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Jatkuu seuraavalle sivulle....

Joulun kellot kajahtaa

 J
oulun ja uudenvuoden pyhät tuovat toivon 
mukaan rauhaa ja iloa sisältävän tauon arkeen. 
Joulusaunan pehmeät löylyt kutsuvat asuk

kaita Auroranlinnan ja Helsingin Korkotuki
asuntojen kiinteistöissä tavalliseen tapaan joulu
aattona. Löydätte tarkemmat tiedot yleisistä jou
lusaunavuoroista kotitalonne ilmoitustaululta.

Vaikka kauppoJen aukioloaJat on 
vapautettu, vaikuttavat joulu ja uusi vuosi yhä 
ihmisten arkeen. Kauppojen aukioloajoissa 
on muutoksia tavalliseen jouluaattona, joulu
päivänä, Tapanina sekä uudenvuoden aattona 
ja uudenvuodenpäivänä. Samaten ravintoloiden 
aukioloajat ovat usein normaalista poikkeavia 
joulun aikaan.

Joulun alusaikaan liittyy paljon myyjäisiä, 
markkinoita sekä erilaisia tapahtumia. Niistä 
kaikista löytyy hyvää tietoa internetissä mm. 
osoitteesta Stadissa.fi.

Uudenvuoden aattona raketit paukkuvat 
normaaliin tapaan eri puolilla Helsinkiä. Muis
tathan, että ilotulitteita saa käyttää vain uuden
vuodenyönä klo 18–02, ja että Helsingissä on 
useita alueita, joissa ilotulitteiden ampuminen 
on kiellettyä. Jos ilotulitteita ampuu, on tärkeää 
suojata silmät ja tutustua muutenkin mm. tukes.
fisivuilta löytyviin turvaohjeisiin.

Myös ravintoloissa ja kaupungilla juhlitaan 
uutta vuotta tuttuun tapaan. Uuden vuoden 
viralliset bileet järjestetään kaupungin toimes
ta tänä vuonna Kansalaistorilla. Senaatintorille 
ei siis kannata tänä uutena vuonna suunnistaa. 
 Lapsiperheille on ohjelmaa 31.12. kello 16 – 
17.30. Varsinaiset uuden vuoden vastaanottajai
set alkavat kello 22.00. 

Muusta uudenvuoden odotteluun liittyväs
tä samoin kuin joulun ja uudenvuoden väli
ajan sekä uudestavuodesta loppiaisen ulottuvan 
ajanjaksojen ohjelma ja tapahtumatarjonnasta 
 löytyy myös hyvää tietoa netistä mm. osoitteesta 
Stadissa.fi. k

Helsingin korkotukiasunnot  
siirtyvät auroranlinnan isännöintiin

Helsingin kaupungin strategiassa vuokra-asunnot hoidetaan 
 kahdessa yhtiössä. aRa-vuokratalot kuuluvat Heka-yhtiölle ja 
muista vastaa koy auroranlinna. Helsingin korkotukiasuntojen 
talojen isännöinti ja asukkaille tarkoitetut asuntopalvelut siirtyvät 
osana tätä strategiaa auroranlinnan hoitoon vuoden 2018 alussa. 
tässä kerrotaan tiiviisti, mitä muutos vaikuttaa auroranlinnassa.

 A
uroranlinnan omat noin 2300 asuntoa 
ovat olleet tähänkin asti Auroranlin
nan omien isännöitsijöiden ja teknis

ten isännöitsijöiden hoidossa. Nyt  Helsingin 
Korotukiasuntojen noin 1600 asuntoa siir
tyvät myös Auroranlinnan isännöintiin. 
Samalla Helsingin Korkotukiasuntojen 
asuntopalvelu sekä  isännöinnin asiakaspal
velu siirtyvät Auroranlinnan toimistoon, 
joka sijaitsee LänsiPasilassa Eevankatu 
2:ssa. 

ei-kiiReelliset vikailmoitusasiat 
toivotaan hoidettavaksi sähköisesti 
Auroranlinnassa nettisivun auroran
linna.fi kautta ja Helsingin Korkotu-
kiasunnoissa nettisivun korkotuki.
fi kautta. Molemmilla sivustoilla on 
helposti löydettävissä kohta Tee säh-
köinen vikailmoitus. Ensin avautuu 
luettelo yhtiön omistamista kiin
teistöistä, josta valitaan oman koh
teen osoite. Sen jälkeen avautuvaan 
lomakkeeseen täytetään pyydetyt 
tiedot ja lopuksi painetaan Lähetä.

auRoRanlinnassa kiiReiset Vikailmoitukset pitää ja muutkin vikail
moitukset voi tehdä  puhelimitse 24/7-vikailmoitusnumeroon! Tämä Auroran-
linnan 24/7 vikailmoitusnumero on 010 286 6245. Samasta numerosta tilataan 
myös ovenavaukset.

