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 PÄÄKIRJOITUS

Toiveissa entistä 
pienempiä koteja

K otkan Asunnot Oy:n talous on hyvässä kun-
nossa. Vuodelta 2017 yhtiö teki budjetoitua pa-
remman, noin 1,5 M€:n tuloksen, joka käytetään 

rakennusten ja asuntojen korjauksiin sekä lainojen lyhen-
tämiseen. Hyvän tuloksen taustalla ovat asunnoissa hyvin 
viihtyvät vuokralaiset, säästöt energiakustannuksissa ja 
lainojen poikkeuksellisen alhainen korkotaso.

Viime vuosien hyvä tulos on vahvistanut yhtiön tasetta ja 
nostanut omavaraisuusastetta. Tämä antaa hyvät edelly-
tykset vastata edessä oleviin haasteisiin. Halutessasi voit 
syventyä yhtiön talouteen tarkemmin lukemalla tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen nettisivuiltamme.

Yhtenä haasteena on tyhjillään olevien suurten asuntojen 
määrän kasvu, johon on vaikuttanut seudun asukasluvun 
väheneminen, väestön ikääntyminen ja ruokakuntien koon 
pienentyminen. Pitkällä tähtäimellä asuntokantaa tullaan 
muokkaamaan kysyntää vastaavaksi, muun muassa 
jakamalla asuntoja pienemmiksi.

Toisaalta keskeisillä paikoilla olevien yksiöiden ja pienten 
kaksioiden kysyntä on suurta. Tähän vastaamme Karhulan 
keskustaan suunnitteilla olevalla uudisrakennuksella, jonka 
on tarkoitus valmistua loppukesällä 2019. Tavoitteena on 
rakentaa tulevaisuudessa uusia asuntoja myös Kotkan-
saarelle. 

Mukavaa kesää – nautitaan Suomen suven valoisista 
päivistä ja kodikkaasta asumisesta!

Juha Tiitta
toimitusjohtaja
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Pirjoooooooo!

heitä avain, t

äällä

huutaa reinoooo!

L ämmin alkukesä on houku-
tellut ihmisväen pihoille. Isän-
tä ja emäntä käyvät työpäivän 

jälkeen nopeasti jääkaapilla, antavat 
minulle raksut ja vettä, ja suuntaavat 
ulos. Teinitkin valuvat sinne notku-
maan omissa kombinaatioissaan.

Valtakuntani parvekkeelta olen seu-
raillut, kuinka volyymi oleskelupaikoilla 
välillä nousee – varsinkin jos jollain 
on vahvempaa kesäsimaa tölkissä. 
Monesti pikkulapset ja kouluikäiset 
alkavat karttaa sakkia. Silmistä nä-
kee, että pelottaa. Nyt siis joku roti! 
Kokoontukaa ja täyttäkää maa, mutta 
sivistyneesti. Piha on kaikkien paikka.

Rappukäytävien 
kroksikasat kodin puolelle
Livahdin porraskäytävään, kun valvova 
silmä vältti. Alakerran naapuri oli jät-

tänyt oikein vetäviä sandaaleja oven 
ulkopuolelle, ja kävin kasaan päikkä-
reille. Olisittepa kuulleet sen kiljaisun, 
kun naapuri huomasi! Erotin metelistä 
sanat ”allergia” ja ”kroksikasa”. Junio-
rit saapuivat samalla sekunnilla siirtä-
mään kasan sisälle. 

Misuhan tietenkin tiesi, ettei porras-
käytävissä saa pitää tavaraa. Ei tuo-
leja, kukkaruukkuja tai muuta. Ovat 
hankalia, jos ambulanssiväen pitää 
päästä paareilla kolmoskerrokseen.

Hiekkalelut kotiin ja 
kulkupelit paikoilleen
Pakenin paikalta pohjakerrokseen, 
jossa pyörät, lastenvaunut ja hiekka-
lelut olivat iloisesti sekaisin. Sellaiseen 
on kyllä siivoojan huono mahtua 
lakaisemaan? Olkaa siistejä kuin Misu: 
pyörät pyörävarastoon, vaunut niille 

osoitetuille paikoille. Hiekkalelut vau-
nujen koriin tai kiikutus omaan kotiin. 

Voi ne jättää sinne hiekkalaatikollekin 
ja antaa kaikkien iloita leikeistä – tiedä 
vaikka se teinipopulaatiokin innostuu 
mukaan! 

