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 H
elsingin Korkotukiasuntojen vuok-
ratalot on rakennettu 1990-luvulla 
valtion takaamilla korkotukilai-

noilla. Nyt lainoituksen erityisehdot ovat 
päättyneet, ja asunnot ovat muuttuneet 
tulo- ja omaisuusrajoituksista vapaiksi 
vuokrahuoneistoiksi.

Helsingin Korkotukiasuntojen ja Auro-
ranlinnan yhdistyminen on osa kaupungin-
valtuustossa hyväksyttyä kaupungin vuok-
ra-asuntotoimintojen kehittämistä. Helsin-
ki on todennut järkeväksi yhdenmukaistaa 
ja keventää omistamiensa yhtiöiden toimin-
tatapoja ja rakennetta. Osana tätä vapaa-
rahoitteisia asuntoja on keskitetty yhteen 
yhtiöön Auroranlinnaan. Aiemmin yhtiöön 
on yhdistetty jo mm. Helsingin Energian 
ja HKL:n omistamia kiinteistöjä sekä kau-
pungin omistamia yksittäisiä vuokrataloja, 
viime vuosina mm. Hermannista, Hertto-
niemestä, Kivistöstä ja Mellunmäestä.

AsukkAiden kAnnAltA omistAjAn-
vAihdos ei merkitse suurtA muu-
tostA. Nykyiset vuokrasuhteet siirtyvät 
Auroranlinnalle sellaisinaan. Vuoden 2020 

tervetuloa Auroranlinnan asukkaaksi
kkoY helsingin korkotukiasunnot yhdistyy helsingin kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti 
koY Auroranlinnaan 1.1.2020 alkaen. Auroranlinna toivottaa uudet asukkaansa tervetulleiksi.

alusta vuokrat maksetaan Auroranlinnalle, 
joten vuokranmaksuun liittyvät mahdolliset 
E-laskut ja suoraveloitukset täytyy muuttaa 
uudelle vuokranmaksutilille. Tähän liittyvät 
vuokranmaksukuitit ja ohjeet tulevat asun-
toihin erikseen. Vuokriin tulee vuonna 2020 
ainoastaan sopimuksen mukainen normaali 
vuosikorotus.

Joissakin yksityiskohdissa kuten esimer-
kiksi 24/7 vikailmoituspalvelun puhelinnu-
merossa omistajamuutos myös näkyy. Nyt 
Auroranlinnaan yhdistyvissä taloissa aletaan 
käyttää 1.1.2020 alkaen vain Auroranlinnan 
vikailmoituspalvelun numeroa 010 286 
6245. Samaten sähköiset vikailmoitukset 
tehdään vain auroranlinna.fi -sivujen kautta. 
Nykyiset korkotuki.fi-sivut ajetaan pääosin 
alas 1.1.2020 jälkeen. Tarvittava tieto löytyy 
jatkossa osoitteesta auroranlinna.fi.

AurorAnlinnAssA on tehtY pAl-
jon töitä sen eteen, että siirtyvien 
talojen asukkaat tuntevat olonsa tervetul-
leiksi ja saavat alusta pitäen hyvää asukas-
palvelua. Yhdistymistä helpottaa, että Auro-
ranlinna vastaa jo nyt fuusioitavien kiinteis-

töjen isännöinnin, asukaspalveluiden sekä 
kiinteistöjen ylläpidon järjestämisestä.

Tämä Korkotuki Uutiset kertoo etenkin 
siitä, miten asumisen arkeen liittyvissä asi-
oissa toimitaan Auroranlinnassa. Liitteenä 
on myös uusin Auroranlinna Uutiset, jossa 
on mm. apulaispormestari Anni Sinnemäen 
haastattelu yhdistymisen syistä. 

helsingin kAupunki on kehittänYt 
2000-luvulla merkittävästi omistamiensa 
asuntokiinteistöjen hallinnointia ja omis-
tusta. Tätä kautta on haluttu luoda asuk-
kaille tasa-arvoiset vuokraehdot ja tehostaa 
niin asuntojen omistamista, isännöintiä 
kuin yllä- ja kunnossapitoakin. k

 Auroranlinnaan liittyvää tietoa löytyy  
hyvin netistä osoitteesta auroranlinna.fi.

