
– Helsingin pysäköinninvalvonta on antanut 
virka-apua yksityisalueiden pysäköinnin valvon-
taan jo pitkään. Kysynnän kasvun takia olemme 
organisoineet viimeisen puolentoista vuoden 
aikana yksityisalueiden valvonnan uudelleen. 
Meillä on nyt useita pääsääntöisesti tätä työtä 
tekeviä autopartioita. Toki muutkin pysäköin-
nintarkastajat puuttuvat mm. Auroranlinnan 
tonteilla havaitsemiinsa pysäköintivirheisiin, 
esittelee johtava pysäköinnintarkastaja Otto 
Kuitunen. 

Auroranlinnan pihoilla merkit kertovat pysä-
köinnin olevan sallittua vain merkityillä paikoilla. 
Sen myötä pysäköinninvalvonnalle syntyy oikeus 
kirjoittaa virhemaksu piha-alueella muualle jäte-
tyille autoille. Vieraspaikoilla seurataan, että 
pysäköinti on lyhytaikaista ja niitä koskevien 

merkkien mukaista. Samaten katsotaan, että 
mahdollisilla invalidipaikoilla on vain niille 
kuuluvia autoja.

– On hyvä muistaa, että esimerkiksi invali-
ditunnus ei anna yksityisalueilla erioikeuksia 
jättää autoa muualle kuin merkityille paikoille. 
”Huoltoajon” eli vaikkapa muuton tai isojen 
ostosten viennin takia auton voi jättää hetkeksi 
oven eteenkin. Päällä olevat parkit ovat hyvä 
merkki pysähtymisen tilapäisyydestä. Ajo-
neuvo voi kuitenkin seisoa tällaisella paikalla 
yksikseen vain muutamia minuutteja ilman 
että valvonta puuttuu asiaan. Muuttokahvit voi 
siis juoda ilman virhemaksun riskiä vasta, kun 
muuttoauto on siirretty merkitylle autopaikalle, 
Kuitunen kuvaa pelisääntöjä.

– Pysäköinninvalvonnan punaiset autot 
käyvät tonteilla etenkin aikoina, jolloin on 
yhdessä kiinteistönomistajan kanssa todettu 
olevan eniten valvonnan tarvetta. Toivom-
me näkyvyytemme herättävän autoilijat ja 
lopettavan virheellisen pysäköinnin. Oikeal-
la pysäköinnillä lisätään asumismukavuutta 
ja turvallisuutta mm. pitämällä pelastustiet auki, 
Kuitunen toteaa.

Pysäköinninvalvonta auttaa myös, jos ton-
tilta pitää poistaa mm. romukuntoisia autoja. 
Siirtoajoneuvot viedään varikolle omistajan 
laskuun.

– Pihojen merkittyjä ja vuokralaisille varattu
ja autopaikkoja pysäköinnintarkistajamme eivät 

valvo normaalikäynneillään. Asukaspaikkojen 
virheelliseen pysäköintiinkin voi toki puuttua, 
mutta se vaatii erillisen yhteydenoton meille. 
Nämä pyynnöt tulevat meille yleensä paikallisi-
sännöinnin kautta, Otto Kuitunen kertoo.

Pysäköinnintarkastajat ovat kuulleet monta 
tosi hyvää selitystä virheelliselle pysäköinnille. 
Yksityisalueiden valvontaa suorittava Heli 
sanoo aineistoa olevan jo vaikka kirjan tekoon. 
Silti oikeasti perustellusta syystä voi esittää 
vastalauseen virhemaksun määräämisestä.

Helpointa on, jos asian voi setviä paikan 
päällä tarkastajien kanssa. Muuten vastalause 
ja oikaisupyyntö pitää lähettää pysäköinnin-
valvontaan.

Väärä pysäköinti kuriin
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Pysäköinnintarkastaja Heli muistuttaa, että asiallinen 
ja sääntöjä noudattava pysäköinti tarkoittaa samalla 
turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä.

Pysäköinninvalvonnan tarkoitus on pitää ihmisille tar-
koitetut alueet vapaina autoista. Toinen tärkeä syy 
valvontaan on turvateiden pitäminen vapaina pelastus-
ajoneuvoille.

