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UUDISTETTUJA  
KESKUSTA-ASUNTOJA

Alkujaan poliisiasemaksi ja 
poliisien asuintaloksi rakennet-
tu Hietaniemenkatu 4 muuttuu 
vuonna 2023 perusparannus-
työmaaksi. Historiallisia arvoja 
kunnioittaen peruskorjattu 
kiinteistö tarjoaa aikanaan  
25 hienoa keskusta-asuntoa.

HELSINKI KEHITTYY JA KEHITTÄÄ

 Teknologian kehitys, 
elinkeino- ja väestöra-

kenteen muutos, kaupungis-
tuminen ja globalisaatio ovat 
esimerkiksi asioita, jotka 
ovat heijastuneet ja tulevat 
vaikuttamaan jatkossakin 
elämäämme ja elinympäris-
töömme. Kun maailma muut-
tuu, myös pääkaupunkimme 
Helsinki kehittyy ja kehittää 
itseään. Se taas tarkoittaa, 
että muutoksia tapahtuu 
myös sekä meillä Auroran-
linnassa että asukkaidemme 
elinympäristössä.

Kaupungin kehittymi-
nen näkyy voimakkaasti 

myös alueiden kaavoittamisen ja niillä käynnistyvi-
en hankkeiden kautta, joilla pyritään parantamaan 
kaupunkilaisten palveluita sekä vastaamaan elinkei-
noelämän tarpeisiin. Yksi kaupungin merkittävistä 
hankkeista on Laakson yhteissairaalahanke, jonka 
alueella sijaitsevat Auroranlinnan Urheilukatu 9:n 
rakennukset. Nämä rakennukset puretaan sairaala-
rakennusten tieltä vuoden 2023 alkupuolella. Toinen 
merkittävä kaavoitushanke, joka koskee Auroranlin-
nan kiinteistöjä on Marian sairaala-alueen kehittämi-
nen innovatiivisen yritystoiminnan kasvualustaksi. 
Auroranlinnan Mechelininkatu 1:n rakennus sijaitsee 
alueella ja se joudutaan purkamaan hankkeen edetes-
sä. Aikataulu ei ole Mechelinikadun kiinteistön osalta 
vielä tarkemmin tiedossa.  Molemmissa hankkeissa 
harmillista on, että kohteissa asuvat asukkaamme 
joutuvat muuttamaan kodeistaan, Helsingin kannalta 

8

LAJITTELU ON  
HELPPO OPPIA

Oikein lajiteltu jäte on uuden 
hyöty tuotteen raaka-ainetta. 
Siksi meillä Auroranlinnassakin 
on omat erillisastiat hyvin mo-
nelle eri jätelajikkeelle. Lajittelun 
alkeet oppii helposti, kun niihin 
hieman perehtyy. Auroranlinnan 
omaa ympäristötyötä ohjaa Eko-
kompassi- ympäristöohjelma.

14
KOTEJA PIKARATIKAN 
VARRELLA

Vuonna 2024 liikenteensä 
aloittava Raide-Jokeri parantaa 
monen auroranlinnalaisen 
liikkumista julkisessa liikentees-
sä. Esimerkiksi Veräjälaakson 
E.J.Nyströminpolku 3, Tulva-
niitynpolku 6 ja Tulvaniityntie 4 
sijaitsevat ihan piharatikan  
ja sen aseman lähellä.

18

tärkeän kaupungin kehittämisen tieltä.
Kaupungin kehittyminen tarkoittaa myös parem-

pia kulkuyhteyksiä. Vuoden 2024 alussa toimintansa 
aloittava Raide-Jokeri parantaa monen sen lähialueella 
olevan kiinteistömme joukkoliikennepalveluja mer-
kittävästi niin itäisessä, keskisessä kuin läntisessäkin 
Helsingissä. Ainakin Itäkeskuksessa, Vartiokylässä, 
Viikissä, Veräjälaaksossa, Oulunkylässä, Pakilassa ja 
Haagassa Raide-Jokerin pysäkit ovat lähellä kohtei-
tamme ja luovat sitten nykyiseen verrattuna uudenlai-
sia näppäriä poikittaisliikenteen kulkuyhteyksiä. 

Kehitys näkyy osaltaan myös Helsingin kaupun-
gin pitkäjänteisessä tavoitteessa järjestää ja keskittää 
kaupungin asunto-omaisuutta tarkoituksenmukaisel-
la ja tehokkaalla tavalla osaksi kaupunkikonsernia. 
Tavoitteena on ollut selkeyttää konsernirakennetta ja 
vähentää hallinnollisia päällekkäisyyksiä sekä keskit-
tää osaamista ja asiantuntemusta kaupunkikonsernin 
kiinteistöyhtiöissä. Auroranlinnan osalta tämä on 
tarkoittanut vapaarahoitteisen asuntokannan keskit-
tämistä yhtiöön. Syyskuun 2022 lopussa linjauksen 
mukaiset toimet on tehty myös kaupungin 1980-luvul-
la perustamassa, lähinnä yksiöitä ja kaksioita eri 
asunto-osakeyhtiöissä omistaneessa Oy Helsingin 
Asuntohankinta Ab:ssa. Käytännössä tämä tarkoitti, 
että Helsingin Asuntohankinta jakautui siten, että 
noin 1800 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa sulautui 
osaksi Auroranlinnaa ja noin 1600 ara-vuokra-asun-
toa osaksi Heka Oy:tä vanhojen vuokrasopimusten 
pysyessä voimassa sellaisenaan.

Toivotan kaikki nyt vuokralaisiksemme tulleet 
 helsinkiläiset tervetulleiksi Auroranlinnaan. •

TATU RASIA, Toimitusjohtaja,  
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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Tekniikan kehittyessä Auroranlinnakin haluaa kehittyä. Tavoittee
namme on päästä mukaan nykyaikaiseen, digitaaliseen viestintä
kanavaan, jolla asukkaat tavoitetaan joustavasti missä vain, 
milloin vain.

1 Vuokranmaksutilimme numero  
muuttuu 1.1.2023. Muista käyttää  
uutta tilinumeroa tammikuun vuokraa  
maksaessasi.

11 Kaikki Auroranlinnalta suo-
raan asuntonsa vuokran-
neet asukkaamme saavat 

marras-joulukuussa vuoden 2023 
vuokranmaksuerittelyt. Erittelyissä 
näkyy uusi Nordean tilinumero, 
jota tulee käyttää kaikissa maksuis-
sa 1.1.2023 alkaen. Sopimuskohtai-
nen viitenumero säilyy ennallaan.

JOS MAKSAT VUOKRAN
• YKSITTÄIN TAI TOISTUVAISMAKSULLA 
VERKKOPANKISTA, muista vaihtaa 
joulukuun vuokran maksettuasi 
Auroranlinnan uusi tilinume-
ro verkkopankin tallennetuissa 
maksunsaajissa. Tai jos hyväksyt 
jokaisen vuokran erikseen, muista 
katsoa uudesta vuokranmaksu-
erittelystä oikea tilinumero, että 
vuokra tulee perille.
• E-LASKULLA, peru joulukuun 
vuokran maksettuasi nykyinen 
e-laskusopimus verkkopankissasi 
ja tee uusi. Uusi sopimus pitää 

VUOKRANMAKSUTILI MUUTTUU 1.1.2023
Vuokranmaksutilit siirtyvät vuoden 2023 alussa Nordeaan. Muutos koskettaa  
kaikkia vuokralaisiamme, luethan siis tähän kerätyt tiiviit ohjeet! 

tehdä viimeistään 
10.12., että se toimii 
jo tammikuun 2023 
vuokran maksussa. 
Uusi sopimus tehdään 
hakemalla laskutta-
jaksi Retta Isännöinti 
/ vuokraus-asiakkaat 
ja merkitsemällä yksi-
löintitiedoksi vuok-
ranmaksuerittelyssä 
näkyvä viitenumero.
• SUORAMAKSULLA, 
käy viimeistään 
10.12. henkilökohtai-
sesti omassa pankis-
sasi muuttamassa suo-
ramaksusopimukseen 
uusi tilinumerotieto.

Tilinumeron muutoksen taus-
talla on omistajamme Helsingin 
kaupungin päätös siirtää kaupun-
gin konsernitilit Nordea-pankkiin 
1.1.2023 alkaen. •

 Aloitimme digitaalisen porrasnäytön pilot-
tihankkeen kesäkuussa kiinteistössämme 
Huopalahdentie 30. Pilotin kesto oli neljä 

kuukautta ja toimijana kotimainen yritys. 
Kokeilussa selvitettiin tekniikan toimivuus ja 

asukkaiden tavoitettavuus. Palvelut koostuivat perus-
palveluista eikä siinä toteutettu saunavuorojen tai auto-
paikkojen varauksia. Asukkailla oli mahdollisuus osallistua 
kokeiluun mobiilipuhelimella. Mukaan pääsi ilmoittautumalla sähkö-
postitse Auroranlinnan asuntopalveluun, joka lähetti asukkaille ohjeet 
kirjautumista varten.

Tavoitteena oli saada asukkaiden tyytyväisyys ja toimiva asukas-
viestintä digitaaliselle tasolle. Nämä viestinnän uudet kanavat toimivat 
osana asukaspalvelua sekä ovat tärkeä osa kohdeviestintää ja sen nyky-
aikaistamista. Niiden avulla kiireellinen tieto esim. vesikatkosta 
tai hissin rikkoutumisesta saavuttaa asukkaat nopeasti. 

