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 H
elsingin kaupunki teki suuren hallinnollisen uudistuksen 
viime kesänä. Nyt kaupunkia johtaa pormestari Jan Vapaa-
vuori. Vanhat virastot on lakkautettu ja toiminnot siirretty 

neljälle toimialalle, joita johtavat neljä apulaispormestaria.
Kiinteistö Oy Auroranlinna on ollut aiemmin kiinteistöviras-

ton alainen Helsingin kaupungin täysin omistama vuokrataloyh-
tiö. Nyt entisen kiinteistöviraston ja samalla Auroranlinnan asiat 
kuuluvat kaupunkiympäristön toimialalle. Toimialalla on kolme 
palvelukokonaisuutta, jotka ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, 
rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Toimialan työtä 
johtaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

UUdistUksen yhtenä ideana on helpottaa kaupunkilaisten 
elämää. Tähän liittyen on jo ennen hallintouudista muun muassa 
kehitetty uusia kokonaisvaltaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, van-
huspalvelukeskuksia ja perhekeskuksia sekä uudistettu kaupungin 
vuokra-asuntojen omistusta ja hallintoa.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut on aikomus keskittää 
aikaa myöten Kalasataman alueelle. Ideana on, että helsinkiläiset voi-

helsinki uudistui kesällä
helsingin kaupungin hallinto uusittiin täysin viime kesänä.  
asukkaiden palveluiden kannalta uudistus tuo korkeintaan parannuksia.

sivat hoitaa esimerkiksi lupa-asiat yhden luu-
kun periaatteella. Toistaiseksi työsuhdeasun-
tojen vuokrasopimuksiin ja irtisanomisiin 
liittyvät asiat hoidetaan kuitenkin edelleen 
toimialan asuntovuokrauksessa Sörnäisten-
katu 1:ssä. Samaten toimialan alaisuuteen 
kuuluva kaupungin vuokra-asuntojen väli-
tyksestä vastaava Stadin asunnot toimii edel-
leen osoitteessa Itämerenkatu 3.

Kaupungin ns. ara-vuokra-asunnot 
omistava Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka on myös jat-
kanut oman toimintansa kehittämistä. Tähän liittyen Heka yhdistää 
alueelliset isännöinti- ja huoltoyhtiönsä, niin, että niitä jää viisi. 
Tämä on jo muuttanut joidenkin alueyhtiöiden yhteystietoja, kun 
vuodenvaihteessa yhdistyvät yhtiöt ovat muuttaneet samoihin tiloi-
hin. Auroranlinnan asukkaiden kannalta tärkeät yhteystiedot on 
päivitetty nettiin auroranlinna.fi > Kohteemme sitä mukaa, kun 
muutoksesta on saatu tieto.

Vapaarahoitteisista VUokrataloista, joita käytetään 
pääosin kaupungin työsuhdeasuntoina, vastaa edelleen KOy Auro-
ranlinna. Ne Auroranlinnan asunnot, joita kaupunki ei tarvitse 
työsuhdeasunnoiksi, vuokrataan yhä vapaille markkinoille Stadin 
asunnot -palvelun kautta. Auroranlinnan asuntopalvelu palvelee 
myös entiseen tapaan yhtiön asukkaita osoitteessa Eevankatu 2.

VikailmoitUkset tehdään aUroranlinnan asUnnois-
sa edelleen sähköisesti täyttämällä lomake auroranlinna.fi-etusivun 
kautta tai soittamalla 24/7 -palvelunumeroon 010 286 6245. k

Auroranlinnan uusi toimitusjohtaja 
Tatu Rasia on jo tutustunut  

kaikkiin yhtiön taloihin.

 Työsuhdeasuntojen vuokrasopimusten  
tekemiset ja irtisanomiset hoidetaan yhä  
Sörnäistenkatu 1:ssä.



  positiivisia kokemuksia

 H
yvät asukkaamme, kirjoitan nyt ensimmäistä pääkirjoitusta tähän 
lehtiseemme Auroranlinnan toimitusjohtajana. Yhtiön pitkäaikainen 
toimitusjohtaja Leena Raineranta jäi kesän aikana eläkkeelle. Kiitos 

Leena tekemästäsi työstä ja hyviä eläkepäiviä.
Olen ehtinyt kesän aikana tutustua sekä itse yhtiöön että kaikkiin Auro-

ranlinnan kohteisiin. Ilolla voin todella, että eteen on tullut oikein positiivisia 
kokemuksia. Ensiksi kohtaamiset teidän asukkaidemme kanssa ovat olleet tosi 
miellyttäviä. Toiseksi Auroranlinnan taloja on hoidettu ja huollettu hyvin eikä 
mitään tikittäviä aikapommeja ole löytynyt. Ja kolmanneksi yhtiön toiminta 
sekä henkilökuntamme ammattitaito ja asenne on osoittautunut erinomaiseksi.

