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ja  itäpuolisen alueen   
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Malminkartanon Pihkatie 6:n 
ja Kallion Kaarlenkatu 3-5:n 
perusparannus on loppu-
suoralla. Sivu 12.
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VUOKRAOVI.COMISSA
Auroranlinnan asuntoihin 
haetaan aina asuntokohtai-
silla hakemuksilla. Vapaasti 
vuokrattavat asunnot tulevat 
hakuun Vuokraovi.com- 
palvelussa. Sivu 13.

kiitos risuistA jA ruusuistA
 Auroranlinnan vuoden 2020 asukastyytyväi-

syystutkimus tehtiin varsin erilaisissa oloissa 
kuin aiemmin. Korona-aika ja sen mukanaan tuoma 
etätyöskentely ja -opiskelu toivat omat lisähaasteensa 
asumisen arkeen. Jossakin kodissa tehdään  rauhaa ja 
keskittymistä vaativaa työtä tai luetaan kokeisiin ja 

toisaalla taas kotona olevat leikki-
ikäiset lapset yrittävät saada aikansa 
kulumaan. Tästä saattaa syntyä 
sellaista kitkaa naapurisopuun, jota 
ei tavallisesti havaita.

Kuten lehdessämme kerromme, 
normaalit asumisen äänet ovat 
sallittuja, mutta sallittua ja suotavaa 
on myös toisten tarpeiden huomioon 
ottaminen. Yleensä asiat selviävät 
puhumalla, kun se tehdään raken-
tavasti ja molempien osapuolten 
tarpeet huomioon ottaen.

Myös toiminnassamme moni asia 
muuttui vuonna 2020.  Helsingin 
Korkotukiasunnot yhdistyi Auro-

ranlinnaan vuoden alussa, ja vuoden aikana kiin-
teistöjemme siivous, kiinteistönhoito ja isännöinti 
organisoitiin uudelleen. Niinpä olemmekin lukeneet 
mielenkiinnolla asukastyytyväisyystutkimuksemme 
tuloksia. Miten hyvin isännöinti, kiinteistöjen  hoito- 
ja korjaustyöt, yleisten tilojen siivous sekä kiinteis-
töyhtiömme asukaspalvelut ja toiminta ovat tässä 
muutosten ja haasteiden ajassa onnistuneet?

Muutoksista ja uusista haasteista huolimatta 
vuodesta selvittiin varsin hyvin. Etenkin Auroran-
linnan omaa toimintaa koskeva palaute ilahdutti 
keskimääräisen arvosanan ollessa hyvä, vaikka toki 

12

10 13

parannettavaakin havaittiin. Positiivisena esimerkkinä 
toimistomme ja asiakaspalvelun resurssien vahvista-
minen on palautteen perusteella huomattu asukkai-
den  keskuudessa. Toivomme, että vuodenvaihteessa 
julkaistut uudet nettisivumme ja tämä nyt uusittu 
Asukaslehtemme koetaan samalla lailla myönteisesti.

Asumisviihtyvyyden kannalta tärkeiden palvelui-
den eli kohteiden isännöinnin, kiinteistöjen hoidon 
ja korjausten sekä yleisten tilojen siivouksen osalta 
palvelukokemus on vastaus  tenne perusteella säilynyt 
suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Kun isännöinnin ja kiinteistönhoidon uusi aluejako 
sekä siivouksen ja kiinteistönhoidon uudet palveluso-
pimukset on otettu käyttöön vuonna 2020, on ymmär-
rettävää, että muutoksilla haetut parannukset eivät 
vielä näy tuloksissa. Selkeänä tavoitteenamme on, että 
vuoden 2021 kyselyn tuloksissa on menty eteenpäin 
näissä asukaspalveluissa.

Kyselyymme vastasi liki 750 asukastamme. Kiitos 
kaikille tutkimukseen käyttämästänne ajasta. Saimme 
teiltä kyselyssä numeroarviointien lisäksi suuren mää-
rän vapaamuotoisia palautteita sekä kohteistamme, 
asunnoistamme että toiminnastamme yleensä. Nämä 
palautteet on käyty läpi laajalla rintamalla, ja niistä 
on saatu hyviä konkreettisia ehdotuksia, joita viedään 
mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. Tiesittehän, että 
tällaista palautetta voitte antaa myös vuodenvaihtees-
sa uusittujen nettisivujemme kautta? Palautelomake 
löytyy osoitteesta auroranlinna.fi >Yritys.

Lopuksi toivotan oikein hyvää kesää teille 
asukkaammesekäyhteistyökumppanimme.•

TaTu Rasia, Toimitusjohtaja,  
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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E.J. Nyströminpolun, 
 Tulvaniitynpolun, 

Tulvaniityntien ja Otto Brandt-
in kadun rajaamalle alueelle jää 
 Auroranlinnan talojen väliin iso 
yhtenäinen piha-alue. Piha alkoi 
olla jo loppuun kulunut ja toi-
minnallisesti hajanainen. Leikki-
paikat olivat jääneet jälkeen 
nykystandardeista. Päätimme 
teettää taloille uuden yhteisen 
piha-alueen, koska pihalla piti 
joka tapauksessa myllätä maata 
viemärikaivantojen uusimiseksi. 
Piha- ja puistosuunnittelu Pirtti-
järvi Oy:n ammattilaiset suunnit-
telivat uuden toimivan pihan.

– Työn aikana olemme 
saaneet myös toiveita ja kom-
mentteja asukkailta ja ottaneet 
niitä huomioon. Teimme koko-
naisuuden, joka palvelee niin 
molempien Auroran linnan 
kohteiden asukkaita kuin Tul-
vaniityntie 4:ssä toimivaa ryh-
mäperhepäiväkotiakin. Lapsille 
on moderni ja turvallinen aidattu 
leikkialue ja aikuisille mm. per-
gola penkkeineen ja pöytineen, 
kertoo hankkeen suunnittelusta 
vastannut Marko Pirttijärvi.

Pihaan valittiin mahdollisim-
man kestäviä, helppohoitoisia ja 
asukkaille iloa tuovia istutuksia. 
Ympärillä olevat kuorikekentät 
estävät rikkaruohojen kasvua 
ja auttavat kasvien tarvitseman 
kosteuden ylläpidossa. Kuorike 
jää hiljalleen piiloon kasvien alle, 
kun ne  kasvavat.

– Urakoitsija Uudenmaan 
Pihamestarit on laittanut nur-
mikkoalueita kuntoon vasta nyt 
keväällä, kun syksyllä oli siihen 
turhan kosteaa. Siksi pihojen 
vihertyminen ajateltuun ilmee-
seen tapahtuu vasta kesän aikana, 
Pirttijärvi toteaa.

viiHtyiSyyS ja keStävyyS  
piHaremontin avainSanoja
Veräjälaaksossa valmistuu tänä kesänä E.J.Nyströminpolku 3:n, Tulvaniitynpolku 6:n ja 
Tulvaniityntie 4:n väliin jäävän piha-alueen perusparannus. Remontin tekoa on ohjannut 
panostus asukkaiden viihtyisyyteen ja pihaistutusten kestävyyteen.

