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Esimerkiksi Parmaajantie 4:ssä sekä Vartioky-
lässä sijaitsevassa Ummeljoentie 14 – Kauko-
pääntie 11:ssä asukkaat ovat perustaneet talo-
toimikunnan toisaalta talon kerhohuoneen hyö-
dyntämiseksi ja toisaalta asukkaiden yhteiseksi 
keskustelukanavaksi Auroranlinnaan päin.

- Auroranlinnan kannalta on hyvä, kun 
asukkaat pohtivat yhdessä kotitalonsa asioi-
ta ja tuovat yhteisen mielipiteensä esimer-
kiksi talon elämään liittyvistä asioista tie-

toomme. Jos jokainen asukas 
kertoo näkemyksensä erikseen, 
on yleensä vaikea hahmottaa, 
mitä mieltä talossa kokonai-
suutena ollaan. Kerhohuoneiden 
saaminen asukkaiden käyttöön 
edellyttää, että talotoimikunta ottaa tilan käy-
tön ja avaimet vastuulleen, toteaa toimitusjoh-
taja Leena Raineranta.

Parmaajantiellä talo toimikuntatyöstä 
on jo usean vuoden kokemus. Talossa oli ol-
lut vilkasta asukastoimintaa 1990-luvun alus-
sa, mutta sitten väki vaihtui ja yhteistoiminta 
hiipui.

- Uudelleen aloitimme vajaat 3 vuotta sitten. 
Kerhohuone oli silloin täynnä romua ja muu-
tenkin aika heikossa kunnossa. Nyt yhtiö on 
remontoinut sen ehdotuksiamme kuunnellen ja 
saimme Auroranlinnalta rahaa myös kalustuk-
sen uusimiseen. Kerhohuone on ollut sekä yhtei-
sessä että asukkaiden omassa käytössä. Täällä 
on mm. pidetty kerhohuoneen avajaisjuhlat, 
asukaskokous, lapsille itsenäisyyspäiväjuhlia 
ja perhejuhlia. Perhepäivähoitajana olen tullut 
välillä lasten kanssa tänne, kun kelit eivät ole 
suosineet ulos menoa, talotoimikunnan sihtee-
rinä yhdessä puheenjohtaja Kirsti Ruokolaisen 
kanssa toimintaa vetänyt Piia Kiema kertoo.

Tarja Kekkonen, Ulla Lindqvist ja Piia Kie-
ma pitävät tällä hetkellä 8-jäsenistä talotoimi-
kuntaa mukavana osana vapaa-aikaa. Kivan 
hengen aistii kunkin läsnäolijan puheesta, joka 
pulppuaa iloisena porinana asiasta toiseen ja 
kolmanteen. Yhdessä on toki myös seurattu ta-
lon asioita ja mm. tehty tiedote jätteiden käsitte-
lystä, kun jäteastioiden ympärille kertyi välillä 
Sortti-asemille kuuluvaa tavaraa. Pihatalkoot 
ovat samaten osa asukastoimintaa. Toiminnan 
pääasia ovat yhteistä viihtyvyyttä ja naapuri-
henkeä lisäävät asiat. Aktiivit toteavat myös 
yhteen ääneen, ettei talotoimikunnan jäsenyys 
ole kenellekään minkäänlainen rasite.

- Kerhohuoneen käytölle olemme tehneet 
selkeät säännöt. Avain luovutetaan esimerkik-
si vain aikuisille ja vain ennalta määrätyksi 
ajaksi kuittausta vastaan. Kaikki tavarat on 
inventoitu, että tiedämme, jos jotain on hävin-
nyt. Asukkailla on ehdoton velvollisuus viedä 
sinne tuomansa omat tarvikkeet tilan laina-ajan 
päättyessä pois. Näin uskomme kerhohuoneen 
myös pysyvän priimakunnossa, kerhohuoneen 

Talotoimikunnan 
perustaminen 
kannattaa
Suosittelemme kyllä talotoimikunnan perustamis-
ta kaikissa Auroranlinnan taloissa, sanovat 
suutarilalaisen Parmaajantie 4:n asukasaktiivit 
Piia Kiema, Ulla Lindqvist ja Tarja Kekkonen.