Tulin Auroranlinnaan 20 vuoden kokemuksella erilaisista kiinteistöalan teh-
tävistä. Työhistoriaani kuuluu kiinteistöjen isännöintiä, yllä- ja kunnossapidon 
johtamista, rakennuttamista, vuokralaisyhteistyötä, kiinteistökehittämistä sekä 
liikkeenjohtoa. Olen työskennellyt asunto-osakeyhtiöiden, vuokratalojen, liike-
rakennusten ja valtion erityiskiinteistöjen parissa. Koen, että tästä kaikesta on 
hyötyä työssä Auroranlinnan toimitusjohtajana, ja uskon, että kokemuksestani 
hyödytte myös te auroranlinnalaiset.

Arvostan työtäni Auroranlinnassa. Pidän sitä todellisena luottamustehtävä-
nä. Auroranlinnassa asiat pitää hoitaa sekä teitä asukkaita että koko kaupunkia ja 
kaikkia kaupunkilaisia ajatellen järkevästi, kustannustehokkaasti, ympäristöys-
tävällisesti ja etenkin tarjoten laadukkaita asumispalveluita nykyisille ja uusille 
helsinkiläisille. Kaikkea tätä teemme yhdessä kaupunkikonsernin toimialojen ja 
muiden toimijoiden kanssa.

Omassa työssäni etenkin yhteistyö asukkaiden, kaupungin ja palveluntuot-
tajien kanssa sekä asioiden ammattimainen ja ripeä eteenpäin vieminen ovat 
keskeisiä asioita. Samaa toki odotan koko henkilökunnaltamme sekä palvelun-
tuottajiltamme. k

Hyvää syksyä ja talven odotusta teille lehtisemme lukijat.
tatu rasia

toimitusjohtaja
kiinteistö oy auroranlinna

 T
atu Rasia on aloittanut kesällä työt Auro-
ranlinnan toimitusjohtajana yhtiön 
kannalta mielenkiintoisessa tilanteessa. 

Yhtiön asunnoista noin 75 prosenttia on vuok-
rattu Helsingin kaupungille vuokrattavaksi 
edelleen työsuhdeasunnoiksi. Sote-palveluissa 
työskentelevät ovat suurin yksittäinen asukas-
ryhmä Auroranlinnassa. Mitä heille käy, jos 
sote-uudistus vie palvelut maakuntien järjes-
tettäviksi?

– Lähtökohta on, että Auroranlinna tarjoaa 
työsuhdeasuntoja Helsingin kaupungille. Nyt 
ei ole vielä tiedossa, mitä vaikutuksia sillä on 
soten työsuhdeasuntoihin, jos sote-palvelut 
siirtyvät pois kaupungilta. Tiedotamme asiasta 
mm. nettisivujemme auroranlinna.fi Uutiset-
osiossa heti, kun asiasta tulee uutta tietoa, Rasia 
vakuuttaa.

– Ensisijainen neuvoni on, että nyt ei kanna-
ta hätääntyä. Asiat selviävät kyllä ajan kanssa. 
Ensin odotetaan, miten sote-uudistus etenee 
ja sitten, jos palvelut siirtyvät maakunnalle, 
mitä työsuhdeasuntojen osalta päätetään. On 

auroranlinna pitää mielellään nykyiset asukkaansa
sote-uudistus ja vuokrasopimusten 
määräaikaisuus huolestuttavat monia 
auroranlinnan asukkaita. ei kannata 
hätääntyä, viestii toimitusjohtaja tatu 
rasia. 

 O
len kesällä ehtinyt kiertää kaikki Auroranlinna kohteet. 
Talot ovat ikäisekseen oikein hyvässä kunnossa. Se kertoo 
osaltaan, että talojen ylläpidosta ja hoidosta vastaava hen-

kilökunta on ammattitaitoista ja työnsä laadusta välittävää. Kun 
haluamme tarjota laadukkaita asumispalveluita helsinkiläisille, on 
ollut miellyttävää nähdä, että perustuote eli asuintalot ja asunnot 
antavat siihen hyvät mahdollisuudet, Tatu Rasia kertoo.

