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KATSAUS VUOTEEN 2022: ALUSTAVIA TIETOJA TOTEUTUNEESTA 

 Hallitus 

 Hallituksessa ovat olleet ajalla 1.1. – 31.12.2022 seuraavat henkilöt: 

Sari Kyllönen (puheenjohtaja), Keijo Aaltonen (varapuheenjohtaja), Mikko Palaste, Hannu 

Salonen ja Tuula Virkkunen. Varajäseniä ovat olleet Jukka Suokko ja Tuula Väyrynen. 

Toimitusjohtaja 

Yhtiön hallitus valitsi toimitusjohtajaksi KTM Ismo Kukkosen, joka aloitti yhtiön toimitusjoh-

tajana 19.4.2022. 

Henkilökunta ja toiminta 

Henkilökuntaa oli keskimäärin 22. Yhtiön isännöinti-, huolto- ja rakennuttamistoimi hoidettiin 

omalla henkilökunnalla, mutta kiinteistöhuollossa suurin osa siivouksen tehtävistä ja osa 

huoltomiestöistä, pihojen nurmialueiden ja istutusten kesäkunnossapito ja talvella pää-

väylien ja autopaikoitusalueiden konelumityöt hoidettiin ostopalveluina.  

Asunto Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietari ja Kiinteistö Oy Kajaanin Sammon Parkki 

Asunto Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietarin (Sammonkaari-korttelin ensimmäinen vaihe) 

rakentaminen alkoi syksyllä 2021. 

Sammonkaaren kokonaisuus (56 asuinhuoneistoa) ja pääosa parkkihalliyhtiön 1-vaiheen 

autopaikoista (15/23) valmistuivat 15.9.2022, jolloin kohteiden hallintaoikeudet siirtyivät 

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille. Hankkeen kaikki asunnot olivat valmistuessaan vuokrat-

tuja.  

Muu toiminta 

Yhtiön johtamisjärjestelmää on kehitetty siten, että 13.6.2022 alkaen toimitusjohtajan alai-

suudessa toimii neljä (4) tiimiä: kiinteistöhoidon tiimi, isännöintitiimi, taloustiimi ja asunto-

tiimi. Tiimiorganisaatiolla haetaan lähiesimiestyön tehostamista, eri toimintojen välistä yh-

teistyön ja tiedonkulun parantamista. 
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Asukkaiden palkitsemista toteutettiin loppuvuoden 2022 aikana saatujen hakemusten poh-

jalta. Yhtiön hallituksessa on päätetty, että asukaspalkitsemista kehitetään vuoden 2023 

aikana. Uudistettu, pysyvä käytäntö on tarkoitus saada voimaan vuoden 2024 alusta lukien. 

Yhtiö on toteuttanut asuinhuoneistojen laatutasoa parantavia korjauksia ja kiinteistöhoidon-

vuosikorjaustyyppisiä rakennustöitä laaja-alaisesti omistamissaan asuntokohteissa. Vuo-

den 2022 aikana on tehty kohdekohtaiset PTS-suunnitelmat vuosille 2023 - 2034; laaja sel-

vitys on valmis 1/2023 ja se antaa hyvän kokonaiskuvan yhtiön omistamien asuntokohtei-

den tulevista peruskorjaustarpeista tuleville vuosille rakennusosa-tarkkuudella. Niin ikään 

PTS-suunnitelmat tuottavat pohjatietoa yhtiön pitkän ajan rahoitussuunnitteluun ja toimin-

nan ennustamiseen. Yhtiössä ei ole toteutettu vuonna 2022 asuntokohteiden purkamista.  

Kiinteistökohteiden määrässä ei oleteta tapahtuvan merkittävää muutosta lähitulevaisuu-

dessa. 

Yhtiössä on aloitettu vuonna 2022 strategiaprosessi, jossa täsmennetään yhtiön pitkän ai-

kavälin tavoitteita vuoteen 2026 saakka, perustuen Kajaanin kaupungin omistajapoliittisiin 

tavoitteisiin. Uusi strategia (ml. visio, missio ja arvot) on tarkoitus käsitellä yhtiön hallituk-

sessa kevään 2023 aikana, jonka jälkeen aloitetaan strategisten tavoitteiden jalkauttami-

nen. 

Talous  

Yhtiössä on toimintavuoden aikana tarkastelu yhtiön rahoituksen ja lainasalkun rakennetta.  

Yhtiön liikevaihto v. 2022 on 17,1Meur (vrt. v. 2021: 16,5Meur). Kiinteistöjen hoitokulut v. 

2022 ovat 10,3Meur (vrt. v. 2021: 10,1Meur). Liikevoitto on 2,4Meur (vrt. v. 2021: 2,1Meur). 

Kokonaisasuntomäärä yhtiöllä oli 2769 ja kaikkien asuntojen käyttöaste 91,9% (vuonna 

2021: 90,0%). 

Asuintalovarausta purettiin 1.3Meur ja uutta varausta on muodostettu 3,1Meur. Varausten 

jälkeen kirjanpidon tulos on 92€ ja verotettava tulos 0. 

Yhtiön tilinpäätös v. 2022 vahvistetaan yhtiökokouksessa huhtikuussa 2023.  


