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 PÄÄKIRJOITUS

Hallitus työskentelee 
asukkaita ja asumisen 
trendejä kuunnellen

K otkan Asunnot Oy:n hallitukseen kuuluu kah-
deksan jäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään 
viisi kertaa vuodessa, päättäen yhtiöön liittyvistä 

merkittävistä asioista toimitusjohtajan esityksen pohjalta 
ja uuden strategian mukaisesti. Toimitusjohtaja Juha Tiitta 
on tuonut hallituksen kokouksiin vahvan rakennusalan 
ammattilaisen näkökulman. Kokouksiin osallistuu myös 
muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Kuusi hallituksen jäsentä on valittu edellisten kuntavaalien 
jälkeen Kotkan omistajaohjausjaoston esityksen mukaisesti. 
Vaikka valinnat on tehty poliittiset jaot huomioiden, politiikka 
on aina pysynyt hallituksessa päätöksenteon ulkopuolella. 
Kaksi hallituksen jäsenistä on asukasedustajia. He tuovat 
tärkeää, suoraa asukaspalautetta työskentelyyn. Hallitus 
kuuntelee tarkalla korvalla asukkaiden toiveita, tutustuen esi-
merkiksi jokavuotisen asukastyytyväisyyskyselyn vastauksiin.

Pienten keskusta-asuntojen kysyntä on kasvanut, eikä 
oma sauna ole enää toivomuslistan kärjessä. Myös vuokralla 
asumiseen liittyvät ennakkoluulot ovat muutoksessa – yhä 
useampi haluaa asua vuokralla omistusasunnon sijaan.

Usean vuoden työn jälkeen syksyllä 2019 Karhulan kes-
kustaan valmistui uusi 39 asunnon kerrostalo. Palaute 
projektista on ollut erittäin myönteistä ja siinä pysyttiin 
tarkasti budjetissa. Asuntokantaa on jatkossakin uudistet-
tava ja muokattava kysyntää vastaavaksi. Oma toiveeni 
on, että uuden asuinkerrostalon suunnitteluprosessi olisi 
hyvä aloittaa heti, kohteena Kotkansaari.

 Seppo Simola
   Kotkan Asunnot Oy, 
      hallituksen puheenjohtaja
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Teksti: Anita Heikkinen
Kuvitus: Nunnu Halmetoja

Millaisesta 
asunnosta muutitte?
Asuimme melkein 20 vuotta rivitalossa
Suulisniemessä. Ikävuosien karttuessa 
kulkeminen linja-autolla alkoi tuntua 
hankalalta. Kun kuulimme uudesta 
kohteesta Karhulan keskustassa, 
innostuimme heti.

Mikä on parasta 
uudessa asuinpaikassa?
Kaupat, apteekki, lääkäri ja hammas-
lääkäri ovat lähellä, eikä tarvitse miettiä 
bussiaikatauluja. Kaikki on helppoa! 

Muun muassa pakettia tuonut Postin 
työntekijä ja taksinkuljettajat ovat 
kaikki kehuneet, kuinka talo ja sen 
sijainti ovat upeat.

Millainen 
uusi kotinne on?
Meillä on saman verran neliöitä kuin 
aiemmin, mutta silti asunto tuntuu 
paljon avarammalta. Ihmettelemme 
sitä joka päivä! Talon muut asukkaat 
ovat mukavia ja piha on siististi laitettu. 
Olemme viihtyneet todella hyvin.  

Leena Eskelinen puolisoineen 
muutti Karhulaan syyskuun 
alussa. Kävimme toivottamassa 
onnea uuteen kotiin
kukkakimpun kera.

Teksti: Anita Heikkinen  Kuva: Juha Rimpeläinen

Onnea uuteen kotiin, 
Leena ja Jukka!

Kolmannen 

kerroKsen Misu 

täällä moi! 

Mourutaanpa vähän 

vuokra-asunnon 

asioista matkalle 

lähtiessä.

