
Auroranlinnan talojen vikailmoitusten vas-
taanoton, huoltopäivystyksen ja ovien aukai-
sut päivystysaikana on hoitanut vuoden 2009 
alusta SOL Palvelu Oy. Sekä numeroon 010 286 
6245 että netistä FimX-huoltokirjaohjelmiston 
kautta tulevat yhteydenotot hoitaa SOL:n asia-
kaspalvelutiimi. Palveluesimies Elina Murtola 
kiittelee auroranlinnalaisia asiallisista yhtey-
denotoista ja kertoo yhteistyön Auroranlinnan 
ja SOL Palveluiden kesken lähteneen hyvin 
liikkeelle.

- SOL:ssa on 24 tuntia vuorokaudessa puo-
lenkymmentä henkeä ottamassa ilmoituksia 
vastaan. Jokainen ilmoitus kirjataan soittajan 
kotitalon huoltokirjaan ja jos kyseessä on esi-
merkiksi putkivuoto tai asukas on unohtanut 
avaimensa, soitamme lisäksi huoltoon. Muuten 
huolto seuraa ilmoituksia päivittäin huoltokirja-

ohjelmistosta. Järjestelmä varmistaa, että jokai-
nen vika varmasti korjataan, Elina Murto toteaa.

Myös Auroranlinnassa seurataan 
töiden tekemistä 
päivittäin. Toimitusjohtaja Leena Raineranta 
korostaakin uuden FimX-huoltokirjaohjelman 
käyttöönoton ja sen yhteydessä uusitun vikail-
moituskäytännön olevan merkittävän paran-
nuksen asukaspalveluun. Jos joku työ ei etene, 
yhtiön tekninen isännöitsijä alkaa kysellä syytä 
siihen.

Uudesta järjestelmästä on hyötyä myös ta-
lojen kunnon arvioinnissa. Jos jostakin alkaa 
tulla samantyyppisiä vikailmoituksia, osataan 
syytä etsiä. Vaikka esimerkiksi putkilla ja ha-
noilla on periaatteessa tietty elinikä, on johon-
kin kohteeseen voinut rakennusvaiheessa eksyä 
normaalia heikompi tuote-erä ja korjaustöitä 
tarvitaan oletettua aiemmin.

Arkisin kello 8 – 16 töistä vastaa paikalli-
nen huoltoliike, muuten päivystävä huoltomies. 
Avainpalvelusta vastaa muulloin kuin päiväai-
kaan SOL.

- Voimme avata oven vain talonkirjaan 
merkitylle asukkaalle. 
Siksi on tärkeää, että kaikki muutokset ilmoi-
tetaan myös kohteen isännöinnin ja huollon 
asiakaspalveluun, joka kirjaa asukkaat talon-
kirjaan. On käynyt, että päivystäjämme ei ole 
voinut avata ovea, kun asukkaan tiedot puuttu-
vat talonkirjasta. Niissä tilanteissa on joudut-

tu selvittämään mm. yhdessä poliisin kanssa, 
asuuko asukas oikeasti ilmoittamassaan osoit-
teessa, Murtola toteaa.

- Oven avauspalvelun maksu muuttuu 1.7. 
lähtien. Se on 20 euroa arkisin klo 7 – 16. Ar-
kisin klo 16 – 20 maksu on 30 euroa ja arki-
sin klo 22 – 7 sekä viikonloppuisin ja juhla- ja 
aattopäivinä 50 euroa. Summat on määritellyt 
Helsingin kaupunki. Päivystäjä ei ota enää ra-
haa oven avaamisesta, vaan siitä tulee lasku 
postitse, Raineranta täydentää.

Asukkailta kysytään 
vikailmoituspalvelussa myös asiat, jotka voivat 
vaikuttaa huollon toimintaan. Ilmoituksen lisä-
tietoihin tulee esimerkiksi varoitus ”ei saa pääs-
tää kissaa karkuun ovea avatessa”. Lisätietoihin 
voidaan kirjata myös aika, jolloin huoneistoon 
voi mennä. Varsinkin vuorotyöläiset esittävät 
usein aikatoiveita. Kiiretapauksissa mennään 
tietysti heti, mutta ei-kiireellisiä töitä sovitetaan 
asukkaan toiveisiin.

Uusi vikailmoituspalvelu 
käynnistynyt hyvin
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Auroranlinnan useimpien talojen vikailmoi-
tukset voi tehdä internetissä osoitteessa www.
auroranlinna.fi . Kaikki Auroranlinnan talot 
löytyvät sivuston osasta Kohteet alueittain 
jaettuna.

