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valintaan ja hoitamiseen. Sivut 8– 9

Sivut 14 – 16

EKOLOGINEN

SIIVOUS ONNISTUU
PIENELLÄ VAIVALLA
Ekologinen siivous on yhdistelmä
hyviä työmenetelmiä ja työvälineitä
sekä ekologisia puhdistusaineita.
Sivut 4 – 5

FIND

THE ASUKASLEHTI
MAGAZINE
IN ENGLISH ON
OUR WEBSITE

www.auroranlinna.fi/en

SUOMENLINNA
ON IHANA
KESÄPAIKKA

Piknik perheen tai ystävien kanssa, museokierros,
auringonotto, hyvää ruokaa ja juomaa, ainutlaatuista
tunnelmaa. Siihen kaikkeen sopii Suomenlinna.
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KORJAUSVELKAA KIRITÄÄN KIINNI

H

Aiomme sekä ottaa kohteidemme ikääntymisestä
kertynyttä korjausvelkaa kiinni että pitää huolta, ettei
niihin syntyisi korjausvajetta. Tätä tehdään asukkaidemme kannalta tasavertaisesti ja solidaarisesti niin,
että korjauskulut katetaan koko vuokratulokertymästämme. Vuokrissa maksetaan siis ylläpitokustannusten lisäksi myös osuutta kiinteistökantamme korjaamisesta. Näin kenenkään vuokra ei nouse yhtäkkiä
moninkertaiseksi sen takia, että kohteeseen tarvitaan
esimerkiksi julkisivu- tai putkiremontti. Toki samalla
on todettava, että vuokria on jouduttu nostamaan
niissä kohteissa, joissa vuokrat ovat olleet suhteellisesti selvästi muiden kiinteistöjen vuokria alemmat, ja
ennen kaikkea alemmat kuin kiinteistöjen pitkäjänteinen kunnossapito vaatii.
Valitettavasti maailmalla tapahtuneet järkyttävät
asiat ovat jo nyt vaikuttaneet merkittävästi myös
rakentamiskustannuksiin, jonka vuoksi hankkeiden
aikataulutusta joudutaan arvioimaan vielä tarkemmin
kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2022 isoimpien projektien osalta olimme sikäli onnekkaita, että kilpailutimme ne jo syksyllä ja sopimukset on tehty ennen
kustannusten nousua, eikä suurimpia hankkeita sen
vuoksi ole jouduttu tämän vuoden osalta siirtämään.
Kevään synkistä uutisista huolimatta toivotan aurinkoista kesää kaikille asukkaillemme ja
Asukaslehteämme lukeville. •

elsingin kaupunki
ylläpitää ja kunnostaa
omistamiaan kiinteistöjä
ammattimaisesti, pitkäjänteisesti ja niin ekologisesti kuin
taloudellisesti kestävästi. Kaupungin vuokratalojen omistus
on tästä syystä pääosin keskitetty Heka Oy:lle ja Auroranlinnalle, joilla molemmilla on
riittävästi osaamista ja resursseja omistajan tavoitteiden
toteuttamiseen.
Työnjaossa Auroranlinna
vastaa työsuhdeasunnoista ja
vapaasti vuokrattavista asunnoista. Omistamme nykyisin
noin 4200 vuokra-asuntoa.
Asuntokantamme on karttunut vuosien mittaan, kun
kaupungin suoraan tai liikelaitostensa välityksellä
omistamia sekä aikoinaan valtion korkotukilainalla
rakennettuja kiinteistöjä on fuusioitu yhtiöön.
Yksi osa kiinteistöjen haltuunottoa ja pitkäjänteistä
ylläpitoa on ollut selvittää niiden kunto sekä tehdä
niille pitkän aikavälin kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat. Tulemme priorisoimaan korjauksia tulevina
vuosina näiden suunnitelmien mukaan. Oikea-aikaisten korjausten avulla varmistetaan m
 ahdollisimman
häiriötön asuminen ja turvataan y
 lläpidon ekologiset
ja taloudelliset tavoitteet.

ASUKASLEHTI
KIINTEISTÖ OY
AURORANLINNA

TATU RASIA, Toimitusjohtaja,
Kiinteistö Oy Auroranlinna

• LEHDESSÄ MYÖS •
17

17

PÄÄTOIMITTAJA
Tatu Rasia
KOY Auroranlinna
SISÄLTÖ
KOY Auroranlinna ja
LFC Group
ULKOASU
LFC Group/Tarja Lehtinen
PAINO
Tuokinprint
Helsinki 2022

2

6
UUSI VIHERURAKOITSIJA

ASUMISNEUVONTAA
TARJOLLA

TURVA-ASIAT
KIINTEISTÖISSÄ

Auroranlinnan Vantaanjoen
itäpuolen viherhoitourakoitsija
vaihtui 1.4.2022. Uusi urakoitsija
on Lassila & Tikanoja. Viherhoitosopimuksessa painotetaan
kestävän kehityksen tavoitteita,
asukasviihtyvyyden ylläpitoa
sekä pihojen turvallisuutta niin
asukkaiden kuin töitä tekevien
ammattilaisten kannalta.

Asumisneuvonta tukee ja auttaa
asukkaita asumiseen liittyvissä
vaikeuksissa. Helsingin kaupungin asumisneuvonnalla pyritään
ratkaisemaan muun muassa
vuokravelasta, häiritsevästä
elämästä tai asunnon huonosta
hoidosta johtuvia ongelmia.
Auroranlinna on mukana asumisneuvonnan pilottihankkeessa.

Jokaiselle kiinteistöllemme on
tehty oma pelastussuunnitelma,
jossa kerrotaan mm. kohteen
väestönsuojan tai -suojien sijainti.
Kaikki kohteemme löytyvät
osoitteen mukaisessa aakkosjärjestyksessä auroranlinna.fi >
Kohteemme, ja kiinteistön oma
pelastussuunnitelma kunkin
kohteen kohdesivulta.
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KURKISTUS PUISTOLALAISEEN
ASUKASTOIMINTAAN
Asukastoiminnan käynnistäminen on helppoa: asukkaiden tulee vain järjestää aloituskokous,
jossa toiminnalle valitaan vetäjä ja varahenkilö tai -henkilöitä.
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O

lemme Auroranlinnassa
päivittäneet aiemman
käsitteen talotoimikunta muotoon Asukastoiminta.
Vapaaehtoisuuteen perustuvaan
Asukastoimintaan voi edelleen
tulla mukaan kuka tahansa talon
asukas.
Asukastoiminnan vetäjä laatii
vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka Auroranlinna hyväksyy, ja jonka pohjalta toiminnalle
voidaan myöntää määrärahaa.
Suunnitelmalla on yksi ehto: kaikkien talon asukkaiden tulee pystyä
osallistumaan asukastoimintaan
niin halutessaan. Muutoin suunnitelma voi käytännössä sisältää
melkein mitä vain. Asukastoiminnan käyttöön on mahdollista saada
myös kerhotila tai muu vastaava
tila, mikäli sellainen talosta löytyy.
KAHDEN KIINTEISTÖN
YHTEINEN TILA
Auroranlinnan Puistolassa sijaitsevat kiinteistöt osoitteissa Nummitie 29 ja Maamiehenkuja 5 ovat
yhdistäneet asukastoimintansa.
Kyseisissä kohteissa on yhteensä
24 asuinrakennusta ja 71 huoneistoa. Toiminnan vetäjä, Ari Filpponen, on asiasta innoissaan.
– Asukaskokouksessa valittiin
viisi henkilöä tiimiin, joka vetää
asukastoimintaa. Toiminta on alkanut tammikuussa 2021, Filpponen
kertoo.

Idea syntyi loppukesästä 2020,
kun asukkaat kaipasivat talkootoimintaa ja pihoille roskalavoja.
Nummitiellä on myös kerhohuone,
joka on talojen asukkaiden yhteisessä käytössä.
– Näistä syistä laitoimme asiat
liikkeelle ja saimme Auroranlinnalta hyvät neuvot, kuinka asiassa
edetään, Filpponen jatkaa.
Asukastoiminta koetaan asukkaiden keskuudessa tarpeelliseksi,
sillä se antaa mahdollisuuden
tehdä asioita yhdessä ja samalla
tutustua naapureihin.
– On tärkeää, että kerhotila on
asukkaiden käytössä ja kaikki ovat
oikeutettuja hyödyntämään sitä.
Mukavaa on myös se, että Auroranlinna tukee tätä toimintaa määrärahalla, Filpponen lisää.

ASUKASTOIMINTA
KOETAAN
ASUKKAIDEN
KESKUUDESSA
TARPEELLISEKSI
Kerhotila on kalustettu Auroranlinnalta saaduilla määrärahoilla. Tila oli aiemmin kärsinyt
vesivahingosta, joten se jouduttiin
muutoinkin remontoimaan käyttökelpoiseen kuntoon. Tästä johtuen
pintamateriaalit ovat tietenkin
uusia ja nykyaikaisia.
Ensimmäiset talkoot järjestettiin
viime syksynä ja pikkujoulutkin
joulukuussa. Talkoot olisi haluttu
järjestää myös viime keväänä, mutta tuolloin koronarajoitukset eivät
antaneet myöten.
MAHDOLLISUUS MONENLAISEEN
AKTIVITEETTIIN
Tilan varauksista vastaa toiminnan
vetäjä. Varausjärjestelmä toimii
digitaalisen kalenterin kautta. SielASUKASLEHTI

1 Asukkaat ovat itse kalustaneet
kerhotilan mieleisekseen.
2 Synttäritunnelmaa kerhohuoneessa. Hyvin varustettu keittiö mahdollistaa monenlaisten tapahtumien
järjestämisen.
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tä kaikki toiminnan jäsenet voivat
halutessaan nähdä varaustilanteen.
Jokainen tilan varaaja on vastuussa
omalla allekirjoituksellaan tilasta
ja siellä olevasta irtaimistosta tilan
ollessa hänen käytössään.
Kerhotilaa on tähän mennessä
käytetty mm. aikuisten juhlissa,
lasten syntymäpäivillä, kokouksissa, pop up-kahvilana ja on siellä
jumppahetkiäkin vietetty.
– Asukastoiminta kannattaa
käynnistää omassa taloyhtiössä.
Se on mahdollisuus lisätä yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä.
Hienoa, että Auroranlinna kannustaa tähän ja tukee toimintaa
määrärahalla. Oli hyvä päätös lähteä tekemään tätä asiaa, Filpponen
toteaa lopuksi.
Heräsikö kiinnostus asukastoimintaa kohtaan? Lisätietoja asukastoiminnan aloittamisesta löydät
nettisivuiltamme www.auroranlinna.fi/asukkaille/asukastoiminta. •
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EKOLOGINEN SIIVOUS
ON YHDISTELMÄ
MENETELMIÄ JA TUOTTEITA

Kotioloissa siivous on yksi tapa tehdä työtä ympäristön hyväksi. Ekologinen siivous onnistuu helposti yhdistelmällä oikeat työvälineet ja työmenetelmät sekä luontoystävälliset
puhdistustuotteet. Monet ekologisen siivouksen aineet löytyvät oman keittiön kaapeista.