DIGITAALINEN PORRASNÄYTTÖ  
KOKEILUSSA

4

Asukkaat saattoivat 
osallistua kokeiluun  
matkapuhelimiaan 

käyttäen.
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Porrasnäytössä kaikkien nähtävissä oli 
nimitaulu, rapputiedote, järjestyssäännöt, 
yleinen turvallisuusohje, vapaat sauna-
vuorot, jätteiden lajitteluohjeita, yleisiä 
tiedotteita, bussiaikatauluja sekä Ylen 
uutisia. 

Matkapuhelinsovelluksella pystyi 
lisäksi näkemään pelastus- ja toimin-
tasuunnitelmat, tekemään omia ilmoi-
tuksia, myymään kirpputorilla tavaraa, 
vastaamaan kyselyihin tai lähettämään 
Auroranlinnalle viestiä. Kaikki toiminnot 
olivat tehtävissä missä ja milloin vain. 

Järjestelmään saa haluttaessa linkitettyä 
myös mm. pesutuvan varaus-

kalenterin ja varauksia voi 
rajata siten, että yksi asu-
kas ei pysty varaamaan 
liian montaa vuoroa ker-
rallaan. Suunnittelemme 
parhaillaan pilotoinnin 

jatkoa yhdessä tai useam-
massa kohteessamme. •

Näyttötaulun  
oikeassa reunassa 

näkyi vuorollaan mm. 
tiedotteita, ohjeita ja 

tietoa vapaista  
saunavuoroista.

VESIVAHINKO –  
VOIKO SEN ESTÄÄ?
 
Asuinkiinteistöissä tapahtuu valitettavasti vesivahinkoja, 
jotka aiheuttavat paljon harmia. Kiinteistön rakenteissa 
tai vesikalusteissa olevista ongelmista, mahdollisista 
vuodoista sekä niiden korjauksista vastaa kiinteistön 
omistaja.

 Vesivahingon sattuessa kiinteistön omistaja käynnistää jälki-
vahinkojen torjuntatyöt. Niillä estetään vahingon leviäminen 
poistamalla vesi ja purkamalla vaurioitunut rakenne. Samalla 

käynnistetään kosteusvauriokartoitus, jossa selviää vahingon laajuus, 
aiheuttaja ja alustava korjaustarve sekä tieto siitä, voiko huoneistossa 
asua korjausten aikana. 

TARKKAILE JA TOIMI
Nopea reagointi on olennaista havaittaessa tai epäiltäessä vesivuotoa. 
Suurimmissa vuodoissa on tärkeää pysäyttää vedentulo. Jos mahdollis-
ta, tulee vesisulku sulkea, mutta ainakin vuoto tulee yrittää tukkia tai 
vähintäänkin vuotava vesi yrittää saada ämpäreihin, jotta se ei valuisi 
valtoimenaan rakenteisiin. Akuutissa tilanteessa tulee välittömäs-
ti tehdä ilmoitus puhelimitse Auroranlinnan kiinteistöissä 24h 
vikapalvelunumeroon 010 286 6245 tai Auroranlinnan osake-
huoneistoissa taloyhtiön huoltoyhtiöön.

KIINTEISTÖN OMISTAJA KORJAA VESIVAURIOT
Me Auroranlinnassa käynnistämme vesivuodon jälkivahinkojen 
torjuntatyöt välittömästi, kun saamme tiedon vahingosta. Toimitam-
me asukkaalle toimintaohjeet, joista selviää, kuinka asukkaan tulee 
menetellä ja miten prosessi kokonaisuudessaan etenee. Pyydämme tar-
vittaessa paikalle kosteuskartoittajan ja toimitamme häneltä saatavan 
raportin tarvittaessa asukkaalle. Raportista ilmenee vahingon laajuus, 
sen aiheuttaja, alustava korjaustarve sekä tieto, voiko huoneistossa 
asua remontin aikana. 

Auroranlinnan osakehuoneistoissa tapahtuvat vesivahingot hoitaa 
yleensä taloyhtiö. He ohjeistavat asukkaita ja toimittavat heille tarvit-
tavat tiedot.

Teemme parhaamme, että vesi- ja viemäröinti sekä vesikalusteet 
ovat kiinteistöissämme ehjiä ja toimivia. Tätä tukee kiinteistön jatku-
va ylläpito ja korjaustoiminta, joita tehdään peruskorjausten, vuosi-
korjausten sekä huoneistojen osalta myös poismuuttojen ja asukkai-
den vikailmoitusten yhteydessä. Emme kuitenkaan pysty valvomaan 
asunnoissa kodinkoneiden liitäntöjä vesi- ja viemäröintijärjestelmiin. 
Siksi esim. keittiön allaskaapissa tapahtuva hiljainen ja pitkäaikainen 
vuoto voi aiheuttaa suurta harmia huoneistossa sen rakenteille. Vuo-
don vaikutusalue ulottuu pahimmillaan muihinkin huoneistoihin. 

Mikäli havaitset minkä tahansa vahingon, on siitä ilmoitettava 
viivytyksettä kohteen huoltoyhtiöön. Auroranlinnan kiinteistöissä se 
tehdään joko auroranlinna.fi/asukkaille/tee-sahkoinen-vikailmoitus 
kautta tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse 24h numeroon 010 
286 6245. Auroranlinnan osakehuoneistojen asukkaan tulee ilmoittaa 
vahingosta omalle huoltoyhtiölle. Lisätietoja löydät taloyhtiön ilmoi-
tustaululta tai osoitteesta auroranlinna.fi/osakehuoneistot/asiointi/
vikailmoitukset.
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ASUKAS VASTAA OMIEN KODINKONEIDENSA  
AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA
Asukkailla on vuokra-asunnoissa omat vastuunsa ja 
velvollisuutensa niin vesivahinkojen ehkäisyssä kuin 
vesivahinkoepäilystä ilmoittamisessakin. Vesivahinko 
voi tapahtua yllättäen esimerkiksi astianpesukoneen 
liitoksen pettäessä tai putkirikon sattuessa, jolloin on 
tärkeää toimia nopeasti vahinkojen minimoimiseksi ja 
niiden leviämisen estämiseksi.

Asukas vastaa aina omien kodinkoneidensa 
asennuksesta ja niiden mahdollisesti aiheuttamista 
vahingoista. Tämä koskee sekä astianpesukoneen että 
pyykinpesukoneen paikalleen asennusta ja poistoa. 
On erittäin tärkeää, että koneiden liittämisen vesi- 
ja viemäriverkkoon tekee asennusoikeudet omaava 
toimija eli LVI-alan ammattilainen. Astianpesukoneen 
asennuksen yhteydessä on asennettava sen alle myös 
vuotokaukalo. Kylmäkoneidenkin alla on hyvä olla 
vuotosuoja, joka ohjaa mahdollisen vuotoveden pois 
koneen alta paljastaen siten vuodon nopeasti. Pyykin-
pesukonetta ei pidä asentaa tilaan, jossa ei ole lattia-
kaivoa. Asukkaiden muuttaessa pois koneiden tulo- ja 
poistovesiliitäntä on tulpattava asianmukaisesti. 

Yksi tyypillisimmistä vahingoista aiheutuu tilan-
teessa, jossa asukas jättää hetkellisesti asunnosta 
poistuessaan astianpesukoneen päälle ja puutteelli-
sesti kiristetty tulo- tai poistovesiputki pettää. Tämän 
seurauksena vesi tulvii keittiökalusteisiin ja 
rakenteisiin sekä mahdollisesti myös ala-
puolisiin huoneistoihin. Vahingon laajuus 4

ALLA ESIMERKKEJÄ,  
JOTKA ON SYYTÄ MUISTAA:

• Käytä astian- tai pyykinpesukonetta vain kotona  
 ollessasi. Pidä vesihana suljettuna, kun kone ei ole  
 käynnissä.
• Tarkista allaskaapissa olevien liitosten tiiviys  
 helposti: pyyhkäise pesuohjelman päätyttyä liitoksia  
 talouspaperilla. Jos paperi kostuu, on liitoksessa  
 vuoto, joka kannattaa korjata heti.
• Älä täytä allaskaappia liiaksi tavaroilla. Tarkasta  
 ajoittain, että tavarat tai roskat eivät purista tai siirrä  
 letkuja.  
• Hanki vesivuotovahti allaskaappiin.  
• Tarkkaile kodinkoneiden vesiletkujen kuntoa  
 säännöllisesti.
• Asenna vuotokaukalo astianpesukoneen alle.  
• Asenna pyykinpesukone vain tilaan, jossa on  
 lattiakaivo.
• Hanki riittävän laaja kotivakuutus vahinkojen  
 varalta.
• Anna aina ammattilaisen asentaa astianpesu- 
 koneesi. Kotivakuutus ei korvaa itse asennetun  
 astianpesukoneen aiheuttamia vahinkoja!
• Muista poismuuton yhteydessä tulpata astian- ja  
 pyykinpesukoneen tulovesi- ja poistoputki  
 huolellisesti.

Jos havaitset vesivuodon 
asunnossasi, tee heti  
vikailmoitus ja pyri  

vähintäänkin keräämään 
vuotava vesi astiaan,  

jos et saa vuotoa  
tukituksi.
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päästään arvioimaan jälkivahinkojen torjuntatöiden 
käynnistyttyä. Lopullinen kuivaustarve selviää vasta 
purkutöiden jälkeen. Kuivatusten kesto vaihtelee ylei-
simmin 1-6 viikon väliltä. 

Kun kuivaustarve ja korjaustoimenpiteet ovat sel-
villä, tiedetään myös alustava korjausten kustannus-
arvio. Kuivatuksen jälkeen voidaan asentaa uusi lattia 
ja uudet kalusteet. Vastaavat työt voidaan siis joutua 
tekemään myös vuotoasunnon seinänaapureissa tai 
niiden alapuolella olevissa asunnoissa. Silloin katto- ja 
seinäpintojakin joudutaan kuivattamaan ja uusimaan.