Kun olet klikannut alueen, jolla kotisi si-
jaitsee, tulevat näkyviin talojen tarkat osoit-

teet. Sen jälkeen klikataan osoitetta. Eteesi 
avautuu sivu, jossa on mm. kotitalosi kuva. 
Heti kuvan alapuolella on otsikko Vikailmoi-
tukset ja sen alla linkki Vikailmoitus netissä. 
Kun klikkaat linkkiä, avautuu eteesi FimX-
ohjelman vikailmoitussivu. Muista painaa 
lopuksi Lähetä.

Vikailmoitus netissä

Päivystyksessä ei ole yhdenkään asukkaan 
hankkiman turvalukon avainta, joten ainoa 
tapa päästä sisään on tilata lukkoliike avaa-
maan ovi. Lukkoliikkeen lasku peritään 
asunnon asukkaalta.

Päivystäjälle ei avainta 
turvalukkoon

Kaikki vikailmoitukset kirjataan Auroranlinnan 
sähköiseen huoltokirjaan. Näin varmistetaan, että 
niin kunkin kohteen huoltomies kuin Auroranlinnan 
tekninen isännöitsijäkin tietävät joka aamu, millaisia 
töitä on tehtävänä. Yhtiölle huoltokirja kertoo myös, 
milloin työ on tehty.

Elina Murtolan vetämä asiakaspalvelutiimi ottaa 
vastaan Auroranlinnan asukkaiden vikailmoitukset ja 
ovenavauspyynnöt. Murtola kiittää auroranlinnalai-
sia asiallisiksi ja mukaviksi asiakkaiksi.



Teimme viime syksynä asukastyy-
tyväisyystutkimuksen. Olemme iloi-
sia, että vastausten mukaan viihdytte 
kodeissanne ja olette vähintäänkin 
melko tyytyväisiä asuntoonne. Jon-
kin verran tyytymättömyyttä teillä 
oli syksyllä mm. vikailmoitusten 
hoitoon, porrashuoneiden ja muiden 
yleistilojen siivoukseen sekä yhteisiin 
tiloihin yleensä.

Olemme lukeneet tutkimuksen tu-
lokset tarkkaan ja ryhtyneet jo toimiin 
havaitsemienne puutteiden korjaami-
seksi. Porrassiivous on suunniteltu 
ja kilpailutettu uudelleen. Haimme 
sekä laatua että kustannustehokkuut-
ta porrashuoneiden ja muiden yleisten 
tilojen siivoukseen. Samoin on tehty 
myös talopihojen hoidossa ja vikail-
moituspalvelussa. Taloissamme töitä 
tekee nyt oman alansa ammattilaisia 
ja työn laatua seurataan koko ajan. 
Ajatuksemme on kehittää Auroran-
linnan toimintaa koko ajan kaikilta 
osin nimenomaan voidaksemme tar-
jota teille auroranlinnalaisille hyviä 
asumispalveluita.

Vuodenvaihteessa avattiin uudet 
internet-sivumme osoitteessa www.
auroranlinna.fi . Emme aio jäädä nii-
denkään kanssa lepäämään laakereil-
lamme. Kun te olette oman asumisen-
ne parhaat asiantuntijat, käännymme 
puoleenne myös nettisivujemme jat-
kokehittämistä varten. Voitte jättää 
kommentteja ja kehitysehdotuksia 
www.auroranlinna.fi  –sivustosta net-
tisivujen palautelomaketta käyttäen. 
Kaikkien viimeistään elokuun 14. 
päivään 2009 mennessä nettipalaut-
teen antaneiden kesken arvotaan viisi 
Finnkinon leffalippupakettia.
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Kiinteistö Oy Auroranlinna
Leena Raineranta
toimitusjohtaja

Toiveitanne 
kuunnellaan

Auroranlinna Uutiset
Kiinteistö Oy Auroranlinnan asukaslehtinen
Päätoimittaja
Leena Raineranta
KOy Auroranlinna
Sisältö ja ulkoasu
LFC Group, www.lfc.fi
Paino
Tuokinprint Oy, Helsinki 2009

Vaikka Auroranlinnan talot on vakuututettu va-
kuutusyhtiö Fenniassa, tarvitsevat auroranlin-
nalaiset kotinsa ja omaisuutensa turvaksi lisäksi 
kotivakuutuksen.

