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Vaikka sau-
natilat ja 
pyykkituvat 
s i i v o t a a n 
säännöl l i -
sesti, alkaa 
niiden sei-
nä- ja lat-
tiapintoihin 
sekä esimerkiksi lauteiden alapintoihin pinttyä 
likaa aikaa myöten. Saunatiloissa pinttymiä ai-

heuttavat mm. hiki, 
shampoot ja saip-
puat, pesutuvissa 
pyykin käsittely. 

Auroranlinnan 
kiinteistöjä siivoava 
Lassila & Tikanoja 
on kehittänyt sään-
nöllistä ylläpitosii-
vousta täydentävän 

vuosihuollon, jonka tekee erillinen perussii-
voukseen erikoistunut tiimi. Vuosihuolto on 
kiinteistönomistajalle lisäpanostus asukkaiden 
viihtyisyyteen ja tilojen hy-
gieenisyyteen.

– Vuosihuollossa pes-
tään lauteet ja muut istuimet 
sekä saunatilojen matot ylä- ja 
alapuolelta. Kaakelipinnat ja 
lattiakaivot käsitellään ensin 
tehokkaalla emäksisellä puh-
distusaineella ja lopuksi vielä 
desinfi oivalla aineella, kertoo 

toiminnasta 
vastaava pal-
veluesimies 
Reijo Mau-
nula Lassila 
& Tikanoja 
Oyj:stä.

– Hyvän 
h y g i e n i a n 
lisäksi vuo-
sittainen  pe-
russiivous tuo 
viihtyisyyttä ja 
auttaa pidentä-
mään rakentei-
den ikää. Sille 
emme toki voi 
mitään, jos 
käyttäjät esi-
merkiksi kas-
televat saunaa jatkuvasti ja tilojen kunto heikkenee 
sen takia. Saunaahan ei saisi missään tapauksessa 
suihkuttaa märäksi saunomisen yhteydessä, koska 
märkä ja lämpö ovat otollinen ympäristö epäpuh-

tauksille ja pilaavat saunan puu-
osia, Maunula muistuttaa.

– Saunat ja niihin liittyvät 
tilat tarkastetaan toki aina sau-
navuorojen jälkeen ja siivotaan 
perusteellisesti viikoittain. Niin 
ne kuin pyykinpesutilatkin ovat 
toki säännöllisen siivouksen an-
siosta puhtaita, mutta kokemus 
on osoittanut, että mm. lautei-
den alapinnat alkavat siitä huo-

limatta näyttää aikaa myöten likaisilta. 
Emme voi käyttää jatkuvasti tehokkaita 
puhdistusaineita, koska pöpöt alkaisivat 
tottua niihin. Vuosihuolto on vähän kuin 
lääkekuuri, jolla pöpöt saadaan kuriin. 
Näin tilat pysyvät miellyttävän puhtaina 
vuodesta toiseen, Maunula kiteyttää vuo-
sihuollon merkitystä asukkaille.

Auroranlinnan talojen sauna- ja pesutupatiloissa on nyt tehty 
vuosihuolto. Kaakeliseinät ja –lattiat sekä kalusteet ja matot 
on puhdistettu siinä perusteellisesti.

Vuosittainen tehopuhdistus 
pitää saunat viihtyisinä

shampoot ja saip-
puat, pesutuvissa 
pyykin käsittely. 

kiinteistöjä siivoava 
Lassila & Tikanoja 
on kehittänyt sään-
nöllistä ylläpitosii-
vousta täydentävän 

Kuva 1: Anneli Sokk aloittaa Heikinlaaksossa olevan Kivitie 3:n saunan pesuhuoneen vuosihuoltoa huuhtomalla ensin seinät ja lattiat runsaalla vedellä.  Kuva 2: Kristel Martin 
tehopesee Kivitie 3:n saunaa. Myös lauteiden alapinnat käydään läpi kunnolla. Ensin suihkutetaan emäksinen puhdistusaine, jonka annetaan vaikuttaa hetki ennen har-
jausta. Kuva 3: Tehokas puhdistusaine ja kunnon harjaus irrottavat paljon pinttynyttä likaa kaakeliseinästä, joka näytti ennen vuosihuoltoakin aivan puhtaalta. Kuva 4: 
Lauteiden lisäksi myös saunapenkkien alapinnat tulevat vuosihuollossa putipuhtaiksi.. Kuva 5: Kristel Martin ja Anneli Sokk antavat yhteisvoimin kyytiä saunan pukuhuo-
neen maton alapintaan aikaa myöten kertyneille epäpuhtauksille. Kuva 6: Lopussa saunapinnat käsitellään desinfi oivalla puhdistusaineella. Kuva 7: Reijo Maunula kertoo 
vuosihuollossa käytettävän vanhoja hyväksi koettuja siivousoppeja.
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Helsingin kaupunki on päättänyt, että 
kaupungin vuokra-asuntoihin liitty-
viin tulevaisuuden haasteisiin vasta-
taan parhaiten fuusioimalla nyt alueel-
lisesti toimivat vuokrataloyhtiöt yh-
teen vuoden 2012 alussa. Laajat 
aluerakentamisprojektit, lisääntyvä 
täydennysrakentaminen ja eriaikaiset 
peruskorjaustarpeet aiheuttavat suuria 
eroja nykyisten kiinteistöyhtiöiden 
pääomakuluihin ja samalla vuokrata-
soon, ellei pääomakustannuksia tasata 
yhdistämällä yhtiöt.