 Avaimiin, autopaikkoihin, saunavuoroihin 
ja kiinteistöpesuloihin liittyvissä asioissa  
asukaspalvelut saa jatkossakin Lassila & 
Tikanojan Itä-Pasilan toimipisteestä.



  tervetuloA  
AurorAnlinnAlAisiksi

Helsingin Korkotukiasuntojen ja myös Helsingin Kar-
tanonisännän asunnot siirtyvät vuoden 2019 lopussa 
osaksi KOY Auroranlinnaa. Muutos tapahtuu kaikki 
nämä kolme yhtiötä täysin omistavan Helsingin kau-
pungin tahdosta. Omistaja on halunnut keventää ja 
yhdenmukaistaa vuokra-asuntojensa hallintoa ja asu-
kaspalveluita, missä tämä nyt tehtävä yhdistyminen on 
vain yksi osa. Jatkossa pääperiaate on se, että kaupungin 
ara-asunnoista vastaa Heka Oy ja muista asunnoista 
KOY Auroranlinna.

Auroranlinnaan yhdistyvien kiinteistöjen asukkaille 
muutos on vähäinen. Kaikki ko. kiinteistöjen olemassa 
olevat vuokrasopimukset pysyvät 1.1.2020 voimassa 
sellaisenaan. Vuoden 2020 vuokriin tulee vain sopi-
muksen mukaiset normaalit vuosikorotukset. Isoin 
näkyvä ero on, että kiinteistönomistajan nettisivujen 
ja asuntopalvelun sähköpostin domainiksi muuttuu 
auroranlinna.fi ja että vikailmoitusnumeroksi vaihtuu 
Auroranlinnan 24/7-numero 010 286 6245.

Syksyn aikana julkisuudessakin on puitu tätä yhdis-
tymistä tavalla, joka on kuulostanut meille Auroran-
linnassa toimiville hieman yksipuoliselta ja tarkoitus-
hakuiselta. Esimerkiksi vuokrankorotuksista on luotu 
Auroranlinnan vapaan vuokranmäärityksen statuksella 
mielikuvaa, joka ei vastaa Auroranlinnan toimintatapaa 
tai tehtyjä päätöksiä. Olemme tietysti pahoillamme, jos 
teille asukkaille on tästä aiheutunut huolta ja epävar-
muutta tulevaisuudesta.

Auroranlinna on voittoa tavoittelematon Helsingin 
kaupungin vuokrataloyhtiö. Noudatamme toimin-
nassamme vuokrausalan keskeisten tahojen yhdessä 
hyväksymää Hyvä Vuokratapa 2018 -ohjeistusta sekä 
omistajamme eli Helsingin kaupungin määrittämiä toi-
minta- ja vuokrausperiaatteita. Yksi osa toimintaamme 
on pitää kiinteistöt hyvässä kunnossa, mihin liittyen 
kartoitamme Auroranlinnaan nyt yhdistyvien talojen 
kunnon.

Vuoden 2020 aikana selvitämme tarkemmin sekä 
kiinteistöjen mahdollista korjausvelkaa ja korjaustar-
peita että eri kiinteistöjen vuokrien tasoa. Kun nämä 
selvitykset on tehty, tarkastellaan, onko mahdollisesti 
tarvetta tehdä sopimuskorotuksia suurempia vuok-
rantarkastuksia. Hyvässä Vuokratavassa on kuitenkin 
sovittu, että korjauksista tai vuokrien jälkeen jäämisestä 
aiheutuvat korotukset eivät ole vuositasolla suurempia 
kuin 15 prosenttia aiemmasta vuokrasta.

Auroranlinnan henkilöstö hoitaa jo tällä hetkelläkin 
yhtiöön nyt yhdistyvien kiinteistöjen asioita. Olemme 
tehneet parhaamme, että muutos ei vaikuta asumisenne 
arkeen. 