Holtiton pysäköinti haittaa asumista, kiinteistöjen hoitoa, huoltoa ja mm. lumien 
aurausta sekä saattaa estää pelastusajoneuvojen pääsyn perille. Siksi Auroranlinna 
on sopinut HKR:n pysäköinninvalvonnan kanssa, että ”Parkki-Pirkkojen” punaiset 
autot alkavat kiertää valvomassa myös Auroranlinnan talojen pihoja. Jatkossa 
väärästä pysäköinnistä rapsahtaa virhemaksu.

Auroranlinnan nettisivuilla osoitteessa www.auroranlinna.fi on mm. laaja asumiseen arkipäivään liittyvä tietopaketti, joka löytyy 
otsikon Asukassivut alla. Lisäksi kannattaa katsoa vastaukset otsikon Usein kysyttyä takaa. Tiedot yhtiön asunnoista sekä yhteystiedot 
sekä Auroranlinnaan että oman kotitalosi palveluntuottajiin ovat myös kattavasti uusilla nettisivuilla..

Nettisivuilla paljon tietoa



Asuminen taloyhtiössä on yhteis-
peliä, toisten huomioon ottamista ja 
samojen pelisääntöjen noudattamista. 
Valitettavasti tuo yhteispeli on auto-
jen pysäköinnissä unohtunut osalla 
vuokralaisiamme tai heidän vierai-
taan. Vaikka kaikissa Auroranlinnan 
taloissa on selkeästi merkitty pysä-
köintipaikat ja kylteillä kerrottu, että 
pysäköinti on kielletty muualla kuin 
merkityillä paikoilla, autoja jätetään 
usein mihin sattuu.

Joskus pysäköinti on suorastaan 
holtitonta. Autoja jätetään pahim-
millaan pelastusteille estämään häly-
tysajoneuvojen pääsy taloihin. Vää-
rin pysäköidyistä autoista on ollut 
haittaa mm. lumitöiden tekemiselle, 
liukkauden torjunnalle sekä muulle 
talojen hoidolle ja huollolle. On myös 
ikävää, jos kotitalon pihassa ei pääse 
liikkumaan tai käyttämään asukkaille 
tarkoitettuja piha-alueita kunnolla.

Tilanne on pahentunut sen jäl-
keen, kun nykylakimme todettiin 
estävän yksityisten pysäköinninval-
vontayhtiöiden toiminnan. Olemme 
etsineet uutta ratkaisua pitää piha-
alueet sellaisessa käytössä, johon 
ne on tarkoitettu. Nyt olemme sopi-
neet yhteistyöstä Helsingin kaupun-
gin pysäköinninvalvonnan kanssa. 
Kaupungin punaiset partioautot ovat 
ryhtyneet seuraamaan myös Auroran-
linnan talojen pihoja, jotta asumisen 
viihtyisyys ja asukkaidemme turval-
lisuus lisääntyisi, ei virhemaksujen 
keräämiseksi.

Toivon, että taloissamme otetaan 
pysäköinnin säännöt tosissaan. Yhdes-
sä voimme kaikki tehdä elämästämme 
mukavampaa.
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Auroranlinnan asukkaat ovat suoraan yhtiön 
vuokralaisia, jos he ovat vuokranneet kotinsa 
ns. vapailta markkinoilta. Tällöin vuokra mää-
räytyy kulloisenkin vuokraustilanteen markki-
navuokrien mukaisesti ja vuokralainen maksaa 
vuokransa kuukausittain yhtiön tilille. Työ-
suhdeasunnossa asuvat ovat vuokrasuhteessa 
työnantajaansa, joka vuokraa asunnon Auro-
ranlinnalta. Työsuhdeasuntojen vuokra peritään 
suoraan työntekijän palkasta.

Käytännön asuminen on periaatteessa 
samanlaista kaikissa asunnoissa. Asukkaalla on 
velvollisuus pitää asuntonsa kunnossa ja ilmoit-
taa havaitsemistaan vioista, esimerkiksi vuota-
vasta vesihanasta.

– Asukkaan on myös tehtävä itse esimerkiksi 
sähkösopimus ja muuttoilmoitukset mm. väes-
törekisteriin, talon paikallisisännöintiin ja pos-
tiin sekä otettava itselleen kotivakuutus, kertoo 
vuokrauspäällikkö Laura Hassi työsuhdeasunto-
jen vuokrausta hoitavasta Helsingin kaupungin 

Tilakeskuksesta.
– V a p a a s t i 

v uok r a t t av i s sa
asunnoissa pa i-
kallisisännöintiin 
menevä muutto-
ilmoitus täytetään 
vuokrasopimuksen 
teon yhteydessä ja 
tiedot merkitään 
siitä talonkirjaan, 
täydentää vapailla 
markkinoilla vuok-
rattavien asuntojen 
vuokrausta hoi-
tava Auroranlin-
nan asuntosihteeri 
Paula Juuruspolvi.

