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 PÄÄKIRJOITUS

60-vuotias 
Kotkan Asunnot on 
asukkaitaan varten

K otkan Asunnot on päässyt aikuiseen ikään. Yhtiön 
taival alkoi 1950-luvun lopulla ja se on monien 
vaiheiden jälkeen kasvanut Kotkan merkittävim-

mäksi vuokranantajaksi.
 
Juhlistamme 60-vuotistaivalta tällä Kotipesän juhlanume-
rolla sekä rennolla juhlatilaisuudella yhdessä asukkaiden 
kanssa Merikeskus Vellamossa 24. syyskuuta. Juhlan aihe 
on myös Karhulan keskustaan valmistuva uudisrakennus. 

Kotkan Asuntojen uudistettu strategia hyväksyttiin yhtiön 
hallituksessa keväällä 2019. Sen mukaisesti olemme myös 
tulevaisuudessa voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen 
yhtiö, joka on olemassa asukkaitaan varten. 

Aiempaa vahvemmin strategiassa on nostettu esiin ympä-
ristönäkökulma, joka osaltaan ohjaa yhtiön toimintatapoja 
ja rakentamista. Energiankulutuksen pienentäminen ja ta-
loteknisten järjestelmien toiminta ovat tässä keskeisessä 
roolissa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi saimme yh-
tiöön uutta osaamista, kun Marko Sandelin aloitti huhti-
kuussa yhtiön LVISA-asiantuntijana.

Strategisissa tavoitteissa on myös linjattu, että tulevina 
vuosina asuntokantaa muokataan vastaamaan kysyn-
tää. Tämä tarkoittaa keskeisillä paikoilla olevien pienten 
asuntojen tarjonnan lisäämistä mm. uudisrakentamisella, 
ja toisaalla suurten asuntojen määrän vähentämistä ra-
kennuksia myymällä, purkamalla tai jakamalla asuntoja 
pienemmiksi.

Kotkan Asunnot Oy on valmis vastaamaan kotkalaisten 
asumistarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Viihtyisää asumista ja aurinkoista kesää!

Juha Tiitta
toimitusjohtaja
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Kolmannen 
kerroKsen Misu 

täällä moi! 
Mourutaanpa 

tällä kertaa vähän 

juhliMisesta.

Teksti: Anita Heikkinen
Kuvitus: Nunnu Halmetoja

K evään ylioppilasjuhlat ja 
valmistujaiset juhlittu, mutta 
eivät bileet tähän lopu. Grilli-

juhlat, rippijuhlat, juhannusjuhlat – sii-
näpä sitä onkin yhden kesän tarpeiksi. Ja 
kissanristiäiset, niistä tykkään erityisesti.

Rippijuhlista ei usein synny paljon 
mekkalaa. Mutta ikinä ei voi tietää, 
kuinka kasikymppinenkin voi innos-
tua bailaamaan pyöreitä vuosiaan. 
Tärkeä sääntö kaikissa juhlissa on 
ottaa naapurit huomioon ja rajoittaa 
kovaääninen puhe ja musiikki sallit-

tuun aikaan. Hiljaisuuden tulee vallita 
kaikissa taloissa ja pihoilla klo 22-07.

Ilmoita äänistä, 
ohjaa parkkeeraamaan oikein
Luvassa yli-innokkaita puheita ja 
tunnelmaa nostattavaa musiikkia? 
Ilmoita silloin juhlista naapureille 
ennakkoon rappukäytävän ilmoitus-
taululla. Jos olet oikein ahkera, jaa 
vielä erilliset lappuset ainakin sei-
nänaapureille sekä ala- ja yläkerran 
naapureille. Näin vältyt turhilta häi-
riöilmoituksilta.

Jos juhlissa käy päivän aikana paljon 
vieraita, vinkkaa heille ennakkoon, 
missä ovat autojen vieraspaikat ja mi-
hin kohti kadun vartta voi pysäköidä. 
Jos naapurin autopaikka ei ole käy-
tössä, voit kysäistä naapurilta saako 
sitä lainata.

Myös Kotkan Asunnot juhlii tänä 
vuonna synttäreitään. Kuulin huhun, 
että sinne kutsutaan kaikki asukkaat. 
Mukavia juhlia, katsotaan tuunko 
kuokkimaan!   

Juhlitaan kunnolla, 
mutta kunnolla

Kuva: Jussi Tiainen

Kotkan Asunnot 60 vuotta

TERVETULOA 
JUHLIMAAN!

Syntymäpäivien kunniaksi kutsumme 
kaikki asukkaat juhlimaan kanssamme

tiistaina 24.9.2019 klo 17-19
Merikeskus Vellamoon

Ohjelmassa mm.
• kakkukahvit

• opastettuja kierroksia näyttelyihin

Tervetuloa yksin, kaksin tai 
koko perheen kanssa!

PS. Merkkaa päivä jo kalenteriin 
– varsinainen kutsu saapuu myöhemmin.
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Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Jukka Koskinen, Kotkan Asunnot Oy, Juha Rimpeläinen

Teollisuuskaupunki 
houkuttelee muuttajia
Päivärannantielle 1959 rakennettu 
yhtiön ensimmäinen kohde ei ehkä 
ylpeile ulkonäöllään, mutta pitkän 
rivitalon pihapuoli yllättää. Jokaisella 
asunnolla on oma, metsään rajoittu-
va piha, jonka takana on uimaranta. 
1950-60 -luvuilla kotitalouksissa ei 
ollut omia pyykkikoneita, joten kylpy-
huoneista tehtiin pieniä ja sauna sekä 
pesutupa sijoitettiin huoltorakennuk-
seen. Karhulan teollisuusalue, Kotkan 
satama ja Enso Gutzeit olivat sotien 
jälkeen suuria työllistäjiä, joten uusille 
asunnoille oli seudulle suuntautunees-
sa muuttoliikkeessä kova tarve. 

