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Muutoksia koronarajoituksiin HASOn kohteissa ja palveluissa 

 
Yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi luokiteltu koronavirus (COVID-19) leviää ihmisestä toiseen 
kosketus- ja pisaratartuntana.  HASO toimii vastuullisesti noudattaen viranomaisohjeita viruksen 
torjunnassa.  
 
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 26.11.2020 uusista 
paikallisista toimista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Toimien tarkoituksena on 
ehkäistä koronaviruksen etenemistä ja leviämistä. 
 
Tiedotamme asukkaita HASOn kohteissa ja palveluissa tapahtuvista muutoksista ilmoitustauluilla 
ja internet-osoitteessa www.haso.fi/korona . 
 

Lenkkisaunavuorot, kuntosalit ja kerhotilat suljetaan toistaiseksi  
– asuntokohtaiset saunavuorot jatkuvat ja pesutuvat ovat auki 

Viranomaisohjeiden mukaisesti  

• Lenkkisaunavuorot perutaan toistaiseksi  

• Kohteiden kerhotilat, kuntosalit ja muut harrastetilat suljetaan toistaiseksi 
 
Pesutuvat sekä asuntokohtaiset saunavuorot jäävät edelleen asukkaiden käyttöön. 
 
Käytäthän yhteisiä tiloja vain ollessasi terve, ja kiinnitäthän erityistä huomiota käsi- ja 
yskimishygieniaan. Yleisten tilojen kosketuspintojen, kuten porrashuoneiden ja hissien 
kahvojen, siivousta on tehostettu. 
 
Tiedotamme joulusaunoista myöhemmin erikseen. 

 

Asukaskokoukset ja talkoot – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 

Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on nyt kielletty. Pienemmistä tilaisuuksistakin 
tulee järjestää vain ehdottoman välttämättömät ja huolehtia mm. turvavälien toteutumisesta.  
 
Isännöintitoimisto ja HASO järjestävät kaikki asukastilaisuudet sekä muut tarpeelliset 
infotilaisuudet etäyhteyksin. Talohallituksen kokoukset ja asukkaiden keskinäiset asukaskokoukset 
suositellaan myös järjestettäväksi mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. Yli 10 hengen 
tilaisuuksia ei tule järjestää. 

 

Asunnoissa tehtäviä kiireettömiä huoltotöitä ei toteuteta  

Ylimääräisten kontaktien välttämiseksi kiireettömiä huoltotöitä ei toteuteta nyt asunnoissa.  
Muutamissa kohteissa käynnissä olevat märkätilaremontit suoritetaan loppuun suunnitellusti. 
Toimijoille on korostettu koronaohjeiden tärkeyttä ja huomioon ottamista. 

 
HASO edellyttää, että huoltohenkilökunta noudattaa toiminnassaan annettuja viranomaisohjeita.   

http://www.haso.fi/korona
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Asiakaspalvelupiste on suljettuna – pyydämme asioimaan verkossa tai 
puhelimitse 

Isännöintitoimiston aulapalvelu on suljettu toistaiseksi. Pyydämme asukkaita asioimaan 
sähköpostilla tai puhelimitse: 

• Puh. 0207 480 020 (ma-pe klo 9–14.30) 
• Sähköpostitse asiakaspalvelu.haso@kiinteistotahkola.fi  

• Mikäli sinulla on kiireellinen asia tai sovittu tapaaminen, niin sinua palvellaan ovella. 
 
 

Ystävällisesti, 
 
Helsingin Asumisoikeus Oy 
Kiinteistötahkola Helsinki Itä 

 
 
 
 

Tiedotteen jakelu: kaikkien HASOn kohteiden ilmoitustaulut  

Noudata aina viranomaisohjeistuksia 
 

▪ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi 
▪ Valtioneuvosto: valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta 
▪ Valtakunnallinen koronaneuvonta puh. 0295 535 535 
▪ Helsinkiläisten koronavirusneuvonta puh. 09 310 10024 
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