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Keskimääräinen suomalainen jättää tällä het-
kellä maailmaan kokoa 12.000 olevan hiili-
jalanjäljen. Se tarkoittaa, että jokainen meistä 
tuottaa tänä vuonna 12.000 kilon hiilidioksidi-
päästöt ilmakehään. Jotta ilmastonmuutos pysyisi 
aisoissa, pitäisi hiilikengän numeromme pienetä 
5.500:ksi vuoteen 2050 mennessä.

Hiilijalanjälkemme kokoon vaikuttavat 
mm. liikkuminen ja kulutusvalinnat. Etenkin 
asumisessa omaa ”kengännumeroa” on helppo 
pienentää sen mitenkään vähentämättä asumisen 
ja elämän mukavuutta. Jätteiden lajittelu esimer-
kiksi vähentää jätteiden osuutta asunnon hiilija-
lanjäljessä yli kolmasosalla.

Jos asunnon lämpötila pidetään suositusten 
mukaisessa 20 - 21 asteessa eikä lämpöä tuu-

leteta harakoille, saavute-
taan usein satojen kilojen 
päästösäästöt vuositasol-
la. Yhden asteen lämpö-
tilan pudotus vähentää 
lämmön kulutusta vuo-
sitasolla 5-10 prosenttia.

– Asunnoissa on 
termostaatit, jotka sää-
tävät patterien lämpöä. 
Pattereiden ei ole tarkoitus olla aina 
kuumina. Asukas voi myös kääntää patteriter-
mostaatteja pienemmälle, jos asunnossa on esi-
merkiksi auringon paistaessa niin lämmintä, että 
lämpöä täytyy tuulettaa ikkunoista ulos, vink-
kaa säästökeinoja Auroranlinnaa energiasioissa 
auttava Martti Pennanen MP-Management 
Group Oy:stä.

Myös pienet muutokset veden käytössä 
auttavat paljon. Jos esimerkiksi pidät suihkun 
auki vain huuhtoessasi, laitat hanan kiinni ham-
paita harjattaessa ja peset pyykit ja astiat täysillä 
koneilla etkä ainakaan juoksevalla vedellä, vä-
hennät omaa vedenkulutustasi helposti kymmeniä 
litroja vuorokaudessa. Peseytymiseen, keittiötöi-
hin ja pyykinpesuun kuluu ¾ asuntojen vedestä.

Auroranlinnan talojen lämmitysenergiasta 
menee 40 prosenttia veden lämmittämiseen. 
Rakennusten lämmityksen osuus on noin kol-
masosa koko Suomen hiilidioksidipäästöistä. 
Siksi itse kunkin veden käytöllä on iso merkitys 
kokonaisuudessa. Auroranlinnan taloissa tätä 
korostaa, että veden kulutus henkeä kohti on kes-

kimääräistä asuintaloa useita kymmeniä litroja 
korkeampi, Pennanen muistuttaa.

– Olemme tehneet jo kuudessa isossa koh-
teessa energia-analyysin ja jatkamme työtä 
10 seuraavassa kohteessa vuoden 2010 alussa. 
Painopisteenä on löytää lämpöön, sähköön, 
veteen ja ilmanvaihtoon liittyviä säästöpoten-
tiaaleja, joilla kiinteistön kulutuslukuja ja pääs-
töjä voi helposti kuristaa ilman että asumisviih-
tyvyys heikkenee, Pennanen kertoo.

Auroranlinna pyrkii vähentämään lämmön, 
sähkön ja veden kulutusta etenkin talon tek-
niikan kuntoa ja toimintaa tarkkailemalla ja 
parantamalla. Jos yhtiön toimin saadaan jokai-
sen asukkaan hiilijalanjäljestä pois 10 prosenttia 
ja asukkaan toimin toinen 10 prosenttia, on hii-
lidioksidipäästöjen yhteisvähennys esimerkiksi 
4000 asukkaalta yhteensä 9,6 miljoonaa kiloa 
vuodessa. Siksi yksittäiset teot ovat yhdessä iso 
asia tulevaisuutemme hyväksi.