60 vuotta 
koteja kotkalaisille
Kotkan Asunnot on tarjonnut koteja kotkalaisille 
jo 60 vuotta. Sinä aikana yhtiö on rakentanut uusia 
kohteita ja peruskorjannut olemassa olevia, 
ihmisten asumistoiveiden ja -tarpeiden mukaan.

Lapsiperheet 
valtaavat Karhuvuoren
Kotkaan virtasi edelleen väkeä töihin 
tehtaille, satamaan ja Hietasen sahal-
le. Karhuvuoreen keskelle kangas-
metsää kohosi kerrostaloja, joiden 
yleisin asuntotyyppi oli tilava kolmio 
erillisellä keittiöllä. Yksiöitä rakennet-
tiin hyvin vähän ja kaksiotkin mitoi-
tettiin useamman ihmisen tarpeisiin. 
Perheet olivat suuria ja pihoilla riitti 
vilskettä – pienessäkin kerrostalos-
sa saattoi asua 20-30 lasta. Uudelle 
asuinalueelle rakentuivat myös jouk-
koliikenneyhteydet sekä tarvittavat 
palvelut kaupoista kouluihin. 

Mikroaallot ja muut 
ihmeet valtaavat kodit
1980-luvulla sekä kulutustavaroiden 
tarjonta että ihmisten mahdollisuus 
hankkia niitä lisääntyi. Pyykinpesu-
koneet, astianpesukoneet, mikroaal-
touunit ja muut kodinkoneet yleistyi-
vät. Asunnoissa huomattiin, että yksi 
pistorasia keittiössä ei enää riitäkään, 
joten erilaiset jatkojohtoviritelmät oli-
vat arkipäivää. Pienten asuntojen 
osuus kasvoi, mutta kolmiotkin olivat 
edelleen kysyttyjä. Vuosikymmenen 
aikana rakennutettiin paljon kiinteis-
töosakeyhtiömuotoisia kohteita, jotka 
myöhemmin fuusioitiin Kotkan Vuok-
rataloihin. Tyypillinen esimerkki ajan 
rakennuksista ovat Valkamakadun 
kerrostalot Hovinsaarella.

1950-1960

1970

1980
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Kotkan Asuntojen tarina 
alkoi vuonna 1959 nimellä 
Ruonalan Rivitalot Oy. 

Vuonna 1961 yhtiön nimi muutettiin 
Kotkan Vuokratalot Oy:ksi kuvaa-
maan paremmin yhtiön toimintaa. 
1960-1970-luvuilla yhtiö rakennut-
ti yhteensä 12 uutta kohdetta. Kun 
vuonna 1977 Kymin kunta, Karhulan 

kauppala ja Kotkan kaupunki liitet-
tiin yhteen, siirryttiin käytäntöön, 
jossa Kotkan kaupunki rakennutti 
uudet vuokratalot ja perusti jokaises-
ta kohteesta kiinteistöosakeyhtiön. 

Erillisten kiinteistöosakeyhtiöiden 
hoito ja hallinnointi osoittautui kui-
tenkin työlääksi, joten vuonna 1991 

ne fuusioitiin Kotkan Vuokrataloihin. 
Uuden yhtiön ensimmäiseksi toimi-
tusjohtajaksi valittiin Ari Tiittanen. 
Hänen jälkeensä toimitusjohtajana 
ovat toimineet Pasi Peltomäki (2003-
2006), Tuija Häkämies (2006-2018) 
ja Juha Tiitta (2018-). Vuonna 2007 
yhtiön nimi muutettiin Kotkan Asunnot 
Oy:ksi.   

Jokainen haluaa 
oman saunan
1990-luvulla myös vuokra-asunnois-
sa alkoi asuntokohtaisten saunojen 
buumi, joka oli alkanut omistusosak-
keissa jo 1980-luvulla. Yhtiö raken-
nutti 1990-luvulla noin yhden uuden 
kohteen vuodessa. Vuonna 1997 
valmistui mm. kaksikerroksinen ri-
vitalo Mussalon Metsärinteeseen. 
Asuntojen pohjaratkaisut muuttuivat 
tehokkaammiksi mm. tupakeittiöiden 
yleistyessä ja neliömäärät pieneni-
vät. Pienten asuntojen osuus kasvoi 
hakijoiden perhekoon pienentyes-
sä. Ihmisillä oli henkilöautoja entistä 
enemmän, jonka seurauksena asunto-
kohtaiset parkkipaikat tulivat kaava-
määräyksiin.

