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Otimme tämän vuoden alussa käyttöön kaksi uutta  
asukasviestintäkanavaa. Toinen on helmikuussa sähkö- 
postitse jaettu uutiskirje Asukasposti, joka lähetetään 
asukkaille jatkossa neljästi vuodessa. 

Toista uutta viestintävälinettä luet juuri parhaillaan. 
Julkaisemme ensimmäisen kerran tämän asukkaille 
suunnatun vuosikertomuksen, jonka tavoitteena on  
jakaa tietoa yhtiön toiminnasta ja tavoitteista. Esitte-
lemme myös asukashallinnon toimintoja vuoden 2019 
varrelta.

Tarkoitus oli lähettää tämä julkaisu postitse kaikkiin 
A-Kruunun asuntoihin, mutta koronatilanteesta joh-
tuen päätimme toimittaa tämänkin turvallisuussyistä 
sähköpostitse. 

Asukasyhteistyö on A-Kruunulle erittäin tärkeä osa  
toimintaa. Tarvitsemme asukkaita tuomaan esiin asu- 
miseen vaikuttavia asioita, jotta voimme kehittää asu-
mispalveluitamme. Toisaalta asukkaat voivat omalla 
aktiivisuudellaan saada aikaan esimerkiksi yhteisölli-
syyttä, jota yhtiö ei pysty synnyttämään. 

Tietoa A-Kruunun toiminnasta 
ja tavoitteista

Yhtiön puolelta haluamme kannustaa asukkaita  
toimimaan muun muassa tietoa jakamalla. Tähän 
vuosikertomukseen on koottu asioita, joita arvelim-
me asukkaita kiinnostavan. 

Toivotamme kaikille asukkaille voimia jaksaa 
tämä poikkeustilanne, jossa me kaikki nyt elämme. 
Koronaepidemia menee ohi ennemmin tai myö-
hemmin. Siihen saakka pidetään yhteyttä internetin 
tai puhelimien avulla. A-Kruunun tehtävänä on huo- 
lehtia, että asumisen perusedellytykset pysyvät 
kunnossa.

Hyvää kesän odotusta kaikille asukkaille!

Petteri Puolanne
Kiinteistöpalvelupäällikkö
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A-Kruunu lyhyesti
A-Kruunu Oy on valtion omistama yleishyödyllinen yhtiö, 
joka toimii ympäristöministeriön omistajaohjauksessa. Toi-
minnan lähtökohtana on valtion tahtotila edistää kohtuu- 
hintaista omakustannusperusteista ARA-vuokra-asunto-
tuotantoa sekä edistää puurakentamista ja asumisen uusia 
innovaatioita. 

TUNNUSLUVUT 31.12.2019

Liikevaihto 2019 milj. € 7,5

Tase milj. € 273,4

Henkilöstö 18

Valmiit asunnot kpl 1 097

Rakenteilla olevat asunnot 854

Rakennussuunnittelussa as.kpl 1 036

ARVOT

• Taloudellisuus
• Asukastyytyväisyys
• Vastuullisuus 
• Ketteryys

TOIMINTA-ALUE

A-Kruunu toimii Helsingin 
seudulla ja muilla suurimmilla 
kaupunkiseuduilla, joilla kohtuu- 
hintaisten asuntojen tarve on 
suurin kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä ja 
Kuopiossa. 
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YRITYSVASTUU

Yritysvastuu on osa A-Kruunun 
ydinliiketoimintaa, strategiaa ja 
johtamisjärjestelmiä. Se tarkoit-
taa vastuuta ihmisistä - asukkais-
ta ja henkilöstöstä, vastuuta 
ympäristöstä, taloudellista vas-
tuuta sekä vastuullisia, läpinäky-
viä ja eettisiä toimintaperiaatteita 
myös alihankintaketjuissa. 

A-Kruunu Oy:n Yritysvastuura-
portti on luettavissa internetissä 
osoitteessa www.a-kruunu.fi/
yritys/talous.

TUOTANNON
KASVATTAMINEN

Tavoitteena on kasvattaa raken-
nuttamista siten, että vuonna 
2021 yhtiön asuntoaloitusten 
määrä on noin 800 asuntoa. 
Tuotannosta noin 75 % kohdistuu  
Helsingin seudulle ja loput suu-
rimmille kaupunkiseuduille, joilla 
kohtuuhintaisten asuntojen tarve 
on suurin. Rakennutettavien koh- 
teiden valinnassa otetaan aina 
huomioon kohteen hyvä sijainti 
yhdyskuntarakenteessa.

Puukerrostalojen tuotantoa lisä- 
tään niin, että vuonna 2021 noin  
15 % asuntoaloituksista on puu-
kerrostalohankkeissa, ja tästä 
osuutta kasvatetaan edelleen. 

ASUKASVALINTA

Vuokra-asuntojen asukas-
valinnassa toteutetaan hyviä 
asukasvalintaperiaatteita. Asun-
not osoitetaan kohtuuhintaista 
vuokra-asuntoa eniten tarvitse-
ville ruokakunnille huolehtien 
myös vuokratalojen monipuoli-
sesta asukasrakenteesta.

KUNNOSSAPITO

Asuntokannan ylläpidossa 
painotetaan elinkaarikestävyyttä, 
energiatehokkuutta ja asiakas-
tyytyväisyyttä. Korjausvelkaa väl- 
tetään ammattitaitoisella kunnos- 
sapidolla ja kiinteistöjen kunnon 
seurannalla.

