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Yhteishengellä yli talven

K ustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen 
voimakasta. Tämä vaikuttaa laajasti 
yhteiskunnan eri sektoreilla ja erityisesti 

asumisessa. Kotkan Asuntojen vuoden 2023 talous- 
arviossa kehitys näkyy ylläpitokustannusten kasvuna 
lähes kaikissa menoerissä. Euromääräisesti merkit-
täviä korotuksia tulee esimerkiksi lainakorkoihin ja 
sähkön hintaan, joiden arvioidaan nousevan noin 
70 prosenttia edellisvuodesta. Kustannusnousua 
ei siirretä täysimääräisesti kerralla vuokriin, vaan 
vuokrantarkistusten ohella menoihin etsitään säästö-
toimia. Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti 
vuokrat nousevat 3,5 prosenttia vuodelle 2023.

Kevään ja kesän aikana Kotkaan saapui satoja 
ukrainalaisia sotaa pakoon. Kotkan Asunnot 
on vuokrannut Kotkan vastaanottokeskukselle 
yli 80 tyhjänä ollutta asuntoa ukrainalaisen 
asuttamiseksi. Ilman näiden asuntojen vuokra-
tuottoa olisimme joutuneet tekemään vielä 
suuremman vuokrankorotuksen. Haluankin kiittää 
vastaanottokeskusta hyvin toimineesta yhteistyöstä 
ja meidän asukkaita siitä, että olette toivottaneet 
ukrainalaiset tervetulleiksi naapurustoon!

Talven teema koko Euroopassa on energiansäästö. 
Sähkön hinta ja riittävyys ovat keskusteluissa esillä 
vahvasti. Ratkaisu sähköpulaan on kulutuksen vähen-
täminen, mikä ei ole meille sisukkaille suomalaisille 
temppu eikä mikään. Kun kaikki osallistuvat talkoisiin, 
sähköä riittää. Myös Kotkan Asunnot tekee osansa 
energian säästämiseksi. Jos eteen tulee isompia 
haasteita, niistä selvitään hyvällä varautumisella ja 
yhteishengellä.

Yhteisöllisyydelle on erityinen tarve tässä maailman-
tilanteessa myös vuokrataloissa. Kannustan asukkaita 
tekemään asioita yhdessä ja tarvittaessa auttamaan 
naapuria.

Mukavaa joulunaikaa ja valoisaa vuotta 2023!
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 toimitusjohtaja

KOTIPESÄ 2/2022
Kotkan Asuntojen 
asiakaslehti

3  Elämää energiatalkoillen

3  Vuokravälittäjän tutkinto 
 hyödyksi työssä

4  Aurinkoiset syystalkoot

6  Kotipalvelu löysi 
 tukikohdan Raiteilta
  
7  Astetta alemmas 
 – tule mukaan säästämään 

energiaa!

8 Energiansäästövinkkejä kaikille

10 Sanaristikko ja labyrintti

11 Miten Kotkan Asunnot 
 säästää energiaa?

12  Tulevaisuuden tekijät 
 oikealla työmaalla

14 Kotipostia 

16  Lahjoitimme heijastimia ja 
 kynäpenaaleja

16  Yhteystiedot

Toimitus: Anita Heikkinen/Kotkan Asunnot
Kuvat: Juha Rimpeläinen, Maria Huttunen, 
Kymenlaakson Jäte/Mikko Nikkinen, IStock, Pixabay
Taitto: Nunnu Halmetoja/RiimuRaami
Paino: Offsetpaino Westman
Painosmäärä: 2800 kpl

Elämää 
energiatalkoillen

Hirveä hulina talossa. Emäntä 
seuraa sähkön tuntihintoja 
netissä, ja isäntä suunnittelee 

kellon ja reseptivihkojen kanssa, kuinka  
valmistaa mahdollisimman monta  
ruokalajia yhdellä uunin lämmityksellä. 
Energiatalkoot on sana, joka vilahtelee 
puheissa tämän tästä.

Nuoriso on jo sisäistänyt, että latu-
rin johto otetaan pistokkeesta, kun 
älylaite on ladattu täyteen. Ja että 
lempihupparia ei pestä erikseen seu-
raavaksi päiväksi vaan vasta kun pyykki- 
kone tulee täyteen. Kylpyhuoneessa on  
munakello, johon tulee ajastaa kolme 
minuuttia suihkulle. Ei enää varttitunnin 
linnoittautumisia kylppäriin.