Kiinteistön hoi-
tamisen ja muun 

muassa hätätilanteiden kannalta paikallisisän-
nöinnin täytyy tietää, kuka tai keitä asunnossa 
asuu. Tieto asumisesta tarvitaan myös, jos asukas 
hakee paikallisisännöinnin asiakaspalvelusta esi-
merkiksi autopaikkaa tai saunavuoroa.

  – Ongelmiin voi törmätä, jos vaikka unoh-
taa avaimen kotiin. Huoltomies voi avata oven 
vain henkilölle, joka on merkitty talonkirjaan. 
Siksi on tärkeää myös ilmoittaa, jos asukkaiden 
määrässä tapahtuu muutoksia, Hassi toteaa.

Pois muutettaessa asunnon ja siihen kuuluvien 
varastotilojen tulee olla avainten palautuspäivänä 
siivottu ja tyhjennetty kaikista tavaroista. Asunnon 
on siis oltava muuttovalmis uudelle asukkaalle. 
Pois muuttavan asukkaan on itse sanottava irti 
paikallisisännöinnissä tekemänsä saunavuoro- 
tai autopaikkasopimukset sekä tehtävä tietysti 
tarpeelliset muuttoilmoitukset.

Erojakin löytyy. Työsuhdeasunnoista ei peritä 
vuokravakuutta, vapaasti vuokrattavista asukkaan 
on tehtävä omaan pankkiinsa kahden kuukauden 
vuokraa vastaava talletus vuokravakuustilille. 

Asumisen palvelut 
Auroranlinnassa

Kaikkien vuokralaisten pitää 
tehdä itse osoitteenmuutokset 
sekä muuttaessaan asuntoon 
että asunnosta pois väestö-
rekisteriin, talon paikallisisän-
nöintiin, postiin, työnantajalle, 
ammattiliittoon, lasten kouluun 
ja tilaamiinsa lehtiin jne. 
Muuten esimerkiksi posti 
ja laskut menevät väärään 
paikkaan. Kuvan posti löytyi 
Paulankadulla olevasta tyh-
jästä asunnosta.

Tilakeskuksesta.

v uok r a t t av i s sa
asunnoissa pa i-
kallisisännöintiin 
menevä muutto-
ilmoitus täytetään 
vuokrasopimuksen 
teon yhteydessä ja 
tiedot merkitään 

Kaikkien vuokralaisten pitää 

Auroranlinnan noin 2000 asuntoon tullaan asumaan kahta reittiä. Noin 30 prosent-
tia asunnoista täyttyy vapaiden markkinoiden kautta, 70 prosenttia on sidottu työ-
suhteeseen Helsingin kaupungin kanssa. Käytännön asumiseen ei juuri ole vaiku-
tusta, mitä kautta asunnon on saanut.

Auroranlinna on kilpailuttanut kaikkien yhtiön 
hissien huollon ja saavuttanut täten merkittä-
viä säästöjä hissien hoitokuluissa. Huollosta ja 
korjauksista vastaa nyt kaikissa kiinteistöissä 
Helsingin Hissiteknikot Oy. Jos hissi jättää 
matkustajat sisälle, kannattaa soittaa suoraan 
Helsingin Hissiteknikot Oy:n vikapäivys-
tysnumeroon (09) 530 60 444. Näin paikalle 
saadaan heti henkilö, joka osaa korjata vian.

Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoja on eniten sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 
työntekijöille. Työsuhdeasuntoja ylläpidetään ensisijaisesti henkilöstön saamiseksi ja 
palvelutoiminnan turvaamiseksi. 

– Joskus ratkaiseva tekijä työntekijän saamisessa voi olla juuri mahdollisuus tar-
jota vuokra-asuntoa. Asuntoja järjestyy myös lyhyeksi ajaksi kerrallaan, esimerkiksi 
muutaman kuukauden kesätyötä varten, toteaa vuokrauspäällikkö Laura Hassi.