- Kiinteistövakuutus jättää asukkaan suojaan 
monia isoja aukkoja. Ilman kotivakuutusta esi-
merkiksi murto, ilkivalta ja tulipalo huoneis-
tossa, ullakolla tai kellarissa jättävät asukkaan 
henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneet 
vahingot täysin asukkaan itsensä maksettavaksi, 
kertoo riskipäällikkö Iina-Maria Oja Fenniasta.

- Nykyisin ovat yleistyneet kotivakuutukset, 
jotka korvaavat kaikentyyppisiä ennalta arvaa-
mattomia irtaimiston vahinkoja. Lisäksi koti-
vakuutus sisältää yksityishenkilön vastuu- ja 
oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutuksesta 
korvataan vakuutetun ulkopuoliselle tuottamuk-
sellisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamia 
vahinkoja. Käytännössä tällainen tilanne voi 

syntyä, jos asukas esimerkiksi unohtaa vesiha-
nan auki ja siitä aiheutuu vesivahinko kiinteistön 
rakenteisiin. Tahallista haitantekoa ei kuitenkaan 
korvata, Oja lisää.
Vuokra-asunnossa 
kotivakuutus kattaa asukkaan omat kodinkoneet 
ja yhtiö vastaa omista koneistaan ja laitteistaan. 
Kotivakuutuksessa saattaa olla myös esimerkiksi 
lauseke, jonka mukaan korvataan autosta murron 
yhteydessä anastettua irtainta omaisuutta. Kan-
nattaa miettiä, millaista vakuutusturvaa tarvitsee 
ja pyytää tarjous itselle sopivasta vakuutuksesta. 

Vakuutuksetkaan eivät poista asukkaan vas-
tuuta. Välillä unohdetaan ilmoittaa vioista ja 
jossakin on syntynyt vesivahinko, kun asukas on 
nukahtanut suihkun alle ja tukkinut lattiakaivon. 
Viemäri tukos on voinut aiheutua wc-pönttöön 
tukitusta vaipasta tai muusta jätteestä. 

- Asukkaalla on velvollisuus 
ilmoittaa aina heti selvää hengen- tai terveysvaa-
raa aiheuttavasta sähkö- tai muusta laitteesta. 
Jos viallinen laite aiheuttaa vahinkoa muille, voi 
asukas joutua edesvastuuseen lainkin silmissä. 
Taloyhtiö ei ole vastuussa tämäntyyppisistä vi-
oista, jos niistä ei ole sille ilmoitettu. Aina koti-
vakuutuskaan ei korvaa aiheutunutta vahinkoa. 
Esimerkiksi suihkuun nukahtamisesta seuran-
nutta vesivahinkoa ei välttämättä korvata, jos 
syynä on alkoholi, Oja toteaa.

- Isokin vahinko syntyy helposti yksin käy-
mään jätetyn pyykin- tai astianpesukoneen vuo-
taessa tai päälle jätetyn kodinkoneen syttyessä 
palamaan. Siksi koneita pitäisi valvoa aina niitä 
käytettäessä ja sulkea sekä sähkölaitteet että ve-
sihanat käytön jälkeen. Jos asukas on itse asen-
tanut koneen väärin, ei vakuutuskorvausta vält-
tämättä saa täysimääräisenä. Yleisenä sääntönä 
on, että omasta törkeästä huolimattomuudesta 
tai tahallisuudesta johtuvia vahinkoja ei korvata. 
Voi myös olla, että kiinteistövakuutuksesta mak-
settuja korvauksia joudutaan perimään takaisin 
yksittäisiltä kansalaisilta, Oja sanoo.

- Asukkaiden on syytä aina tutustua vakuu-
tusyhtiöstä vakuutuskirjan mukana saamiinsa 
vakuutusehtoihin ja suojeluohjeisiin, Iina-Maria 
Oja korostaa.

Auroranlinnan uudistetut nettisivut avattiin vuo-
den 2009 alussa osoitteessa www.auroranlinna.fi .

Osallistu sivuston kehittämiseen ja anna 
meille sekä palautetta että halutessasi kehitys-
ehdotuksia nettisivujemme palautelomakkeella.

Kaikkien viimeistään 14.8.2009 osallistunei-

den kesken arvotaan viisi Finnkinon leffalippu-
pakettia. Arvontaan pääsevät mukana viimeis-
tään 14.8.2009 palautelomakkeen täyttäneet, 
jotka ovat jättäneet palautteen mukana myös 
yhteystietonsa.