Fuusio ei koske Kiinteistö Oy Au-
roranlinnaa. Auroranlinnan asunnot-
han on tarkoitettu ensisijaisesti työsuh-
deasunnoiksi kaupungin työntekijöille 
eikä niitä ole rakennettu ns. aravalai-
nalla. Auroranlinna vastaa itsenäisenä 
yhtiönä kaupunkikonsernin vapaara-
hoitteisen asuntokannan pitkäjäntei-
sestä ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Omien asuntojemme lisäksi hoidos-
samme on myös itsenäisinä jatkavien 
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja 
Helsingin Korkotukiasunnot –yhtiön 
asuntokanta. Vastuullamme on kaik-
kiaan noin 7000 asuntoa eri puolilla 
Helsinkiä.

Auroranlinnan asuntojen paikalli-
sisännöinti ja –huoltokin on säilymäs-
sä entisellään. Uusi aravavuokratalo-
yhtiö perustaa nimittäin nykyisten 
kiinteistöyhtiöiden tilalle 21 alueellis-
ta yhtiötä, joilta tämä perustettava fuu-
sioyhtiö tilaa alueellisen isännöinnin 
ja huollon. Auroranlinnan nykyisten 
kiinteistöyhtiöiden kanssa tekemät pai-
kallisisännöinnin ja huollon palvelus-
opimukset tullaan siirtämään uusille 
alueellisille isännöinti- ja huoltoyhti-
öille. Asiakaspalvelussa muutoksen ei 
siis pitäisi näkyä mitenkään.

Kiitän samalla kaikkia asukkaitam-
me ja yhteistyökumppaneitamme ku-
luneesta vuodesta. Toivon, että me 
kaikki voisimme viettää joulun aikaa 
voimia keräten ja joulun tunnelmasta 
nauttien. Onnellista Uutta Vuotta 2011 
toivottaen

Auroranlinnalle 
uusia asuntoja
Helsingin Energia ja KOy Auroranlinna ovat sopi-
neet nyt Helsingin Energian omistuksessa olevien 
vuokratalojen siirtymisestä Auroranlinnan omis-
tukseen ja hoitoon. Siirto tapahtuu vuoden 2011 
alussa.

Kiinteistöt on rakennettu aikanaan energialai-
toksen työsuhdeasunnoiksi. Koska Helenin toi-
mialana ei ole asuinkiinteistöjen omistaminen ja 
hallinnointi, on Helenissä nähty järkeväksi luopua 
asuntojen omistamisesta ja siirtää ne työsuhde-
asuntopalveluihin ja asuinkiinteistöjen omistuk-
seen ja ylläpitoon erikoistuneelle Auroranlinnalle. 
Jatkossa Helen hankkii siis tarvitsemansa työsuh-
deasuntopalvelut Auroranlinnalta.

Järjestely ei vaikuta talojen nykyisten asukkai-
den asemaan. Pitkällä aikavälillä talot siirtyvät 

osaksi Auroranlinnan yli 2000 asunnon massaa, 
sillä asunto-osakeyhtiöt tullaan fuusioimaan Auro-
ranlinnaan vuoden 2012 alusta. Helenin työntekijät 
voivat halutessaan hakea myös suoraan Auroran-
linnalta vuokrattavia asuntoja eri puolilta Helsin-
kiä ja solmia sopivan löytyessä henkilökohtaisen 
vuokrasopimuksen.

Nyt Auroranlinnan omistukseen tulevat talot 
tuovat jatkossa lisävaihtoehtoja myös muille vuok-
ra-asunnon tarvitsijoille kuin Helenin työntekijöil-
le. Vapautuvia asuntoja voi tulla tarjolle muidenkin 
kaupungin organisaatioiden työsuhdeasunnoiksi tai 
vapaasti vuokrattavaksi. Vapaasti vuokrattavista 
vapautuvista asunnoista löytyy ajantasaista tietoa 
Auroranlinnan nettisivuilta osoitteesta auroranlin-
na.fi  kohdasta ”Vapaat asunnot”.