Paula Kuisminilla on vahva 
osaaminen asuntojen myynnin ja 
vuokravälityksen parissa.

Emännälle oli soitettu illan viimeisenä 
olevan saunavuoron siirrosta aiemmin 
päivälle vapautuneeseen tuntiin. Ensin 
emäntä siunaili sen olevan totuttuun 
rutiiniin nähden huono, mutta sitten 
hän hoksasi, että näin hän ehtii parem-
min katsomaan lauantai-illan viihde-
ohjelmia. Tai sitten tuijottamaan niitä 
sähkön tuntihintoja. Tunnin lyhennys 
saunavuoroissa tarkoittaa kuitenkin 
52 tuntia energiansäästöä vuodessa. 
Talkoissa mukana! 

Isäntä tarkisti eilen ikkunoiden tiivistei-
den kunnon. Teini ei välittänyt operaa-
tion aikana makuuhuoneeseen tulvah-
taneesta jäätävästä ilmasta, vaan 
käänsi kylkeä ja kaivautui syvemmälle 
lämpöisen peiton alle. Teinit todella 
tietävät kuinka fyysistä energiaa sääs-
tetään. Arvostin, ja kaivauduin jalko- 
päähän.  

Vuokravälittäjän tutkinto 
hyödyksi työssä

K iinteistösihteeri Paula 
Kuismin aloitti työt Kotkan 
Asunnoilla kesällä 2022. Paula 

on opiskellut aikoinaan merkonomiksi,  
jonka jälkeen hän on työskennellyt  
kaupan alalla ja yli 10 vuotta asunnon-
välitysliikkeissä.

- Aiemmasta työhistoriasta ja koulutuk-
sesta on ollut uudessa työssäni paljon 
hyötyä. Asiakaspalvelu ja vuokraso-
pimusten laatiminen oli entuudestaan 
tuttua. Suoritin kesällä myös vuokra-
välittäjän tutkinnon (VuT) Kiinteistöalan 
Koulutuskeskuksessa, Paula kertoo.

Paulan tehtäviin kuuluu muun muassa 
asiakaspalvelu puhelinvaihteessa ja 
sähköpostitse, asiakkaiden kohtaami-
nen toimistolla ja vuokrasopimusten 

laadinta. Työ on ollut hänen mukaansa 
mielenkiintoista ja työyhteisö mukava.
 
- Kiinteät työajat ja viikonloppuvapaat 
ovat olleet itselle uusi ja mieluisa juttu. 
Aluksi haasteellinen Tampuuri-kiin-
teistönhallintaohjelmisto on tullut ajan 
kanssa tutuksi. Bonuksena työkaverit 
ovat tietenkin aivan mahtavia!

Paulan vapaa-aika menee enimmäk-
seen perheen, eli aviomiehen ja päivä-
koti-ikäisen lapsen kanssa. Kesäkauden 
viettoon kuuluu veneily ja saaristossa 
mökkeily. 

- Sitten kun on niin sanottua omaa ai-
kaa, tapaan mielelläni ystäviä hyvän 
ruuan äärellä.  
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Tessa Niemelä ja Pirjo 
Rask tarttuivat talkoissa 
haravaan. ”Tässä talossa 
on todella hyvä yhteishenki. 
Naapureilta saa aina apua, 
jos tarvitsee”

Aurinkoiset 
syystalkoot 

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen

Syksy on monissa Kotkan Asuntojen 
taloissa talkoiden aikaa. Velhontiellä talon väki 

nautti upeasta syyssäästä.

Kasperi, Nora ja Mea pitivät enemmän lehtien heittelystä kuin haravoinnista.

Innokkaimmat talon asukkaat 
olivat aloittaneet työt jo edellisenä 
iltana villiintyneiden pensaiden leik-

kaamisella. Työtä riitti kuitenkin myös 
varsinaiseen talkoopäivään, joka alkoi 
virallisesti yhdeltätoista syyskuun vii-
meisenä lauantaina.