Toivotan kaikki uudet asukkaamme tervetulleiksi 
auroranlinnalaisiksi. Tämä lehtinen toivon mukaan 
auttaa uuteen siirtymisessä. Lisäksi saatte Auroranlin-
nan asukkaille tarkoitetun Auroranlinna Uutiset -leh-
tisen, jonka jakeluun kotinne myös liittyy vuoden 2020 
alusta. k

tatu rasia, toimitusjohtaja, koY Auroranlinna

 A
uroranlinnassa on ollut jo pitkään keskitetty vikailmoitusjärjes-
telmä. Sinne tulevat puhelimitse tai sähköisinä annetut vikailmoi-
tukset kirjataan sähköiseen järjestelmään. Auroranlinnan tekniset 

isännöitsijät voivat tällöin seurata sekä töiden etenemistä että kiinteistöissä 
esiintyviä vikoja. Jos ilmoittaja laittaa sähköiseen vikailmoitukseen yhteys-
tietonsa, hän myös saa sähköpostitse tietoa asian etenemisestä. Olennaista 
on muistaa, että vikailmoitusta ei tehdä huoltomiehelle eikä kohteen huol-
toyhtiölle.

nettietusivullA AurorAnlinnA.fi on kolme ”AsiointilAAtik-
koA”, joista keskimmäisessä lukee ”Tee sähköinen vikailmoitus”. Laatikossa 
aukeavassa alasvetovalikossa ovat kaikki Auroranlinnan kohteet – 1.1.2020 

 Auroranlinnassa sähköinen vikailmoitus tehdään etusivulla olevan  
osoitelinkin kautta samaan tapaan kuin Helsingin Korkotukiasunnoissa nyt. 
Vikailmoitusnumeroksi muuttuu 1.1.2020 alkaen 010 286 6245.

vikailmoitusten teko siirtyy  
Auroranlinnan palveluun
helsingin korkotukiasuntojen kohteet siirtyvät 1.1.2020  
Auroranlinnan vikailmoitusjärjestelmään. puhelimella  
soitettaessa 24/7-vikailmoitusnumero on 1.1.2020  
alkaen 010 286 6245. sähköinen vikailmoitus tehdään  
auroranlinna.fi etusivulta.

kaupunginvaltuuston hyväksymä vuokralaisdemokratiasääntö koskee varsi-
naisesti heka oy:tä, mutta sitä on sovellettu soveltuvin osin myös helsingin 
korkotukiasuntoihin. helsingin korkotukiasuntojen kohteissa on siten ollut 
talotoimikunnat ja yhtiöllä lisäksi oma vuokralaistoimikunta. koska vuok-
ralaisdemokratiasääntö ei koske Auroranlinnaa, lakkaa nykyisen helsingin 
korkotukiasuntojen vuokralaistoimikunnan toiminta vuoden 2020 alussa. 
talotoimikuntien toiminta sen sijaan voi jatkua vapaaehtoisena asukkaiden 
yhteistoimintana, mutta toimikuntien kokouksista ei enää makseta koko-
uspalkkioita.

Auroranlinnan nykyisissä kohteissa on talotoimikuntia, jos asukkaat ovat 
sellaisen tahtoneet perustaa. sama periaate toimii jatkossakin. nykyiset 
helsingin korkotukiasuntojen talotoimikunnat voivat siis halutessaan jatkaa 
toimintaansa.

järjestäytyneille talotoimikunnille myönnetään Auroranlinnassa määrära-
ha lähinnä talkoiden järjestämiseen sen lisäksi, että Auroranlinna  esimerkiksi 

tAlotoimikunnAt voivAt jAtkAA toimintAAnsA

kun helsingin korkotukiasunnot yhdistyy Auroranlinnaan, talotoimikunnat voivat jatkaa toimintaansa.



lähtien myös Auroranlinnaan yhdistyvät 
korkotukitalot.