Loitsutie peruskorjataan 
Asuntomessuille
2000-luvulla yhtiö ei rakentanut uusia 
kohteita, koska markkinoille oli tullut 
paljon myös vapaarahoitteista vuokra-
tarjontaa. Sen sijaan ikääntyvän ra-
kennuskannan korjaustoimintaan sat-
sattiin. Useisiin kohteisiin toteutettiin 
putki- ja julkisivuremontteja. Vuonna 
2002 yhtiö teki mittavan peruskor-
jauksen Loitsutien taloihin 2 ja 4, 
jotka toimivat samana vuonna Kot-
kassa järjestettyjen asuntomessujen 
oheiskohteena. LVI- ja ikkunaremontin 
lisäksi asunnot remontoitiin täysin ja 
parvekkeisiin asennettiin lasitukset. 
Pohjakerroksen yleiset tilat uusittiin 
ja niihin rakennettiin yhteiset kerho-
tilat. Esteettömyyteen kiinnitettiin 
huomiota rakentamalla hissit ja auto-
maattiovet.

Merellisiä asuntoja 
Hirssaareen
Vuonna 2012 valmistui Hirssaareen 
kaksi kerrostaloa käsittävä Köysikuja 
5-7. Asunnon hakijoiden joukossa yli 
kahden hengen taloudet alkoivat olla 
harvinaisuus, joten uudiskohteeseen 
rakennettiin enimmäkseen kaksioita. 
Köysikuja oli yhtiön ensimmäinen koh-
de, johon asennettiin moderni, läm-
mön talteenotolla varustettu ilman-
vaihtojärjestelmä ja asuntokohtainen 
vedenmittaus. Köysikujalle raken-
nettiin vielä asuntokohtaiset saunat. 
Nyt valtaosalla asukkaista sauna ei 
enää ole toivelistalla korkealla, joten 
2019 valmistuvassa Karhulan uudis-
kohteessa asuntokohtaisia saunoja 
ei ole enää lainkaan. 2010-luvun lo-
pulla suuria asuntoja on myös jaettu 
pienemmiksi mm. Kymenlaaksonkatu 
31:ssä, ja monessa talossa tyhjiä liike-
tiloja on muutettu asunnoiksi.   

Ruonalan Rivitaloista Kotkan Asunnoiksi

1990

2000

2010
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Kiinteistönhuolto uudistui
Jatkossa asukkaita palvelee kaksi huoltoliikettä

Aiemmin Kotkan Asuntojen 
kohteista huolehti kahdek-
san eri huoltoyhtiötä. Uudel-

la aluejaolla ja kahden huoltoyhtiön 
valinnalla tavoitellaan tehokkuutta, 
laatua ja kustannussäästöjä.

”Huollon toiminta on suunniteltavissa 
tehokkaaksi, kun kohteita on riittävän 
paljon ja ne ovat lähellä toisiaan. Sy-
nergiaetua saadaan myös siitä, kun 
samat yhtiöt tarjoavat sekä huoltoa 
että siivousta. Työn valvonta, yh-
teistyö ja toiminnan kehittäminen 
on helpompaa, kun kumppaneita on 
vähemmän”, sanoo Kotkan Asunnot 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Tiitta.

Kotkan Kiinteistöpalvelu ja 
Suulisniemen Huolto palvelevat
Kotkan Asunnot kilpailutti kiinteis-
tönhuoltopalvelut hankintalain mu-
kaisena avoimena menettelynä. Va-
lintakriteereinä oli laadun ja hinnan 
yhdistelmä. Kilpailutuksen voittivat 
Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy ja Suu-
lisniemen Huolto Oy. Suulisniemen 
Huolto hoitaa Karhuvuorta ja sen lä-
hialueita ja Kotkan Kiinteistöpalvelun 
vastuulla ovat muut kaupunginosat. 
Sopimukseen sisältyvät normaalit 
kiinteistönhuolto- ja siivoustehtä-
vät. Tarvittaessa Kotkan Asunnot voi 
hyödyntää yhtiöiden tarjoamia muita 
palveluja. Monille Kotkan Asuntojen 
asukkaille molemmat yhtiöt ovat jo 
tuttuja, sillä niillä on ollut hoidettava-
na useita yhtiön kohteita jo pitkään.   

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen

Kotkan Asuntojen kiinteistönhuolto uudistui toukokuun alussa. Talot 
on jaettu kolmeen huoltoalueeseen, jotka ovat kahden kotkalaisen 
kiinteistönhuoltoyhtiön hoidossa.

MUISTA: 
päivystysnumeroon 

vain kiireelliset 
asiat!

KUMPI 
HUOLTOLIIKE?
Katso se talosi 

ilmoitustaululta 
ennen 

yhteydenottoa!

OTA YHTEYTTÄ OMAN 
TALOSI HUOLTOLIIKKEE-
SEEN NÄISSÄ ASIOISSA

Jos vika on kiireellinen eli voi 
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai 
kiinteistön kunnolle, ota yhteys 
päivystykseen. Kiireettömis-
sä asioissa voit odottaa seu-
raavaan arkipäivään, ja ottaa 
yhteyttä normaaleihin palve-
lunumeroihin, vikailmoituslo-
makkeella tai sähköpostilla.
 
