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Valoisaa kesää!

 PÄÄKIRJOITUS

Turvallista kesää  
koteihin

Olimme juuri selviämässä korona-ajan yli, 
kun Eurooppaa kohtasi uusi poikkeustila. Sotaa 
paenneita ukrainalaisia on saapunut kevään 

aikana myös Kotkaan ja asutettu vastaanottokeskuksen 
kautta Kotkan Asuntojen taloihin. Meillä oli tilavista 
asunnoista ylitarjontaa ja siksi mahdollisuus auttaa.

Sota Ukrainassa on herättänyt epävarmuutta ja halun 
varautua mahdollisiin uhkiin. Asiakaspalveluumme on 
tullut kyselyjä esimerkiksi väestönsuojista ja talojen 
pelastussuunnitelmista. 

Kotkan Asunnoilla väestönsuojat ja niiden varusteet 
on tarkistettu Safetum Oy:n toimesta vuosina 2020-
2021. Talokohtaiset pelastussuunnitelmat löytyvät 
verkkosivuiltamme. Suunnitelmaan on hyvä tutustua 
ihan normaalitilanteessakin: siinä käsitellään laajasti 
erilaisia tilanteita, vesivuodoista sähkökatkoksiin.

Henkilöstössämme on tapahtunut kevään aikana 
muutoksia. Pitkäaikainen kiinteistöpäällikkömme Tarja 
Suortti jää eläkkeelle ja Tiia Korpela on aloittanut 
vanhempainvapaan. Tarjan saappaisiin astui Janne 
Keskitalo ja uutena määräaikaisena kiinteistösihteerinä 
aloitti Marla Kolehmainen. Kesällä asiakaspalvelumme 
täydentyy vielä yhdellä henkilöllä.

Vuoden kestänyt Vesisota-asukaskilpailu 
päättyi 30.4. Kilpailun voittajat löytyvät lehden 
takakannesta. Vedenkulutus pieneni noin 3 prosenttia 
ja kisan kärkitalot pystyivät suuriin pudotuksiin. 
Erityisesti lämpimän veden säästö tarkoittaa 
ympäristökuormituksen pienentymistä ja se  
vaikuttaa suoraan myös vesimaksujen suuruuteen.

Säästetään vettä edelleenkin ja käydään tulevan 
kesän vesisodat uimarannoilla!

 Juha Tiitta
 toimitusjohtaja

KOTIPESÄ 1/2022
Kotkan Asuntojen 
asiakaslehti

3  Leppoisaa parveke-elämää

3  Marla kouluttautuu työpaikalla

4  Skootilla treeneihin ja 
 illaksi kotiin

5 Asukastyytyväisyyskysely 2022

6  Janne jatkaa Tarjan työtä

7  Vuoden 2022 hankkeita
 
8  Kotipostia

10 Tilanne päällä:  
Poliisin harjoittelu kerrostalossa

11 Ammattijärjestäjän vinkit: 
Poista pölyiset paperivuoret

12  Vesisodan voitto Pohjoispuisto- 
kadulle ja Mällinkadulle

12  Yhteystiedot

Toimitus: Anita Heikkinen/Kotkan Asunnot
Kuvat: Juha Rimpeläinen, Mikko Mäkelä, IStock, Pixabay 
Kuvitukset: Nunnu Halmetoja, Ramboll Finland
Taitto: Nunnu Halmetoja/RiimuRaami
Paino: Offsetpaino Westman
Painosmäärä: 2800 kpl

2



Tekstit: Anita Heikkinen Kuvitus: Nunnu Halmetoja
Kuva: Juha Rimpeläinen 

Leppoisaa
parveke-elämää

Onni valtaa Misun mielen 
keväällä, kun emäntä alkaa 
huiskia harjalla pois parvek- 

keelle lennelleitä lehtiä. Siellä on  
mieluisaa nuuskia ulkoilmaa, seurata 
männyissä loikkivia oravia ja loikoilla  
auringossa. Koska olen varovainen  
kissa enkä kurkottele kaiteen yli, emäntä  
uskaltaa päästää minut mukaan.