”Halukkaat saavat tulla mukaan omien 
aikataulujensa ja menojensa mukaan”, 
kertoi asukasaktiivi Pirjo Rask.
 
Pirjo Rask on asunut Velhontiellä kuusi 
vuotta. Hänen muuttaessaan talossa 
ei vielä ollut yhteistä toimintaa. Pirjo 
kysyi tästä mahdollisuudesta isännöit-
sijältä ja alkoi toimen naisena järjestää 
talkoita.

Lapsille omat haravat
Keväällä talkootöihin kuuluu kesäkuk-
kien istutus ja pihan siistiminen talven 
jäljiltä. Tänä syksynä talkoopäivän ta-
voitteena oli pensaiden leikkuun lisäk-
si muun muassa lehtien haravoiminen 
nurmikolta ja lasten leikkipaikalta. 

”Asukkaat tykkäävät, että piha on 
siisti. Hoidamme pihaa pitkin kesää ja 
talvisin teemme mielellämme lumitöitä. 
Huoltoyhtiö on toimittanut meille tar-
vittavia välineitä. Lapsillekin on omat 
pienet haravat ja kottikärryt”, Pirjo 
kertoo.

Useimmiten talkoissa on mukana pari-
kymmentä asukasta. Tällä kertaa osal-
listujamäärää verotti hieman läheisellä 
urheilutalolla järjestetty koko perheen 
tapahtuma. Talossa asuvat ukrainalai-
set ovat myös mielellään osallistuneet 
talon yhteiseen toimintaan, mutta nyt 
heillä oli kalenterissa toisaalla järjes-
tetty toimintapäivä.

Haluaisitteko
pitää talkoot?

Jos asuintalostanne löytyy 
innokkuutta kevät- tai 
syystalkoiden pitämiseen, 
ottakaa yhteyttä asukas-
isännöitsijään. Hänen 
kauttaan järjestyvät 
talkooeväät ja tarvittaessa 
esimerkiksi peräkärry 
haravointijätteille. Oman 
talon asukasisännöitsijän 
yhteystiedot löydätte 
porraskäytävän ilmoitus-
taululta ja Kotkan Asuntojen 
verkkosivuilta.

Kerhotila entisessä 
kylmähuoneessa
Talossa on myös oma kerhotila, joka 
on toiminut aiemmin kylmävarasto-
na. Asukkaat ovat sisustaneet tilan 
mieleisekseen. Nyt siellä on mukava 
kokoontua juttelemaan ja vaikka juo-
maan kahvia samalla kun odottelee, 
että oma pyykkivuoro pesutuvassa 
päättyy.

”Tuolit maalasimme iloisen värisiksi 
yhdessä asukkaiden kanssa. Sohvan 
saimme lahjoituksena. Olemme jär-
jestäneet täällä syntymäpäiviä ja pik-
kujouluja sekä askarteluiltoja lapsille”, 
Pirjo Rask kertoo.
 
”Niin, ja korona-aikaan kerhotilassa sai 
rauhassa tehdä etätöitä tai opiskella”, 
täydentää Tessa Niemelä, joka on 
talkoissa lastensa Mean ja Kasperin 
kanssa. 

Myös Pirjon lapsenlapsi Nora on in-
nolla talkoissa mukana. Hän heräsi jo 
aamuseitsemältä kyselemään mum-
molta, mihin aikaan talkoot alkavat. 

Yhdessä mummon kanssa hän val-
misti salaattia ja kattoi lautasia val-
miiksi kerhohuoneen pöydälle. Kunhan 
talkoolaiset ovat muutaman tunnin 
puurtaneet, on aika grillata makkaraa 
ja nauttia eväitä.  
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Hoidamme pihaa 
pitkin kesää. 
Talvisin teemme 
lumitöitä.



Teksti: Anita Heikkinen Kuva: Juha Rimpeläinen

Maaliskuussa 2022 valta-
kunnallinen, pääasiassa ko-
tihoitoa ja kotisairaanhoitoa 

tarjoava Stella Kotipalvelut Oy laajensi 
toimintaansa Kymenlaaksoon. Yrityk-
sessä palvelupäällikkönä toimiva Jenni 
Järvelä sai tehtäväkseen etsiä sopivat 
toimitilat.

