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A
uroranlinna haluaa kantaa oman osansa työssä ympäris-
tön hyväksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiö 
on sitoutunut sekä omistajansa Helsingin kaupungin aset-

tamiin että Ekokompassi-ympäristöohjelman ja vuokra-asuinyh-
teisöjen energiatehokkuusohjelma VAETS:n tuomiin tavoitteisiin. 

Lämmityksen, joka vie yli puolet kiinteistöjen energiankulutuk-
sesta, osalta on jo käyty talot läpi. Lämmitysverkostot on tasapai-
notettu ja säädetty ja lämmitykseen liittyvät laitteistot kunnostettu 
tarpeen mukaan. Näillä toimilla on säästetty merkittävästi energiaa 
ja parannettu samalla asumisviihtyisyyttä. Ideana on ollut, että läm-
pötila pysyy kodeissa tasaisen mukavana vähemmällä ostoenergialla, 
kertoo ylläpitopäällikkö Rauno Kadenius.

Veden lÄMMiTyS HAuKKAA kiinteistön energiankulutuksesta 
30-40 prosenttia. Siksi lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen 
kannattaa panostaa. Etenkin putkiston ylipaine ja wc-istuinten pii-
lovuodot kuluttavat turhaa vettä taloissa. Auroranlinnassa tutkitaan 
vuosittain kymmenkunnassa kohteessa putkiston paineet ja kunnos-
tetaan tarvittaessa hanat, suihkuletkut, suihkupäät ja wc-istuimet. 

– Jos putkistossa on ylipainetta, hanasta tulee vettä vähän kuin 
painepesurista. Ylipaineen poisto vakiopaineventtiileillä ei siis 
vähennä asumisviihtyisyyttä, suihkusta esimerkiksi tulee hyvin vet-
tä normaalipaineellakin. Paineen korjausta voi siis verrata hyvin 
vuotojen poistoon. Molemmat vähentävät veden kulutusta itsestään, 
eikä asukas huomaa eroa arjessaan, Kadenius tähdentää.

– Samalla kun kodeissa käytetty puhtaan veden määrä vähenee, 
vähenee myös kodeista tulevan jäteveden määrä. Kun piilovuodot 
ja hanojen tiputtamiset saadaan pois, ei täysin puhdasta vettä mene 
enää turhaan jätevedenpuhdistamoon, Kadenius lisää.

pORRASHuOneiden, yleiSTen TilOJen JA piHOJen 
VAlAiSTuS kuluttaa myös energiaa. Auroranlinnassa on kartoitettu 
eri kiinteistöjen kulutustiedot sekä valaistusjärjestelmät.

– Olemme vaihtaneet etenkin porrashuone- ja pihavalaisimiin 
led-lamppuja tai uusineet vaihtoikään tulleita valaisimia led-valai-
simiin keskimäärin 4-5 kohteessa vuodessa. Lisäksi sisävalaisimia 
on muutettu liikkeen mukaan toimiviksi. Uusimisia tehdään tarve-
harkinnan pohjalta, kun investointi on taloudellisesti ja ekologisesti 
järkevää, Kadenius esittelee.

Valaistuksen uusimisen tahti perustuu tarkkaan harkintaan. 
Hyvin toimivia valaisimia ei kannata vaihtaa, jos sillä saadaan vähäi-
nen energiansäästö. Ekologisesti on laskettava mukaan myös valai-
simien valmistuksen, vaihdon ja vanhojen valaisimien jälkikäsittelyn 
tuomat ympäristökuormat, taloudellisesti vaihdon kulujen suhde 
saavutettaviin säästöihin.

ASuKKAAT VOiVAT HAluTeSSAAn OSAlliSTuA energia- ja 
ympäristötalkoisiimme helposti. Led-lamppuja saa jo hyvin eri 
valaisimiin. Led-vaihtoehtoa kannattaakin kysyä ensi kerralla lamp-
puja ostaessaan. Arjessa laitteiden sammuttaminen stand by-tilan 
sijaan ja kännykkälatureiden irrottaminen seinästä ovat helppo säh-
könsäästökeino. Samoin turhaan päällä oleva tietokone vie melkoi-
sesti sähköä. •

Asumismukavuutta energiansäästöllä
Kotien lämmitys ja vesi sekä kiinteistön valaistus kuluttavat paljon energiaa ja synnyttävät ison 
ympäristökuorman. Auroranlinnassa energiankulutusta pistetään kuriin asumisviihtyvyydestä tinkimättä.