KOTIVAKUUTUS
Asukkaalla oleva kotivakuutus kattaa sen laajuuden 
mukaan esimerkiksi astianpesukoneen teknisestä 
viasta aiheutuneen vahingon. Se ei kuitenkaan korvaa 
asukkaan huolimattomuudesta johtuvaa vahinkoa. 
Huolimattomuudeksi katsotaan esim. se, että kone on 
omatoimisesti väärin asennettu tai poismuuton yhtey-
dessä tulo- ja poistoveden liitokset on joko jätetty tulp-
paamatta tai tulpattu puutteellisesti. Kiinteistön omis-
tajan kiinteistövakuutus ei kata asukkaan irtaimistolle 
sattuneita vahinkoja, vaan korvausta haetaan omasta 
kotivakuutuksesta. 

Kun vahinko on tapahtunut ja perustoimet vuodon 
estämiseksi tai korjaamiseksi on tehty, tulee olla yhte-
ydessä omaan kotivakuutusyhtiöön ja tehdä vahinkoil-
moitus. Asukas turvaa itsensä riskien varalta jo san-
gen hyvin riittävän laajalla kotivakuutuksella, jossa 
on irtaimistovakuutuksen lisäksi vastuuvakuutus sekä 
korvausmahdollisuus sijaisasunnon kuluihin. Mikäli 
kosteuskartoitusraportista ilmenee tarve sijaisasun-
nolle korjausten ajaksi, tulee se hankkia yhteistyössä 
oman vakuutusyhtiön kanssa. 

Vahinkojen ennaltaehkäisy on siis kaiken A ja O. 
Siten voi välttyä monilta ikäviltä yllätyksiltä. •

JOS VAHINKO ON JO SATTUNUT: 
 
• Pysäytä vedentulo! Jos mahdollista, sulje vesisulku,  
 jolloin vedentulo loppuu tai yritä paikata vuotokohta  
 alustavasti tai asettaa esimerkiksi ämpäreitä  
 sen alle.
• ILMOITA VÄLITTÖMÄSTI VAHINGOISTA KOHTEEN  
 HUOLTOYHTIÖÖN, joka käynnistää kohteessa  
 jälkivahinkotyöt (tarvittaessa kosteuskartoitus,  
 rakenteiden purkutyöt, kuivatus, uudelleenrakennus,  
 lopputarkastus). Ilmoita myös mahdollisimman pian  
 vuokranantajalle.
• Ota yhteys vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus.  
 Noudata vakuutusyhtiön ohjeita. Mahdollinen sijais- 
 asunto ja oma irtaimisto korvataan omasta koti- 
 vakuutuksesta, ei kiinteistön vakuutuksesta.

1 Asukas oli päättänyt tehdä oman viri-
tyksen astianpesukoneen asentamiseksi. 
Lopputulos on ison harmin aiheuttanut 
vesivahinko, kun putkiliitos ei pitänyt. 

2 Näin helposti vesi valtaa keittiön, 
jos astianpesukoneen vesi- tai viemäri-
liitäntä pettää koneen käydessä ilman 
valvontaa. 

3 Etenkin keittiössä kaapiston sisällä 
tapahtuvat pienetkin vesivuodot, joita ei 
huomata ajoissa, voivat aiheuttaa ison 
vesivahingon myös naapureille. Tässä 
yläkerrassa alakaappien alle valunut 
vesi tuli aikaa myöten läpi myös alaker-
ran asunnon katosta. 

4 Tiskialtaan viemäriputkien liitokset 
vuotavat tässä vähän, kuten putkien 
alla olevista vesipisaroista voi nähdä. 
Asukas on fiksusti laittanut alle ämpärin 
estämään isommat vahingot siihen asti, 
että korjaaja ehtii paikalle.
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 Lisäksi jääkaapin ja pakasti-
men takana oleva koneisto 
pitää imuroida vähintään 

kerran vuodessa. Pölyinen koneis-
to heikentää kylmälaitteen toimin-
taa sekä lisää sähkölaitteen turval-
lisuusriskejä ja energiankulutusta 
merkittävästi.

NÄIN PUHDISTAT JÄÄKAAPIN/ 
PAKASTIMEN (LÄHDE MARTAT): 
1. Käännä lämpötilansäädin sula-
tusasentoon ja tyhjennä jää/ 
pakastinkaappi.
2. Jos laitteeseen on kertynyt jäätä, 
kuumavesiastiat nopeuttavat sula-
mista. Älä irrota huurretta veitsel-
lä, ettet riko jäähdytysjärjestelmää.
3. Irrota hyllyt/lokerot ja pese ne. 
Pyyhi tyhjä kaappi astianpesu-
ainevedessä kastetulla puhtaalla 
liinalla. Pyyhi myös ulkopuoli.
4. Pyyhi tiivisteet veteen kostute-
tulla mikrokuituliinalla.
5. Tarkista jääkaapista, ettei 
poistovesiaukko ole tukkeutunut. 
Pyöräytä suuaukkoa liinalla tai 
avaa mahdollinen tukos varovasti 
vanupuikolla.
6. Anna kaapin pintojen kuivua 
hetki ennen uudelleen täyttämistä. 
Jos jääkaappi haisee ummehtu-
neelta, kannattaa ovea pitää auki 
pidempään. Huolehdi, etteivät  
elintarvikkeet pilaannu tällä välin.
7. Kytke virta päälle ja järjestä 
tavarat jää/pakastinkaappiin, kun 
se on viilennyt riittävästi.
8. Imuroi kaapin koneisto laitteen 
takaa vähintään kerran vuodes-
sa. Irrota pistotulppa imuroinnin 
ajaksi.

Muista myös tarkistaa, etteivät 
tuotteet ole kiinni jääkaapin 
takaseinässä, sillä ne voivat jäätyä 
kiinni seinään ja heikentää ilman-

kiertoa jääkaapissa. Tuotteet voivat 
pilaantua normaalia nopeammin 
heikon ilmankierron takia. Muu-
tenkin kannattaa tarkistaa ainakin 
kerran viikossa, mitä jääkaapissa 
on, mitkä ruoka-aineet tulisi käyt-
tää nopeasti, mitä uutta tarvitsee, 
ja onko kaapissa tuotteita, jotka on 
jo pakko heittää pois. 

PUHDAS JÄÄKAAPPI TOIMII  
HYVIN JA SÄÄSTÄÄ SÄHKÖÄ
Jääkaappi toimii energiatehokkaasti ja turvallisesti, kun se pidetään puhtaana. Jos kotisi 
jääkaappi ei ole automaattisulatteinen, se vaatii sulatuksen säännöllisesti ja aina silloin, 
kun huurrekerros on paksumpi kuin puoli senttimetriä. Samoin pakastin tulee sulattaa ja 
puhdistaa säännöllisesti etenkin silloin, kun sinne alkaa kertyä reilumpi kerros huurretta.

Etenkin pakastimen sulatus on 
helpointa tehdä ilmojen kylmettyä 
pakkaselle, jolloin pakasteet voi 
nostaa parvekkeelle/asuntopihal-
le. Kun pakasteet pistää tiiviisti 
vierekkäin ja peittää hyvin esimer-
kiksi viltillä, niiden sulamista ei 
tarvitse pelätä. •

1 Huurtuneen pakastimen sulatus ja puhdistaminen säännöllisesti parantaa  
pakastimen toimintaa ja säästää sähköä.

2 Tyhjä jääkaappi on hyvä puhdistaa astianpesuainevedessä kastetulla  
puhtaalla liinalla.

3 Kylmäkoneen takana oleva ritilä pitää imuroida vähintään vuosittain.  
Pölyinen koneisto heikentää kylmälaitteen toimintaa sekä lisää sähkölaitteen  
turvallisuusriskejä ja energiankulutusta merkittävästi.
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 Jo pitkään Auroranlinnan 
vuokratalona toiminut Hieta-
niemenkatu 4 valmistui arvoste-

tun arkkitehti Gunnar Taucherin 
suunnittelemana 1928 poliisiase-
maksi, jonka yläkerroksissa oli 
poliiseille tarkoitettuja asuinhuo-
neita tai pieniä asuntoja. Vuosien 
varrella useasti muuteltu kiinteistö 
on nyt vuoden 2023 alussa menos-
sa perusteelliseen remonttiin, 
jossa sisätilat uusitaan täysin ja 
ulkoinen ilme palautetaan alkupe-
räiseen loistoonsa. Uudistustyön 
jälkeen Hietaniemenkatu 4:ssä on 
25 nykyaikaista asuntoa.

– Asuntopohjien suunnittelu 
on tehty ottaen huomioon suojel-
tu julkisivu ja siinä ikkunoiden 
sijoittelu. Jokaisessa asunnossa on 
jatkossa ikkunoita kadun puolel-
le, mikä on tärkeää mahdollista 
pelastautumistilannetta ajatellen. 
Jotta talotekniikan vedot voi tehdä 
järkevästi ja kustannustehokkaasti 
asuntopohjat toistuvat samanlai-
sina kerroksesta toiseen, kertoo 
hankkeen pääsuunnittelija, arkki-
tehti Jari Pantzar Suomen Talokes-
kuksesta.