Lakaisun jälkeen emännällä menee 
hetki lattian moppaamiseen ja kalustei-
den pyyhkimiseen: mustaa tulee talven 
jälkeen, ja vesi pitää vaihtaa pari kertaa. 

Kun parveke on siivottu ja kesäkukat 
istutettu, isäntä kantaa sinne sähkö- 

Marla Kolehmainen aloitti 
maaliskuussa 2022 Kotkan 
Asuntojen määräaikaisena 

kiinteistösihteerinä. Aiemmin pitkään 
ravintola-alalla työskennellyt Kolehmai-
nen valmistui vuonna 2016 Ekamista 
merkonomiksi myynnin ja asiakas-
palvelun alalta.

- Viime syksynä päätin jatkaa opinto-
ja Ekamissa ja suoritan myös talous- 
hallinnon merkonomin opinnot. Kotkan 
Asunnoilla pääsen tekemään tutkinnon 
osien näytöt laskutuksesta ja reskont-
rasta sekä henkilöstön tukipalveluista, 
Marla kertoo.

Marlan työhön kuuluu muun muassa 
asiakaspalvelu puhelimitse, sähkö- 

postitse ja paikan päällä toimistolla, 
sisältäen niin asiakkaiden neuvontaa 
kuin vuokrasopimusten laatimista.

- Käytettävät järjestelmät tulivat  
nopeasti tutuksi ja tunnen itseni  
tervetulleeksi. 

Marla on aina asunut Kotkassa ja myös 
vuokralla Kotkan Asunnoilla. Viime syk-
synä hän hankki puolisonsa kanssa 
omakotitalon. 7- ja 1-vuotiaiden lasten 
äitinä vapaa-aika kuluu enimmäkseen 
perheen parissa.

- Leikkikentät ovat tulleet tutuiksi. Välillä  
nautin myös yksin kävelystä metsässä 
raittiissa ilmassa. Erityisesti Santa- 
lahden luontopolku on kiva paikka.  

Uusi kiinteistösihteeri  
kouluttautuu työpaikalla

Kotkan Asuntojen uusi 
kiinteistösihteeri Marla 
Kolehmainen suorittaa työn  
ohella taloushallinnon  
merkonomin tutkinnon osia.

grillin. Siinä on vieressä mukava päivys- 
tää, sattuisiko herkkupaloja tippumaan 
lattialle. Olen kuullut isännän haavei-
levan hiiligrillistä, mutta mitään muuta 
kuin sähkögrilliä ei saa parvekkeelle 
laittaa. Senkin kanssa pitää olla hyvin 
varovainen.

Makupaloista puheen ollen: hieman 
harmittaa, kun lintujen ruokkiminen 
parvekkeella on kielletty. Millainen 
muonavarasto siinä olisikaan, ihan 
käpälän ulottuvilla.

Kerran teini löntysteli parvekkeelle 
huoneensa karvalankamaton kanssa 
juuri, kun emäntä istui siellä teellä. 
Nopeasti teini myös poistui posket 
punaisena rappukäytävään, hieman 
ärsyyntynein ilmein. Parvekkeelta 
kun ei saa tomuttaa mattoja saatikka  
ravistella pöytäliinoja tai lakanoita. 
Ajattelepa miltä tuntuisi saada omaan 
kahvikuppiin tai grillimakkaran maus-
teeksi yläkerran naapurin koirankarvat 
tai muut pölyt? Pöllytellään siis talon 
tomutuspaikalla!  
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M atias Lindfors muutti Kot-
kaan Helsingistä vuonna 
2016 jalkapallon perässä. 

Kauden 2017 hän vieraili AC Oulun  
riveissä, palaten seuraavaksi kaudeksi  
Kotkaan. Nyt vuorossa on jo viides 
kausi FC KTP:ssä.

Matias on asunut aiemmin Kotkan  
keskustassa sekä Rosannan luona  
tämän asuessa Ruonalassa. Molemmat 
asuvat nyt ensimmäistä kertaa Karhu-
vuoressa ja Kotkan Asuntojen talossa.