Käenkuja 6 Sörnäisissä on yksi Heleniltä Auroranlinnalle 
vuoden 2011 alussa siirtyvistä taloista. Talon tontti rajautuu 
Katri Valan puistoon.

Kaarlenkatu 3-5 on Kalliossa paloaseman vieressä. Talon 
edessä on ratikkapysäkki eli kulkuyhteydet ovat sieltä hyvät 
mm. keskustaan.

Haagassa Haagan Pappilatien ja Laajasuontien kulmassa 
oleva Laajasuontie 32 on rauhallisessa paikassa lähellä 
kouluja.

Auroranlinnan vapaasti vuokrattavien asuntojen 
haku on muuttunut syksyllä 2010. Tiedot vapau-
tuvista asunnoista tulevat nyt yhtiön nettisivuille 
www.auroranlinna.fi  kohtaan Vapaat asunnot. 
Myös asuntojen haku tapahtuu nyt netin kautta. 
Linkki hakulomakkeeseen löytyy samalta sivulta 
Vapaat asunnot.

Yhtiön asuntopalvelu ei enää kerää tietoja asun-
nonhakijoista yleisellä tasolla ja tarjoa heille va-

pautuvia asuntoja. Nyt asunnoista kiinnostuneiden 
on haettava jokaista heitä kiinnostavaa vapautuvaa 
asuntoa erikseen. Asuntoja jaettaessa ei siis oteta 
huomioon kuin kuhunkin asuntoon tehdyt hake-
mukset.

Tehty muutos yhtenäistää Helsingin kaupungin 
vapaasti vuokrattavien asuntojen hakumenettelyn 
samanlaiseksi kaikissa yhtiöissä.

Vapaat asunnot haetaan nyt netissä



Palmian turvapalvelut-yksikkö on alkanut tar-
jota pysäköinninvalvontapalveluja Helsingin 
kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen 
omistajille, kun yksityinen pysäköinninvalvonta 
tuli lain mukaan sallituksi.

– Auroranlinna on yksi pilottiyhteistyö-
kumppaneistamme, jonka kanssa kehitämme 

pysäköinninvalvontaamme. Auroranlinnassa 
pysäköinninvalvontaa tehostaa se, että yhtiö 
on muutenkin turvapalvelujemme asiakas. 
Tieto väärin pysäköidyistä autoista kulkee siis 
pysäköinninvalvojillemme sekä normaalin py-
säköinninvalvonnan että muiden turvapalvelui-
demme kautta, esittelee palvelupäällikkö G.

– Pihojen valvonnassa kyse on sekä 
asukkaiden turvallisuudesta että asumisen 
viihtyisyydestä. Pelastusteiden auki pitäminen 
mahdollistaa mm. paloautojen ja ambulanssien 
liikkumisen nopeasti. Viihtyvyyteen vaikut-

taa esimerkiksi se, että autot eivät estä pääsyä 
lasten leikkipaikalle tai yhteiselle pihanurmi-
kolle. Myös se on asumismukavuutta, että voi 
ajaa oman autonsa parkkipaikalleen tai sieltä 
pois ilman kulkuväylälle jätetyn auton tuomaa 
häiriötä.

Pysäköinninvalvonnan partiot käyvät so-
vituissa kohteissa säännöllisesti sattumanva-
raisesti. Väärinpysäköinnistä ei siis voi päästä 
kuin koira veräjästä minään päivänä viikosta 
eikä minään kellonaikana päivästä. Partio voi 
tulla paikalle myös esimerkiksi isännöitsijän, 
huoltomiehen tai väärin pysäköityihin autoihin 
tympiintyneiden asukkaiden kutsumana.

– Jos joku auto on toistuvasti pysäköity 
väärin samalla pihalla, voimme ottaa yhteyttä 
kaupungin pysäköinninvalvontaan. Heillä on 
valtuus hinata auto pois varikolleen, muistuttaa 
kohde-esimies H autoilijoille.

Virhemaksut dokumentoidaan hyvin  
Palmian tietojärjestelmään. Kohde-esimies H 
kertoo Palmian partioiden odottavan aina en-
nen kuin virhemaksu kirjoitetaan jonkin aikaa, 
onko kyseessä esimerkiksi auton kuorman 
purku tai pakkaaminen. Sitten selvästi virheel-
lisesti pysäköidyksi osoittautuvat ajoneuvo ku-
vataan digikameralla niin, että kuvassa näkyy 
auton rekisterinumeron lisäksi päivämäärä ja 
kellonaika. Sen jälkeen virhemaksulomake kir-
joitetaan, laitetaan vedenpitävässä pussissa tuu-
lilasinpyyhkijän alle ja lopuksi ”laputettu” auto 
kuvataan sen todentamiseksi, että maksulomake 
on jätetty.