Lisätietoja asiasta www.auroranlinna.fi  > 
Uutiset

Riittäisikö 
Sinulle pienempi 
hiilikenkä?
Haluaisitko olla maailmanpelastaja? 
Se on helpompaa kuin uskotkaan.

tävät patterien lämpöä. 

Sinulle pienempi 

Jokainen suomalainen voi vaikuttaa omilla toimillaan, millaisessa maailmassa 
nykypäivän lapset elävät aikuisina. Ilmastonmuutosta voi torjua monin tavoin.
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Energia-analyysejä Auroranlinnan taloissa tekevän 
MP-Management Group Oy:n työkalupakista löytyy 
sopivat työkalut lämmön, veden, sähkön ja ilmanvaihdon 
aiheuttaman turhan energiankulutuksen löytämiseen. 
Auroranlinna hakee aktiivisesti keinoja saada talojen tek-
niikka toimimaan mahdollisimman energiataloudellisesti.

Energia-analyysejä Auroranlinnan taloissa tekevän 
MP-Management Group Oy:n työkalupakista löytyy 
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Tuloilmaventtiilien ja niissä olevien suodat-
timien ansiosta asuntoihin tulee hapekasta 
puhdasta ilmaa. Sitä tarvitaan korvaamaan 
hengityksestä ja erilaisista kodin askareista 

likaantunutta sisäilmaa, joka poistuu asunnoista 
poistoilmaventtiilien kautta. 

Hyvä sisäilma lisää asumisen miellyttävyyttä 
ja terveellisyyttä. Suodattimien tehtävä on pois-
taa ulkoilmassa olevat epäterveelliset hiukkaset 
tuloilmasta. Jotta suodatin toimisi, se on vaihdet-
tava säännöllisesti.

– Asuntojen ilmanvaihtoon on panostet-
tu Auroranlinnan asunnoissa poikkeuksellisen 
paljon ja asukkailla on siksi suomalaisessa asun-
tokannassa harvinaisen laadukas kotien sisä-
ilma. Yhteistyömme Auroranlinnan kanssa alkoi 
ilmanvaihdon ongelmien korjaamisesta ja nyt 
olemme kumppanina hyvän tason säilyttämisessä, 
toteaa Suomen Terveysilma Oy:n toimitusjohtaja 
Peter Schlauf.

Suomen Terveysilma on asentanut tuloilma-
venttiilit lähes kaikkiin Auroranlinnan asun-
toihin, joihin venttiili on voitu asentaa. Peter 
Schlaufi n mukaan asuntoihin on laitettu aina 
seinään sijoitettava Velco-tuloilmaventtiili, kun 
se on ollut mahdollista. Velco-venttiilissä on 
mm. termostaatti, joka säätää tuloilman virtausta 
automaattisesti ja sukkamainen suodatin, joka 
imee ilman epäpuhtauksia kuin magneetti siinä 

Puhdas suodatin 
turvaa hyvän ilman 
asunnossa
Auroranlinnan asunnoissa on satsattu hyvään sisäilmaan mm. 
asentamalla laadukkaat raitisilmaventtiilit. Pian on taas aika 
vaihtaa venttiilien suodattimet. Uudet suodattimet ja vaihto-ohjeet 
jaetaan asuntoihin tammi-helmikuussa.

Auroranlinnan 
toimisto muuttaa
Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 
toimistot yhdistyvät vuoden 2010 alussa. Tämän vuoksi Kiinteistö Oy 
Auroranlinnan toimisto muuttaa Runeberginkatu 4 a C:stä Taka-Töölöön 
osoitteeseen Tukholmankatu 2, 3. kerros.

Asukkaiden kannalta muutolla ei juuri ole vaikutusta. Työsuhde-
asuntoasiat hoitaa jatkossakin Helsingin kaupungin Tilakeskus 
Sörnäistenkatu 1:ssä. Suoraan Auroranlinnalta vuokrattujen asunto-
jen asuntopalvelu pysyy Länsi-Pasilassa osoitteessa Eevankatu 2. 
Kohteiden paikallisisännöitsijöiden ja muut yhteystiedot löytyvät 
internetissä osoitteesta www.auroranlinna.fi  joko oman kohteen 
sivulta tai kohdasta Yhteystiedot.

olevan pienen sähkövarauksen ansiosta.
Osassa asuntoja on käytetty ikkunan karmiin 

sijoitettavaa venttiiliä. Siinä ilman virtausta 
säädellään manuaalisesti.