Kun ottaa siivouksen osaksi arjen puuhastelua, 
ei tarvitse liat räjäyttäviä siivouksia. Esimerkiksi 
keittiön pinnat kannattaa pyyhkiä jopa päivittäin. 
Asiaa kodin siivouksesta sivuilla 2-3.

 Nämä ovat liikeohjauksella toimivia led-porrashuonevalaisimia 
Urakkatiellä. Taempana näkyvä valaisin syttyy vasta, jos sinne 
päin liikutaan eikä siten pala turhaan.



  Kiitos ilahduttavasta  
palautteestanne

Saimme viime vuodenvaihteessa taas miellyttävän paljon vasta-
uksia vuosittaiseen asukastyytyväisyystutkimukseemme. Suuret 
kiitokset kaikille teille, jotka jaksoitte käyttää aikaanne kyselyyn 
vastaamiseen. 

Toivon mukaan olette vähintään yhtä ahkeria vastaajia myös 
ensi vuodenvaihteessa, kun tutkimus seuraavan kerran tehdään. 
Niin numeraalisia arvioitanne kuin antamianne vapaamuotoi-
sia palautteita ja ehdotuksia käytetään Auroran linnan ja yhteis-
työkumppaniemme toiminnan kehittämi seksi ja asumisviihty-
vyytenne parantamiseksi. Vaikutatte siis oikeasti vastaamalla.

Kiitän samaten lämpimästi arvioidenne ilahduttavasta 
myönteisyydestä. Sekä meidän että yhteistyökumppaniemme 
toiminta on mielestänne taas parantunut hieman. Arvostatte 
palautteenne perusteella korkealle etenkin oman toimistomme 
ja yhteistyökumppaneidemme henkilöstön osaamista ja palve-
luasennetta. Teemme parhaamme, että tyytyväisyytenne säilyy 
vähintään nykytasolla.

Tutkimuksen tehneen IRO Research & Consulting Oy:n toi-
mittaman tutkimusyhteenvedon ohella olemme tutkineet mieli-
hyvällä vapaamuotoisia vastauksianne. Kaikki sanalliset palaut-
teet on luettu tarkasti ja otettu huomioon tulevaa  toimintaa 
suunniteltaessa. Ehdotuksianne ja toiveitanne toteutetaan, kun 
se vain on mahdollista.

Voitte tutustua asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin 
lukemalla 28.2.2018 päivätyn uutisen osoitteessa auroranlinna.
fi > Uutiset.

Samalla toivotan kaikille teille asukkaamme ja yhteistyö-
kumppanimme oikein hyvää kevättä ja kesää. Seuraava lehti-
semme ilmestyy kesän jälkeen. k

Tatu Rasia
toimitusjohtaja

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Vuoden isoin remontti  
Salomonkadulla
Auroranlinna teettää kiinteistöissä vuosittain pienempiä tai 
isompia korjaustöitä. Isoiksi laskettavia remontteja teetetään 
vuonna 2018 viidessä eri kohteessa. Töiden tekijöistä, etenemi-
sestä ja mahdollisista häiriöistä tiedotetaan erikseen kohteissa.

Kämnerinkuja 4:ssä on jo aloitettu liiketilojen muutostyöt, 
jotka jatkuvat lokakuun loppuun. Taloon tehdään neljä uutta 
asuntoa ja kaksi nykyistä pienempää liiketilaa.

Markkinatie 15:ssä korjataan jo alkaneessa työssä julkisivut ja 
ikkunoita sekä lasitetaan parvekkeet. Talot huputetaan remon-
tin takia ja julkisivut hiekkapuhalletaan 2-3 päivässä per talo. 
Urakan pitäisi olla valmis viimeistään marraskuussa.

Paulankatu 2:ssa korjataan katot. Tämä työ on jo alkanut 
ja kestää sääoloista riippuen loppukesään tai alkusyksyyn asti.

Pääskylänrinne 5:ssa korjataan myös julkisivut ja katot. 
Tavoite on, että työt valmistuvat kesän aikana.