Toivomme asukkailta kärsiväl-
lisyyttä ja varovaisuutta, että nur-
mikkoalueet sekä puut ja pensaat 
saisivat hyvän startin kasvulle. 
Kasvavina ja elinvoimaisina ne 
tuottavat sitä iloa asukkaille, 
jota remontilla on haluttu saada 
aikaan.•

1 Uusi leikkialue on erotettu aidalla 
muusta pihasta. Sen nykyaikaiset  
kalusteet ovat turvallisia leikkiä.  
Aikuiset voivat viettää aikaa mm.  
pergolassa, jossa on pöytä ja  
penkkejä

2 Piha-alueen puut ja pensaat ovat 
vielä elämänsä alussa ja peittävät 
 hiljalleen kuorikekentät. Nurmikko-
alueet on istutettu vasta tänä 
keväänä. 

1

2
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elämää ja ääniä
kerroStaloSSa
Koronavirus on vaikuttanut meidän jokaisen arkeen. Monissa perheissä kotona ovat  
sekä vanhemmat että lapset. Samalla on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota  
kotiympäristön ääniin.

 Etätyöt, opiskelut ja harrastustauot ovat aihe-
uttaneet sen, että kotona vietetään tavallista 
enemmän aikaa. Tiivis yhteiselo voi olla haasta-

vaa, mutta se voi olla myös palkitsevaa. Se, mikä toimii 
yhdelle ei välttämättä toimi toiselle. Jokainen perhe, 
pariskunta, kimppakämppis tai yksin asuva on var-
masti joutunut miettimään, mitä hyvää tästä tilantees-
ta voisi ottaa irti.

Hyvällä tavalla tämä poikkeusaika on lisännyt 
yhteisöllisyyttä sekä naapureiden auttamista. Yksin-
asuville, riskiryhmäläisille tai karanteenissa oleville 
on tarjouduttu käymään kaupassa tai apteekissa. On 
kehitetty erilaisia tapoja pitää yhteyttä naapureihin. 
Joissain taloyhtiöissä on perustettu Facebook-ryhmiä 
ja toiset ovat pitäneet asukaskokouksia verkkokokouk-
sina erilaisten sovellusten avulla.

ÄÄneT kuuluvaT keRRosTaloelÄmÄÄn
Korona-aika on tuonut tullessaan myös sen, että 
naapurista kantautuvista äänistä valitetaan enemmän. 
Etätöitä tekevää voi häiritä naapurista kuuluvat lasten 
leikkiäänet tai vuorotyötä tekevä ei saa unta päivisin, 
koska ääniä kantautuu useista naapuriasunnoista.

Yleisesti ottaen suurin osa naapurista kantautu-
vista äänistä on tavallisia elämisen ääniä, joita ei voi 
rajoittaa. Kotona saa elää normaalia elämää ja vähän 
metelöidäkin, mutta toistuvaa tai jatkuvaa häiriötä ei 
tarvitse sietää. Kerrostalossa asuvat asukkaat kokevat 
melun tai häiritsevän elämän hyvin eri tavoin. Toinen 
kestää kaikenlaiset äänet, mutta jollekin taas hissin 
kolahdus tai jopa käytävävalon napsahdus on jo liikaa. 

Taloyhtiössä normaaleja elämisen ääniä voi tulla 
lasten leikeistä, pianon tai muun soittimen soitosta, 
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esimerkiksi väkivallan äänistä 
pitää ilmoittaa heti hätänumeroon 
112. Isännöitsijä tai huoltoyhtiö 
eivät voi puuttua akuutteihin häiri-
ötapauksiin. On myös hyvä tietää, 
että poliisi ei ilmoita vuokrananta-
jalle, jos se käy hälytyskäynneillä 
Auroranlinnan kiinteistöissä.

HÄiRiköinTi jaTkuu,  
eikÄ lopu viRkavallan  
kÄynTien jÄlkeenkÄÄn
Jos kuitenkin naapurin metelöinti 
jatkuu, eikä se lopu pyyntöjen tai 
virkavallan käyntienkään myötä, 
tulee asiasta ilmoittaa myös meille.

Toimintaohjeet tällaisiin tapa-
uksiin löytyy nettisivuiltamme: 
www.auroranlinna.fi, mistä saa 
tulostettua ”ilmoitus häiritsevästä 
asumisesta” -lomakkeen.

Etenemme asiassa asuinhuoneis-
ton vuokrauksesta säädetyn lain 
mukaisesti. Tämä voi välillä tuntua 
hitaalta prosessilta häiriötä kokevi-
en asukkaiden mielestä. Tietosuo-
jalain puitteissa emme voi kuiten-
kaan antaa tietoa, missä vaiheessa 
häiriön aiheuttajan prosessissa 
mennään tai ylipäätään minkälai-
siin toimenpiteisiin on ryhdytty. 

Järjestyssäännöt ovat tehty 
asukkaiden asumisviihtyvyyden 
ja -rauhan turvaamiseksi ja ne 
löytyvät jokaisen taloyhtiön ilmoi-
tustaululta. Jokaisen asukkaan 
velvollisuutena on tutustua järjes-
tyssääntöihin ja noudattaa niitä 
sekä huolehtia, että perheenjäsenet 
sekä vieraat toimivat myös niiden 
mukaisesti.•

1 Kotieläimet tuovat moneen 
kotiin iloa arkeen. Satunnaiset 
koiran haukkumiset ovat osa 
 normaalia asumista. Kissojen 
ja koirien ulkoilutuksen pitäisi 
tapahtua valvotusti ja säädöksiä 
noudattaen. 

2 Kovaääninen juhlinta tai  
musiikin soitto, etenkin  
 jatku  essaan myöhään iltaan  
tai yöhön, häiritsee helposti  
naapureita. 

2

1

koiran haukunnasta, imuroinnista 
tai nikkaroinnista. Yöaikaan on 
sallittua myös käydä suihkussa tai 
vetää vessa. Vuorotyöläiset voivat 
myös liikkua yöaikaan rapussa, 
kun lähtevät tai tulevat töistä. 
Myöskin yksittäiset juhlat ovat 
ihan normaalia elämää. Toki niistä 
on kohteliasta ilmoittaa aina etukä-
teen naapureille ilmoitustaululla. 
Ja on hyvä muistaa myös, että tie-
dottaminen ei poista velvollisuutta 
noudattaa järjestyssääntöjä, kuten 
taloyhtiön hiljaisuusaikaa.

miTkÄ ovaT HÄiRiTseviÄ ÄÄniÄ
Järjestyssäännöissä mainitaan 
asumisrauha, joka ajoittuu 22.00-
7.00 välille, jolloin on vältettävä 
melua ja muuta häiritsevää toimin-
taa. Häiritseviksi ääniksi lasketaan 
pitkään, useita tunteja jatkuneet 
äänet, joita voi olla esimerkiksi:

• pitkään jatkunut koiran haukunta
• useita tunteja jatkuva pianon tai  
 jonkun muun soittimen soittaminen
• jatkuva nikkarointi tai metelöinti
• juhlinta ja musiikinsoitto pitkälle   
 yöhön

miTen HÄiRiTsevÄÄn  
kÄyTökseen voi puuTTua 
Aina ensin tulee selvittää mistä 
häiriö tulee, sillä talon rakenteista 
johtuen äänet voivat kantautua 
muualta kuin itse on ajatellut. Kan-
nattaa kysyä myös muilta naapu-
reilta, häiritseekö meteli heitäkin.