Ä kkilähtö on se, minkä 
naapurin koira kokee, jos 
joutuu yhtä aikaa kanssani 

rappukäytävään. Ihmiskielessä se on 
jotain muuta. Oikeastaan hyvä ajatus 
isäntäväeltä, sen verran alkoi märkä 
marraskuu tympiä. Täällä nyt loikoilen 
palmun katveessa ja katsastelen ohi-
kulkevia kolleja.

Isäntäväellä oli touhua ennen reissua. 
He ottivat seinäpistokkeet irti – paitsi 
jääkaapista ja pakastimesta. Hyvä 
idea, ei käy sähkövahinkoja. He lak-

kauttivat päivälehden loman ajaksi ja 
sopivat, että naapuri käy siirtämässä 
muut postit oven edestä. Tukkeentunut 
postiluukku suorastaan huutaisi: ”Ei 
ketään kotona, tulkaa keräilemään 
pöytähopeat!”

He jättivät myös verhot auki ja ajasti-
vat paristokäyttöiset kynttilät valaise-
maan olkkaria illan tunteina. Ovelasti 
viestitty, että asukkaat ovat kotona. 
Jääkaapista he söivät ruoat, jotka oli-
sivat matkan aikana menneet pilalle. 
Tässä autoin aktiivisesti.

Kuulin äsken altaalla isännän haavei-
levan pidemmästä irtiotosta ulkomaille. 
Silloin pitää muistaa, että vuokra koti-
maassa tulee maksaa normaalisti. Yli 
2 kuukauden poissaolosta voi saada 
hyvitystä vesimaksussa. Kannattaa 
olla ajoissa yhteydessä vuokran-
antajaan, jos tällaista suunnittelee. 

Minä suunnittelen nyt lounaaksi katka-
rapuja ja pina coladaa.  

Kun 
lähdet 
reissuun
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Kotkan Asuntojen henkilökunta toivotti juhlaväen tervetulleeksi Vellamon aulassa 
ja asettui sitten ryhmäkuvaan. Etualalla toimitusjohtaja Juha Tiitta ja isännöitsijä 
Pia Rimpeläinen. Takana kiinteistösihteeri Sirpa Saukkonen, isännöitsijä 
Aila Henriksson, kiinteistösihteerit Laura Talarmo ja Laura Fernandez,
isännöitsijä Tommi Yrjölä, kiinteistösihteeri Minna Sigvart, kiinteistöpäällikkö 
Tarja Suortti ja LVISA-asiantuntija Marko Sandelin.

Kotkan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Seppo Simola jutteli kahvipöydässä Juha Tiitan kanssa. 
Joitakin vuosia sitten sataman nestekaasuterminaalin 
sähkötöiden käytönjohtajan työstä eläkkeelle jäänyt 
Simola on aina ollut aktiivinen seura- ja yhdistystoimija. 
”Olen ollut mukana niin VPK:ssa, SPR:ssä kuin 
juniorijalkapallon parissa. Lisäksi olen toiminut 
Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja useiden taloyhtiöiden 
hallituksissa”, Simola kertoi.

Ernest Hartikainen aikoi 
tankkauksen jälkeen huristella 
merikeskuksen toiminnallisen 

leikkimaailma Leikkimön 
bussilla mummolaan 

Karhuvuoreen.

Harri Jacksen on viihtynyt 
Kotkan Asuntojen 
asukkaana jo 16 vuotta. 
”Olen asunut melkein koko 
elämäni Kotkansaarella. 
Asuntoni on kivalla 
paikalla ja rauhallinen. Talo 
on tuttu lapsuudesta asti, 
koska siinä on 
asunut myös monia 
sukulaisiani.”

Solmupöydän ääressä oli 

mahdollisuus kokeilla taitojaan 

erilaisten solmujen tekemisessä.