SISÄTILAT TÄYSIN UUSIKSI
Korjausurakassa kerrosten väli-
pohjat puretaan ns. luurankoon 
asti, jotta rakenteista saadaan pois 
täytteenä oleva orgaaninen aines. 
Myös kaikki asuntojen olemassa 
olevat väliseinät puretaan.  Sisätilat 
tehdään siis täysin uusiksi. Suojel-
tu julkisivu, ikkunat sekä asunto-
jen ulko-ovet kunnostetaan alkupe-
räiseen hienoon kukoistukseensa. 
Ikkunoiden energiatehokkuutta 
lisätään asentamalla sisäpuitteisiin 
eristyslasielementti. Rakennuksen 
ulko-ovet ja parvekkeet palaute-
taan myös alkuperäisen tyylisiksi. 
Piha-alue ja sen katujen puoleiset 

Alkujaan poliisiasemaksi ja poliisien asuntolaksi vuonna 1928 valmistunut  
Hietaniemenkatu 4 uusiutuu vuonna 2023 alkavassa peruskorjauksessa täysin.  
Valmistuessaan historiallisen arvokkaassa talossa on 25 täysin uudistettua keskustakotia.

VANHA POLIISIASEMA UUSIUTUU TÄYSIN

Hietaniemenkatu 4:ään  
tulee perusparannuksen  

jälkeen 25 kooltaan  
41,5 - 79,5 neliön  

asuntoa kerroksiin 2-6.  
Katutasoon tulee  

toimistotilaa.
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VANHA POLIISIASEMA UUSIUTUU TÄYSIN

aidat kunnostetaan, ja pihalle asen-
netaan jätteiden syväkeräysastiat.

Hietaniemenkatu 4:ssä on  kuusi 
maanpäällistä kerrosta, kellari, 
joka oli alun perin autohallina, 
sekä piharakennus, jossa on ollut 
alkujaan putkatiloja. Uudistetut 
asunnot tulevat kerroksiin 2-6.   
Kun keskusta-alueella katutason 
kerros täytyy säilyttää työpaikka-
käytössä, se uudistetaan jousta-
vaksi toimistotilaksi. Päätalon ja 
piharakennuksen tiloja voi yhtä 
pientä erillistilaa lukuun ottamatta 
yhdistellä tai jakaa yhdestä kuu-
teen käyttäjälle.

Kiinteistöön tulee koneellinen 
ilmanvaihto, jonka konehuonetila 
sijoitetaan nykyiselle ullakolle. 
Katolle asennetaan aurinkopanee-
leja. Asukkaiden samalla lämpi-
miksi muuttuvat irtaimistovarastot 
siirtyvät remontissa ullakolta kella-
riin, johon tulevat myös kiinteistön 
saunatilat, pesula, urheiluväline- ja 
lastenvaunuvarasto, hyvä pyörä-
parkki sekä muutama autopaikka 
ja uusi hätäpoistumistie.

ALKAA EROTTUA KATUKUVASTA
Arvokkaan rakennuksen korjaus-
töitä on suunniteltu yhteistyössä 
kaupunginmuseon kanssa moni-
puolisen ja normaalikohteisiin ver-
rattuna ison suunnittelijaryhmän 
voimin. Ryhmään on kuulunut 
Suomen Talokeskuksen, rakenne-
suunnittelun tehneen Insinööri-
toimisto Konstrun ja talotekniik-
kasuunnittelijoiden ohella myös 
pihasuunnittelija, geo- ja palotek-
nistä osaamista sekä konservaatto-
ri. Esimerkiksi värimaailma hakee 
alkuperäisiä 1920-luvun sävyjä ja 
1970-luvulla asennetut rakennuk-
sen ulko-ovet korvataan alkupe-
räisiä muistuttavilla. Julkisivuun 
palautetaan alkuperäisiä element-
tejä kuten ristikot alakerran ikku-
noihin muistuttamaan katutasossa 
toimineesta poliisin päivystyksestä.

– Asunnot on suunniteltu 
esteettömiksi, mutta kiinteistön 
vanhan hissin koko rajoittaa ikävä 
kyllä niihin pääsyä. Kohteeseen 
tulee viisi eri asuntotyyppiä, 
joista pienimmässä on tupakeittiö 
ja makuuhuone kylpyhuone-wc 
-tilojen ohella ja suurimmassa 3h 
+ k. Muut asuntokoot ovat 2 h + 
keittokomero, keittiö tai keittiöti-
la. Koot vaihtelevat 41,5 neliöstä 
79,5 neliöön. Isot ikkunat antavat 
asuntoihin kivasti valoa ja olemme 
miettineet huolella, miten saamme 
asunnoista mahdollisimman toimi-
vat asukkaiden kannalta. Kun huo-
neet ovat korkeita, ne ovat myös 
isohkoja, että tilan mittasuhteet 
tuntuvat oikeilta, Pantzar kuvaa.

– Kylppärit on nyt saatu sijoi-
tetuksi pystylinjoihin, mikä on 
järkevää. Niiden suihkutilaan 
tulee taitettava suihkuseinä, jonka 
ansiosta koko wc-kylpyhuone ei 
kastu käytäessä suihkussa, ja joka 
voidaan taittaa pieneen tilaan sil-
loin, kun ei olla suihkussa. Jokai-
seen kylpyhuoneeseen tulee myös 
allaskaappi ja peilikaappi, Pantzar 
esittelee. •

1 Piharakennukseen tehdään remontissa nykyistä isommat ikkunat. Korjaustöiden 
jälkeen piharakennuksessa on toimistotilaa ja asukkaille tarkoitettu pesula on siirretty 
kellariin saunan viereen.

2 Hietaniemen poliisiasema ja poliisilaitoksen asuintalo Hietaniemenkatu 4:ssä 
vuonna 1929. Vuonna 2023 alkavassa remontissa rakennuksen julkisivu palautetaan 
alkuperäistä muistuttavaksi. Kuvan ottaja Apollo, lähde Helsingin kaupunginmuseon 
kuvakokoelmat.
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 Jos haluaa viettää talvisessa 
Helsingissä aikaa ulkona 
jossakin tutun kotipiirin 

ulkopuolella ja rakentaa vaikkapa 
aurinkoiseen viikonloppupäivään 

mukavaa ohjelmaa, tarjolla on 
monenlaisia tähän sopivia paikkoja. 

Jos haluat tietää, mitä mahdollisuuksia 
ihan kotisi lähellä on, käy kurkkaamassa nettisivua 
www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikun-
ta/ulkoliikuntapaikat/liikuntapuistot-kentat-ja-lahilii-
kuntapaikat/.

MALMINKARTANON TÄYTTÖMÄKI
Yksi mukavan talvipäivän viettopaikka on Malminkar-
tanon täyttömäki osoitteessa Naapuripellontie, 00410 
Helsinki. Malminkartanonhuippu on lajissaan Helsin-
gin korkein, ja nousee 91 metrin korkeudelle meren-
pinnasta. Se syntyi vuosina 1976-96, kun rakentamisen 
ylijäämämassoja kasattiin Malminkartanon pohjois-
osaan. Alueella on nykyään monipuolisia mahdollisuuk-
sia esimerkiksi liikuntaan. Huipulle johtavat Helsingin 
pisimmät portaat, joissa on 347 askelmaa. Vierestä 
löytyvät myös ulkokuntoiluvälineet, Malminkarta-
nonkenttä jalkapallokenttineen sekä talvella suosittu 
pulkkamäki. Mäen huipulle on sijoitettu Hanna Vainion 
suunnittelema ympäristötaideteos Tuulet ja suunnat.

Malminkartanoon pääsee Helsingin keskustasta 
näppärästi P-junilla. Malminkartanon asemalta käve-
lee perille noin 15 minuutissa. Myyrmäen asemalta 
pääsee ihan viereen bussilla 37. Myös Vihdintietä 
ajavia busseja voi käyttää, kun jää pois Malminkarta-
nontien risteyksessä. Siitä kävelee perille hieman yli 
10 minuuttia.

UUNISAARI JA LIUSKASAARI
Eteläisessä Helsingissä Kaivopuiston eteläpuolella on 
useita saaria, joista tämän lehtemme kansikuvassa 
esittäytyvä Uunisaari muuttuu loppusyksystä oivaksi 
talviseksi retkeilypaikaksi. Saareen pääsee nimittäin 
mantereelta kävelyponttonisiltaa pitkin vesiliiken-
nöintikauden päätyttyä. Lisää ulkoilumahdollisuuksia 
tarjoaa Uunisaaresta Liuskasaareen johtava silta. 
Yhdistetty Uunisaari-Liuskasaari -kävelyretki on eten-

Kartoitimme, millaisia ulkoilumahdollisuuksia talvinen Helsinki tarjoaa asukkailleen.Kartoitimme, millaisia ulkoilumahdollisuuksia talvinen Helsinki tarjoaa asukkailleen.

kin hyvällä ilmalla erinomainen vaihtoehto vaikkapa 
sunnuntain ohjelmaksi.

Uunisaari muodostuu eteläisestä ja pohjoisesta 
saaresta, joiden pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Ne 
erottuvat toisistaan kapealla salmella, jonka yli kulkee 
silta. Saarella on toiminut aikoinaan öljynkeittämö ja 
maalitehdas, ja siellä on valmistettu myös ruumisark-
kuja. Saarella toimi 1800-luvun loppupuolella kuului-
sa merikylpylä, ja vuonna 1934 siellä avattiin kesällä 
suosittu uimalaitos.

Uunisaari on helsinkiläisten yleisessä käytössä, 
sen hoitovastuu on Helsingin kaupungin liikunta-
palvelulla. Siellä toimiva ravintola Uunisaari tarjoaa 
kävelysillan avaamisajankohdan jälkeen viikonloppui-
sin kahvilapalveluja, ja on siten yksi paikka päättää 
Uunisaari-päivä lämpimään juomaan ja itseä miellyt-
tävään suolaiseen tai makeaan herkkuun. Joulun alla 
ravintolassa on joulubuffet, johon haluavien on syytä 
varata paikkansa ennakkoon.