• wc-istuimen vuoto tai vika
• vesihanan vuoto tai vika
• viemärin tukos tai vuoto
• patterin vuoto
• sähkövika
• oven avaus
• autopaikan ja 
 saunavuoron varaus
• nimenmuutos ovikylttiin
• ongelma lukossa
• ikkunan tai oven vika ja 
 tiivistys
• lieden tai jääkaapin vika 
 tai toimintahäiriö
• liian alhainen tai korkea 
 lämpötila huoneistossa
• ilmanvaihtoon liittyvä 
 ongelma
• huoneiston muu vika 
 tai puute
• yleisten tilojen vika 
 tai puute (esim. rikkinäinen  
 lamppu)
• saunan, pesuhuoneen 
 tai pyykinhuoltotilan vika  
 tai puute

KOTKAN 
KIINTEISTÖPALVELU OY

Kiireelliset asiat: 
Päivystys 0500 607 350 (24 h)

Kiireettömät asiat: 
Puh. 05 215 003 ja 

asiakaspalvelu-chat 
arkisin klo 8-15.30

tuotanto@kotkankiinteisto-
palvelu.com

vikailmoituslomake ja 
chat netissä: 

www.kotkankiinteisto-
palvelu.com 

SUULISNIEMEN 
HUOLTO OY

Kiireelliset asiat: 
Päivystys 0400 553 713 (24 h)

Kiireettömät asiat:
Puh. 045 318 7889 

arkisin klo 8-16
toimisto@suulisniemenhuolto.fi 

vikailmoituslomake netissä: 
www.suulisniemenhuolto.fi
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Työntekijä on kantava voima!

Huoltoyhtiöt ja työntekijät esittäytyvät.

”Olemme tehneet  yhteis-
työtä Kotkan Asuntojen 
kanssa jo vuosien ajan. Uu-

den sopimuksen myötä meillä on nyt 
enemmän hoidettavia kohteita, joten 
olemme rekrytoineet lisää henkilökun-
taa ja vahvistaneet konekantaamme. 

Jokaisella siistijällämme ja kiinteistön-
hoitajallamme on oma vastuukiinteis-
tö, jota he hoitavat. Meillä työskente-
lee 10-20 kiinteistönhoitajaa ja noin 
30 siistijää. Työntekijöiden määrä 
vaihtelee kausiluontoisesti tarpeen 
mukaan. 

Olemme iloisia ja ylpeitä saadessam-
me työskennellä Kotkan Asunnot Oy:n 
ja heidän asukkaidensa kanssa. Meille 
kaikki asiakkaat ovat yhtä tärkeitä!” 

– Leena Martin, palvelupäällikkö,
 Suulisniemen Huolto Oy

”Siistijän työn voi ottaa 
kuntoilun kannalta”
”Työpäiväni alkavat seitsemältä, jol-
loin haen firman auton. Käyn koh-
teissani kaksi kertaa viikossa. Toisella 
kerralla pesen portaat ja porraskäytä-
vät, toisella kerralla saunat, pesutuvat 
ja muut yleiset tilat. Kerran vuodessa 
työhön kuuluu ikkunanpesua ja lat-
tioiden vahausta. Yleiset varastotilat 
siistitään neljä kertaa vuodessa. Pää-
kohteessani käydessä pyykkään sii-
vousliinat ja muut välineet viikoittain.

Työ on fyysisesti raskasta. Yksin työs-
kentelevän siistijän työpäivä onkin usein 
osa-aikainen, noin 5-6 tuntia. Tykkään 
työstäni tosi paljon, ja otan sen myös 
kuntoilun kannalta. Hissittömien talojen 
rappuja ravatessa kunto pysyy hyvänä!

Kotkan Asuntojen talot ovat minulle tut-
tuja. Joissakin kohteissa iäkkäämmät 

asukkaat osaavat jo odottaa minua ja 
tulevat kohteliaisuudesta avaamaan 
ovia. Jotkut varaavat pyykkivuoron 
samalle päivälle käyntini kanssa, jotta 
voivat ohimennen rupatella. Asukkai-
den kohtaaminen on mukavaa, koska 
työ on muuten aika yksinäistä.

Siistijän työstä voi saada helposti ne-
gatiivista palautetta. Olen iloinen siitä, 
että olen saanut hyvää palautetta 
työn jäljestä sekä suoraan asukkailta 
että isännöitsijältä.”   

– Virpi Pöysä, siistijä, 
Suulisniemen Huolto Oy

Suulisniemen 
Huolto Oy: 

Kaikki asiakkaat ovat yhtä tärkeitä

Siistijä Virpi Pöysälle työ 
hissittömissä taloissa on 
samalla kuntoilua.
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”Olemme hoitaneet Kot-
kan Asuntojen kiinteistöjä 
vuodesta 1998, eli yhteis-

työtä on takana jo 20 vuotta. Uusi 
sopimus on meille merkittävä. Sen 
myötä saimme hoidettavaksemme li-
sää kohteita erityisesti siivouspuolella.

Meillä on palveluksessamme Kot-
kan alueella 100 henkilöä, joista 35 
ihmistä siivoustyössä, 20 teknisessä 
huollossa ja 20 henkilöä ulkoaluehuol-
lossa. Lisäksi 20 ammattilaista työs-
kentelee sähkö- ja rakennuspuolella 
sekä 10 henkilöä Haminassa.

Kokeneet työntekijämme osaavat 
erinomaisesti vuokrataloasumisen 
erityispiirteet. Uusi sopimus helpot-
taa myös isännöitsijöiden työtä, kun 
kumppaneita on jatkossa vain kaksi. 
Toivon, että yhteistyö jatkuu yhtä hy-
vänä kuin aiemminkin.” 

– Mikko Pirinen, toimitusjohtaja, 
Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy

”Huoltomiehellä 
ei ole normityöpäivää”
”Työskentelen huoltomiehenä tek-
nisessä kiinteistöhuollossa. Hoidan 
kiinteistöissä ja asunnoissa ilmeneviä 
vikoja, viemärinavauksista ja putkiri-
koista lampunvaihtoihin. Hoidan myös 
mm. asuntojen esittelyjä ja luovutuksia, 
saunavuorojen uudelleenohjelmointia 
ja nimien vaihtoja ovikyltteihin. Piha-
puolen työntekijät ovat erikseen, mutta 
toki tartun tarvittaessa myös harjanvar-
teen. Sähköviat ohjaan ammattilaisille.