T

1
1 Lattioiden ylläpitosiivoukseen kuuluu pintojen puhdistaminen
säännöllisesti nihkeällä mikrokuituliinalla tai mopilla yleispuhdistus-
ainetta veteen lisäten, Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa opastaa.
2 Hyvä oikein muotoiltu wc-harja reunusharjalla on yksi kodin
perussiivousväline. Sellaisella pääsee puhdistamaan myös wc-istuimen
pohjan hyvin. Tässä harjassa ekologisuutta lisää vaihtopää.
3 Etikka on hyvä ekologinen puhdistusaine muun muassa
ikkunoiden pesemiseen.
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yötehoseura TTS tutkii, testaa, kehittää ja
kouluttaa muun muassa siivoukseen liittyviä
asioita. TTS:n tutkija Tarja Marjomaa korostaa, että ekologinen siivous onnistuu vähällä vaivalla
jokaisessa kodissa. Hänen mukaansa asian ytimessä
on ensin tutkia omaa toimintaa ja sen ekologisuutta.
– Aluksi kannattaa miettiä kodin eri siivouskohteet, miten paljon ja miten mitäkin tarvitsee siivota.
Perheen koko, kotieläimet ja harrastukset kuten
ompelu sekä ruoanlaiton määrä kotona vaikuttavat
tietysti osaltaan tähän. Kodissa
on eri siivousalueita - esimerkiksi wc-kylpyhuone, keittiö ja
olohuone siivotaan eri tavoin.
Eteisen siivoustarve riippuu
paljon siitä, tullaanko siihen
suoraan ulkoa vai ei. Mutta kaikissa eteisissä hyvä kuramatto
ja selkeä kenkätila, josta lika ei
pääse kulkeutumaan jalkojen
2
mukana muualle asuntoon,
sekä mahdollisuus jättää ulkovaatteet eteiseen toimivat positiivisesti, Marjomaa viitoittaa.
– Samaten on hyvä luoda siivousrutiineja. Säännöllinen ylläpitosiivous kuten imurointi ja pintojen
pyyhkiminen varmistaa, että pinnat eivät pinty. Tällöin voi valita ekologisemmat ratkaisut kuin ns. tehosiivouksissa, ja siivous sujuu myös vähällä vaivalla.
Mitä likaisempaa on, sitä työläämmältä tuntuu tarttua
välineisiin ja tietysti myös saada puhdasta. Likaisia
pintoja siivoaa helposti päiviä eikä tunteja.
– Suosittelen myös tekemään vuosittaisen siivouskalenterin, johon on mietitty eri aikoihin ja tiloihin
liittyviä siivoustarpeita. Esimerkiksi ikkunoiden, parvekelasien sekä parvekkeiden lattioiden ja kaiteiden
keväinen pesu, joulun jälkeinen siivous ja vaikkapa
kylpyhuoneen suihkuseinien, laattojen ja laattasaumojen puhdistus tulevat tehdyksi ajallaan, kun ne on
sijoitettu kalenteriin, hän jatkaa.
– Koneiden ja laitteiden käyttöohjeiden mukainen
käyttö ja puhdistus on myös ekologisuutta. Astianpesukoneessa jätesiivilän puhdistus, jonka ansiosta astioista
tulee puhtaampia, ja jääkaapin taustan imurointi ovat
esimerkiksi yksi osa kotien ekologisuustyötä. Molemmat myös säästävät energiaa, Marjomaa muistuttaa.
Samaten kannattaa tutustua eri pintojen hoitoohjeisiin, ettei esimerkiksi käytä vääriä puhdistusme-
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netelmiä ja aineita siivotessaan. Vinkkejä saa esimerkiksi Marttojen nettisivujen martat.fi Marttakoulusta.
HYVÄT SIIVOUSVÄLINEET…
Tarja Marjomaa suosittelee panostamaan siivousvälineiden hankinnassa hyviin välineisiin.
– Mikrokuituliinoilla saa helposti puhdasta ilman
puhdistusaineitakin, jos lika ei ole pinttynyt. Liinaa voi
käyttää kuivana tai kevyesti nihkeytettynä. Se toimii
hyvin keittiön pinnoillakin, joissa hygieenisuuden tarve
on suuri ja siivouksen tarve sen tiheämpi, mitä useammin siellä valmistetaan ruokaa. Käyttämällä erivärisiä
liinoja keittiössä, wc:ssä ja muissa tiloissa eri käyttötarkoituksiin ostetut liinat eivät mene sekaisin. Etenkin
kylpyhuonetiloissa hyvä siivousväline on naarmuttamaton, pehmeä pesusieni tai -harja, hän kertoo.
– Mikrokuituliinat suositellaan pestäväksi pyykkikoneessa 60 asteessa aina välillä. Liinat pestään
muusta pyykistä erillään, sillä esimerkiksi puuvillasta
irtoava nukka tukkii liinan huokoset, jolloin liinan
puhdistuskyky heikkenee. Samoin tekee huuhteluaine,
jota ei saa pesussa käyttää, Marjomaa opastaa.
Marjomaa korostaa myös hyvän imurin merkitystä.
Imurissa olisi hyvä olla tehokkaat suodattimet ja riittävästi mukana kulkevia suulakkeita. Hyvä suodatin
pitää pölyt imurissa. Kun esimerkiksi kovien pintojen
kuten tasojen, televisiotaustojen ja tietokonenäppäimistöjen imurointiin sopiva harjaksellinen tomusuulake sekä rakosuulake ja sohva-, tuoli- ja muille
tekstiilipinnoille tarkoitettu tekstiilisuulake ovat lattioita imuroidessa mukana, niitä tulee myös käytetyksi.
– Siivousrobotti on kätevä apuväline. Sen käyttö
edellyttää, ettei lattioilla ole lehti- tai tavarapinoja eikä
johtohässäköitä. Mutta samahan koskee muutenkin
sujuvaa ylläpitosiivoamista. Kunnon höyrypesuri on
myös hyvä, koska sillä voi puhdistaa esimerkiksi ikkunat ja laatat sekä laattasaumat ilman puhdistusaineita,
Marjomaa esittelee.
– Hyvä oikein muotoiltu wc-harja reunusharjalla
on yksi kodin perussiivousväline. Pyöreillä harjoilla, joita näkee yhä kaupoissa paljon, ei pääse istuimen altaassa yhtä syvälle kuin muotoilulla harjalla.
Kannattaa tietysti myös katsoa, että istuin huuhtelee
aina kunnolla käytön jälkeen, ettei sen pohjalle pääse
syntymään pinttymiä, hän muistuttaa.
JA VÄHEMMÄN KEMIKAALEJA
– Vahvoja tai desinfioivia puhdistusaineita ei tarvita,
kun koti siivotaan säännöllisesti. Kaupasta ostettavista pesuaineista yleispuhdistusaine tulee mukaan
esimerkiksi lattioiden puhdistukseen, muualle riittää
ja sopii monin paikoin käsiastianpesuaine. Kun ostaa
Joutsenmerkki-tuotteita, tietää myös, että käytetty
aine on valmistettu ympäristön ja terveyden kannalta
turvallisesti. Astian- ja pyykinpesukoneen kalkin voi
poistaa kaupan puhdistusaineiden sijaan sitruunahappojauheella, Marjomaa tietää.
– Moni hyvä aine löytyy keittiön kaapista. Etikalla
voi kirkastaa teräsastiat, irrottaa kalkkikertymät laatoista ja wc-istuimesta, pestä ikkunat ja peilit ja puh-

distaa saostumat kahvinkeittimestä. Ikkunoille sopii
myös käsitiskiaine. Ruokasooda sopii kalkinpoistoon
sekä pyykin valkaisuun ja kirkastamiseen. Keittiön
puhdistukseen sopii suihke, jossa sekoitussuhde on
4 dl vettä, 1 dl etikkaa ja 1 tl pesusoodaa. Uunia taas
voi puhdistaa jauheella, johon sekoitetaan 2 dl ruokasoodaa ja 2 dl pesusoodaa. Valurautalevyjen reunuksia ja kattiloiden pohjia voi puhdistaa hankaamalla
veteen kastetulla sokeripalalla, Tarja Marjomaa kuvaa
esimerkkejä biologisista puhdistusaineista.
– Vaatteiden hikitahroja voi poistaa pyyhkimällä
niitä suola-vesiliuokseen kastetulla mikrokuituliinalla.
Öljy- ja rasvatahrat lähtevät sooda-vesiliuoksessa liottamalla. Suola tehoaa myös punaviinitahroihin, kun
sitä ripottelee tahroihin reilusti ennen pesua. Tuoreiden veri-, hedelmä- ja viinitahrojen poistoon voi
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kokeilla myös kivennäisvettä tai maidossa liottamista.
Homepilkut sekä voikukka- ja mustikkatahrat saa pois
liottamalla vaatetta piimässä, hän laajentaa esimerkit
tekstiilihuoltoon.
– Hankausjauheita ei kannattaisi käyttää, koska ne
kuluttavat pinnoitteita. Lika tarttuu tiukasti kuluneelle tai naarmutetulle pinnalle. Esimerkiksi wc-istuimen
saa pysymään puhtaana pehmeällä wc-harjalla ja
käyttämällä käsiastianpesu- tai yleispuhdistusainetta
säännöllisesti. Jos pinttymät eivät tahdo lähteä, kannattaa kokeilla apteekista saatavaa etikka-, sitruunatai oksaalihappojauhetta ohjeiden mukaisesti. Juomatta jäänyt kokis wc-altaassa yli yön voi myös tehdä
ihmeitä, Marjomaa vinkkaa.
ASUMISEN ETIKETTI MYÖS TÄRKEÄ
Kotien hoidon yleiset perusohjeet eli tietynlainen asumisen etiketti lisäävät myös asumisen ympäristöystävällisyyttä. Tarja Marjomaa muistuttaa, että kylpyhuoneen lattiakaivon säännöllinen puhdistaminen ja se,
että viemäriin ei laiteta mitään ylimääräistä, ovat yksi
osa ekologisuutta. Esimerkiksi rasvat ja ruoantähteet
kuuluvat jäteastioihin eivätkä wc-istuimeen.
– Hyvä järjestys auttaa myös. Kun siivousvälineet
ja tavarat ovat omilla tutuilla paikoillaan, niiden löytäminen ja käyttäminen on helppoa, eikä tule ostetuksi
turhaan mitään vain sen takia, että etsimäänsä ei juuri
silloin löytänyt, Marjomaa täydentää. •
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ASUMISNEUVONTAPILOTTI

KÄYNNISSÄ

1 Auroranlinna on mukana
Helsingin kaupungin asumisneuvonnan pilottihankkeessa.
2 Kodin hoitamisen haasteisiin
on mahdollista saada apua.

kokemuksia, vaikka se toteutetaankin melko pienellä ja rajatulla
alueella. Meillä Auroranlinnassa
toiveena on, että pilotin päättyessä yhteistyötä voitaisiin jatkaa ja
myös alueellisesti laajentaa.