Vuoden 2018 isoin korjaustyömaa alkaa touko-kesäkuussa 
Runeberginkatu 4 – Salomonkatu 19:ssa. Julkisivut, parvekkeet 
ja katot korjataan sekä vaihdetaan ikkunat ja parvekeovet. Työ 
jatkuu toukokuuhun 2019 asti. k

 S
iivous luo kotiin sekä viihtyisyyttä että myös asumisturvalli-
suutta. Siivouksen avulla esimerkiksi pidetään huolta asunnon 
sisäilmasta sekä estetään vaikkapa tuhohyönteisten elinmah-

dollisuuksia. Vuokra-asunnoissa asukkailla on myös velvollisuus 
pitää huolta käyttöönsä saamastaan asunnosta mm. siivoamalla.

HelpOTuSTA KOdin SiiVOuKSeen SAA yksinkertaisilla pik-
kuasioilla. Kun laittaa ulko-ovelle kunnon kynnysmaton eikä tuo 
jalkineita jalassaan eteistä pidemmälle, lattioille ei kantaudu kuraa 
eikä hiekkaa. Huonekalujen jalkoihin kiinnitetyt huopapalat estävät 
naarmuja ja jälkiä lattioissa ja helpottavat kalusteiden siirtämis-
tä imuroinnin ja moppauksen tieltä. Murusten poisto esimerkiksi 
rikkaimurilla heti leivän leikkaamisen jälkeen estää, ettei murusia 
leviä lattialle tai leikkuulaudan alapuoliseen laatikostoon. Kun keit-
tiön työtasot ja lieden pyyhkii joka päivä kostealla liinalla, niihin ei 
kerry kunnon jynssäämistä vaativaa likaa. Säännöllinen kevyt pesu 
helpottaa myös wc-kylpyhuoneen pintojen puhtaanapitoa.

Siivouksen asiantuntijat muistuttavat myös oikeista siivousväli-
neistä työn helpottajana. Siivousta varten kannattaa olla kotona käsi-
tiskiainetta, yleispuhdistusainetta sekä jotakin hapanta puhdistusai-
netta. Työkaluina parhaiksi mainitaan mikrokuituliinat ja -mopit.

KeiTTiön pinnAT on esimerkiksi hyvä pyyhkiä käsitiskiainevedellä 
kostutetulla liinalla. Lattioiden, suihkunurkkauksen seinien ja vaik-
kapa wc-istuimen puhdistukseen soveltuu taas hyvin yleispuhdis-
tusaine. Wc-istuin pitää puhdistaa sisältä kunnollisella wc-harjalla, 
jolla saa myös reunuksen sisäpuolen puhtaaksi, ja käyttää silloin 
tällöin erillistä wc-puhdistusainetta.

Keittiökaapit on tärkeä puhdistaa ja niissä olevat tavarat käydä 
läpi aika ajoin, ettei kotiin pääse pesiytymään esimerkiksi elintarvik-
keita tuhoavia hyönteisiä. Samaten on hyvä katsella mm. vaatteiden 
säilytystilat ja sänkyjen alustat läpi silloin tällöin. Kutsumattomia 
pikkuvieraita voi tulla esimerkiksi lomamatkalta matkalaukussa.

Myös keittiön koneet vaativat säännöllistä huolenpitoa. Hellan 
tausta ja alunen sekä jääkaapin ja pakastimen taustaritilä täytyy imu-
roida silloin tällöin ja pyyhkiä tarvittaessa. Jääkaappi ja pakastin pitää 

loppusiivous on osa muuttoa
Jokainen pitänee itsestään selvänä, että asunto, johon hän 
muuttaa, on siisti ja asuttavassa kunnossa. Käytännössä tämä 
varmistetaan sillä, että asunto kuntotarkastetaan ja siivotaan 
ennen kuin se vuokrataan uudelleen. Muuttosiivouksesta on aina 
vastuussa pois muuttava asukas. Vuokranantajalla on oikeus 
periä siivouskulut asukkaalta, jos asunto jätetään siivottomaan 
kuntoon muuton yhteydessä.

ASunnOn lOppuSiiVOuS ei Ole iSO Työ, jos asunto 
pidetään siistinä asumisen aikana. Silti loppusiivoukseen kuuluu 
aina väkisin aikaa. Jos muutto ajoittuu kuun viimeiselle päivälle, 
loppusiivous kannattaa pääosin tehdä jo tavaroita pakatessa, 
ettei näänny muuttopäivänä työn määrään.