Jos mahdollista, keskustelu 
naapurin kanssa tai postiluukusta 
tiputettu ilmoitus häiritsevästä 
metelistä voi auttaa. Usein kyse 
voi olla ihan puhtaasta tietämättö-
myydestä, eikä häiriötä aiheuttava 
henkilö ole itse ymmärtänyt äänen 
kuuluvan naapuriin saakka.

Naapureiden välisissä riitatilan-
teissa, missä ei saada enää puhe-
yhteyttä naapuriin omin voimin, 
suosittelemme ottamaan yhteyttä 
naapuruussovitteluun (www.naa-
puruussovittelu.fi). Usein ulkopuo-
lisen avun kautta saadaan toimiva 
puheyhteys naapuriin ja asiat 
selvitettyä. Vuokranantajana emme 
pysty keskinäisiin naapuririitoihin 
puuttumaan emmekä voi asettua 
kenenkään puolelle. Mikäli naapu-
rin häiriköinti täyttää kotirauhan-
rikkomisen kriteerit, voi asiasta 
tehdä rikosilmoituksen.

milloin kannaTTaa  
soiTTaa HÄTÄnumeRoon
Jos kovaäänistä metelöintiä, 
musiikinsoittoa tai ravintolailtaa 
jatketaan asunnossa usein ja siitä 
aiheutuu häiriötä naapureille, voi 
virkavaltaa soittaa paikalle. Myös 
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 Jätettä syntyy nyt useissa kodeis-
sa normaalia enemmän, kun 
kotona vietetään paljon aikaa. 

Tavaraa, ruokaa ja tarvikkeita tila-
taan  verkkokaupoista, jolloin myös 
 pakkausjätettä kertyy enemmän. 

Kannustamme jokaista lajittele-
maan jätteet huolellisesti, etteivät 
sekajäteastiat pääse täyttymään liian 

nopeasti. Ruoantähteet ja roskat 
houkuttelevat paikalle helposti rottia, 
lintuja sekä muita luonnonvaraisia 
eläimiä. Piha-alueiden ja sisätilojen 
siisteys luo jokaiselle miellyttäväm-
män asumisympäristön. Pidetään 
siis roskakatokset ja niiden ympäris-
töt, piha-alueet sekä rappukäytävät 
yhdessäsiisteinä.•

lajitellaan jätteet ja
pidetään ympäriStö  

SiiStinä
Lajittelu ja jätteiden 
vähentäminen on ympä-
ristöteko. Lajittelemalla 
annat roskille uuden 
elämän, kun niistä  
tehdään uusia tuotteita.

1 & 2 Esimerkkejä biojätteestä. 

3  Muovijäte menee jäteastiaan puhtaaksi huuhtaistuna. 

4  Esimerkkejä metallijätteestä. Säilykepurkit  
 pitää huuhtaista.

5  Kartonkiastian jätettä. Mehupurkit pitää myös  
 huuhtaista. 

6  Paperijätteeseen menee kaikki, mitä kotiin tulee  
 postiluukusta tai postilaatikkoon.

7  Lasijätettä ovat kodin pullot ja purnukat.  
 Jäteastiaan ne laitetaan puhtaina. 

8  PIenen sähkö- ja elektroniikkaromun voi viedä  
 tuotteita myyviin kauppoihin tai Sortti-asemalle. 

1 2 3

4 5

6 7 8
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biojäte
•	Hedelmien	ja	vihannesten	kuoret,	ruoan	tähteet,	 
	 kalanruodot	ja	luut
•	kahvin	ja	teen	porot,	teepussit	ja	suodatinpaperit
•	pehmopaperit,	kuten	talouspaperit,	 
 lautasliinat ja nenäliinat
•	kuihtuneet	kukat	tai	kasvinosat
•	jähmettyneet	rasvat
•	lemmikkieläinten	puupohjaiset	kuivikkeet.

Biojäte on maatuvaa ja kompostoituvaa elintarvike- ja  
keittiöjätettä. Ilmaisen biojätepussin saat esimerkiksi  
jauhopussista, muropaketista tai sanomalehdestä.

kartonki ja paHvi
•	kartonkiset	maito-	ja	mehutölkit	(myös	alumiinivuoratut),	 
 muro- ja keksipakkaukset
•	paperipussit,	kuten	leipä-	ja	jauhopussit
•	munakennot
•	talous-	ja	wc-paperin	hylsyt
•	aaltopahvi	ja	voimapaperi
•	pahvilaatikot.

Huuhtaise nestepakkaukset ja muut ruoantähteitä sisältävät 
pakkaukset. Valuta ne kuiviksi. Litistä pakkaukset ja pakkaa 
ne sisäkkäin. Muovikorkit kuuluvat muovipakkausten  
keräykseen.

muovipakkaukSet
•	elintarvikkeiden	tyhjät	muoviset	pakkaukset,	 
 kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-,  
 juusto- ja valmisruokapakkaukset
•	muovikassit,	-pussit	ja	-kääreet
•	tyhjät	muoviset	pesuaine-	sampoo-	ja	saippuapullot
•	tyhjät	muovipullot,	-kanisterit	ja	-purkit,	 
 korkit ja kannet erikseen.

Huuhtaise tai pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa.  
Sellainen puhtaus riittää, josta ei aiheudu home- ja  
hajuhaittoja. Irrota korkit ja kannet, se helpottaa  
jatkojalostamista. Älä laita erilaisia pakkauksia sisäkkäin.

paperi
•	sanoma-	ja	aikakauslehdet,	mainokset
•	kopiopaperit,	piirustuspaperit
•	kirjekuoret	(myös	ikkunalliset)
•	pehmeäkantiset	kirjat	ja	kovakantiset	kirjat	 
 kannet poistettuina
•	valkoisesta	paperista	tehdyt	paperikassit.

Laita kierrätykseen vain kuivaa ja puhdasta paperia.  
Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa.

metalli
•	säilyke-	ja	juomatölkit
•	alumiinivuoat	ja	-foliot
•	metallikannet	ja	-korkit
•	tuikkukynttilöiden	metallikuoret
•	vanhat	paistinpannut
•	tyhjät	ja	kuivat	maalipurkit
•	tyhjät	aerosolipurkit	(jotka	eivät	hölsky	tai	pihise)
•	pienet	metalliesineet,	jotka	mahtuvat	keräysastiaan.