TUTUSTU ASIAN-
TUNTIJABLOGIIN

A-Kruunun verkkosivuilla julkais- 
taan asiantuntijablogia, jonka 
kirjoittajat pohtivat asumista ja 
rakentamista, asumisen inno-
vaatioita ja puurakentamista 
eri näkökulmista. Tavoitteena 
on tuoda esiin uusia ajatuksia 
ja herättää keskustelua. Tekstit 
edustavat kirjoittajien näkemyk-
siä, eivätkä ne välttämättä vastaa 
A-Kruunun kantaa asiassa. Blogi- 
tekstit ovat luettavissa osoit-
teessa www.a-kruunu.fi/blogi.
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A-Kruunun tehtäväksi on valtion taholta annettu kohtuu- 
hintaisten asuntojen rakennuttamisen ja omistamisen lisäk- 
si asumisen innovaatioiden ja puurakentamisen edistämi-
nen. Vuoden 2019 tärkeimpiä tapahtumia tarkastellessa 
voidaan todeta, että olemme onnistuneet jälleen ottamaan 
isoja askeleita noiden tavoitteiden edistämisessä.

Toimintavuoden aikana meille valmistui viisi kohdetta: 
kaksi Helsinkiin sekä yksi Vantaalle, Keravalle ja Hyvinkäälle. 
Yhteensä taloihin valmistui 304 asuntoa. Yhtiöllä on tällä 
hetkellä valmiina 1097 vuokra-asuntoa. 

Kohtuuhintaiset asuntomme ovat olleet erittäin kysyttyjä  
ja jokaiseen kohteeseen on ollut satoja hakijoita. Vaihtuvuus 
oli 15 %, ja taloudellinen käyttöaste 99,6 %. Yhtiön kaikkien 
asuntojen keskivuokra on 12,30 euroa neliöltä kuukaudessa. 

Asumisen innovaatioita olemme edistäneet sekä asumis- 
palveluiden että asuntosuunnittelun saralla. 

Toimintavuonna otettiin käyttöön vuokraustoiminnan ja 
isännöinnin yhdistävä toimintamalli, joka tuotti heti myös 
tuloksia. Loppuvuonna teetetyssä asiakastyytyväisyyskyse-
lyssä erityisesti isännöinnin ja huolloin toiminnan arvosanat  
nousivat. Asuntojen hinta-laatusuhde sekä kunto ja sijainti 
saivat yhä edelleen erinomaiset arvosanat. 

Myös A-Kruunuun vuokranantajana ollaan tuon kyselyn 
mukaan tyytyväisiä. Uskomme, että asukkaat arvostavat 
yleisesti toimintaamme, mutta erityisesti yhtiön tavoitetta 
tuottaa heille kohtuuhintaista asumista. 

- 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnan  
muutoksen vuosi 
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Loppuvuodesta saimme uutisoida liittymisestä sähkön 
yhteishankintaan. Kilpailuttaminen tuo merkittävän, noin 
20 %:n säästön kiinteistösähkökuluihin. Sen lisäksi kiinteistö- 
sähkö tuotetaan nyt yhtiön taloihin uusiutuvilla energiamuo- 
doilla, mikä seikka on asukkaille yhä tärkeämpää. Yhteistyö-
kumppaninamme kilpailutuksessa toimii Hansel Oy.

Asuntosuunnittelun kehittämisessä olemme käyttäneet 
hyödyksi muun muassa tutkimustyötä. Lokakuussa valmis-
tui Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo –ohjelmaan 
kuuluva 40 asunnon moderni kaupunkiasumisen talo 
Fregatti Dygdeninkujalle Kalasatamaan. 

Hanke pohjautui Urbaanit lapsiperheet –tutkimushank-
keeseen, jossa selvitettiin asukashaastattelujen ja työpajojen 
kautta lapsiperheiden tarpeita ja toimintoja. Näin löydettiin 
ideoita, joiden pohjalta suunniteltiin asuntoihin uudenlaisia 
toiminnallisuuksia ja helpotettiin lapsiperheiden arkea niin 
asunnoissa kuin myös yhteis- ja ulkotiloissa. Olemme hyö-
dyntäneet tutkimuksen tuloksia myös muiden kohteiden 
suunnittelussa.

Toimintavuonna meille valmistui Helsinkiin myös toinen  
merkittävä hanke kaupunkikehityksen kannalta, tällä kertaa 
täydennysrakentamisen kautta. Korvatunturintien yli sadan 
asunnon, kahden talon kohde valmistui kesäkuussa Mel-
lunkylän metroaseman läheisyyteen. Vanhan ostarin pai-
kalle noussut kokonaisuus uudisti alueen ilmettä monella 
tavalla. 

Asetimme hankkeelle korkeat arkkitehtoniset vaatimuk-
set, joita esittelimme etukäteen myös alueen asukkaille. 
Asukasyhteistyö oli olennainen osa hankkeen onnistumista 
ja suuri kiitos kuuluukin Mellunkylän asukasyhdistys Mella-
rin aktiiveille, jotka kutsuivat meitä mukaan alueen asukas-
tapahtumiin kertomaan sekä hankkeesta että yhtiöstä. 

Olin itsekin paikalla kahdessa tapahtumassa 
ja pääsin käymään hyviä keskusteluita paikallisten 
ihmisten kanssa. Todennäköisesti juuri vuorovaiku-
tuksen ansioista asukkaat ymmärsivät, että A-Kruu-
nun hanke tulee kehittämään alueen ilmettä ja 
palveluita positiivisesti.

Vuonna 2019 ei valmistunut yhtään puukerros-
taloa, mutta etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia 
tuottaa lisää puukerrostaloasuntoja. Tuloksia alkoi 
syntyä loppuvuoden aikana. 