Kodin siivous kannattaa ottaa osaksi arkea
Kun siivoat tasaisesti osana arkea, voit unohtaa 
suursiivouksen ja aineet, jotka räjäyttävät lian pois. 
Jotkut paikat kannattaa puhdistaa päivittäin, toisille 
riittää siivous silloin tällöin.



myös sulattaa, ja pyyhkiä niin niiden sisätilat kuin tiivisteetkin puh-
taiksi ainakin vuosittain. Jos jääkaapissa on sulamisvesiputki, sen reikä 
pitää puhdistaa vaikkapa vanupuikolla samalla. Samaten on hyvä 
katsoa moottoritilan ”vesikupin” puhtaus ja tyhjentää se tarvittaessa.

lATTiOiden puHdiSTuS TApAHTuu normaaliasumisessa imu-
roimalla huoneet ensin ja puhdistamalla sitten lattiapinnat, kyn-
nykset ja lattialistat lievästi kostealla mopilla. Tämä vie sekä pölyt 
että vaikkapa keittiön lattialle roiskahtaneet juomaläiskät. Työtä 
tietysti helpottaa, jos vaatteet ja tavarat ovat järjestyksessä omilla 
säilytyspaikoillaan. Näin esimerkiksi imurointi on helppo ja nopea 
tehdä heti, kun villakoirat alkavat kurkistella vaikkapa sängyn tai 
olohuoneen sohvan alta. 

Muista myös imuroida patterien taustat yms. pölypesät silloin 
tällöin. Samalla kannattaa puhdistaa pölystä ikkunanpuitteiden 
alareunat ja kukkalaudat. Pölyä tulee yllättävän nopeasti ja pal-
jon, etenkin jos kotona pestään ja kuivatetaan pyykkiä. Varsinkin 
tiloihin, joissa on koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili, kertyy 
helposti äkkiä aimo kerros pölyä.

HyVÄ TuuleTuS on siivouksen ohella keino pitää sisäilma raik-
kaana. Lyhyt läpiveto on yksi keino raikastaa kodin ilma silloin täl-
löin. Liesituuletin tai -kupu on syytä pitää päällä ruokaa laitettaessa, 
jolloin käryt menevät pääosin hormeihin, sekä puhdistaa säännölli-
sesti. Puhdista/vaihda suodattimet ohjeiden mukaan.

Asunnon tulo- ja poistoilmaventtiileitä ei saa peittää. Jos tuloil-
maventtiilit on tukittu tai niiden suodattimet ovat hyvin likaiset, 
koneellinen ilmanvaihto imee ilmaa porraskäytävästä tai raken-
teiden läpi, jolloin ilman epäpuhtaudet eivät jää suodattimiin. Jos 
poistoilmaventtiilit on tukittu tai ne ovat likaiset, ilmanvaihto ei vie 
likaista ilmaa ulos. Lisäksi tämä aiheuttaa vetoa naapuriasunnoissa, 
koska ilmanvaihtokone imee silloin niissä ajateltua enemmän ilmaa.

lATTiAKAiVOT JA AllASVieMÄRiT tarvitsevat myös säännöllis-
tä puhdistamista. Ensiksi on ehdottoman tärkeää, ettei viemäriin 
mene mitään muuta kuin ulosteita ja pesuvesiä. Jo vanupuikot 
voivat aiheuttaa pahan tukoksen. Keittiön, vessan ja kylpyhuoneen 
allasviemäreiden vesilukot pitää avata ja puhdistaa, jos vesi valuu 
altaista enää vain hitaasti.

Etenkin lattiakaivot, joihin menee suihkun ja/tai pyykinpesu-
koneen jätevedet, pitää avata ja tyhjentää hiuksista, pölystä ja vaat-
teista tulevasta nukasta tiuhaan. Puhdistus tapahtuu ottamalla ritilä 

Kodin siivous kannattaa ottaa osaksi arkea

pois. Aluksi kaivetaan suojakäsine kädessä kaivon rakenteisiin kiinni 
jäänyt irtoaines pois. Lopuksi pestään kaivon pinnat pesuaineella 
vaikkapa vanhaa tiskiharjaa apuna käyttäen.