OULUNKYLÄN TEKOJÄÄKENTTÄ
Oulunkylässä osoitteessa Käskynhaltijantie 11, 00640 
Helsinki sijaitseva Oulunkylän tekojääkenttä avaa perin-
teisesti Helsingin luistelukenttien ulkokauden yleisölle. 
Oulunkylän tekojää on vuosien mittaan tullut tutuksi 
etenkin jääpallon ja pikaluistelun areenana, mutta toimii 
siis koko ajan myös yleisöluistelun kehtona.

Syksyllä 1977 valmistuneesta Oulunkylän teko-
jääradasta tekee historiallisen, että se oli Suomen 
ensimmäinen iso tekojäärata. Oulunkylä avautunee 
yleisöluistelijoille marraskuussa. Yleisöluisteluaikoja 
on normaalisti joka viikonpäivä. Oulunkylään pääsee 
näppärästi K- ja I-junilla. Tekojääradalle on asemalta 
reilun viiden minuutin kävelymatka.

Muut tekojääradat kuten Brahen kenttä Kalliossa 
Työväenopiston päärakennuksen vieressä ja Rauta-
tientorin kenttä päärautatieaseman vieressä aukeavat 
perinteisesti hieman myöhemmin sääolosuhteiden 
salliessa. Jos talviolot sallivat, tekojääratojen lisäksi 
helsinkiläiset voivat luistella luonnonjäillä, ympäri 
kaupunkia jäädytetyillä luistinkentillä sekä hyväl-
lä lykyllä myös esimerkiksi Pohjoisrannan edustan 
merijäällä.

Luistelupaikoista ja niiden aukioloajoista saa 

TALVISEN HELSINGIN  TALVISEN HELSINGIN  
ULKOILUTÄRPITULKOILUTÄRPIT

Malminkartanon- 
huippu on Helsingin korkein 

kohta. Malminkartanon  
täyttömäki tarjoaa yhdessä 
Paloheinän mäen kanssa 

hyvän paikan  
esimerkiksi kunnon  

pulkkakisaan.
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lisätietoja kaupungin nettisivuil-
ta osoitteesta  hel.fi/helsinki/fi/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/
ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-
ja-luistelukentat/.

LAMMASSAARI JA KUUSILUOTO
Lammassaari ja Kuusiluoto ovat 
pieniä saaria Vanhankaupungin-
lahdella. Saaret ovat kaupungin 
omistamia ja kaikille avoimia 
virkistysalueita, mutta Lammas-
saaressa on myös yksityiskäyttöön 
vuokrattuja kesämaja-alueita. Saa-
rella saa kuitenkin liikkua polkuja 
pitkin vapaasti, ihmetellä luontoa 
ja eläimiä lintutorneista sekä seik-
kailla pitkospuureitillä.

Lammassaareen johtavat uudet, 
leveät pitkospuut. Kuusiluodolle 
vievät pitkospuut ovat vanhemmat 
ja huomattavasti kapeammat.

Lammassaaren pitkospuureitti 
lähtee Pornaistenniemeltä, jota 
lähelle pääsee mm. busseilla 71 ja 
78. Matka niemeltä pitkospuille 
kulkee läpi upean koivumetsän ja 
yli pienten puusiltojen. Pitkospuil-
la riittää ihmeteltävää ja katsotta-
vaa. Lammassaaressa kannattaa 
kiivetä myös lintutorniin tähystele-
mään maisemia. Retkeä kannattaa 
ehdottomasti jatkaa myös Kuusi-
luodolle. Sinne johtava pitkospuu-
reitti lähtee Lammassaaren keskus-
tan puoleisesta kulmasta ja vie läpi 
korkean kaislikon.

Etenkin vähälumisina talvina 
saaret ovat hyvää liikuntaa ja 
runsaasti raitista ilmaa tarjoava 
ulkoiluretkikohde. On kuitenkin 

hyvä muistaa, että jalassa on syytä 
olla hyvät ja riittävän pitkävarti-
set talviulkoiluun sopivat kengät. 
Kokonaisuudessaan retki tarjoaa 
hienon luontoelämyksen ihan pää-
kaupungin keskustan tuntumassa.

PALOHEINÄ JA PIRKKOLA
Helsinkiläisen hiihtäjän tärkein 
keskus on Paloheinä, jossa hiihto-
kautta jatketaan usein silloinkin, 
kun maa on muualla mustana. 
Etenkin silloin, kun luonnonlunta 
tulee reilusti, Paloheinän ympäristö 
tarjoaa moninaisen latuverkoston 
niin läheisillä pelloilla kuin met-
sissäkin. Paloheinän ja Pirkkolan 
yhdistää talvella Kehä I:n yli siltaa 
pitkin menevä hiihtolatu. Siitä voi 
olla iloa etenkin loppuiltapäivän 
ja viikonloppujen ruuhkatunteina, 
jolloin pysäköintipaikan löytämi-
nen Paloheinästä voi olla vaikeaa. 
Pirkkolasta on matkaa Paloheinään 
reilut kolme kilometriä, joten 
matka ei ole kohtuuton. Jos sukset 
laittaa jalkaan Pirkkolassa, hiihto-
reissun voi huipentaa menemällä 
lopuksi Pirkkolan uimahalliin. 
Siellä lämpimät löylyt ja pulahdus 
uima-altaaseen rentouttavat muka-
vasti ulkoilun jälkeen.

Paloheinästä löytyy myös pulk-
kamäki ja jäähalli eli siellä voi har-
rastaa muutakin kuin hiihtoa. Palo-
heinän majassa on kahvila ja sen 
vieressä Suomen Ladun ylläpitämä 
suksivuokraamo, jonne voi myös 
viedä voideltavaksi omat suksensa 
ammattilaisen käsiin.

Etenkin Paloheinään voi mat-
kustaa hyvin julkisilla kulkuneu-
voilla. Ainakin bussit 66 ja 560 
kulkevat ihan Paloheinän majan 
vierestä. Pirkkolaan pääsee vuoden 
2024 alusta hyvin Raide-Jokerilla, 
siihen asti toimivimpia kulkuyhte-
yksiä lienevät Hämeenlinnanväy-
lää ajavat bussit tai Pirkkolantietä 
kulkeva 550. Julkisilla kulku-
neuvoilla Pirkkolaan mennessä 
reittioppaaseen on hyvä kirjoittaa 
osoitteeksi Plotinrinne.

Hiihdosta kiinnostuneille teh-
dään ja ylläpidetään latuja aina sen 
mukaan, mitä lumen määrä sallii. 
Runsaslumisina talvina Helsingissä 
on parhaimmillaan tarjolla noin 
200 kilometrin verran hiihtolatuja. 
Latutilannetta voi seurata Ulkolii-
kunta.fi -karttapalvelusta (https://
ulkoliikunta.fi/), josta löytyvät 
latukohtaisesti seuraavat tie-
dot: milloin latu on viimeksi 

1 Helsingistä löytyy hyvälumisena 
talvena noin 200 kilometriä erilaisia 
hiihtolatuja. Paloheinä on helsinkiläi-
sen hiihtämisen keskus, joka tarjoaa 
erilaisia reittejä niin luistelu- kuin 
perinteiseenkin hiihtoon. Muistathan, 
että kävely ja pyöräily laduilla on 
ehdottomasti kiellettyä.

2 Esimerkiksi Lammassaari, Kuusi-
luoto, Uutela, Pirkkola ja Keskuspuisto 
yleisemminkin, Tali sekä Hiidenkiu-
kaanpuisto sopivat myös talviseen 
ulkoiluun, kun on varustautunut 
oikeanlaisilla jalkineilla ja sopivalla 
vaatetuksella. Lumikengät tuovat luon-
nossa liikkumiseen hienon lisän.

3 Kun pakkasta on riittävästi ja lunta 
tarpeeksi vähän, luistelemaan pääsee 
vaikkapa Pohjoisrannassa meren 
jäällä. Helsingin monet tekojääradat ja 
luonnonlumikentät, jotka pidetään auki 
niin pitkään kuin säät sallivat, ovat 
luisteluun toki varmimpia paikkoja. 4
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1 Mäkelänkatu 30.

2 Oikokatu 11.

3 Orioninkatu 5-7.

4 Palovartijantie 1-7.  

5 Porvoonkatu 27.

PÄÄOSIN  
YKSIÖITÄ JA  
KAKSIOITA

Helsingin kaupungin asunto ja kiinteistöpolitiikka 
ja strategia pyrkivät hakemaan nykyisten ja tulevien 
 helsinkiläisten kannalta parhaita ratkaisuja. Yhtenä 
 osana tätä on ollut keskittää asuntoomistus mahdolli
simman vahvoille ja ammattitaitoisille omistajille.    
Me Auroranlinnassa vastaamme kaupungin vapaa
rahoitteisista vuokraasunnoista. Lokakuun alussa 
 omistukseemme siirtyi 1863 uutta asuntoa.

 Kaupungin asunto- ja kiinteistöpolitiikka ja -strategia ovat kehit-
tyneet helsinkiläisten tarpeiden muuttumisen myötä. Kun val-
tion asuntopolitiikka painotti uudistuotannossa keskisuurten 

ja suurten perheasuntojen rakentamista, Helsinki vastasi vuokrayksiöi-
den ja -kaksioiden kysyntään perustamalla vuonna 1984 Oy Helsingin 
Asuntohankinta Ab:n.

Hankintayhtiö osti lähinnä 1980- ja 1990-luvuilla yksittäisiä eri 
asunto-osakeyhtiöistä myyntiin tulleita asuntoja eri puolilta Helsinkiä. 
Yhtiö ehti kerätä omistukseensa kaikkiaan noin 3500 asuntoa, josta 
1863 oli ostettu vapaarahoitteisina ja reilut 1600 ara-asuntoina, ennen 
kuin se kaupungin tekemän päätöksen mukaisesti lopetti uusien asun-
tojen hankinnan vuonna 2009.

