Kiinteistönhoidon ja siivouksen lisäksi
Auroranlinna kilpailuttaa viherhoitotyöt ja huoneistokorjaukset sekä
erilaisia isompia korjaustöitä,
jollaisista Ratavallintie 16:n piharemontti valmistui kesän alussa.
Lue lisää seuraavalta
aukeamalta...
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Alltime ja SOL vastaavat nyt kiinteistönhoitotöistä
Kiinteistönhoitoliike on vaihtunut tämän syksyn alussa liki kaikissa Auroranlinnan kiinteistöissä. Vantaanjoen
länsipuolisessa Helsingissä kiinteistönhoitotöistä vastaa SOL ja itäpuolisessa Alltime. Kampin kolmiossa,
Kirkkonummella ja Suomenlinnassa jatkavat entiset huoltoliikkeet.
 Auroranlinnan Tatu Rasia (vas.),
Alltimen Jari Kaura ja Auroranlinnan
Risto Ovaskainen voivat käydä asioita
läpi kasvokkain helposti, kun kaikkien
työpiste on Auroranlinnan toimistolla.
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URORANLINNA ON KILPAILUTTANUT kolmea poikkeusta lukuun
ottamatta kaikkien kiinteistöjensä
kiinteistönhoitotyöt. Kilpailutuksessa Helsinki jaettiin kahteen alueeseen, joiden rajana
toimii Vantaanjoki ja sen muodostama linja Vantaanjoen suulta kohti Suomenlinnaa.
Kiinteistönhoidon ohella myös isännöinnin
ja teknisen isännöinnin vastuut on nyt jaettu
samalla tavalla läntiseksi ja itäiseksi alueeksi.
– Kun Heka Oy on halunnut keskittyä sekä
isännöinnissä ja sen tukitoiminnoissa että kiinteistönhoidossa pelkästään omiin kiinteistöihinsä, olemme hyvässä yhteisymmärryksessä
lopettaneet kohteitamme koskevat sopimukset
Heka Oy:n kanssa. Samassa yhteydessä päätimme kehittää kiinteistönhoitopalvelujamme
niin, että yhteistyö Auroranlinnan ja uusien
kiinteistöpalveluyritysten kesken tiivistyy
ja kiinteistönhoitoliikkeiden mahdollisuus
panostaa Auroranlinnan kiinteistöihin paranee. Siksi kilpailutus koski kolmea poikkeusta

lukuun ottamatta kaikkia Auroranlinnan kohteita, toimitusjohtaja Tatu Rasia
kuvaa taustoja.
– Yhdessä Heka Oy:n kanssa vaiheittain tehtyjen muutosten myötä
vastaamme nyt itse kokonaan kohteidemme isännöinnistä. Isännöinnin
tukipalvelut tuottaa pääosin Lassila &
Tikanojan Itä-Pasilan asukaspalvelupiste. Kiinteistönhoito siirtyi itäisellä alueella syyskuun alussa Alltime Helsinki
Oy:lle ja läntisellä alueella lokakuun alussa
SOL Kiinteistöpalvelut Oy:lle, Rasia toteaa.
- TASAINEN LAATU JA YHTÄ HYVÄT PALVELUT KAIKILLE, tiivistää Auroranlinnan
kiinteistönhoidon kilpailutukselle asettamat
tavoitteet ylläpitopäällikkö Risto Ovaskainen.
– Tavoitteenamme on aina ollut tarjota kaikille asukkaillemme yhtä hyvät asuinolot. Vanhassa hajautetussa järjestelmässä oli kuitenkin
melkoisen isoja eroja mm. niissä palautteissa,
joita asukkaat antoivat asukastyytyväisyystutkimuksissa kiinteistönhoitopalveluista. Kun
palveluntuottajia on vain kaksi, voimme valvoa ja seurata kiinteistönhoidon tavoitteiden
toteutusta entistä paremmin. Onnistumista
mittaavat sekä asukaspalaute että oma palvelunseurantamme, Ovaskainen tähdentää.
– Kun kiinteistönhoitoalueita on kaksi, palveluntuottajat voivat kiinnittää henkilöstöä
työskentelemään vain Auroranlinnan kiinteis-