1

O

lemme mukana Helsingin
kaupungin asumisneuvonnan pilottihankkeessa.
Alkuun hanke keskittyi Auroranlinnassa vain vuokranmaksuvaikeuksiin alueilla, joille kaupungilla
ei ole vielä omaa nimettyä asumisneuvojaansa. Kun asiakastyytyväisyystutkimuksen vastauksissa
toivottiin tehokkaampaa puuttumista asumishäiriöihin, meille tuli
iloksemme mahdollisuus laajentaa
pilottia myös muihin asumisen
häiriöihin. Laajentuneessa pilotissa
asumisneuvoja ja isännöitsijä toimivat yhteistyössä. Projekti kestää
näillä näkymin syyskuun 2022 loppuun asti ja siitä odotetaan hyviä

MIKÄ IHMEEN
ASUMISNEUVONTA?
Asumisneuvonnalla tarkoitetaan
asunnottomuutta ja häätöjä
ehkäisevää asumissosiaalista
työtä. Kukin meistä saattaa joskus
eri elämäntilanteissa kohdata
taloudellisia vaikeuksia tai muita
asumiseen liittyviä haasteita.
Asumisneuvonnan avulla pyritään
ratkaisemaan mm. vuokranmaksuvaikeuksista, naapureita häiritsevästä elämästä tai kodin huonosta
hoidosta johtuvia ongelmia.•
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ASUMISNEUVONTA –
ISÄNNÖITSIJÄ -YHTEISTYÖ
Asumisneuvojan avun tarvetta aletaan määritellä, kun vuokranantaja
saa tiedon asukkaan vaikeuksista.

jättäminen voi johtaa maksuhäiriömerkintään, joka hankaloittaa
elämää monissa eri tilanteissa.
ASUMISNEUVONTA HELSINGISSÄ
Nyt käynnissä olevan pilottihankkeen lisäksi Helsingin kaupungilla
on useita asumisneuvojia, jotka
toimivat neljällä eri sosiaalitoimen
alueella; eteläinen-, itäinen-, pohjoinen- ja läntinen Helsinki. Kuka
tahansa helsinkiläinen voi tarvittaessa kääntyä heidän puoleensa. He
pystyvät auttamaan hyvin laajaalaisesti mm. vuokranmaksuvaikeuksissa, asunnottomuusuhkatilanteissa tai kodista huolehtimiseen
liittyvissä asioissa.
Helsingin kaupungin asumisneuvonnan tarkemmat yhteys-

ASUMISNEUVONTA AUTTAA ASUKASTA
SELVIÄMÄÄN ONGELMISTA
Tuolloin pyritään ensin keskustelemaan asukkaan kanssa. Joskus
se riittää ja tilanne korjaantuu.
Toisinaan keskustelu ei kuitenkaan johda toivottuun tulokseen.
Silloin vuokranantaja voi tilanteen
vakavuuden kartoittamiseksi tehdä
esimerkiksi huoneistotarkastuksen
yhdessä asumisneuvojan kanssa.
Tarkastuksen yhteydessä
arvioidaan mahdolliset jatkotoimenpiteet, joita voivat olla myös
kirjallinen huomautus tai varoitus.
Asumisneuvoja aloittaa työskentelyn asukkaan kanssa, mikäli
tilanne on sellainen, että asumisneuvonnan keinovalikoimista löytyy toimivia vaihtoehtoja kohdattujen haasteiden ratkaisemiseen.
Tavoitteena on, että asukas pystyy
esimerkiksi varoituksen saatuaan
muuttamaan toimintatapojaan
siten, ettei tilanteessa päädytä
lopulta häätöön asti. Häädön jälkeen asukkaan ei yleensä ole enää
mahdollista saada asuntoa Auroranlinnalta tai Helsingin kaupungilta. Lisäksi vuokrien maksamatta
ASUKASLEHTI

tiedot ja palveluajat sekä usein
kysytyt asumisneuvontaan liittyvät
kysymykset löydät osoitteesta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinentuki-ja-toimeentulo/sosiaalityo/
asumisneuvonta/
Asumisneuvojaan kannattaa olla
yhteydessä matalalla kynnyksellä
heti, kun vaikeuksia ilmenee, jotta
tarvittava apu sekä tuki löydetään
ajoissa ja asumisen on mahdollista
jatkua normaalisti. •
2

ASUKASTYYTYVÄISYYTTÄ
ON TAAS PUNTAROITU

Vuotuinen asukastyytyväisyystutkimuksemme toteutettiin internetkyselynä sekä
puhelinhaastatteluina loka-marraskuussa 2021.

T

utkimukseemme osallistui
lähes 750 asukasta määräaikaan mennessä. Valtaosa asukkaista vastasi internetin
kautta. Lämmin kiitos aktiivisuudestanne!
Perinteiseen tapaan kyselyssämme pyydettiin arvioimaan mm.
Auroranlinnan omaa asiakaspalvelua, isännöintiä, tiedottamista,
vuokranmaksuasioita, kiinteistöhuoltoa, jätehuoltoa, siivousta
sekä asunnon sijaintiin ja kuntoon
liittyviä asioita.
VAHVUUDET JA KEHITYSKOHTEET
Palautteiden perusteella asiakaspalveluumme ollaan melko tyytyväisiä. Arviot ovat suhteellisen
hyvällä tasolla ja muutos edelliseen
vuoteen on vähäinen. Asiakaspalvelun osa-alueella kehittämiskohteeksi nousi tavoitettavuuden
parantaminen. Jatkossa viestin
vastaanottaja pyrkii aina vastaamaan asukkaalle mahdollisimman
pian. Mikäli hän ei pysty suoraan
antamaan vastausta, kertoo hän
asukkaalle mille taholle viestin
välittää ja kuka heihin Auroran-

lukea tämän lehden sivulta 6.
Myöskään tiedottamisen riittävyyteen ei oltu täysin tyytyväisiä. Tiedotus pyritään jatkossa hoitamaan
entistäkin oikea-aikaisemmin ja
informatiivisemmin. Suunnitelmissamme on myös sähköisten
tiedotuskanavien kehittäminen.
Kiinteistönhoidon osalta kompastuskivenä ovat olleet talvikunnossapitoon liittyvät haasteet.
Kuluneen talvikauden ongelmakohdat on käyty kumppaneiden
kanssa kiinteistökohtaisesti läpi
ja hoitosuunnitelmat tullaan tältä
pohjalta päivittämään seuraavalle
kaudelle. Kiitosta saivat vikailmoituksen tekemisen helppous sekä
kiinteistöhuoltohenkilöstön ja
korjaajien palveluasenne.
Jätehuoltoon liittyvä palaute
kohdistui pääsääntöisesti jäteastioihin. Asukkaat kokivat sekajäteastiat likaisiksi ja kartonkiastiat
usein täysiksi. Jatkossa astioiden
sekä niiden alla olevan lattian
siivous ja pesu suoritetaan 2 kertaa
vuodessa aiemman yhden kerran
sijaan. Työt tehdään aina keväisin
ja syksyisin.

ASIAKASPALVELUN
TAVOITETTAVUUTTA KEHITETÄÄN
linnasta on asian selvittämiseksi
yhteydessä. Tämän lisäksi tukipalveluita hoitava yhteistyökumppanimme Lassila & Tikanoja on
lisännyt palveluihinsa takaisinsoittomahdollisuuden.
Isännöinnin osa-alueella parannusta toivottiin etenkin järjestyshäiriöihin puuttumiseen. Niihin
liittyen Kiinteistö Oy Auroranlinna
toteuttaa parhaillaan asumisneuvonnan pilottiprojektia yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Lisää tästä pilottihankkeesta voit

Kartonkiastioiden tyhjennysvälien riittävyyttä tullaan tarkkailemaan ja tarvittaessa lisäämään.
Myös irtojätteen poiskeräämispalvelun sisältöä tullaan päivittämään.
Pesulat ja kuivaushuoneet ovat
asukkaiden kokemusten mukaan
osin epäjärjestyksessä ja koneiden
nukkasihdit jäävät usein käytön jälkeen puhdistamatta. Näitä osa-alueita aiomme parantaa päivittämällä
pesulaohjeita, tiedottamalla asukkaita siivouskäytännöistä ja panostamalla sekä siivouksen laatuun että
ASUKASLEHTI
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1 Asukastyytyväisyystutkimuksen
tuloksista löytyi hyviä toiminnan
kehityskohteita, joita on alettu jo
viedä eteenpäin.

tiedonkulkuun kiinteistöhuollolle
irtotavaroiden poisviemiseksi.
Talosaunojen lattiakaivojen
puhdistusta tullaan jatkossa tehostamaan viikoittaiseksi siivoustoimenpiteeksi.
Palautteiden perusteella useiden pitkään samassa huoneistossa
asuneiden taholta toivottiin huoneistojen sisäpuolisten pintojen ja
kiintokalusteiden kunnostamista.
Kuluvan vuoden aikana tullaan
arvioimaan ja tarkentamaan asumisaikaisten remonttien mahdollisuuksia pilottihankkeen kautta.
Vuokravalvonnan osalta arviot
olivat kokonaisuudessaan positiivisia. Henkilöstön tavoitettavuus
ja asiantuntemus ovat vastaajien
kokemuksen mukaan erittäin korkealla tasolla.
Auroranlinna kiittää kaikkia
tutkimukseen osallistuneita.
Heidän joukostaan arvottiin
3 henkilöä, jotka saivat S-ryhmän
50€:n arvoisen lahjakortin. Voitot
menivät tällä kertaa Siilitielle,
Luutnantinpolulle ja Paciuksenkaarelle. Palkinnot on toimitettu
voittajille. •
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PARVEKKEESTA SAA

HELPOSTI KODIN VIHERKEITAAN

Omasta parvekkeesta tai asuntopihasta saa lopulta sangen pienellä vaivalla kesäisen
kodin viherkeitaan. Kun itseä miellyttävien kukkien lisäksi istuttaa esimerkiksi yrttejä,
mansikkaa, tomaattia, kirsikkatomaattia, paprikaa, chiliä tai ruusupapua, tulee omasta
viherkeitaasta myös samalla pieni hyötypuutarha. Taimia hankkiessa kannattaa hyödyntää
osaavan henkilökunnan tietoja, kehottaa puutarhuri Sari Seppelin.

–P

Yrtit ja muut
hyötykasvit sopivat
erinomaisesti
parvekkeiden
kasvitarhaan.
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arvekkeen tai asuntopihan kukka- ja kasviloiston ehtii hankkia hyvin vielä kesäkuussakin, mutta mitä tarkempi oma toivelista
on lajien tai esimerkiksi kukkien värien osalta, sitä
aiemmin keväällä kannattaa tietysti olla hankkimassa
taimensa. Etenkin aloittelevien viherpeukaloiden kannattaa varata ostohetkeen aikaa sen verran, että ehtii
myös jutella osaavan puutarhahenkilökunnan kanssa
hankinnoista ja niiden hoidosta. Autamme mielellämme, mutta emme voi palvella kuin yhtä asiakasta
kerrallaan, Pukinmäen puutarhassa kesäpuutarhurina
työskentelevä Sari Seppelin sanoo.
Seppelin ehdottaa aloittelijoille, että he hankkivat
ensin helppohoitoisimpia kasveja. Yleensäkin on hyvä
seurata, miten eri kasvit menestyvät omalla parvekkeella tai pihalla, ja välttää tulevina kesinä omassa
kasvatuspaikassa huonommin menestyviä lajeja
– Parvekkeen tai pihan olot vaikuttavat kasvivalintaan ja toki myös kasvien hoitoon. Varjon kasvit eivät
kestä paahteessa, ja esimerkiksi mansikka, tomaatti,
paprika ja chili kaipaavat lämpöä, että ne kypsyvät.
Jossakin tuulisuus voi vaikuttaa mikroilmastoon,
vaikka kasvupaikka on muuten aurinkoinen, mikä
pitää ottaa huomioon. Jokaista kasvupaikkaa pitää siis
seurata yksilönä, ettei esimerkiksi kastele liikaa tai
liian vähän kasvejaan, Seppelin toteaa.
LAJEJA JOKAISEEN TOIVEESEEN
Sari Seppelin kertoo hyvästä puutarhamyymälästä
löytyvän sopivia kasveja sekä helppohoitoisuutta että
pientä kasvien kanssa puuhastelua kaipaaville samoin
kuin sopivat kasvatusastiat eri lajeille. Yhdistämällä
parvekelaatikoita, ruukkuja ja amppeleita, joissa voi
kasvattaa kukkien lisäksi vaikkapa amppelitomaatteja,
saa helposti monipuolisen viherloiston pienellekin
parvekkeelle. Sari Seppelin suositteleekin kokeilemaan
rohkeasti uutta vanhan ja tutun seassa ja rinnalla.
– Pelargonit, pikkupetuniat ja miljoonakellot ovat
esimerkkejä vähän työtä vaativista kukista. Orvokit
puolestaan tykkäävät siitä, että lakastuvia kukkia
nypitään pois pitkin kesää, sekä sopivat lumihiutaleiden tapaan hyvin amppeleihin. Pelargonin voi yhdistää
hyvin samaan parvekelaatikkoon tai ruukkuun syötävien yrttien kanssa. Esimerkiksi ruusupapu köynnöskasvina tai lumihiutaleet, muratit ja laventeli sopivat
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1 Parvekkeelle löytyy sekä hyvin helppohoitoisia että pientä
puuhastelua tarjoavia kasveja. Ilman sopivaa kastelua ja
lannoitusta mikään kasvi ei kuitenkaan menesty.
2 Pukinmäen puutarhassa autamme asiakkaitamme mielellämme sekä parvekkeen ja asuntopihan kasvien valinnassa
että niiden hoidossa. Monet myymistämme taimista ovat itse
kasvattamiamme, kertoo puutarhuri Sari Seppelin.