Misulla on hiekkikselle pääsy kielletty, 
mutta kesällä patsastelenkin mielui-
ten parvekkeella. En tou-del-la-kaan 
halua ulkoilla kissoille pakollisissa 
valjaissa tai hihnassa. Hienohelmojen 
hommaa…   

Teksti: Anita Heikkinen Kuvitus: Nunnu Halmetoja

”Olen Misu, armoitettu isäntäperheeni kuningatar. Valtakuntani 
ikkunalaudalta käsin ihmettelen maailman ja ihmisten menoa. 
Välillä (varsinkin päivänokosteni välillä) olen huolissani 
ihmislajin ihmeellisyyksistä. Mietin, miten monissa asioissa 
voisi toimia toisin: säästeliäämmin, luontoystävällisemmin, 
kohteliaammin. Tuumailen näitä palstallani, kun kissan 
elämältä ehdin. Kehrätään kun kohdataan!”

Volyymit alemmas 
– pienimpiä pelottaa!
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Aamukahvilla 
Tuijan ja Juhan 

kanssa

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen

Juha Tiitta aloitti Kotkan Asunnot Oy:n toimitusjohtajana maaliskuun 
2018 alussa. Tapasimme Juhan ja eläkepäiviä viettämään siirtyneen 
Tuija Häkämiehen kanssa kesäisellä aamukahvilla meren rannalla, ja 
juttelimme muun muassa asukastyytyväisyydestä.

”Olen tyytyväinen siihen, että yhtiön talous on kunnossa. 
Asukkaatkin tuntuvat viihtyvän, koska asumisajat ovat pääosin pitkiä”, 

iloitsee Tuija Häkämies, joka työskenteli Kotkan Asunnot Oy:n 
toimitusjohtajana 2006-2018. Juha Tiitta jatkaa toimitusjohtajan 

pestissä huolehtien mm. yhtiön toiminnan ja talouden suunnittelusta.
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Tuija, kuinka oloneuvoksen 
päivät ovat lähteneet sujumaan?
”Ilman suurempia suunnitelmia. Nyt 
kesän alkaessa pihaa kuopsutellen. 
Täytyy todeta, että sanonta kiireisistä 
eläkepäivistä pitää paikkansa.”

Juha, mitä teit ennen työtäsi 
Kotkan Asuntojen uutena 
toimitusjohtajana?
”Toimin Haminan kaupungin tuotanto- 
ja tilapalvelupäällikkönä. Aikaisemmin 
olen työskennellyt vuokra-asunto- ja 
kiinteistöalalla yksityisellä ja julkisella 
puolella. Kotkan Asunnot Oy on minul-
le tuttu – toimin yhtiön kiinteistöpääl-
likkönä 2006-2011.”

Millaisia suunnitelmia yhtiöllä 
on tulevaisuudessa? 
Millaisia asumisen tarpeita 
ihmisillä tulee olemaan?
Juha: ”Asuminen on muuttunut paljon 
viimeisen 30 vuoden aikana ja muutos 
tulee olemaan tulevien vuosien aikana 

vielä suurempi. Meidän tulee vastata 
kysyntään ja muokata asuntokantaa 
asukkaiden tarpeen mukaisesti. Uudis-
rakentamisessa ja perusparannuksissa 
asunnoista pyritään tekemään moni-
käyttöisiä ja esteettömiä, jotta ne sovel-
tuvat monenlaisiin elämäntilanteisiin.”
Tuija: ”Tulevaisuuden tarpeita on vai-
kea ennustaa. Olisi toki hienoa pystyä 
ennakoimaan, millaisia yrityksiä ja op-
pilaitoksia Kotkassa toimii 10 vuoden 
kuluttua, ja millaisia asuntoja silloin 
halutaan.”

Kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat 
yhtiön asuntoihin ja palveluun?
Tuija: ”Olemme tehneet asukastyy-
tyväisyyskyselyn vuosittain vuodesta 
2012 alkaen. Tulokset ovat olleet mel-
ko samankaltaisia.  Olemme saaneet 
luonnollisesti sekä positiivista palau-
tetta että kehitysehdotuksia.
Juha: ”Hyvältä näyttää. Uusimmas-
sa kyselyssä asukkaat antoivat var-
sin positiivista palautetta asumisesta 

ja siihen liittyvistä palveluista, mutta 
esille tuli myös selviä kehittämiskoh-
teita. Hyödynnämme kyselyn tuloksia 
työssämme.” 

Mitä haluaisitte viestiä 
Kotkan Asuntojen asukkaille?
Tuija: ”Kotkan Asunnot Oy on itsenäi-
nen yhtiö, joka tarjoaa asuntoja kot-
kalaisille ja Kotkaan muuttaville. Vaik-
ka yhtiö on kaupungin omistama, ei 
kaupungilla ole olemassa pohjatonta 
kaivoa, josta tulee rahaa. Kaikki kor-
jaukset kustannetaan vuokratuloilla 
ja asukasmaksuilla. Vuokrien ja vesi-
maksujen korotuksia voi hillitä kiinnit-
tämällä huomiota omaan asumisen 
tapaan.”
Juha: ”Toivon asukkailta naapureiden 
huomioon ottamista ja ymmärrystä 
normaaleille elämisen äänille. Olisi 
myös mukavaa, jos pihapiirin asuk-
kaat tekisivät yhdessä asioita. Kun 
naapurit ovat tuttuja, niin asuminen-
kin voi olla kotoisampaa.”