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen 

Juhlailoa 
Vellamossa

Kotkan Asunnot Oy:n 
60-vuotisjuhlaa vietettiin Merikeskus 

Vellamossa syyskuussa 2019. 
Juhlaan oli kutsuttu kaikki yhtiön 

asukkaat. Tässä tunnelmia 
paikan päältä.
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Juhlavalaistus oli sydämellistä 
– kuten Kotkan Asuntojen 
asiakaspalvelukin. Kuvassa 
kiinteistösihteeri ja asumisneuvoja 
Laura Fernandez.

Illan aikana juhlavierailla 
oli mahdollisuus tutustua 

merikeskuksen näyttelyihin 
vapaasti tai opastetuilla 

kierroksilla. Lisäksi 
ohjelmassa oli 
lyhytelokuvia. 

Merikeskus Vellamo 
tarjosi upeat 

puitteet juhlalle.

Juhlavieraat nauttivat syntymäpäiväkakusta 

Ravintola Laakongissa, kuunnellen samalla 

tervetuliaispuhetta. Merkkipäivää oli 

juhlimassa noin 200 eri-ikäistä vierasta.

Tarja Kallioinen (oikealla) 
saapui juhlaan kaksoissiskonsa 

Tuula Hyytiäisen kanssa. 
Siskokset poseerasivat Lasia 

kaikille – Karhulan Lasi 
1889-2009 -näyttelyn 

vaikuttavan Barcelonan 
malja n:o 2:n vieressä. Tarja 

on asunut Kotkan Asuntojen 
asunnossa 5 vuotta ja kertoi 

viihtyvänsä hyvin. ”Olen 
mielissäni ja jopa yllättynyt 

siitä, kuinka hyvin taloamme 
hoidetaan.”

Solmupöydän ääressä oli 

mahdollisuus kokeilla taitojaan 

erilaisten solmujen tekemisessä.
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Teksti: Anita Heikkinen  Kuva: Juha Rimpeläinen

E tävalvontajärjestelmä aut-
taa havainnoimaan ongelmat 
nopeasti ja puuttumaan niihin 

pian, jolloin pystytään paremmin yllä-
pitämään esimerkiksi hyviä sisäilma-
olosuhteita. 

- Järjestelmä lähettää vioista ja poik-
keamista automaattisesti jatkohäly-
tykset huollolle tekstiviestinä tai säh-
köpostina, kertoo Kotkan Asunnot Oy:n 
LVISA-asiantuntija Marko Sandelin.

Esimerkiksi vesivuodot voidaan huo-
mata tehokkaasti etävalvonnan avulla.

- Vedenkulutuksessa pitäisi olla öisin 
ns. nollakohtia, jolloin vettä ei kulu. Jos 
järjestelmä huomaa poikkeaman, se 
lähettää kiinteistöstä vesivuotohäly-
tyksen. Tässä kohtaa järjestelmä ei 
ole asuntokohtainen, joten tarvitsem-
me edelleen asukkaiden aktiivisuutta 
vesivuotojen ilmoittamisesta, Sandelin 
sanoo.

Etävalvontajärjestelmä seuraa myös 
asuntojen lämpötiloja ja käyttää niitä 
lämmityksen säädössä. Järjestelmästä 
voidaan havaita myös poikkeamat 
kosteudessa ja ilmanvaihdossa.

Hukkaenergia hyötykäyttöön

Kotkan Asunnot Oy on sitoutunut 
vuokra-asuntojen energiatehokkuus-
sopimukseen (VAETS), jonka mukaan 
on tarkoitus saavuttaa tietyt ener-
giansäästötavoitteet vuoteen 2025 
mennessä. Marko Sandelin tutkii 
työssään muun muassa, kuinka kiin-
teistöjen energiankulutusta voitaisiin 
vähentää. Tulevia peruskorjauksia 
suunnitellessa arvioidaan, olisiko sa-
malla taloudellisesti järkevää siirtyä 
esimerkiksi ilmanvaihtokoneisiin, jois-
sa on tehokas lämmöntalteenotto. Ta-
voitteena on valjastaa mahdollisimman 
paljon hukkaenergiaa hyötykäyttöön.