Vain kotivakuutus 
suojaa kodin tavarat

VASTAA JA VOITA LEFFALIPPUJA

Esimerkiksi asukkaiden pyörät ja muu irtaimisto vakuu-
tetaan asukkaiden itsensä ottamilla vakuutuksilla. 
Kotivakuutukseen voi liittää myös esimerkiksi matka-
vakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 
kaikille perheenjäsenille.
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Kaunis ja hyvin hoidettu piha on kotitalon helmi 
etenkin kesäaikaan. Viihtyisä piha vaatii kui-
tenkin paljon työtä ja välinpitoa. Jokainen asu-
kas vaikuttaa toiminnallaan lähiympäristöönsä. 

- Istutusten turmeleminen tai pihakalusteiden 
rikkominen ei ole ongelma Auroranlinnan ta-
loissa. Sotkeminen ja roskaaminen sekä autojen 
pysäköinti minne sattuu ovat riesana monessa 
talossa. Siksi on välillä turhauttavaa yrittää pi-
tää asuinympäristöä viihtyisänä. Vastapainok-
si on sitten ihanaa, kun meille tuodaan joskus 
kahvit ja pullat pihalle istutuksia hoitaessamme, 
kertoo työnjohtaja Saija Asikainen Lassila & Ti-
kanoja Oyj:n viheryksiköstä.

Auroranlinna on panostanut
 piha-alueisiin. Pihoja tai leikkipaikkoja on kun-
nostettu pihasuunnittelija Marko Pirttijärven 
suunnitelmien mukaan ja pihat myös pidetään 
kunnossa. Auroranlinnan lähes kaikki pihat 
hoitaa nyt kilpailutuksen jälkeen Lassila & Ti-
kanojan viheryksikkö. Nyt hoitosuunnitelmat 
ja pihat vastaavat toisiaan ja edellytykset hoitaa 
pihoja hyvin ovat kunnossa. Leikkipaikkoja on 
korjattu uusien määräysten mukaisiksi.

- Yhtiö on käyttänyt pihojen kunnostami-
seen viimeisen noin kolmen vuoden aikana 
useita miljoonia euroja. Isoja korjaustöitä on 
tehty mm. Kannelmäessä Klaneettitie 11:ssä ja 
Malminkartanon Luutnantinpolku 7:ssä sekä 
peruskorjausten yhteydessä. Nyt alkamassa on 
Ummeljoentien ja Kaukopääntien kohteiden yh-
teisen pihan sekä Kirkkonummen Heikkilätorin 
pihan uusiminen, Pirttijärvi kertoo.

- Pihan korjaamisen tarve 
lähtee usein tarpeesta saada pintavedet hallin-
taan. Kunnon salaojitus ja pintavesien ohjailu 
pitää rakenteet kuivina ja pihat kivana käyttää 
märälläkin kelillä. Esimerkiksi Ummenjoentiel-
lä ei ole päässyt liikkumaan ilman kumisaap-
paita kovan sateen jälkeen. Myös piha-aita on 
siellä lopussa, Pirttijärvi tietää.

- Pihat myös täytyy pitää kunnossa. Siksi 
pihojen hoito on nyt keskitetty alan ammatti-
laisille. Suunnitelmissa on selkeästi määritelty, 
koska esimerkiksi nurmikko ja erilaiset istutuk-
set pitää leikata. Lisäksi Lassila & Tikanojan 
väki voi tutkia kuntotutkallaan puiden kunnon, 
Pirttijärvi esittelee.

- Yhtään puuta ei kaadeta turhaan, mutta jos 
puu aiheuttaa turvallisuusriskin, ryhdytään toi-
miin. Pihan hoitoon kuuluu nurmikon, pensai-
den, kukkaistutusten ja puiden hoidon sekä rik-
karuohojen torjunnan ohella mm. kanttaus eli 
huolehdimme, etteivät istutukset ja nurmikko 
valloita esimerkiksi kulkuväyliä ja leikkipaik-
koja. Marko Pirttijärvi on tehnyt erinomaiset 
kartat pihoista. Helpottaa suuresti työtämme, 
kun ei tarvitse soitella ja kysellä mitä missäkin 
pitäisi kasvaa, Saija Asikainen toteaa.

- Auroranlinnassa on panostettu 
valvontaan
 kiitettävästi. Pidämme säännöllisesti työmaa-
kokouksia yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa. 
Niissä sekä tilaaja että hoito-organisaatio tuovat 
esille havaintojaan ja käytäntöjä kehitetään yh-
dessä, jos on tarvetta, Marko Pirttijärvi sanoo.