Ei yöllistä pärinää
Keväinen auringonpaiste saa olohuoneen 
kylpemään valossa. Muutto yksiöstä 
kaksioon toi lisää kaivattua tilaa, ja 

talon sekä ympäristön rauhallisuus ja 
luonnonläheisyys yllättivät.

- Täällä on paljon rauhallisempaa kuin 
Kotkansaarella, jossa nuoriso päriste-
lee ikkunan alta mopolla kolmen aikaan 
yöllä, Matias nauraa.

- Rauhallisuuden lisäksi asunto oli posi-
tiivinen yllätys. Kylpyhuone oli uusi ja 
kaikki oli siistiä, Rosanna lisää.

Nopea työmatka ja  
skootilla treeneihin
Rosanna muutti Kotkaan Lapinjärveltä 
vuonna 2018 aloitettuaan ensihoitajan 
opinnot Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulu Xamkissa. Hän valmistui 
vuoden 2021 lopussa ja kulkee nyt 
töissä Itä-Uudellamaalla.

- Työpäiväni voi alkaa Porvoossa,  
Loviisassa, Koskenkylässä tai Sipoossa. 
Kotoa on lyhyt matka moottoritielle, 
josta töihin hurauttaa hetkessä.

Matias käy päivittäin treeneissä Arto 
Tolsa -areenalla. Pariskunnalla on vain 
yksi auto, jolla Rosanna kulkee työ-
matkat, mutta se ei haittaa Matiaksen 
kulkemista.  

Skootilla treeneihin ja  
illaksi kotiin

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen

FC KTP:n keskikenttäpelaaja Matias Lindfors ja hänen tyttöystävänsä  
Rosanna Perttilä ovat asuneet Kotkan Asuntojen vuokrakodissa Karhuvuoressa 
helmikuusta 2022. Päivät täyttyvät työstä, treeneistä ja levosta kodin rauhassa.

FC KTP:n 
keskikenttäpelaaja 
Matias Lindfors ja 
ensihoitaja Rosanna 
Perttilä muuttivat 
helmikuussa 
Kotkan Asuntojen 
vuokrakotiin 
Karhuvuoreen.  
Entistä kotia 
avarampien 
neliöiden lisäksi 
he iloitsevat talon 
rauhallisuudesta.
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Asukas- 
tyytyväisyys-
kysely 2022
Kotkan Asunnot 
toteutti vuosittaisen 
asukastyytyväisyyskyselyn 
helmikuussa 2022. Kysely 
lähetettiin noin 30 prosentille 
Kotkan Asuntojen asukkaista 
ja vastausprosentti oli 
28. Kiitämme kyselyyn 
vastanneita ja otamme 
palautteet huomioon 
toimintamme kehittämisessä! 
Lisää kyselystä ja palautteista 
voi lukea verkkosivuiltamme: 
kotkanasunnot.fi > 
Ajankohtaista

- Kuljen treeneihin Karhuvuoressa asu-
vien joukkuekaverien kanssa kimppa-
kyydillä ja omalla autolla silloin, kun 
Rosannalla on vapaata. Kesäisin 
pääsen Kotkansaarelle skootilla 20  
minuutissa. Kertaakaan ei ole tarvinnut 
käyttää bussia, vaikka yhteydet ovat 
hyvät, Matias kertoo.

Vapaa-ajalla pari ei juurikaan ehdi 
harrastaa mitään erikoista. Rosannan 
pitkät työvuorot vaativat veronsa, ja 
Matias ei treenien jälkeen enää kaipaa 
lenkille lähtöä. Rosanna tykkää käydä  
pariskunnan lemmikin, labradorin-
noutaja, Adan kanssa lenkkeilemässä  
lähellä Langinkosken maisemissa. 
Tarvittavat ruoka- ja apteekkiostokset 
voi tehdä lähikaupassa tai Prismassa,  
jonne on pariskunnan mukaan vain 
viiden minuutin matka. 