Entä kuinka LVISA-asiantuntija huo-
lehtii energiatehokkuudesta kotona? 
- Lämmittämällä rintamamiestalon 
pönttöuunia, tuottamalla lämpöä liik-
kumalla junioreiden kanssa Pokémon-
jahdissa, ja vetämällä villasukat jal-
kaan, jos vilu yllättää!  

Etävalvonnalla 
kohti energia-
tehokkaampaa 
asumista
Asuntojen lämpötiloja ja kosteutta sekä kiinteistöjen 
lämmitystä, ilmanvaihtoa ja vedenkulutusta seurataan jo 
suurimmassa osassa kohteita etänä toimistolta käsin.

Marko Sandelinin työhön 
kuuluu Kotkan AsunnotOy:n 
kiinteistöjen teknisten
järjestelmien ylläpito, 
huolto ja kehittäminen.

Markon vinkit 
energiatehokkaaseen 
asumiseen

>> Etävalvonta huolehtii 
asunnon terveellisestä 21°-
23°:en lämpötilasta säiden 
viiletessä tai lämmetessä. 
Jos lämpötila on liian 
matala, varmista, että 
patteritermostaatit ovat 
auki ja niitä ei ole peitetty 
esim. verholla. Seuraa 
sitten tilannetta ja ilmoita 
tarvittaessa asiasta huollolle.

>> Älä säädä tai 
peitä asunnon tulo- ja 
poistoilmaventtiilejä. 
Se vaikuttaa muidenkin 
huoneistojen ilmanvaihtoon 
ja voi aiheuttaa harmia 
naapureille.

>> Jos huomaat, että hana 
tai wc vuotaa, ilmoita siitä 
heti huoltoon.

>> Huolehdi, että kodin 
sähkölaitteet ovat kunnossa. 
Vialliset laitteet ja johdot 
voivat aiheuttaa pahimmillaan 
sähköiskun tai sähköpalon.
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Teksti: Anita Heikkinen  Kuva: Juha Rimpeläinen

Ammattijärjestäjä 
auttaa tavarakaaoksessa

Ammattijärjestäjä on varsin uusi koulukunta Suomessa. 
Mitä ammattijärjestäjä tekee, ja mitä hyötyä työstä on? 

Koulutettu ammattijärjestäjä vastaa yleisimpiin kysymyksiin.

Kotipesän toimittaja 
Anita Heikkinen on 

myös koulutettu 
ammattijärjestäjä. 

Jatkossa hän 
pitää lehdessä 

ammattijärjestäjän 
vinkkipalstaa, keskittyen 

kodin eri kohteisiin.

Ammattijärjestäjän vinkit: 

näin aloitat järjestämisen

TUKI ensin tavaravirta: 

laita postilaatikkoon ”ei ilmaisjakelua” 

-lappu ja osta tavaroita vain 

tarpeeseen. Tämä koskee myös 

kirppisostoksia.

ALOITA pienestä, esimerkiksi 

siivouskomerosta tai vaatekaapista. 

Älä yritä järjestää koko kotia yhden 

viikonlopun aikana.

VARAA aikaa 2-4 tuntia kerrallaan. 

6 tuntia päivässä on maksimi, jotta 

motivaatio ja vireys säilyvät. Muista 

tauot ja eväät!

LAJITTELE 

tavarat säilytettäviin, kierrätettäviin 

ja roskiin. Käytä apuna kestokasseja 

tai laatikoita. Lajittelun jälkeen 

järjestele säilytettävät oikeille, loogisille 

paikoilleen. Toimita muut pois, jotta ne 

eivät jää nurkkiin pyörimään.
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Mitä ammattijärjestäjä tekee?
Ammattijärjestäjä auttaa karsimaan 
kotiin kertynyttä tavaraa niin, että ta-
varoita on asukkaille sopiva määrä. 
Sen jälkeen hän auttaa järjestämään 
tavarat niin, että kaikelle on oma, loo-
ginen paikkansa. Ammattijärjestäjä 
voi auttaa myös esim. ajanhallinnassa 
ja papereiden järjestelyssä.