Käytännössä sähköinen vikailmoitus 
on Auroranlinnassa samanlainen kuin nyt 
Helsingin Korkotukiasunnoissa. Sähköi-
nen ilmoitus suositellaan tehtäväksi aina, 
jos asia ei ole kiireellinen kuten iso vesi-
vuoto. Kirjallinen kuvaus ja mahdollinen 
kuva selventävät huoltopyyntöä.

kiireellisissä AsioissA soitto 
numeroon 010 286 6245 on ehdot-
tomasti oikea keino saada korjaustyöt 
liikkeelle heti. Jos hana tiputtaa vähän, 
riittää sähköinen ilmoitus, mutta jos esim. 
vesi- tai viemäriputki alkaa vuotaa latti-
alle tai keittiökaapin sisälle tai wc-istuin 
alkaa valua solkenaan, on syytä soittaa 
24/7-numeroon. Samasta numerosta voi 
tilata oven avauspalvelun – tosin vain hen-
kilö, jonka tiedot ovat talonkirjassa.

Vikailmoituspalveluun ilmoitetaan vas-
tuunjakotaulukossa kiinteistönomistajan 
hoitovastuulle kuuluvat viat sekä havain-
not tuhoeläimistä. Vastuunjakotaulukko 
löytyy netistä osoitteesta auroranlinna.fi/
lomakkeet. Sivulle pääsee kätevästi auro-
ranlinna.fi -etusivun oikeanpuoleisesta 
”asiointilaatikosta”, jossa lukee Ilmoitukset 
ja lomakkeet.

vikAilmoituslomAke ei ole 
pAlAutelomAke, vaan palaute esi-
merkiksi siivouksesta, kiinteistönhoidosta, 
jätehuollosta tai pihojen hoidosta annetaan 
sähköisellä Palaute-lomakkeella sivulta 
Ilmoitukset ja lomakkeet. Samassa paikas-
sa on myös oma lomake mm. ilmoitukselle 
häiritsevästä asumisestä sekä häiritsevästä 
tupakoinnista. k

 H
elsingin Korkotukiasunnot -yhti-
öllä on omat nettisivut vuoden 
2019 loppuun asti. Vuoden 2020 

alussa asumiseen ja kotitaloihin liittyvät 
tiedot löytyvät osoitteesta auroranlinna.fi.

Kaikkien Auroranlinnaan yhdistyvien 
kohteiden tiedot ja sähköinen vikailmoitus 
löytyvät 1.1.2020 osoitteesta auroranlinna.
fi. Kohdetiedot ovat Kohteemme-sivulla. 
Erilaista asumiseen liittyvää tietoa on 
Asukkaille-sivulla. Täytettävät tai sähköi-
set lomakkeet samoin kuin järjestyssään-
nöt ja vastuunjakotaulukko löytyvät sivul-
ta Ilmoitukset ja lomakkeet. Lomakkeisiin 
pääsee myös Asukkaille-sivun valikon 
kautta. Lisäksi osa lomakkeista löytyy myös 
Asiointi-sivun kautta.

ilmoitukset jA lomAkkeet -lAA-
tikko on yksi etusivun kolmesta pääele-
mentistä. Kun laatikkoa klikkaa, avautuval-
la sivulla ovat aakkosjärjestyksessä Auro-
ranlinnassa käytössä olevat eri lomakkeet. 
Pääosa lomakkeista on tällä hetkellä sellai-
sia, että asukkaat lataavat lomakkeen omal-
le koneelleen joko pdf- tai word-muodossa, 
täyttävät ja tallentavat sen ja lopuksi tulos-
tavat lomakkeen sekä allekirjoittavat sen.

Allekirjoitetun lomakkeen voi toimittaa 
Auroranlinnaan skannattuna osoitteeseen 
asuntopalvelu@auroranlinna.fi. Paperi-
sena lomakkeen voi postittaa tai tuoda 
Länsi-Pasilaan osoitteeseen Eevankatu 2, 
00240 Helsinki.

Ilmoitus häiritsevästä tupakoinnista, 
yleinen palaute sekä vikailmoitus ovat 
sivustolla ns. sähköisinä lomakkeina. Ne 
siis täytetään nettiselaimessa ja lähete-
tään Auroranlinnaan painamalla lopuk-
si lomakkeen alaosassa olevaa kuvaketta 
Lähetä. 