Talvisin työvuorot alkavat jo yöllä, kun 
hoidettavana ovat myös lumityöt ja 
liukkaudentorjunta. Ympäri vuoden 
hoidan myös vuorollani päivystyksiä, 
jolloin normivuoron 7-15 jälkeen on 
vuorossa vielä päivystys klo 15-07.

Huoltoautossa on aina mukana työka-
luja sekä pieni varasto varaosia, jotta 
pikkuviat asunnoissa ja kiinteistöissä 
saadaan korjattua saman tien. Aina 
osaa ei ole, jolloin täytyy käydä tukussa.

Työssäni ei ole normipäivää. Aamul-
la saan toimistolta työmääräyslistan 
hoidettavista asioista ja suunnittelen 
kohdekierroksen sen mukaan. Jos toi-
mistolta ilmoitetaan päivän aikana 
kiireellisestä työstä, joka vaarantaa 
ihmisten turvallisuuden tai kiinteistön 
kunnon, se menee aina kiireettömien 
töiden edelle. Silloin aikataulut mene-
vät uusiksi.”   

– Joni Pulliainen, huoltomies, 
Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy

Kotkan 
Kiinteistöpalvelu: 

Yhteistyötä jo yli 20 vuotta

Huoltomies Joni Pulliainen 
tarttuu tarvittaessa myös 
harjanvarteen.
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Kotkan Asunnot 
– Elämäsi koti

Kotkan Asunnot Oy:n uusi strategia valmistui 20.3.2019. 
Uuden strategian mukaisesti yhtiön visio on olla Elämäsi koti.

Vision ”Elämäsi koti” mukaan Kotkan Asuntojen tavoittee-
na on, että jokainen voi löytää yhtiön asuntotarjonnasta 
kodin aina elämäntilanteen ja perhekoon muuttuessa – 
asukkaan on mahdollista asua yhtiön asunnoissa vaikka koko 
elämän ajan.

Uuden strategian mukaan yhtiöllä on kolme arvoa: vas-
tuullisesti, välittäen ja ammattitaidolla. Näistä välittäen 
on arvo, jota yhtiö toteuttaa mm. vuosittain tehtävässä 
asukaskyselyssä. Viimeisin kysely tehtiin tammikuussa 
2019.   

VISIO

Kotkan Asunnot 
- Elämäsi koti 

STRATEGIA

TOIMINTA-AJATUS

Tarjoamme kotkalaisille ja
Kotkaan muuttaville

kestävää, kohtuuhintaista ja
turvallista asumista

STRATEGISET 
PAINOPISTEET

1. Asukaslähtöistä 
palvelua

2. Kysyntää 
vastaava 

asuntotarjonta

3. Kestävää 
kiinteistönpitoa

VASTUULLISESTI
 

VÄLITTÄEN AMMATTITAIDOLLA
 

10



vastausten keskiarvo (asteikko 1-4)

T ämän vuoden asukastyy-
tyväisyyskysely lähetettiin 
satunnaisesti valittuihin kiin-

teistöihin, yhteensä 710 talouteen. 
Kyselyyn oli mahdollisuus vastata 
sähköisesti, paperilomakkeella tai 
puhelinhaastatteluna. Vastauksia 
saatiin yhteensä 237, mikä on 50 vas-
tausta enemmän kuin vuonna 2018.

Oheisesta kuvasta voi nähdä, kuinka 
asukastyytyväisyys on noussut lähes 
kaikilla osa-alueilla vuoteen 2018 
verrattuna. Ainoastaan kiinteistöhuol-
toon oltiin kokonaisuutena hieman 
tyytymättömämpiä kuin edellisenä 
vuonna.

Asumisneuvonta sai kiitosta
Asukkaiden oli mahdollisuus vastata 
kyselyyn asteikolla 1-4. Vastauksis-
ta laskettiin keskiarvo. Yhteenvetona 
eniten positiivista palautetta sai kiin-
teistösihteerien asiakaspalvelu (3,52) 
ja asumisneuvonta (3,69).

Kotkan Asunnot osti asumisneuvo-
jan palvelua aiemmin Sotek-säätiön 
kautta, mutta palvelu päättyi syksyl-
lä 2018. Asumisneuvontaa on sen 
jälkeen saanut yhtiön kiinteistösih-
teereiltä. Onko yhtiöllä aikomus pe-
rustaa erillisen asumisneuvojan pesti 
uudelleen?

”Tähän asti kiinteistösihteerinä työs-
kennellyt Laura Fernández toimii 
1.6.2019 alkaen asumisneuvojana”, 
Kotkan Asunnoilta kerrotaan.

Heikoimmat arvosanat annettiin piha-
alueiden viihtyvyydestä ja varustelusta 
(keskiarvo 2,83), pyydettyjen korja-
ustarpeiden toteutumisesta (2,85) ja 
kiinteistöhuollon ulkotöistä talviaikaan 
(2,78).