myös pelargonin seuraksi. Tomaatti ja paprika vaativat
tilaa sen verran, että niitä en parvekelaatikkoon istuttaisi. Basilika sopii hyvin tomaatin kanssa, ne tukevat
toisiaan. Myös oregano on hyvä ruukkukasvi.
– Istuttaessa pitää muistaa, että taimet kasvavat, ja
varoa laittamasta niitä liikaa. Esimerkiksi 50-70 cm
parvekelaatikkoon kannattaa laittaa vain kolme pelargonia tai orvokkia sekä vähän esimerkiksi lumihiutaleita, Seppelin tietää.

PARVEKKEEN TAI PIHAN
OLOT VAIKUTTAVAT
KASVIVALINTAAN
– Yksi tapa saada eloa parvekkeelle on käyttää ruukuissa ja parvekelaatikoissa sekaisin eri korkuiseksi
kasvavia sekä reunan yli roikkuvia ja ylöspäin köynnöksenä nousevia kasveja, jos köynnökset voi jotenkin tukea seinärakenteisiin. Esimerkiksi mansikkaa,
hernettä, papuja, hopeaputousta ja kirjomaahumalaa,
jolla saa hyvän kestävän reunakasvun, tomaattia,
kirsikkatomaattia sekä kurkkua tai villiviiniköynnöstä
voi hyvin istuttaa osaksi omaa tarhaa. Viiniköynnös tosin vaatii termoruukun selvitäkseen talven yli
elossa. Ja pienelläkin kasvimäärällä saa moninaisen
kokonaisuuden, kun ottaa pakettiin muutaman eri
kasvin lisäksi samoista kasveista kuten vaikka orvokista, pelargonista ja lumihiutaleesta eri kukkavärejä,
hän muistuttaa.

– Narsissi kestää jo varhain keväällä yötkin parvekkeella, mutta pääosa kasveista pitää ottaa yöksi sisälle,
jos on riski yöpakkasista. Lasitettu parveke on tässä
tietysti vähemmän riskialtis kuin avoin parveke tai
asuntopiha. Toisaalta lasitettu parveke vaatii kesällä
tuuletusta, etteivät kasvit läkähdy, Seppelin jatkaa.
Asuntopihoille on hyvä mahdollisuus istuttaa myös
monivuotisia kasveja. Niidenkin kanssa on hyvä
muistaa, että esimerkiksi marjapensaat kasvavat, ja
jättää taimille riittävästi tilaa. Jos kukkia tai perennoja
on liian tiheässä, osan voi kaivaa ylös ja siirtää uuteen
paikkaan. Pihalla saa pitkän ilon yhdistämällä kesäkukkia ja monivuotisia kasveja niin, että eri lajeilla on
omat kukinta-aikansa.
– Sipulikukat vaativat, että sipulit kaivetaan ylös
ja kuivataan talvehtimaan viileään kuivaan varastoon
esimerkiksi hiekkaan säilöttyinä. Sipulit eivät selviä
lämpöeristämättömässä irtaimistovarastossa, mutta
eivät kestä huoneenlämpöäkään. Narsissit sen sijaan
jätetään talveksi penkkiin, Seppelin toteaa.
OIKEALLA HOIDOLLA ILOA PITKÄÄN
Hyvä kasvualusta on tietysti kasvien menestyksen
avain. Jos vanha multa tuoksuu raikkaalta, siitä kannattaa vaihtaa vain osa uuteen. Kun kasvit on istutettu, niiden kasvua on tärkeä seurata. Mikäli kasvu tai
kukkiminen hiipuu, kasvualustan lannoitus auttaa
useimmiten, sillä uudenkaan mullan ravinto ei riitä
koko kesäksi. Kastelulannoite on Seppelinin suositus
kotiviljelijöille.
Oikea kastelu on maaperän riittävän ravinnon
ylläpidon ohella perushoitoa, jota kasvit vaati-
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Kasveja istuttaessa
on tärkeä muistaa, että ne
kasvavat. Parvekelaatikkoa ei
siksi pidä ahtaa täyteen kukkia,
yrttejä ja muita hyötykasveja.
Erikorkuiset kasvit, reunakasvit,
köynnökset sekä eriväriset kukat
tuovat helposti eloa omalle
parvekkeelle.

vat. Maassa tai parvekekaiteen
ulkopuolella kasvavat kasvit vaativat
vähän erilaista kastelua kuin lasitetulla parvekkeella tai avoparvekkeen sisäpuolella kasvavat. Lisäksi
on muistettava, että esimerkiksi orvokit vaativat
enemmän kastelua kuin pelargonit ja muun muassa
laventelit eivät kestä jatkuvaa veden lorottelua. Pelargonien kanssa kannattaa työntää sormi multaan ja
kokeilla siten, onko multa vielä riittävän kosteaa.
Mitä isompi astia on, sitä paremmin se pitää kosteuden riittävänä. Laatikoiden ja ruukkujen pohjien
rei’itys ja salaojitus soralla tai lecasoralla on tärkeää,
että rankan sateen tai liikakastelun tuoma liikavesi

SUOMENLINNA
TARJOAA
JOKAISELLE
JOTAKIN
Hyppäsimme Kauppatorilla Suomenlinnan
lauttaan ja vietimme hienon kevätpäivän
Unescon maailmanperintökohteessa
Suomenlinnassa. Etenkin kesäinen
Suomenlinna on upea retkipaikka niin
aikuisille kuin lapsillekin.

OIKEA KASTELU JA
LANNOITUS OVAT
PERUSHOITOA
pääsee valumaan ruukusta ulos. Etenkin kaiteen
ulkopuolella olevat parvekelaatikot voivat kastua
rajustikin kovalla sateella. Alta kastelevat parvekelaatikot ja ruukut ovat hyviä useimmille kasveille,
mutta eivät sovi esimerkiksi mehikasveille. Reissujen
aikana lomakastelijat ovat hyvä tapa pitää kasvit
hengissä.
– Jokaista parvekelaatikkoa, ruukkua, amppelia
ja kukkamaata pitää seurata yksilönä ja kastella
tarpeen mukaan. Home on selkeä merkki liikakastelusta. Tämäkin on asia, jossa tekemällä oppii. Etenkin aloittelijan kannattaa kysyä meiltä kastelu- ja
hoito-ohjeet ostovaiheessa. Kun kasvit on hankkinut
meiltä, annamme tarvittaessa neuvoja myös kesän
aikana, Seppelin tähdentää.
Kesällä 2021 kirvat olivat iso ongelma kaikilla parvekkeilla. Normaalikesinäkin niitä tahtoo esiintyä
etenkin lasitetuilla parvekkeilla. Sari Seppelin kehottaa tarkkailemaan kasveja koko ajan ja puuttumaan
kirvaongelmaan heti, kun sen havaitsee.
– Kun määrä on pieni, mekaaninen torjunta eli
nipistäminen sormien väliin toimii. Jos määrä kasvaa, torjuntaa voi tehdä biologisilla torjunta-aineilla.
Netistä löytyy hyvin vinkkejä kirvojen luontoystävälliseen hävittämiseen, Seppelin vinkkaa. •
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2 Suomenlinnassa on helppo kulkea ilman karttaakin.

S

uomenlinnan lautalla voi matkustaa HSL:n
kuukausi-, sarja- tai kertalipulla Kauppatorin
rannasta Isolla Mustasaarella olevalle päälaiturille, jonka vieressä ovat muun muassa Suomenlinnan
infopiste, saaren oma panimo ravintoloineen sekä
pieni ruokakauppa. Suomenlinnaan pääsee kesäaikaan
myös vesibusseilla, jotka rantautuvat Tykistölahden
laituriin Ison Mustasaaren ja Susisaaren väliin tai
Kuninkaanporttiin Kustaanmiekassa, ja joilla pääsee halutessaan myös lähellä oleviin Vallisaareen ja
Lonnaan.
Me tyydyimme tällä kertaa kiertämään vain Ison
Mustasaaren, Susisaaren ja Kustaanmiekan, ja nauttimaan kivasta aurinkoisesta kevätkelistä sekä Suomenlinnan auki olleesta museotarjonnasta. Kun olimme
liikkeellä kevätsäällä, emme nauttineet kesäistä
piknikiä, vaan hyödynsimme lounasaikaan tyytyväisinä paikallista ravintolaa. Isolta Mustasaarelta löytyy
muuten yksi Auroranlinnan vuokratalokohteistakin!
TIETOA NETISTÄ JA ILMAISESTA KARTASTA
Pääsaarilla on runsas ja sangen monipuolinen kahvila-, baari- ja ravintolatarjonta, mutta kun Suomen-

ASUKASLEHTI

1 Sukellusvene Vesikko on nostettu jatkosodan jälkeen
museoksi Susisaaren rannalle.
2 Suomenlinna on ihana paikka viettää rentouttavaa
kesäpäivää eri tavoin.
3 Yksityinen ja yksityiseen kokoelmaan perustuva lelumuseo
ja sen kahvio löytyvät viehättävän pitsihuvilan alakerrasta
Ison Mustasaaren rannasta.
4 Esimerkki lelumuseon näyttelystä.

linnassa on hyvällä ilmalla myös paljon vierailijoita,
paikat ovat silti helposti täynnä. Niinpä ainakin ravintolalounasta suunnittelevien kannattaa joko mennä
ajoissa kuten me teimme tai varata ennakolta pöytä ja
lisäksi varautua siihen, että ruokailussa menee helposti puolitoista tai kaksikin tuntia. Kahviloista, baareista, ravintoloista ja yleensäkin Suomenlinnasta on
hyvää tietoa osoitteessa suomenlinna.fi > Kävijöille.
Suomenlinna.fi sivuilta selvisi myös, että eräästä
ravitsemusliikkeestä voi tilata ennakolta itselleen herkullisen piknik-korin (löytyy myös laittamalla hakukoneeseen piknik Suomenlinna), jonka sisällön voi
nautiskella vaikkapa kivalla kalliolla katsellen samalla
Kustaanmiekan läpi kulkevia Tallinnan ja Tukholman lauttoja ja muita merellä liikkujia. Hyvä
vaihtoehto sen sijaan, että raahaa eväät kotoa tai
hakee ne Suomenlinnan kaupasta.
Me hyödynsimme suomenlinna.fi -sivua
käynnin ennakkosuunnitteluun niin, että
katsoimme ensin, mitä kaikkea Suomenlinnassa oli auki ja tapahtui käyntipäivänä.
Tutkimme myös, mistä ravintolasta löytyy
meidän ruokavalioihimme helpoiten sopivia
annoksia. Samalla tuli tehdyksi päiväohjelman alustava runko. Saareen tullessamme
otimme infopisteestä Suomenlinnan opasvihkosen ja lähdimme vihkosessa olevaa karttaa hyödyntäen nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta, auki olevissa
museoissa käymisestä sekä oikein ajoitetusta lounaasta, jota nautimme sattumoisin ihan Auroranlinnan
Suomenlinnan kohteen naapurissa. Rauhallinen
istahdus saaren omia juomia nauttien jäi ikävä kyllä
tekemättä, kun sille hetkelle ajateltu baari Sotamuseon
vieressä olikin päivällä suljettu sairaustapauksen takia.