Mitä hyötyä ammattijärjestäjän 
käytöstä on?
Kun tavaroita on kohtuullinen määrä 
ja ne on järjestetty, tavarat löytyvät 
helposti eivätkä hautaudu toistensa 
alle. Siivouspäivät sujuvat helpommin 
ja nopeammin, kun tavaroiden paikoil-
leen viemiseen ennen imurointia kuluu 
vähemmän aikaa. Karsittaessa tavara-
määrä voi yllättää, mikä voi saada 
harkitsemaan ostoksia jatkossa tar-
kemmin. Silloin voi säästää myös rahaa.

Milloin ammattijärjestäjää 
tarvitaan?
Jos tuntuu, että tavaramäärä aiheut-
taa haittaa elämiselle ja asumiselle. 
Tämä on tietenkin yksilöllistä. Järjes-
tämisellä ei pyritä minimalismiin, vaan 
asukkaalle sopivaan tavaramäärään. 
Usein apua tarvitaan, kun muutetaan 
isommasta kodista pienempään tai 
elämäntilanne muuttuu muutoin.

Mitä muuta on hyvä tietää?
Ammattijärjestäjä on vaitiolovelvol-
linen. Työ tehdään luottamuksella ja 
asiakkaan kanssa yhdessä. Mitään 
ei poisteta ilman lupaa. Tarvittaessa 
neuvomme tai autamme tavaroiden 
kierrättämisessä. Kannattaa myös 
muistaa, että palvelu on verotuksessa 
kotitalousvähennyskelpoinen.  



Vihta vai vasta? 
Ei kumpikaan!

Huomioithan, että talojen yhtei-
sissä saunoissa ei saa käyttää 

vihtaa/vastaa. Niiden käyttö aiheuttaa 
ylimääräistä siivoustyötä ja irtoavat 
lehdet viemäritukoksia. Lisäksi vihdan 
käyttö voi aiheuttaa oireita jälkeesi 
kylpeville koivuallergisille saunojille. 
Nauti vihtomisesta vasta kesäisellä 
mökkireissulla!

Vuokria 
tarkistetaan 
2020 alusta 

Vuoden 2020 alusta astuvat voi-
maan vuokrankorotukset, jotka 

ovat kohteesta riippuen 0-2,5 %. Vesi-
maksu on keskimäärin 24,40 €/hlö/kk. 
Vesimaksut perustuvat rakennusten 
toteutuneeseen kulutukseen ja kus-
tannuksiin. Autopaikka- ja saunavuo-
romaksut säilyvät ennallaan. Lisäksi 
pesutuvan käyttö, kaapeli-tv ja perus-
netti ovat edelleen maksuttomia. 

Ota pyykit koneesta 
ennen klo 22.00

Jos peset pyykkiä talon pesulassa, 
muista noutaa ne koneesta ennen 

klo 22.00. Monissa taloissa sähköt 
katkeavat yleisistä tiloista automaat-
tisesti iltakymmeneltä, jonka jälkeen 
pyykkikoneen luukku ei enää avaudu.

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
Matti Heinonen

kiinteistöisännöitsijä
040 689 5530

Aila Henriksson   
isännöitsijä  

040 124 3333

Pia Rimpeläinen
isännöitsijä

040 732 9179

Marko Sandelin
LVISA-asiantuntija 

040 526 5332

Tommi Yrjölä
isännöitsijä

040 020 9671

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
Vikailmoituslomake netissä: 

www.kotkankiinteistopalvelu.com
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

Suulisniemen Huolto Oy
Vikailmoituslomake netissä: 
www.suulisniemenhuolto.fi

Kiireelliset asiat: Päivystys 24 h, puh. 0400 553 713 
Kiireettömät asiat: Puh. 045 318 7889 arkisin klo 8-16 

toimisto@suulisniemenhuolto.fi