Lisää hyvää tietoa kodin hoitoon ja siivoukseen liittyvistä asioista 
sekä käytännön ohjeita löytyy netistä mm. osoitteista auroranlinna.
fi /asukkaille/asumisen-pelisaannot ja martat.fi  > Marttakoulu > 
Kodinhoito sekä osoitteista sisatilojentuholaiset.fi  ja hyonteismaa-
ilma.fi . k

Käytännössä loppusiivoukseen kuuluvat ensiksi kylpyhuoneen, 
wc:n ja keittiön tasojen, altaiden, kaappien ja laatikostojen siisti-
minen kevyesti pesuainetta käyttäen. Samoin must-asioita ovat 
jääkaapin ja pakastimen sulatus ja puhdistus sisä- ja ulkopuolelta 
(laitteet jätetään asuntoon pistokkeet irti pistorasioista ja ovet raol-
laan) sekä lieden ja sen taustan ja alustan puhdistus. Myös komerot 
ja mahdollinen vaatehuone puhdistetaan sisältä kevyesti pesuainet-
ta käyttäen. liesituuletin tai -kupu on myös puhdistettava ennen 
muuttoa samoin kuin asunnon ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivot.

ASunnOn OVeT JA KAAppien/KOMeROiden ovet, kylpy-
huone/wc:n peilit sekä mahdolliset suihkuseinät kuuluvat myös 
kohteisiin, jotka pyyhitään puhtaiksi pesuainetta käyttäen. ikkunat 

pestään sisäpuolelta ja lasitettu parveke siistitään sisäpuolelta. 
Seinistä irrotetaan kaikki omat naulat ja ruuvit, mutta niitä varten 
asennettuja proppuja ei kannata repiä irti. Julisteiden kiinnityksistä 
tms. tulleet tahrat yms. jäljet pestään pois mahdollisimman hyvin.

Viimeinen osa siivousta eli lattioiden puhdistus kannattaa tehdä 
vasta tavaroiden viemisen jälkeen. paras tapa on imuroida asunto 
vielä kerran ja mopata lopuksi lattiapinnat ja lattialistojen päälliset.

näillä toimin jätät jälkeesi raikkaalta tuoksuvan kodin ja tiedät 
tuottavasi asunnon seuraavalle asukkaalle todella hyvän mielen, 
kun hän avaa uuden kotinsa oven ensimmäisen kerran. k

Siivous alkamassa. Lattiat imuroidaan ensin ja pyyhitään sitten kevyesti 
kostutetulla mopilla. Wc-istuin pestään sisäpuolelta kunnon wc-harjalla 
ja tarvittaessa erillisellä pesuaineella, ulkopuoli pyyhitään liinalla yleispe-
suainetta käyttäen.
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–H
elsingin kaupungin vuokra-
asunnoista vastaa pääosin 
kaksi yhtiötä. Heka vastaa 

omistamistaan ns. ara-asunnoista ja Auro-
ranlinna sekä omista 2300:sta, Helsingin 
Korkotukiasuntojen 1600:sta että Helsingin 
Asuntohankinnan 3500 asunnosta, kuvaa 
Auroranlinnan toimitusjohtaja Tatu Rasia.

AuRORAnlinnAn TOiMiSTOSSA näiden 
kolmen yhtiön asukkaita palveleva työ on 
jaettu neljän yksikön – tekninen, isännöinti, 
asukaspalvelu ja vuokraus - hoidettavaksi. 
Asukkaalle kuitenkin olennaisinta on muis-
taa, mihin hänen on syytä olla yhteydessä 
eri asioissa. 

– Vikailmoitukset tehdään aina Auroran-
linnan 24/7-palveluun joko auroranlinna.
fi  -etusivun linkistä tai soittamalla 010 286 
6245. Molempia reittejä ne menevät var-
masti sekä huoltoyhtiölle että tekniseen 
yksikköön. Erilaiset omaa kotitaloa koske-
vat ehdotukset, toiveet ja palautteet vaikka-
pa jätehuollosta tai siivouksesta voi tehdä 
kätevimmin Palaute-lomakkeella, joka löy-
tyy Lomakkeet-nettisivultamme ja ohjataan 
aiheen mukaan oikeille henkilöille. Sauna-
vuorot ja autopaikat varataan ja irtisano-
taan omasta huoltoyhtiöstä, Rasia tiivistää 
keskeisiä ohjeita.

– JOS VuOKRAnMAKSun KAnSSA on 
ongelmia tai halutaan irtisanoa vuokrasopi-
mus, ollaan yhteydessä omaan vuokranan-
tajaan. Useimmilla vuokranantaja on joko 

Auroranlinna tai Helsingin kaupungin tila-
palvelut. Jos vuokranantaja on Auroranlin-
na, irtisanominen tehdään Asuntopalvelus-
sa Eevankatu 2:ssa Pasilassa. Auroranlinnan 
vuokraamien asuntojen vuokravalvontaa 
hoitaa Realia, jonka tätä koskevat yhteystie-
dot löytyvät nettisivuillamme. Tilapalvelui-
den asiakaspalvelu on puolestaan Elimäen-
katu 5:ssä Vallilassa, hän täydentää.