Huuhtaise elintarvikkeita sisältäneet metallipakkaukset  
kylmällä vedellä jäämien poistamiseksi. Isommat metalliesi-
neet kuten polkupyörät kuuluvat metalliromun keräykseen

Sekajäte
•	siivousjäte	(pöly,	hiekka,	roskat)	ja	pölynimuripussit
•	pumpulipuikot,	vaipat,	siteet,	puhdistuspyyhkeet	ja	 
 kasvomaskit
•	rikkinäiset	vaatteet	kuten	alusvaatteet,	sukat	ja	 
 sukkahousut, rikkinäiset kengät, vyöt tai laukut
•	peilit,	juomalasit	ja	posliini
•	tyynyt,	peitot	ja	täkit
•	hehku-	ja	halogeenilamput	sekä	sulakkeet
•	likaiset	elintarvikepakkaukset
•	lahjapaperi
•	kissanhiekka.

Sekajätettä on sekalainen kierrätyskelvoton loppujäte.  
Siitä on lajiteltu erikseen mm. vaaralliset jätteet ja  
kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava.

Ser eli SäHkö- ja elektroniikkalaiteromu
•	kodinkoneet
•	valaisimet,	lamput	ja	valosarjat	(ei	hehku-	ja	halogeeni)
•	kodin	elektroniikka
•	digitaaliset	mittarit
•	sähkötyökalut
•	sähköllä	tai	paristolla	toimivat	tai	ladattavat	lelut
•	puhelimet	ja	tietokoneet.

Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ovat käytöstä  
poistetut laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, 
akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. Pienet laitteet voi  
palauttaa maksutta lähes 2000 sähkö- ja elektroniikka- 
laitteita myyviin kauppoihin. Katso lähin palautuspiste  
osoitteesta www.kierratys.info. Lue lisää www.serkierratys.fi

laSi
•	Värilliset	ja	värittömät	lasipullot	ja	lasipurkit.

Huuhtaise likaiset lasipakkaukset kylmällä vedellä. Poista  
korkit ja kannet. Etikettejä, kaulusrenkaita tai muita kiinteitä 
osia ei tarvitse poistaa. Pantilliset pullot palautetaan  
kauppaan tai Alkoon.

Lähde:	hsy.fi

- lajittelun muiStiliSta -
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HelSinki on Hyvä 
keSäkaupunki

 Helsingistä löytyy useita hienoja retki- ja luontokohteita viettää 
kesäistä päivää vaikkapa aktiivisesti liikkuen, eväiden kanssa 
 piknikillä viihtyen tai muuten vain kuljeksien ja esimerkiksi 

lintujen elämää seuraten. Kokosimme tähän muutaman vinkin muka-
vista retkikohteista, joista osaan voi liittää myös käynnin läheisessä 
museossa.•

Kävimme tutkimassa Helsingin retkikohteita, joissa voi  
viettää kivaa kesäpäivää. Kohteet ovat myös esteettömiä.

Näistä ja muistakin  
Helsingin retkikohteista  
löytyy hyvää lisätietoa  

netissä osoitteista  

retkipaikka.fi /helsinki/ ja 
uuvi.fi > Valitse alue >  

Pääkaupunkiseutu

KivinOKKA
Kulosaaren Kivinokka on viehät-
tävä mökkiyhteisö, jonka yhtey-
dessä	on	erittäin	hyvälaatuinen	
luontopolku ja sen päässä lintujen 
tarkkailutasanne. Liikuntavammai-
sille on kaksi P-paikkaa  luontopolun 
alkupisteessä, muille noin 350 metrin 
päässä.	Lähin	metroasema	on	Herttoniemessä.	
Tienviitassa lukee Kulosaaren kartano.

Itse luontopolku on alle 400 metrin pätkä suojel-
lussa metsässä. Myös pistekirjoituksella varustetut 
taulut kertovat metsän puista. Polun päässä on iso 
terassimainen tasanne, josta voi tarkkailla alueen 
lintuja tai vain nauttia merenrannasta. Terassilla 
on myös opastetaulut linnuista, joita 
alueella	voi	nähdä.	•

uutelA
Meri ympäröi Uutelaa kolmelta suunnalta. 
Uutelan luontopolku tarjoaa elämyksiä vanhoista 
Suomi-filmin	maisemista	lähes	luonnontilaiseen	

metsään, merenrantaniittyihin, laguunilahtiin ja  
hienoihin rantakallioihin sekä niiltä näkyviin rahti-

laivoihin ja merilintuihin.
Noin neljän kilometrin kierros Uutelan ympäri kannattaa 

 aloittaa Urheilukalastajankujalta, josta löysimme parkkipaikan ja johon 
pääsee myös julkisilla. Sitten kohti Kahvila Kampelaa, joka on hyvä 
 vaihtoehto omille eväille, ja metsään. Alueelta löytyy myös grillikatoksia.

Kyselimme grillauspaikalla tapaamaltamme rouvalta, joka liikkui 
	sähkömopolla,	miten	liikkuminen	alueella	onnistuu.	Hyvin	on	päässyt	
	liikkumaan	täällä	kuin	myös	esimerkiksi	Lammassaaressa,	hän	kertoi.•
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vAnHAnKAupunGin-
lAHti jA lAmmAssAAri
Vanhankaupunginlahdella	voi	viihtyä	koko	päi-
vän, etenkin jos käy samalla vaikka Lammas-
saaressa ja Tekniikan museossa. Vantaanjoen 
itärannalta on opastus Lammassaareen. 
Alue sopii monenlaiseen kesäpäivän viettoon 
oleskelusta aktiiviseen luontoliikuntaan. Näh-
tävyyksiin voi liittää myös luonnontilaiset kos-
teikot, lintujen tarkkailun Pornaistenniemen 
lintutornilla sekä Viikin lehmät ja arboretumin 
eli puulajipuiston.

Vanhankaupunginlahdelle	pääsee	hyvin	
julkisilla. Alueella on rajatusti parkkipaikkoja. 
Jokisuun itäpuolelta löytyi ruokaa ja juomia 
myyviä	autoja	sekä	myös	ravintola.	•

OlympiAstAdiOn jA lAAKsO
Vastikään	täysin	remontoitu	Olympiastadion,	josta	löytyy	myös	uudistunut	
Urheilumuseo, on hyvä lähtöpaikka retkelle Keskuspuiston maisemiin Laakson 
ratsastusstadionin	kulmilta.	Ratikalla	Oopperan	tai	Auroran	sairaalan	pysäkille	 
ja	siitä	kohti	Stadionia	ja/tai	Laaksoa	eväiden	kanssa	tai	ilman.	Stadionin	lähellä	
on	useita	ruokapaikkoja.	Ja	päivän	päätteeksi	voi	mennä	uimaan	Uimastadio-
nille	siihen	Stadionin	viereen!