Asiointi-sivulle on koottu Yhte-
Ystiedot siitä, missä asioissa asukkaat 
ovat yhteydessä minnekin. Asiointi -pää-
sivulle pääsee joko etusivun laatikosta tai 
ylävalikon otsikosta Asiointi.

Monessa asiassa vuodenvaihde ei tuo 
asiointiin isoja muutoksia. Esimerkiksi 
avainasiat, autopaikka- ja saunavuoroasiat 
sekä muutokset talonkirjaan ja talopesu-
loihin liittyvät asiat hoidetaan Lassila & 
Tikanojalla Itä-Pasilassa kuten Helsingin 
Korkotukiasuntojen kohteissa nytkin. 

erilaiset lomakkeet ja  
asiointitiedot löytyvät helposti
Auroranlinnan lomakkeet tulevat vuodenvaihteessa helsingin korko-
tukiasuntojen asukkaiden käyttöön. nämä asiakirjat sekä vastuun-
jakotaulukko ja järjestyssäännöt löytyvät helposti netistä.

 Sähköpostiosoite avaimet.pks@lassila-
tikanoja.fi pysyy myös ennallaan. 

vAikkA mAhdolliset vuokrAn-
mAksuun liittYvät yhteydenotot 
hoitaa 1.1.2020 alkaen Auroranlinnan 
vuokravalvonta, on ero asukkaiden kan-
nalta nimellinen. Myös Helsingin Korko-
tukiasuntojen vuokravalvonta on hoidettu 
samassa paikassa. k

 Auroranlinnan Asiointi-sivulla ovat  
asukkaiden tarvitsemat yhteystiedot ja  
asiointivylät kootusti.

  Ilmoitukset ja lomakkeet -sivulle pääsee 
sekä auroranlinna.fi -etusivulta että  
Asukkaille-sivulta. Osa lomakkeista on  
ladattavia, osa sähköisiä.

tAlotoimikunnAt voivAt jAtkAA toimintAAnsA

kun helsingin korkotukiasunnot yhdistyy Auroranlinnaan, talotoimikunnat voivat jatkaa toimintaansa.

hankkii siirtolavat kiinteistöille talkoopäivik-
si. Auroranlinnassa suhtaudutaan hyvin 
myönteisesti asukkaiden talkoiden tapai-
seen omatoimisuuteen oman asuinym-
päristön viihtyvyyden ylläpidossa. lisäksi 
talotoimikunnat voivat tehdä ehdotuksia 
ja antaa palautetta kiinteistönomistajalle.

jos kiinteistöissä on kerhohuone, asuk-
kaat voivat käyttää sitä talotoimikunnan 
vastuulla. tämä on yksi syy, miksi asuk-
kaiden kannattaa pitää asukaskokous ja 
valita keskuudestaan talotoimikunta. k
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V
uodenvaihteessa Auroranlin-
naan yhdistyvien kiinteistöjen jo 
suunniteltuja korjauksia viedään 

eteenpäin omistajanvaihdoksen asiaan 
vaikuttamatta. Helsingin Korkotukiasun-
tojen kohteille on tehty pitkän aikavälin 
PTS-suunnitelmat, joissa on arvioitu kiin-
teistöjen korjaustarpeet. Nämä suunnitel-
mat ovat myös Auroranlinnan toiminnan 
pohjana. Auroranlinna aikoo siis jatkaa 
PTS:n mukaisia koko kiinteistöjä koskevia 
korjaustöitä esimerkiksi hisseihin, kylpy-
huoneisiin tai julkisivuihin liittyen.

Lisäksi Auroranlinna päivittää kiinteis-
töjen PTS-korjaussuunnitelmia vuoden 
2020 aikana sekä aikatauluttaa töitä sen 
perusteella. Vuonna 2020 tehtävistä asumi-
seen vaikuttavista korjaustöistä tiedotetaan 
asukkaille etukäteen.