Suunnitelmia kesälle ja  
sen yli
Kesän tullessa Rosannan ajatukse-
na on laittaa asunnon parvekkeelle  
kalusteita ja joitain kasveja. Matiaksen 

kesän täyttävät luonnollisesti treenit 
ja pelit miesten Ykkössarjassa pelaa-
vassa joukkueessa. Uusi kausi alkoi 
huhtikuussa.

- Lähdin uuteen kauteen hyvillä mielin  
viime kauden pettymysten jälkeen. 
Kausi kestää loka-marraskuun vaih-
teeseen. Sen jälkeen jatko on avoinna.

Matiasta kiinnostaisi jossain vaiheessa 
myös ulkomailla pelaaminen. Rosanna 
on ehdotukselle avoin – hoitoalan töitä  
löytyy mistä vain, ja suomalainen ensi-
hoitajakoulutus on maailmalla arvos-
tettua.

- Jalkapallon ehdoilla mennään ren-
nosti, sopimus kerrallaan, molemmat 
toteavat.  

Skootilla pääsee 
keskustaan  
20 minuutissa

Nelivuotias 
labradorinnoutaja Ada 
on Rosannan aktiivinen 
ulkoilukaveri. Usein 
kävelyretket suuntautuvat 
Langinkosken 
luonnonsuojelualueelle.
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Janne jatkaa Tarjan työtä

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen, Pixabay

Kotkan Asuntojen pitkäaikainen kiinteistöpäällikkö Tarja Suortti jää 
eläkkeelle kesällä 2022. Hänen työtään yhtiössä jatkaa Janne Keskitalo.

Tarja Suortin mukaan 
Kotkan Asuntojen 
kiinteistönpito on 
erinomaisessa ja 
ammattitaitoisessa 
hoidossa. Oulun seudulta 
kotoisin oleva Janne 
Keskitalo haluaa hoitaa 
projekteja jatkossakin 
laadukkaasti.
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T arja Suortti aloitti Kotkan 
Asuntojen kiinteistöpäällikkönä 
toukokuussa 2011. Aiemmin 

hän toimi parinkymmenen vuoden ajan 
rakennustyömailla työnjohtotehtävissä 
ja muutamia vuosia kunnossapidon 
parissa.

- Halusin siirtyä urakointipuolelta 
rakennuttajapuolelle eli ostamaan 
palveluita, joita olen ollut aikaisemmin 
itse tuottamassa. Olen pitänyt todella 
paljon itsenäisestä ja vastuullisesta työs-
täni, johon on kuulunut niin kohteiden 
kunnostusta kuin uuden rakentamista.

Kiinteistöpäällikön työssä joutuu usein 
tekemään valintoja, koska korjaus- 
tarvetta on paljon ja käytössä rajallinen 
budjetti. Suortin mukaan hyvät yhteis-
työkumppanit ovat olleet äärettömän 
tärkeitä. 

- Kotkan seudulla urakoitsijan sanaan 
on voinut aina luottaa. 

Suortti on tyytyväinen siihen, että vuo-
sien aikana korjausvelkaa on saatu 
pienennettyä, ja että yhtiö on rohkeasti 
luopunut joistakin kiinteistöistä. Luo-
puminen on järkevää, jotta saadaan 
rakennettua uutta.

Tarjalle tärkeitä asioita ovat meri ja 
mökkeily. Tulevaisuudessa hän aikoo 
viettää enemmän aikaa mökillä, jossa 
on aina pientä puuhasteltavaa. Hän 
auttaa mielellään myös lastenlasten 
hoidossa, ja uusia taitojakin on tarkoitus 
hankkia.

- Ajattelin viimein opetella neulomaan 
villasukkia. Käsityötaidot ovat suvussa 
hypänneet minun ylitseni.

Janne Keskitalo 
kiinteistöpäälliköksi
Janne Keskitalo aloitti Tarjan seuraajana 
huhtikuussa. Keskitalo on työskennel-
lyt rakennusalalla noin 22 vuotta, niin 
arkkitehtitoimistossa kuin rakennus-
liikkeissä. Ennen Kotkan Asuntoja hän 

oli yli 10 vuotta töissä Rakennusliike 
Kalevi Suntiolla.