– Asuntojen ja asuinolojen laatuun on panostettu mm. ilman-
vaihdon, lämmityksen ja energiankulutuksen asioita sekä pihojen 
viihtyisyyttä kehittäen. Asuinympäristön viihtyisyyden lisäämisek-
si olemme mm. parantaneet kodin jätteisiin liittyvää ohjeistusta 
sekä jätetilojen valvontaa ja siivousta. Samaten olemme kiinnittä-
neet huomiota irtojätteisiin ja kellaritiloihin jätettyyn roinaan sekä 
 niiden poisvientiin aiempaa nopeammin, Rasia kuvaa panostuksia 
asumisen viihtyisyyden lisäämiseksi.

helsingin kaUpUnki on keskittänyt ns. ara-vuokra-
asunnot Heka-yhtiöön ja muut vuokra-asunnot Auroranlinnan 

auroranlinnan talot hyvässä kunnossa
Uuden toimitusjohtajan tatu rasian ensivaikutelma auroranlinnasta on erittäin myönteinen. 

Auroranlinna on panostanut  
mm. jätetilojen siisteyden seurantaan. 
Niinpä tämäkin katos oli kuvattaessa 

miellyttävän siisti.



auroranlinna pitää mielellään nykyiset asukkaansa

vastuulle. Nyt Auroranlinna on tekemässä uutta ns. kovan rahan 
vuokrataloa Sörnäisiin.

– Uusi kerrostalo Käenkuja 6:een on Auroranlinnan oman toi-
minnan kannalta tietysti isoin lähiajan muutos. Se nousee samalle 
tontille kuin Käenkuja 6:ssa jo oleva vastikään peruskorjattu ker-
rostalomme. Ajatuksena on, että asunnot tulisivat vuokrattaviksi 
vuodenvaihteen 2018/2019 tienoilla.

sote-UUdistUs ja kaUpUngin organisaatioUUdistUs 
ovat asioita, joiden etenemistä ja vaikutusta Auroranlinnan toimin-
taan seurataan Auroranlinnassa tiiviisti. Ainakaan nyt kumpikaan 
ei tuo asukkaiden kannalta suurempia muutoksia.

– Odotamme omistajamme eli Helsingin kaupungin linjauksia 
ja informoimme kaikista asukkaisiin vaikuttavista asioista heti, kun 
tietoa tulee, mm. nettisivuilla auroranlinna.fi.

– Noin yleisesti toiminta osana kaupunkikonsernia on eduksi 
Auroranlinnalle ja asukkaillemme. Voimme hyödyntää konserni-
palveluja mm. hankintalakiin, lakiasioihin ja rahoituksen liittyvissä 
asioissa, mikä tuo sekä hyötyjä toimintaan että säästöjä. k

tumisen takia, ei ole mahdotonta, että asukas voisi jäädä entiseen 
Auroranlinnan asuntoonsa. Työntekijän kannattaa olla yhteydessä 
vuokranantajaansa ja kysyä, tarvitseeko kaupunki vielä asuntoa 
työsuhdekäyttöön. Jos kaupunki irtisanoo vuokrasopimuksensa 
Auroranlinnan kanssa, keskustelemme mielellämme asukkaan 
kanssa mahdollisuuksista jatkaa vanhassa asunnossa Auroranlinnan 
suorana vuokralaisena, Tatu Rasia kertoo.

– Eli jos työsuhteeseen perustuva vuokrasopimus päättyy, otta-
kaa ensin yhteyttä omaan vuokranantajaanne, ja selvittäkää, tar-
vitseeko kaupunki enää asuntoa. Sen jälkeen voitte olla yhteydessä 
Auroranlinnan asuntopalveluun ja keskustella mahdollisuudesta 
saada asuntoon suora vuokrasopimus. Uusi sopimus voidaan kui-
tenkin tehdä vain kaupungin vapaasti vuokrattaville asunnoille 
määrittelemillä ehdoilla, Rasia tiivistää.

VUokrasopimUksen määräaikaisUUttakaan ei kan-
nata pelätä, Tatu Rasia muistuttaa. Yhtiön omistaja Helsingin 
kaupunki on määrännyt, että vapaasti vuokrattaviin asuntoihin voi 
tehdä enintään viiden vuoden määräaikaiset vuokrasopimukset. 
Kun määräajan loppu alkaa lähetä, Auroranlinna tiedustelee kau-
pungilta, tarvitaanko asuntoa työsuhdekäyttöön. Jos ei tarvita, sitä 
tarjotaan asukkaalle uudeksi viiden vuoden määräajaksi.