Skanskan, A-Kruunun, arkkitehtitoimisto Konk-
retin ja  konseptointitoimisto Pentagon Designin 
yhteistyössä laatima BoKylä- konseptisuunnitelma 
sai suunnitteluvarauksen Espoon kaupungilta. Bo-
Kylä-konseptisuunnitelman tavoitteena on toteut- 
taa Espoon Mäkkylään yhteisöllistä, kohtuuhintaista 
ja hiilineutraalia asuntotuotantoa, jossa puuraken- 
tamisella on tärkeä rooli. Vuoden viimeisenä päi- 
vänä allekirjoitettiin myös rakennusliike Arkta-Re-
posen kanssa urakkasopimus Tampereen Vuorek-
seen rakennettavasta 92 asunnon puukerrostalosta.

Asuminen luo parhaimmillaan ihmiselle turvalli- 
suuden tunteen ja hyvinvoinnin perustan, josta 
ponnistetaan pitkälle. A-Kruunussa me haluamme 
olla luomassa tuota perustaa ammattitaidolla ja 
ylpeydellä.

Toimintaamme kuuluu olennaisena osana luo-
da asukkaille mahdollisuuksia kehittää asuinyhtei-
söjä haluamallaan tavalla asukastoiminnan kautta. 
Kiitos kaikille aktiivisille asukkaille, joiden toiminnasta 
kerrotaan myös tässä julkaisussa. Kiitos kuuluu 
myös kaikille asukkaille siitä, että olette valinneet 
A-Kruunun asunnon kodiksenne.

Jari Mäkimattila
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Vuoden 2019 alussa otettiin A-Kruunussa käyttöön 
uudenlainen toimintamalli asuntojen vuokraukseen ja isän- 
nöintiin. Toiminnot yhdistettiin palvelupäällikön toimenku-
vaan. Malli on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi vaikut-
taa moneen asiaan yhtiön toiminnassa. 

Toimintojen yhdistäminen on vahvistanut asukkaiden ja 
palvelupäälliköiden sekä muun kiinteistöyksikön henkilöstön 
vuorovaikutusta. Näin myös asukkaiden toiveet asumiselle 
välittyvät yhtiön tietoon helpommin.  Isännöintiin liittyvien 
tehtävien hoitaminen helpottuu olennaisesti, kun työntekijät 
tuntevat talon asukkaat.

Vuorovaikutteinen toimintatapa tehostaa myös kiinteis- 
töjen ylläpitoon, kunnossapitoon ja huoltoon liittyvien tehtä- 
vien hoitamista. Asukkaat odottavat yhtiöltä taloihin liittyvän  
palvelutoiminnan eli muun muassa huoltotoiminnan kehit- 
tämistä. Palvelupäälliköiden toimenkuvaan kuuluu myös ko. 
toimijoiden ohjeistus ja valvonta. Siinäkin asiassa luotetaan 
henkilökohtaiseen lähestymistapaan. Säännöllinen yhteyden- 
pito huoltoon sitouttaa toimijoita paremmin ja lisää asumi-
sen laatua.

Ihmiset arvostavat yhä enemmän henkilökohtaista toi- 
mintatapaa aikana, jolloin palvelu muuttuu yhä enemmän 
sähköiseen muotoon ja kasvottomaksi. Käyttöönotetulla  
toimintamallilla haluttiin antaa palvelulle kasvot. Siitä huoli- 
matta myös sähköisten palveluiden kehittäminen on tärkeää.  
Vuoden aikana on otettu käyttöön muun muassa sähköiset 
palvelut vuokrasopimuksiin liittyvissä palveluissa.

Uusi toimintamalli 
kehitti 
vuorovaikutusta

HENKILÖKUNTA
PALVELUKSESSANNE

A-Kruunun kiinteistöpalvelu- 
yksikkö palvelee asukkaitakaikis- 
sa asumiseen liittyvissä asioissa. 
Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri 
Puolanne (edessä) vastaa yksi-
kön toiminnasta.
Asuntojen vuokrauksen asiakas- 
palvelussa työskentelevät kiin-
teistö- ja vuokrausassistentit 
Sara Silfverhuth ja Crista Laine 
(takarivissä). Heidän työtehtäviin 
kuuluu myös kiinteistöpalvelu- 
yksikön yleisiä hallinnollisia 
tehtäviä.
Palvelupäälliköt Mari Leppänen, 
Laura Kalakoski ja Leena Winqvist 
(keskirivissä) ovat myös mukana 
asuntojen vuokraukseen liittyvis-
sä asioissa, mutta hoitavat eri- 
tyisesti asumisen aikaisiin asioi-
hin liittyviä tehtäviä. Kun sinulla 
on asiaa asunnon kuntoon, 
asukastoimintaan, häiriötilantei-
siin, talokohtaiseen talouteen 
tai haluat antaa kehitysideoita 
talon asioiden edistämiseksi, 
voit olla palvelupäälliköihin 
yhteydessä. He vastaavat myös 
huollon toiminnasta taloissa, 
mutta tavanomaisissa asunnon 
vioissa toivomme teidän olevan 
suoraan yhteydessä talonne 
huoltoliikkeeseen.
Vuokriin ja vesilaskutuksiin liitty- 
vät asiat hoidetaan talousyksi-
kössä ja niihin liittyvissä kysy-
myksissä teitä auttaa kiinteistö- 
assistentti Kia Wikholm.
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A-Kruunun asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaari-
kestävyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Korjausvelkaa vältetään 
ammattitaitoisella kunnossapidolla ja kiinteistöjen kunnon 
seurannalla. 

Tämän lisäksi yhtiön vuorovaikutusta korostava toiminta-
malli edesauttaa kiinteistöjen ennakoivaa ylläpitoa. Asukkaat 
tuovat tärkeää tietoa taloista yhtiön tietoon ja vastavuoroi-
sesti yhtiö voi tuottaa asukkaille hyödyllistä tietoa asumiseen  
vaikuttavista tekijöistä. Asukastoimikunnalla on tärkeä asioi-
den esiin nostajan rooli talossa.