- Aloitin lautapoikana rakennustyö-
maalla, kun olin 14-vuotias. Opiskelin 
ensin suunnitteluassistentiksi ja myö-
hemmin rakennusinsinööriksi. Mietin 
myös arkkitehtiopintoja, mutta veri veti 
työmaalle, Keskitalo kertoo uransa alku- 
vaiheista.

Janne Keskitalo ryhtyi Kotkan Asun-
noilla johtamaan saman tien eri suu-
ruisia rakennushankkeita, perusparan-
nuksista tilatarvemuutoksiin. 

- Haluan tuoda Kotkan Asunnoille 
uutta verta ja uusia ideoita. Pääsin 
nopeasti kiinni työhön hyvän perehdy-
tyksen ansiosta. Työskentelimme Tar-
jan kanssa hetken yhtä aikaa, ja itse 
opiskellen olen päässyt vielä tarkem-
min sisään työtehtäviin. Kaikki Kotkan 
Asunnoilla ovat auttaneet alkuun niin 
pienissä kuin suurissakin asioissa. 

Työpäivien jälkeen Janne rentoutuu 
lukien, luonnossa liikkuen ja kalas-
taen. Yhteisiä harrastuksia avopuo-
lison kanssa ovat moottoripyöräily ja 
metsästys.  

VUONNA 2022 KOTKAN ASUNNOILLA ON USEITA  
KORJAUSHANKKEITA ERI KAUPUNGINOSISSA.  
Hovilassa Kyllikinkatu 2-6:n taloihin on suunnitteilla  
hissit. Kilpailutuksen jälkeen asennustöiden on tarkoitus 
alkaa loppuvuodesta.

Hovinsaarella tyhjillään oleva Runeberginkatu 7 perus-
korjataan täysin. Työ alkaa kesällä 2022 ja talo valmis-
tuu vastaanottamaan uusia asukkaita keväällä 2023. 
Merenkulkijankatu 18:n peruskorjaus jatkuu Ekamin 
opiskelijoiden työnä.

Lankilassa Takapellontie 17:ssä kunnostetaan julkisivut 
sisältäen parvekkeiden peruskorjauksen ja lasituksen. 
Ristinkalliolla Kääpäkatu 12:n lämmitysjärjestelmä 
muutetaan maalämpöön. 

Lisäksi yhtiö tekee useita suurempia ja pienempiä  
korjaustöitä eri kohteissa, vesikattojen huoltomaalauk-
sista saunaremontteihin.

Kotkan seudulla 
urakoitsijan 
sanaan on  
voinut  
aina luottaa

Vuoden 2022 hankkeita
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SÄHKÖGRILLILLÄ 
GRILLAAMINEN SALLITTU

Kesän saapuessa on hyvä muistaa, että parvekkeilla saa 
grillata vain sähkögrillillä ja niin, ettei siitä aiheudu haittaa 
naapureille. Joidenkin talojen pihalla on grillipaikka, joissa 
suotavaa on iloinen meininki, naapureiden huomioon-
ottaminen, äänentason vaimentaminen viimeistään  
klo 22 sekä grillipaikan jättäminen siistiin kuntoon.

PYYKINKUIVAUS ULKONA 
SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

Jos pihallasi on pyykinkuivausmahdollisuus, sitä kannat-
taa kesällä hyödyntää. Pyykinkuivaus ulkona säästää 
energiaa ja tekee pyykeistä raikkaat. Lisäksi auringonvalo 
vaalentaa tahroja vaaleista ja valkoisista tekstiileistä, kun 
ne saavat kuivua suorassa auringonvalossa. Värilliset 
tekstiilit voivat haalistua auringossa, joten pilvipouta on 
kirjopyykille parempi kuivaussää.