Tarja Kekkonen (vas.), Ulla Lindqvist ja Piia Kiema kuuluvat Parmaajantien 

asukastoimikuntaan. He ja muut jäsenet pitävät talotoimikuntaa ja asukkai-

den yhteistoimintaa mukavana osana vapaa-aikaa.

Auroranlinna on kunnostanut talotoimikunnan toiveita 
kuunnelleen Parmaajantie 4:n kerhotilan ja tukenut myös 
sen kalustamista. Osa kalustosta on saatu lahjoituksena.



avainvastaavina toimivat Ulla Lindqvist ja Piia 
Kiema kertovat.

Auroranlinnalle talotoimikunta on tehnyt 
ehdotuksia jokapäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Tarja Kekkonen mainitsee niistä esi-
merkkinä pihan tuhka-astiat ja Ulla Lindqvist 
rappujen porrasharjat, joita molempia on toivottu. 
Lisäksi on keskusteltu yhtiön kanssa talojen hoi-
toon, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvistä 
asioista.

- Toiminta alkoi ihan meidän asukkaiden 
omasta aloitteesta. Otimme yhteyttä Auroran-
linnaan ja saimme sieltä myönteisen vastaan-
oton toiveillemme kerhohuoneen kunnostami-
sesta. Vaikka asukkaat vaihtuvat määräaikaisten 
vuokrasopimusten loppuessa, olemme onnistu-
neet saamaan toimintaan myös uusia asukkaita, 
iloitsevat Ulla Lindqvist, Tarja Kekkonen ja Piia 
Kiema.

Vartiokylässä talotoimikunta on elvyttä-
mässä toimintaansa uusien aktiivien vetämänä. 
Maaliskuussa talon kerhohuoneessa pidetyssä 
kokouksessa puheenjohtaja Maire Vilokki ja 
sihteeri Merja Reinikainen saivat Minna Kyröltä, 
Teija Koskiselta, Ira Leitarulta, Ritva Myllärisel-
tä ja Marko Nikulaiselta sekä paljon ehdotuksia 
kerhohuoneen käytöstä että ylös monta asiaa, jos-
ta toivottiin puhuttavan yhtiön edustajien kanssa.
Kiinteistössä tehtiin viime kesänä piharemont-
ti ja nyt talotoimikunnan toiminnan uudelleen 
käynnistymisen myötä edessä on kerhohuoneen 
kunnostus.

- Olemme Merjan kanssa esimerkiksi hankki-
neet tänne jo uudet verhot, matot ja tauluja sei-
nälle sekä siivonneet paikkoja. Mutta kyllä tämä 

vaatii vielä pintaremontin, että tila on viihtyisä, 
Maire Vilokki kertoo.

Maaliskuun kokouksen pääasia oli miettiä, 
miten kerhohuonetta voi hyödyntää. Toki kes-

kustelu meni myös muihin talon asioihin, esimer-
kiksi talven lumitöihin ja asukkaiden remontti-
toiveisiin, jotka etenkin sihteeri listasi tarkkaan 
muistiin. 
 
Kerhohuone tulee olemaan vilkkaassa 
käytössä Ummeljoentie-Kaukopääntiellä. Talon 
naiset päättivät alkaa kokoontua heti kevääs-
tä lähtien pari kertaa kuukaudessa torstaisin. 
Ajatus on irtautua vähän arjesta, jutella ja ehkä 
tehdä käsitöitä tai jotain muuta mukavaa. Paki-
lan työkeskuksesta yritetään saada tilaan myös 
kangaspuut, joiden hankintaan Auroranlinna on 
luvannut tukea. Paikallaolijat lupasivat myös tuo-
da omia ompelu- ja saumauskoneitaan yhteisiin 
tilaisuuksiin, jos on tarvetta.

