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Korjaustarpeiden ennakointi on yksi osa asu-
misviihtyvyyttä ja varmistaa, etteivät yllättävät 
korjaustyöt ja niistä aiheutuvat häiriöt haittaa 
normaalia elämää. Talojen rakennus- ja kor-
jaushistoria on tärkeää pohjatietoa tulevien 
remonttien ajankohtia arvioitaessa. Taloja ei 
haluta korjata liian aikaisin eikä yllättäen.

– Kun aiemmin erilliset kiinteistöyhtiöt on 
yhdistetty osaksi Auroranlinnaa, ei kaikista 

taloista ole ikävä kyllä siirtynyt niiden historia-
tietoa. Siksi selvitän nyt aluksi, mitä taloissa on 
tehty. Sen jälkeen eri rakenneosien ja talotek-
nisten järjestelmien normaalin elinkaaritiedon 
perusteella voi arvioida, millaisia korjauksia eri 
taloissa on milloinkin tarvetta tehdä ja paljonko 
eri töihin tarvitaan rahaa, kuvaa suunnittelun 
kulkua nimenomaan kiinteistöjen korjaus-
toimintaan keskittyvänä teknisenä isännöit-
sijänä kesän kynnyksellä aloittanut Pekka O. 
Mikkonen.

Asiapapereihin tutustumisen ohella Mikko-
nen käy itse taloissa ja arvioi niiden kuntoa ja 
myös energiankulutusta paikan päällä. Helsin-
gin kaupunki on asettanut kiinteistöilleen sel-
keät energiansäästötavoitteet ja Auroranlinna 
on mukana näissä talkoissa.

– Korjaussuunnitelma on tietysti vasta arvio 
tarpeista ja täsmentyy, kun korjaamistarvetta 
aletaan tutkia rakenneosan tai järjestelmän 
oletetun elinkaaren lähestyessä loppuaan. Kor-
jaussuunnittelun ansiosta ennakoimattomien 
akuuttien remonttien määrä jää hyvin vähäi-
seksi, Mikkonen tietää.

– Katto on hyvä esimerkki rakenteesta, 
jolle on olemassa oletettu kestoikä. Käytän-
nössä pitkän aikavälin suunnitelmaan tulee 
tieto katon oletetusta korjaustarpeesta koh-
teessa X vaikkapa noin vuonna 2015 ja 
arvioiduista korjauskustannuksista. Kun 

eri korjaustöiden ajat ja rahamäärät on kir-
jattu ylös vuosiksi eteenpäin, on tehty toi-
minnallinen ja taloudellinen pitkän aikavä-
lin suunnitelma, Mikkonen konkretisoi työn.

Korjaustöitä on myös käynnissä Auroran-
linnassa on seurattu toki koko ajan kiinteistöjen 
kuntoa. Esimerkiksi Kirkkonummen Heikki-
läntori 2:ssa remontti tehtiin, kun se todettiin 
tarpeelliseksi. Korjaussuunnitelman teko ei 
hidasta jo päätettyjä töitä. Se tehdään, jotta 
tulevaisuutta olisi helpompi ennakoida.

– Esimerkiksi Paulankatu 2:ssa, ja Kotkan-
katu 14–16:ssa on nyt tulossa julkisivuremontti 
sekä Luutnantinpolku 7:ssä ikkunoiden uusi-
minen ilman tätä pitkän aikavälin suunnittelu-
akin, kun nuo rakenneosat alkavat olla taloissa 
korjaamisiässä. Samalla katsotaan mahdolli-

Auroranlinnan taloja on pidetty kunnossa ja kor-
jattu koko ajan tarpeen mukaan. Nyt käynnissä 
on työ, jossa arvioidaan edessä olevat korjaukset 
5–10 vuoden aikajänteellä. Pitkän aikavälin suun-
nittelu on keskeinen osa hyviä asumispalveluita.

Pekka O. Mikkonen aloitti kesän kynnyksellä 
Auroranlinnan teknisenä isännöitsijänä. Hän tuli 
taloon ennen kaikkea tekemään kiinteistöjen kor-
jaamiseen liittyviä töitä.

Viihtyisä miljöö kerää kiitosta Vallilan Puutaloissa. Nyt pihoille on tulossa arkki-
tehdin suunnittelemia kokonaisuuteen hyvin istuvia jäteastiakatoksia. Tällä pihalla
pyykkiteline väistyy katoksen tieltä.