”Mennyt talvi oli huoltoyhtiöille lumitöi-
den osalta poikkeuksellisen työläs ja 
resurssipulan johdosta töitä viivästyi. 
Toukokuun 2019 alusta alkaen Kotkan 

Asunnoilla on vain kaksi kumppania 
huolto- ja siivoustehtävissä. Uusien 
sopimusten myötä pyrimme entistä 
tiiviimpään yhteistyöhön huoltoliik-
keiden kanssa ja kehitämme yhdessä 
huollon toimintaa.”   
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Asukastyytyväisyyskysely 1/2019

Asukastyytyväisyyskyselyn 

tulokset 2019

”Asumisneuvojana 
toimii 1.6.2019 

alkaen 
Laura Fernández.”
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Tervetuloa 
uuteen vuokrakotiin 

Karhulaan!
Asukkaat pääsevät kantamaan muuttolaatikoitaan Kotkan Asuntojen uusiin asuntoihin syyskuun 

alussa. Vuokrat on pidetty kohtuullisina rakentamalla tehokkaasti suunniteltuja neliöitä.

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen

Kiinteistöisännöitsijä 
Matti Heinonen toivottaa 

uudet asukkaat 
tervetulleeksi 

Kotkan Asuntojen 
uuteen kohteeseen. 
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K otkan Asunnot Oy:n raken-
nuttama uusi vuokrakohde 
Karhulan keskustaan valmis-

tuu elokuussa. Uudessa kerrostalossa 
on neljä kerrosta ja 39 asuntoa – sekä 
yksiöitä, kaksioita että kolmioita. Pie-
nin asunto on kooltaan 29 neliötä ja 
suurin 60 neliötä. Vuokrat vaihtelevat 
noin 430-820 euron välillä. Vuokraan 
sisältyy internetyhteys ja kaapeli-tv.

Kohtuutta uusien asuntojen vuok-
riin on tavoiteltu rakentamalla hyvin 
suunniteltuja, tiiviitä neliöitä sekä 
luopumalla asuntokohtaisten sau-
nojen rakentamisesta.

”Ilman asuntokohtaista saunaa neliöt 
saadaan tehokkaampaan käyttöön ja 
asukkaiden vuokrat pysyvät järkevi-
nä. Koko Suomessa ollaan siirtymäs-
sä tähän linjaan uusia kerrostaloja 
rakennettaessa”, kertoo rakennus-
töiden valvoja, Kotkan Asunnot Oy:n 
kiinteistöisännöitsijä Matti Heinonen.

Oman saunavuoron voi varata nor-
maalisti talon yhteisestä saunasta. Li-
säksi taloon tulee yhteinen pesutupa 
ja kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto 
sekä asuntokohtaiset varastot. Pie-
nelle pihalle rakentuvat vielä kesän 
aikana leikki- ja istuskelupaikat, istu-
tusalueet sekä paikat pyörätelineille 
ja tuuletustelineille. Kerrostaloon tulee 
myös hissi lisäämään kulkemisen mu-
kavuutta, ja kaupungin kaavoittamalle 
yhteiskäyttöalueelle tulee asukkaiden 
varattavaksi 19 autopaikkaa.

Jokaiseen asuntoon tulee asunto-
kohtainen vedenkulutuksen mittaus, 
jolloin asukas voi itse vaikuttaa vesi-

laskun suuruuteen. Nykyaikainen 
tekniikka on otettu huomioon myös 
muutoin.

”Kohteessa on koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto tehokkaalla läm-
mön talteenotolla. Ilmanvaihtojärjes-
telmä on keskitetty, joten sen huolto 
tapahtuu iv-konehuoneessa huolto-
liikkeen toimesta. Asukkaille tämä tar-
koittaa raikasta ja puhdasta sisäil-
maa, eikä esimerkiksi suodattimien 
vaihtoja tarvitse tehdä asunnoissa”, 
kertoo yhtiön kiinteistöpäällikkö Tarja 
Suortti.

Koti lähellä 
Karhulan keskustan palveluja
Uusi kerrostalo sijaitsee erinomaises-
sa paikassa, lähellä Karhulan keskus-
tan palveluja. Aivan talon vieressä on 
uusi päiväkoti, ja Karhulan torille on 
matkaa vain muutama sata metriä. 
Päivittäistavaraliikkeet, terveyskeskus 
ja yläkoulu sijaitsevat kaikki puolen 
kilometrin säteellä ja alakoulu noin 
kilometrin päässä. Ulkoilumahdolli-
suuksia tarjoaa kaunis Jokipuisto, ja 
aivan kohteen lähellä maisemaa ko-
mistaa historiallinen Karhulan Hovin 
rakennus.

Asuntoihin valitut asukkaat pääse-
vät tutustumaan uusiin asuntoihin-
sa näyttötilaisuudessa, josta Kotkan 
Asunnot ilmoittaa valituille erikseen.

”Jos kaikki menee suunnitelmien mu-
kaan, uudet vuokrasopimukset alka-
vat syyskuun alussa”, Heinonen sanoo.

Karhulan uudiskohteen pääurakoit-
sijana toimi YIT Rakennus Oy. Se to-

teuttaa kohteen ns. KVR- eli kokonais-
vastuu-urakkana, jolloin urakoitsijalle 
kuuluu sekä kohteen suunnittelu että 
rakentaminen piha-alueita myöten.

Kotkan Asunnot rakennutti edellisen 
kerran uuden vuokrakohteen Hirssaa-
reen vuonna 2012. Seuraavaa uudis-
kohdetta ei ole vielä suunniteltu.