TEHOSTETAAN JA PARANNETAAN
Kaupungin kiinteistöstrategiassa on pitkään panostettu siihen, että 
kiinteistöjen omistus ja ylläpito hoidetaan mahdollisimman ammat-
timaisesti, järkevästi ja kustannustehokkaasti. Tähän liittyen kau-
punginhallituksen konsernijaosto on päättänyt järjestää ja keskittää 

huollettu tai kunto todettu, ladun 
pituus sekä suositeltava hiihtotyyli.

Muistathan, että koirien vie-
minen ladulle sekä ladulla kävely 
ovat aina kiellettyjä jo turvallisuus-
syistäkin. Kävelijän on syytä myös 
muistaa, että kävelykielto koskee 
koko pohjustettua latualuetta. 
Latu-urien välissä tai vieressä oleva 
leveä tasainen alue on luistelu-
hiihtäjän latua. Jos haluaa kävellä 
lumisessa metsässä, on etsittävä 
polku tai hankittava hankeen 
sopivat välineet kuten pitkävarti-
set kengät tai lumikengät. Koirien 
osalta poikkeus ovat erilliset koira-
ladut, joita löytyy Helsingistä kol-
me. Lisätietoa niistä löytyy googlet-
tamalla ”koiralatu Helsinki”.

KARAISE ITSEÄSI MERESSÄ
Monen mielestä avantouinti on 
erittäin terveyttä edistävä ja virkis-
tävä harrastus. Helsingissä on 13 
talviuintipaikkaa, joiden toimin-
nasta vastaavat talviuintiseurat. 
Yksi niistä on Uunisaaressa, joten 
Uunisaaren retkeen voi siis yhdis-
tää myös pulahduksen mereen.

Kaupungin talviuintipaikoista 
löytyy lisätietoa nettisivulta  
www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-
vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta-
paikat/talviuintipaikat/  •

11

Talvella ulkoilu vaatii 
kunnolliset talviulkoi-
luvarusteet sekä usein 

kuumaa mehua ja 
evästä reppuun. AURORANLINNAAN 

1863 ASUNTOA  
LISÄÄ
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kaupungin asunto-omaisuutta tarkoituksenmukaisella 
ja tehokkaalla tavalla osaksi kaupunkikonsernia sekä 
selkeyttää konsernirakennetta, vähentää päällekkäi-
syyksiä ja keskittää tiettyyn omaisuuteen liittyvää 
osaamista ja asiantuntemusta kaupunkikonsernin 
yhtiöissä.

Käytännössä vapaarahoitteisten asuntojen omista-
minen pyritään keskittämään KOY Auroranlinnaan 
ja ara-asuntojen Heka Oy:öön. Linjauksen mukaisesti 
esimerkiksi Helsingin Korkotukiasunnot -yhtiö sekä 
Helenin ja kaupungin yksittäin omistamia vuokratalo-
ja on siirretty Auroranlinnan omistukseen. Viimeisin 
kaupunginhallituksen konsernijaoston linjausten 
mukainen omistusjärjestely astui voimaan 1.10.2022. 
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n toiminta päättyi 
tuolloin, ja yhtiön vapaarahoitteiset asunnot siirtyi-

vät KOY Auroranlinnan ja ara-asunnot Heka Oy:n 
omistukseen.

TERVETULOA AURORANLINNAAN
Me Auroranlinnassa toteutamme siis kaupungin stra-
tegiaa omistamalla ja ylläpitämällä mahdollisimman 
ammattitaitoisesti ja niin ekologisesti kuin talou-
dellisestikin kestävästi kaupungin vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja sekä tarjoamalla niitä kaupungin 
työsuhdeasunnoiksi ja vapaarahoitteisiksi vuokra-
asunnoiksi.

Lokakuun alussa tapahtunut omistusjärjestely on 
näkynyt alkuvaiheessa asukkaille vain vähän, sillä 
huoneistot ja vuokrasopimukset siirtyivät sellaise-
naan uusille omistajille. Auroranlinnan vuokralaisiksi 
siirtyneillä asukkailla myös muutos arjen asumispalve-
luissa on vähäinen. Auroranlinna vastasi aiemminkin 
Helsingin Asuntohankinnan asumispalveluista niiltä 
osin kuin ne eivät kuuluneet kohteen isännöitsijä-
toimiston tai huoltoyhtiön tehtäviin. Ehkä suurin 
muutos on, että sähköposteissa ja nettisivuilla käytet-
ty domain helah.fi jää hiljalleen pois käytöstä, ja sen 
tilalle on opeteltava uusi domain auroranlinna.fi. 

Toivotamme uudet auroranlinnalaiset tervetulleik-
si joukkoomme. Omistamme nyt yli 6000 asuntoa 
yksiöistä tilaviin perheasuntoihin asti. Asuntojemme 
hakemisesta kerrotaan tarkemmin netissä auroran-
linna.fi > Asunnonhaku, jos asumistarpeenne ovat 
muuttuneet ja haluaisitte etsiä uutta kotia omistamis-
tamme asunnoista. 

Kuvissa on muutamia kohteita, joissa on Auroran-
linnan nyt omistamia osakehuoneistoja. •
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 Oikein lajiteltu jäte on uuden hyötytuotteen 
raaka-ainetta. Siksi meillä Auroranlinnassa-
kin on omat erillisastiat hyvin monelle eri 

jätelajikkeelle. Lajittelun alkeet oppii helposti, kun 
niihin hieman perehtyy. HSY:n jäteopas tulee avuksi, 
jos et tiedä, mihin astiaan jokin jäte kuuluu. On myös 
tärkeä muistaa, että lajittelu onnistuu vain kaikkien 
asukkaiden yhteispelillä. Jos lajitteluastiaan laitetaan 
vääränlaista jätettä, se saattaa pilata koko kuorman, 
johon kotitalosi keräysastia kipataan. 

Taloyhtiössä jätteiden lajittelu on kaikkien asuk-
kaiden yhteispeliä. Lajittelussa ajattelu ”eihän se nyt 
haittaa” ei toimi, vaan väärään astiaan laitettu jäte 
saattaa siis pahimmillaan pilata koko jäteauton kuor-
man. Jos et ehdi lajitella tai et tiedä, mitä jätepussissa 
on, eikä mukana ole vaarallisia jätteitä, oikea paikka 
jätteillesi on sekajäteastiassa. Vaarallista jätettä ei saa 
milloinkaan laittaa kiinteistön jäteastioihin.

Jätteiden keräämistä ohjaavat yleiset määräyk-
set sekä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 
jätehuollosta vastaavan HSY:n jätehuoltomääräykset. 
Kiinteistöissämme on erilliskeräysastiat näiden mää-
räysten mukaisesti paperille, pahveille ja kartongeille, 
muoveille, biojätteelle, lasille ja metallille. 

Pienet sähkö- ja energialaitteet, palautustölkit ja 
-pullot, paristot ja pienakut sekä loisteputket ja lamput 
voi palauttaa esimerkiksi lähimpään kauppakeskuk-
seen tai alueelliseen keräyspisteeseen. Huonekalut sekä 
kodinkoneet kuten televisiot, mikroaaltouunit ja pesu-
koneet viedään Sortti-lajitteluasemille, samoin rikkinäi-
set tai muuten käyttökelvottomat vaatteet ja tekstiilit. 

Kodinkoneita ottavat asiakkailtaan vastaan myös 
niitä myyvät liikkeet. Puhtaille poistotekstiileille on 
nyt myös tullut erilliskeräyspisteitä, jotka on alkuvai-
heessa sijoitettu Kannelmäkeen, Herttoniemeen ja Itä-
keskukseen. Käyttökelpoisia vaatteita voi viedä niille 
tarkoitettuihin keräysastioihin ympäri kaupunkia

LAJITTELU ON HELPPOA,  
MUTTA VAATII YHTEISPELIÄ

ERINOMAISET OHJEET HSY:N NETTISIVUILLA
Kaikki lajittelun ohjeet löytyvät helposti netistä HSY:n 
sivuilta osoitteesta hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateo-
pas/. Siellä voi sekä lukea lajitteluohjeet yleisimmille 
jätetyypeille että hakea roskan nimellä, mihin mikäkin 
jäte kuuluu. Jos et ole varma, mihin astiaan esimerkik-
si ruskea paperikassi kuuluu, HSY:n ohjeista selviää 
nopeasti, että ruskeaa paperia ei saa laittaa paperinke-
räykseen, vaan se kuuluu kartonkiastiaan.

Vaarallinen jäte kuuluu aina toimittaa sen kerää-
miseen tarkoitettuun pisteeseen. Energiansäästölamp-
pujen ja loisteputkien lisäksi vaarallista jätettä ovat 
esimerkiksi akut, lääkkeet, öljyt, maalit, lakat, liuot-
timet, liimat, hölskyvät aerosolipurkit ja emäksiset 
pesu- ja puhdistusaineet. Sortti-asemat ottavat mak-
sutta vastaan kotien vaaralliset jätteet.

Kodeissa lajittelu helpottuu, kun sitä hieman pohtii 
etukäteen. Keittiössä kannattaa olla astiat niille jäte-
lajikkeille, joita tulee eniten. Kartongille, muoville ja 
paperille sopiva astia voi hyvin olla vaikkapa eteisessä 
tai parvekkeella, etenkin kun esimerkiksi maito- ja 
mehupurkit sekä jugurttikipot huuhtaisee ennen 
niiden laittoa kodin keräysastiaan. Astia voi tällöin 
hyvin olla vaikkapa paperi- tai muovikassi. •

Tässä kodissa  
löytyi paperin ja kartongin  

keräysastioille sopiva  
paikka eteisen lipaston ja  

porrasjakkaran luota.  
Kannellisessa astiassa  
erilaiset purkit ja pahvit  
ovat kivasti piilossa ja  

helposti vietävissä  
jäteastiaan.