- Tarjoamme kotihoidon palveluja os-
topalveluna Kymsotelle ja toimimme 
tällä hetkellä Helilän alueella. Sain 
vihjeen, että Kotkan Asunnoilla voisi 
olla mahdollinen liiketila. Sitä kautta 
päädyimme tänne Lennartinraitille, 
Järvelä kertoo.

Joulukuussa 2021 terveyspalveluyri-
tys 9Lives osti Stellan koko osakekan-
nan. Brändiuudistus tulee näkymään 
Karhulan katukuvassa ja henkilöstön 
työasuissa vuoden 2022 loppupuolel-
la. Haastatteluhetkellä Kotkan toimi-
piste työllisti 11 terveydenhoidon ja 
kotipalvelujen ammattilaista. Kaikki 
Stellan noin 1600 työntekijää siirtyvät 
9Livesin palvelukseen vanhoina työn-
tekijöinä.

Kotipalvelu löysi 
tukikohdan Raiteilta

- Yrityskaupan myötä hoitajien työs-
kentelyalue mahdollisesti laajentuu, 
mutta mielellämme toimimme tässä 
tilassa jatkossakin. Huoneissa on so-
pivasti työrauhaa, ja kentällä työs-
kenteleville on lyhyt matka tulla tähän 
tauolle, Jenni Järvelä sanoo.

Aiemmin huoltoyhtiön taukotilana  
toiminut huoneisto ei kaivannut suurta 
remonttia – tilaan vaihdettiin ainoas-
taan vinyylilankku vanhan muovimaton 
tilalle. Jenni Järvelä on enemmän kuin 
tyytyväinen toimitilaan.

- Sijainti on täydellinen asiakaskäyn-
tejä ajatellen – hoitajamme pääsevät 
asiakkaiden luo noin viidessä minuu-
tissa. Lisäksi parkkialueella on riittä-
västi autopaikkoja niin hoitajien omille 
autoille kuin yrityksen työautoille.   

9Lives, aiempi Stella 
Kotipalvelut, tuottaa 
kotihoitopalveluja 
ostopalveluna 
Kymsotelle. 
”Tulevaisuudessa 
tulemme tarjoamaan 
myös kotihoidon 
palveluseteliä”, kertoo 
palvelupäällikkö Jenni 
Järvelä. 

Astetta 
Alemmas 
– tule mukaan säästämään energiaa

Kotkan Asunnot on mukana valtakunnallisessa Astetta 
alemmas -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on, 
että kaikki suomalaiset tekisivät tulevan talven aikana 
konkreettisia ja nopeasti tehoavia tekoja energian 
säästämiseksi – jotta energiaa riittäisi kaikille. Kampanja 
alkoi energiansäästöviikolla 10.-16.10.2022 ja se kestää 
lämmityskauden loppuun.

Kampanjan järjestävät Motiva, Energia- 
virasto, työ- ja elinkeinoministeriö,  
valtioneuvoston kanslia, ympäristö- 
ministeriö ja Sitra.

Kiinnitä vinkkijuliste 
näkyville
Seuraavalla aukemalla on vinkkejä, 
kuinka jokainen Kotkan Asuntojen 
asukas voi olla mukana säästämässä  
energiaa. Voit halutessasi irrottaa keski- 
aukeaman ja kiinnittää sen julisteena 

vaikka jääkaapin oveen muistutukseksi 
kaikille perheenjäsenille. 

Sivulla 10 on sanaristikko sekä laby-
rintti lapsille. Yksi Astetta Alemmas 
-kampanjan viesteistäkin on Astetta 
vähemmän viihde-elektroniikkaa, joten 
voit vaikka laittaa huippukulutustun-
neilla mobiililaitteet pois ja keskittyä 
näihin perinteisempiin ajanvietteisiin!

 Kotkan Asuntojen 
 Astetta alemmas 

-energiateot talvikaudella 
2022-2023

• Kannustamme ja 
opastamme niin asukkaita 
kuin henkilöstöä 
energian säästöön eri 
viestintäkanavissa.

• Kuljemme tulevana talvena 
töihin kimppakyydeillä aina 
kun mahdollista.