Kotkan Asunnot Oy toteutti tammi-
kuussa 2018 perinteisen asukastyy-
tyväisyyskyselyn. Kysely lähetettiin 
satunnaisesti valittuihin kiinteistöihin, 
yhteensä 750:een talouteen, ja siihen 
oli mahdollista vastata paperilomak-
keella tai sähköisesti. Vastauksia saa-
tiin 187 kappaletta. Kyselyn tuloksia 
on jo hyödynnetty mm. huollon ja sii-
vouksen kehittämisessä, puhelinpal-
velun parantamisessa ja yhteisten 
tilojen kunnostuksissa. 

Kotkan Asunnot kommentoi:
”Pitkään asuneet ja yli 60-vuotiaat 
ovat kiinnostuneimpia vastaamaan 

asukastyytyväisyyskyselyyn ja 
osallistumaan esimerkiksi asukastoi-
mintaan. Nuorempien asukkaiden ja 
perheiden vastauksia ja palautteita 

toivoisimme lisää – kaikki vastaukset 
ovat arvokkaita!”

Kahdeksan (8) kymmenestä (10) vastaajasta on halukas 
suosittelemaan Kotkan Asunnot Oy:tä asunnon tarjoajana. 

Suositteluhalukkuus on kasvanut edellisvuosista.

Vastaajista asukastoimintaan on osallistunut 
aktiivisesti 15% ja harvemmin 18%. Asukastoimintaa 

pitää kuitenkin tärkeänä 86% vastaajista.
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Kiitos asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneille
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” Oikeastaan tämä on kau-
pungin puisto, mutta teemme 
pientä talkootyötä. Kesäisin 

haemme ruukkuihin kauniita kukkasia 
ja istuskelemme pihalla pitkälle 
iltaan. Olemme juoneet tässä monet 
synttäri- ja nimpparikahvit. Välillä 
kahville tulee myös talon entisiä 
asukkaita”, naiset kertovat.

Kymenlaaksonkadulla Kotekon lä-
hellä sijaitsevat talot rakennettiin 
vuonna 1952 alun perin ammatti-
opiston henkilökunnan asunnoiksi. 

Kotkan Asunnot Oy:lle talo on siir-
tynyt vuonna 2006. Mirja on asu-
nut samassa talossa jo peräti 42 
vuotta. Ritva muutti taloon vuon-
na 1991 ja Pirkko 2001. Kolmikon 
mielestä asuminen talossa on ollut 
mukavaa ja rauhallista.

”Paikkana tämä on kiva ja keskei-
nen. Luonto ja palvelut ovat lähellä, 
ja talossa on aina ollut hyvä henki.” 

Naiset ovat aktivoineet muitakin 
talon asukkaita yhteisöllisyyteen.

”Meidän kaikkien oma Matti laittoi 
äskettäin uuden pinnan puutarha-
pöytään. Hän on vain 60-vuotias 
– paljon nuorempi kuin me – joten 
siksi vähän juoksutamme häntä. 
Talossa asuu myös kivoja lapsiper-
heitä”, naiset kertovat mukavista 
uudemmista asukkaista.

Myös huolto pelaa hyvin ja saa kehuja.

”Huoltomieskaksikko tässä talossa 
on paras ikinä. He ovat tehneet 
työnsä hyvin ja olleet ahkeria.”   

Pienen puiston keskellä käy puheensorina. Ritva Pätäri, 
Mirja Salmi ja Pirkko Soikkeli istuskelevat puutarhapenkeillä, 

jotka he ovat yhdessä puhdistaneet kesän koittaessa.

Kymenlaaksonkadun 

kukkaset
Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen
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Kymenlaaksonkadulla asuvat Mirja 
Salmi (vas.), Ritva Pätäri ja Pirkko 
Soikkeli suunnittelevat pelargonin 
ruukutusta oleskelualueen viereen. 
Heistä Mirja on viihtynyt saman 
talon asukkaana jo 42 vuotta.



Teksti: Pia Rimpeläinen ja Anita Heikkinen Kuvat: Pia Rimpeläinen

Kiinteistötarkistuksia ja 
kantapään neulontaa
Isännöitsijä Pia Rimpeläisen päivä ei ole koskaan pelkää 
toimistossa istumista, vaan aikaa kuluu kiinteistöillä ja 
asukkaita tavaten. Vauhdikkaan päivän jälkeen on mukavaa 
rentoutua ja palautua hölkäten ja neuloen.