HSY:n sivuilla  
osoitteessa  

https://www.hsy.fi/jatteet- 
ja-kierratys/jateopas/  

on erinomaiset lajittelun  
perusohjeet sekä ”jätehelppi”, 

josta voi katsoa  
roskan nimellä,  

minne se kuuluu.
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 Otamme Auroranlinnassa vakavasti ilmaston-
muutoksen, luonnon monimuotoisuuden 
heikkenemisen, luonnonsuojelun sekä elinkaa-

rikestävien toimintatapojen ja ratkaisujen etsimisen. 
Tukenamme on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, 
joka ohjaa arjen työtämme kohti ympäristöllemme ja 
asukkaillemme parempaa huomista. Te asukkaamme 
voitte tuoda etenkin energiaa säästäen ja jätteet laji-
tellen omat puronne liitettäväksi virtaan, joka kuohuu 
kohti kestävämpää huomista. 

Asuinkiinteistöillä on tärkeä rooli ilmastonmuu-
toksen torjunnassa ja muussa ympäristön hyväksi 
tehtävässä työssä, kun kiinteistöt ja rakentaminen 
ovat erittäin iso energian kuluttaja, ilmastopäästöjen 
synnyttäjä ja maailman materiaalivarojen käyttäjä. 
Rakentajat ja kiinteistönomistajat voivat lisätä ekote-
hokkuutta mm. valitsemalla mahdollisimman kestä-

työn seuraamista ja luo tietysti pohjaa sekä tulevan 
suunnittelulle että auditoinnille. Meillä Auroranlin-
nassa viimeksi lokakuussa 2022 tehdyssä auditoinnis-
sa ulkopuolinen asiantuntija tarkasti, mitä on tehty ja 
onko toiminta ollut sellaista, että meillä on edelleen-
kin oikeus käyttää Ekokompassi-merkkiä. Iloksemme 
täytämme yhä hyvin Ekokompassi-kriteerit.

ETSITÄÄN YHDESSÄ ENTISTÄ  
KESTÄVÄMPIÄ RATKAISUJA
– Auroranlinnan tapainen pitkäjänteisesti toimiva ja 
suuren määrän kiinteistöjä omistava yritys on mie-
lenkiintoinen ympäristöasioiden edistämisen näkö-
kulmasta. Auroranlinna voi edistää omalla ympäristö-
myönteisellä toiminnallaan hyvin kestävän kehityksen 
mukaista ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä. 
Yhtiössä vuosittaiset toimenpiteet onkin mietitty huo-

PIENISTÄ PUROISTA SYNTYY ISO VIRTA

4

viä materiaaleja ja hyödyntämällä energiatehokkaita 
tekniikoita. Kiinteistöjen asukkaat voivat tuoda omat 
puronsa kasvattamaan ympäristövirtaa säästämällä 
kotona energiaa, mikä onnistuu hyvin esimerkiksi 
säätämällä patteritermostaatteja vähän pienemmälle ja 
lyhentämällä kuumien suihkujen kestoa, sekä lajittele-
malla jätteensä mahdollisimman hyvin.

Meillä Auroranlinnassa työtämme ympäristön 
hyväksi ohjaa Ekokompassi, joka on Suomen Luon-
nonsuojeluliiton Kinos Oy:n omistama pk-yrityksille 
ja erilaisille organisaatioille tarkoitettu ympäristöjär-
jestelmä. Ekokompassi-merkki kertoo, että sen saaja 
on sitoutunut toimimaan tavalla, jossa ei ole korkeaa 
ympäristöriskiä, ja jossa edistetään ympäristön hyväk-
si tehtävää työtä. Lisäksi edellytämme, että yhteistyö-
verkostomme kuten siivouksen, kiinteistönhoidon ja 
remonttien tekijät käyttävät toiminnassaan samoja 
periaatteita kuin me.

Osa systemaattista ympäristötyötä ovat suunni-
telmallisuus, tehtyjen toimien dokumentointi sekä 
kerran kolmessa vuodessa tapahtuva auditointi. 
Suunnitelmallisuus on sitä, että työlle asetetaan konk-
reettiset kehitystavoitteet. Dokumentointi on tehdyn 

1 Auroranlinnan ympäristön 
hyväksi tapahtuva toimin-
ta auditoitiin lokakuussa. 
Tehdyt toimet ja suunnitelmat 
tulevasta käytiin huolella läpi 
auditoija Mikko Heikkisen 
(vas.) ja Auroranlinnan  
vastuuhenkilöiden voimin. 

2 Suomen Ympäristöau-
ditoinnin Mikko Heikkinen 
saattoi auditointia tehdes-
sään todeta, että Auroran-
linna täyttää edelleen hyvin 
Ekokompassi-ympäristö-
järjestelmän kriteerit.

lella ja niitä päivitetään koko ajan, kun huomataan 
mahdollisuus kehittää toimintaa muutenkin kuin mitä 
on jo suunniteltu, korostaa Auroranlinnan lokakuisen 
Ekokompassi-auditoinnin suorittanut Suomen Ympä-
ristöauditoinnin Mikko Heikkinen.

– Yritysten ja organisaatioiden ympäristötoimille 
luovat perusteet tietysti lainsäädäntö ja esimerkiksi 
HSY:n määräykset, mutta koko ajan kasvavasti myös 
yleinen ympäristötietoisuus, joka paitsi ohjaa poliittis-
ta päätöksentekoa myös yrityksiä panostamaan omaan 
ympäristötyöhönsä. Kuluttajat hankkivat yhä enem-
män tuotteensa ja palvelunsa sieltä, missä 
ne on tuotettu kestävimmin, Heikkinen 
arvioi.

11

22
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ASUINTALOT 
VÄISTYVÄT  
KAUPUNKI- 
KEHITYKSEN  
EDETESSÄ
Helsinki toimii, kasvaa ja kehittyy Suomen talouselämän 
veturina. Meille auroranlinnalaisille tämä kehitys  
näkyy Laakson ja Marian sairaaloiden alueilla niin,  
että Urheilukatu 9:n ja Mechelininkatu 1:n kohteemme  
väistyvät uusien toimintojen edestä.

 Helsingin kaupunki ja 
HUS uudistavat Laakson 
sairaala-aluetta vuosina 

2022–2030. Uudistustyötä tehdään 
erityisesti asiakkaiden ja potilaiden 
parhaaksi. Kehitystyön taustalla 
on tarjota psyykkisten ja fyysisten 
eli somaattisten sairauksien hoitoa 
tarvitseville apu yhdestä paikas-
ta, jossa eri alojen ammattilaiset 
voivat helposti ratkaista hoitoon 
liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.

Rakenteilla on nyt uudenaikai-
nen sairaala, joka tarjoaa nykyai-
kaiset tilat parhaan mahdollisen 
hoidon antamiseen. Lähes kaikilla 
asiakkailla ja potilailla on tulevassa 
Laakson sairaalassa esimerkiksi 
omat huoneet ja kylpyhuoneet, 
mikä antaa rauhaa toipua. Hoitoa 
uudistetaan myös nykyaikaisilla 
teknologioilla.

Yksi osa kehitystyötä on uusien 
sairaalarakennusten rakentaminen 

ja sairaala-alueen laajentaminen 
niin, että tulevaisuudessa Laak-
son sairaalan toiminnot ulottuvat 
idässä Urheilukadulle asti. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että 
Urheilukatu 9:n nykyiset asuinta-
lot puretaan vuoden 2023 aikana ja 
korvautuvat rakennustyön edetessä 
uusilla sairaalarakennuksilla. Uusi-
en sairaalarakennusten rakenta-
minen on välttämätöntä jo senkin 
takia, että alueen nykyiset raken-
nukset ovat huonossa kunnossa, 
eikä niitä ei ole mahdollista korjata 
nykyvaatimuksia vastaaviksi.

Uuden aiempaa suuremman 
Laakson yhteissairaalan sijainti 
on tarkkaan harkittu, sillä uudet 
sairaalat tulevat osaksi Meilahden 
sairaala-aluetta. Laakson sijainti   
on sekä lähellä Meilahtea että 
 keskeinen hyvien liikenneyhteyk-
sien solmukohdassa. Laaksoon on 
siis helppo tulla.

Ympäristöjärjestelmän audi-
toinnilla on Heikkisen mukaan 
yrityksen ympäristötyössä 
kaksi tärkeää tehtävää. Ensin 
katsotaan, että vaaditut kritee-
rit täyttyvät toiminnassa, ja 
toiseksi yrityksen ja auditoijan 
vuorovaikutuksessa nostetaan 
esille uusia kehitysajatuksia ja 
-ehdotuksia. Heikkinen tähden-
tää, että ympäristötyön pitää 
olla realistista ja omiin voima-
varoihin suhteutettua, jotta se 
myös etenee halutusti. Auroran-
linnan kaltaisella pitkäjänteises-
ti toimivalla yrityksellä etuna 
on, että taloudelliset tavoitteet 
ja ympäristötavoitteet ovat sel-
keästi yhdenmukaisia.

– On myös hyvä muistaa, että 
Auroranlinna toteuttaa toimin-
nassaan omistajansa Helsingin 
kaupungin ympäristötavoitteita, 
joissa on selkeät etapit esimer-
kiksi toiminnan hiilineutraa-
lisuudelle. Kun kaupungin ja 
Ekokompassin tavoitteet ovat 
vielä yhdenmukaiset, Ekokom-
passi tukee Auroranlinnaa sen 
ottaessa kaupungin asettamia 
ympäristötyön askelmääräta-
voitteita yksi kerrallaan, Heik-
kinen kertoo.

