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Pitkäaikaisten
asukkaiden
palkitseminen
sivut 10–11

Muru ja Kamu
viihtyvät
kerrostalossakin
sivu 12

Rakentaminen

Sammonkaaren
opiskelijayksiöt
haettavana keväällä
Sammonkaaren ensimmäisessä vaiheessa valmistuvat 56 opiskelija-asuntoja avautuvat haettavaksi
kevään 2022 aikana. Asunnoista 52 on 30-neliöisiä
yksiöitä, neljä 50-neliöisiä kaksioita.
”Sijainti on hyvä opiskelijoiden kannalta, ja sijainti on muutenkin
keskeinen. Vuokrataso asettuu keskusta-asuntojen mukaisesti. Hakuvaiheessa tiedetään tarkka vuokrataso”, Koy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Risto Korhonen kertoo.
Asuntoihin pääsee muuttamaan ensi syyskuun alussa eli seuraavalle
lukuvuodelle. Opiskelija-asunnot sijaitsevat Sammonkaaren ensimmäisessä rakennusvaiheessa valmistuvassa korttelissa.
Puukerrostalossa on runsaasti polkupyörien säilytystilaa. Alueella on
myös muutamia sähköauton latauspisteitä. Kiinteistöissä on älylukot
sekä hyvät tilat yhteisille toiminnoille kuten pesulatilat ja kerhotiloja.
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari vastaa opiskelija-asuntojen vuokrauksesta. Toimitusjohtaja Risto Korhonen kertoo, että Sammonkaaren seuraavien rakennusvaiheisiin osallistuminen on vielä auki.

Sammonkaaren ensimmäinen kortteli valmistuu tänä vuonna. Opiskelijat
pääsevät muuttamaan uusiin asuntoihin ensi lukukaudeksi.

2

Meidän Pietari 1/2022

Hyvä idea!
Keksitkö sinä?

Onko sinulla idea asumisviihtyvyyden
parantamiseksi? Katso tarkemmin sivu 7!

Hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille
Pietarin asukkaille

Katso
tarkemmat
yhteystiedot

V

sivulta 15

Linnankatu 18 A 6
www.kajaaninpietari.fi

Toimisto avoinna

Huolto

ma-pe klo klo 8.30 - 15.00
Puh. (08) 615 52060

Vikailmoitukset sekä muut huoltopäivystysasiat pyydetään ilmoittamaan normaalina
työaikana suoraan oman alueen huoltomiehelle ensisijaisesti nettisivujen kautta.

Mahdolliset toimiston
poikkeavat aukioloajat
ovat nähtävissä yhtiön
nettisivuilla.

Huollon päivystys

Huollon päivystys arkisin
klo 16.00 - 07.00 sekä
viikonloppuisin
puh. 0500-680 139

Yhtiön hallitus
Puheenjohtaja: Nina Jyrkäs
Varapuheenjohtaja: Mika Heikkinen
Hallituksen jäsenet: Atte Haataja,
Mikko Palaste ja Hannu Salonen
Hallituksen varajäsenet:
Ritva Mikkonen ja Tuula Väyrynen

Seuraava numero ilmestyy
marraskuussa 2022
Päätoimittaja:
Risto Korhonen
Taitto ja paino:
Kajaanin Offsetpaino Oy, 2022

Toimitusjohtajan
puheenvuoro
uosi on vierähtänyt nopeasti ja edelleen olemme
koronaepidemian kourissa. Tänä vuonna aloitamme asukkaiden palkitsemisen asumisvuosien mukaisesti. Tähän tulee ohjeistus, kuinka tätä etuutta voi hakea ja mitkä ovat perusteet. Pietari tarjoaa valokuitukaapeliliittymien yhteydessä nettiyhteyden kaikkiin
Pietarin asuntoihin, asukkaan pitää hankkia itse modeemi nettiä varten, mikäli haluaa netin käyttöön. Valokuitukaapeliin liittyminen tapahtuu 3 vuoden aikana. Näistä tulee oma ohjeistus paikalliselta toimijalta. Lähdemme lisäksi uudistamaan kotisivut netissä ja tähän yhteyteen integroidaan erilaisia suoratoimintoja, jotka helpottavat asiointia.
Päätimme järjestää asumisen kehittämiskilpailun, josta on myös ohjeistus, parhaat ideat palkitaan. Vallitsevan
tilanteen helpottuessa, pyritään asukastoimikuntien kanssa käynnistämään pian yhteistyötä uudelleen. Käsiteltäviä
asioita ovat asumiskustannuksiin liittyvät aiheet, kuten
veden, sähkön ja lämpöenergian kulutus sekä huolto ja
korjauskustannukset. Energia ja jätehuolto ovat yhä merkittävämmässä asemassa suunniteltaessa tulevia peruskorjauksia. Sähköautojen määrä tulee kasvamaan seuraavien
vuosien aikana ja meidän on suunniteltava kiinteistöihin
myös latauspisteitä niille.
Sammonkaareen rakenteilla olevaan puukerrostaloon
tulee sähköautojen latauspisteitä. Sammonkaaren asuntojen tiedot ja vuokrat pyritään saamaan uusille kotisivuille
uusimisen yhteydessä. Tänä vuonna aloitetaan muun korjaustoiminnan lisäksi pesula-, katto- ja putkiremontit eri
kiinteistöissä, kiinteistöjen ulkopuolisia korjauksia ja julkisivujen maalauksia tehdään vuosikorjauksina sekä huoltokorjauksina lämmönvaihtimien uusimisia. Ilmanvaihtokanavien nuohouksia jatketaan myös ohjelman mukaisesti. Pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen aloitetaan myös, johon liittyvät kaikki em. asiat. Aiemmin mainitun purkamisen suhteen selvitellään vielä tonttiasioita,
joten siitä tulemme tiedottamaan sitten aikanaan erikseen. Tällä hetkellä toimitaan normaalisti asuntojen vuokraamisien suhteen kaikissa kiinteistöissä.
Mukavaa kevättalvea kaikille.