Jos mukana on lapsia, kannattaa viipyä hetki Lasten liikuntakaupungissa, 
joka	on	Auroran	sillan	kupeella	Nordenskiöldinkadun	varrella.	Jos	on	hyvä	tuuri,	
Laakson kentällä on ratsastajia hevosineen, joita voi katsella hetkisen. Ja sitten 
tutustumaan Keskuspuistoon Käpykätköily-pelin ohjaamana. Käpykätköily on 
ilmainen	peli,	josta	löydät	lisätietoja		nettiosoitteesta	keskuspuisto100.fi.•

AlppiruusupuistO
Haagan	Alppiruusupuisto	eli	Rodopuisto	
on upea, kun puiston istutukset puhkea-
vat	kukkaan.	Alppiruusujen	ja	atsaleoiden	
kukinta on parhaimmillaan kesäkuun 
alkupuolella.	HSL:n	reittioppaaseen	tai	
navigaattoriin sopiva osoite on Laaja-
suontie 40. Kukinta-aikaan alueella on 
myyntipöytiä, joista saa ainakin kahvia ja 
virvokkeita.	• 4
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 Kiinteistöjen pihat ovat yksi 
tärkeä osa asumisviihtyi-
syyttä etenkin kesäaikaan. 

Piha-alueiden istutuksista sekä 
puiden, pensaiden ja nurmikoiden 
hoidosta ja leikkuusta vastaavat 
viherhoitourakoitsijat. Urakoitsijat 
vastaavat myös kuolleiden lehtien 
ja muun kasvistosta tulevan roskan 
poistosta tonteilta. Kiinteistönhoi-
toliikkeet vastaavat hiekotushiekan 
poistosta mm. pysäköintipaikoilta 
ja päällystetyiltä kulkuväyliltä. Sen 
sijaan nurmikoilta hiekan poistavat 
viherhoitourakoitsijat.

- Kilpailutimme pihojen ylläpi-
don niin, että läntisen ja itäisen 
alueen urakkaa ei voinut voittaa 
sama yritys. Kun on kaksi urakoit-
sijaa, ne toimivat toisilleen erään-
laisina työn laadun mittareina ja 
kirittäjinä, kertoo Auroranlinnan 
ylläpitopäällikkö Risto Ovaskai-
nen.

edellyTeTÄÄn osaamisTa  
ja ResuRsseja
Viherhoitourakoitsijoina ovat 
toimineet toukokuun alusta lähtien 
Vihertaiturit Ky ja YIT Suomi 
Oy. Kun viherhoitoalueet ovat 
samat kuin kiinteistönhoidon ja 
isännöinnin vastuualueet, ajatuk-
sena on tiivistää eri osapuolten 
yhteistyötä parhaan mahdollisen 
kokonaistuloksen aikaansaami-
seksi. Esimerkiksi havainnot 
kiinteistöissä on helppo ilmoittaa, 
kun joka talossa on samat toimijat 
tekemässä isännöinnin ja ylläpidon 
kokonaisuutta.

– Nurmikon leikkuu kuuluu 
nyt viherhoitourakoihin jokaisessa 

viHerHoitotöiHin  
uudet  
urakoitSijat
Vantaanjoen länsipuolella vihertyöt hoitaa nyt  
Vihertaiturit Ky ja itäpuolella YIT Suomi Oy.  
Nurmikoiden leikkuu kuuluu vihertöihin.

kohteessa. Näin eri kumppaneil-
lamme on kaikkialla samat selke-
ät työnkuvaukset ja toiminnan 
tavoitteet, joiden avulla haluamme 
ja toivomme asukasviihtyvyyden 
pysyvän hyvänä, Ovaskainen 
tiivistää.

Kun urakoitsijoita on valittu, 
tarjoajilta on edellytetty ammat-
titaitoista toteutusta eli riittävästi 
hyvää henkilöosaamista, välineitä 
ja henkilöresursseja. Toimintaa 
seurataan säännöllisillä valvonta-
kierroksilla. Lisäksi urakoitsijoiden 
on raportoitava toiminnastaan 
Auroranlinnalle koko ajan.

– Viherhoito on sitä, että pide-
tään pihat kunnossa. Siihen voi 
liittyä välillä rajujakin puiden tai 
pensaiden leikkauksia ja jopa alas-
leikkauksia osana pitkän aikavälin 
ylläpitoa, mutta ei esimerkiksi 
pihojen kunnostusta tai uusimista. 
Aurausvahingoista raportoidaan 
kiinteistönhoitoliikkeille, joi-
den vastuulla niiden korjaus on. 
Varsinaiset pihakunnostukset ja 
-uusimiset kilpailutetaan aina eri 
urakkoina, Ovaskainen täsmentää.

Työt kohteissa alkavat keväällä 
heti lumien sulamisen jälkeen. 
Ensin poistetaan hiekat nurmi-
koilta, siivotaan lehtiä, leikataan 
kuivat ja katkenneet oksat pois, sii-
votaan kuolleet perennakasvustot 
uusien versojen tieltä sekä tehdään 
hiekkalaatikkohiekkojen vaihtoja 
eli tehdään pihalla kevätsiivousta. 
Sitten jo pian alkavat nurmikoiden 
leikkuut ja muut ylläpitotyöt mm. 
pensaiden hoito-ohjelmaa noudat-
taen. Syksyllä ohjelmassa on mm. 
lehtienpoistoapihoilta.•

HiidenKiuKAAn-
puistO
Lehtisaaren länsipuolen rannikolta 
eteläkärkeen	ulottuvassa	Hiidenkiu-

kaanpuistossa samoillessa 
kuluu huomaamatta 

useampi tunti, vaik-
ka alueen koko on 
vain kymmenisen 
hehtaaria. Etenkin 
jos pyörähtää myös 
puiston	yhteydessä	
olevalla Lehtisaa-

ren uimarannalla, 
mukaan kannattanee 

varata pientä evästä.
Bussilla tultaessa suo-

sittelemme aloittamaan retken 
puiston pohjoispuolelta joko rannan 
tuntumassa kulkevalta hiekkatieltä 
tai Tykistökapteenintien päästä 
alkavalta metsäpolulta.  Lauttasaaren 
suunnalta voi kävellä Kaskisaaren 
läpi Lehti saaren eteläkärkeen. Autol-
la saapuville paras parkkipaikka   
on Lehtisaarentien päässä Kaski-
saaren sillan kupeessa.

Lähellä	ovat	myös	laadukkaat	
Didrichsenin	taidemuseo	ja	Villa	
Gyllenberg, jotka ovat liki vierekkäin 
Kuusilahdenkujalla	ja	Kuusisaa-
renpolulla. Lisätietoa museoista 
ja	niiden	näyttelyistä	on	netissä	
osoitteissa didrichsenmuseum.fi ja 
gyllenbergs.fi.•
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viHeRTaiTuRiT HoiTaa  
lÄnTisen alueen
Auroranlinnan	Vantaanjoen	länsipuolisten	alueiden	viher-
hoitotöistä	vastaa	perheyritys	Vihertaiturit	Ky	jo	25	vuoden	
kokemuksella alan töistä. Perheyrityksen toiminta-ajatukseen 
kuuluu,	että	yrityksessä	alusta	pitäen	yhdessä	työtä	tehneet	
Kirsi	ja	Johnny	Määttänen	kiertävät	yhdessä	poikansa	ja	
yrityksen	muiden	työntekijöiden	kanssa	kohteissa	tekemässä	
konkreettisesti	viheralueiden	käytännön	ylläpitotöitä.	Monet	
yhtiön	hoidossa	nyt	olevat	Auroranlinnan	pihat	ovat	Vihertai-
tureiden	ammattilaisille	tuttuja	jo	ennestään,	sillä	yhtiö	oli	
saanut urakoita jo Auroranlinnan aiemmissa kilpailutuksissa.