Viihtyisä miljöö kerää kiitosta Vallilan Puutaloissa. Nyt pihoille on tulossa arkki-
tehdin suunnittelemia kokonaisuuteen hyvin istuvia jäteastiakatoksia. Tällä pihalla
pyykkiteline väistyy katoksen tieltä.

Pekka O. Mikkonen aloitti kesän kynnyksellä 

Aika tekee tehtävänsä mm. Vallilan Puutalojen puuikku-
noissa ja peltikatoissa Maalipinnoillakin on oma elin-
ikänsä ja ne on uusittava elinkaarensa lopussa.

Korjaustarpeista 
pitkän aikavälin 
suunnitelma



suudet parantaa talojen energiatehokkuutta mm. 
ikkunoita tiivistämällä. Asumisviihtyvyyden 
parantamiseksi tutkitaan myös korkealla kalliol-
la olevan Paulankatu 2:n tuulisten parvekkeiden 
lasittamista, mutta emme tiedä vielä, saadaanko 
siihen rakennuslupa, Mikkonen esittelee.

Vallilan Puutaloissa osa katoista ja julkisivuis-
ta on jo kunnostettu. Loput talot sijoitetaan kor-
jaussuunnitelmaan. Nyt puutaloissa on työn alla 
jätesäiliökatosten teko ja siihen liittyviä piha-
töitä. Arkkitehti on onnistunut sijoittamaan kau-
niiseen ja museoviraston suojelemaan miljööseen 
puiset katokset, jotka mahdollistavat nykyajan 
vaatiman lajittelun ja lisäävät pihojen siisteyttä 
ja mukavuutta nykyisiin irtosäiliöihin verrattuna. 
Työt kilpailutetaan kesän 2010 aikana ja käynnis-
tyvät urakoitsijan valinnan jälkeen.

Helle korosti 
huomaavaisuu-
den merkitystä

Helsingin kaupunki rakennutti ensimmäiset työ-
suhdeasuntotalonsa Hietalahdenkadulle vuonna 
1907. Vesilinnankadun ja Kirstinkujan välissä 
Alppilassa olevat neljä puutaloa, joista yksi toi-
mii Työväen asuntomuseona ja muut Auroranlin-
nan vuokra-asuntoina, valmistuivat ensimmäis-
ten joukossa vuonna 1909. Alppilan talot olivat 
valmistuessaan ja pitkään sen jälkeenkin työ-
väen asumisessa poikkeuksellisen hyvin varus-
tettuja. Laatu parani entisestään, kun talo liitettiin 
sähköverkkoon vuonna 1918.

– Alppilan taloissa asui etenkin
sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksen väkeä. Juokseva 
vesi, viemäri, oma käymälä ja sähkövalo olivat 
siihen aikaan työväestölle todellista luksusta. 
Samaa voi sanoa Ruotsissa vähän aiemmin kek-
sitystä hellakakluunista, jonka ansiosta ruokaa 
ei tarvinnut enää kypsentää takassa avotulella 
rautaisen kolmijalan päällä. Peseytymistiloja 
taloissa ei ollut, vaan ne palvelut haettiin lähi-
seudun yleisistä saunoista, kertoo Agneta Eriks-
son museota ylläpitävästä Helsingin kaupungin-
museosta.

 – Työväen asuntomuseossa esitellään Hel-
singin työväestön elämää eri vuosikymmeninä. 
Yhdeksässä yhden hellahuoneen asunnoissa on 
kussakin yhden aikakauden kalustus. Itselleni 

Työsuhdeasumisen 
luksusta Alppilassa

Vielä kesäkuussa jätesäiliöt olivat Vallilan Puutaloissa 
paljaan taivaan alla. Ennen talvea ne ovat siististi 
katoksissaan.

Juokseva vesi, viemäri, oma kuivakäymälä kellarissa sekä hellakakluuni asunnon 
nurkassa ovat sitä luksusta, josta Helsingin kaupungin työsuhdeasunnon saaneet 
ovat saaneet nauttia Alppilassa. Näihin ihmeisiin voi tutustua Työväen asunto-
museossa Kirstinkuja 4:ssä.

erityisen mieluisaa on fi ilistellä omaa lapsuut-
tani merimies Yrjön autenttisessa 1980-luvun 
asunnossa. Mielenkiintoisia ovat myös esimer-
kit ruokakulttuurin muuttumisesta ja sodan 
vaikutus arkielämään. Yksi asunnoista toimii 
70-luvun elämyshuoneena, jossa aikuiset ja 
lapset voivat lukea vanhoja aikakauslehtiä ja 
hypistellä siellä olevia kalusteita ja esineitä, 
Eriksson toteaa.