Helsingin Korkotukiasunnoissa kiireelliset vikailmoitukset tehdään rapputiedot
teessa ja kohdesivulla oleviin huollon vikailmoitusnumeroihin.

Rauhaisaa joulua
toivotamme kaikille asukkaillemme,  

toimitila vuokralaisillemme ja  yhteistyökumppaneillemme  
erittäin rauhallista ja miellyttävää joulua sekä  

onnellista ja  menestyksekästä  uutta vuotta 2018.

Kiinteistö Oy Auroranlinna



  teitä kuunnellaan, antakaa siis palautetta

  Auroranlinna Uutiset on tuo asumiseen ja yhtiöömme liittyvää tietoa  kolme 
kertaa vuodessa. Kun myös Helsingin Korkotukiasuntojen isännöinti ja asukas
palvelut siirtyvät Auroranlinnalle, lehtisemme jakelun piiriin tulevat myös 
 Helsingin Korkotukiasuntojen asunnot. Lehden idea on tuoda tiiviissä pake
tissa asumisen arjessa hyödyllistä tietoa. Tässä numerossa käymme esimerkiksi 
tiiviisti läpi, miten vikailmoitukset ja yhteydenotot asukaspalveluun hoituvat. 
Osalle teistä tämä on uutta tietoa, toisille voinee sanoa sananlaskua mukaillen, 
että kertaus on opintojen äiti.

Asukaspalaute on tärkeä osa toimintamme kehittämistä. Sekä Auroranlinnan 
että Helsingin Korkotukiasuntojen vuosittainen asukastyytyväisyyskysely on nyt 
käynnissä. Ohjeet vastaamiseen on jaettu huoneistoihin. Toivon, että te täytätte 
lomakkeen rehellisesti ja huolellisesti. Luemme tulokset tarkkaan, kun saamme 
tuloskoosteen. Palaute vaikuttaa toimintaan. Lisäksi vapaamuotoisten vastaus
ten yksittäisiä kohteita koskevat parannusehdotukset ovat johtaneet usein jopa 
välittömiin toimiin kiinteistössä.

Asukastyytyväisyystutkimus ole ainoa tapa antaa palautetta. Auroranlinnan 
internetsivuilla auroranlinna.fi voi antaa helposti sekä kotitalonne hoitoon 
liittyvää että ihan yleistä yhtiömme toimintaan liittyvää palautetta. Klikkaamalla 
etusivulla kohtaa Lomakkeet löydätte sähköisen palautelomakkeen. Helsin
gin Korkotukiasuntojen kohteiden osalta palaute on mennyt tähän asti niitä 
isännöinneille Hekan alueyhtiöille. Ainakin toistaiseksi pyydämme lähettä
mään  Helsingin Korkotukiasuntoja koskevat palautteet ja ideat sähköpostilla 
 osoitteeseen asuntopalvelu@korkotuki.fi.

Erikseen korostan, että palautelomake ei ole vikailmoituslomake eikä vika
ilmoituslomake ole palautelomake. Vikailmoituksiin pääsette auroranlinna
fietusivulta kohdasta Tee sähköinen vikailmoitus. Osoitteeseen korkotuki.fi 
tulee myös samanlainen linkki sähköiseen Julmovikailmoituslomakkeeseen. 
Suosittelemme käyttämään sähköistä vikailmoitusta aina kiireettömissä vika
ilmoituksissa.

Kun vuosi on lähenemässä loppuaan, käytän samalla tilaisuutta toivottaakse
ni kaikille teille asukkaillemme, liiketilavuokralaisillemme ja yhteistyökumppa
neillemme oikein rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta 2018. k

tatu Rasia, toimitusjohtaja
kiinteistö oy auroranlinna

Jatkuu edelliseltä sivulta....

asuntoJen Hakeminen Ja Välitys 
tapaHtuu sekä Auroranlinnassa että  Helsingin 
Korkotukiasunnoissa  Stadin asunnot palvelun 
kautta. Auroranlinnan vapaasti vuokrattavia 
asuntoja haetaan Stadin asuntojen nettisivujen 
stadinasunnot.fi tai www.hel.fi/kv/stadin asunnot
fi kohdasta Muut asunnot > Vapaasti vuokrattavat 
asunnot ja työsuhdeasuntoja kohdasta Työsuhde
asunnot. Helsingin Korkotukiasuntojen asuntoja 
haetaan edelleen kohdasta Hekan asunnot. Sivuil
la on lisätietoja asuntojen hakemisesta.