Jatkossa lehti ilmestyy
kerran vuodessa.

Toimitusjohtaja
Risto Korhonen
Meidän Pietari 1/2022
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Lumityöt

Jokatalvinen
lumityöurakka
liikuttaa koneita ja huoltomiehiä
Piiraisen Viherpalvelu on
huolehtinut jo vuosikymmeniä Kajaanin Pietarin
kiinteistöjen lumitöistä.
Viherpalvelun toimitusjohtaja Jouko Piirainen
kertoo, että Viherpalvelu tekee Pietarin kaikkien talojen konelumityöt
ja -hiekoitukset omilla
koneilla.
”Kun lunta tulee, lähdemme
yleensä 7–8 koneen voimalla töihin, kunnon tuiskulla lumisotaan
saadaan helposti muutama kone
lisää ja hiekoitukseen löytyy vielä
3 erikoisajoneuvoa”, Jouko Piirainen laskee.
Talvisin Viherpalvelu Piiraisella
on töissä kolmisenkymmentä henkilöä. Pietarin omat huoltomiehet
huolehtivat käsilumi- ja käsihiekoi-
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tustöistä, mutta usein Viherpalvelukin nähdään käsilumitöissä tuuraamassa huoltomiehiä, sanoo Piirainen.

Lumikauteen varautuminen
jo sulien aikaan
Konelumitöiden tekijän on
varauduttava talven töihin hyvissä ajoin. Jo loppukesällä ja syksyllä
hankitaan uusia, kunnostetaan ja
huolletaan olemassaolevia koneita odottamaan tulevaa koitosta.
Jouko Piirainen kertoo, että syksyn ensimmäisten lumisateiden
aikaan pyritään tekemään pohjat
lumitöille.
”Muutaman sentin polannekerros yritetään saada aikaan heti
alussa. Se säästää asfaltin pintaa,
kaivonkansia ym. rakenteita sekä
tietenkin myös lumityökoneita
ja -laitteita. Polannekerros estää
myös soran kulkeutumisen kauhan mukana nurmikoille.”
Parkkipaikat ovat tuoneet aina

haasteensa lumitöihin. Viikonloppuisin ja aamulla parkkipaikkoja ei
usein voida puhdistaa niiden ollessa täynnä ajoneuvoja.
”Parkkipaikkoja puhdistetaan
lumesta sateettomina päivinä iltapäivisin, jolloin autoja on yleensä vähiten paikalla. Autopaikalle autojen väliin kertymään päässeen polanteen voi poistaa vasta
kun useampi auton väli on vapaana
tai muuten vahingon vaara on liian
suuri”, perustelee Jouko Piirainen.

Hiekoitusta myös
ennakoiden tulevia
liukkaita
Piiraisen Viherpalvelulle kuuluu
myös koneellinen hiekoitus. Hiekoitusta tehdään tarvittaessa. ”Joskus keli saattaa näyttää siltä, ettei
hiekoittamista tarvitsisi juuri silloin, mutta sääennusteiden avulla
pyritään myös ennakoimaan tulevia liukkaita”, Jouko Piirainen kertoo.

”Liukkauden torjuntaan kiinnitetään ja kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Pihalla on hiekkasäiliö, jota voi hyödyntää, mikäli havaitsee tarvetta.”
Kevätauringon paistaessa myös
keli lauhtuu. Tällöin lumen poistaminen katolta on ajankohtaista. Jouko Piiraisen mukaan lumen
pudottaminen katoilta on ensisijaisesti turvallisuuskysymys pihalla liikkuville.
”Myös talojen kattorakenteiden
kestävyys saattaa olla joskus koetuksella, etenkin keväisin lauhalla säällä kun lumen kosteusarvot
nousevat ja samalla paino lisääntyy.”
Kattojen lumenpudotuksia pitää
ennakoida mahdollisimman paljon, sillä usein kevättalvella kattolumitöitä riittää kiireeseen asti.

Parkkipaikalla lumi kannattaa
poistaa auton päältä niin, ettei se
jää auton sivuille. Lumen voi yrittää harjata auton taakse tai etupuolelle, josta se on helpommin
poistettavissa koneellisesti tai
vaikka itse lapiolla. Auton allakin
on yleensä tilaa irtolumelle.
Kuva: Viherpalvelu Piirainen