1
1
2

4

3

MUSEOISSA KANNATTAA KÄYDÄ
Kesäaikaan Suomenlinnassa on avoinna kaikkiaan
kuusi eri museota, joihin kaikkiin pääsee Museokortilla. Lähellä Susisaareen vievää siltaa sijaitseva
Suomenlinna-museo antaa hyvän yleiskuvan saaren
historiasta, joka alkaa 1700-luvulta. Ruotsi oli tuolloin
menettänyt Suomen itäisimmät osat sodassa Venäjälle
ja rakensi siksi uuden puolustuslinnoituksen Helsingin edustalle. Linnoitus sai nimen Sveaborg, joka
vääntyi suomeksi muotoon Viapori. Kun Venäjä valtasi Suomen ja Suomi liitettiin Venäjään 1809, linnoitus
sai nykyisen päämuotonsa, jota itsenäisyytemme aika vuodesta 1917 lähtien on toki
muokannut. Nämä vaiheet ja paljon muuta

4
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1 Linnoitusrakenteiden sisällä pääsee liikkumaan
esimerkiksi Ehrensvärd-museon vieressä Susisaarella.
2 Suomenlinnan kirjasto löytyy tämän historiallisen
porttikongin takaa Isolta Mustasaarelta.
3 Suomenlinnan kirkko muutettiin itsenäistymisemme
jälkeen tämän näköiseksi.
4 Sotamuseo toimii vanhassa maneesissa ja sen viereisessä rakennuksessa. Museon vierestä löytyy myös yksi
saaren monista kahviloista, baareista ja ravintoloista.

12
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esitellään hyvin Suomenlinnan museossa, jota t äydentää
kesäaikaan linnoituksen ruotsalaisaikaa koskevilta
osiltaan Susisaaren puolella oleva Ehrensvärd-museo.
Mielenkiintoinen on myös tullauksen ja salakuljetuksen
historiaa esittelevä Tullimuseo, joka on Susisaarella myös
auki vain kesäisin.
Isolla Mustasaarella oleva Sotamuseo ja Susisaaressa
vain kesällä auki oleva sukellusvene Vesikko kertovat
etenkin niistä vuosista, jolloin Suomi oli Neuvostoliiton naapurina samassa tilanteessa kuin Ukraina on nyt
Venäjän naapurina. Jos uutisvirta tapahtumista Mustan
meren suunnilta ahdistaa, etenkin Sotamuseo kannattaa
ehkä jättää väliin. Samaa ei ole syytä sanoa yksityisen
keräilijän kokoelmista rakennetusta lelumuseosta, joka
toimii yhdessä kivan kahvilan kanssa Ison Mustasaaren
rannalla hienon asuinkäytössä olevan pitsihuvilan alakerrassa vähän sivussa Suomenlinnan pääkulkuväylistä.
Meille lelumuseo oli päivän viimeinen museokohde ja
antoi ihanasti positiivista tunnelmaa ja virtaa Sotamuseon tuomien raskaiden ajatusten sijaan.
Suomenlinnan museoiden etuna on niiden koko. Ne on
siksi helppo sijoittaa osaksi kivan vapaapäivän ohjelmaa.
Toki käynnistä Suomenlinnassa voi tehdä kokonaisen
museopäivänkin, jos niin haluaa. Aikaa saa kyllä kulumaan varsinkin, jos ei ole aiemmin perehtynyt Suomenlinnan ja itsenäisen Suomen sotien historiaan.

VIEHÄTTÄVÄ UIMARANTA JA HÄMÄRÄT ONKALOT
Hyvin monelle Suomenlinna on ensi sijassa paikka, johon
mennään perheen tai ystävien kanssa nauttimaan auringosta, uimaan ja oleilemaan ulkona. Etenkin Susisaari ja
Kustaanmiekka tarjoavat tähän hyviä kallioita ja rantaalueita.
Kuumana päivänä on välillä syytäkin käydä virkistäytymässä Susisaaren ja Kustaanmiekan välisessä kulmauksessa olevalla pienellä viehättävällä ja suojaisella
uimarannalla. Tai voit viilentyä seikkailemalla linnoitusrakenteissa olevissa hämärissä käytävissä ja onkaloissa.
Sellaisia löytyy esimerkiksi ihan Ehrensvärd-museon
vierestä. Aurinkoa voi paeta hetkeksi myös vaikkapa Suomenlinnan kirjastoon, jos se on käyntipäivänä
avoinna, ja siellä on jokin itseä kiinnostava tapahtuma tai
näyttely.
Pääsaarten lisäksi kävijät pääsevät siltoja pitkin Pikku
Mustasaareen ja Länsi-Mustasaareen, joissa ei ole niin
sanottuja nähtävyyksiä. Mutta oman osansa Suomenlinnan historiasta ja nykypäivästä nekin kertovat
mielenkiintoisella tavalla.
Piperin puistossa
Kaiken kaikkiaan Suomenlinna tarjoaa
on saaren vanhin kahvio.
Suomenlinnan hoitokunta
monenlaista tekemistä etenkin kauniiseen
kunnostaa puistoa sekä
kesäpäivään, kun mukaan laskee vielä vaikkaSuomenlinnan kulkuväyliä
pa Suomenlinnan kesäteatterin. Teatterikin
parhaillaan. Puiston
kuuluu ehdottomasti luokkaan ”varaa paikka
kunnostus valmistuu
etukäteen”. Saarilla pystyy kohtuullisen hyvin
tänä vuonna.
liikkumaan myös pyörätuolin ja lastenvaunujen ja
-rattaiden kanssa, mutta toki vanhat mukulakiviväylät ja saaren pinnanmuodot tuovat silloin liikkumiseen
omia haasteitaan. Moottoriajoneuvojen kanssa saarelle ei
kannata yrittää. Linnoitus on nimittäin autotonta aluetta
huolto- ja asukasajoa lukuun ottamatta. •
ASUKASLEHTI

KORJAUSVELKA SYNTYY
RAKENNUSTEN IKÄÄNTYMISESTÄ
Kiinteistömme on rakennettu pääosin 1900-luvun puolella, uusimmatkin 2000-luvun
alussa. Siksi uusimmissakin taloissamme alkaa olla nyt tarve tehdä isompia korjauksia.
Järkevässä kiinteistönpidossa ei korjata turhaan eikä turhan aikaisin.

–T

eetimme kaikkiin kohteisiimme kuntoarviot vuonna
2021. Sitä kautta saatu lisätieto kohteidemme korjaustarpeista on
nyt viety pitkän aikavälin suunnitelmiin
ja osaksi vuosittaista korjausohjelmaamme, jossa työt ja kohteet on priorisoitu
tiettyyn järjestykseen, kertoo Auroranlinnan toimitusjohtaja Tatu Rasia.
– Rakennusten kuntoa on toki seurattu jo aiemminkin, mihin perustuen on
päätetty vuoden 2022 korjaukset kuten
julkisivukorjaukset Parmaajantie 4:ssä
ja Petter Wetterin tie 3:ssa, eri kohteissa
tehtävät noin 270 kylpyhuoneen remontit sekä tänä vuonna kilpailutukseen
menevä Hietaniemenkatu 4:n peruskorjaus ja Laajasuontie 32:n peruskorjauksen hankesuunnittelu, Rasia lisää.
– Ammattimaisessa kiinteistönpidossa korjaukset tehdään järkevästi eri
rakenneosien ja talon tekniikan teknisen
käyttöiän loppupäässä. Korjausvelka
on siis luonnollinen osa kiinteistöjen

2

elinkaarta ja korjausten oikea-aikainen
tekeminen ekologisesti, teknisesti ja
taloudellisesti kestävän kehityksen
mukaista toimintaa. Pienennämme määrätietoisesti kiinteistöjen ikääntymisestä
syntyvää korjausvelkaa, jolloin asuminen
asunnoissamme pysyy pitkällä aikavälillä
mahdollisimman häiriöttömänä, Rasia
korostaa.
– Viime aikoina etenkin maailmanpolitiikan ikävät uutiset ovat alkaneet
näkyä muun muassa rakennustuotteiden saatavuudessa ja hinnoissa ja
lisänneet epävarmuutta hankkeiden
toteutuksessa. Kun meillä on budjetissa

tietty raha korjaamiseen, jää nähtäväksi, joudutaanko esimerkiksi peruskorjauksia nyt lykkäämään jonkin verran
ja aikaistamaan sellaisia töitä, joihin
etenkin energian ja tarvikkeiden hinnannousu ei juuri vaikuta, hän pohtii.
– Raide-Jokerin varrella olevia alueita
kehitetään. Siksi Kivalterintie 18:aan
on kaavoitettu lisärakennusoikeutta
nykyisen P-alueen paikalle, ja olemme
alueen muiden kiinteistönomistajien
kanssa rakennuttamassa uudet pysäköintipaikat tarjoavaa P-taloa. P-talon
urakkatarjouksissa näkyy, että esimerkiksi rakentamisen kustannuksia on nyt
tosi vaikea arvioida, Rasia tietää.