töissä. Näin he tuntevat kohteensa paremmin
ja voivat keskittyä vain kohteisiimme. Sekä
normaalien kiinteistönhoitotöiden että vikaasioiden hoidon prosessit sekä palveluntuottajien palvelumestarin/palveluesimiehen käytännön vastuut on sovittu selkeästi. Yksi osa
heidän työtään on etsiä asumisviihtyvyyden
tasosta tinkimättä ratkaisuja, joilla voimme
tukea Helsingin kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2035, Ovaskainen korostaa.
– Lisäksi saamme tiivistetyksi yhteistyötä
näiden asukkaille tärkeiden palveluiden hoidossa, kun sekä Alltimen palvelumestari Jari
Kaura että SOL:n palveluesimies Taneli Tontti
tekevät työtään Auroranlinnan toimistossa.
Näin vuorovaikutus meidän ja heidän välillään
järjestyy luontevasti itsestään, ja niin asukkailta kuin kiinteistönhoitajilta tuleva palaute
välittyy myös saumattomasti sekä meille että
palveluntuottajille, Ovaskainen kertoo.
– Päätimme jo kilpailutuksen alussa, että
yksi yritys ei voi voittaa molempien kiinteistönhoitoalueiden palvelusopimusta. Sillä haetaan parempaa palvelun laatua ja asukastyytyväisyyttä. Alltime ja SOL toimivat nyt sekä
toistensa kirittäjinä että antavat tekemisellään
meille vertailutietoa sen arviointiin, miten
kumpikin palveluntuottaja on eri asioissa
onnistunut, Ovaskainen tähdentää.
ISÄNNÖINNIN TYÖNJAKO ON MYÖS
UUDISTUNUT tämän syksyn alussa ja perustuu samaan aluejakoon kuin kiinteistönhoito.
Läntisen alueen kaikissa kiinteistöissä hallinnollinen isännöitsijä on Anne Juuti ja tekninen
isännöitsijä Pekka Paukkonen. Itäisellä alueella hallinnollisena isännöitsijänä toimii
Jatkuu seuraavalle sivulle....

Jatkuu edelliseltä sivulta ....

ASUKASTYYTYVÄISYYTTÄ
TUTKITAAN TAAS
LOPPUSYKSYSTÄ
Auroranlinnan vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus tehdään tänäkin
vuonna. Odotamme tämän vuoden
tuloksia mielenkiinnolla, kun takana on
monien muutosten vuosi. Kohteidemme ja vuokralaistemme määrä nousi
reilusti vuoden alussa, ja lisäksi vuosi
2020 on tuonut osin isojakin muutoksia kiinteistönhoidossa ja siivouksessa.
Tavoitteena on ollut lisätä onnistumista hyvällä yhteistyöllä ja sitoutumisella
tehtävään työhön sekä sitä kautta myös
parantaa asukastyytyväisyyttä. Odotamme mielenkiinnolla, heijastuuko tämä jo
asukastutkimuksen tuloksiin.
Kiinteistönhoidon uudet palveluntuottajat Alltime ja SOL aloittivat työnsä nyt alkusyksystä kumpikin omalla
puolellaan Helsinkiä, kuten tässä lehtisessämme kerrotaan. Uudessa palvelumallissa kiinteistöistämme vastaavat
Auroranlinnan kohteissa töitä tekevät
henkilöt. Tiivis yhteistyö palvelutuottajien kanssa sekä palveluntuottajien
sitoutuminen Auroranlinnan kohteiden
ylläpitotöihin toivon mukaan alkavat
näkyä nopeasti toiminnan kehittymisenä asukkaiden kannalta entistäkin
paremmaksi.
Myös isännöintimme ja teknisen
isännöintimme tehtävät on jaettu nyt
näiden kahden kiinteistönhoitoalueen
mukaisesti. Tällä tavalla isännöinnin
ja kiinteistönhoidon yhteistyö tiivistyy
aiempaan verrattuna, ja tulokset myös
siitä näkyvät toivon mukaan asukkaiden
arjessa positiivisesti.
Toiminnallisten muutosten ohella
meillä on nyt käynnissä internet-sivujemme uusiminen. Tavoitteena on helpottaa entisestään sähköistä asiointianne sekä tiedon löytymistä nettisivuiltamme. Lisäksi teemme nyt rinnakkaissivut englanniksi ja ruotsiksi, mikä on
nykysivuihin verrattuna täysin uutta. k