Jätetutkimus

Jätetutkimus paljasti lajittelupuutteita

Biojätteissä sekajätettä,
sekajätteissä biojätettä
Jätteiden lajittelussa on
vielä kohennettavaa.
Ekokymppi tutki Laajankankaankadun kahden kerrostalon jätepussit sekä jätekatokset ja
-astiat. Tutkimustaloissa
oli asuttuna 34 asuntoa,
yhteensä 62 asukasta.
Neuvoja Anu Koskela Ekokympistä huomauttaa, että jäteastioiden sijoituksella on merkitystä.
”Tarkastelimme kaikkia jäteas-

tioita ja huomasimme, että biojäteastiassa oli paljon sekajätepusseja. Se johtui ehkä siitä, että biojäteastia oli ensimmäinen astia jätekatokseen tultaessa.”
Myös jäteastioiden suhteella on
merkitystä: viiden sekajäte energiaksi -astian vastapainoksi oli vain
yksi muovipakkausastia ja yksi
astia kartongille.
”Muovipakkauksia tulee kotitalouksissa kuitenkin kaikkein eniten. Myös kartonkia tulee”, Koskela tietää.
Myös sekajätteen tyhjennystahti oli kiivain: kaksi kertaa viikossa.
”Jo näistä pystyi näkemään,
ettei lajittelu toiminut taloissa.
Myös jätekatoksen lajitteluohjeet
oli sijoitettu jätekatoksen ulkoseinään. Sieltä niitä ei helposti huo-

mannut.”
Oikea paikka lajitteluohjeille on
Anu Kantolan mukaan sisäpuolella ja jokaisen astian yläpuolella on
luettelo, mitä sinne kuuluu, mikä
ei.

Oikeaa sekajätettä vain
kolmannes roskapussista
Kolmen päivän sekajätteen koostumustutkimus kertoi lajittelun
kangertelusta, toteaa Anu Koskela.
Yhteensä jätettä oli reilut 43 kiloa.
Biojätettä oli sekajätteen seassa
eniten eli 46 % (19,79 kg). Oikeaa sekajätettä oli 34 % (14,63 kg),
muovipakkauksia 10 % (4,30 kg),
kartonkia 6 % (2,58 kg), paperia 2
% (0,86 kg), metallia 1 % (0,43 kg)
ja lasia 1 % (0,43 kg).

”Biojätteen, lasin ja metallin
lajitteluun pitää kiinnittää huomiota. Ne pitäisi saada pois sekajätteen seasta, sillä ne ovat hyvin haitallisia energian ja lämmön tuotannossa Riikinvoima Oy:ssä. Muovipakkaukset, kartonkipakkaukset ja
paperi palavat, mutta ovat huomattavasti halvempia jätelajeja kuin
sekajäte energiaksi -jäte eli nekin
kannattaa lajitella oikein.”
Sähkölaitteita ja vaarallista jätettä ei pusseista löytynyt. Ne voi
Kajaanissa viedä Entrinkiin.
”Tutkimusta jatketaan taas, kun
korona hellittää. Tavoitteena on
myös järjestää neuvontatilaisuuksia ja tehdä sen jälkeen seurantatutkimus”, Koskela kertoo.

Koostumustutkimuksessa
sekajätepussit avattiin ja lajiteltiin 18 jätelajiin. Kuva: Anu
Koskela/Ekokymppi

Jätteiden oikea lajittelu säästää myös kustannuksissa.
Meidän Pietari 1/2022
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Asuminen

Kotivakuutus myös
vuokra-asunnon turva
Kiinteistö Oy Kajaanin
Pietari ei tarkista kotivakuutusta vuokralaisiltaan, mutta suosittelee
sen ottamista.
Vuokra-asuntoyhtiöllä on velvollisuus huolehtia kiinteistöjen ja
huoneistojen rakenteista ja perusjärjestelmistä. Vuokralaisella puolestaan on ilmoitusvelvollisuus kertoa, mikäli havaitsee puutteita esimerkiksi vuotavan vesijohdon tai
vessanpöntön.

Kotivakuutus on
Finanssialan
Vakuutustutkimuksen
(2020) mukaan noin
82 prosentilla
vuokralaisista.

VASTUUNJAKOTAULUKKO TOP 16
KOHDE JA TEHTÄVÄ

KUNNOSSAPITOVASTUU
Yhtiö

Asukas

KUSTANNUSVASTUU
Asukas

Yhtiö

Märkätilojen lattioiden ja seinien kunnon tarkkailu
Parvekkeen puhtaanapito

Vuokra-asunnoissa kotivakuutuksissa korvataan yksittäisiä esineitä kuten puhelimia, elektroniikkaa, kodinkoneita, silmälaseja tai
polkupyöriä, luettelee Henrik Rantanen. Hän työskentelee tuotepäällikkönä If Vahinkovakuutuksessa.
Kotivakuutusten vertailu vaatii
perehtymistä. Henrik Rantanen
sanoo, että hinnoitteluun vaikuttaa moni tekijä lähtien vakuutuksen ottajan iästä ja asuinpaikasta.
Myös vakuutuksen sisältöjä tulee
puntaroida.
”Vakuutusten ehdoissa on paljon
eroja. Omavastuun ja hinnan lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota
esimerkiksi korvausmäärien riittävyyteen, vakuutuksen voimassaoloon sekä vakuutuksen sisältöön.”
Henrik Rantanen korostaa, että
kotivakuutukseen tulisi sisällyttää
aina myös vastuu- sekä oikeusturvavakuutus.
”Nämä turvat auttavat riita- ja
rikosasioissa sekä silloin, jos sinä tai
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Parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus
Patterien ilmaaminen
Patterien puhtaanapito
Pyykinkuivauskoneen liittäminen (*
Suihkuletkun ja käsisuihkun uusinta
Hanojen korjaus ja uusiminen
Astianpesu- ja pyykinpesukoneen liittäminen (*
Astianpesukonehanan asennus (*
Astianpesukoneen alle laitettavan
muovikaukalon hankinta ja asennus
Hanojen ja wc:n vuotojen tarkkailu
Lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto
Jääkaapien sulamisvesiputken puhdistus
Asukassisäänkäynnin puhtaanapito,
lumenluonti ja hiekoitus rivi- ja paritaloissa
Kotivakuutuksen hankinta ja ylläpito
HUOM! (* merkittyjen kohtien tehtävät saa suorittaa vain valtuutettu ammattiasentaja.

perheenjäsenesi aiheutatte vahingon muille.”
Henrik Rantanen If Vahinkovakuutuksesta huomauttaa, että

vakuutuksen laajuus vaikuttaa
myös maksuihin. Kotivakuutuksen irtisanomista fiksumpi vaihtoehto on tiukemmassa rahatilan-

teessa mieluummin sopia suppeampi ja halvempi vakuutus.