Talon lapset olivat palaverissa myös kaik kien 

Lumitalvi 
näkyy pihoilla 
pitkään
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Päättymässä oleva talvi on ollut kai-
kille kiinteistöjen kanssa työskentele-
ville poikkeuksellisen vaativa. Lunta 
on tullut pääkaupunkiseudun oloihin 
poikkeuksellisen paljon ja niin huol-
tokalusto kuin kiinteistönhoitajatkin 
ovat olleet tosi tiukoilla. Lunta on tul-
lut monin paikoin enemmän kuin on 
voitu ajaa pois. Lumi on tuonut lisäk-
si lisätyötä siivoukseen ja pakkasen 
takia osa asukkaista on kokenut asun-
tonsa kylmäksi.

Lumen kanssa on yritetty tehdä töi-
tä parhaan mukaan, mutta valitetta-
vasti lumen auraamiseen ja poistoon 
ei ole ollut käytettävissä rajattomasti 
kiinteistönhoitajia, kalustoa eikä ra-
haa. Lunta on ollut pakko kasata kiin-
teistöjen pihoille ja monin paikoin esi-
merkiksi parkkipaikoilla osa lumitöis-
tä on jäänyt paikan haltijoiden 
hoidettaviksi. Muista talven aikana 
esiin nousseista ongelmista esimerkik-
si asunnon lämpötila on usein asia, 
johon puuttuminen vaatii koko talon 
lämmitysverkoston sulkemisen. Siksi 
sellaiseen työhön ei ole lähdetty ko-
valla pakkasella.

Yhtiön toimisto ja teille Auroran-
linnan kiinteistöjen asukkaille palve-
luita tuottavien yritysten henkilökun-
ta ovat yrittäneet selvitä poikkeustal-
vesta parhaalla mahdollisella tavalla. 
Silti lumi, jää ja lämpötilan noustessa 
loska ja märkä pysyvät pihoilla pit-
kään. Istutukset tarvitsevat aikaa toi-
puakseen talven rasituksista. Anne-
taanhan nurmikkoalueiden kuivua 
kaikessa rauhassa.

Kevät on tullut ja pian saamme taas 
nauttia Suomen kesästä. Aurinkoisia 
päiviä teille kaikille.

Leena Raineranta
toimitusjohtaja
Auroranlinna

Maire Vilokki (vas.) on Ummeljoentien ja Kaukopääntien talojen yhteisen talotoimikunnan puheenjohtaja ja 

Merja Reinikainen sihteeri.

Myös Ira Leitarusta on mukavaa, että Ummeljoentien 
kerhotila saadaan taas asukaskäyttöön.



mielissä. Teija Koskinen lupasi alkaa pitää joka 
toinen lauantai alkuiltapäivällä pyhäkoulua 
lapsille, mikä antaa tietysti vanhemmille mah-
dollisuuden vaikka käydä asioilla. Pyhäkoulun 
jälkeen kerhohuone varataan loppuiltapäiväksi 
10-15 –vuotiaille pelailua ja yhdessäoloa varten. 
Yli 15-vuotiaat puolestaan saavat käyttää tilaa 
perjantai-iltoina. Ajatuksena on, että yli 10-vuo-
tiaat lapset saavat olla tilassa pääosin keskenään, 
mutta että joku aikuinen on aina avainten haltija 
ja sulkee kerhohuoneen nuorten poistuessa.
Toki myös talon miehet halutaan saada tilan 
käyttäjäksi heitä kiinnostavalla tavalla, kun 
toiminta kerhohuoneessa alkaa täysillä remon-
tin jälkeen. Kaikkiin asukkaisiin liittyen kes-
kusteltiin siitä, voisiko lenkkisaunavuoroja ja 
kerhohuoneen tilojen käyttöä liittää jotenkin 
yhteen, kun saunat ovat samassa rakennuksessa 
kuin kerhotila.

Auroranlinna on 
luvannut järjestää uu-
den pihan kunniaksi 
talon asukkaille pi-
hajuhlat. Sen jälkeen 
asukastoim innan 
vastuu on talotoi-
mikunnalla, joka 
aikoo kerätä rahaa 
mm. kirpputoreilla 
kerhohuoneen ka-
lustamiseen, toi-
mintatarvikkeisiin 
ja yhteisen pihag-
rillin kaasuun. 
Näin ei olla vain 
yhtiöltä saatavan 
toimintatuen va-
rassa.