Alppilan puutalot alkoivat käydä vanhanai-
kaisiksi elintason nousun myötä, vaikka niitä 
paranneltiin mm. muuttamalla kuivakäymälät 

vesikloseteiksi vuonna 1948. Taloja uhkasi 
purkaminen, mutta vuonna 1980 ne kuitenkin 
päätettiin säilyttää. Pian sen jälkeen päätettiin 
myös asuntomuseon perustamisesta. Näyttely 
avattiin yleisölle vuonna 1989.

Ihan Linnanmäen lähellä sijaitseva Työväen 
asuntomuseo on avoinna kesäisin, tänä kesänä 
26.9. asti. Agneta Eriksson muistuttaa, että 
Työväen asuntomuseoon on vapaa pääsy kuten 
muihinkin Helsingin kaupunginmuseon koh-
teisiin. Museoon voi tutustua opastetusti kes-
kiviikosta sunnuntaihin kello 11–17. Isojen ryh-
mien toivotaan varaavan opastuksen etukäteen, 
muut voivat tulla aikaa varaamatta. Museoon 

on helppo tulla mm. raitiovaunulla ja busseilla, 
onhan se Porvoonkadun ja Sturenkadun kulma-
uksessa. Omalla autolla tulevat voivat löytää 
pysäköintipaikkoja mm. Porvoonkadulta.

Etenkin 1910- ja 1920-luvulla yhden hellahuoneen 
asunnoissa eli isoja perheitä. Tässä 5 hengen asun-
nossa 1910-luvulta nukkumatilaa saatiin päästä ja 
sivusta vedettävillä sängyillä. Hellakakluuni oli aika-
kauden hieno keksintö.

Oivan ja Sinikan kodissa vuodelta 1948 valmistaudu-
taan heidän poikansa Pekan ristiäisiin. Huoneen kalus-
tus on saatu lahjoituksena Oivalta ja Sinikalta ja sisus-
tettu yhdessä lahjoittajien kanssa. Rimaseinä erottaa 
keittiönurkkauksen muusta huoneesta.

Leskiäiti Agda asui 1920-luvulla 7 lapsensa kanssa hel-
lahuoneen kodissa. Yksi Agdan lapsista oli pitänyt antaa 
ottolapseksi muualle, että ruoka saatiin riittämään kaikille. 
Leskeksi jäätyään Agda meni töihin kaupungin työmaille. 
Vuoteina toimivat pukkisängyt, jotka purettiin aamulla ja 
vietiin päiväksi vinttiin.

Sotavuosien asunnossa vuodelta 1944 on paljon 
tuttua 1940- ja 1950-luvulla lapsuuttaan eläneille. 
Sota-ajasta muistuttavat mm. paperikengät ja –laukku 
sekä pimennysverhon ikkunassa. 

Merimies Yrjö kuoli lapsettomana 1980-luvun puolivälissä ja hänen kotinsa on siirretty sellaisenaan pihan toiselle puolelle Työväenasuntomuseoon kuvaamaan 
oman aikakautensa asumista.
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Tänä vuonna Helsingissäkin on vaih-
teeksi ollut sekä runsasluminen ja 
kovien pakkasten sävyttämä talvi että 
kunnon hellejakson sisältänyt kesä. 
Niin talvi kuin kesäkin ovat teettäneet 
lisätöitä etenkin talojemme piha-
alueiden kunnosta vastaaville henki-
löille. Kieltämättä olisi meille kiinteis-
töjen kanssa työskenteleville 
paljon mukavampaa, jos nämä säiden 
ääri-ilmiöt eivät ainakaan lisääntyisi 
viimeaikaisesta. 