Samalla tavalla vuorovaikutteinen toimintatapa on käy-
tössä huollon yhteistyökumppaneiden kanssa sen lisäksi, 
että jatkuvasti kehitetään nykyaikaiseen tietotekniikkaan 
pohjautuvia työskentely- ja seurantajärjestelmiä.

Kiinteistöjen  
ylläpitoa  
ammattitaidolla

Kiinteistöjen huolto 

Kiinteistöjen tekninen huoltotoiminta, siivous ja pihojen 
viherhuolto on asukkaiden kannalta keskeisimpiä asumis-
viihtyisyyttä ylläpitäviä toimintoja. Selvitämme säännöllisesti 
asukastyytyväisyyttä näiden toimintojen osalta. Kyselyiden 
sekä asukasyhteistyön perusteella pääsemme kiinni mah-
dollisiin ongelmatilanteisiin ja kehittämään toimintaa asuk-
kaiden toivomalla tavalla.

Jos huolto ei pelaa, toiminnan kehittäminen yhteistyössä 
asukastoimikunnan, palvelupäälliköiden ja huoltoliikkeen 
kanssa on keskeisessä roolissa. Huoltoliikkeen vaihtaminen 

on myös mahdollista, mutta vasta sen jälkeen, kun 
toimintaa on pyritty yhteistyön keinoin kehittämään 
parempaan suuntaan.

Yhtiö pitää säännöllistä yhteyttä huoltoliikkeisiin, 
kouluttaa ja velvoittaa muun muassa huoltokirjojen 
käyttöönottoon. Palvelun kannalta olennaiset toimin-
tatavat viedään myös sopimuksiin, jotta niiden toteu-
tumista on kaikkien osapuolten helpompi seurata.

Energiankulutus

Vuonna 2019 kaukolämmön normeerattu kulutus oli  
27,3 kWh/Rm3, vettä kului 127 l/hlö/vrk ja sähköä 
1536 Mwh joka on 1 536 000 kWh. Tällä sähkömää-
rällä lämmitettäisiin noin 80 omakotitaloa.

Energiankulutusta seurataan kulutusraporttien  
avulla säännöllisesti. Vedenkulutuksen osalta käytössä 
on tuntiseuranta, mikä nopeuttaa myös vesivuotojen 
havaitsemista ja ennaltaehkäisee isoja korjaustarpeita.

A-Kruunun taloissa on käytössä myös huoneisto-
kohtainen vedenkulutuksen mittaus. Myös laskutus 
tapahtuu huoneistokohtaisen kulutuksen mukaan, 
minkä on todettu vaikuttavan tehokkaasti vedenkulu-
tukseen. 

A-Kruunun taloissa huoneistojen keskimääräinen 
kulutus on 127 litraa/henkilö vuorokaudessa. Tyypil-
lisesti vastaavassa asuntokannassa se on noin 160 l/
hlö/vrk eli on noin 20 % suurempi kuin A-Kruunun 
kiinteistöissä. 

Yhtiö on mukana myös kiinteistöalan energiatehok- 
kuussopimuksen 2017 - 2025 vuokra-asuntoyhteisöjä  
koskevassa toimenpideohjelmassa VAETS:ssa. 
A-Kruunu on sitoutunut laskemaan energiankulutus-
taan vuoteen 2025 vähintään 7,5 % vuodesta 2015. 
A-Kruunun haaste laskennassa on vuosittain merkit-
tävässä määrin kasvava kiinteistökanta.
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Kiinteistöjä yhteensä: 19
Rakennustilavuus yhteensä         261 961 m3

Asukkaita yhteensä          1720 (12/2019)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh
Ajanjakso       Toteutunut   Muutos     Normeerattu    Muutos
1-12/2019      6086,6           57,2 %      6551,8               61,9 %
1-12/2018      3873                                 4046,7           

Edellisen vuoden norm. kulutus
Seurantavuoden norm. kulutus
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Korjauskulut

A-Kruunun asuntokanta on pääosin nuorta uudistuotantoa, 
jolloin korjauskulujen taso on melko alhainen. Korjauskuluihin  
täytyy kuitenkin varautua kiinteistön alusta lähtien, jotta vuokra- 
tasoon ei tule yhtäkkisiä, isoja muutoksia siinä vaiheessa, kun 
tarvitaan isompia remontteja. Muutot voivat aiheuttaa myös 
yksittäisiä suuriakin huoneistokorjauksia.

Vuokrissa kerätään korjauksiin rahaa ARAn ohjeistuksen 
mukaisesti keskimäärin yksi euro neliöltä / kk. Valmistuvien 
kohteiden osalta sitä ei enää saa kerätä. 

ILMOITA VIOISTA AJOISSA

Vioista ilmoittaminen on aina 
asukkaan etu, mutta asukas on 
huoneenvuokralain mukaan 
myös velvollinen ilmoittamaan, 
jos oman asunnon laitteet tai 
kalusteet rikkoutuvat. Pienetkin 
viat kannattaa ilmoittaa. Esimer-
kiksi pieni vuoto vesikalusteissa 
voi aiheuttaa mittavan lisäyksen 
vedenkulutukseen tai aiheuttaa 
kalliin vesivahinkoremontin.

KIIREELLISET  
VIKAILMOITUKSET  
 
Jos huo maat asun nos sa si, ta los - 
sa si tai pi ha-alueel la kii reel li stä 
kor jat ta vaa, ota yh teys talosi  
huol to päi vys tykseen. Nu me ron 
löy dät rap pu käy tä vän il moi tus - 
tau lul ta tai ko ti ta lo si koh de si vul ta 
www.a-kruunu.fi/asukkaalle

A-Kruunun keskimääräiset korjauskulut ovat vuonna  
2019 olleet 0,54 €/m2/kk. Suurimmillaan ne ovat ol-
leet 3,11 €/m2/kk. Korjauskuluihin vaikuttaa voimak- 
kaasti kiinteistön ikä.