HUOMIOI ALLERGISET JA 
TUOKSUYLIHERKÄT NAAPURIT

Huomioithan, että talon saunassa ei saa käyttää  
saunavihtaa. Sen lisäksi että lehdet tukkivat  
helposti viemärin, vihdan käyttö voi aiheuttaa oireita 
koivuallergisille. Pesutuvassa taas pyykinpesu- ja 
huuhteluaineiden hajusteet voivat aiheuttaa tuoksu- 
yliherkille silmien ja nenän vuotamista, hengen-
ahdistusta tai päänsärkyä. Suosittelemme, että 
asukkaat käyttävät yhteisessä pesutuvassa hajus- 
teettomia tuotteita.
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VÄESTÖNSUOJAT JA NIIDEN VARUSTEET

Talojen väestönsuojista on tullut kevään aikana paljon  
kyselyjä. Kotkan Asuntojen kohteissa on 53 väestön-
suojaa. Väestönsuojat ja niiden varusteet tarkastetaan 
Safetum Oy:n toimesta säännöllisesti, viimeksi vuosina 
2020 ja 2021. Varusteisiin kuuluvat myös joditabletit. Jos 
talossa on väestönsuoja, sen sijainti selviää talon ilmoi-
tustaululla olevasta turvallisuusohjeesta. Tarvittaessa 
viranomainen ohjaa asukkaat yleiseen väestönsuojaan 
niistä kohteista, joissa väestönsuojaa ei ole.

TUTUSTU TALON 
PELASTUSSUUNNITELMAAN

Kaikkien talojen omat pelastussuunnitelmat ovat  
luettavissa verkkosivuiltamme. Pelastussuunnitelmassa 
on toimintaohjeita mm. erilaisten onnettomuuksien varalle 
sekä ohjeita kodin arkiturvallisuuteen. Löydät suunnitel-
man menemällä Tutustu taloihin -sivulle ja etsimällä  
sieltä oman asuintalosi. Linkki pelastussuunnitelmaan  
on Kiinteistön tiedot -taulukossa. Mikäli sinulla ei ole 
käytössäsi internetiä, voit pyytää tulosteen pelastus-
suunnitelmasta asiakaspalvelustamme.  

ILTA FUTISPELISSÄ

Tarjoamme asukkaille illan futispelissä Arto Tolsa  
Areenalla 22.6., kun FC KTP:n vastustajaksi saapuu 
PK-35 Helsingistä. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoit- 
tautunutta, joille lähetämme illan tarkemman aikatau-
lun sähköpostilla ennen peliä. Ilmoittaudu sähköpostitse 
osoitteeseen kotkanasunnot@kotka.fi perjantaihin 17.6. 
mennessä. Kerro viestissä nimesi, osoitteesi ja  
taloudestasi osallistuva henkilömäärä.

Seuraa uutisia ja vinkkejä myös somessa! 
@kotkanasunnot #kotkanasunnot #elämäsikoti 
#kodikkaastivuokralla
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Voimankäytön kouluttaja, 
vanhempi konstaapeli Ari Levy on 
tyytyväinen harjoituskohteeseen, 
jossa on pohjaratkaisultaan 
erilaisia asuntoja.

Poliisikoirakoulutuksessa oleva Deku pääsee välillä mukaan harjoituksiin 
tottuakseen omaan laumaan eli partion jäseniin.  

Tilanne päällä

Partioinnin ja asiakaspalvelun 
lisäksi poliisin työhön kuuluu 
säännöllinen, tositilanteita 

jäljittelevä harjoittelu. Kotkan Asunnot  
on tarjonnut poliisin käyttöön tyhjil-
lään olevan, kunnostusta odottavan 
kerrostalon. Voimankäytön kouluttaja,  
vanhempi konstaapeli Ari Levy on 
tyytyväinen yhteistyöhön.

- Sopivat harjoittelupaikat ovat välillä 
kiven takana. Monet paikat ovat kylmiä 
ja pimeitä. Kotkan Asuntojen kohtees-
sa on ollut mukava harjoitella talvella, 
koska täällä on lämpö päällä ja valot 
toimivat.

- Harjoituspaikan kunnon täytyy myös 
olla hyvä, ettei poliisihenkilöstön tur-
vallisuus ja terveys vaarannu. Me taas 
osaltamme huolehdimme siitä, että 
emme aiheuta harjoituskohteeseen 
vaurioita.