- Pihanhoidosta kiinnostuneet asukkaat voi-
vat osallistua töihin yhteisissä pihatalkoissa, 
joita järjestämme mielellämme asukastoimi-
kuntien kanssa. Varsinaiset hoitotoimet eli esi-

merkiksi leikkaamiset ja kitkennät sekä lannoi-
tukset ja rikkaruohon torjunnat voi tehdä vain 
ammattilainen, mutta varsinkin pihojen hara-
vointiin ja siivoamiseen sekä piharakenteiden 
kunnostukseen ja maalaamiseen kaikki ovat 
tervetulleita. Me haravoimme käsin ja viemme 
roskat pois pressun päällä kantamalla, joten sii-
nä on puuhaa muillekin. Syksyllä lehdet tosin 
murskataan sopivissa oloissa ruohonleikkuuko-
neella ja jätetään lannoittamaan pihaa nurmen 
tapaan, joten aina haravointityötä ei välttämättä 
ole. Ja sehän on asukkaista itsestä kiinni, kuin-
ka paljon roskia pitää siivota, Saija Asikainen 
muistuttaa.

Kotipihasi on 
hyvässä hoidossa 

Saija Asikainen ja Marko Pirttijärvi näyttävät, että 
nykyvaatimuksien mukaiset pihakeinut ovat turval-
lisia käyttää. Luutnantinpolku 7:n piha kunnostettiin 
viime kesänä.

Rikkaruohoja voi torjua myös käyttämällä kariketta. Luutnantinpolku 7:ssä uusittiin pihatöiden yhteydessä myös sisäänkäynnin edusta.

Saija Asikainen ja Marko Pirttijärvi näyttävät, että 



Helsinki pursuaa 
tekemistä tänä kesänä

Monelle ei tule mieleen, että kesän ja loman voi 
viettää stressittä kotona Helsingissä. Helsinki 
on kesällä kuin yksi suuri tapahtuma- ja teema-
puisto.

- Helsingissä on valtavasti kaikenlaista kai-
kille. Tänä kesänä on erityisen paljon kulttuuri-
tarjontaa. Linnanmäki ja Korkeasaari ovat per-
heille suunnatussa tarjonnassa vain jäävuoren 
huippu, kertoo johtava matkailutiedottaja Nina 
Lager.

- Kannattaa ehdottomasti aloittaa kesän 
vietto käymällä Helsingin kaupungin matkai-
luneuvonnassa Pohjoisesplanadi 19:ssa. Meiltä 
saa runsaasti materiaalia kesän ohjelman suun-
nitteluun, Lager jatkaa.

Matkailuneuvonnan 
henkilöstö osaa etsiä tietoa kysymykseen kuin 
kysymykseen. Nina Lager pinoaa muutamassa 
hetkessä pöydälle parikymmentä esitettä tai 
tulostetta.

- Kulttuurin megatapahtumien vaihtoehtoina 
ovat esimerkiksi elokuussa uudelleen avattava 

Taidehalli eduskunnan vieressä, osaksi Seu-
rasaari-päivää Tamminiemen museon kanssa 
sopiva Helsingin Taidemuseo Meilahdessa 
sekä koko kesän Espan lavalla jatkuva musiik-
kitarjonta. Seurasaaren kansanpuisto täyttää 

tänä vuonna 120 ja ulkoilmamuseo 100 vuotta. 
Seurasaaren juhlavuoden ohjelmasta on oma 
esitteensä. Myös esimerkiksi Suomenlinnasta, 

Kumpulan ja Uimastadionin maauimaloista 
sekä pääkaupunkiseudun opastetuista luonto-
retkistä, on tehty oma esite, Lager esittelee.

Museoratikka alkaa kulkea punaisen olutra-
tikan ohella kokeiluluontoisesti muutamana vii-
konloppuna kesällä 2009. Asiasta saa lisätietoja 
osoitteesta www.stadinratikat.fi .

Meri ja kaupunkilaisille avoimet saaret 
ja normaalit risteilyt sopivat kaikenikäisille. 
Aikuisille Nina Lager ehdottaa esimerkiksi 
Musakesä-nimellä kulkevia viihderisteilyjä. 
Heinä-elokuun vaihteessa Rautatientorilla on 
taas Suuret oluet – pienet panimot –olutfesti-
vaali, joka tuo kaupunkiin laajan kirjon koti-
maisten pienpanimoiden oluita.