1

MONIA HAASTEITA VUOKRIIN
Kiinteistöjen korjauksiin kerätään varat
pääosin huoneistojen vuokrista, minkä
lisäksi peruskorjauksia rahoitetaan
pankkilainoilla. Korjausten lisäksi
vuokrilla katetaan kiinteistöjen ylläpitokulut kuten lämmitys, kiinteistönhoito 
ja siivous.
– Pitkäjänteisen kiinteistönpidon kannalta vuokrien tulee
olla sellaisella tasolla, että
meillä on taloudelliset resurssit
tehdä korjauksia. Isossa yhtiössä
jokainen maksaa tasaveroisesti
omassa vuokrassaan vähän
osuutta korjauksista, vaikkei
omassa kotitalossa nyt olisikaan
menossa tai alkamassa mitään
isompia korjauksia. Vastapainoksi sitten vuokrat eivät nouse
yhtäkkiä moninkertaiseksi missään ison
remontin alkaessa. Ideanamme on ollut
pitää eri alueilla vuokrat kohtuullisina
sen alueen yleiseen vuokratasoon verrattuna, Rasia kuvaa yhtiön periaatteita.
– Korjausten lisäksi ylläpidon kustannukset tuovat haasteita meille ja siten
paineita vuokriin. Olemme mukana
Kiinteistötalouden instituutin ylläpidon
kustannusseurassa, joka osaltaan
kertoo, että etenkin talojen ja käyttöveden lämmityksen sekä kiinteistösähkön
hinnoissa on ollut koviakin nousupaineita. Toki paineita helpottaa, että olemme
tehneet vuosien mittaan monia eri

ASUKASLEHTI

1 Kiinteistöihin kertyy ikääntymisen myötä korjaustarpeita. Siksi
esimerkiksi Parmaajantie 4:ssä
on tänä kesänä käynnissä julki-
sivuremontti.
2 Vuonna 2022 Auroranlinnan
remontoidaan kaikkiaan 270
kylpyhuonetta osana kiinteistöjen
korjausohjelmaa.

energiansäästötoimia.
– Jokainen asukkaamme voi omalta
osaltaan helpottaa vuokriin heijastuvia
kustannuspaineita ja tehdä samalla
omakohtaista ympäristötyötä pienellä vaivalla. Jos jokainen esimerkiksi
säätäisi patteritermostaateista asunnon
lämpöä hieman alemmaksi ja vaihtaisi
pitkät kuumat suihkut tehokkaisiin
lyhyisiin kasteluihin ja huuhteluihin eikä
pesisi astioita tai vaatteita juoksevassa
vedessä, siitä muodostuisi jo melkoinen
säästö sekä taloudellisesti että ilmastopäästöjen osalta, Rasia vinkkaa.•
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SÄHKÖPALOT KOTIEN TURVARISKI
Valvomatta jätetty avotuli – kynttilät, tuikut ja roihut – sekä lähelle kuumaa liettä jätetyt
tai joutuneet muovipussit ja -astiat tai huolimaton hellan käyttö aiheuttavat vuosittain
lukuisia asuntopaloja. Viime vuosina ovat lisääntyneet erilaisiin akku- tai sähkölaitteisiin
liittyvät huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä johtuneet palot.
muovisten kauhojen ja paistinlastojen ottaminen pois
kuumilla levyillä olevista astioista sekä levyjen sammuttaminen valmistuksen lopussa. Paloriskiä kodeissa
lisää, jos leivänpaahtimien, veden- ja kahvinkeittimien, rikkaimurien yms. laitteiden virtajohtojen kunnon tarkistaminen unohtuu tai käytetään ihmeellisiä
jatkojohtoviritelmiä tai huonokuntoisia jatkojohtoja
esimerkiksi keittiössä tai kodin työpisteessä ja viihdekeskuksessa.
– Perussäännöt unohtuvat, kunnes jotakin sattuu omalle kohdalle. Lisäksi tutkimuksen mukaan
monen asukkaan asenne on, että kodin turvalliPienessä
suusasiat kuuluvat viranomaisille tai kiinteiskerrostaloasunnossa jo
kahden litran nestesammutin,
tönhoidolle – ei asukkaille itselleen, Lauri
joka on sijoitettavissa sangen
Lehto harmittelee.
huomaamattomasti asuntoon,
– Uudemmissa kahvinkeittimissähän on
toimii yhdessä sammutuspeitteen
aikakatkaisin, mikä on hyvä turvaparannus.
kanssa hyvänä alkusammutusPoikkeustilanteissa virran liedestä katkaikalustona. Myös sammuttimien
seva liesivahti olisi hyvä lisä koteihin, mutta
käyttö- ja huolto-ohjeet on
ikävä kyllä Suomessa liesissä pitää olla kiinteä
odin tulipalo saa
syytä lukea huolellisesti.
kytkentä. Jos täällä haluaa kotiinsa liesivahdin,
useimmiten alkunsa
pitää kysyä lupa vuokranantajalta ennen kuin tilaa
tuikusta, roihusta tai
sähkömiehen asentamaan laitteita. Muissa pohjoiskynttilästä, ruoanlaitosta, saunan kiumaissa sallitaan erillinen normaalia järeämpi liesien
kaasta tai sähkö- ja akkulaitteista. Palon taustalla on
pistorasia, jolloin liesiturvalaitteen voi nopeasti ja
yleensä, ettei tulta tai kodin laitetta valvota tai laitteita
helposti kytkeä lieden ja pistorasian väliin. Toivon
käytetään väärin. Ruoan valmistus ei itsessään sytytä
tulipaloja, vaan syynä ovat ruoan valmistajan toimenmukaan samanlainen kytkentä sallittaisiin Suomessapiteet - unohdetaan esimerkiksi levy päälle tai kuukin, toteaa Ilpo Leino.
malle hellalle tai ihan sen viereen jotakin kuumassa
sulavaa tai syttyvää. Syynä voi myös olla, että jätetään
pesukone tai astianpesukone yksin käymään, ja palatessa odottaa vioittuneen laitteen aiheuttama tulipalo,
listaa kotien palojen syitä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n asiantuntija Ilpo Leino.
– Perinteisten sähkölaitteiden syttymissyiden
rinnalle on alkanut nyt tulla lisääntyvästi akkukäyttöisistä sähkölaitteista tai niiden lataamisesta syntyviä
PALOVAROITIN ON PERUSTURVAA
paloja. On esimerkiksi pistetty älypuhelin latautuRiittävä määrä oikeisiin paikkoihin asennettuja
maan tyynyn alle, ja havahduttu vuoteessa kuumentoimivia palohälyttimiä muodostaa Leinon ja Lehdon
neen akun takia syttyneeseen paloon, jatkaa SPEK:n
mukaan kodeissa perusturvalaitteiston, jota tarpeen
asiantuntija Lauri Lehto.
mukaan täydennetään muilla keinoilla. Siksi esimer– Ihmisten käytöksen muutostarve uuden teknolokiksi pelkkä liesiturvalaite ei voi olla ainoa turvaratkaigian keskellä onkin tämän päivän koulutuksessamme
su. Perusvaroittimien rinnalla markkinoilla on jo älykeskeisenä asiana, kun puhutaan kotien turvallisuuvaroittimiakin, joista saa tietoa omaan älypuhelimeen.
den lisäämisestä, Lehto lisää.
– Eteis- ja makuutiloissa on syytä olla omat palovaroittimet, mutta toki myös esimerkiksi olohuoneessa,
KEITTIÖ YHÄ VAARALLISIN
jos asunnon rakenteet estävät savukaasujen leviäTilastojen mukaan kodeissa syttyy eniten tulipaloja
mistä huoneesta toiseen tai olohuoneessa on paljon
keittiöissä. Unohdetaan sellaiset perussäännöt kuin
elektroniikkaa. Määräyksissä oleva yksi hälytin per
lieden ympäristön tyhjentäminen syttyvästä tavarasta,
alkava 60 m2 on ehdoton minimimäärä. Käytännössä

–K

SAMMUTUSPEITE JA
NESTESAMMUTIN
JOKA KOTIIN
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ASUKASLEHTI

1 Vain toimiva palovaroitin reagoi, jos kotona syttyy
tulipalo. Sekä paristoilla että itse varoittimilla on tietty
elinikä. Varoittimet pitää vaihtaa uusiin viimeistään kymmenen vuoden päästä niiden asennuksesta – usein jo aiemmin.
Asukkaan vastuulla on testata säännöllisesti, että varoitin
toimii, ja vaihtaa varoittimeen siihen sopivat paristot aina
tarvittaessa.

1

2 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntijat
Lauri Lehto (vas.) ja Ilpo Leino pitävät sammutuspeittoa
ja nestesammutinta erinomaisina kerros- ja rivitalokotien
ensisammuttimina. Yhdessä toimivan palovaroittimen
kanssa niillä estetään yleensä isot vahingot, jos tulipalo
syttyy kotona jostakin syystä.

AVOTULI PARVEKKEELLA KIELLETTY

ohje laittaa varoitin vähintäänkin eteiseen ja makuuhuoneisiin tarkoittaa, että myös alle 60 m2 kaksioissa
pitäisi olla vähintään kaksi palovaroitinta. Keittiöön
tai tulisijan lähelle varoitinta ei ole syytä sijoittaa,
koska niissä paikoissa tulee helposti vain vääriä
hälytyksiä. Niin palo- kuin niitä täydentävien häkävaroittimien käytössä asunnon ilmavirtausten ymmärtäminen on tärkeää varoittimien paikkoja mietittäessä,
jotta mahdollinen savu tai häkä löytää varoittimeen.
Häkävaroitin voi olla hyvä turvallisuuslisä, etenkin jos
kodissa on tulisija, Leino ja Lehto kertaavat perusturvallisuuden eväitä.
– Jos palovaroitin ei toimi, siitä ei ole hyötyä. Kaikki varoittimet pitää uusia vähintään kymmenen vuoden välein, mutta etenkin halvimpien on huomattu

JOS PALOVAROITIN EI TOIMI,
SIITÄ EI OLE HYÖTYÄ

Auroranlinnan järjestyssäännöissä on yksiselitteisesti todettu,
että yhtiön omistamissa kiinteistöissä on kielletty kaikenlainen
avotuli parvekkeella. Se tarkoittaa, ettei parvekkeilla saa
polttaa esimerkiksi
•
•
•
•

kynttilöitä
tuikkuja
roihuja
hiili-, puu- ja kaasugrillejä.

Kiellon syynä on paloturvallisuus. Suomessakin on syttynyt
vakavia kiinteistöpaloja parvekkeella pidetystä avotulesta.
Tuulenpuuska tai ennakoimaton raju allaspalo voi levittää tulen
nopeasti parvekkeella palavaan materiaaliin ja siitä eteenpäin. •

2

muuttavan hälytysherkkyyttään jo selvästi aiemmin.
Jos varoittimeen ei ole merkitty suositeltua vaihtoaikaa eikä ole tietoa, koska se on ostettu, varoitin
kannattaa vaihtaa saman tien. Todettakoon vielä, e ttä
palohälytintä ei saa imuroida, ettei se ala toimia väärin. Laitteen tärkein huolto on vaihtaa varoitin uuteen
viimeistään merkittynä ajankohtana, Lehto toteaa.
– Turvallisuuden yksi perusasia on testata säännöllisesti, että hälyttimet toimivat eikä paristo ole tyhjä.
Toimimaton ja etenkin katosta pois otettu varoitin ei
tuo mitään turvaa palotilanteissa. Kannattaa tutustua
sekä hälyttimien ja paristojen ominaisuuksiin että
tietysti myös käyttöohjeisiin tuotteita hankkiessaan.
Myytävien tuotteiden toimintalupauksissa ja paristojen kestävyydessä on selviä eroja, Leino täydentää.
Uusiin ja peruskorjattuihin asuntoihin on asennettu vuodesta 2010 lähtien sähköverkkoon kytkettyjä
palovaroittimia. Näidenkin testaus kuuluu asukkaalle,
mutta korjaus ja ylläpito on taloyhtiön tehtävä.
SÄHKÖ- JA AKKULAITTEET KASVAVA RISKI
Lauri Lehto on huolissaan sekä akkujen käytön
lisääntymisestä sähkölaitteissa että akkukäyttöisten laitteiden asianmukaisesta käytöstä.
Hän suosittelee, ettei mitään laitteita jätettäisi

4
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2

1
1 Ruoan laittaminen liittyy moneen kotipaloon. Syynä voi
olla esimerkiksi se, että laitetaan palavaa tavaraa kuumille
levyille tai niiden viereen – etenkin jos levy unohtuu päälle.
2 Varsinkin ”luovat” jatkojohtoviritelmät sekä huono
kuntoiset jatkojohdot ovat kodeissa havaittuja paloturvallisuusriskejä.
3 Palovaroittimia suositellaan asennettavaksi vähintään
asunnon eteiseen ja jokaiseen makuuhuoneeseen. Sama
koskee olohuonetta, jos siellä on paljon kodin elektroniikkaa.