Susanna Nieminen ja teknisenä isännöitsijänä Ari Aho.
– Isännöitsijä, tekninen isännöitsijä, palvelumestari/palveluesimies sekä vain Auroranlinnan kiinteistöissä työtä tekevät kiinteistönhoitajat muodostavat näin tiimit, joilla on hyvä
yhtäläinen tieto ja käsitys oman alueen kohteista ja niiden tarpeista. Toivomme ja uskomme
tämän näkyvän myös tulevissa asukastyytyväisyystutkimuksissa asukasarvioiden paranemisena, toimitusjohtaja Tatu Rasia tuumii.
ENTISET HUOLTOYHTIÖT JATKAVAT
KOLMESSA KOHTEESSA kiinteistöpalvelujen tuottamista. Kirkkonummen Heikki-

läntori 2 ja Suomenlinnan Iso Mustasaari 1
ovat sijainniltaan sellaisia, ettei niitä ollut järkevää liittää kilpailutukseen.
Kampin kolmiossa, johon Runeberginkatu 4 a ja Salomonkatu 19 kuuluvat, on koko
alueen kiinteistönhoitoa koskeva sopimus.
Kiinteistönhoitopalveluista vastaa siellä jatkossakin ISS Palvelut.
Isännöinnissä ja teknisessä isännöinnissä Runeberginkatu 4 a, Salomonkatu 19 ja
Suomenlinna kuuluvat läntiseen alueeseen
eli Anne Juutin ja Pekka Paukkosen hoitoon.
Kirkkonummen Heikkiläntori 2:ssa isännöitsijä on Susanna Nieminen ja tekninen isännöitsijä Ari Aho. k

Tatu Rasia
toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
 Ratavallintie 16:n piharemontti valmistui kesän alussa. Tällaiset remontit kilpailutetaan
erikseen eivätkä kuulu viherhoitoon tai kiinteistönhoitoon.

SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n kohteet:
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Selkämerenkatu 13
Sireenikatu 4
Sitratie 3
Sitratie 5
Suvannontie 21
Suvannontie 22
Suvannontie 23
Suvannontie 24
Tulvaniityntie 4
Töölönkatu 49
Urakkatie 2-6
Urheilukatu 9
Valtimontie 3
Vellamonkatu 25
Vellamonkatu 29
Vesilinnankatu 17
Ähtärintie 4
Ähtärintie 6
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Lohjantie 4
Lohjantie 6
Luutnantinpolku 7
Mechelininkatu 1
Meijeritie 8
Mikkolankuja 4
Nousiaistentie 3
Ouluntie 4
Ouluntie 6
Paciuksenkaari 15
Pasilan puistotie 10
Pasilanraitio 12
Paulankatu 2
Pernajantie 3
Pernajantie 5
Pernajantie 7
Pihkatie 6
Porvoonkatu 12
Pääskylänrinne 5
Riistavuorenkuja 1