Hassin mukaan työsuhdeasuntojen määrä on käytännössä vakiintunut nykyiselle 
tasolle. 

Työsuhdeasunnon irtisanomisaika vaihtelee yhdestä kuuteen kuukauteen muun 
muassa sen mukaan, kauanko vuokrasuhde on kestänyt tai mikä on työsuhteen päät-
tymisen peruste. Irtisanomisilmoituksen voi tehdä helposti esimerkiksi sähköpostilla. 

Pois muuttaessa pitää luovuttaa kaikki huoneistoon luovutetut tai teetetyt avaimet 
Tilakeskuksen asuntovuokraukseen Sörnäistenkatu 1:een.

Jos asuntoa tarvitsevalla on kovin tarkat vaatimukset, ei mieleistä asuntoa vält-
tämättä löydy vapaista työsuhdeasunnoista. Silloin omaa kotia kannattaakin hakea 
vapailta markkinoilta tai kyselemällä kaupungin tavallisia vuokra-asuntoja.

Kaupungin vuokra-asuntoa kannattaa hakea useammasta kaupunginosasta eikä 
vuokrakattoa pidä asettaa liian alhaalle. Stadinasunnot.fi  -sivustolta löytyvät mm. 
tiedot kaupungin asuntojen neliövuokrista. Asunto-osastolta ei tarjoa asuntoa, joka ei 
sovi hakijan asettamiin hakuehtoihin.

Elämäntilanne ja asumisen tarpeet saattavat muuttua asumisen aikana. Kun työ-
suhdeasunnossa on asunut vähintään vuoden, voi hakea vaihtoa toiseen asuntoon. 
Uustuotannosta valmistuvista asunnoista 1/3 varataan kaupungin vuokra-asunnoissa 
ennestään asuville asunnonvaihtajille.

Asuntoa voi vaihtaa joustavasti kolmella tavalla, joko oman kiinteistöyhtiön sisällä, 
tekemällä vaihtohakemuksen toiseen kiinteistöyhtiöön tai keskinäisellä vaihdolla. Keski-
näinen vaihto on mahdollinen, jos vuokralainen hakee omatoimisesti vaihtokumppanin 
kaupungin toisessa vuokra-asunnossa asuvasta henkilöstä tai perheestä.

Asunto-osaston palvelupiste, joka on juuri muuttanut Kalliosta Toiselta linjalta 
Ruoholahteen Itämerenkatu 3:een, palvelee kaupungin asunnoista kiinnostuneita. 
Netistä palvelut löytyvät osoitteesta www.stadinasunnot.fi . Auroranlinnan asunnoista 
saa lisätietoa yhtiön nettisivuilta www.auroranlinna.fi .

Työsuhdeasunnon 
saa työnantajalta

Laura Hassi esittelee Stadin asuntojen selkeitä nettisivuja. Asiakaspalvelupiste muutti lokakuun 
12. päivä Kalliosta Ruoholahteen.

Avaimia ei saa ilman vuokravakuustiliä kos-
kevaa pankin todistusta. Vuokravakuustili on 
vuokralaisen nimissä, mutta hän ei voi nostaa 
sillä olevia varoja ennen kuin Paula Juuruspolvi 
lähettää vuokravakuuden vapauttamisen tilin-
omistajan käyttöön mahdollistavan asiakirjan. 
Se toimitetaan kirjatussa kirjeessä asukkaan 
uuteen osoitteeseen, kun vuokrasopimus on 
päättynyt, kaikki maksut hoidettu ja asunnon 
todettu tarkastuksessa olevan kunnossa.

Vuokrasopimus tehdään kaikissa Auroranlin-
nan asunnoissa kerrallaan korkeintaan viideksi 
vuodeksi. Työsuhdeasunnoissa asumisaikaan voi 
saada alkuperäisen sopimuksen umpeutumisen 
jälkeen anomuksella vielä kaksi lisävuotta.

– Vapaasti vuokrattavia asuntoja tarjotaan 
niiden vapautuessa ensin työsuhdeasun-
noksi. Jos kaupungin hallintokunnat eivät 
tarvitse asuntoa, sitä tarjotaan seuraavaksi 
senhetkiselle asukkaalle. Vapaasti vuokratta-
vien asuntojen uudet sopimukset tehdään aina 
markkinatilanteen mukaisina, joten vuokra voi 
tuossa tilanteessa muuttua, vaikka vuokralainen 
ei muutu. Lisäksi asukkaan on maksettava vuok-
ravakuus, Juuruspolvi toteaa.