Valokuidut porrastetusti
Pietarin asuntoihin
Kajaanin Pietarin vuokralaiset saavat valokuituliittymän. Verkon rakentaa
Kaisanet Oy.
Verkko rakentuu porrastetusti. Ensimmäisenä liittymän saavat
asukkaat, joiden kiinteistöihin on
jo rakennettu valokaapeli valmiiksi, kertoo kuluttajapalveluiden liiketoimintajohtaja Esa Reis Kaisanetilta.
”Toteutukset on sovittu vuosille 2021–2023, ja tämä johtuu siitä,
että meidän täytyy hieman rakentaa valokaapeleita kiinteistöihin.
Vaikka Kaisanetillä on jo runkoyhteydet kaikkiin kaupunginosiin,

joissa Kajaanin Pietarin kohteita
on, pitää joihinkin kiinteistöihin
vielä viedä kaapelit perille saakka. Kaapeleiden kaivutyö ei onnistu talvella roudan vuoksi, joten
rakennamme kesällä niin paljon
kuin suinkin ehdimme.”
Perusliittymä kuuluu vuokrakuluihin. Sen nopeus on 100/10 M
eli sisään tuleva nopeus on sata ja
lähtevä kymmenen. Mikäli yhteyteen haluaa lisää nopeutta, sitä voi
hankkia Kaisanetiltä huoneistokohtaisesti.
”Sadan megan perusliittymä
riittää jo pitkälle, mutta kyllä 300
megasesta aina yhteen gigaan asti
kysytään. Kuituyhteyksissähän
nopeus pystytään takaamaan eli
sata on oikeasti sata eikä yhteyden

nopeus vaihtele”, Reis toteaa.
Asukas saa nettiyhteyden käyttöönsä hankkimalla päätelaitteen.
Sellainen maksaa Pietarin asukkaille 79 euroa. Päätelaitteita on tarjolla esim. Kaisanetin myymälässä ja
laitteen voi hankkia 12 kuukauden
korottomalla maksuajalla.
Valokuituliittymä kotona takaa
Esa Reisin mukaan luotettavat,
nopeat nettiyhteydet ja tätä samaa
yhteyttä voi käyttää koko perhe.
”Käytännössä kaikki päätelaitteet; läppärit, älypuhelimet ja vaikkapa robotti-imurit voidaan liittää
samaan kodin verkkoon ja kaista ei
lopu kesken. Lisäksi asuntoa vuokrattaessa asukkaan ei tarvitse huolehtia nettiyhteyksien tilaamisesta,
koska se on jo asunnossa valmiina.”

Hyvä idea!
Keksitkö sinä?
Osallistu ja vaikuta! Palkitsemme parhaan
kehitysidean 150 euron lahjakorilla! Parhaat
ideat julkistetaan seuraavassa lehdessä!
Voit osallistua joko palauttamalla alla olevan
lomakeen toimistomme postilaatikkoon os. Lin-

Valokuitu kaikkiin
koteihin 2023
• perusnopeus 100/10 M
kuuluu osana vuokraan
jos haluat liittymän käyttöön, tarvitset päätelaitteen (79 euroa)
• lisänopeutta mahdollista hankkia omalla sopimuksella

Hyvän
kehitysidean
asumisviihtyvyyden
parantamiseksi
Pienet
ja isot
ideat ovat
tärkeitä!

nankatu 18 a 6, 87100 kajaani/2. krs tai sähköpostilla: asiakaspalautteet@kajaaninpietari.fi.
Jätä ehdotukseksi pe 29.4.2022 mennessä.
Ilmoitamme kilpailun voittajalle henkilökohtaisesti!

Kehitysideasi:

Nimi /osoite /puh.nro:
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Historiaa