Vi

E.J.Nyströminpolku3/
Tulvaniitynpolku 6
Haukilahdenkuja 3
Hietaniemenkatu 4
Huopalahdentie 30
Inarintie 2
Inarintie 4
Inarintie 5
Inarintie 7
Inarintie 17
Inarintie 21-23
Inarintie 25
Kaarlenkatu 3-5
Kivalterintie 18
Klaneettitie 9
Klaneettitie 11
Kylänvanhimmantie 21
Käenkuja 6
Käpyläntie 1
Laajasalontie 32

PITÄJÄNMÄKI

 SOL Kiinteistöpalvelut vastaa Vantaanjoen länsipuolella kiinteistönhoidosta
Auroranlinnalle. Tässä valmistaudutaan töihin Paulankatu 2:ssa.
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Eri töillä on omat urakoitsijansa
Auroranlinnan kiinteistöjen normaalit ylläpitotyöt on jaettu kolmeen eri sopimuspakettiin. Siivous, jossa palveluntuottajaksi valittiin viime vuoden lopulla Lassila & Tikanoja, huolehtii sisällä yleisten tilojen eli lähinnä porrashuoneiden,
saunojen, pesuloiden ja kellarikäytävien siivouksesta. Kiinteistönhoito, josta vastaa läntisellä alueella SOL ja itäisellä
alueella Alltime, huolehtii mm. pihojen ja jätekatosten siisteydestä, pihakalusteiden kunnosta, lumitöistä ja liukkauden
torjunnasta piha-alueilla sekä kiinteistötekniikan toimivuudesta ja useimpien vikailmoitusten hoidosta. Viherhoitourakkaan, joka on menossa juuri kilpailutukseen, kuuluvat nurmikoiden leikkuut sekä pihaistutusten hoito ja huolto.

–L

isäksi kiinteistöissä voi liikkua
esimerkiksi huoneistoremontteja
tekevä sopimusurakoitsijamme
tai kiinteistönhoitoliikkeen tilaamia huoltohenkilöitä. Kun asukas tekee vikailmoituksen,
asunnossa käy yleensä ensin kiinteistönhoitaja.
Hän tilaa sitten tarvittaessa apua esimerkiksi
sähkö- tai putkivian korjaamiseen, kuvaa työnjakoa ylläpitopäällikkö Risto Ovaskainen.
– NÄIDEN VUOSISOPIMUSTEN LISÄKSI
TEETÄMME isompia korjausurakoita, joiden
tekijät kilpailutetaan erikseen. Tällaisia urakoita ovat esimerkiksi kesän alussa valmistunut
Ratavallintie 16:n piharemontti, jossa pistetiin
kuntoon asioita sekä maan alla että uusittiin

pihaympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin
mukavaksi, sekä parhaillaan käynnissä olevat
Kaarlenkatu 3-5:n ja Pihkatie 6:n peruskorjaukset, lisää toimitusjohtaja Tatu Rasia.
– Yhteistyön tiivistäminen palvelutuottajien kanssa antaa paremmat mahdollisuudet
hoitaa asumisturvallisuuden ja -viihtyisyyden
eri osa-alueet hyvin. Kun siivouksen ja kiinteistönhoidon työnjohto työskentelee kanssamme samoissa tiloissa, myös tieto toimenpiteitä
vaativista asioista liikkuu aiempaa paremmin.
Jos siivooja huomaa vaikkapa porrashuoneen
valon palaneen, tieto tulee kiinteistönhoitoon
näppärästi siivouksen palvelumestarin kautta.
Samalla tavalla kiinteistönhoito välittää havaintojaan vaikkapa porrashuoneen sotkemisesta

siivoukseen. Lisäksi tietysti kiinteistönhoito ja
viherhoito ilmoittavat havainnoistaan toisilleen, jos on tarvetta, Risto Ovaskainen toteaa.
– Emme ehdi kiertääSuomenlahti
joka päivä tarkistaFinska viken
massa esimerkiksi sitä, toimivatko
kaikki porrashuoneiden valot. Niiden tarkistukset on
sijoitettu huolto-ohjelmaan tietyin väliajoin
tehtäviksi, mutta eiväthän kaikki lamput jostakin syystä kestä yhtä kauan kuin on oletettu.
Siksi sekä asukkailta että siivoajilta tulevat yleisiä tiloja koskevat vikailmoitukset ovat tärkeitä,
korostaa Alltimen palvelumestari Jari Kaura. k
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Alltime Helsinki Oy:n kohteet:

Skatanselkä
Skatafjärden

Haarniskatie 10
Heikinlaaksontie 21
Kaivonkatsojantie 16
Kankaretie 1
Kaukopääntie 11
Kaupparaitti 13
Kirkonkyläntie 14
Kirkonkyläntie 18
Kivikonkaari 43
Kivitie 3
Kujanen 4
Kurkimäentie 8
Kämnerinkuja 4
Laakavuorentie 7
Laivalahdenkaari 10
Laivalahdenkaari 13
Laivalahdenportti 6

Maamiehenkuja 5
Markkinatie 15
Nummitie 29
Parmaajantie 4
Petter Wetterin tie 3
Punahilkantie 16
Ratavallintie 16
Revontulentie 1
Siilitie 18
Tilanhoitajankaari 3
Tilanhoitajankaari 28
Turkhaudantie 1
Ummejoentie 14
Vanhanlinnantie 12
Varustuksentie 1
Örskinkuja 2

Alueyhtiöiden kohteet:
Heikkiläntori 2,
Kirkkonummi, Kirkkonummen Huolto Oy
Kampin kolmio, Runeberginkatu 4a ja
Salomonkatu 19, ISS Palvelut Oy

VILLINKI
VILLINGE
P

SANTAHAMINA
SANDHAMN

Suomenlinna,
Iso Mustasaari, Suomenlinnan hoitokunta
0

2 km
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Nurmikoiden leikkuu
kuuluu viherhoitourakkaan. Auroranlinna
kilpailuttaa parhaillaan
viherhoitourakkaa.

Uudet kiinteistönhoitoliikkeet aloittivat jo
 SOL Kiinteistöpalvelujen Auroranlinnan kohteista vastaava palveluesimies Taneli Tontti (vas.)
on tässä tapaamassa Auroranlinnan kiinteistöissä
töitä tekeviä palveluvastaavia.

sa, jos vain mahdollista, SOL:n palveluesimies
Taneli Tontti täydentää Jari Kauran kuvausta.

S

yyskuun alussa Auroranlinnan itäisen
kiinteistönhoitoalueen kiinteistöt otti
hoitoonsa Alltime Helsinki Oy. Läntisen kiinteistönhoitoalueen kohteet siirtyivät
SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n hoitoon lokakuun alussa. Alltimen palvelumestari Jari
Kaura ja SOL:n palveluesimies Taneli Tontti ovat tiimeineen käyttäneet alkusyksyn
sekä uusiin kohteisiinsa tutustumiseen että niiden hoitotöiden haltuun ottamiseen.
MOLEMMAT KIINTEISTÖNHOITOYHTIÖT
VASTAAVAT ns. normaalien kiinteistönhoitotöiden ohella omien kohteidensa vikailmoitusten hoidosta. Vikakorjauksissa käytetään
tarvittaessa yhtiöiden omia erityisosaajia tai
alihankkijoita. Vikakorjauksissa lähtökohta on,
että kiinteistönhoito käy ensin tarkistamassa
tilanteen ja tilaa sitten lisäapua, jos tarvitaan.
– Kun on lupa mennä asuntoon yleisavaimella, sisään mennään soittamalla ensin ovikelloa ja vasta sitten yleisavaimella, jos kukaan
ei avaa ovea. Käynnistä ja mahdollisista jatkotoimista jätetään aina ilmoitus asuntoon, jos
asukas ei ole kotona, kuvaa Alltimen palvelumestari Jari Kaura sekä Alltimen että SOL:n
toimintatapaa.
– Jos yleisavainta ei saa käyttää, asiakkaalle
soitetaan ja sovitaan käyntiaika. Kaikilla kiinteistönhoidon työntekijöillä on yrityksen tunnuksilla varustetut työvaatteet ja kuvallinen
määräysten mukainen henkilökortti. Ketään
huolto- tai korjausmieheksi eikä isännöitsijäksikään itseään esittelevää ei tarvitse päästää
sisään, jos hän ei voi todistaa henkilöllisyyttään. Jos tilaamme apua korjaukseen, erityisosaajat tulevat asuntoon ensimmäisen kerran
kiinteistön oman palveluvastaavamme kans-