– Jaamme postilaatikoihin tai -luuk-
kuihin asunnossa olevaan venttiilimalliin 
sopivat suodattimet ja niiden asennusohjeet. 
Vaihto on helppo tehdä. Jos se ei tunnu onnis-
tuvan millään, on syytä olla yhteydessä huolto-
yhtiöön. On ehdottoman tärkeää, että suodatin 
vaihdetaan, sillä likainen suodatin ei toimi enää 
tehokkaasti, Schlauf kertoo.

 Velco-venttiilin suodatinvaihto tapahtuu 
vetämällä itse venttiili ulos asennuslevystä. 
Sitten vanha suodatin poistetaan ja uusi suodatin 
vedetään paikalleen. Lopuksi venttiili työnne-
tään takaisin asennuslevyn reikään. Ikkunan 
karmiventtiilissä tarvitaan apuvälineenä ruuvi-
meisseliä, jolla venttiilin kansi avataan. Sitten 
suodatin vaihdetaan ja kansi ruuvataan takaisin 
paikalleen.

– On tärkeää muistaa, että niin tulo- kuin 
poistoventtiilienkin pitää olla aina auki. Jos 

ilma ei kierrä, eivät hengitysilman hiilidioksidi, 
asumisesta tuleva kosteus ja mm. ruoanlaiton 
käryt poistu asunnosta ja tilalle tule puhdasta 
ilmaa. Velco säätää tuloilman määrää ulkoil-
man lämpötilan mukaan automaattisesti. Ikku-
nan karmiventtiilin pitää olla ainakin toisesta 
reunasta aina auki-asennossa, Peter Schlauf 
tähdentää.

Vasemmalla on käytetty ja oikealla puhdas suodatin. 
Hyvä suodatus poistaa jopa 90 prosenttia asunnoissa 
tarvittavan korvausilman epäpuhtauksista. Ilman pien-
hiukkaset aiheuttavat jopa ennenaikaisia kuolemia, 
joten suodatinvaihto on satsaus omaan terveyteen.

Vasemmalla on käytetty ja oikealla puhdas suodatin. 

Ikkunan karmiin asennetun tuloilmaventtiilin pitää olla 
aina vähintään toiselta puolelta auki-asennossa, jotta 
ilma kiertää asunnossa ja sisäilma pysyy hyvänä. 
Suodatin vaihdetaan avaamalla kantta kiinni pitävät 
ruuvit, asentamalla uusi suodatin paikalleen ja ruuvaa-
malla kansi takaisin kiinni.

Ikkunan karmiventtiileihin asennetaan kuvassa vasem-
malla olevan tyyppinen suodatin. Tämä Suomen 
Terveysilman ja suodatinvalmistajien yhdessä kehittämä 
tuote on selvästi parempi kuin kuvassa oikealla oleva 
alkuperäinen suodatinmalli.

Suodattimen vaihto on helppoa. Otetaan venttiili seinästä, likaantunut suodatin irti, laitetaan puhdas huolellisesti paikalleen ja työnne-
tään venttiili takaisin asennuslevyn reikään.

1. 2.

3. 4. 5.

Haluamme varmaan kaikki hyvän 
elinympäristön niin itsellemme kuin 
esimerkiksi lapsillemme ja lastemme 
lapsille. Kunhan vain keksisi, miten 
sekä nykyisiin että etenkin tuleviin 
oloihin voisi vaikuttaa!

Kieltämättä yksittäisen suomalai-
sen mahdollisuus vaikuttaa esimer-
kiksi ilmastonmuutokseen tai epäsiis-
tiin asuinympäristöön tuntuu helposti 
hyvin pieneltä. Todellisuudessa tilanne 
on kuitenkin juuri täsmälleen päinvas-
tainen. On nimittäin oikeasti niin, 
että kaikkein helpoiten muutos tapah-
tuu, jos jokainen muuttaa arkipäivän 
tottumuksiaan karvan verran.

