodattimien vaih-
tojen tapaisiin ennakoiviin huoltoihin. Lumi-
työt esimerkiksi ajavat kuitenkin kiireettömien 
vikakorjausten edelle.

Hyvä tiedonkulku on tärkeää sujuvalle 
työn teolle. Auroranlinnan sähköinen huolto-

kirja, jonka käyttö on opeteltu Malmin Kiin-
teistöissä huolella, helpottaa toimintaa paljon. 
Tieto tulee sitä kautta niin isännöinnin asia-
kaspalvelusta, taloautomaatiosta, vikailmoi-
tuspalvelusta kuin Auroranlinnastakin suoraan 
huoltomiehelle nopeasti.

– Vikapäivystyksen tai nettisivujen kautta 
tulee pääosin erilaisia pikkutöitä. Ovi ei mene 
kunnolla kiinni, lukko toimii huonosti, kaapin 
saranat lonksuvat, viemäri vetää huonosti, ha-
na tai wc-istuin tiputtaa, asunnossa vetää tai on 
kuuma tai kylmä. Kesällä valitetaan eläimistä, 
esimerkiksi muurahaisista, asunnossa, Kinnu-
nen käy läpi huoltokirjoja.

Jotkut työt vaativat luvan Auroranlinnan 
toimistosta. Asiat käsitellään siellä nopeasti ja 
vastaus tulee liki paluupostissa, Esko Kinnu-
nen kiittää yhteistyön sujumista. •

E  Martti Takavainio käy läpi Kirkonkyläntie 

14:n pihan, tyhjentää roskikset ja siistii pihan 

sekä katsoo, että paikat ovat kunnossa ja 

onko esimerkiksi seiniä sotkettu töhryillä. 

Tällainen kierros tehdään kolmena aamuna 

viikossa.

E Huoltomestari Esko Kinnu-

nen (vas.) ja huoltomies Martti 

Takavainio tutkailevat sähköi-

sen huoltokirjan vikailmoitukset 

ensimmäisen kerran heti aamu-

seitsemältä Malmin Kiinteistö-

jen Ylä-Malmin tukikohdassa.