ITÄISEN HOITOALUEEN kiinteistönhoitaja
Alltime on suomalainen kiinteistö- ja infrapalveluita tarjoava perheyritys, joka toimii
paikallisesti ympäri Suomea. Alltime Helsinki
vastaa itsenäisenä yrityksenä Alltimen pääkaupunkiseudun kiinteistönhoitokohteista.
– Meillä on Auroranlinnan kohteita varten
nyt kaksi kiinteistönhoitajaa sekä lisäksi omat
tekijänsä lumitöille. Molemmilla kiinteistönhoitajilla on oma vastuualueensa. Työ kohteessa alkaa usein ns. roskalenkillä eli ulkoalueiden yleisen siisteyden tarkistamisella, jonka
yhteydessä esimerkiksi lasten hiekkalaatikoissa
olevat neulat ja pihalla olevat roskat siivotaan
pois ja täydet piharoskikset tyhjennetään. Sitten siirrytään varsinaisiin kiinteistönhoitotöihin, joita tehdään kiireellisyysjärjestyksessä.
Joka kiinteistössä käydään useammin kuin
kerran viikossa, millä saadaan pidetyksi paikat
kunnossa. Kun käyntejä on tiuhaan, havaitaan
ja voidaan korjata esimerkiksi ilkivallan jäljet
nopeasti, Jari Kaura kertoo.
LÄNTISEN HOITOALUEEN kiinteistönhoitajana toimiva SOL Kiinteistöpalvelut Oy on yksi
SOL-yhtiöistä, joiden toiminta-alue ulottuu
koko Suomeen, Baltiaan, Venäjälle ja Ruotsiin.
SOL on myös kotimainen perheyritys, jonka
yritystaustat ulottuvat 170 vuoden taakse.
– Olemme jakaneet Auroranlinnan kohteemme neljään alueeseen, joista jokaisesta
vastaa yksi palveluvastaava. SOL:ssa ideana
on, että kaikki tekevät kaikkea eli kustakin
kohteesta vastaava palveluvastaava hoitaa sekä
kohteen sisä- että ulkotyöt. Kun eri palveluvastaavilla on erilaisia vahvuuksia, niitä tietysti hyödynnetään. Niinpä esimerkiksi Pasilan
kohteiden palveluvastaava saattaa mennä välillä esimerkiksi Urakkatielle hoitamaan jonkun
työn, johon hänellä on enemmän kokemusta
kuin Urakkatien palveluvastaavalla. Tällöin
Urakkatien palveluvastaava suuntaa vastaavasti Pasilaan tekemään alueen palveluvastaavan
päiväohjelmaan kuuluvia töitä. Kun meillä on
hoidossa paljon muitakin kiinteistöjä lähellä
Auroranlinnan kohteita, voimme lisäksi tarvittaessa pyytää apuja muiden asiakaskiinteistöjemme palveluvastaavilta, kuvaa SOL:n
palvelukonseptia palveluesimies Taneli Tontti.
– Itse työpäivä etenee töiden kiireellisyysarvion priorisoinnin pohjalta. Katsomme
vikailmoituspalvelusta tulleet palvelupyynnöt
ja normaalin työlistan ja päätämme sitten,