– Auroranlinnan tapauksessa 
asukkaiden toiminta kodeissaan 
ja ympäristöasioihin liittyvä 
asukasviestintä, jolla kerrotaan 
asukkaiden mahdollisuuksista 
tehdä arjessaan ympäristötyötä, 
on yhtiön omien toimien ohella 
tärkeää. Iloksemme asukasvies-
tintään on panostettu. Esi-
merkiksi lajittelusta kerrotaan 
selkeästi jätepisteissä, kuten 
kohteisiin tutustuessa saatoin 
havaita, Heikkinen kiittelee.

– Asiantuntijoiden tuella 
laadittu ympäristöohjelma on 
tärkeä työkalu Auroranlinnalle, 
ja rakentaa toiminnalle hyvän 
kartan, jossa olevaa polkua 
seuraten voi hyvin päästä vuo-
sittain suunnitellun matkan. 
Ja usein polku ohjaa ajateltua 
pitemmällekin, kun konkreet-
tista työtä tehdessä huomataan 
sellaisia uusia tehtävissä olevia 
asioita, joita ei suunniteltaessa 
ole osattu ajatella, Mikko Heik-
kinen lisää. •
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MECHELININKADULLE KEHITTYY  
TEKNOLOGIAHAUTOMO
Vuonna 2014 toimintansa lopet-
taneen Marian sairaalan alueelle 
on vuodesta 2016 alkaen kehitetty 
etenkin teknologia-alan yritysten 
start-up -toimintaa. Siellä toimii 
jo Maria 01 -nimellä kulkeva 
startup-yhteisö, jossa kohtaavat 
toimintaansa aloittelevat start-up 
-yritykset, sijoittajat ja ns. kiihdyt-
tämötoimijat. Tulijoita Helsingin 
ytimessä sijaitsevaan keskukseen 

Tulevaisuudessa  
Urheilukadun näkymää 
hallitsevat jalkapallo-

stadionin ohella Laakson 
sairaalan uudet  

rakennukset.

Urheilukatu 9:n  
asunnot tyhjenevät  
helmikuussa 2023. 

Kohteen rakennukset  
on päätetty purkaa  
Laakson sairaalan  

uusien rakennusten 
tieltä.

Laakson tuleva sairaala- 
alue ilmasta katsottuna. 
Auroranlinnan nykyiset 

Urheilukatu 9:n vuokratalot 
ovat etualalla olevan  

tulevan sairaala- 
rakennuksen kohdalla.

on ollut enemmän kuin sinne 
mahtuu, minkä takia alueelle on 
suunniteltu tätä toimintaa tukevia 
lisätiloja.

Auroranlinnalla on Mecheli-
ninkatu 1:ssä sijaitseva asuintalo, 
jonka kerroimme jo joulukuussa 
2018 ilmestyneessä lehdessämme 
olevan väistymässä sairaala-alueen 
muun käytön edetessä. Helsingin 
kaupungin ja sen yhteistyökumppa-
nien ideana on, että koko entinen 
sairaala-alue kehittyy yhtenäiseksi 

startup-, kasvu- ja teknologia-
yrityskeskittymäksi. Etenkin 
uudisrakentamisen myötä alueelle 
on arvioitu tulevan noin 3000 
uutta työpaikkaa. Marian alueen 
kehitystyö on vielä kesken, joten 
emme vielä tiedä, millä aikatau-
lulla rakentaminen etenee. Sen 
kuitenkin tiedämme, että kaikissa 
vaihtoehdoissa asuintalomme on 
väistymässä uuden 
tieltä. •
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 Veräjälaakson kohteemme E.J.Nyströminpolku 
3 – Tulvaniitynpolku 6 ja Tulvaniityntie 4 
ovat molemmat 1990-luvun loppupuolella 

rakennettuja hyväkuntoisia kerrostaloja aivan uuden 
Raide-Jokerin reitin vieressä. Monesta ikkunasta tai 
parvekkeelta voi katsella, kuinka pikaratikat huris-
televat kiskoillaan kohti Veräjämäen tai Viikinmäen 
pysäkkejä.

E.J.Nyströminpolku 3:n ja Tulvaniityntie 4:n 
kodeista on tulevan pikaratikan pysäkin ohella lyhyt 
matka mm. alueen ala-asteelle, Pikkukosken uima-
rannalle, Oulunkylän siirtolapuutarhaan sekä Save-
lanpuistoon ja Longinojan luontopolulle. Lähin iso 
kaupallinen aluekeskus on Malmi juna-aseman kahta 
puolta olevine kauppakeskuksineen. Lisäksi Oulunky-
län kaupalliset ja julkiset palvelut ovat lähellä näitä 

kohteitamme.
E.J.Nyströminpolulla on 106 ja Tulvaniityn-

tiellä 69 asuntoa. Kohteista löytyy sekä pieniä 
että perheasuntoja, joissa kaikissa on huoneis-
tokohtainen ilmanvaihto ja parveke. Isohkot 
ikkunat antavat asuntoon mukavasti luonnon-

valoa.
Kohteissa on tehty vuonna 2021 piharemontti, 

RaideJokeri pikaratikka parantaa Helsingin julkista liikennettä merkit
tävästi tammikuusta 2024 alkaen. Etenkin Itäkeskuksesta alkavan reitin 
varrella asuville auroran linnalaisille ratikka tarjoaa uudenlaista, nopeaa liikkumista.  
Veräjälaaksossa sijaitsevat E.J.Nyströminpolku 3 ja Tulvaniityntie 4 ovat lähellä  
pikaratikan Veräjämäen pysäkkiä.

Leppävaara

Otaniemi

Keilaniemi

Maunula

Oulunkylä

RJ Varikko  Huopalahdentie 30

   
Riistavuorenkuja 1

 Laajasuontie 32

 ◄MUSTA KATKOVIIVA =  
JUNARATA

 ◄PUNAINEN KATKOVIIVA =  
METRORATA

 Kylänvanhimmantie 21

 Ratavallintie 16

 Urakkatie 2-6, Mikkolankuja 4

 E.J.Nyströminpolku 3 - Tulvaniitynpolku 6, Tulvaniityntie 4
 Tilanhoitajankaari 28 ja 
Tilanhoitajankaari 3

 Vanhanlinnantie 12 ja Haarniskatie 10

 Ummeljoentie 14 ja Kaukopääntie 11

 = Auroranlinnan asunnon 
osoite

 Kivalterintie 18

MUKAVAA ASUMISTAMUKAVAA ASUMISTA    
PIKARATIKAN NAAPURISSAPIKARATIKAN NAAPURISSA

Uudet kohta  
Veräjälaaksossakin  

kulkevat pikaratikat ovat  
jo koeajossa. Tässä  

huristellaan vielä uudella 
Roihupellon varikolla.

Raide-Jokeri korvaa  
bussit Itäkeskuksesta  

Otaniemeen menevällä  
reitillä. Sen varrella tai 

lähellä on monta  
Auroranlinnan kohdetta  
Itäkeskuksesta Etelä- 

Haagaan asti.



 ASUKASLEHTI 19
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RJ Varikko  Huopalahdentie 30

   
Riistavuorenkuja 1

 Laajasuontie 32

 ◄MUSTA KATKOVIIVA =  
JUNARATA

 ◄PUNAINEN KATKOVIIVA =  
METRORATA

 Kylänvanhimmantie 21

 Ratavallintie 16

 Urakkatie 2-6, Mikkolankuja 4

 E.J.Nyströminpolku 3 - Tulvaniitynpolku 6, Tulvaniityntie 4
 Tilanhoitajankaari 28 ja 
Tilanhoitajankaari 3

 Vanhanlinnantie 12 ja Haarniskatie 10

 Ummeljoentie 14 ja Kaukopääntie 11

 = Auroranlinnan asunnon 
osoite

 Kivalterintie 18

jonka myötä piha-alue tarjoaa nyt 
viihtyisää oleskeluympäristöä sekä 
aikuisille että lapsille. Kylpyhuone-
remontit toteutettiin vuonna 2022. 
Vuokrattavina oleviin asuntoihin 
on lisäksi tehty asunnon tyhjen-
tyessä tarpeelliseksi arvioituja 
pintaremontteja. Kohteeseen ei ole 
lähivuosina suunnitteilla isompia 
korjaustöitä.

Kuvassa olevasta kartasta näet 
muutkin ratikan reitin liepeillä 
olevat kohteemme, joita ovat idästä 
länteen päin lueteltuna mm. Haar-
niskatie 10 Puotilassa, Tilanhoita-
jankaari 3 ja 28 Viikissä, Rataval-
lintie 16 Savelassa, Kivalterintie 18 
Oulunkylässä ja Huopalahdentie 
30 Etelä-Haagassa. 

Kohteistamme saat lisätietoa 
netistä osoitteesta auroranlinna.fi/
kohteemme-lista. Kohteet löytyvät 
listasta niiden osoitteilla. •

1 2  E.J.Nyströminpolku 3:n ja Tulvaniityntie 4:n piha-alue ja 
lasten leikkipaikka on remontoitu äskettäin. Aikuisille mukavaa 
oleskelutilaa tarjoaa mm. pihalla oleva pergola.

3 4 Pikaratikan kiskot näkyvät Tulvaniityntie 4 talojen takana. 
Pikaratikka ylittää Otto Brandtin tien ihan Otto Brandtin tien ja 
Tulvaniityntien risteyksen tuntumassa.

11

22

33

44



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