Työtavat

muuttuvat 30 vuoden aikana

Arja Mäkiahon päivärutiineihin
kuului Kauppakadun
pankkikonttoreiden kierto
aamu- ja iltapäivisin.
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1992
Kajaanin Talonhoidon toimistossa soi lankapuhelin. Vuokravalvoja
Arja Mäkiaho ohjaa vuokra-asunnon kysyjän Kajaanin kaupungin
asuntotoimistoon. Se vastaa asukasvalinnoista Talonhoidon vuokra-asuntoihin. Yhteydenpito paranee lähivuosina, sillä asuntotoimisto muuttanee samoihin tiloihin.
Jono vuokra-asuntoihin on pitkä. Heti kun yksi vuokralainen
lähtee, toinen on tulossa tilalle.
Asuntotoimisto ilmoittaa kirjeellä Kajaanin Talonhoitoa, kuka on
valittu vuokralaiseksi. Moni etsii
vuokra-asunnon ns. vapailta markkinoilta.
Työpöydällä odottaa pino laskuja. Mäkiaho vilkaisee kelloa. On
aika päivän ensimmäisen pankkikierroksen. Kauppakadun varrelta ja lähinurmilta löytyvät Suomen
Yhdyspankki (SYP), Osuuspankki (OP), Säästöpankki (SP), Suomen Työväen Säästöpankki (STS)
ja Kansallis-Osake-Pankki (KOP).
Kierroksen aikana tiskille annetaan laskupino ja saatiin vastineeksi uusia.
Sama kierros on vuorossa iltapäivällä. Kierros on arkipäiväinen
rutiini, ja onneksi laskuasiat saa
hoitaa yritystiskille, jonne on asiakaspalvelua lyhyempi jono. Työ
alkaa jo sujua, sillä syksyllä firmassa tulee kaksi vuotta täyteen.
Kajaanissa on kerran viikossa
istuntopäivä koskien vuokrasaatavia ja häätöjä. Vuokravalvoja
Maria Väisänen kirjaa ylös vuokrien tiliotteita. Jokainen suoritus
naputetaan ylös koneella.
Vuokramaksut tulevat asukkaan
postilokerosta joka kuukausi. Niitä jakoivat huoltomiehet. Heitä on
yrityksessä kaksi kertaa enemmän
kuin toimiston henkilökuntaa.
Viiden porukka on hyvin hitsautunut yhteen. Iltaisin ja viikonloppuisin käydään yhdessä keilaamassa ja pelaamassa sählyä.
Kirjaamisessa tulee olla tarkka.
Numeron heitto tiliotteessa aiheuttaa turhaa sotkua.
Pääkirjanpitäjän työpisteestä
kuuluu tasainen pauke. Tositeleimasin on ahkerassa käytössä. Leiman alle täytyy lisätä käsin päivämäärän. Kaikki laskut tiliöidään
käsin ja mapitetaan. Mappeja on
toimistohuoneiden kaapeissa pitkä rivi.

Käsinkirjaaminen oli ajan henki 1990-luvun alussa. Vuokravalvoja Maria Väisäsen tehtäviin kuului vuokrasuoritusten kirjaaminen.

2022
Kajaaniin muuttava naputtaa
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarilla omalla koneellaan asuntohakemuksen. Vuokrasopimuksen
allekirjoituskin onnistuu sähköisesti. Sen sijaan, että huoltomies kiikuttaisi vuokralaskun
ovelle, sen saa e-laskuna omalle
pankkitilille.
Pietarin toimistolla ei pauke
tositeleimasin: laskut tulevat ja
lähtevät sähköisesti. Myös huoneistojen tarkastuspöytäkirjat
ovat sähköisessä muodossa.

Arja Mäkiaho ja Maria
Väisänen ovat omista
työpisteistään yhteydessä
työkavereihin teamssovelluksen ja sähköpostin
kautta. Asiat sujuvat,
vaikka yhteisiä porinahetkiä kahvihuoneessa
tulee välillä ikävä.

Vuokralaisten määrän nousu
näkyy ikävä kyllä myös käräjäoikeuden haastehakemuksissa.
Jos vuokrat jäävät maksamatta,
toimistosta lähteen haastehakemus sähköisesti käräjäoikeuteen.
Myös saatavien siirto onnistuu
sähköisesti.
Vuokralaisten vakuuskäsittelyt vievät noin puolet vuokravalvojien työajasta. Kun vuokralainen muuttaa pois, huoltomies tarkistaa asunnon ja täyttää
tabletilla tai puhelimella tarkastuspöytäkirjan. Se tulee sähköisesti Arjalle ja Marialle. Jos asunnossa on kaikki kunnossa, vuokrat maksettu ja avaimet palautettu, vakuus palautetaan.
Välillä vaihdetaan englanniksi. Kun Kajaanin Pietari sai hoidettavakseen opiskelija-asunnot,
kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden asuntoasiat
siirtyivät myös Pietarille.

Yksi työväline on säilynyt vuosikymmenistä toiseen: laskin.

Meidän Pietari 1/2022
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Palkitseminen

Pitkäaikaisten
asukkaiden
palkitseminen
KOy Kajaanin Pietari

seinien huoltomaalaus, vuokrahyvitys (400 €)

aloittaa pitkäaikaisten

Taso 5: 25 -29 vuotta
Siivouslahjakortti (15 h), keittiöremontti, seinien huoltomaalaus,
pinta-asennusmatot, vuokrahyvitys (500 €)

asukkaiden palkitsemisen vuonna 2022.
Palkitsemisen käytännöt on tarkennettu ja vuosittain palkitaan
lähetettyjen hakemusten perusteella tietty määrä asukkaita. Suuresta asukasmäärästä johtuen
emme voi palkita jokaista asukasta saman vuoden aikana. Järjestelmää ja sen ehtoja voidaan jatkossa muuttaa.
Jokainen lähetetty hakemus
käsitellään ja asiakkaalle ilmoitetaan, toteutuuko etu kyseisenä vuonna. Etuuden voi käyttää
5 vuoden välein! Huomioithan
tämän hakiessasi etua, koska etuuden arvo kohoaa jokaisessa tasossa.
Jos siis olet asunut 9 vuotta, saat
paremman edun asuttuasi 10 vuotta. Hae etuutta uudelleen, jos tänä
vuonna ei tärpännyt.
Etuuden ehtona on, että vuokralainen on asunut samassa huoneistossa eikä hänellä ole maksuhäiriöitä eikä asumiseen liittyviä häiriöitä. Huoneistossa ei myöskään saa
olla tavanomaisesta kulumisesta
poikkeavia vaurioita.