missä järjestyksessä mikäkin asia hoidetaan,
Tontti toteaa.
KUNKIN KOHTEEN SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA on kiinteistönhoidon käsikirja. Kun
kaikki vikailmoitukset, huoltokalenterit, mittarinluvut yms. työt on kirjattu sinne, voivat
Alltimen kiinteistönhoitajat ja SOL:n palveluvastaavat suunnitella eri työt kohteissa järkevästi.
– Vikailmoitukset tulevat sähköpostiin
FimX:stä, mutta katsomme niitäkin välillä
myös huoltokirjasta. Joskus vikailmoitukset
nimittäin jäävät vastaanottovaiheessa vahingossa keskeneräisiksi, eivätkä siksi välity meille suoraan. Viikko- ja kuukausityöt löytyvät
samaten huoltokirjasta kiinteistöjen huoltoohjelmana, ja kulkevat nekin mukana matkapuhelimessa. Teemme näitä määräaikaistöitä
sitä mukaa kuin ehdimme ja kuittaamme työt
tehdyiksi huoltokirjaan, kun työ on valmis.
Esimerkiksi sadevesikaivojen puhdistukset
tehdään tietysti vasta sitten, kun lehdet ovat
pudonneet, Alltimen Jari Kaura kertoo.
Sekä SOL:n palveluvastaavat että Alltimen
kiinteistönhoitajat ovat alalla jo pitkään työskennelleitä ammattilaisia, jotka liikkuvat kohteissa oman yrityksen tunnuksilla varustetuilla
autoilla ja yrityksen työasuissa. Erikoistöissä
kuten sähköasennukset ja putkityöt sekä lumitöissä kiinteistöissä liikkuu siis myös muita
henkilöitä. Alltime ja SOL käyttävät niihin töihin omia erikoisosaajiaan tai aliurakoitsijoita.
Aliurakoitsijat eivät luonnollisesti liiku Alltimen tai SOL:n työasuissa eikä ajoneuvoilla,
mutta voivat Alltimen ja SOL:n henkilöstön
tapaan todistaa henkilöllisyytensä ja olevansa
”oikealla asialla”. k

 Kiinteistönhoidon yksi tärkeä tehtävä on pitää
kiinteistön tekniikka toimintakunnossa.

Kiinteistönhoito huolehtii asumisoloista ja kiinteistötekniikasta

A

uroranlinnan kiinteistöissä
kiinteistönhoidon tarkoituksena on ensiksi ylläpitää
kiinteistössä oloja, joissa on turvallista ja miellyttävää asua. Toiseksi
tekninen ylläpito huolehtii siitä, että
kiinteistö pysyy käyttö- ja toimintakunnossa elinkaaritaloudellisesti.
Yksi osa työtä on mm. energiansäästön kautta saatava turhan ympäristökuorman välttäminen niin, ettei
asumisviihtyvyys vähene.
KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄT
ON MÄÄRITELTY Auroranlinnassa
selkeästi. Kaikkia kohteita koskevien
yleisen tason tehtävien lisäksi työtä
ohjaavat kiinteistökohtaisesti tehdyt
palvelukuvaukset. Kiinteistönhoitoon kuuluvat mm. pihan ja jätetilojen siisteydestä huolehtiminen sekä
teknisten järjestelmien, kalusteiden
ja varusteiden kunnon tarkkailu, hoito ja huolto. Lämpö-, vesi-, viemäri-,
ilmanvaihto-, sähkö- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmien käytön ylläpito sekä laitteiden mahdollisimman
häiriöttömän toiminnan varmistavat
hoito- ja huoltotoimenpiteet kuuluvat myös kiinteistönhoidon tehtäviin.
– Kun kiinteistöt ovat erilaisia, tarvitaan yleisluontoisten kaikki kohteita koskevien palvelukuvausten lisäksi