yöksi laturiin eikä muutenkaan valvomatta latauksen
aikana. Esimerkiksi uusimmat puhelimet ja tabletit
ehtii kyllä ladata täyteen aamulla herättyäänkin tai
ruokaa laitettaessa ja syötäessä.
– Paloriskit ovat samat sekä suoraan sähkövirralla
että akkuvirralla käytettävillä laitteilla. Jos laite toimii
oudosti, se pitäisi heti viedä ammattilaiselle huoltoon
tarkastettavaksi tai poistaa käytöstä. Kun sähkölaitteita on paljon, joudutaan kodeissa käyttämään usein
jatkojohtoviritelmiä. Kosteudesta aiheutuneet vauriot ja johtojen suojakuorien tai pistokkeen juurten
rikkoutuminen voivat johtaa paloihin. Pitäisi myös
aina miettiä, mihin olosuhteeseen mikäkin johto tai
laite on tarkoitettu, ja mitkä ovat kyseisen johdon tai
laitteen käyttöohjeet. On esimerkkejä vahingoista sen
takia, että otetaan sisältä virtaa jatkojohdolla parvekkeelle tai pihalle tai käytetään sisäkäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa parvekkeella tai vaikkapa auton
lämmitystolpassa. Kaikki tämä on turvallisuussyistä
ehdottomasti kielletty samoin kuin vaikkapa sisäkäyttöön tarkoitettujen jouluvalojen virittäminen parvekkeelle, Lehto kertoo.
– Akkujen häiriötoiminta on paloriski. Jos akku
alkaa kuumeta tai tyhjenee koko ajan, se on aina oire,
että jokin on pielessä. Hyvässä laitteessa on suojausmekanismeja ja esimerkiksi laite itse katkaisee virran,
jos laite alkaa kuumeta. Vika voi olla myös vääränlai16

sessa latauslaitteessa. Käytä ohjeiden mukaisia laitteita ja suosi tunnettuja merkkejä ja niiden omia osia.
Nämä tuotteet ovat testattuja. Esimerkiksi kaikista
netistä tilaamalla saatavista tuotteista ei voi olla täysin
varma. Halpa hinta usein karsii myös turvamekanismeja, Leino ja Lehto tietävät.
– Suosittelemme myös, että televisiot, tietokoneet
ja muu kodin elektroniikka sammutettaisiin aina, kun
niitä ei käytetä. Jos lähtee reissuun, kannattaisi myös
ottaa laitteet irti seinästä. Tästä voi saada nykyisillä
sähköhinnoilla säästöäkin, he kehottavat.
Sähkölaitteista huomiota vaativat myös esimerkiksi
jää- ja pakastinkaapit, joiden taustat pitää imuroida, ja
jotka pitää sulattaa ja puhdistaa sisäpuolelta säännöllisesti paloriskien vähentämiseksi. Liesikuvun ja -tuulettimen puhdistaminen säännöllisesti rasvasta kuuluu
samaten näihin ennalta ehkäiseviin toimiin.
PEITTO JA SAMMUTIN TUOVAT TURVAA
Kun koskaan ei tiedä, mitä voi tapahtua, kannattaisi
joka kotiin hankkia sammutuspeite ja nestesammutin
sekä perehtyä esimerkiksi akkupaloja, sähköpaloja ja
rasvapaloja koskeviin sammutusohjeisiin.

PALORISKIT OVAT
SAMAT SEKÄ SUORAAN
SÄHKÖVIRRALLA
ETTÄ AKKUVIRRALLA
KÄYTETTÄVILLÄ
LAITTEILLA
– Peite ja nestesammutin riittävät useimpiin kerrostaloasuntoihin palon ensitorjuntaan. Sammutusneste
ei sotke paikkoja kuten sammutusjauhe, miksi suosittelemme nestesammuttimia, Ilpo Leino sanoo.
– Sammutuspeitteitä saa nykyisin jo eri kuoseilla,
jolloin ne voi kiinnittää keittiön seinään ikään kuin
sisustuselementiksi. Käsisammuttimien osalta tätä
sisustuksellista pinnoitusta ei ikävä kyllä ole vielä
sallittu, mutta kyllä niillekin pienellä miettimisellä
paikka löytyy. Sammuttimissa pitää myös muistaa
huolto, joka on tehtävä laitteeseen merkittynä ajankohtana, hän jatkaa. •

ASUKASLEHTI

JOKAISELLA KIINTEISTÖLLÄ
OMA PELASTUSSUUNNITELMA
Osaavat ammattilaiset ovat laatineet kiinteistöillemme yksilölliset pelastussuunnitelmat.
Pelastussuunnitelma löytyy kotitalosi kohdesivulta auroranlinna.fi > Kohteemme.

–O

lemme saaneet ikävällä tavalla kiristyneen turvallisuustilanteen myötä kyselyitä väestönsuojien sijainnista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.
Jokaisen asukkaan kannattaakin tutustua oman kohteen Pelsupelastussuunnitelmaan sekä netissä auroranlinna.fi > Asukkaille
> Kodin turvallisuus ja tekniikka oleviin yleisiin turvaohjeisiin.
Jokaisella kohteella on nettisivuillamme oma kohdesivu, jonka
alaosassa on linkki kohteen omaan Pelsuun, opastaa ylläpitopäällikkö Risto Ovaskainen.
– Monissa kohteissa on oma väestönsuoja, jota käytetään normaaliaikoina usein irtaimistovarastona, osassa väestönsuojat on
toteutettu alueellisina. Väestönsuojassa on normaalin käyttöoven
lisäksi kriisitilanteissa käytettävä tiivis erikoisovi, joka suljetaan
otettaessa suoja käyttöön. Pelsussa on esimerkiksi tieto, mistä
löytyy lähin väestönsuoja, sekä ohjeita muun muassa kriisitilanteessa toimimiseen, Ovaskainen jatkaa.
– Taloturvallisuus on yhdistelmä rakentamisvaiheessa tehtyjä
rakenteellisia ratkaisuja ja asukkaiden omaa toimintaa ja varautumista kriiseihin. Kotivara on yksi osa asukkaan varautumista,

VÄESTÖNSUOJA SAATAVA
TYHJÄKSI 72 TUNNISSA
ohjeisiin tutustuminen toinen ja viranomaisten ja yleisen informaation seuraaminen kolmas. Poikkeustilannehan voi johtua
esimerkiksi isosta tulipalosta kodin lähellä. Lisäksi jokaisen pitää
aina huolehtia, että väestönsuojatilan ovi menee hänen jäljiltään
kiinni ja lukkoon. Silloin voro ei pääse viemään suojatarvikkeita.
– Pidämme kiinteistönomistajana väestönsuojat ja niiden
väestönsuojatarvikkeet vaaditussa kunnossa. Käytännössä
kiinteistönhoito tarkkailee tilojen sekä väestönsuojiin opastavien
opasteiden kuntoa koko ajan työnsä ohessa. Meillä on keskitetty
väestönsuojien tarkastuksen ohjaus, joka varmistaa, että suojat
kierretään tarkastamassa, ja niille tehdään tiiviystarkastukset
säädetyissä aikatauluissa, hän lisää.
– Jokaisen asukkaan kannattaa siis tutustua oman kotitalon Pelsuun ja myös jutella naapureiden kanssa turva-asioista.
Muistakaa, että jos jotakin tapahtuu, väestönsuoja pitää saada
käyttöön 72 tunnissa. On siis syytä miettiä myös, miten oman
irtaimistovaraston saa tyhjäksi nopeasti tarvittaessa, Ovaskainen
tähdentää. •

Jokaiselle
Auroranlinnan kohteelle
on tehty oma Pelsupelastussuunnitelma,
joka löytyy netistä kohteen
oman auroranlinna.fikohdesivun
kautta.

ITÄISELLÄ ALUEELLA
UUSI VIHERHOITOURAKOITSIJA
Auroranlinnan Vantaanjoen itäpuolisten
kohteiden viherhoitourakoitsija on vaihtunut. Vihertöistä vastaa kestävän kehityksen
periaattein Lassila & Tikanoja.

I

Viherhoitotyöt
Auroranlinnan Vantaanjoen
itäpuolisissa kohteissa urakoi
nyt Lassila & Tikanoja. Maija
Lukander ja Petteri Lukka
hoitavat tässä Tilanhoitajankaari
28:n pihapuita käsitai akkukäyttöisillä työkaluilla,
mikä on yksi osa hoitotöiden
tekemistä kestävän
kehityksen periaatteita
noudattaen.

täisen hoitoalueen uusi
viherhoitourakoitsija Lassila
& Tikanoja aloitti 1.4.2022.
Työtä tehdään kestävän kehityksen periaattein tarkoituksena minimoida kunnossapidon
ympäristörasitus piha-alueilla
ja saada toiminnan positiiviset
ilmastovaikutukset suuremmiksi
kuin sen jättämä hiilijalanjälki on.
– Käytännössä ajatus on muun muassa lisätä biodiversiteettiä, välttää kovia kasvinsuojeluaineita
ja hyödyntää mahdollisimman paljon akkukäyttöisiä koneita.
Panostamme myös sekä asukkaiden että työntekijöidemme
turvallisuuteen sekä ammattilaistemme ergonomiaan, kertoo
Lassila & Tikanojan viheralueiden kunnossapidon ja rakentamisen liiketoimintapäällikkö Satu Sokkinen.
Kesän hoitokauden työt aloitettiin jo huhtikuun alussa
kohteisiin ja niiden hoito-ohjelmaan paneutumisella sekä
puiden hoitotöillä. L&T:llä on Auroranlinnan kohteita varten
kuuden hengen tiimi, jota täydennetään esimerkiksi pihojen
kevät- ja syyssiivouksissa tarvittavalla lisätyövoimalla.
– Ammattilaisemme kiertävät kohteissa säännöllisesti ja
tulevat siten kesän mittaan asukkaille varmaan tutuiksikin.
Auroranlinnan kilpailuttama urakka on mietitty hyvin, kun
sopimukseen kuuluvat kaikki vihertyöt varhaisesta keväästä
myöhäiseen syksyyn. Se lisää ammattilaistemme työn mielekkyyttä ja uskoaksemme myös asukkaiden tyytyväisyyttä, kun
oman työmme ohella raportoimme havaitsemistamme pihojen korjaustarpeista ja turvallisuusriskeistä, Sokkinen toteaa.
– Laatutasoltaan käyttöviherluokkaan sovittuun urakkaamme kuuluu kaikkiaan noin 200 erilaista tehtävää kuten nurmikoiden leikkuu, istutusten hoito, pensaiden ja puiden leikkaukset, hiekkalaatikkohiekkojen vaihdot sekä pihojen kevät- ja
syyssiivoukset, Satu Sokkinen kuvaa urakan sisältöä.•

ASUKASLEHTI
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SÄHKÖ- JA HYBRIDIAUTOJEN
LATAUSPAIKAT TULOSSA KIINTEISTÖIHIN
Teemme parhaillamme työtä
tuodaksemme sähköautojen
latausasemia mahdollisimman moneen kiinteistöön.
Ilmoitamme aina kiinteistössä, kun latauspaikkoja
voi alkaa vuokrata.