– Kaupungin tavallisista vuokra-asunnoista 
on löytynyt kohtuullisen helposti uusi koti hen-
kilöstöllemme, kun työsuhdeasunnon määrä-
aika on loppunut. Asuntoasiainosaston virkai-
lijat auttavat tarvittaessa asuntohakemusten 
täyttämisessä, Hassi kertoo.

– Auroranlinna auttaa mielellään kaikkia 
kaupungin työntekijöitä asunnontarpeessa. 
Asunnon saamisen edellytyksenä ovat aina 
säännölliset tulot, kunnossa olevat luottotiedot 
ja rikkeetön asumishistoria. Muita häiritsevä 
asuminen esimerkiksi vaikuttaa mahdolli-
suuteen saada asunto meiltä, Juuruspolvi 
muistuttaa.

Asumiseen liittyvät palveluja tuotetaan 
Auroranlinnan asuntoihin mm. Auroranlinnan 
asuntopalvelussa, kaupungin asunto-osastolla 
tai paikallisisännöinnissä.

Auroranlinnan asuntosihteerin työpiste 
on Länsi-Pasilassa osoitteessa Eevankatu 2. 
Paula Juuruspolvi hoitaa siellä yhtiön vapaasti 
vuokrattavien asuntojen ja liiketilojen vuokra-
sopimusasiat. Työsuhdeasuntojen vuokrauspal-
velu toimii Sörnäistenkatu 1 E:ssä. Muuttovai-
heen avainasiat hoidetaan samassa paikassa, 
jossa vuokrasopimus tehdään. Asumisen 
aikaiset lisäavaintilaukset tehdään paikallis-
isännöinnin asiakaspalvelusta. Paikallis-
isännöinti hoitaa myös kaikki saunavuoroihin ja 
autopaikkojen avaimiin liittyvät asiat sekä antaa 
talonkirjaotteen tarvittaessa.

– Jos vuokralainen haluaa tehdä jotain 
remonttia asunnossaan, on oltava yhteydessä 
ensin Auroranlinnan tekniseen isännöitsijään. 
Ehtona pienillekin töille on, että tekijänä on asian 
osaava henkilö, Paula Juuruspolvi täydentää.

Asunto pitää jättää hyvään kuntoon pois muuttaessa. 
Sokeripalat kattolamppuja varten esimerkiksi kuuluvat 
asunnon varustukseen. Johdon päitä ei koskaan saa 
jättää irralleen turvallisuussyistä.

Asunto pitää jättää hyvään kuntoon pois muuttaessa. 



Vuokralaisella on 
vastuu kodistaan

Asumiseen liittyvin pelisääntöjen noudattaminen 
tekee asumisesta mukavampaa ja edullisempaa. 
Kun osapuolet hoitavat omat velvoitteensa, väl-
tytään monilta asumista häiritseviltä ja kalliilta 
korjaustöiltä.

Kodinkoneet ovat yksi isojen vahinkojen 
aiheuttaja. Esimerkiksi pesukoneita ei ole huo-
neistoissa valmiiksi asennettuina, vaan asukas 
hankkii ne itse ja myös vastaa niistä. Koneet 
on asennettava ja huollettava oikein. Niiden 
alle on asennettava valumakaukalo, ja liitosten 
on oltava tiukat. Laitteen toimintaa ja liitosten 
pitävyyttä on myös jälkeenpäin seurattava.

– Muoviliitokset kovettuvat ja löystyvät ajan 
mittaan. Jos vesi pääsee valumaan rakenteisiin, 
seinien ja lattioiden kuivatus ja kalusteiden kor-
jaaminen tulee kalliiksi, tietää Auroranlinnan 
toimitusjohtaja Leena Raineranta.

Lattiakaivon tukkeutuminen voi myös 
aiheuttaa vesivahinkoja. Esimerkiksi hiukset 
voivat estää veden valumisen viemäriin, jolloin 
sitä alkaa kertyä lattialle. Viimeistään siinä vai-
heessa asukaan on poistettava tukkeuma.

Hyvä sisäilma tekee asumisesta miellyttävää. 
Raitisilman suodattimet lähetetään asuntoihin 
postitse aina vuoden alussa, ja asukkaan tulee 
huolehtia niiden asentamisesta paikoilleen.