niitä täydentäviä kiinteistökohtaisia
palvelukuvauksia ja tehtäväluetteloita. Sekä yleiset että kiinteistökohtaiset tehtävät ja niihin liittyvät
aikataulut on kirjattu Auroranlinnan
kiinteistöjen sähköisiin huoltokirjoihin FimX-järjestelmässä, josta työt
otetaan osaksi kiinteistönhoidon
henkilöstön päiväohjelman suunnittelua. Lisäksi kiinteistönhoidolle
tulee tietysti tehtäviä 24/7-vikailmoituspalvelumme kautta, toteaa Auroranlinnan ylläpitopäällikkö Risto
Ovaskainen.
KIINTEISTÖNHOITO TEKEE TYÖTÄÄN ARKIPÄIVISIN ns. normaalina
työaikana. Kiinteistönhoitajia näkee
kohteissa siis pääsääntöisesti kello
7.00 ja kello 16.00 välisenä aikana.
Vikailmoitukset ja ovenavauspyynnöt menevät joko sähköisenä tai
vikailmoitusnumeroon 010 286 6245
soitettuina Auroranlinnan keskitettyyn 24/7-periaatteella toimivaan
vikailmoituspalveluun, joka kirjaa
ilmoitukset ja yhteydenotot FimXjärjestelmään. FimX:stä työpyynnöt
välittyvät palveluntuottajille.
Kiinteistönhoidon normaalin
työajan ulkopuolella Auroranlinnan
päivystyspalvelu hoitaa ovien avaukset ja ne vikailmoitustehtävät, jotka
vaativat välittömiä toimenpiteitä. k

 Kiinteistönhoitajia näkee kohteissa pääsääntöisesti kello 7.00 ja

kello 16.00 välisenä aikana. Tässä tehdään ns. roskakierrosta pihalla.

ASUMISEN TUKIPALVELUT NYT NUMEROSSA
Auroranlinnalla on ollut jo yli kymmenen vuotta yksi kaikkia kohteita koskeva 24/7-periaatteella toimiva vikailmoitusnumero 010
286 6245. Nyt tuo sama numero on alkanut palvella arkipäivisin
asukkaita myös ns. isännöinnin tukipalvelujen yhteysnumerona.
Nämä tukipalvelut tuottaa Auroranlinnalle käytännössä Lassila &
Tikanoja Oyj Itä-Pasilan Asemapäällikönkatu 12 b:n palvelupisteessään. Poikkeuksia ovat Kirkkonummen Heikkiläntori 2 ja Suomenlinnnan Iso Mustasaari 1, joissa tukipalvelut tuottaa kohteen
kiinteistönhoitoyhtiö.
Isännöinnin tukipalveluihin kuuluvat asunnon avainasiat, autopaikka- ja saunavuoroasiat sekä muutokset talonkirjaan ja talopesuloihin liittyvät asiat. Asunnon avainten noutojen ja palautusten
osalta poikkeuksena ovat ns. jälleenvuokratut asunnot, joissa
asukas hakee ja palauttaa asunnon avaimet oman vuokrananta-

010 286 6245

jansa kanssa sopimallaan tavalla. Lisäksi muutamissa kohteissa
autopaikka-asiat hoidetaan alueen pysäköintiyhtiössä eikä isännöinnin tukipalveluissa,
Numero 010 286 6245 palvelee asumisen arjen asioissa normaalisti arkipäivisin kello 7-17. Lisäksi numero on siis käytössä
24/7-periaatteella ovenavauspyyntöjen sekä etenkin kiireellisiä
toimia vaativien vikailmoitusten tekemiseen.
Sekä yhteydenotot asumisen tukipalveluihin että vikailmoitukset suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti sähköisesti, ellei kyse ole
kiireellisesti hoidettavasta asiasta. Lassila & Tikanojan asukaspalvelupisteeseen voi lähettää sähköpostia osoitteeseen avaimet.
pks@lassila-tikanoja.fi. Sähköinen vikailmoituslomake löytyy auroranlinna.fi-nettisivujen etusivulla olevan linkin kautta. k
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