Yksittäisissä huoneistoissA 
tehdään normaalisti vain vikakorjauk-
sia esimerkiksi kylpyhuoneen tai keittiön 
kosteusvaurion takia. Muuten ns. asunto-
remonttien osalta jatkuu sama käytäntö 

 Huoneistoremontteja ei pääsääntöisesti 
tehdä asuntojen ollessa asuttuina. Jo suun-
niteltuja esimerkiksi koko kiinteistön kylpy-
huoneita koskevia korjaustöitä viedään 
eteenpäin myös korkotukitalojen siirryttyä 
Auroran linnan omistukseen.

suunnitellut remontit etenevät normaalisti
Auroranlinnaan yhdistyvien helsingin korkotukiasuntojen kiinteistöjen jo aiemmin suunniteltuja korjauksia 
viedään eteenpäin normaalisti. huoneistokohtaiset remontit tehdään Auroranlinnassakin pääosin  
poismuuttojen yhteydessä.

kuin nyt on Helsingin Korkotukiasunnois-
sa. Pääsääntöisesti yksittäisiä huoneistoja 
ei remontoida niiden ollessa asuttuina, 
eikä huoneistoihin tehdä pintaremontteja 
esteettisistä syistä.

Huoneistoihin kohdistuvia remontteja 
tehdään tarvittaessa muuttojen yhteydessä. 
Tällöin huoneistossa suoritetaan kuntotar-
kastus, jonka pohjalta tarvittavat korjaus-
toimet määritellään ja tehdään.

jos AsukAs joutuu muuttAmAAn 
AsunnostAAn korjAustöiden 
tAkiA, Auroranlinna ei pysty tarjoamaan 
tilalle sijaisasuntoa. Asukkaan pitää siis itse 
etsiä sijais- tai uusi asunto.

Jokaisen asukkaan kannattaa ottaa itsel-
leen kotivakuutus. Kiinteistövakuutus ei 
korvaa asukkaan kotona tai kiinteistöva-
rastossa olevan irtaimiston vaurioitumista 
esimerkiksi vesivahingon takia. Suositel-
tavaa on ottaa ns. laaja kotivakuutus, joka 
korvaa tarvittaessa myös sijaisasumisen 
kuluja yllättävän vahingon yhteydessä. k

helsingin korkotukiasuntojen yhdistyminen 
Auroranlinnaan ei vaikuta olemassa oleviin 
vuokrasopimuksiin, vaan ne siirtyvät Auroran-
linnalle sellaisinaan. Auroranlinnalle määritellyt 
vuokrausperiaatteet kuten vuokravakuus ja 
sopimuksen määräaikaisuus eivät siis koske 
ennen 1.1.2020 tehtyjä sopimuksia. 

keskinäisiin vAihtoihin yhdistyminen 
sen sijaan tuo muutoksia. Auroranlinnan 
asunnoissa ei ole mahdollisuutta tehdä kes-
kinäisiä vaihtoja, joten keskinäiset vaihdot 
päättyvät 31.12.2019 myös Auroranlinnaan 
yhdistyvissä asunnoissa. 

helsingin kaupungin vapaita ara-asun-
toja ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja voi 
hakea stadinasunnot.fi -sivujen kautta. myös 
Auroranlinnan asuntojen välityksen ja asukas-

valinnat hoitaa siis stadin asunnot. kun helsingin korkotukiasuntojen asun-
toja on tähän asti haettu samoin kuin ns. kaupungin ara-vuokra-asuntoja, 
löytyvät korkotukitalojen vapautuvat asunnot jatkossa stadin asuntojen 
vapaasti vuokrattavien asuntojen joukosta kuten muutkin Auroranlinnan 
vapautuvat asunnot. k

  Asukkaille-nettisivulle on kerätty erilaista  
asumiseen ja Auroranlinnassa asumisen käytän-
töihin liittyvää tietoa. Erot siihen, miten toimi-
taan nyt Helsingin Korkotukiasunnoissa, eivät  
ole pääosin suuria.

keskinäinen vAihto poistuu, Asuntojen hAku muuttuu