Ei pahvihahmoja
Poliisi harjoittelee toimintaansa ker-
rostalojen lisäksi myös tyhjissä teolli-
suushalleissa, kouluissa ja omakotita-
loissa. Harjoitukset suunnitellaan sen 
mukaan, millainen tilanne kyseisessä 
paikassa voisi kohdata poliisia todel-
lisuudessa.

Käytetäänkö harjoituspaikan lavastuk-
sessa esimerkiksi realistisen kokoisia 
pahvihahmoja, kuten kansainvälisissä 
poliisisarjoissa?

- Ei käytetä, Levy naurahtaa. - Joskus 
panostamme tilanteeseen enemmän, 
joskus vähemmän. Harjoituspaikka 
määrittelee, millaisen harjoituksen voi 
järjestää ja millaista rekvisiittaa voi 
käyttää. Pyrimme herättämään mah-
dollisimman vähän huomiota ympä-
ristössä, jotta poliisille ei tulisi turhia 
yhteydenottoja.

Tällä kertaa harjoituksessa on mukana 
myös poliisikoirakoulutuksessa oleva 
1,5 -vuotias saksanpaimenkoira Deku.

- Deku on vielä nuori koira ja mukana 
tässä harjoituksessa oppiakseen toi-
mimaan ryhmässä ja tuntemaan omat 
työkaverinsa, Ari Levy kertoo.   

Kolme poliisiautoa kaartaa kerrostalon pihaan. 
Ulos astuu joukko poliiseja, jotka alkavat 
hitaasti lähestyä talon ulko-ovea. Poliisikoiraa 
täytyy pidätellä, se haluaisi rynnätä 
ensimmäisenä sisään. Kyseessä ei kuitenkaan 
ole tositilanne - meneillään on poliisin 
taktiikkaharjoitus Kotkan Asuntojen kohteessa.

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen
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Poista pölyiset  
paperivuoret
Kertyykö tasoille lehtipinkkoja ja mainoksia?  
Ovatko tärkeät paperit aina hukassa? 
Onko kirjahyllyssä opuksia, joita kukaan ei lue? 
Tässä ammattijärjestäjän vinkkejä paperikaaoksen 
kesyttämiseen.

Karsi kirjat
Kaikki eivät halua luopua kotikirjas-
tostaan, ja se on ihan ok. Jos haluat 
vähentää kirjamäärää, ota kirja ker-
rallaan käteen ja mieti: onko kirja tär-
keä ja haluatko palata sen pariin aina 
uudelleen? Voitko lainata sen kirjas-
tosta? Näiden kysymysten avulla on 
helpompi tehdä päätös säilyttämisestä 
tai luopumisesta. Hyväkuntoisia kirjoja 
voit tarjota kierrätysmyymälöihin, kir-
jastoon tai kavereille. Varmista ennak-
koon, onko vastaanottajalla tarvetta. 
Vanhoilla tietokirjasarjoilla ei ole ky-
syntää, joten ne on parempi poistaa 
paperijätteenä.

Kierrätä lehdet ja mainokset
Lehtien, kirjeiden ja mainosten osalta 
rutiinit auttavat: katso posti päivittäin 
läpi ja heitä tarpeettomat mainokset 
ja laskujen kirjekuoret heti paperin- 
keräykseen. Kun olet lukenut aikakaus-
lehden, anna se eteenpäin aiheesta 
kiinnostuneelle naapurille tai työka-
verille. Hyväkuntoisia aikakauslehtiä 
voit viedä myös kierrätysmyymälään. 
Jos haluat rajata kotiin tulevan paperin  
määrää, harkitse lehtien lukemista 
sähköisenä tai kirjastossa. Laita posti- 
luukkuun ”Ei mainoksia” -tarra.