06.00 
Aamuni lähtee käyntiin 
kupillisella tummaa kahvia ja 
sanomalehden lukemisella.

07.15 
Työpäiväni aluksi käyn läpi 
käsiteltäväkseni saapuneet 
laskut. Sitten luen ja vastaan 
sähköpostiviesteihin sekä soitan 
muutamia puheluita.

10.00
Asukas on ottanut minuun 
aiemmin yhteyttä asuntonsa 
kuntoon liittyen. Olemme sopineet, 
että menen tänään katsomaan 
tilannetta.

11.10
Lounasaikaan palaan toimistolle 
syömään muutaman hedelmän. 
Tänään tauko jää lyhyeksi, sillä 
olen sopinut tapaavani toisen 
asukkaan toimistollamme.

11.50
Tapaamisen jälkeen lähden 
käymään muutamilla kiinteistöillä. 
Tarkistan, mikä tilanne on 
hiekan poistojen osalta, ja 
käyn katsomassa yhdessä 
kerrostalossa siivouksesta tulleen 
huomautuksen.

13.00
Iltapäivällä vierähtää 
aikaa, kun selvitän 
kiinteistötietojärjestelmässämme 
ilmennyttä ongelmaa.

16.30
Kotiin päästyäni lähden lenkille. 
Hölkkääminen luonnossa 
palauttaa tehokkaasti työpäivän 
jälkeen. Illalla rentoudun vielä 
sohvalla villasukkia neuloen.

23.00
Yhdentoista aikaan 
yöuni kutsuu.   

16.30

6.00

10.00

11.10

13.00
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Kotkan Asunnot Oy 
Gutzeitintie 8, 48100 KOTKA
www.kotkanasunnot.fi

NEUVONTA JA VUOKRASOPIMUKSET,
KIINTEISTÖSIHTEERIT

Laura Fernandez
Sirpa Saukkonen

Minna Sigvart
Laura Talarmo

Toimisto avoinna ma-pe 8-15
Asiakaspalvelu puhelimitse ma-pe klo 9-15,

puh. (05) 234 5407
kotkanasunnot@kotka.fi

ASUMISNEUVONTA
Susanne Oinonen

asumisneuvoja
044 777 0363

ISÄNNÖINTI
Martti Ahola

tekninen isännöitsijä
040 075 3445

Matti Heinonen
kiinteistöisännöitsijä

040 689 5530
Aila Henriksson  

isännöitsijä 
040 124 3333

Petri Hämäläinen 
isännöitsijä

0400 209 671
petri.t.hamalainen@kotka.fi

Pia Rimpeläinen
isännöitsijä

040 732 9179

HALLINTO
Juha Tiitta

toimitusjohtaja
040 480 9450
Tarja Suortti

kiinteistöpäällikkö
040 749 8578

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Onnea on oma koti 
– uusi asukasopas 
ilmestyy kohta

K otkan Asunnoilta ilmestyy pian uusi, Onnea 
on oma koti -niminen opas. Oppaassa on mm. 
muistilista taloon muuttaneelle, kuvallisia ohjei-

ta kodin pieniin mutta tärkeisiin huoltotoimenpiteisiin ja 
tietoa siitä, mitkä tehtävät kuuluvat vuokralaiselle. Voit 
lukea oppaasta myös mm. vettä ja energiaa säästäväs-
tä asumisesta, asumisen turvallisuudesta, yhteisestä 
asukastoiminnasta ja tarkistaa yhteiset järjestyssään-
nöt. Jos et löydä oppaasta vastausta etsimääsi asiaan, 
voit aina olla yhteydessä henkilökuntaamme. Asukasopas 
jaetaan pian kaikkiin Kotkan Asuntojen koteihin – pidä 
postiluukkuasi silmällä!   

Uusia vuokra-asuntoja 
Karhulaan

K otkan Asunnot rakentaa uuden asuinker-
rostalon Karhulaan, Karhulan Hovin tielle. 
Kerrostaloon tulee 4 kerrosta ja yhteensä 39 

asuntoa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä. 
Uuden kohteen läheisyydessä on mm. Hovinpuiston 
päiväkoti, Karhulan keskustan monipuoliset palvelut ja 
kaunis Jokipuisto. Asunnot tulevat hakuun normaalisti 
Kotkan Asuntojen asuntohaun kautta keväällä 2019. 
Tiedotamme nettisivuillamme projektin edistymisestä 
ja asuntohaun avautumisesta.   

Pulmia asumisessa tai 
vuokranmaksussa? 

Asiaa isännöitsijälle tai huoltoon?

Asumisneuvojan, talosi isännöitsijän ja 

kiinteistönhuollon yhteystiedot löydät 

asuintalosi ilmoitustaululta sekä www-sivuiltamme 

kohdasta Yhteystiedot.