– Käytännössä viime aikoina jatko on onnistunut joka kerta. 
Emme tietenkään voi luvata, että näin on varmasti jatkossakin, 
mutta jos haluatte jatkaa asunnossanne viiden vuoden määräajan 
jälkeenkin, olkaa rohkeasti yhteydessä Asuntopalveluumme, Rasia 
sanoo. k

 Sörnäisissä oleva Käenkuja 6:n vastikään peruskorjattu asuintalo   
saa vierelleen uuden kerrostalon. Auroranlinnan omistukseen  

tulevaa uutta yksirappuista rakennusta aletaan rakentaa  
vuodenvaihteessa 2017/2018. Asunnot tullevat vuokrattaviksi  

Stadin asunnot -palveluun vuodenvaihteen 2018/2019 tienoilla.

hyvä muistaa, että kaupungin työsuhdeasuntojen kysyntä on viime 
vuosina enemmänkin laskenut kuin noussut. Kun sote-palveluissa 
työskentelevät ovat suurin yksittäinen asukasryhmämme, voitte te 
sote-palveluissa työskentelevät olla varmoja, että meitä kyllä kiin-
nostaa pitää teidät asukkainamme tavalla tai toisella, Rasia korostaa.

– jos työsUhdeasUnto irtisanotaan esimerkiksi määrä-
aikaisuuden päättymisen, eläkkeelle jäämisen tai työnantajan vaih-

 Auroranlinnan uusi toimitusjohtaja Tatu Rasia on tarttunut  
töihin napakasti. Iloa on tuonut mm. se, miten hyvässä kunnossa talot 
ovat ikäänsä nähden. Rasia saa työlle mukavaa vastapainoa liikunnasta, 
kädentaitoja vaativista pienistä korjaus- ja rakennusprojekteista sekä 
tietysti kolmen lapsensa kanssa puuhastelusta, joka on hänen mukaansa 
sitä parasta tekemistä.



auroranlinna uutiset: kiinteistö oy auroranlinnan asukaslehtinen päätoimittaja: Tatu Rasia, koy auroranlinna,  
www.auroranlinna.fi sisältö ja ulkoasu: LFC Group, www.lfc.fi paino: Tuokinprint oy, Helsinki 2017

 H SY:n sekä Länsi- ja Itä-Uuden-
maan jätehuoltojen alueilta tule-
vasta sekajätteestä tehdään Lång-

mossenissa puolet Vantaan kaukolämmöstä 
sekä roskasähköä, jota voi ostaa kaikkial-
la Suomessa. Moderni jätevoimala toimii 
ilman haju- tai muita ympäristöhaittoja.

Pääkaupunkiseudulla tulee jätettä nyt 
noin yksi kilo per henkilö vuorokaudessa. 
Siitä energian raaka-aineeksi päätyy noin 
500 grammaa per henki per vuorokausi. 
Pääkaupunkiseudun reilut miljoona asukas-
ta tuottavat siis kodeissaan yli 500 tonnia 
voimalan raaka-ainetta päivässä. Voimala 
polttaa päivässä noin 1000 tonnia jätettä, 
missä ovat mukana myös Länsi- ja Itä-
Uudenmaan kotien sekä lisäksi mm. alu-
een työpaikkojen, koulujen, päiväkotien ja 
varuskuntien sekajätteet.

– Kotitalouksien sekajäte on sitä, mikä 
kulkee kotoa jätepussissa pihalla olevaan 
sekajäteastiaan. Muoveista PVC ja muut 
muovituotteet kuin puhtaat muovipak-
kaukset menevät sekajätteeseen. Samaten 
käytetty kissanhiekka, hehkulamput, juo-
malasit, lautaset yms. erilliskeräykseen kel-
paamaton jäte tulee sekajätteen mukana 
tänne voimalaan. Erottelemme prosessissa 
hiekan ja muun palamattoman aineksen 
erikseen. Kuona ja tuhka menevät eteenpäin 
asianmukaisesti käsiteltäviksi. Kuonastam-
me saadaan Ämmässuolla vielä talteen noin 
8000 tonnia metalleja vuodessa, kertoo jäte-
voimalan vierailujen opastuksesta vastaava 
Teuvo Heinonen Vantaan Energiasta.

sekajätteesi muuttuu lämmöksi ja sähköksi
kaikki auroranlinnan asunnoista lähtevä sekajäte menee Vantaan långmossenille. Vuonna 2014  
käyttöön otettu jätevoimala muuttaa sekajätteen ympäristöystävälliseksi kaukolämmöksi ja sähköksi.