– Varsinkin kantakaupungin alueella rai-
tisilmasuodattimiin kertyy melkoinen määrä 
nokea, Raineranta sanoo.

Auroranlinna teettää huoneistoissa isommat 
remontit niiden ollessa tyhjinä. Asumisen aikana 
tehdään vain välttämättömät työt. Kaikista oma-
toimisista remonteistaan vuokralainen vastaa 
itse. Huoneistoissa ei saa tehdä isoja muutos-
töitä, mutta esimerkiksi pienistä asukkaan teke-
mistä maalaustöistä voidaan sopia.

Turvalukot, ovisilmät, lisäavaimet ja 
esimerkiksi oven saranoiden voitelu ovat asuk-
kaan vastuulla. Auroranlinna ei asenna tur-
valukkoja, eikä huoltoyhtiöllä ole niihin vara-
avaimia. Jos avaimet katoavat, lukko joudutaan 
murtamaan vuokralaisen kustannuksella.

Kaikkiin asunnossa ilmeneviin vikoihin 
pätee yksi asia: vuokralaisella on ilmoitusvel-
vollisuus.

– Vuokralaisten ei odoteta osaavan korjata 
itse kaikkea, vaan hankalamman ongelman 

sattuessa pitää tehdä ilmoitus huoltoyhtiöön. 
Kaikki viat ilmoitetaan yhteen numeroon, 
010 286 6245, ja siellä vastataan puheli-
meen vuorokauden ympäri. Kun ongelma on 
korjattu, selvitetään kenen vastuulla vika oli. Olen-
naista on ilmoittaminen, jotta vahinko ei kasva 
suuremmaksi, toteaa Raineranta.

Poismuuton yhteydessä asunto ja siihen 
liittyvät varastot on tyhjennettävä. Jälleen on 
muistettava myös vesivahinkojen estäminen 
tulppaamalla vesihanat ja viemäriliitännät.

Esimerkiksi asuntoon kuuluvat ikkunoiden irtokahvat 
ja varauslukot tulee pitää tallessa ja jättää seuraa-
valle asukkaalle helposti löydettävään paikkaan.

Esimerkiksi asuntoon kuuluvat ikkunoiden irtokahvat 

Niin keittiön kuin kylpyhuoneenkin pesukoneliitän-
nät tulee tulpata asiallisesti ennen muuttoa, kuten 
kuvassa on tehty astiapesukoneen viemäriliitännälle. 
Etenkin tulppaamattomista astiapesukoneliitännöistä 
on aiheutunut vesivahinkoja. Jos uusi asukas ei asen-
nuta astianpesukonetta, saattaa tulppaamattomasta 
hanasta tai viemäriputkesta valua huomaamatta 
vettä kaapistoon. Korjauskuluista vastaa liitännät 
tulppaamatta jättänyt asukas.

Fiksu muuttaja on katkaissut asunnosta sähköt kään-
tämällä pääkatkaisijan pois päältä. Näin riski sähkö-
vahinkoon poistuu. Vähintäänkin pitäisi irrottaa jää-
viileäkaapin johto seinästä, kun asunto jää tyhjilleen. 
Hyviin tapoihin kuuluu jättää pestyn jää-viileäkaapin 
ovet auki.

Vuokra-asunnoissa sekä kiinteistön omistajalla että vuokralaisella on omat 
vastuunsa. Vastuiden täsmällinen jakautuminen selviää vastuunjakotaulukosta, 
joka löytyy yhtiön nettisivuilla Asukassivujen kohdasta Asumisen pelisäännöt.

Auroranlinnassa on käytössä 24/7-periaatteella toimiva vikailmoitusten palelunumero 010 286 6245. Sinne soitetaan hissien toiminta-
häiriöitä lukuun ottamatta kaikista taloissa ja asunnoissa havaituista vioista. Numero palvelee myös, jos kodin avaimet ovat jääneet 
lukkojen taakse. 

Vikailmoituksen voi tehdä myös netissä osoitteessa www.auroranlinna.fi  oman kohteen sivulta kohdasta ”Vikailmoitukset netissä”.
Akuutteista hissinkäytön ongelmista eli etenkin tilanteista, joissa ihmisiä on jumissa hississä, ollaan ensisijaisesti yhteydessä 

hissipäivystykseen numeroon (09) 530 60 444.

Vikailmoitukset numeroon 010 286 6245