Etuudet
Etuuden suuruus riippuu asuinvuosista. Tasot ovat jaettu viiden
vuoden välein alkaen 5 vuotta kestäneestä asumisesta (31.12.2021
mennessä). Omalta tasolta voi valita yhden edun.
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Taso 6: yli 30 vuotta
Huoneistoremontti katselmuksen
mukaan, vuokrahyvitys (600 €)

Hakeminen
Hakuaika 1. – 31.3.2022. Etuutta voi hakea kirjallisella hakemuksella. Täytä oheinen hakemuslomake ja toimita se toimistollemme tai nouda lomake toimistolta.
Hakemuksen voi tulostaa ja täyttää myös kotisivuiltamme ja lähettää sähköpostilla asukasetu@kajaaninpietari.fi. Hakuajan päätyttyä
saapuneita hakemuksia ei käsitellä!

Lisätietoja

Jokaisesta huoneistoon tehtävästä päivityksestä ja remontista tehdään kiinteistömestarin kanssa
katselmus, jossa päätetään tehtävistä kunnostuksista.
Taso 1: 5–9 vuotta
Siivouslahjakortti (3 h), turvapaketti (optinen ovisilmä, turvaketju, sammutuspeite ja palovaroitin)
saunavuoro tai autopaikka vuodeksi veloituksetta käyttöön, vuokrahyvitys (100 €)

Taso 2: 10 - 14 vuotta
Siivouslahjakortti (6 h), turvapaketti, sälekaihtimet (osaan ikkunoista), vuokrahyvitys (200 €)
Taso 3: 15 - 19 vuotta
Siivouslahjakortti (8 h), rajoitettu seinien maalaus, turvapaketti,
vuokrahyvitys (300 €)
Taso 4: 20 - 24 vuotta
Siivouslahjakortti (10 h), Keittiöntai vaatekaapin ovet tai väliovet,

Vuokrahyvitys tai
käyttömaksukorvaus
Jos vuokralainen valitsee palkinnoksi vuokrahyvityksen tai käyttömaksukorvauksen, on hänen itse
selvitettävä etuuden mahdolliset
vaikutukset asumistukeen tai
toimeentulotukeen ennen etuuden käyttöä.
Lisävarusteet ja korjaukset
Lisävarusteiden asennukseen ja
tehtäviin korjauksiin vaikuttaa
aina huoneiston koko ja esimerkiksi ikkunoiden määrä (sälekaih-

timet). Jokaiselle tasolle on määritelty kulukatto, jonka mukaan suoritettavat työt määräytyvät. Hakemuksen lisätiedoissa tulee mainita
haluamansa lisävaruste tai korjaus. Huomioi
annetut vaihtoehdot! Arvio toteutuksesta tehdään aina yhdessä kiinteistömestarin kanssa.
Suuremmissa korjaustöissä taloyhtiö tarjoaa
korvaavan asunnon remontin ajaksi, jos korjaukset sitä vaativat. Huoneiston tyhjentäminen
ja muutto ovat aina vuokralaisen vastuulla.
Siivouslahjakortti
Siivouksen toteutus riippuu mm. asunnon
koosta, ikkunoiden määrästä, ikkunoiden
avattavuudesta jne. Nämä vaikuttavat siihen,
kuinka paljon annetussa ajassa ennätetään tehdä. Siivousfirman kanssa sovitaan aina erikseen, miten siivouslahjakortin haluaa käyttää.
Yli 8 tunnin siivoukset voi jakaa useampaan
kertaan. Kaappien ja lattiapintojen pesu onnistuu vain, jos asukas on itse tyhjentänyt tilat.
Esimerkkejä
tehtävästä siivouksesta:
Taso 1
ikkunoiden pesu
Taso 2
ikkunoiden pesu ja kylpyhuoneen perussiivous, uunin pesu
Taso 3
ikkunoiden pesu, kylpyhuoneen ja tyhjien
kaappien perussiivous, uunin pesu
Taso 4
ikkunoiden ja kylpyhuoneen pesu, uuni pesu,
tyhjien kaappien perussiivous ja lattioiden
koneellinen pesu
Taso 5
ikkunoiden ja kylpyhuoneen pesu, uunin
pesu, tyhjien kaappien perussiivous ja lattioiden koneellinen pesu, seinien pesu

Asukasetujärjestelmään liittyvät
muutokset
Oy Kajaanin Pietarilla on oikeus tehdä palkitsemisjärjestelmään ja sen toteutukseen liittyviä muutoksia.

ASUKASETUHAKEMUS
HAKUAIKA 1.– 31.3.2022
Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei käsitellä!

HAKIJAN TIEDOT

Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Vuokrasuhde alkanut
Päiväys ja allekirjoitus

Haettava etuus

n Hyvitys käyttömaksusta		
n Siivouslahjakortti		
n Lisävaruste (esim. sälekaihdin)

				(asumisaika yli 15 vuotta)
Lisätietoja

Hakemus käsitellään hakuajan päätyttyä ja vuokralaiselle ilmoitetaan päätöksestä erikseen. Suuresta asukasmäärästä johtuen etuuksia ei voi myöntää vuosittain kaikille hakijoille.
Huomioithan, että edut vaihtelevat tasoittain!

Yhteydenotot

Hakemuksen käsittely

Pyydämme hoitamaan asioinnin
sähköpostitse.