– Laitamme virhemaksulomakkeen niin, et-
tei isokaan myrskytuuli pysty irrottamaan sitä. 

Jos joku valittaa maksusta, jokainen tapaus löy-
tyy tietojärjestelmästämme ja voimme tarkistaa 
ajan ja paikan aineistosta. Kuvat otetaan tietysti 
niin, että niistä ilmenee myös, mihin auto on 
jätetty, kohde-esimies H korostaa.

– Tavoite ei ole rahastaa, vaan ohjata auton-
käyttäjiä toimimaan oikein. Siksi siis odotamme 
ensin, onko auto paikalla vain hetken. Lisäksi 
voimme joissakin tapauksissa ensimmäisellä 
kerralla vain huomauttaa auton haltijaa pysä-
köintivirheestä, jos se on mahdollista, H toteaa. 

– Iloksemme olemme saaneet jo kiittävää pa-
lautetta Auroranlinnan asukkailta työstämme, 
vaikkei tätä valvontapalvelua ole ehditty tarjota 
kuin reilun kuukauden, kohde-esimies H ja pal-
velupäällikkö G kertovat.

Palmian kirjoittama virhemaksu on sama 
kuin kaupungin pysäköinninvalvonnan yleisillä 
alueilla kirjoittama maksu. Kun myös yksityis-
alueilla peritty maksu perustuu lakiin, siitä ei 
pääse eroon jättämättä maksun maksamatta.

Pihapysäköinnin valvonta tehostuu

Palmian partio on Paulankatu 2:ssa Länsi-Pasilassa. 
Auton omistaja kertoo olevansa lastaamassa autoa. 
Kuorman purku ja lastaus on hyväksyttävä syy jättää 
auto hetkeksi paikalle, jossa ei saa pysäköidä pitkä-
aikaisesti. Sama koskee huoltoyhtiöiden ja siivous-
liikkeiden autoja, joilla on Auroranlinnan myöntämä 
pysäköintilupa.

Kaupungin palveluliikelaitos Palmia on sopinut pysäköinninvalvonnasta Auroran-
linnan kanssa. Palmia muistaa väärin pysäköityjä autoja maksulapuilla talojen pi-
hoilla 24/7 –periaatteella.

Tyypillisesti väärin pysäköity auto Paulankatu 2:ssa. Pysäköinninvalvoja seuraa ensin kohtuullisen pitkän ajan, onko auto tässä vain lastin purkamisen tai kuormaamisen 
takia. Sitten auto kuvataan, virhemaksulomake kirjoitetaan ja laitetaan tuulilasinpyyhkijän alle. Onnea pikavoitosta, jonka saaminen tallennetaan lopuksi digikameralla 
Palmian tietokantaan.

Yksityisalueella tapahtuvasta pysäköinninvalvonnasta ker-
rotaan selkeästi. Auroranlinnan taloissa valvontapalvelut 
tuottaa kaupungin liikelaitos Palmia. Kaupungin pysäköin-
ninvalvonta huolehtii esimerkiksi Auroranlinnan talojen 
vieressä kulkevien katujen varsien valvonnan jatkossakin.



Tupakat pois ja piiput piiloon
Uusi tupakkalaki on selkeyttänyt asuintaloissa 
tapahtuvan tupakoinnin pelisääntöjä. Nyt laissa 
sanotaan selkeästi, että tupakointi on kielletty 
asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisäti-
loissa, joita ovat esimerkiksi porrashuoneet, his-
sit, saunat, verkkokellarit, pyykkituvat ja kerho-
huoneet.

Lisäksi on määrätty, että kiinteistönomistaja 
voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisel-
lä ulkoalueella rakennusten ilmanottoaukkojen, 
joita myös tuuletusikkunat ja parvekeovet ovat, 
läheisyydessä sekä lasten leikkialueilla ja yhtei-
sillä parvekkeilla. Auroranlinnan taloissa on 
voimassa myös tuo ulkoalueita ja yhteisiä par-
vekkeita koskeva kielto mm. sen takia, ettei tu-
pakansavua tulisi ulkoa sisätiloihin.