Helsingin koRkotukiasuntoJen 
asukkaiden VuokRasopimusten teke
miseen ja irtisanomiseen liittyvät asiat sekä asun
tojen avainten nouto ja palautus aletaan hoitaa 
Auroranlinnan Asuntopalvelussa Eevankatu 
2:ssa samaan tapaan kuin nyt jo hoidetaan Auro
ranlinnan vapaasti vuokrattavissa asunnoissa. 
Autopaikkojen vuokraus ja irtisanominen sekä 
saunavuorojen varaaminen ja muuttoilmoitus 
talonkirjaan tehdään kaikkien Auroranlinnan 
ja Helsingin Korkotukiasuntojen asuntoja kos
kien edelleen omassa huoltoyhtiössä. 

auRoRanlinnan taloissa pääosa asun
noista on vuokrattu Helsingin kaupungin 
 toimialoille tai laitoksille, jotka jälleenvuokraavat 
asuntoja työsuhdeasunnoiksi. Jos Auroranlinnan 
asunnon vuokranantaja on muu kuin KOy Auro
ranlinna, tehdään asunnon irtisanomisilmoitus 
omaan vuokrasopimukseen  merkitylle vuokra
nantajalle. Muissa asumisasioissa Auroranlinnan 
asukkaat asioivat Auroranlinnan Asuntopalvelun 
kanssa.

muistathan hyvän  
asumisen pelisäännöt  

kun kodeissa vietetään joulua, kuuluu joulun aikaan yleensä myös 
tietynlainen iloa ja rauhallisuutta tukeva käyttäytymisetiketti. tämän 
muita perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä, naapureita ja muita ihmisiä 
koskevan etiketin lisäksi on tärkeä muistaa myös kotiin ja kotita-
loon liittyvät käyttäytymissäännöt. olemme keränneet tähän tiiviin 
muistilistan asioista, jotka on tärkeä muistaa ja joita on myös syytä 
noudattaa:

•  kinkun paistinrasva laitetaan juoksevana sekajäteastiaan,  
 ei ikinä ViemäRiin.
•  Jähmettynyt kinkkurasva viedään biojätteeseen.
•  Harkitse ruoan määrää. ylijäämäruoka, jota ei voi  
 esim. pakastaa, viedään biojätteeseen.
•  lahjapaperit laitetaan sekajäteastiaan.
•  Joulukuuset viedään jätepisteen luo, josta Hsy kerää ne   
 uudenvuoden jälkeen. katso aikataulut hsy.fi.
•  uuden vuoden tinat menevät joko uusiokäyttöön  
 tai viedään vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

Muista Myös näMä
kuten siivouksen ammattilaiset sanovat, kodin suursiivous kannat-
taisi tehdä aina vasta joulun jälkeen, kun joulukuusikin on viety ulos. 
ennen joulua riittää yleensä kevyempi siivous. siivouksen tiheys 
ja sen perusteellisuuden tarve ovat tietysti riippuvaisia monesta 
tekijästä. olennaista on siivota riittävästi, että asunto pysyy siistinä. 

kun siivoat, Muista Myös näMä asiat:
•  Jääkaapin/pakastimen taustaritilän imurointi  
 vähintään vuosittain.
•  Jääkaapin/pakastimen sulatusputken,  
 sisäpuolen ja ovitiivisteiden puhdistus vähintään vuosittain.
•  WC-kylpyhuonetilojen lattiakaivojen puhdistus säännöllisesti.
•  lieden taustan ja alustan siivous vähintään vuosittain.
•  Raitisilmasuodattimen vaihto, kun suodattimet ja  
 vaihto-ohjeet jaetaan asuntoihin.
•  palovaroittimien paristojen kunnon tarkistus/ 
 vaihto säännöllisesti.
•  asunnon wc-istuinten ja hanojen kunnon tarkistus  
 säännöllisesti (tiputus/vuoto) ja vikailmoitus huoltoon heti  
 vikaa havaittaessa.
•  liesituulettimen/-kuvun ja asunnon poistoilmaventtiilien  
 puhdistus säännöllisesti. suodattimen vaihto tarvittaessa.



asuntopalVelun sekä isännöinnin asiakaspalVelun 
numeRo on molemmilla yHtiöillä 020 7199 670. Hel
singin Korkotukiasuntojen asukkaat voivat asioida Asuntopalvelun 
kanssa asiasta riippuen myös sähköpostitse käyttämällä osoitetta 
asuntopalvelu@korkotuki.fi. Auroranlinnan asukkaat taas voivat 
asioida käyttäen sähköpostiosoitetta asuntopalvelu@auroranlinna.fi. 