Hakemus on

Lisätietoja ja hakemukset
asukasetu@kajaaninpietari.fi.

n Hyvitys vuokrasta
n Kodin turvapaketti
n Kodin ehostus

n

hyväksytty

n hylätty

Lisätietoja

Tarvittaessa puhelut
08 615 52060 (vaihde) tai
08 615 52091 (asukaspalvelut)
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Lemmikit

Muru ja Kamu

viihtyvät kerrostalossakin
Kiinanharjakoirat Muru
ja Kamu kulkevat tottuneesti Heidi Eskelisen
mukana. Seuralliset koirat tosin saattavat kietoa
hihnat emäntänsä ympärille, kun ne innostuvat
tutkimaan pihan hajuja
Laajankankaalla.
Lapsiperheelle pienikokoiset,
vähän karvaa irrottavat koirat ovat
sopiva rotuvalinta. Pieni koira ei
myöskään tarvitse yhtä pitkiä lenkkejä kuin isommat.
”Pienet koirat ovat kerrostaloasunnossa helpompia kuin isot.
Tosin liukas porraskäytävä on hieman hankala aremmalle koiralle.”

Laajankangas on Heidin mielestä mainio ympäristö myös koirille.
”Läheinen puistoalue on niin
sievä ja mukava. Koirienkin kanssa
pääsee moneen suuntaan kävelylle ja vaikka metsäänkin, kun se on
tuossa lähellä. Ja tietenkin koirapuisto on Kamun ja Murun suosikkipaikka, kun ne pääsevät vapaana
kirmaamaan.”
Lapsiperheelle Laajankankaalla
on palvelut lähellä kuten kauppa,
apteekki, koulu ja päiväkoti. Linja-autolla pääsee myös hyvin kulkemaan, jos vaikka kaupungissa
tarvitsee asioida, perustelee Heidi Eskelinen. Myös oma perhepiiri asuu alueella.

Jätökset roskiin
Heidi Eskelinen kertoo, että
heillä ei ole koskaan tullut mitään
erimielisyyttä naapureiden kanssa
lemmikkien pitämisestä.

”Kun omistaja on vastuullinen
ja huolehtii myös koiran tarpeiden
siivoamisesta ulkona niin kaikilla
on mukavampi. Nyt on ihan hyvin
noita roskiksiakin kadunvarressa,
mihin voi kulkiessa laittaa pussin.”
Ylipäätään naapureiden kanssa on aina voinut jutella, jos jokin
vaikka asumisessa mietityttää.
Heidi on Kajaanissa asunut Pietarin vuokra-asunnoissa: rivi- ja
kerrostaloasunnoissa.
”Jos jotain tässä kerrostalo asunnossa kaipaa niin omaa saunaa.”
Asunnon huoltotoimet ovat Heidin mielestä sujuneet hyvin ja myös
pihan siistimisiin sekä yleisten tilojen siivoukseen olen itse ollut tyytyväinen.
”Kajaania pidän omana kotikaupunkinani ja tämä on itselle riittävä ja sopivan kokoinen kaupunki
asua. Täällä on riittävästi palveluja
lapsiperheen näkökulmasta ajatellen ja lemmikin omistajana.”

Kamun ja Murun emäntä Heidi
Eskelinen viihtyy Kajaanissa.

Kajaanin Pietarin säännöt lemmikkeihin
Tavallisten kotieläinten pitäminen on sallittua, elleivät ne tuota häiriötä tai vahingoita asuntoa.
Ammattimainen koirien, kissojen
tai muiden eläinten kasvattaminen tai hoitaminen ei ole sallittua
KOy Kajaanin Pietarin taloissa. Jos
huoneistoa käytetään tällaiseen toimintaan, se voi aiheuttaa vuokra-
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sopimuksen purkamisen.
Omistajan täytyy huolehtia siitä,
etteivät eläimet pääse säikyttämään
tai puremaan ihmisiä tai aiheuttamaan muuta vaaraa tai vahinkoa.
Koira ei myöskään saa toistuvalla
haukunnallaan tai ulvonnallaan
häiritä ympäristöä tai talon asukkaita.

Kaupungin järjestyssäännön
mukaan koirat ja kissat on pidettävä kytkettynä yleisellä alueella,
myös talon pihamaalla.
Lemmikkieläimet eivät ole
sallittuja soluasunnoissa muiden
asukkaiden mahdollisten allergioiden vuoksi.

Asukastoiminta

Teppana-Kuurna- Kominaho-Nakertaja

asukastoimikunta

Viimeksi, kun teimme juttua
Pietarin lehteen, elimme vaikeita korona-aikoja ja varmasti moni
uskoi, että ne ajat olisivat nyt jo
ohi. Valitettavasti näin ei ole, vaan
pandemia haastaa meitä edelleen.
Toki on ollut myös myönteisiäkin hetkiä. Teimme kesällä retken
Ouluun, ostosmatkan Kuopion
Ikeaan ja marraskuun lopulla vietimme perinteiseksi muodostunutta pikkujoulua kahvittelun ja pienten jouluisten makupalojen merkeissä. Paikalla ehti käymään joulupukki, joka jakoi lapsille pienet
paketit. Osallistujille jaettiin perinteiseen tapaan aterialipukkeet.
Vaikka aika tällä hetkellä onkin
koronan vuoksi haastava ja ihmisillä on huoli omasta ja läheistensä
terveydestä, haluaisimme kuitenkin ihmisten muistavan, että tästäkin tulemme selviytymään. Pitäkäämme siis yllä toivoa ja uskoa
paremmasta korona-vapaasta tulevaisuudesta!
Asukastoimikunta järjestää

tilanteen niin salliessa ja niissä
puitteissa kuin on terveysturvallisesti mahdollista, matkoja ja tapahtumia. Toivomme ja otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita
siitä, mitä voisimme yhdessä tehdä!
Myös meille asukastoimikunnalle on tullut yhteydenottoja, jotka koskevat häiriökäyttäytymistä. Haluamme muistuttaa meitä
kaikkia asukkaita siitä, että kaikkien etu on turvallinen ja rauhallinen olo omassa kodissaan. Pohtisimme sekä omaa, että vieraidemme käytöstä.