Mielenkiintoinen on myös mm. Kaurismä-
kien elokuvien tunnelmia aistiva ja polkuja 
seuraava kiertomatka, johon saa hyviä etappeja 
Nordic Oddity -esitteestä. Design District Hel-
sinki –esitteeseen on kerätty 170 design-tuot-
teita keskustassa myyvän liikkeen tiedot. Ko-

misario Palmun jalanjäljillä –esitteen voi goog-
lata HKL:n kaupunkilomien tärppinä netistä.

- Elokuussa ovat mm. Art goes Kapakka, 
Stage – Helsinki Theatre Festival ja Taiteiden 
yö. Helsingin Juhlaviikkoja vietetään eri puo-
lilla kaupunkia 14. – 30.8. Kaisaniemenlahden 
Dragon-lohikäärmesoudut järjestetään 12. – 14. 
elokuuta, Lager poimii tapahtumakalenterista.

Matkailuneuvonta kertoo 
sekä lähiöiden että keskustan tapahtumista 
ajantasaisesti netissä olevassa tapahtumaka-
lenterissa. Osoitteesta www.visithelsinki.fi  saa 
erinomaisen kuvan Kesä-Helsingistä ja sen oh-
jelmatarjonnasta. Sieltä voi tulostaa myös mo-
nia esitteitä. Tarjolla on mm. Matkailijan opas 
ja Kävellen Helsingissä –esite.

Kesälomailijaa auttavat myös Pääkaupunki-
seudun Ulkoilukartta, kolme ohjeistettua reit-
tiä sisältävä uudistettu Helsingin pyöräilykartta 
sekä turistikartat Helsingin keskustasta ja pää-
kaupunkiseudusta. Kartat voi hakea matkailu-
toimistosta Pohjoisesplanadilta.

Pohjoisesplanadi 19:n matkailuneuvonta palvelee 
turistien lisäksi myös helsinkiläisiä, lupaa kaupungin 
johtava matkailutiedottaja Nina Lager (oik.). Taustalla 
asiakkaita palvelee myös matkailutiedottaja Riitta 
Kokkonen. Matkailuneuvonta on auki jouluaattoa 
ja joulupäivää lukuun ottamatta läpi vuoden.

konloppuna kesällä 2009. Asiasta saa lisätietoja 
osoitteesta www.stadinratikat.fi .

ja normaalit risteilyt sopivat kaikenikäisille. 
Aikuisille Nina Lager ehdottaa esimerkiksi 
Musakesä-nimellä kulkevia viihderisteilyjä. 
Heinä-elokuun vaihteessa Rautatientorilla on 
taas Suuret oluet – pienet panimot –olutfesti-
vaali, joka tuo kaupunkiin laajan kirjon koti-
maisten pienpanimoiden oluita.

Stage – Helsinki Theatre Festival ja Taiteiden 
yö. Helsingin Juhlaviikkoja vietetään eri puo-
lilla kaupunkia 14. – 30.8. Kaisaniemenlahden 
Dragon-lohikäärmesoudut järjestetään 12. – 14. 
elokuuta, Lager poimii tapahtumakalenterista.

Matkailuneuvonta kertoo 
sekä lähiöiden että keskustan tapahtumista 
ajantasaisesti netissä olevassa tapahtumaka-
lenterissa. Osoitteesta www.visithelsinki.fi  saa 
erinomaisen kuvan Kesä-Helsingistä ja sen oh-Pohjoisesplanadi 19:n matkailuneuvonta palvelee 

turistien lisäksi myös helsinkiläisiä, lupaa kaupungin 

Esimerkiksi saaret ja risteilyt antavat Helsingissä nopeasti vastauksen kesäkysymykseen ”äiti, mitä tehtäisiin tänään”.

Uuteen Cafe Jugendiin, joka on yksi Helsingin nähtä-
vyyksistä, pääsee suoraan matkailuneuvonnasta.

Jos lähdet lomalla pitemmäksi aikaa pois 
kotoa, muista ainakin:
• katsoa, että ikkunat ja piha/parvekeovet 

ovat kiinni
• sammuttaa virta televisiosta yms. sähkö-

laitteista
• varmistaa, että kaikki hanat ovat kiinni
• tehdä jakelun keskeytys tai tilapäinen 

osoitteenmuutos sekä postiin että sano-
malehteen

• kertoa tutulle naapurille, että olet poissa
• sopia kukkien kastelusta

Muistilista loman ajalle