”Pitkällä tähtäimellä on tarkoitus ra-
kentaa myös uutta. Silloin sijainti on 
tärkein kriteeri. Sijainniltaan, kustan-
nuksiltaan ja kaavamääräyksiltään 
sopivan tontin löytäminen on kuiten-
kin haastavaa”, sanoo Kotkan Asun-
tojen toimitusjohtaja Juha Tiitta.   

KARHULAN HOVIN TIE 7

Kerroksia 4
Asuntoja  39
Rakennuttaja  Tarja Suortti / 
 Kotkan Asunnot Oy
Pääurakoitsija  YIT Rakennus Oy
Vastaava työn-
johtaja Kimmo Kuusjärvi / 
 YIT Rakennus Oy

Asunnot Määrä Koot Vuokra
1 h + kk 14 kpl 29- 427-
  35,5 m2 513 e/kk

2 h + kk 19 kpl 41- 574-
  47,5 m2 653 e/kk

3 h + k 6 kpl 56- 746-
  60 m2 816 e/kk
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Makua kesään!
Kasvata yrttejä parvekkeella

Yrttien kasvatus on helppoa ja herkkua saa 
nopeasti lautaselle, kun hankkii hyvät taimet. 

Viljelmän voi perustaa ruukkuun tai parvekelaatikkoon. 

V armin tapa onnistua on 
hankkia taimimyymälästä 
valmiiksi kasvatetut, vah-

vat taimet. Kaupan vihannesosastolta 
ostetut ruukkuyrtit saattavat lähteä 
kasvuun, mutta se ei ole varmaa ja 
kasvu voi olla heikkoa. Jos haluat ko-
keilla, kastele yrtti, poista muoviruuk-
ku varoen ettei juuristo kärsi, ja istuta 
yrtti uudelleen suurempaan ruukkuun. 

Yrtit menestyvät parhaiten hiekanse-
kaisessa turvemullassa. Saatavilla on 
myös erityistä yrttimultaa.

Istuta ryhmiin ja kastele usein
Yrtit viihtyvät, jos niitä istuttaa 
useampia samaan, suureen istutus-
astiaan. Suuressa astiassa multa ei 
kuivu liian nopeasti. Kuivuminen on 
varsinkin pehmeä- ja hentolehtisille 
yrteille kohtalokasta, joten muista pi-
tää multa kosteana. Älä kuitenkaan 
hukuta yrttejä liikaan märkyyteen. 

Voit lannoittaa yrttejä 1-2 kertaa vii-
kossa käyttäen normaalia kesäkuk-
kalannoitetta. Annostele lannoitetta 
puolet vähemmän kuin kesäkukille.

Yrttejä voi istuttaa myös kesäkukkien 
joukkoon ruukkuihin ja parvekelaatik-
koihin. Ainoastaan minttu leviää niin 
voimakkaasti, että se kannattaa istut-
taa omaan astiaan.   

Kasvatusvinkit antoi Anu Tepponen / 
Taimimyymälä Tepponen

Minttu
Mausta mintulla juomia ja jäätelöä. 
Mintunoksat vesikannussa antavat 
tavalliselle vedelle raikkaan 
mukavan maun. Perinteisesti 
minttua käytetään myös lampaan 
ja muiden liharuokien mausteena. 

Persilja
Ripottele koristeellista ja 
maukasta persiljaa keiton päälle 
juuri ennen tarjoilua, tai koristele 
sillä voileipäkakku. Persiljaa voi 
pakastaa ja ottaa pakkasesta aina 
tarvittavan määrän käyttöön.

Timjami
Timjamia voit ripauttaa lisukeriisin 
ja perunoiden mausteeksi. Se sopii 
hyvin myös jauhelihakastikkeeseen 
ja lihapatoihin. Timjamia on 
helppo kuivata talvea varten 
nippuina.

Helpoimmat yrtit parvekkeelle

Oregano
Oregano on tuttu pizzamausteena 
ja pastan kanssa. Kokeile 
oreganoa myös silakkaruoissa ja 
makaronilaatikossa! Oreganoa voi 
timjamin tavoin kuivata ja käyttää 
pitkin talvea.

Basilika
Herkkusuiden perinteinen 
makutrio on basilika, tomaatti 
ja mozzarellajuusto lorauksella 
oliiviöljyä. Suuren sadon voit 
surauttaa pestoksi ja pakastaa 
annoksina. Ohjeita löydät netistä.

Teksti: Anita Heikkinen Kuva: Nunnu Halmetoja
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Teksti: Tommi Yrjölä ja Anita Heikkinen Kuvat: Tommi Yrjölä

8.00

08.40

14.45

16.20

Palotarkastuksia, 
pikalounas ja poliisi
Tommi Yrjölä on työskennellyt Kotkan Asuntojen 
isännöitsijänä vuoden 2019 alusta. Joskus isännöitsijän 
työpäivät ovat tavallista vauhdikkaampia. Tällä kertaa 
Tommin päivään sisältyi palotarkastuksia, pikalounas ja 
poliisin kutsuminen paikalle.

08.00 
Vastaan työpäivän aluksi toimistolla 
sähköposteihin ja hyväksyn laskuja. 
Puoli yhdeksän aikaan juon nopeat 
aamukahvit työkavereiden kanssa 
vaihtaen kuulumisia.

08.40 
Ajelen Karhulaan ”Raiteille” eli 
asuinalueelle, jonka katujen nimet 
päättyvät raitti-sanaan*. Raiteilla 
osallistun palotarkastuksiin yhdessä 
palomestarin kanssa. Pelastuslaitos 
tekee tarkastuksia pistokokeina, ja 
tällä kertaa ne tehdään osoitteissa 
Lennartinraitti 1, 4 ja 7.