Vaikka moni on nauttinut niin 
lumesta ja pakkasesta kuin lämmöstä-
kin, ovat normaalista poikenneet säät 
olleet myös rasite monen talon naapu-
risuhteille. Etenkin helteiden aikaan, 
kun kotien ikkunat ja parvekeovet ovat 
olleet koko ajan auki, moni on ihan 
aiheellisesti valittanut naapurin puo-
lelta sisään tulevasta tupakansavusta. 
Nykyäänhän vain harva tupakoivakaan 
haluaa tupakansavua omaan asun-
toonsa. Siksi tupakat poltetaan paljolti 
parvekkeilla tai pihoilla. Ja ulkona 
ikkunoiden ja ovien lähellä tupruteltu 
savu sitten siis menee harmittavan 
usein naapuriin eikä taivaalle, kuten 
tupakoitsija varmaan toivoo.

Hellekausi korosti tänä kesänä 
hyvään naapuruuteen kuuluvan huo-
maavaisuuden merkitystä. Tupakoin-
nissa huomaavaisuus on sen varmista-
mista, ettei kukaan ulkopuolinen 
joudu missään määrin kärsimään 
tupakansavusta kotonaan. Saamamme 
palautteen mukaan tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, ettei parvekkeilla voi 
tupakoida häiritsemättä naapureita. 
Olisiko siis mahdoton ajatus, että 
tupakat vedettäisiin vaikka parkkipai-
kan kupeella. Toki sielläkin hyvä naa-
puruus edellyttää, ettei natsoja viskel-
lä pitkin pihaa, vaan laitetaan mukana 
olevaan natsakippoon.

Helsingin kaupunki panostaa tupa-
koinnin vähentämiseen ja on muun 
muassa päättänyt olla savuton työ-
ympäristö. Tämä omistajamme linjaus 
ohjaa tietysti myös Auroranlinnan 
toimintaa ja päätöksentekoa. Toivon 
lämpimästi, että Auroranlinnan asuin-
taloissa tupakoinnin haitat muille 
asukkaille pysyvät hallinnassa itse 
kunkin huomaavaisuuden ansiosta. 
Vapaaehtoinen huomaavaisuus on 
aina kaikille miellyttävin vaihtoehto.



Huomisen käyttötavaroista 
moni on tämän päivän jätettä

– Jokainen pääkaupunkiseutulainen tuottaa kes-
kimäärin noin 340 kiloa jätettä vuodessa. Siitä 
puolet päätyy nyt Ämmässuon kaatopaikalle 
sekajätteenä. Esimerkiksi paperi ja pullot mene-
vät jo hyvin uusiokäyttöön, mutta biojätteestä 
vain reilu kolmannes. Sekajätteen seassa oleva 
keittiö- ja puutarhajäte on ilmastollemme kaik-
kein haitallisin vaihtoehto, siksi panostamme 
koko ajan mm. biojätteen erilliskeräämisen, ker-
too vastaava ympäristöasiantuntija Olli Linsiö 
HSY:stä eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
–kuntayhtymästä.

Juuri tehty päätös rakentaa Ämmässuolle 
uusi mädätyslaitos biojätteen käsittelyyn nykyi-
sen kompostointilaitoksen lisäksi on yksi esi-
merkki toimista, joilla jätteiden hyödyntämistä 
kehitetään. Auroranlinnan taloissakin on seka-
jätteen lisäksi astiat biojätteelle, paperille, kar-
tongille ja pahville. Lisäksi etenkin kauppojen 
läheisyydessä on alueellisia keräyspisteitä, joihin 
voi viedä mm. lasipurkkeja ja muuta ei-pantil-
lista keräyslasia sekä pienmetalleihin meneviä 
lasi- ja jugurttipurkkien kansia. Isompaa tavaraa 
voi kuljettaa helposti ja mm. metalli- sekä säh-
kö- ja elektroniikkaromun osalta ilmaiseksi pää-
kaupunkiseudun Sortti-asemille, joista voi vuok-
rata isompien erien tai tavaroiden kuljetukseen 
pilkkahintaan peräkärrynkin.

– Idea on, että ensin vältetään jätteen synty-
mistä, sitten otetaan erilleen kaikki, minkä voi 
hyödyntää uudelleen, ja vasta sen jälkeen jäte 
menee sekajätteeksi. Sekajätettäkin aletaan hyö-

tykäyttää vuonna 2014 sähkön ja lämmön 
tuotantoon, kun jätevoimala valmistuu itä-
Vantaalle. Polttolaitos on kuitenkin mitoitettu 
niin, että sekä jätteen vähentämistoimenpiteille 
että kierrätyksen tehostamiselle on tarvetta, 
Linsiö korostaa.