• Tiivistämme asukkaiden 
saunavuoroja niin, ettei väliin 
jää tyhjiä vuoroja.

• Laitamme ns. lenkki-
saunavuorot tauolle ajalle

 14.11.2022-12.3.2023.

• Tehostamme etävalvontana 
tapahtuvaa asuntojen 
lämpötilojen seurantaa 
ja toteutamme 
lämmitysjärjestelmän 
tasapainotustoimet kohteissa, 
joissa asuntojen välillä on 
suurimmat lämpötilaerot.

• Käynnistämme 
kaasulämmitteisten 
kohteidemme (3 kpl) 
lämmitysmuodon 
muuttamisen pääosin 
uusiutuvaan energiaan 
pohjautuviksi.
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Hoitajamme pääsevät 
asiakkaiden luo noin 
viidessä minuutissa.
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Lyhennä 
suihkuaikaa ja 

käytä viileämpää vettä

Rajoita suihkussa 
vietettävää aikaa. Laita 
vaikka puhelimeen tai 
munakelloon ajastus 

2-3 minuutiksi, se 
riittää! Peseydy vähän 
viileämmällä vedellä ja 

sammuta suihku 
hiusten pesun ja 

saippuoinnin ajaksi.

Lataa akut 
järkevästi ja 

vaihda 
led-lamppuihin

Lataa älylaitteet 
sellaiseen aikaan, kun 

sähkö on edullisempaa. 
Irrota latausjohdot 

pistokkeesta heti, kun 
akku on täynnä. Jos 

jossakin valaisimessa on 
vielä vanha hehkulamppu, 

vaihda se energiaa 
säästävään led-

lamppuun.

Ajoita sähkön 
kulutusta ja valmista 

ruoka etukäteen

Rajoita sähkön 
käyttöä vuorokauden 

huippukulutustunneilla, 
eli arkisin klo 8-10 ja 

16-18 välisenä aikana. 
Viikonloppuisin sähkö 
voi olla edullisempaa. 

Jos voit, valmista 
esimerkiksi uuniruoka 

edullisen sähkön 
aikana, ja lämmitä 
ruoka arki-iltana 

mikroaaltouunissa.

Esilämmitä auto ja
 järjestä 

kimppakyytejä

Kulje jalkaisin aina kun 
mahdollista. Järjestä 
kimppakyytejä töihin 

ja harrastuksiin. Hoida 
useampia asioita yhdellä 
ajokerralla. Esilämmitä 
auto pakkasella, 1-2 

tuntia riittää. Älä 
kuitenkaan hukkaa 

energiaa auton sisätilan 
lämmittämiseen. Muista 
irrottaa lämmitysjohto 

pistokkeesta!

Pese täysiä 
koneellisia ja 

tuuleta vaatteita

Laita pyykkikone tai 
astianpesukone 

päälle vasta, kun 
kone on täynnä. 

Ajoita pesuohjelmat 
huippukulutustuntien 
ulkopuolelle. Älä pese 

pyykkiä turhaan: vähän 
käytetyille vaatteille 

riittää tuuletus.

Jos sinulla on pörssisähkösopimus, 
lataa puhelimeen Fingridin Tuntihinta 
-sovellus. Siitä näet päivittäin, mihin 

kellonaikaan pörssisähkö on edullista ja 
milloin kalliimpaa – ja voit hyödyntää 

halvimmat tunnit!

15 minuutin suihku vastaa 
energiankulutukseltaan 

2 tunnin mittaista 
saunan lämmitystä. 

Lyhennä siis suihkuaikaa!

1. 2. 3. 4. 5.

Lisää energiansäästövinkkejä: astettaalemmas.fi

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ KAIKILLE

8



Astetta alemmas -kampanjassa Kotkan Asunnot on 
sitoutunut konkreettisiin energiansäästötekoihin talvikaudella 2022-2023. 

Lue tästä, kuinka Kotkan Asunnot säästää energiaa myös kampanjan jälkeen.

Miten Kotkan Asunnot säästää energiaa?

Korvaamme maakaasu- ja 
öljylämmityksen uusiutuvaan energiaan 
pohjautuvilla lämmitysjärjestelmillä. 
Luovumme maakaasulämmityksestä 
kokonaan vuoden 2024 loppuun 
mennessä.