VuokRaValVonta on Auroranlinnan suoraan asukkaille vuok
raamien asuntojen osalta Realian hoidossa. Vuoden 2018 alussa 
myös Helsingin Korkotukiasuntojen vuokravalvonta siirtyy Rea
liaan. Auroranlinnan vuokravalvonnan yhteyshenkilöiden tiedot 
 löytyvät netissä edelleen kohdasta Yhteydet.

auRoRanlinnan toimistoon on palkattu lisäHenki-
löstöä vuoden 2017 lopulla vuodenvaihteessa tapahtuvan muu
toksen takia. Näin ollen niin isännöinnin kuin Asuntopalvelunkin 
työntekijämäärässä on otettu huomioon Auroranlinnan isännöin
tiin ja Asuntopalvelun hoitoon tulevien uusien asiakaskiinteistöjen 
määrä. Auroranlinnan lähtökohtana on ollut säilyttää asukaspal
velun ja isännöinnin taso vähintään yhtä hyvänä kuin se on ollut 
kohteissa tähän asti.

Tapahtuva muutos liittyy osaltaan Hekayhtiön kehittämiseen ja 
on tapahtunut yhteistyössä Hekan kanssa. Jatkossa Heka on selke
ästi vain ARAvuokraasuntojen omistaja ja ylläpitäjä, jonka jäljelle 
jäävät viisi alueyhtiötä palvelevat isännöinnissä ja asukaspalveluissa 
Hekan vuokralaisia.

kiinteistönHoitopalVeluissa Hekan alueyhtiöt jatka
vat tälläkin hetkellä hoitamiensa Auroranlinnan ja Helsingin 
 Korkotukiasuntojen kiinteistöjen huoltoliikkeinä. Etenkin Helsin
gin keskustaalueella kiinteistöjen huoltopalveluja ostetaan lisäk
si joko Helsingin kaupungin myös omistamalta Palmia Oy:ltä tai 
 yksityisitä kiinteistönhoitoyrityksiltä. k

niin koy auroranlinna kuin kkoy Helsingin korkotukiasunnot 
tekevät vuosittain asukastyytyväisyystutkimuksen. tutkimuksella 
kerätään asukkailla tietoa niin asuintalojen, asuntojen kuin asukkaille 
tarkoitettujen palvelujenkin laadusta.

asukastyytyväisyystutkimus tehdään aina kunkin joulu-tammi-
kuun vaihteessa. asukkaille jaetaan huoneistoihin tiedote tutki-
muksesta ja tiedotteesta löytyvät myös vastausohjeet. Vastaami-
nen sujuu helpoiten täyttämällä lomake netissä ohjeen mukaisessa 
internet-osoitteessa.

pelkkien numeroarvioiden lisäksi asukkailla on mahdollisuus 
antaa vapaamuotoista palautetta sekä ehdotuksia kiinteistöyhtiöille. 
nämä vapaamuotoiset palautteet menevät nimettöminä kiinteistö-
yhtiöiden tietoon ja luetaan niissä tarkasti. Vuoden 2016 tutkimuk-
sen vapaamuotoiset palautteet vaikuttivat esimerkiksi auroranlin-
nassa heti niin, että kolmen kohteen jätehuoltoa ryhdyttiin kehit-
tämään välittömästi. lisäksi tutkimuksen tuloksista voitiin kirjata 
ylös  useamman kohteen kiinteistöpesuloiden ja niiden laitteiden 
toiminnassa havaittuja asioita toiminnan parantamistoimia varten.

asukkaat vastaavat tutkimuksen kysymyksiin nimettöminä. 
 tutkimuksen tekee puolueeton tutkimuslaitos iRo Research & 

Consulting oy, joka koostaa vastauksista raportit ja toimittaa ne 
tilaajille koosteena. näin varmistetaan, ettei vastaajien henkilöllisyys 
pääse mitenkään tutkimuksen tilanneet kiinteistöyhtiön tietoon.

tutkimusten koosteraportista työstetään yhteenvetouutinen 
auroranlinnan osalta nettisivun auroranlinna.fi uutiset-osioon 
ja Helsingin korkotukiasuntojen osalta nettisivun korkotuki.fi 
 uutiset-osioon keväällä 2018. k

on taas aika vastata asukastyytyväisyystutkimukseen

 Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöt, jotka on rakennettu pääosin 
1990-luvulla, siirtyvät Auroranlinnan isännöintiin. Tässä tekstissä ker-
rotaan, miten asukaspalvelut ja isännöinti hoidetaan Auroranlinnassa.