Vihertaiturit	on	jakanut	pääkaupunkiseudun	kohteensa	
hoitoalueisiin,	joilla	on	kullakin	omat	puutarhurin	johdolla	
toimivat hoitotiiminsa. Vihertaikurien vastuulla olevissa Auro-
ranlinnan kohteissa käy neljän eri aluetiimin väkeä kullekin 
ennalta rakennetun viikko-ohjelman mukaisesti.

– Kun Auroranlinnan urakkakohteemme ovat laajalla 
alueella ja osin keskustassa, olemme kokeneet järkeväksi 
rakentaa toiminnan näin. Tässä järjestelyssä tiimimme siir-
tymiset kohteesta toiseen ovat lyhyet eikä aika kulu autoissa 
istumiseen, Kirsi Määttänen toteaa.

Tiimien	töiden	sisältö	painottuu	siis	ensin	kevätsiivouk-
seen,	sitten	mm.	nurmikoiden	leikkuuseen	ja	hoito-ohjelmien	
mukaisiin	pensaiden	leikkaamisiin	ja	loppukesällä	ja	syksyllä	
mm.	lehtien	poistoon,	Kirsi	Määttänen	kuvaa	töiden	kiertoa	
vuoden	mittaan.	•

iTÄisellÄ alueella  
viHeRTyöT Tekee yiT suomi
Jo	20	vuotta	viherrakentamisen	palveluita	Uudellamaalla	ja	
Päijät-Hämeessä	tuottanut	YIT	on	ottanut	toukokuun	alussa	
vastuulleen Auroranlinnan Vantaanjoen itäpuolisten  
kohteiden	viherhoitotyöt.

– Meillä on omat tiimit vain Auroranlinnan kohteita 
varten. Kohteista vastaa kuusi työntekijää ja työnjohtaja. 
Käytännön	työt	tehdään	kahdella	kolmen	hengen	tiimillä.	
Kaikilla työntekijöillämme on joko alan koulutusta tai pitkä 
kokemus alalta, kertoo YIT Suomen työmaapäällikkö Merja 
Kaarnakoski.

– Tiimimme liikkuvat kohteissa pakettiautoilla, joihin 
sekä päältä ajettavat leikkurit että muut tarvittavat työkalut 
mahtuvat. Töissä ei ole tiukkaa viikkoaikataulua, vaan työtä 
kohteissa	tehdään	enemmän	tarpeen	mukaan.	Esimerkiksi	
nurmikot kasvavat eri kohteissa eri tavoin, minkä takia sopi-
muksessa	määritelty	leikkauspituus	täyttyy	yhdessä	paikas-
sa nopeammin kuin toisessa. Kun kohteissa kierretään koko 
ajan, tarvetta on helppo seurata, Kaarnakoski sanoo.

– Kausiluonteisesti kohteella voi olla perustiimiä  
isompikin määrä väkeämme. Jos tilanne niin vaatii,   
saamme apua muista YIT Suomen tiimeistä, Merja Kaarna-
koski	toteaa.	•

1 YIT Suomen tiimi tekee 
tilaa uudelle kasvustolle 
Heikinlaaksontie 21:n pihassa. 
Leikkuujäte kerätään talteen 
ja viedään Sortti-asemalla 
kierrätettäväksi. 

2 Hiekan poisto yhteisen 
piha-alueen nurmikolta on 
yksi osa viherhoitotyötä. 
Poisto tehdään pääosin siihen 
tarkoitetulla työkalulla, mutta 
pikkulänttien viimeistelyn voi 
hyvin tehdä haravallakin, kuten 
YIT:n tiimi teki Heikinlaakson-
tie 21:ssä.

1 Kuolleiden 
 oksien poistaminen 
on yksi osa viher-
hoitotöitä. Viher-
taiturit siistii  kuusta 
Huopalahdentie 
30:n pihalla.

2 Vihertaiturien 
tiimi siivoaa tuulen 
tuomia kuolleita 
 lehtiä Huopalahden-
tie 30:n pihapensai-
den juurelta. Lehdet 
kuljetetaan päivän 
päätteeksi kierrä-
tykseen.

1

2

1

2
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 Korjaamme ja uusimme kiinteistöjäm-
me kuntotutkimuksiin ja korjaus-
suunnitelmaan perustuen. Tänä vuon-

na on valmistumassa kahden ison kohteen 
peruskorjaus, jossa samalla nostetaan asun-
tojen tasoa aiempaan verrattuna. Uusituissa 
kodeissa on mm. täysin remontoidut nykyvaa-
timuksia vastaavat keittiöt ja kylpyhuoneet ja 
uudet tyylikkäät lattiat. Kiinteistöjen talotek-
niikka on myös uusittu.

RaTikkapysÄkki vieRessÄ
Uusituista kodeista 40 sijaitsee Kalliossa 
lähellä Kallion kirkkoa ja Helsingin keskus-
pelastusasemaa Kaarlenkatu 3-5:ssä. Raitio-
vaunulinjojen 3 ja 9 pysäkki on talon edessä. 
Kallion, Hakaniemen ja keskustan palvelut 
sekä mm. Pasilan Tripla ja Kalasataman Redi 
ovat kaikki hyvin tavoitettavissa Kaarlenkatu 
3-5:stä.

piHKAtien jA KAArlenKAdun  

uuSitut aSunnot  
valmiStumaSSa
Kallioon linjojen 3 ja 9 ratikkapysäkin kohdalle sekä Malminkartanoon  
kehäradan juna-aseman viereen valmistuu tänä vuonna yhteensä  
noin sata peruskorjattua ja tyylikkäästi uudistettua asuntoa.

Pihkatien uusituissa 
keittiöissä on  

panostettu mm. 
kaapistojen  

toimivuuteen.

5 4 Kuvia  
Pihkatie 6:n  

peruskorjatuista  
asunnoista.

5 4 Kuvia  
Kaarlenkatu 3-5:n 
peruskorjatuista  

asunnoista.
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juna-asemalle alle  
5 minuuTTia
Loput nyt valmistuvat uudistetut 
asunnot löytyvät Malminkar-
tanosta Pihkatie 6:sta, josta on 
enimmilläänkin vain noin viiden 
minuutin kävelymatka kehäradan 
Malminkartanon asemalle.  Pihkatie 
6:sta löytyy asuntojen ohella mm. 
K-Market. Lähimpään kaupungin 
päiväkotiin on noin minuutin 
kävelymatka ja ala-asteen kouluun 
alle 500 metrin matka. Myyrmäen 
palvelut ovat reilun kilometrin 
kävelymatkan tai yhden pysäkinvä-
lin junamatkan päässä eikä Kannel-
mäen Kaareenkaan ole kuin vajaat 
kolme kilometriä matkaa.