–A

loitimme viime vuonna
sähköautojen latausasemien tekemisen niihin
kohteisiimme, joissa on omia piha- tai
hallipaikkoja. Parhaillaan on menossa
tarjouskilpailu vuoden 2022 asennuksista. Kun tarjoukset on käsitelty, täsmentyy, mihin kohteisiin latausasemia
saadaan tänä vuonna budjettimme puitteissa. Kun asennetuille latausasemille
on saatu käyttöönottolupa, tiedotamme
asiasta kohteessa, ja latauspaikkoja voi
alkaa vuokrata, kertoo ylläpitopäällikkö
Risto Ovaskainen.
– Joissakin kohteissa autopaikkoja
vuokrataan alueellisesti. Ne kohteet ja
paikkoja vuokraava taho on mainittu
erikseen nettisivuillamme auroranlinna.
fi > Yhteystiedot > Autopaikat. Alueellisesta pysäköintilaitoksesta voi muuallakin löytyä jo nyt latausmahdollisuus,
jos mielessä on sähkö- tai hybridiauton
hankinta, Ovaskainen neuvoo.
– Asennutamme kohteisiimme
pelkästään hitaita latausasemia, joissa
on yleisimmin käytetyn tyypin 2 liitos.
Kukin latauspaikka vuokrataan tietylle
henkilölle ja toimii vain hänen henkilökohtaisella tägillään. Jokainen latauspaikan vuokraaja maksaa siis suoraan
Helenille itse käyttämänsä sähkön, eikä
asema toimi ilman tägiä, Ovaskainen
täydentää.
– Kaikissa kohteissamme on yksiselitteisesti kielletty lataamasta autoa
lämmitystolpasta tai kiinteistön tavallisista sähköpistorasioista. Siis myös
adapterikaapeleiden käyttö on kielletty.
Jos huoltohenkilöstö näkee virheellistä
latausta, johdot otetaan pois ja paikan
haltijaa huomautetaan asiasta. Syynä
tähän on, että autolämmityspistorasioita ei ole suunniteltu autojen lataukseen, eikä niiden turvallisuutta siihen
käyttöön ole tarkastettu. Lisäksi pysäköintikentän sähköverkko on mitoitettu
riittämään vain moottorien lohkolämmittimien käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä,
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1
ettei autojen sisätilalämmittimiäkään
saa käyttää kohteissamme, Ovaskainen
lisää.

1 Sähkö- ja hybridiauton saa
ladata vain siihen tarkoitetusta
latausasemasta. Tilanhoitajankaari
28:ssa saatiin samaan tolppaan
lataus- ja lämmityspistoke, jolloin
pysäköintiruuduista tuli sekä sähköettä polttomoottoriautoille sopivia
hybridipaikkoja.

ASENNUKSET KOHTEEN MUKAAN
– Latausasemien asentaminen kiinteistöihin edellyttää aina ensin kentän
sähköverkon tutkimista. Jos koko
pysäköintikentän kaapelointi pitäisi
uusia latauspaikkojen rakentamiseksi,
kohdetta ei oteta ensivaiheen asennuskohteisiin. Joissakin kohteissa kuten
Tilanhoitajankaari 28:ssa muutostyöt
voitiin tehdä hybridipaikkoina niin, että
samaa paikkaa voi käyttää joko lataamiseen tai virran ottamiseen lohkolämmittimeen. Esimerkiksi Käpyläntie 1:ssä
jouduttiin muuttamaan lämmityspaikkoja pelkiksi latauspaikoiksi. Työt pitää
tehdä siis jokaisessa kohteessa sen
ehdoilla, Ovaskainen kertoo.
– Kun kohteessa on tiedotettu,
että latauspaikkoja on vuokrattavissa,
latauspaikkaa omalle autolleen voi
kysyä Lassila & Tikanojan asukaspalvelupisteestä osoitteesta avaimet.
pks@lassila-tikanoja.fi tai puhelimitse
numerosta 010 286 6245. Koska
latauspaikat kannattaa rakentaa järjestelmällisesti, voidaan autopaikkoja
joutua vaihtamaan niiden käyttäjien
kesken. Sähkö- tai hybridiautoilijan
paikka voidaan siten osoittaa latauspaikalle, jos hänen aiemmin käyttämällään
paikalla ei ole latauspistettä, jolloin
latauspisteeltä lähtemään joutuva saa
toisen paikan, Risto Ovaskainen tiivistää
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2 Auroranlinnan kiinteistöissä on
ns. hitaita latausasemia, joissa
on yleisimmin käytetyn tyypin 2 liitos.
Lataus toimii vain henkilökohtaisella
tägillä.
2

toimintaperiaatteen.
– Toivon ja uskon, että jo asennettuihin latauspaikkoihin saadaan käyttölupa pian, ja että latausmahdollisuus laajenee sangen nopeasti niin, että kysyntä
ja tarjonta kohtaavat toisensa kohtuullisen hyvin, Ovaskainen toteaa. •

TULEVAISUUDEN YMPÄRISTÖ ON OSA MEITÄ
Myös me Auroranlinnassa
olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

H

elsingin kaupunkistrategiassa
vuosina 2017-2021 tavoitteeksi
on asetettu hiilineutraali Helsinki
vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki on
kuitenkin kiristänyt ilmastotavoitettaan
tästä vielä viidellä vuodella eli pyrkii
hiilineutraaliksi jo vuonna 2030.
Hiilineutraalilla Helsingillä tarkoitetaan sitä, että kaupungin alueella syntyvät päästöt vähenevät 80 prosenttia
verrattuna vuoteen 1990. Kiinteistö Oy
Auroranlinna on osa Helsingin kaupunkikonsernia ja olemme mukana pienentämässä hiilijalanjälkeä.
Hiilineutraali energiantuotanto tarkoittaa energiantuotantoa, joka ei lisää
hiilidioksidin määrää ilmassa eikä siten
lämmitä ilmastoa. Keskeisintä Helsingin
hiilineutraaliin energiantuotantoon siirtymisessä on kivihiilestä luopuminen,
jonka Helen Oy aikoo tehdä viimeistään
vuonna 2024.
Kiinteistöjemme osalta energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti mm. seuraavilla toimenpiteillä:
• ilman ja veden mukana hukkaan 		
menevän lämmön talteenotto
•rakennusten lämmöneristysten
parantaminen
•kiinteistökohtaisen energian
tuottaminen.

ENERGIANSÄÄSTÖ EDELLÄ
HIILINEUTRAALIUTTA KOHTI
Auroranlinnan vuosien 2020-22 aikana
tehdyissä peruskorjauksissa (Pihkatie 6
ja Kaarlenkatu 3-5) toteutettiin ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmät
sekä asennettiin etäluettavat, huoneistokohtaiset vesimittarit. Auroranlinnan
tulevissakin peruskorjauksissa suunnittelun lähtökohtana on lämmöntalteenoton ja huoneistokohtaisen vedenmittauksen rakentaminen, joiden lisäksi
suunnittelussa huomioidaan muiden
energiansäästötoimenpiteiden toteutusmahdollisuudet siten, että ne ovat myös
taloudellisesti kannattavia.
Auroranlinnan kiinteistöistä noin
95 prosenttia lämpiää kaukolämmöllä. Yhtiö on teettänyt kiinteistöistään
vuoden 2021 aikana kuntokartoitukset ja elinkaarilaskelmat. Osana tätä
kokonaisuutta tehdään myös kiinteistö-

2 Auroranlinnan koko kiinteistökannan lämmön kulutuksen muutos kWh/m2.
kohtaiset energiainvestointilaskelmat.
Laskelmissa esitetään rakennusosakohtaisesti energiansäästömahdollisuudet
ja takaisinmaksuajat, joita käytetään
apuna tulevien vuosien kunnossapitohankkeiden suunnittelussa.
Korjauksissa käytetyt rakennusmateriaalit ovat pitkän elinkaaren tuotteita,
esim. mahdollisissa lattiakorjauksissa

maatiojärjestelmät ovat säätöominaisuuksiltaan nykyaikaisia. Niiden avulla
pystytään optimoimaan kiinteistöjen
energiankulutusta, mm. seuraamalla
ulko- ja sisälämpötiloja.
Järjestelmien päivittäisestä käytöstä huolehtii kiinteistöhuolto apunaan
kiinteistöautomatiikkaan erikoistuneet
kumppanit.

AURORANLINNA VÄHENTÄÄ
MÄÄRÄTIETOISESTI ILMASTOPÄÄSTÖJÄÄN
laminaatin sijaan on käytetty vinyyliä.
Materiaalit kuuluvat päästöluokissa
M1-luokkaan ja niiden kestävyys on
pidempiaikaista, jolloin kiinteistön
elinkaaren aikana syntyneet päästötkin
pienenevät.

VÄLITÄMME
YMPÄRISTÖSTÄMME
Olemme päivittäneet kiinteistöjemme
PTS:t eli pitkän tähtäimen suunnitelmat
tehtyjen kuntokartoituksien ja elinkaarilaskelmien pohjalta siten, että energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet
otetaan entistä selkeämmin osaksi
vuosikorjaushankkeita.
Yhtiö osallistuu myös aktiivisesti
kaupunkikonsernin muiden toimijoiden
kanssa yhteisten ohjeiden laatimiseen
peruskorjausten tueksi.
– Otamme tulevaisuuden pitkän
tähtäimen suunnitelmissa ympäristönäkökohdat huomioon kaikissa toimissamme ja samalla pystymme vastaamaan
kaupunkikonsernin hiilineutraaliustavoitteisiin, sanoo Auroranlinnan toimitusjohtaja Tatu Rasia.
Auroranlinnan kiinteistöjen auto-
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– Jatkamme kiinteistökohtaisten säätötoimenpiteiden kehittämistä edelleen
siten, että kiinteistöjen energiankulutusta pystyttäisiin laskemaan entisestään,
samalla huolehtien hyvistä sisäilmaolosuhteista, Rasia jatkaa.
Olemme mukana Vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimuksessa
eli VAETS:issa. VAETS:in mukainen energiansäästötavoite vuoden 2014 tasosta
vuosien 2017-2025 sopimuskaudelle
on 7,5 prosenttia tai vuoteen 2025
mennessä 10,5 prosenttia. Välitavoite
vuodelle 2021 oli 4,5 prosenttia vuoden
2017 tasosta.•
Hiilineutraalisuussuunnitelma on myös
osa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää,
johon Kiinteistö Oy Auroranlinna on sitoutunut. Ekokompassi on toimialariippumaton
järjestelmä, joka rakennetaan asiantuntijan
avulla organisaation omiin tarpeisiin ja pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ympäristöohjelma auditoidaan
ulkoisesti ja organisaatiolle myönnetään
ympäristösertifikaatti. Jo yli 300 organisaatiota käyttää Ekokompassia. •
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Muista!
• Vikailmoitukset netissä auroranlinna.fi
• Vikailmoitukset 24/7-kiirepäivystys
Puh. 010 286 6245
• Ovenavauspyynnöt 010 286 6245
• Lassila & Tikanojan asukaspalvelupiste
(avaimet, autopaikat, saunavuorot, pesula-asiat,
muutokset talonkirjaan paitsi Kirkkonummi ja Suomenlinna)
Asemapäällikönkatu 12 b, 00520 Helsinki
(sisäänkäynti Junailijankujalla)
Puh. 010 286 6245
(soitto palvelunumeroon maksaa 8,4 snt/min, sis. alv 24%)
Sähköposti avaimet.pks@lassila-tikanoja.fi
• Auroranlinnan vuokravalvonta
Puh. 010 228 7109 tai 010 228 7107
(soitto numeroihin maksaa 8,4 snt/min, sis. alv 24%)
Sähköposti vuokravalvonta @ auroranlinna.fi
• Auroranlinnan toimisto
Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puh. 020 7199 670
(soitto palvelunumeroon maksaa
8,4 snt/min, sis. alv 24%.)
Sähköposti
asuntopalvelu@auroranlinna.fi