Käytämme sähköä, joka on 
100% hiilidioksidipäästövapaata.

Kuljemme töihin kimppakyydeillä 
mahdollisuuksien mukaan ja 
kiinnitämme toimistolla huomiota 
mm. jätteiden oikeaan lajitteluun 
ja valaistuksen säätämiseen.

Opastamme asukkaita 
energiankulutuksen pienentämiseen. 
Mahdollistamme ja ohjeistamme 
jätteiden tehokkaan lajittelun.

Seuraamme ja 
säädämme asuntojen 
huonelämpötiloja älykkäällä 
etävalvontajärjestelmällä ja 
pyrimme asunnoissa noin 21°C 
lämpötilaan.

Olemme aktiivisesti yhteydessä 
asukkaisiin saunavuorojen 
tiivistämiseksi niin, ettei 
väliin jää tyhjiä vuoroja. 
Energiatilanteen mukaan 
laitamme tarvittaessa tauolle 
yleisiä saunavuoroja eli ns. 
lenkkisaunavuoroja.

Säästetään energiaa yhdessä – nyt ja jatkossa!

Seuraamme vesivuotoja 
reaaliaikaisella 
havaintojärjestelmällä 
kaikissa asuintaloissamme. 
Kylpyhuoneremonteissa 
valitsemme vesikalusteiksi vettä 
säästävät vaihtoehdot.

Varmistamme taloteknisten 
järjestelmien toiminnan ennakoivalla 
kunnossapidolla. 

RISTIKKO       Ristikon ratkaisu: www.kotkanasunnot.fi
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LASTEN 
LABYRINTTI 

Misu heräsi 
päiväuniltaan 
ja nälkä kurnii 

vatsassa. 

Auta Misua 
löytämään 
herkulliset 

silakat.

Teke
mistä

 

ilman viih
dela

ittei
ta!



Tulevaisuuden tekijät 
oikealla työmaalla
Kuumennettu kupariputki 
muokkautuu 16-vuotiaan 
Aapo Ristolan käsissä. 
Työn alla on ammattitermein 
kattohajotus, jossa vesiputket 
vedetään porraskäytävästä 
asunnon keittiöön ja 
kylpyhuoneeseen. 

Teksti: Anita Heikkinen Kuvat: Juha Rimpeläinen

Vasta 16-vuotias Aapo har-
joitteli putkitöitä Ekamin 
Malmingin kampuksella vain 

muutaman viikon, kun ohjaaja katsoi 
hänen olevan valmis työmaalle.

- Olin hieman yllättynyt, että pääsin 
tänne näin nopeasti, Aapo kertoo.

Kun Aapon työskentelyä seuraa, näyt-
tää siltä kuin hän olisi jo vanha tekijä. 
Hän on yksi Ekamin opiskelijoista, jot-
ka suorittavat tutkinnon osia Kotkan 
Asuntojen Merenkulkijankatu 18:n  työ-
maalla. Aapo opiskelee talotekniikkaa 
ensimmäistä vuotta.

- Rakennusala kiinnosti ja halusin 
päästä tekemään töitä käsilläni. Kun 
valmistun, hakeudun varmaan ensin 
johonkin yritykseen töihin. Mahdol-
lisesti jossain vaiheessa minulla on 
oma yritys.

Valtakunnallinen erikoisuus
Rakennustyömaan vastaava työnjoh-
taja, Ekamin päätoiminen tuntiopettaja 
Olli Turkia kertoo, että parhaat opiske-
lijat viedään työmaalta lähes käsistä. 
- Porukka on hyvin motivoitunutta. 
Parhaat ovat lähteneet täältä suoraan 

Merenkulkijankadun peruskorjaus
Syyskuussa 2021 aloitettu Merenkulkijankatu 18:n perus-korjaushanke tukee merkittävällä tavalla rakentamiseen liittyvien  alojen opetusta Kymenlaaksossa. Vuonna 1969 rakennetussa kohteessa uusitaan muun muassa talotekniikka kokonaisuudessaan ja muutetaan asuntojen pohja-ratkaisuja. Työhön osallistuu Ekamista ensisijaisesti rakennus-,  talotekniikka-, sähkö- ja puhdistus- palvelualan opiskelijoita.

yrityksiin töihin. Päätavoitteemme 
onkin, että opiskelijat työllistyvät. Ja 
tietenkin haluamme saada työmaan 
valmiiksi aikataulussa.