vuokRaovi.Com
Kaikki Auroranlinnan vuokratta-
viksi vapautuvat asunnot markki-
noidaan Vuokraovi.com -palvelun 
kautta. Asuntolistaan, josta on 
karsittu muut kuin Helsingin kau-
pungin vapaana olevat vapaarahoit-
teiset asunnot, pääsee osoitteessa 
auroranlinna.fi/asunnonhaku/
vapaasti_vuokrattavat/ olevan 
linkin kautta. Auroranlinnan koh-
teiden esittelykuvissa on mukana 
tunnistekuva ”Tämän kohteen 
omistaa KOY Auroranlinna”.

asunTokoHTaiseT  
HakemukseT 
Auroranlinnan asuntoja haetaan 
asuntoilmoituksessa olevalla säh-
köisellä lomakkeella, johon pääsee 
ilmoituksen kohdasta Lisätietoa. 
Auroranlinnan asunnoista ei voi 
tehdä ns. yleishakemusta, vaan 
jokaisesta hakijaa kiinnostavasta 
asunnosta on tehtävä oma erillinen 
hakemuksensa. Kaupungin vapaa-
rahoitteisissa asunnoissa ei ole 
mahdollista tehdä asunnonvaihtoa. 
Jos joku asukas  haluaa muuttaa 
toiseen Auroranlinnan asuntoon, 
hänen on täytettävä häntä kiin-
nostavaa vapaata asuntoa koskeva 
asuntohakemus samalla tavalla 
kuinmuutkinasunnonhakijat.•

”vapaat aSunnot 
vuokraovi.Com 

-palveluSSa”

Tämän kohteen
omistaa

KOY Auroranlinna

Vapaita asuntoja voi hakea 
sivun auroranlinna.fi >  

Asunnonhaku > Vapaasti 
vuokrattavat kautta.  

Auroranlinnan asunnot  
tunnistat esittely kuvissa 

mukana olevasta tunniste-
kuvasta ”Tämän kohteen 

omistaa KOY Auroranlinna”.
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muuTos TaloToimikunnisTa 
asukasToiminnaksi

 Korkotukiasuntojen	sulauduttua	osaksi	Auroranlinnaa	1.1.2020	moni	
asukasaktiivi huomasi asukastoiminnan muuttuneen ja moni epäili sen 
jopa	loppuneen	kokonaan.	Asukastoiminta	ei	kuitenkaan	ole	kadonnut	

minnekään, toiminnan perusperiaatteet ovat vain muuttuneet. 

koHTi kevyempÄÄ ToiminTamallia
Entiset talotoimikunnat muuttuivat asukastoiminnaksi. Asukastoiminnassa ei 
tarvitse järjestää lakisääteisesti kokouksia, eikä enää ole myöskään puheenjoh-
tajia vaan puhutaan asukastoiminnan vetäjistä. Asukastoiminnalta ei myöskään 
vaadita	enää	pöytäkirjojen	tekoa.	Toki	asukkaat	voivat	halutessaan	edelleen	
lähettää muistioita kokouksista meille. 

Me	Auroranlinnassa	luemme	mielellämme	asukkaiden	ajatuksia	asumises-
ta	ja	pyrimme	korjaamaan	asukkaiden	huomaamia	epäkohtia	kiinteistöissä.	
Auroranlinnan	edustusta	ei	kuitenkaan	enää	nähdä	asukkaiden	järjestämissä	
kokouksissa,	eikä	asukkaiden	pitämistä	kokouksista	makseta	palkkioita.

Asukastoimintaan ovat tervetulleita kaikki talon asukkaat, määrää ei ole 
määritelty missään. Asukastoiminnan käynnistämiseksi tulee järjestää aloitus-
kokous, jossa toiminnalle valitaan vetäjä. Vetäjän tehtävänä on laatia vuosit-
tainen	toimintasuunnitelma,	jonka	pohjalta	toiminnalle	voidaan	myöntää	
määrärahaa. Suunnitelma voi pitää sisällään melkein mitä tahansa, ehtona on 
kuitenkin se, että toiminnan on oltava sellaista, johon kaikilla talon asukkailla 
on	mahdollisuus	osallistua.

asukasToiminTa lisÄÄ viiHTyisyyTTÄ ja yHTeisöllisyyTTÄ
Yhteisöllisyys taloyhtiössä lisää asumisviihtyisyyttä ja luo turvaa. Asukastoi-
minnassa	yhdessä	tekeminen,	pihatalkoot,	lenkkisaunat	ja	muut	tapahtumat	
helpottavat naapureihin tutustumista.

Saatat joskus tarvita apua taulun kiinnittämiseen tai olet hukannut ruuvi-
meisselin. Naapurilta saattaisi löytyä sellainen lainaksi, mutta et tunne vielä 
heitä. Tai rapussa asuu vanhempia ihmisiä, jotka tarvitsisivat apua palova-
roittimen testaukseen. Alakerrassa taas saattaa asua perhe, jolta jäi pieniä 
lastenvaatteita	säkillinen,	mutta	he	eivät	tiedä,	että	yläkerran	perhe	ottaisi	
ne mielellään vastaan. Asukastoiminta on usein se voima, joka ohjaa ihmisiä 
tutustumaan toisiinsa.

olisiko nyT aika aloiTTaa asukasToiminTa TeidÄn Talossanne
Asukastoiminta	vaatii	ainoastaan	yhden	aloituskokouksen,	jossa	toiminnalle	
valitaan	vetäjä.	Lisätietoja	asukastoiminnan	aloittamisesta	löydät	nettisivuiltam-
me	osoitteesta	www.auroranlinna.fi/asukkaille/asukastoiminta.

Asukastoiminta	mahdollistaa	myös	kerhohuoneen	käyttöönoton,	jos	talossa	
sellainen on. Asukkaat saavat itsenäisesti kunnostaa kerhohuonetta ja huo-
lehtia	siitä	aina	varauksista	avainten	luovutuksiin.	Kerhohuone	mahdollistaa	
monenlaista toimintaa aina syntymäpäivistä talkoisiin, yhteisiin pelipäiviin, tai 
vaikkapa	yhteisiin	jutusteluhetkiin.	•

pyykkiTupa-
eTikeTTi 
•	Varaan pyykkivuoroni   
 aina etukäteen
•	Saavun vuorolleni  
 ajoissa
•	En pese pyykkiä toisen   
 vuorolla
•	Peruutan aina oman   
 vuoroni, jos en sitä käytä
•	Pesen vain oman  
 talouteni pyykkejä
•	En pese mattoja pyykin- 
 pesukoneissa, koska   
 painavat matot rikkovat  
 pesukoneet
•	En poista toisen  
 asukkaan pyykkejä   
 kesken hänen vuoroaan  
	 pesukoneesta/ 
	 kuivausrummusta/ 
 kuivaushuoneesta
•	Noudan	pyykit	 
 kuivaushuoneesta   
	 välittömästi	niiden	 
 kuivuttua
•	Siivoan jälkeni  
 pesutiloissa sekä  
	 puhdistan	koneet	 
 vuoroni päätteeksi.

Asukastoiminta 
voi järjestää 
esimerkiksi 

yhteistä  
tekemistä 
kotitalon  

piha-alueella.