Vuoden 2009 alussa kaikki Auroranlinnan talot 
siirtyivät yhteiseen vikailmoituspalveluun. Ra-
portit ensimmäiseltä käyttövuodelta osoittavat 
asukkaiden oppineet käyttämään palvelua hyvin. 
Kun ilmoituksia ja toimenpidepyyntöjä voi nyt 
tehdä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena 
päivänä ja tieto vikailmoituksista menee huolto-
kirjaohjelmaan ja siten aina varmasti myös Au-
roranlinnalle, on asukkaiden palvelu parantunut 
selvästi aiempaan verrattuna.

- Uuden järjestelmän ansiosta voimme nyt 
seurata, mitä ilmoituksia taloista tulee, sekä näh-
dä, miten tarvittavat työt tehdään. Vuonna 2009 
järjestelmään kirjattiin 3377 vikailmoitusta tai 
palvelupyyntöä, joista oli vuodenvaihteessa vielä 
työn alla vain vajaat 30. Auroranlinnan taloissa 
asuvat ovat vastuullista väkeä eli soittavat tai 
laittavat viestiä palvelukeskukseen vain asiasta. 
Yli 3000 yhteydenotosta 140 oli kuitenkin lopulta 
sellaisia, ettei niistä aiheutunut jatkotoimenpitei-
tä, esittelee edellisvuoden tapahtumia tekninen 
isännöitsijä Juhani Simonen.

- Lähellekään kaikki yhteydenotot eivät liitty-

neet vikoihin. Moni asiakas soitti palvelupyynnön 
takia. Niitä ovat esimerkiksi pyynnöt saada uusi 
nimi oveen, Simonen jatkaa.

- Soitoista liki 450 oli oven avauspyyntöjä, kun 
asukas oli unohtanut avaimensa. Ovenavauksista 
päivällä ja päivystysaikana aiheutuu turhia kuluja 
sekä asukkaalle että yhtiölle, huokaisee Simonen.

Yhteydenotto palvelukeskukseen tuottaa 
parhaan tuloksen, kun soittaja tai netin kautta il-
moituksen tekevä kuvaa mahdollisimman hyvin, 
mistä asiassa on kyse, sekä jättää yhteystietonsa 

huoltomiehen yhteydenottoa varten. Työt pyritään 
tekemään kustannussyistä huoltoyhtiön normaa-
lina päivätyönä eli arkisin kello 8 ja 16 välillä. 
Vuonna 2009 vikailmoitus- ja päivystyspalvelun 
tuottava SOL Palvelut joutui tekemään kiireel-
lisenä päivystystyönä ilta-, yö- tai viikonloppu-
aikaan yli 400 käyntiä Auroranlinnan taloissa 

jonkin kiireellisen korjauksen takia.

- On tärkeää, että kaikista havaituista 
vioista ollaan yhteydessä heti. Jos esi-
merkiksi vesihana alkaa tiputtaa tai wc-istuin 
vuotaa tai jokin sähköpistoke tai uuni on rikki, 
on asukkailla lainkin mukaan velvollisuus kertoa 
siitä kiinteistönomistajalle heti vikailmoituspal-
velun kautta. Jos todetaan, että jokin kiinteistön 
korjattavaksi kuuluva vika on saanut rauhassa 
paheta asukkaan välinpitämättömyyden takia, 
voivat aiheutuneet vahingot jäädä asukkaan 
maksettavaksi, Simonen muistuttaa asukkaan 
velvollisuuksista.

Auroranlinnalla on myös ikäviä kokemuksia 
asukkaiden huolimattomuuden takia aiheutuneis-
ta vahingoista. Jos vaikkapa astianpesukoneen 
letku vuotaa hiljalleen ja aiheuttaa vesivahingon 
keittiökaapistossa ja rakenteissa, on vahingoista 
vastuussa asukas eikä kiinteistö. Tällaisesta on 
kertynyt asukkaille tuhansien eurojen laskuja. 
Siksi on tärkeää, että astianpesukoneet asennu-
tetaan ammattilaisella ja että laitteiden alla on 
turvakaukalo, joka suojelee rakenteita ja auttaa 
vian havaitsemista.