 Tutkimuksessa kysytään arvioitanne mm. talojen siivouksesta.



auroranlinna uutiset: kiinteistö oy auroranlinnan asukaslehtinen päätoimittaja: tatu Rasia, koy auroranlinna,  
www.auroranlinna.fi sisältö ja ulkoasu: lFC Group, www.lfc.fi paino: tuokinprint oy, Helsinki 2017

 N iin yleinen kaupungistuminen kuin 
vetovoimakin tuovat Helsinkiin 
koko ajan uusia asukkaita. Helsin

ki vastaa asuntojen ja palvelujen kysyntään 
muun muassa kehittämällä raideliikenteen 
palveluiden ääressä olevia alueita ja tiivistä
mällä lähiöitä. Osana ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä nykyisiä sisääntuloväyliä 
ollaan muuttamassa isoista autoväylistä rai
tiovaunu ja muuhun joukkoliikenteeseen, 
pyöräilyyn ja kävelyyn perustuviksi kau
punkibulevardeiksi.

Jo läHituleVaisuudessa Helsin-
kiläisten palVeluita lisäävät uudet ja 
lajissaan ehkä viimeiset jättimäiset kaupan 
ja palveluiden keskukset Pasilassa ja Kalasa
tamassa. Pasilan Tripla tulee raiteiden pääl
le yhdistämään Itä ja LänsiPasilan, Redi 
valmistuu Itäväylän päälle aivan Sörnäisten 
metroaseman kupeeseen. Tulevaisuudessa ei 
enää tehdä ns. peltomarketteja. Alueellisesti 
tehdään jatkossakin edellisiä pienempiä pal
velukeskuksia, jotka sijoittuvat etenkin met
ro juna ja raitiovaunuliikenteen varressa 
oleviin julkisen liikenteen solmukohtiin.

Kalasatamaan avataan keväällä 2018 
myös Helsingin kaupungin uusi Tehyke eli 
terveyden ja hyvinvoinnin keskus, jossa asi
akas saa sekä terveys että sosiaalipalvelut 
saman katon alta. Lisäksi Kalasatamaan ovat 
tulossa hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

uutta Helsinkiä tehdään jo tänään
varteen mm. Helsingin kaupunkiympäris
tön toimialan toimitilat.

läHiöiden täydennysRakentami-
nen muuttaa monen asuinympäristöä 
lähivuosikymmeninä. Helsingissä lähtökoh
tana on, että hyvin tehty täydennysrakennus 
näyttää melko pian siltä kuin se olisi ollut 
aina siinä missä on. 

Helsingin päättäjien hyväksymä tavoite 
on, että noin 40 prosenttia Helsingin asun
torakentamisesta olisi täydennysrakenta
mista. Toisaalta tiivistäminen täydennys
rakentamalla on ekologisesti järkevää, ja 
toisaalta se on välttämätöntä palveluverkon 
ylläpidon kannalta.

täydennysRakentamisen Rinnal-
la Helsinkiin saadaan uusia asun
toja etenkin muusta käytöstä vapautuneilta 
alueilta. Kruunuvuorenranta on vapautunut 
öljysataman käytöstä. Kalasatamasta ja Jät
käsaaresta saatiin merelliset kaupunginosat, 
kun rahtisatama siirtyi Vuosaareen. Malmin 
lentokentän alue on myös siirtymässä asuin
käyttöön. 

Myllypuro on esimerkki vanhasta alu
eesta, joka on saanut osin kehittämisen ja 
osin alueen laajentamisen myötä merkit
tävän piristysruiskeen. Metropoliaammat
tikorkeakoulun uusi kampus esimerkiksi 
on sijoitettu Myllypuroon. Myllypuro ja 

esimerkiksi vanhojen ostarien korvaamiset 
uusilla kertovat, että täydennysrakentami
sen rinnalla alueilla tarvitaan usein etenkin 
palveluiden ylläpitämisessä myös vanhan 
purkamista ja korvaamista nykytarpeita 
vastaavilla rakennuksilla.

Helsingin keHitysaJatuksista Ja 
-toimenpiteistä saa erinomaista tie
toa kaupungin ylläpitämästä nettisivustosta 
uuttahelsinkia.fi k

Lähiöiden kehittäminen ja täydennys-
rakentaminen on yksi osa Helsingin 

kehitystä. Tässä tehdään uutta puretun 
Kannelmäen ostoskeskuksen tilalle.

 Käenkuja 6:n tontille lähelle Rediä  
rakennetaan toinen talo.