Peruskorjauksen on tarkoitus valmis-
tua syksyllä 2023. Opiskelijatyönä 
tehtävä työ on valtakunnallisestikin 
erikoisuus.

- Suomessa rakennetaan opiskelija-
voimin uudiskohteita, mutta näin laaja 
korjausrakentaminen on poikkeuksel-
lista, Turkia kertoo.

Työmaalla on perehdytetty jo yli 100 
opiskelijaa. Opiskelijoiden ikähaaruk-
ka on vaihdellut 16-62 vuoden välillä, 
eli joukossa on sekä heti peruskoulun 
jälkeen opiskelun aloittaneita, että ai-
kuisia alan vaihtajia.

Haaveissa yrittäjyys
Iina Knuuttila ja Elina Hiukka ovat 
molemmat toisen vuoden pintakäsit-
telyalan opiskelijoita. Iinalla on työn 
alla wc:n lattialaattojen kiinnityslaas-

tin puhdistus ennen saumausta. Hän 
on tehnyt tilaan myös tasoituksen ja 
vesieristyksen ennen laatoitusta. Elina 
Hiukka suorittaa samaa työtä talon 
alemmassa kerroksessa. Sillä aikaa 
kun WC-tilojen vesieristys kuivui, he 
siirtyivät tekemään pintoja asuntojen 
kylpyhuoneisiin.

- On mielekkäämpää tehdä täällä oi-
keaa työtä, kuin harjoitella laatoitusta 
kampuksella. Tämä työ jää tänne oi-
keasti, Iina Knuuttila sanoo.

Iinan suunnitelmissa on ensin hankkia 
työkokemusta, jonka jälkeen hän ehkä 
jatkaa isoisänsä perustaman, tällä 

”Tämä on opiskelijoille ihan paras tapa oppia”, sanoo vastaava 
työnjohtaja ja tuntiopettaja Olli Turkia. 

hetkellä pöytälaatikossa olevan yrityk-
sen toimintaa tarjoten remontointipal-
veluja.

- Minä voin sitten hakeutua Iinalle töi-
hin, Elina Hiukka sanoo omista tulevai-
suudensuunnitelmistaan.
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Pintakäsittelyalan opiskelijat Iina Knuuttila ja Elina Hiukka valmistuvat ammattiin noin puolen vuoden kuluttua.

Aapo Ristola kuumentaa kupariputkea putken pään levitystä varten. 
Hän aloitti talotekniikan opiskelun Ekamissa elokuussa 2022.

Näin laaja projekti 
opiskelijavoimin on 
valtakunnallinen 
erikoisuus.



VUODEN 2023 
VUOKRANMAKSUKUITIT

Uudet vuokranmaksukuitit vuodelle 2023 on lähetetty 
asukkaillemme lokakuussa. Laskun tilinumero ja viite- 
numero säilyvät samana, mutta vuokraan on tullut korotus. 
Jos sinulla on pankkisi kanssa suoraveloitussopimus, 
muista ilmoittaa uusi vuokran loppusumma pankkiin! 
Mikäli et jostain syystä ole saanut uutta vuokranmaksu-
kuittia tai se on vahingossa mennyt paperinkeräykseen, 
ole yhteydessä asiakaspalveluumme ja lähetämme sinulle 
uuden.

ENERGIANSÄÄSTÖÄ 
SAUNAVUOROJEN MUUTOKSILLA

Joidenkin talojen saunavuoroissa voi olla tyhjiä vuoroja 
keskellä päivää. Jotta sauna ei ole lämpimänä turhaan, 
olemme jatkossa aktiivisesti yhteydessä asukkaisiin 
vuorojen tiivistämiseksi. Jos vuoroon ei ole jonoa, 
siirrämme päivän ensimmäisen tai viimeisen saunavuoron 
tyhjään kohtaan ja ilmoitamme muutoksesta vuoron 
varaajalle. Energiansäästötoimenpiteenä laitamme myös 
yleiset saunavuorot eli lenkkisaunat tauolle aikavälillä 
14.11.2022-12.3.2023. 