Elinkaarikestävään kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu 
myös toteuttaa koko kiinteistökannassa pitkän tähtäi- 
men korjaustoiminnan suunnitelma (PTS). Syksyn 
budjettikierrosten yhteydessä kysymme asukastoi-
mikunnilta talojen tarpeista ko. suunnitelmaan.
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1-12/2018      3873                                 4046,7           

Edellisen vuoden norm. kulutus
Seurantavuoden norm. kulutus
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Asukasyhteistyö on A-Kruunun kivijalka ja sen kehittämisessä 
avainasemassa ovat asukastoimikunnat ja puheenjohtajat. 
Myös puheenjohtajien ja palvelupäälliköiden  yhteistyö on 
keskeistä, jotta asumiseen vaikuttavat asiat saadaan tehok-
kaasti esiin.

A-Kruunun asukashallintomallin mukaisia puheenjohta-
jien kokouksia pidettiin kaksi vuoden 2019 aikana.

Kokouksissa esiteltiin asukastoiminnan mahdollisuuksia 
sekä suunniteltiin tulevien kokousten sisältöjä. Osallistujat 
toivoivat käsiteltävän laajasti eri teemoja, jotta asumiseen 
liittyvä tietotaito lisääntyisi. Tilaisuuksilta odotetaan vuoro-
vaikutteisuutta, jotta osallistujat voivat jakaa asumisen hyviä 
käytäntöjä keskenään. Puheenjohtajien kokousten yhtenä 
tavoitteena onkin tutustuttaa toimijoita toisiinsa.

Kokouksissa käsiteltiin kaikilla kerroilla myös asukkaiden 
esiin nostamia ajankohtaisia asioita. Tilaisuuksissa olivat läsnä 
myös A-Kruunu Oy:n hallituksen asukasedustajat voidakseen 
viedä hallitukseen asukasnäkökulmaa yhtiön toiminnasta.

Asukastoimikunnat valitaan asukaskokouksissa. Toimi- 
kunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka saa kut-
sut puheenjohtajien kokouksiin A-Kruunulta.

Puheenjohtajien  
tapaamisissa  
kasvatetaan asu- 
misen tietotaitoa
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Puheenjohtajien kokousten tärkeänä tavoitteena on tutustuttaa 
asukasaktiiveja toisiinsa sekä nostaa esiin asukkaiden tärkeäksi kokemat 
asumisen asiat esiin.

Kesäkuun puheenjohtajien tapaamisessa mukana ollut toimitusjohtaja 
Jari Mäkimattila esitteli yhtiön toimintaa yleisesti sekä yhtiön tulevia 
hankkeita. Mukana oli myös talouspäällikkö Tarja Lappalainen-Liipo 
perehdyttämässä osallistujia yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. 
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Asukaspostissa uutisoitiin helmikuussa, että A-Kruunun 
taloissa toteutetaan kierrätyskamppis kevään aikana. 
Koronatilanteesta johtuen kampanja on jouduttu keskeyt-
tämään ja se jatkuu koronaepidemian jälkeen. 

Kierrätyskamppiksen tavoitteena on helpottaa asukkai-
den lajittelumahdollisuuksia ja tuoda kustannuksiin sääs-
töjä. Kamppis toteutetaan siten, että asiantuntija kiertää 
kaikki talot, kartoittaa jätehuollon tilanteen ja asukkaiden 
tarpeet sekä antaa toimenpide-ehdotukset.  

Jätehuollon toimintatavat, säännöt ja määräykset poik- 
keavat alueellisesti. Kampanjan avulla saadaan kattava kuva 
yhtiön jätehuollon tilanteesta. Kamppiksen tuloksista tiedo-
tetaan alkukesän uutiskirjeessä.

Kampanjan asiantuntijaksi on valittu Kari Mähönen, joka  
on tehnyt kiinteistöjen energia- ja ympäristöhallintaan liitty- 
viä tehtäviä yli 20 vuotta. Hän on toteuttanut vastaavan-

Kierrätyskamppis jatkuu  
koronatilanteen jälkeen

laisen kierrätyskamppiksen myös toiselle isolle 
kiinteistönomistajalle. Aikaisemmassa projektissa 
saatiin aikaan mittavat kustannussäästöt. 

Mähösen menetelmä on yksinkertainen. Hän 
kiertää kaikkien A-Kruunun talojen jätehuoneet 
ja listaa niiden sisältämät jätelajiastiat. Asukastoi-
mikunnan puheenjohtajalla on myös mahdollisuus 
tulla mukaan. Mähönen on saanut käyttöönsä myös 
kohdekohtaiset jätelaskut, joista näkee astioiden 
tyhjennysaikataulut ja pystyy tarkistamaan myös 
laskutuksen laadun. 

Toisen kerran hän käy kiinteistöllä juuri ennen 
jäteastioiden tyhjennystä, tarkistaa niiden täyttöas-
teen ja ehdottaa oikeaa määrää astioita kullekin 
jätelajille. Projektin tavoitteena on tuottaa myös 
lajittelutaulut jätehuoneisiin.
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Mähönen kävi tammikuun lopulla tarkastamassa 
Sipoon Uudensillantien talojen jätehuoneet yhdessä 
asukastoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Mähönen kehuu 
sipoolaisten toimintaa esimerkilliseksi. Jätehuone on todella siisti 
ja astioiden sisällöstä näkee, että asukkaat osaavat lajitella oikein.