- Meillä on ollut myös muutama tapaus, jossa 
asukas on nukahtanut suihkuun ja tukkinut vie-
märin suuaukon. Isoin näin aiheutunut vesivahin-
ko maksoi yli 30.000 euroa. Vastuu on vahingon 
aiheuttajalla, Juhani Simonen tähdentää järjen 
käytön merkitystä.

Vikailmoituspalvelu 
on osoittanut tehonsa
Auroranlinnan 24/7-periaatteella toi-
mivaa vikailmoituspalvelua on opittu 
käyttämään hyvin. Palveluhan toimii 
kaikista kohteista joko soittamalla nu-
meroon 010 286 6245 tai tekemällä 
vikailmoituksen netissä osoitteessa 
www.auroranlinna.fi.

Kaikki vikailmoitukset ja palvelupyynnöt kirjataan 
24h-palvelussa muistiin ja näin yhtiö voi seurata, että 
työt myös tulevat tehdyksi.

Marko Nikolainen, Ritva Myllärinen, Minna Kyrö ja Teija Koskinen olivat ideoimassa 
Ummeljoentie-Kaukopääntien talojen kerhohuoneen käyttöä.



Kaikissa Auroranlinnan kiinteistöissä on pe-
lastussuunnitelma. Talokohtaiset väestönsuojat 
tarkastetaan säännöllisesti, kuten laki vaatii. Nyt 
toiveissa on, että asukkaiden piiristä löytyisi jo-
kaiseen kiinteistöön oma turvallisuuspäällikkö 
tai väestönsuojan hoitaja.

- Talon ja väestönsuojan tunteva asukas on tär-
keä osaaja poikkeustilanteessa. Suojaa voi tarvita 
vaikkapa ilmaan päässeen myrkkykaasun takia. 
Turvallisuuspäälliköllä tai väestönsuojan hoita-
jalla on hallussaan oikeat avaimet, ja hän osaa 
johtaa normaalioloissa usein varastokäytössä 
olevan väestönsuojan ottamista suojakäyttöön, 
muistuttavat Auroranlinnan tekninen isännöit-
sijä Juhani Simonen ja toimitusjohtaja Leena 
Raineranta.

- Auroranlinna järjestää turvallisuuspäälli-
köksi tai väestönsuojan hoitajiksi ilmoittautuville 
tarvittavan koulutuksen. Kokemus on osoittanut, 
ettei tehtävä vaadi paljon työtä eikä aikaa. Hätä-
tilanteessa talossa asuvasta turva-asioiden osaa-
jasta on kuitenkin valtavasti hyötyä, Raineranta 
kannustaa asukkaita aktivoitumaan.

Kaikkien Auroranlinnan taloissa olevien 
kiinteistökohtaisten väestönsuojien kuntoa val-
votaan säännöllisillä tarkastuksilla, joiden teosta 
vastaa Auroranlinnan kumppanina Rabest Oy. 

Osa asukkaille tarkoitetuista väestönsuojista on 
alueellisia ja sijaitsevat siis muualla kuin kiin-
teistössä.

- Myös meille on eduksi, jos voimme olla ta-
lossa yhteydessä asukasyhteyshenkilöön ennen 
väestönsuojan tarkastusta. Näin varustekomeron 
avaimia ei tarvitsisi hakea huoltoyhtiön toimis-
tosta ja pääsisimme varmasti tarkastamaan myös 
ne väestönsuojalaitteet, jotka ovat normaalisti esi-
merkiksi jonkin asunnon lukitun verkkokellarin 
sisäpuolella, kertoo Rabest Oy:n Jaakko Luoto.

- Testaamme suojan ja sen laitteiden toimin-
nan lain vaatimalla tavalla ja tarkistamme siellä 
olevat väestönsuojatarvikkeet. Pidämme kirjaa, 
milloin joditabletit, ensiaputarvikkeet, vedensäi-
lytysaineet, naamarien suodattimet ja valaisimien 
paristot vanhenevat ja tuomme vuositarkastuksen 
yhteydessä tarvittaessa vanhentuvien tilalle uu-
det. Samalla tietysti tarkistamme kaikki muut 
väestönsuojan käyttöön liittyvät asiat ja kirjaam-
me ylös jatkotoimia varten asiat, joissa tarvitaan 
korjaamista. Ikävä kyllä ilkivalta ulottuu välillä 
väestönsuojiinkin, Jaakko Luoto kertoo.