Järjestä tärkeät paperit
Papereiden läpikäynti ja arkistointi voi 
tuntua suurelta tehtävältä. Pilko pro-
jekti osiin: päätä, että karsit ja järjestät 
esimerkiksi kaksi tuntia joka sunnun-
tai. Kuukauden päästä olet jo pitkällä!  
Monet dokumentit, kuten tiliotteet, löy-
tyvät sähköisinä, jolloin paperiversioita 
ei tarvita. Säilytä dokumentit, joista ei 
ole olemassa sähköistä versiota, kuten  
työtodistukset, kauppakirjat ym. Laskut 
kannattaa tilata sähköisenä verkko-
pankkiin. Säilytettävät paperit voi lait-
taa vaikka mappiin tai riippukansioon. 
Mapin voit jaotella välilehdillä aiheit-
tain, esimerkiksi vakuutus, terveys, 
auto jne. Mappi on helppo tarkastaa 
aina vuoden alussa, jolloin voit heittää 
vanhentuneet takuukuitit ja dokumentit 
pois.

Teksti: Anita Heikkinen Kuvitus: Nunnu Halmetoja
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Lajittele paperijäte oikein

Pehmeäkantiset 

kirjat

Kansineen  

paperinkeräykseen

Kovakantiset tai  

kontaktimuovilla 

päällystetyt  

kirjat

Kannet 

loppujätteeseen,  

sivut 
paperinkeräykseen

Lehdet, mainokset, 

tyhjät kirjekuoret 

ja harmittomat 

paperit

Paperinkeräykseen

Henkilötietoja/

arkaluontoisia 

tietoja sisältävät 

paperit

Silppuriin tai  

muuten  

hävitettäväksi



Vesisodan voitto  
Pohjoispuistokadulle ja  
Mällinkadulle

Asukkaille järjestetty, vuoden kestänyt Vesisota-vedensäästö- 
kilpailu on ratkennut. Ykkössijalle yltäneiden talojen jokainen  
asukas saa kunniakirjan sekä 40 euron lahjakortin, joka 
käy S-ryhmän liikkeisiin. Lahjakortit toimitetaan asukkaille  
huoneistoon merkityn asukasmäärän mukaan postitse.

Kiitämme kaikkia kilpailuun osallistuneita ja kannustamme 
kaikkia edelleen vedensäästöön – siitä kiittää sekä kukkaro 
että luonto!

Vähiten kuluttanut talo

1. Pohjoispuistokatu 4

2. Sudenkatu 3-5  

3. Metsärinne 6

Prosentuaalisesti eniten  

vedenkulutusta vähentänyt talo

1. Mällinkatu 16

2. Sudenkatu 2   

3. Kymenlaaksonkatu 28

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

Toimisto avoinna ma-pe 8-15 
Puh. 05 234 5407 ma-pe 9-15

kotkanasunnot@kotka.fi

NEUVONTA, VUOKRASOPIMUKSET

Kiinteistösihteerit 
Marla Kolehmainen

Tiia Korpela (vanhempainvapaalla)
Sirpa Saukkonen 

Minna Sigvart
05 234 5407

kotkanasunnot@kotka.fi

ASUMISNEUVONTA, VUOKRANMAKSUJÄRJESTELYT, 
ASUKASTOIMINTA
Laura Fernández 
asukasisännöitsijä 

040 688 3495

Aila Henriksson 
asukasisännöitsijä 

040 124 3333

KIINTEISTÖJEN JA ASUNTOJEN REMONTIT
Matti Heinonen 

tekninen isännöitsijä 
040 689 5530

Pia Rimpeläinen 
tekninen isännöitsijä 

040 732 9179
 

TALOTEKNIIKKA
Marko Sandelin 
LVI-asiantuntija 
040 526 5332

VIESTINTÄ
Anita Heikkinen 

viestintäasiantuntija 
040 625 6203

HALLINTO
Janne Keskitalo
kiinteistöpäällikkö 

040 660 1487

Juha Tiitta
toimitusjohtaja 
040 480 9450

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@kotka.fi

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

Kiireettömät asiat: Puh. 05 215 003, 
asiakaspalvelu-chat arkisin klo 8–15.30 
tuotanto@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

VIKAILMOITUKSET, HUOLTO JA SIIVOUS
Tarkista asuintalosi huoltoyhtiö ennen yhteydenottoa esimerkiksi oman talon ilmoitustaululta.