UUDENSILLANTIELLÄ 
ON AKTIIVISIA 
LAJITTELIJOITA

Sipoon Uudensillantie 26:n 
jätehuoneessa on astioita kolme 
kartongeille, kaksi biojätteelle, 
yksi muoville, yksi metallille, yksi 
lasille ja yksi kotitalouspaperille 
sekä viisi sekajätteille. 
Kun uutta muovinkeräysastiaa 
ei huomattu asukastoimikunta-
laiset tekivät keräyslaatikkoon 
näkyvän kyltin. Myös talon oma 
Facebook-sivu on otettu tehok-
kaaseen lajittelutiedon levittämi-
seen. 
Aluksi jätehuoneessa oli myös 
kierrätyspiste, mutta sinne alkoi 
kertyä rikkonaista tavaraa. Kier-
rätyspiste poistettiin ja kierrättä- 
minen siirtyi Facebook-sivuille, 
jossa ilmoitetaan tavaroista, 
joista halutaan eroon, mutta ei 
haluta viedä roskiin.
Asukkaita motivoi lajitteluun 
puheenjohtajan mukaan ympä-
ristön ja rahan säästäminen.
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A-Kruunun ensimmäinen puukerrostalo Helsingin Kuninkaan- 
tammen uudella asuinalueella osallistui puu- ja betonitalon 
vertailututkimukseen. Mittatieto Oy:n ja VTT:n toteuttamassa  
tutkimuksessa verrattiin vierekkäisillä tonteilla sijaitsevien 
58 asunnon puu- ja betonirunkoisen kerrostalon eroja 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana.

Tutkimuksessa todettiin koko elinkaaren aikaisen hiili-
jalanjäljen olevan puukerrostalossa 6 % pienempi kuin beto-
nitalossa. 25 % päätöistä on rakentamisen ja 75 % käytön 
aikaisia päästöjä. 

Rakentamisen aikaisista päästöistä puukerrostalon hiili- 
jalanjälki on 22 % pienempi verrattuna betonitaloon. Tutki-
muksen laskelmissa ei otettu huomioon sitä, että puuker-
rostalossa hiili myös sitoutuu materiaaleissa taloon sadaksi 
vuodeksi eli siirtää päästöjä eteenpäin.

Asumistottumukset ja asukkaiden kyky käyttää teknisiä  
laitteita vaikuttavat tutkimuksen mukaan merkittävästi ener- 
giankulutukseen. Osa asukkaista kokee ilmanvaihtoteknii-
kan käyttämisen vaikeaksi. Automaatiotekniikkaa kuitenkin 
tarvitaan, kun taloista halutaan tehdä vähäpäästöisiä ja 
energiatehokkaita.

Asumistottumukset vaikuttivat vertailututkimuksen 
mukaan muun muassa siten, että vaikka puukerrostalo on 
rakenteidensa osalta energiatehokkaampi, energiankulu-
tuksen kokonaissumma meni tasan, koska puukerrostalon 
vedenkulutus oli suurempi.

Puukerrostalossa  
hiili sitoutunut  
sadaksi vuodeksi
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Taidemaalarinkadulla virisi 
yhteisöllisyys

Kuninkaantammen puukerrostalossa on virinnyt lyhyessä 
ajassa aktiivista asukastoimintaa. 

Kerhohuone on sisustettu kodinomaiseksi olohuoneeksi  
ja otettu tehokkaaseen käyttöön. Tilassa on pidetty asukkai- 
den synttäreitä, kokoonnuttu talonväen yhteisiin perjantai- 
illanviettoihin ja pidetty perhekerhoa. Opiskeluunkin kerho-
huonetta on käytetty. Kerhistä on käytetty myös asukkaiden 
omien juhlien järjestämiseen eli se on tuonut ikään kuin 
lisätilaa asuntoon.

Sisustaminen toteutettiin yhteistyössä palvelupäällikön 
kanssa ja kustannettiin uuden talon yhteistilan sisustami-
seen varatuilla rahoilla. Vuosittaisilla asukastoimintamäärä- 
rahoilla järjestetään asukastapahtumien tarjoiluja ja hanki-
taan muun muassa kesäkukkia pihalle.

Talon energinen puuhanainen Heidi Nyrhinen on 
mukana myös Kuninkaantammen alueen asukas- 
toimikunnassa. Alueelle on jo pidetty yhteisiä siivous- 
talkoita, yhteisiä grillaustilaisuuksia ja korttelitapah-
tuma.

- Alue on uusi ja tänne on mukava kehittää yhtei-
söllisyyttä heti alusta alkaen. Uskon, että yhteisölli-
syyden avulla asukkaat arvostavat aluetta enemmän 
ja tänne halutaan asumaan, toteaa Heidi.

Talon viimevuotisille yksivuotissynttärijuhlille 
osallistuneet asukkaat kertoivat, että talossa asuu 
paljon yhteisöllisyyttä arvostavia ihmisiä. Kesällä 
istutaan pihalla yhdessä juttelemassa ja rapussa 
pysähdytään juttelemaan. 
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Kun jokainen asukas huolehtii paloturvallisuudesta,  
grillaaminen tai kynttilöiden polttaminen sujuu 
mukavasti. Poimi tästä yhteiset ohjeet tulen käsit-
telyyn. 

Grillaaminen

• Sähkögrillin käyttäminen on aina turvallisiin vaihtoehto 
 grillaamiseen.
• Parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla ei saa tehdä avo- 
 tulta eli hiili-, puu- tai kertakäyttögrillit ovat kiellettyjä.   
 Myös kaasugrillin ja sähkösavustimen käyttö on parvek- 
 keilla kielletty.
• Kaasugrilliä voi käyttää rivitalo- ja terassipihoilla palotur- 
 vallisuudesta huolehtien. Lähettyvillä pitää aina olla  
 sammutusvälineitä kuten esimerkiksi sammutuspeite.
• Huomioi grillatessa aina naapurit. Ruuankäryt kantautu- 
 vat helposti huoneistoihin aiheuttaen asumishaittaa.  
 Tästä syystä sähkösavustimen käyttö on kielletty parvek- 
 keilla ja huoneistopihoilla kerrostaloissa. Rivitaloissa savus- 
 taminen on mahdollista naapurien suostumuksella.
• Yhteisillä pihoilla saa grillata vain grillaukseen osoitetuilla 
 paikoilla.
• Kaasugrillin käyttöön ja turvallisuusohjeisiin täytyy käyttä- 
 jän perehtyä huolella. Kaasupullojen säilyttämisessä tulee
 noudattaa viranomaismääräyksiä. 
• Kaasupullojen sekä muiden paloherkkien, vaarallisten   
 aineiden säilyttäminen irtaimistovarastoissa on kielletty.