HelpoT vinkiT Raikkaa-
seen sisÄilmaan

 Normaalista asumisesta ja 
elämisestä, ruuan laitosta, 
pyykinpesusta ja -kuiva-

uksesta sekä suihkussa ja sau-
nassa käynnistä syntyy  kosteutta. 
Ilmanvaihdon	tehtävä	on	poistaa	
tätä kosteutta ja siksi on tärkeää 
huolehtia, että se toimii ympä-
ri		vuorokauden.	Voit	vaikuttaa	
 helposti sisäilman laatuun alla 
olevilla vinkeillä.

puHdisTa ilmanvaiHTovenTTiiliT
Venttiilit	on	puhdistettava	pari	kertaa	vuodessa	imuroimalla	tai	pyyhkimällä	
kostealla	puhdistusliinalla.	Puhdistuksessa	on	oltava	tarkkana,	ettei	keskellä	
olevaan	säätöosaan	kosketa,	koska	sillä	säädetään	ilmavirran	määrää.	Venttiili-
en on oltava aina auki. 

RaikasTa sisÄilma TuuleTuksella 
Avaa	muutamaksi	minuuteiksi	useampi	ikkuna,	jolloin	saat	asuntoon	ristivedon.	
Näin saat sisäilman raikkaaksi hetkessä. Muista kuitenkin sulkea ikkunat  
tuuletuksen jälkeen, ettei lämpö karkaa.

sÄÄnnöllinen peRussiivous
Viikoittaisella	siivouksella	on	helppo	vaikuttaa	sisäilmaan.	Lattioiden	imuroimi-
nen sekä pyyhkiminen nihkeällä siivousliinalla poistaa tehokkaasti pölyt.  
Myös tekstiilit keräävät pölyä, joten muista tuulettaa ja pestä myös niitä.  
Puhdista	useamman	kerran	vuodessa	myös	lattiakaivot,	pesualtaiden	hajulukot	
sekä	liesituulettimien	ja	-kupujen	rasvasuodattimet.	

sopiva sisälämpötila vaikuttaa myös ilmanlaatuun.  
Ihanteellinen	sisälämpötila	on	19	–	23	astetta.	•

lähde: martat.fi
Löydät puhdistukseen liittyviä  
ohjevideoita nettisivuiltamme, 
www.auroranlinna.fi

kesÄ  
HoukuTTelee 
paRvekkeille 
ja piHoille
Parveke on monille kesäaikana tärkeä 
oleskelutila, siellä pääsee nauttimaan 
kesästä ja raikkaasta ulkoilmasta. 
Ikäihmisistäkin suurin osa pystyy turval-
lisesti ulkoilemaan omalla parvekkeella. 
Onkin tärkeää, että huomioi naapurit, 
kun	aloittaa	grillikauden	tai	valitsee	
tupakointipaikkaa.	Erilaiset	savut/käryt	
kulkeutuvat	helposti	naapureiden	par-
vekkeille ja jopa sisälle asuntoihin.

Vaikka tupakointi on sallittua parvek-
keilla,	pihoilla	ja	terasseilla	(paitsi	savut-
tomissa	taloissa),	niin	asumisviihtyvyy-
den	edistämiseksi	on	tärkeää	huomioida	
naapurit tupakointipaikkaa valitessa. 

Grillatessa pyri sijoittamaan säh-
kögrilli	niin,	että	käryt/savut	eivät	leviä	
naapureiden	parvekkeille	tai	asuntoihin.	
Lasitetuilla parvekkeilla kannattaa lase-
ja avata reilusti molemmista reunoista 
parveketta,	jotta	käryt/savut	poistuvat	
nopeammin. Grillaamisen aikana säh-
kögrilliä ei saa jättää valvomatta. Koska 
grillissä tirisee rasva, ei sammutukseen 
saa	käyttää	vettä,	vaan	mahdollinen	
palo	on	sammutettava	tukahduttamal-
la. Grillin läheisyyteen on varattava 
	sammutuspeite.	•

Asunto tuulettuu 
tehokkaasti läpivedolla 
avaamalla pari kolme 
ikkunaa yhtä aikaa 

muutamaksi  
minuutiksi.

Viikoittaisella  
asunnon siivouksella  
sekä muulla asunnon 

siisteydestä  
huolehtimisella on  
helppo vaikuttaa  

sisäilmaan.

Hyvä sisäilma 
on yksi kodissa 

viihtymistä 
parantava asia.
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 Aurinkoenergian tuottaminen on yksi keino 
vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Tilan-
hoitajankaari 28:ssa päätettiin hyödyntää 

aurinkoenergiaa jo kiinteistöä rakennettaessa. Alku-
jaan sen katolle asennettiin keräimet talon käyttöve-
den lämmittämiseen. Kiinteistön vesikatto ja kattoon 
integroitu lämmönkeruujärjestelmä on nyt tullut 
elinkaarensa päähän.

– Päätimme tehdä remontin niin, että kiinteistöön 
asennetaan tavallinen konesaumattu peltikatto. Uudet 
paneelit kiinnitetään katon saumakohtiin, kertoo 
Auroranlinnan ylläpitopäällikkö Risto Ovaskainen.

– Käytännössä Tilanhoitajankaari 28:n katolta 
saatava sähkö käytetään ns. kiinteistösähkönä. Porras-
huoneiden ja pihan valaistus, ilmanvaihto, talosauna, 
talopesula ja hissit käyttävät esimerkiksi kiinteistö-
sähköä. Omat sähköpaneelit vähentävät ostosähkön 
tarvetta ja hyödyntävät siten asukkaita pitämällä 
kiinteistön kulut pienempinä. Mutta vähintään yhtä 
tärkeää on, että sähkö on uusiutuvaa ja ympäristön ja 
ilmaston kannalta hyvä asia, Ovaskainen muistuttaa.

– Ajatuksissa on lisätä aurinkosähkön hyödyntä-
mistä muuallakin, Ovaskainen lisää.

asukaskin voi osTaa auRinkosÄHköÄ
Auroranlinna ei myy tuottamaansa sähköä, vaan se 
kuluu kiinteistön tarpeisiin. Asukkailla on kuitenkin 
myös mahdollisuus ostaa uusiutuvaa energiaa helpos-
ti. Helen vuokraa kotitalouksille aurinkopaneeleja 
sekä myy tuulisähköä ja ympäristösähköä, joka on 
yhdistelmä auringolla, tuulella ja vesivoimalla tuotet-
tuasähköä.•

Kodeille tarjolla olevasta uusiutuvasta sähköstä saa 
lisätietoja nettiosoitteesta helen.fi/sahko

aurinkoSäHköä 
omalta tontilta

Viikin Tilanhoitajankaari 28:ssa käytetään jatkossa mm. porrashuoneiden valaistukseen  
ja hissien liikuttamiseen oman talon katolta tulevaa sähköä. 

Tilanhoitajankaari 
28:n vanha  

katto  
purettiin  

huhtikuussa.

Toukokuun  
alussa oltiin  
aloittamassa  

aurinkopaneelien 
asennusta  

uuden peltikaton  
päälle.