- Työn pääasia ovat väestönsuojan laitteet ja 
tarvikkeet, mutta toki ohimennen silmäillään 
tiloja muutenkin. Palotarkastajat esimerkiksi 
vaativat, että kaikki kaasupullot, siis myös piha-
grillien, pitää poistaa välittömästi väestönsuojis-
ta. Kaasupullo voi nimittäin räjähtäessään tehdä 
tosi pahaa jälkeä. Me emme pulloja poista, mutta 
kirjaamme asian raporttiin huoltoyhtiölle tehtä-

väksi, Luoto lisää.

Kriisitilanteessa väestönsuoja on turva 
sekä sirpaleita, säteilyä että ilmassa olevia vaaral-
lisia aineita vastaan. Siellä on omien IV-koneiden 
tuottamana ylipaine ja happea sekä venttiilit, joi-
den ansiosta ulkoilma ei pääse sisälle, kun suojan 
tiivis erikoisulko-ovi on laitettu kiinni ja suljettu 
asiallisesti. 

- Väestönsuojassa on usein myös ns. käyttöo-
vi, joka ei ole tiivis. Senkin takia olisi hyvä, että 
asukkaista joku tietäisi varmasti, kuinka suoja 
otetaan asiallisesti käyttöön. Hän voisi talossa 
liikkuessaan myös seurata suojan kuntoa, ja et-
tei esimerkiksi väestönsuojan sijainnista kertovia 
tarroja ole revitty irti, Luoto toteaa.

Väestönsuojat ovat tavallisesti asukaskäytössä, 
etenkin verkkokellareina tai pyörä- ja urheiluvä-
linevarastoina. Kriisitilanteessa henkilökohtai-
set tavarat viedään suojasta asukkaiden tieltä. 
Suojaan saa siellä olevilla varusteilla nopeasti 
pystyyn väliaikaiset käymälät ja myös eteistilan, 
jonka kautta voi käydä ulkopuolella esimerkiksi 
mittaamassa säteilyä.

Kun lattia-alaa on varattu vain alle neliömetri 
per henkilö, on osaavasta väestönsuojan hoitajas-
ta tai turvallisuuspäälliköstä paljon hyötyä tilaan 
asettautumisessa. On hyvä miettiä esimerkiksi, 
mitä ruokatarvikkeita suojaan viedään. Jos talos-
sa on useita suojia, voi turvallisuusvastaava myös 
ohjata ihmiset tasaisesti eri suojiin.

Väestönsuoja on asukkaan 
lähiturvakeskus
Kriiseihin valmistautuminen on yksi 
osa yleisestä turvallisuudesta huoleh-
timista. Väestönsuoja on Auroranlin-
nan taloissa asuvillekin se lähiturva-
keskus, johon hakeudutaan kaasu- tai 
myrkkyvuodon, aseellisen hyökkäyk-
sen, radioaktiivisen laskeuman tai 
muun vastaavan uhatessa. Koulutettu 
suojeluvastaava olisi kriisitilanteessa 
tärkeä muiden opastaja jokaisessa 
asuintalossa.

Jaakko Luoto näyttää väestönsuojan raskasta ja tiivistä erityisovea, joka pitää sulkea kriisitilanteessa otettaessa suo-
jaa käyttöön. Normaalioloissa käytettävä käyntiovi ei anna poikkeusoloissa riittävää suojaa. Väestönsuojan sijainti 
on merkitty kuvan mukaisilla kolmiotarroilla. Valitettavasti tarroja revitään joskus irti.

Väestönsuojan erityislaitteet ja väestönsuojatarvikeko-
merossa olevat tavarat tutkitaan vuosittain tehtävässä 
tarkistuksessa. Esimerkiksi joditabletit uusitaan tarvit-
taessa.