Paloturvallisuus takaa 
huolettoman asumisen

Kynttilät ja ulkotulet

• Polta kynttilöitä vain palamattomalla alustalla.
• Älä koskaan jätä kynttilöitä ilman valvontaa. 
• Kynttilöitä ei saa polttaa kirjahyllyssä eikä sähkö- 
 laitteiden päällä eikä niin, että niiden lähellä on   
 syttyvää materiaalia. 
• Lapsia ja lemmikkejä ei saa jättää ilman valvontaa   
 palavien kynttilöiden kanssa.
• Ulkotulia tai -roihuja ei saa polttaa parvekkeilla, 
 kuistilla tai katoksen alle.
• Huomioi sääolosuhteet niin grillaamisessa kuin   
 ulkotulien ja kynttilöiden polttamisessa. Tuulisella   
 säällä voi sattua helpommin vahinkoja.
• Kaikessa tulenkäsittelyssä tulee noudattaa äärim- 
 mäistä varovaisuutta ja noudattaa paloturvallisuus- 
 ohjeita!
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Elämme poikkeuksellisia aikoja koronaepidemiasta 
johtuen. Jos tilanne aiheuttaa henkilökohtaisella tasol-
la vuokranmaksuun liittyviä ongelmia, kannustamme 
olemaan yhteydessä vuokravalvontaamme mahdolli-
simman nopeasti. Siten voimme yhdessä pohtia, mikä 
olisi paras ratkaisu ja sopia esimerkiksi yksilöllisen 
maksuaikataulun vuokrien hoitamiseksi.

Muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa kannat-
taa muistaa myös tarkistaa asumistuen määrä Kelan 
kautta. Asumisen kustannuksiin on mahdollisuus 
saada myös toimeentulotukea.

Vuokranmaksussa  
ongelmia – ota 
yhteyttä vuokra- 
valvojaan

A-Kruunun vuokravalvojaan saa 
yhteyden sähköpostitse  
osoitteessa  
vuokravalvonta@a-kruunu.fi  
tai puhelimitse numerosta  
0207 207 100  
(ma-pe klo 12 – 14.30).
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A-Kruunu Oy:ssä on toteutettu koronavirusepidemiasta joh- 
tuen poikkeustoimenpiteitä niin asiakaspalvelussa kuin myös 
kiinteistöhuollossa. Poikkeustoimenpiteiden päättymisestä 
tiedotetaan asukkaita talokohtaisesti.

Toimistomme on suljettu toistaiseksi, mutta asukkaita 
palvellaan normaalisti etätyöskennellen sähköisiä kanavia 
pitkin sekä puhelimitse. 

Kiinteistökierroksia ja muita tapaamisia, jotka eivät vaadi 
kiireellistä kanssakäymistä, vältetään niin kauan kuin viran-
omaiset pitävät tarpeellisena rajoittaa sosiaalisia kontakteja.

Vikailmoitusten osalta pyydämme, että kiireettömät pyyn- 
nöt jätetään myöhäisempään ajankohtaan. Jos vika vaatii 
kiireellistä korjaamista, täytyy ilmoituksen jättävän kertoa, 
jos asunnossa oleskelee sairastunut, altistunut tai koronan 
takia karanteenissa oleva henkilö. Näin asiaan pystytään 
reagoimaan asianmukaisesti.

Korona on aiheuttanut  
monia poikkeustoimenpiteitä

Yleisiin suosituksiin perustuen on kevään 
aikana ryhdytty myös seuraaviin varo-
toimenpiteisiin: 
• Kaikki saunavuorot perutaan toistaiseksi. 
 Peruutus koskee sekä lenkkisaunoja että huoneisto- 
 kohtaisia saunavuoroja.  
• Lisätietoa toimitamme talokohtaisilla tiedotteilla. 
• Talojen kerhohuoneet on asetettu käyttökieltoon  
 toistaiseksi ja asukkaiden tekemät varaukset on 
 peruttu. 
• Tilaamme mahdollisuuksien mukaan tihennettyä 
 lisäsiivousta kiinteistöjen yleisten tilojen tartunta- 
 riskipaikkoihin, kuten hissien painikkeisiin, kaiteisiin  
 ja ovenkahvoihin. Tarvittaessa vähennämme muita  
 siivoustoimenpiteitä resurssien riittävyyden turvaa- 
 miseksi, joka voi näkyä yleisessä siisteydessä.
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2019

Vuoden  
tärkeimmät  
tapahtumat

Kaskelantie 25, Vantaa
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28.1.  A-Kruunun asukashallintomallin mukai- 
nen puheenjohtajien kokous pidettiin Helsingissä 
A-Kruunun tiloissa. Tilaisuudessa esiteltiin yhtiön ajan- 
kohtaisia asioita sekä käsiteltiin asukkaiden esiin nosta-
mia teemoja.

15.2. Sipoon kunnanhallitus teki myyntipäätök- 
sen Söderkullassa sijaitsevasta tontista. A-Kruunun 
hanke on alueen ensimmäinen varaus. Yhtiö toteuttaa 
tontille noin 50 asunnon puukerrostalokohteen. 