– Lajittelu on helppoa nykyisin, kun sivuil-
lamme osoitteessa hsy.fi  voi nykyisin hakea 
käsittelyohjeet vaikkapa sanalla ”shampoo-
pullo”. Siellä on hyvät yleiset lajitteluohjeet, 
tietoa Sortti-asemien sijainnista ja aukiolo-
ajoista sekä paljosta muusta, Linsiö muistuttaa.

Pienistä puroista iso virta – Ikävä kyllä 
moni varsinkin yksin asuva ajattelee, ettei hänen 
kannata lajitella, kun jätettä syntyy niin vähän. 
He eivät tule ajatelleeksi, että jätteessäkin pie-
nistä puroista kasvaa lopulta iso virta. Sekajät-
teestä oli pelkkää keittiö- ja puutarhajätettä 37 
prosenttia, kun sen koostumusta viimeksi tutkit-
tiin pari vuotta sitten. Kun siihen lisää muun 

sekajätteessä olleen kierrätyskelpoisen aineksen, 
ymmärtää, miksi jokaisen panos on tärkeä. La-
jiteltunahan jäte tulee hyötykäyttöön ja vähentää 
ns. neitseellisen raaka-aineen tarvetta uusien 
tuotteiden valmistuksessa, Olli Linsiö tähdentää.

– Valitettavasti jätekatoksiin, levähdyspai-
koille ja puskiin jätetään mm. isoja kodinkonei-

ta ja huonekaluja, vaikka ne voisi poikkeuksetta 
viedä helpommin joko ilmaiseksi tai pienin kus-
tannuksin Sortti-asemillemme. Kodinkoneissa 
ja tietokoneissa on paperin tapaan tuottajavastuu 
eli uuden ostohinta pitää sisältään myös kierrä-
tysmaksun. Hyväkuntoisia tavaroita voi tarjota 
myös mm. kierrätyskeskuksiin tai Fidan ja 
UFF:n tapaisille toimijoille.

Linsiö iloitsee, että halu välittää ympäris-
töstä on kasvaa koko ajan. Se tietysti helpottaa 
uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoit-
teisiin pääsemistä. Sen mukaan vuonna 2016 
kaikesta jätteestä pitää kierrättää vähintään puo-
let, käyttää energiaksi korkeintaan 30 prosenttia 
ja viedä kaatopaikalle enintään 20 prosenttia.

–  Tähän päästään, jos me kaikki olemme 
talkoissa mukana, Linsiö muistuttaa.

Pääkaupunkiseudulla noudatetaan 
”paras jäte on syntymätön jäte” –peri-
aatetta.  Kierrätyksen ansiosta saadaan 
raaka-ainetta mm. uusien käyttötavaroi-
den tekemiseen. Jos kaikki jäte menisi 
sekajätteeseen, hukkuisimme ennen 
pitkää roskaan.

Nuori mies toi autostaan juuri vaihdetut öljyt Konalan 
Sortti-asemalle - eikä maksanut mitään.

Helsingissäkään ei haluta hukkua roskaan. Mitä vähem-
män sekajätteessä on kierrätyskelpoista ainesta, sitä 
parempi ympäristö meillä kaikilla on elää. 

Auroranlinna Uutiset –lehtisen ensimmäi-
nen numero ilmestyi syksyllä 2008. Sen ja 
muut aiemmin ilmestyneet lehden numerot 
voit lukea pdf-tiedostoina netissä Auroran-
linnan nettisivuilta osoitteessa www.
auroranlinna.fi  > Uutiset > Uutislehdet.

Auroranlinnan nettisivut ovat muuten-
kin monipuolinen tietopaketti. Sieltä löy-
dät mm. avaintiedot kaikista kohteista ja 
paljon asiaa mm. asumisesta Auroran-
linnassa.

Muistathan, että 
voit myös tehdä 
vikailmoituksen tai 
antaa palautetta 
kiinteistönhoidosta 
ja siivouksesta osoit-
teessa www.auroran-
linna.fi .

Aiemmat lehdet netissä

Jätehuolto oli viime vuosisadan alussa mm. kuivakäymälöiden tyhjentämistä. Tänään halutaan hyötykäyttöön 
kaikki, minkä voi kierrättää, kertoo Olli Linsiö HSY-kuntayhtymästä. 
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