– Tekninen yksikkömme vastaa kiinteis-
töjemme rakenteiden ja teknisten järjes-
telmien ja laitteiden kunnon seurannasta, 
ylläpidon ja korjausten suunnittelusta sekä 
johtaa ja valvoo mm. korjauksia, kiinteis-
tönhoitoa ja siivousta. Yksikössä, joka vastaa 
myös huoneistotarkastuksista ja -remon-
teista, on neljä henkeä, joiden työpanoksesta 
osa menee Helsingin Asuntohankinnalle ja 
Helsingin Korkotukiasunnoille, Tatu Rasia 
tiivistää.

iSÄnnöinTiyKSiKöSSÄ hoidetaan kol-
men yhtiön kiinteistöjen talouteen ja hal-
lintoon liittyviä asioita, tehdään sopimuksia 
kiinteistöille palveluita tuottavien yhtiöiden 
kanssa sekä vastataan asukasyhteistyöstä ja 
-neuvonnasta ja mm. remonttitiedottami-
sesta. Samaten isännöinti käsittelee häirit-
sevästä asumisesta tai tupakoinnista tulevat 
ilmoitukset. Yksikössä työskentelee kolme 
henkilöä – käytännössä yksi per toimiston 
hoidossa oleva yhtiö. Saapuvien laskujen ja 
kirjanpidon töissä apuna on ulkopuolinen 
palveluntuottaja.

– Asuntopalvelussamme kuuden hengen 
tiimi hoitaa sekä asukaspalveluiden että 
vuokrauksen tehtävät. Asuntopalvelu toi-
mii vuokravalvonnan tavoin isännöinnin 
apuna. Se pystyy usein selvittämään asian, 
minkä takia asukas ottaa meihin yhteyttä. 
Tarvittaessa asia menee isännöinnin tai tek-
nisen yksikön hoidettavaksi, Rasia toteaa.

– ASunTOpAlVelun VuOKRAuSyK-
SiKKö laittaa Auroranlinnan itse vuokraa-
mat asunnot vuokrattaviksi Stadin asun-
tojen välityspalveluun, kun asunto vapau-
tuu. Stadin asunnot tarjoaa sitten asuntoa 
hakijoille. Kun hakija ilmoittaa ottavansa 
asunnon, tehdään vuokrasopimus Eevan-
katu 2:ssa Asuntopalvelussa, josta asukas saa 
myös avaimet ja erilaista tarvittavaa tietoa 
asunnosta ja Auroranlinnasta. Vuokrausyk-
sikkö hoitaa samaten näiden itse vuokraa-
miemme asuntojen irtisanomisilmoitukset, 
Rasia kiteyttää.

– Omien vuokralaistemme vuokranmak-
sulomakkeet lähtevät Asuntopalvelusta, joka 
hoitaa myös kaikkien autopaikka- ja sauna-
vuoromaksujen laskutuksen. Jos joku soit-
taa meille tai on meihin muuten yhteydessä 
yrityksenä, ensimmäinen kontakti meillä on 
Asuntopalvelu. Asuntopalvelu myös huo-
lehtii, että asukkaista on oikeat tiedot säh-
köisissä järjestelmissämme, pistää liikkeelle 
muuttotarkastukset sekä järjestää esimer-
kiksi urakoitsijoilla oikeat avaimet heidän 
mennessään töihin kiinteistöön, hän kiittää 
Asuntopalvelun panosta asumisen arjessa. •

Auroranlinnan vastuulla on yli 7000 helsinkiläiskotia
pasilassa eevankatu 2:ssa pieni tehokas joukko ammattilaisia 
luo hyvän elämän puitteet yli 7000 helsinkiläiskodin asukkaille.

 Asuntopalvelu Eevankatu 
2:ssa palvelee asukaspalveluissa 
kaikkia asukkaita. Vuokraus-
asioissa Eevankadulla asioivat 
vain Auroranlinnalta suoraan 
asuntonsa vuokranneet. Tiloja 
on remontoitu vastikään 
yksityisyyden parantamiseksi.