22.2. Helsingin kaupunki esitti Jätkäsaaren 
nk. Palvelukorttelin varaamista YIT:n, Asuntosäätiön, 
A-Kruunun Oy:n, NAL Asunnot Oy:n sekä Saraco D&M 
Oy:n muodostamalle konsortiolle. Alueen rakentami- 
nen alkaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi, aikai-
sintaan vuoden 2020 lopulla. 

28.2. Vantaan Kaskelantielle valmistui A-Kruunun 
laadukas vuokratalo, jonka on suunnitellut suomalaisten  
asuntosuunnittelijoiden parhaimmistoon kuuluva 
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy. 

23.3. Helsingin Taidemaalarinkatu 6:n asukkaat 
juhlistivat puukerrostalon 1-vuotisjuhlia järjestäen 
kerhohuoneelle vastaanoton. Taloon on kehittynyt 
yhteisöllinen asumiskulttuuri.

17.4. Helsingin Sompasaareen nousevan 
Urbaanit lapsiperheet –hankkeen harjannostajaisia 
juhlittiin perinteisin tavoin yhdessä työntekijöiden 
kanssa.

11.6. Puheenjohtajien kokouksessa käsiteltiin 
asukkaiden toiveita ja ideoita siitä, miten yhtiö voisi 
tukea asukasaktiiveja talotason yhteistoiminnan edis-
tämiseksi. 

25.6. A-Kruunu Oy ja JM Suomi Oy allekirjoitti- 
vat sopimuksen Espoon Leppävaaraan, Puustellinkal-
lion alueelle rakennettavasta 44 asunnon korkotuki- 
vuokratalosta. Kohteen sijainti on erinomainen Turun-
tien varrella lähelle Kehä ykköstä.

>>
23A-KRUUNU  |  ASUKASVUOSIKERTOMUS



2019

Vuoden  
tärkeimmät  
tapahtumat

Fregatti Dygdenin kuja 4, Helsinki
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30.6. Helsingin Mellunmäen vanhan ostos-
keskuksen paikalle, lähelle metroasemaa valmistui 
kaksi A-Kruunun kerrostaloa, yhteensä 109 asuntoa. 
Merkittävä täydennysrakennushanke uudisti alueen 
ilmettä. Merkittävää hankkeen onnistumisessa oli tiivis 
yhteistyö alueen asukasyhdistyksen kanssa.

27.8. Helsingin Kuninkaantammessa järjestet- 
tiin uuden alueen asukasjuhla. A-Kruunun Kuninkaan- 
tammen asukkaat ottivat aktiivisen roolin alueen 
kyläjuhlien järjestämisessä. 

29.8. Keravan Kalevaan Kaakkurinpolulle val-
mistui 56 uutta A-Kruunun asuntoa. Vuokrauksessa ja 
isännöinnissä käyttöönotettu uusi A-Kruunun toiminta- 
malli osoittautui hyväksi tavaksi luoda asukkaisiin 
yhteys heti asumisen alusta lähtien. 

16.9. Jatke Uusimaa Oy:n kanssa allekirjoi-
tettiin urakkasopimus 140 asunnon rakentamisesta 
Tuusulan Rykmentinpuistoon. A-Kruunun hanke oli 
alueen ensimmäisiä käyntiin lähteviä hankkeita.

3.10. Skanskan, A-Kruunun, arkkitehtitoimisto 
Konkretin ja konseptointitoimisto Pentagon Designin 
yhteistyössä laatima BoKylä- konseptisuunnitelma sai 
suunnitteluvarauksen Espoon kaupungilta. Espoon 
Mäkkylään toteutettavan asuinkortteliin on tavoittee-
na toteuttaa yhteisöllistä, kohtuuhintaista ja hiilineut-
raalia asuntotuotantoa, jossa puurakentamisella on 
tärkeä rooli. 

31.10. Urbaanit lapsiperheet –tutkimushankkeen  
pohjalta suunniteltu 40 asunnon korkotukivuokratalo 
(isossa kuvassa alhaalla oikealla) valmistui Helsingin 
Sompasaareen Fregatti Dygdenin kujalle. 

>>
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Vuoden  
tärkeimmät  
tapahtumat

Astreankatu 1, Hyvinkää
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26.11. A-Kruunu liittyi sähkön yhteishankintaan. 
Kilpailuttamisen kautta saadaan merkittävä säästö 
kiinteistösähkökuluihin, sähköä uusiutuvilla energia-
muodoilla sekä helpotusta yhtiön resursointiin. Yhteis- 
työkumppanina toimii Hansel Oy.

2.12. A-Kruunun ensimmäiset Helsingin seudun 
ulkopuoliset hankkeet lähtivät rakenteille. YIT ja 
A-Kruunu allekirjoittivat sopimukset yhteensä 102 
asunnon rakentamisen Jyväskylän Mannisenmäkeen, 
Nurmijärven Klaukkalaan ja Tampereen Niemenran-
taan.

12.12. A-Kruunun toiminta laajeni Porvooseen.  
Yhtiölle tehtiin tonttivaraus keskeiselle paikalle Porvoo- 
seen Raatimiehenkadulle. Sisääntulosillan kupeeseen 
nousevan kohteen sijainti on myös kaupunkikuvalli-
sesti merkittävä. 

19.12. JM Suomen kanssa allekirjoitettiin sopi- 
mus Herttoniemen metroaseman läheisyyteen, Työn-
johtajakatu 5:n rakennettavasta 44 asunnon hank-
keesta. Alueelle on kehittymässä moderni kortteli- 
kaupunginosa. 

27.12. A-Kruunulle valmistui 58 asunnon vuok-
ratalo Hyvinkään keskustaan Astreankadulle. 

31.12. Arkta Reposen kanssa allekirjoitettiin 
urakkasopimus Tampereen Vuorekseen rakennetta-
vasta 92 asunnon puukerrostalosta.
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