Tupakkalaki on säädetty suojaamaan tiloja 
käyttävien henkilöiden terveyttä. Asiasta on pi-
tänyt tehdä laki sen vuoksi, että kaikki tupakoi-
jat eivät ole olleet huomaavaisia muita kohtaan. 
Samasta syystä Auroranlinnassa on jouduttu 
kieltämään myös edellä mainituissa ulkotiloissa 
tapahtuva tupakointi. Jos tupakointi on häiritse-
vää esimerkiksi pysäköintialueilla, voi yhtiö lain 
mukaan kieltää savuttelun myös muilla kuin lais-
sa erikseen mainituilla ulkoalueillaan.

Tehty lakimuutos ottaa kantaa myös kieltojen 
rikkomiseen. Yksittäinen kansalainen voidaan 
nyt tilanteen niin vaatiessa saattaa lain ja sen 
pohjalta tehtyjen järjestyssääntöjen rikkomises-
ta edesvastuuseen.

Tupakointi esimerkiksi lasten leikkipaikoilla on nyt 
selkeästi kielletty lakiin perustuen. Kuvan leikkipaikka, 
jossa ei näkynyt tupakantumppeja, on Kirkkonummen 
Heikkiläntori 2:ssa, jossa Auroranlinna on vastikään 
laittanut kuntoon sekä julkisivut että piha-alueet.

Auroranlinnan vapaasti vuokrattavien asun-
tojen vuokrat kohoavat vuodenvaihteessa 4.4 
prosenttia. Vuokrankorotus ei koske uusia äs-
kettäin tehtyjä vuokrasopimuksia, joissa tuleva 
korotustarve on jo otettu huomioon. 

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt, että 
Auroranlinnan vapaasti vuokrattavien asuntojen 
vuokrat ovat markkinaehtoiset. Vuokrat seuraa-
vat Tilastokeskuksen vuosittaisen vuokratilaston 
muutoksia. Käytännössä korotus tulee kuitenkin 
jälkijunassa, koska tilasto kuvaa jo tapahtunutta 
muutosta, ei korotushetken markkinatilanteen 
vuokratasoja. Vuoden 2011 alussa vuokria ko-
rotetaan tilastoon perustuen 4.4 prosenttia.

Työsuhdeasunnoissa asuvilla vuokra 
määräytyy vuokrasopimusten mukaan hieman 
eri tavalla kuin vapaasti vuokrattavissa asun-
noissa. Uudet vuokrasopimukset tehdään työ-
suhdeasuntopuolellakin vuokransopimushetken 

alueellisiin markkinavuokriin suhteutettuina. 
Solmittavien sopimusten vuokratasot määräy-
tyvät maaliskuun alussa markkinavuokrati-

lastojen perusteella aina vuodeksi eteenpäin. 
Voimassa olevien sopimusten vuokrankorotus 
on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrankorotukset ovat maltillisia, kun 
ne suhteutetaan kiinteistöjen hoidon ja yllä-
pidon kustannusten nousuun. Kiinteistöliiton 
laskelmien mukaan kiinteistöjen ylläpidon ko-
konaisindeksi on noussut 2,9 prosenttia viime 
vuonna ja nyt edessä ovat kohtalaisen mittavat 
tasokorotukset niin siivous- kuin kiinteistönhoi-
totyönkin palkkatasoihin.

Myös energian hinta on noussut voimakkaas-
ti vuosina 2009 ja 2010 ja trendi näyttää jatku-
van. Kaukolämmön hintaan ennakoidaan nimit-
täin vuonna 2011 ainakin 10 prosentin lisäystä. 
Myös sähkön hinta on mennyt selvästi ylöspäin 
viime aikoina. Energiakuluihin vaikuttavat 
maailmanmarkkinahintojen lisäksi energia- ja 
ympäristöverotuksen muutokset.

Vuokrat nousevat maltillisesti

Auroranlinnassa asuntovuokrat seuraavat vapailla 
markkinoilla perittäviä vuokria. Vuokratuloja käytetään 
mm. tarpeellisten korjausten tekemiseen. Esimerkiksi 
Kirkkonummen Heikkiläntori 2:ssa on äskettäin valmis-
tunut julkisivu- ja piharemontti.

Joulusaunaan 
aattona
Lämmin joulusauna kutsuu asuk-
kaita tänäkin vuonna kaikissa 
Auroranlinnan kohteissa. Tarkemmat 
tiedot kotitalonne joulusaunan ajas-
tuksesta löydätte ilmoitustaululta.

Erittäin Hauskaa Joulua ja 
Mitä Parhainta Uutta Vuotta 2011 

Kaikille Asukkaillemme, 
Liiketilavuokralaisillemme ja 

Yhteistyökumppaneillemme Toivottaa
Kiinteistö Oy Auroranlinna