11.00 
Seuraavaksi ajan kohteeseen, 
jossa on edessä ikävämpi tehtävä: 
edellisen yön ilkivaltatuhojen 
kartoitus ja dokumentointi. Tuhoja 
on sen verran paljon, että soitan 
paikalle poliisit. Odottelen noin 
tunnin ja käyn heidän kanssaan 
vahingot läpi.

13.15 
Lounasaika venähti edellisen 
tehtävän takia normaalista. Ehdin 
kuitenkin syödä toimistolla eväät ja 
juoda kahvit.

14.00 
Ajelen takaisin Karhulaan 
vahinkokohteeseen, jossa tapaan 
rakenteiden kuivauspalveluja 
tarjoavan yrityksen edustajan. 
Vahinkokartoitus ja purkutyöt oli jo 
tehty. Sen jälkeen korjaustöistä on 
laadittu korjaussuunnitelma, johon 
liittyviä asioita varmistimme vielä 
paikan päällä. 

14.45 
Palaan toimistolle ja kirjaan päivän 
aikana tulleet huoltopyynnöt ym. 
Tampuuri-ohjelmaan. Työpäivän 
lopuksi käyn vielä sähköpostit läpi.

16.20 
Nollaan päivän tekemällä 
kuntosalitreenin Pyroll-Areenalla. 
Liikunta auttaa palautumaan. 
Talvisin harrastan laskettelua ja 
hiihtoa, kesäisin rullaluistelen ja 
pelaan frisbeegolfia. Noin tunnin 
treenin jälkeen palaan kaupan 
kautta kotiin.    

*Raitti on vanha, 
kylätietä tarkoittava sana.
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Kotkan Asunnot Oy, Gutzeitintie 8, 48100 KOTKA
www.kotkanasunnot.fi

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

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

NEUVONTA JA VUOKRASOPIMUKSET

KIINTEISTÖSIHTEERIT
Sirpa Saukkonen

Minna Sigvart
Laura Talarmo 

ASUMISNEUVOJA
Laura Fernandez

040 688 3495

ISÄNNÖINTI
Aila Henriksson  

isännöitsijä 
040 124 3333

Pia Rimpeläinen
isännöitsijä

040 732 9179
Tommi Yrjölä

isännöitsijä 
040 020 9671 

Matti Heinonen
kiinteistöisännöitsijä

040 689 5530

Marko Sandelin
LVISA-asiantuntija

040 526 5332

HALLINTO
Juha Tiitta

toimitusjohtaja
040 480 9450
Tarja Suortti

kiinteistöpäällikkö
040 749 8578

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@kotka.fi

HUOLTO JA SIIVOUS
Tarkista omaa asuintaloasi hoitava huoltoyhtiö 

ennen yhteydenottoa! Tiedon löydät
esim. asuintalosi ilmoitustaululta.

Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy
Kiireelliset asiat: Päivystys 24 h, puh. 0500 607 350

Kiireettömät asiat: Puh. 05 215 003 ja 
asiakaspalvelu-chat arkisin klo 8-15.30
tuotanto@kotkankiinteistopalvelu.com

vikailmoituslomake ja chat netissä:
 www.kotkankiinteistopalvelu.com

Suulisniemen Huolto Oy
Kiireelliset asiat: Päivystys 24 h, puh. 0400 553 713

Kiireettömät asiat: Puh. 045 318 7889 arkisin klo 8-16
toimisto@suulisniemenhuolto.fi 

vikailmoituslomake netissä: 
www.suulisniemenhuolto.fi

Juhlitaan synttäreitä 
Merikeskus Vellamossa!

K otkan Asunnot täyttää tänä vuonna 60 vuotta. 
Juhlistamme tätä kutsumalla kaikki asukkaamme 
yhteiseen juhlatapahtumaan Merikeskus Vella-

moon 24.9.2019 klo 17–19. Luvassa on mm. kakkukah-
vit ja opastettuja kierroksia Vellamon näyttelyihin. Kutsu 
asukkaille kolahtaa postilaatikkoon kesän aikana – selaa 
postiasi silmät tarkkana, ja tule juhlimaan kanssamme 
yksin, kaksin tai koko perheen kanssa!   

Tutustu muovipakkausten 
keräykseen

M uovipakkausten keräyskokeilu alkoi Hovinsaa-
rella ja Kotkansaarella huhtikuun alussa. Toivomme 
asukkailta aktiivisuutta ja perehtymistä jäteka-

toksessa oleviin lajitteluohjeisiin, jotta kokeilu onnistuu!

 Perusohje lajitteluun:
 1. Laita puhtaaksi huuhdellut kodin muovipak-
  kaukset, kuten elintarvike- ja pesuainepakkaukset, 
  niille merkittyyn keräysastiaan. 
 2. Huolehdi, ettei seassa ole ruoantähteitä tai 
  muuta jätettä. 
 3. Laita muut muovituotteet, esim. rikkinäiset lelut, 
  loppujätteeseen.

Kerätty pakkausmuovi hyödynnetään uusien muovi-
tuotteiden raaka-aineena. Kokeilun perusteella teemme 
päätöksen keräyksen jatkamisesta ja sen mahdollisesta 
aloittamisesta muissakin kiinteistöissä.   