– Meille tulee jätettä myös Sortti-asemi-
en kautta. Esimerkiksi Sortti-asemalle toi-
mitettu vanha puurunkoinen sohva menee 
täällä ensin murskaimen läpi ja sitten jäte-
pussien kanssa arinalle palamaan, Teuvo 
Heinonen kuvaa laitoksen toimintaa.

– kUn paperi, kartonki, lasit, 
metallit, biojäte, pakkaUsmUoVit, 
sähkölaitteet, kännykät ja kaikki 
kierrätyskelpoiset tavarat kerätään tai kier-
rätetään erikseen, toimitaan ympäristön 
kannalta parhaalla tavalla. Paperi, kartonki 
ja puhdas pakkausmuovi kannattaa ympäris-
tön kannalta ensisijaisesti hyödyntää muuten 
kuin polttamalla. Jos tuote, esimerkiksi vähän 
käytetty vaate, kelpaa kierrätyskeskukseen, se 
on syytä viedä sinne, Heinonen muistuttaa.

– Jätvoimalan kannalta on tärkeää, ettei 
sekajätteen seassa ole sinne kuulumattomia 
tavaroita. Voimalan kattila- ja kuljetinlait-
teistot ovat jumiutuneet esimerkiksi jätteen 
sekaan heitetyn metallitangon ja auton jar-
rulevyn takia. Silloin voimalaitos joudutaan 
ajamaan alas eli sammuttamaan. Nämä ovat 
täysin turhia kalliita haittoja, jotka on help-
po estää noudattamalla mm. HSY:n sivuilla 
osoitteessa hsy.fi olevia lajitteluohjeita, Teu-
vo Heinonen opastaa.

– Samaten kaikenlainen vaarallinen jäte 
pitää viedä sille tarkoitettuihin keräyspis-
teisiin. Pahimmillaan jokin palavaa nestettä 
tai kaasua sisältävä pullo tai säiliö tai raket-
tipakkaus voi räjähtää tai sytyttää tulipalon, 
Heinonen tähdentää.

– koteihin sanoisin, että lajitte-
lU ja kierrättäminen on helppoa. 
Se on ihan puhtaasti arjen järjen käytön 
ja ympäristöstä välittämisen asia. HSY:n 
sivuilla hsy.fi on lajitteluohjeet, joista saa 
jätteen tai tuotteen nimellä ohjeen, mihin 
ko. jäte kuuluu. Lajittelu ja kierrätys eivät 
todella vaadi mitään pitkää tai tiivistä opis-
kelua, Teuvo Heinonen korostaa.

– Jätevoimalan toiminta on sitä turval-
lisempaa, helpompaa ja halvempaa sekä 
myös ympäristön kannalta parempaa, mitä 
parempaa sekajätettä tänne saadaan. Vaikka 
esimerkiksi mikroaaltouuni tai paistinpan-
nu tai auton vanne mahtuu sekajäteastian 
suusta sisään, toivon terveen järjen sanovan 
tuollaisten jätteiden kanssa kaikille ”ei tän-
ne”. Normaaleissa kodin jätteissä taas ohje 
on, että jos et ole varma, laita sekajätteeseen. 
Yksi väärä esine, vaikkapa huuhtomatta kar-
tonkiastiaan laitettu litran jugurttipurkki, 
saattaa pilata matkalla uusikäyttöön satojen 
perheiden oikein lajittelemat kartonkijät-
teet, Teuvo Heinonen selventää.

Vantaan jätevoimala ottaa vastaan vie-
railijaryhmiä ja myös yksittäisiä vieraita. 
Vierailuohjeita saa netissä osoitteesta van-
taanenergia.fi. k

Vantaan jätevoimalassa on panostettu 
ympäristöasioihin myös rakennusta suunni-
teltaessa.

 Tämä Timo Sarpanevan suunnittelema 
rautapata löytyi polttojätteen eli kuonan 
seasta. Oikeasti pata olisi kuulunut metalli-
jätteeseen ja sitä kautta uusiokäyttöön vaikka-
pa osana jonkin rakennuksen teräsrunkoa.