Henkilökohtaista hiilijalanjälkeään 
voi pienentää helposti vähentämällä 
veden käyttöä suihkussa, käymällä 
lähikaupassa kävellen auton sijaan 
yms. pikkuasioilla. Jos kaikki viitsivät 
lajitella jätteensä ja huolehtia kotitalon 
jätehuoneiden siisteydestä, luontoa 
säästyy ja kotiympäristö pysyy viih-
tyisänä. Jos vanhoja huonekaluja, 
polkupyöriä ja kodinkoneita ei jätetä 
talon yhteisiin tiloihin, vaan ne toimi-
tetaan kierrätykseen tai asiallisiin jät-
teiden vastaanottopisteisiin, yhteisten 
tilojen käytettävyys ja viihtyisyys 
paranee. Lisäksi moni tuote saisi 
onnellisen uuden käyttäjän tai päätyisi 
muuten hyötykäyttöön.

Vanha sanonta ”yhteispelillä se 
sujuu” on enemmän kuin totta myös 
muussa viihtyisyydessä. Jos jaksamme 
kaikki ottaa naapurit huomioon, huo-
maamme nopeasti, ettei lähiympäris-
tössä olekaan kohta mitään valitettavaa.

Me Auroranlinnassa teemme koko 
ajan työtä ympäristön ja yhteisen viih-
tyisyyden hyväksi. Toivomme Teidän 
auroranlinnalaisten tukevan myönteistä 
kehitystä itse kukin omilla pienillä 
askelilla. Samalla toivotan kaikille 
rauhaisaa ja viihtyisää joulua ja hyvää 
uutta vuotta 2010.

Kiinteistö Oy Auroranlinna
Leena Raineranta
toimitusjohtaja

Auroranlinnan toimisto muuttaa Runeberginkatu 4 a C:stä Taka-Töölöön 

Sörnäistenkatu 1:ssä. Suoraan Auroranlinnalta vuokrattujen asunto-
jen asuntopalvelu pysyy Länsi-Pasilassa osoitteessa Eevankatu 2. 
Kohteiden paikallisisännöitsijöiden ja muut yhteystiedot löytyvät 
internetissä osoitteesta www.auroranlinna.fi  joko oman kohteen 



Toivotamme 
Kaikille Asukkaillemme, 

Liiketilavuokralaisillemme ja 
Yhteistyökumppaneillemme 

Oikein Hauskaa Joulua 
 ja Onnellista Uutta Vuotta 2010

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Joulusauna 
lämpiää aattona

Kaikissa Auroranlinnan 
kohteissa lämpiää 

jouluaattona joulusauna. 
Voitte tarkistaa ilmoitus-

taululta kotitalonne 
joulusaunojen ajastukset.

Jokaisessa kiinteistössä on erilliskeräysasioita 
ainakin biojätteelle ja paperille, isommissa kiin-
teistöissä myös keräyskartongille tai energiaja-
keelle. Osalle jätettä, mm. pahvi, paristot, lois-
telamput, kirkas ja väritön lasi ja pienmetallit, 
erilliskeräys on järjestetty yleensä alueellisesti. 
Alueellisia keräyspisteitä on mm. kauppakes-
kuksissa. Ämmässuon kaatopaikalle kulkeutuu 
silti yhä suuret määrät kierrätyskelpoista tavaraa.

Lajittelussa olennaista on laittaa kuhunkin 
astiaan vain sinne tarkoitettua jätettä. Yleensä 
jäteastian tarrassa oleva luettelo kertoo, mitä 
astiaan voi laittaa. Lisätietoja saa helposti YTV:n 
jätehuollon sivuilla osoitteessa www.ytv.fi  olevas-
ta lajitteluoppaasta, jossa on jo 250 eri tuotteen 
lajitteluohjeet.

Vuoden 2010 alussa pääkaupunkiseudun 
jätehuollon asiat alkavat löytyä osoitteesta 

www.hsy.fi . Sieltä löytyvät myös tiedot mm. 
huonekalujen ja elektroniikkaromun vastaanot-
topaikkoina toimivien Sortti-asemien sijainnista 
ja aukioloajoista. Hyväkuntoisia huonekaluja, 
vaatteita, astioita yms. käyttötarvikkeita voi tar-
jota myös kierrätyskeskuksiin, joiden yhteystie-
dot löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi .

Kotitalousjätettä kertyy pääkaupunkiseu-
dulla vuodessa 300 kiloa asukasta kohden. Kai-
kesta alueella syntyvästä jätteestä nyt noin 55 pro-
senttia kierrätetään tai hyötykäytetään lajittelun 
avulla. Lajittelussa on siis vielä paljon tehostami-
sen varaa. Suomessa paperi sekä tyhjät pullot ja 
tölkit kerätään erittäin hyvin talteen. Ympäristön 
kannalta olisi toivottavaa, että kaikki hyödynnet-
tävä jäte saataisiin erilleen sekajätteestä.

Lajittelu säästää luonnonvaroja ja yhteisiä 
verovarojamme. Lajitelluista jätteistä saadaan 
raaka-aineita uusien tuotteiden valmistami-
seen, joten neitseellisten raaka-aineiden käyttö 
vähenee ja kaatopaikkajätteen määrä pienenee. 
Ongelmajätteiden lajittelulla ja toimittamisella 
asianmukaisiin keräyspisteisiin estetään myös 

myrkyllisten ja räjähdysalttiiden aineiden ajau-
tuminen kaatopaikalle tai luontoon.

Asumismukavuuteen myös vaikuttaa, 
miten itse kukin suhtautuu omiin jätteisiinsä. 
Monessa talossa verkkokellarien käytävät ja muut 
vastaavat yhteiset tilat ovat täynnä omistajilleen 
tarpeettomaksi käynyttä tavaraa. Irtoroina on 
ensinnäkin merkittävä paloturvallisuusriski, 
sillä vanhat huonekalut, patjat yms. palavat hel-
posti ja syttyessään nopeasti. Lisäksi roju on 
haitta ja harmi tilojen käyttäjille. Verkkokellariin 
ei ole kiva mennä, jos pitää ensin raivata polku-
pyöriä, patjoja ja erilaista pienempää roinaa tieltä 
pois.

Toisten huomioon ottaminen kannattaa myös 
jätehuoneissa. Sekajäte- tai biojätepussin lait-
taminen jäteastiaan niin, että kansi ei mene 
kunnolla kiinni, tuo monessa paikassa varikset 
paikalle. Linnut repivät pussit auki ja levittä-
vät jätteet maahan etsiessään syötävää. Ja kun 
maassa on ruokaa, on riskinä, että seuraavaksi 
paikalle tulee siimahäntäisiä ”ystäviä”. Rotta on 
tuskin kenenkään toivenaapuri.

Oikein tehty lajittelu ja jätteistä huo-
lehtiminen on jokaiselle sekä helppo 
ympäristöteko että panostus viihtyi-
sään asuinympäristöön.
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Taloissa ongelmia tuovat mm. kellarikäytäville 

jätetyt vanhat huonekalut, polkupyörät ja 

suoranainen romu.

Sekajäteastian kansi oli raollaan ja 

varis repi pussin rikki ruokaa hakiessaan. 

Tällainen huolellisuus tuottaa hyvää evästä

rotillekin tulla talon pihapiiriin elämään.

Taloissa ongelmia tuovat mm. kellarikäytäville 

jätetyt vanhat huonekalut, polkupyörät ja 
varis repi pussin rikki ruokaa hakiessaan. 

Tällainen huolellisuus tuottaa hyvää evästä

rotillekin tulla talon pihapiiriin elämään.

Taloissa ongelmia tuovat mm. kellarikäytäville varis repi pussin rikki ruokaa hakiessaan. 

Tällainen huolellisuus tuottaa hyvää evästä

rotillekin tulla talon pihapiiriin elämään.Kaikissa taloissa on hyvät mahdollisuudet lajitteluun. 

Kuva on Parmaajantieltä, jonne on asennettu jäte-

autorallin vähentämiseksi syväkeräysastiat.

Tämä juttu on pelkkää roskaa!