KILAUTANKO HUOLTOON VAI 
ASIAKASPALVELUUN?

Jos asunnossa, yhteisissä tiloissa tai piha-alueella 
on joku vika, ole yhteydessä suoraan oman talon 
huoltoyhtiöön. WC:n tai hanan vuoto ovat vikoja, joista 
tulee ilmoittaa mahdollisimman pian. Myös esimerkiksi 
nimenmuutos ovikylttiin, ongelma lukossa, lieden tai 
jääkaapin vika, tai asunnon liian korkea tai liian matala 
lämpötila tulee ilmoittaa ensisijaisesti huoltoon. Käänny 
asiakaspalvelumme puoleen vuokrasopimukseen 
liittyvissä asioissa tai jos haluat varata saunavuoron  
tai autopaikan.

MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYS

Muistathan että muovipakkausten keräys on nimensä mu-
kaisesti tarkoitettu pakkausmuoville ja muovipakkauksille. 
Keräykseen saa siis laittaa esimerkiksi tyhjät ja huuhdotut 
margariinirasiat, ketsuppipullot, shampoopullot, muovi- 
pussit ja -kelmut sekä elintarvikkeiden muovipurkit. Loppu-
jätteeseen kuuluvat esimerkiksi rikkinäiset muoviset lelut, 
pulkat, kukkaruukut, astiat, kauhat ja erilaiset muoviosat. 
Jos olet epävarma, tarkista lajitteluohjeet sivulta 
kymenlaaksonjate.fi

JOULUNAJAN KIERRÄTYSOHJEITA

1. Kinkkurasvaa ei saa kaataa viemäriin – seurauksena 
on helposti tukos. Kinkkurasva laitetaan talouspaperiin 
imeytettynä tai jähmettyneenä biojäteastiaan.

2. Lahjapapereita ei saa väriaineiden takia laittaa  
paperinkeräykseen. Niiden ja lahjanauhojen paikka  
on loppujäte. 

3. Joulukuusen voi joulun jälkeen viedä jätekatokseen, 
josta ne kerätään. Jos luovut vanhasta muovikuusesta, 
laita sen runko metalleihin ja oksat loppujätteeseen.

SÄHKÖKATKOT MAHDOLLISIA TALVELLA

Tulevana talvena sähkökatkot ovat mahdollisia, jos 
sähkön kulutus ylittää sen tuotannon ja tuonnin. Koti-
talouksille pyritään turvaamaan sähkö viimeiseen 
asti, mutta riski sähkökatkoista on todellinen. Tiedot 
mahdollisista sähkökatkoista saat seuraamalla uutisia. 
Jos tällainen yleinen sähkökatko on tulossa, ethän ota 
turhaan yhteyttä huoltoyhtiöön. Jokainen voi pienentää 
sähköpulan riskiä omilla sähkönkäyttötavoillaan. Hyviä 
vinkkejä saat esimerkiksi tämän lehden sivuilta.

Kuva: Kymenlaakson Jäte Oy/Mikko Nikkinen

Seuraa uutisia ja vinkkejä myös somessa! 
@kotkanasunnot #kotkanasunnot #elämäsikoti 
#kodikkaastivuokralla
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Teksti: Anita Heikkinen 
Kuvat: Kymenlaakson Jäte Oy/Mikko Nikkinen, 
Juha Rimpeläinen, Pixabay, IStock 



Lahjoitimme heijastimia ja 
kynäpenaaleja

Tarjosimme elokuussa kaikille koulutiensä aloittaneille kot-
kalaisille ekaluokkalaiselle mahdollisuuden noutaa toimistol-
tamme väritettävän kynäpenaalin, jonka sisälle sujautimme 
värityskynien lisäksi tuubihuivin ja heijastimen. Jos tunnet 
ekaluokkalaisen, joka voisi ilahtua penaalista, niitä on vielä 
jonkin verran jäljellä. 

Lahjoitimme myös 200 heijastinta Langinkosken koulun  
vanhempainyhdistykselle, joka jakoi syyskuisessa tempauk-
sessaan heijastimet kaikille koululaisille.

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)
Paula Kuismin

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.