”Sinussa on tarpeeksi
voimaa, sitä rohkeutta
jota tarvitaan. Mene siis
luottaen kohti tulevaa;
kaikki haaveesi,
suunnitelmasi toteen saa.”
Asukastoimikunta toivottaa
kaikille asukkaille hyvää
alkanutta vuotta 2022!

Meidän Pietari 1/2022
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Sosaali-isännöitsijä tiedottaa

Asumisen ABC
Postiosoite:
PL 4, 87101 KAJAANI
Käyntiosoite:
Linnankatu 18 A (2.kerros)
Aukioloajat:
ma–pe 8.30-15.00
puh. (08) 6155 2060
Kotisivu:
www.kajaaninpietari.fi
Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@
kajaaninpietari.fi

Asunnon irtisanominen
Vuokralaisen puolelta vuokrasopimuksen irtisanomisaika on (1) kuukausi. Vuokralaisella irtisanomisaika lasketaan
irtisanomispäivää seuraavan
kuukauden 1.päivästä eli kaikki kuluvan kuukauden aikana
irtisanotut vuokrasopimukset
päättyvät seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Muuttopäivä on sama kuin vuokrasopimuksen päättymispäivä.
Irtisanominen on tehtävä
aina kirjallisesti ja palauttaa
allekirjoitettuna KOy Kajaanin Pietarin toimistoon toimiston aukioloaikana. Irtisanomista ei voi tehdä puhelimitse eikä
sähköpostiviestillä. Allekirjoitetun irtisanomislomakkeen
voi myös faksata (08-622938),
postittaa tai skannata toimistoomme.
Irtisanominen on aina toimitettava todistettavasti. Asukkaan on itse huolehdittava siitä,
että irtisanominen on toimitettu tai jätetty postin kuljetettavaksi (postileima) kuukauden
viimeiseen päivään mennessä. Kehotamme ilmoittamaan
postiin jätetystä irtisanomisesta puhelimitse toimistollemme.
Avio- ja avoparien on molempien irtisanottava vuokrasopimus, mikäli asunto tyhjenee
kokonaan.

Puolison/toisen
vuokralaisen poismuutto
Kun vain toinen vuokrasopimuksen osapuoli muuttaa, on poismuuttavan osapuolen tehtävä irtisanomisilmoitus omalta osaltaan.
Asumaan jäävän osapuolen on
haettava asuntoa omiin nimiinsä asuntohakemuksella, jonka jälkeen tehdään uusi vuokrasopimus.

Poismuutto ja tarkastus
Asukkaan on siivottava asunto
hyväksyttävästi ja tyhjennettävä
asunto vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä sekä palautettava kaikki vastaanotetut avaimet toimistollemme. Asukkaan on
itse sovittava oman alueensa huoltomiehen kanssa huoneiston lopputarkastus, kun asunto on siivottu ja tyhjä.
Huoltomies tekee asunnossa ennakkotarkastuksen irtisanomisen tiedoksi jättämisen jälkeen.
Ennakkotarkastuksella vuokranantaja varmistaa, että irtisanottu
asunto on vuokrauskelpoinen sekä
kartoitetaan mahdolliset korjaustarpeet.
Muutettaessa pois asunnosta tulee
muistaa seuraavat asiat;
n asunnon irtisanominen (muuttoilmoitus ei ole vuokrasopimuksen irtisanominen)
n huolehdi, että kaikki maksut
yhtiölle on suoritettu
n kaikki avaimet on palautettava
toimistollemme
n asunnon siivoaminen hyväksyttävästi
n lähtöilmoitus toimistollamme
n virallinen muuttoilmoitus
väestörekisteriin ja osoitteenmuutos postiin
n sähkösopimuksen irtisanominen.

Vuokranmaksu
Vuokranmaksun eräpäivä Pietarin
asunnoissa on kunkin kuukauden
10. päivä. Maksaessasi vuokraa on
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aina käytettävä omaa viitenumeroa. Vuokranmaksun myöhästymisestä perimme 7 %:n suuruisen
viivästyskoron. Voi tilata laskun
myös E-laskuna verkkopankistasi
tai tehdä Suoramaksusopimuksen
pankkisi kanssa. Lisätietoja vuokravalvojilta.

Vakuusraha
Vakuusrahan suuruudet ovat
1.1.2020 alkaen seuraavat: solut
330 euroa, yksiöt 400 euroa, kaksiot 600 euroa, kolmiot 750 euroa
ja neliöt 900 euroa. Vakuusraha on
huoneistokohtainen ja sille ei makseta korkoa. Vakuusraha on maksettava ennen vuokrasopimuksen
allekirjoittamista. Vakuusrahan
palautuksesta voi lukea tarkemmin asukasoppaasta.

Oven avaukset
Oven avaukset maksavat 15 euroa
klo 07.00-16.00 ja 30 euroa klo
16.00-07.00 ja viikonloppuisin.
Oven avauksesta annetaan asukkaalle pankkisiirto. Työaikana
oven avaa alueen oma huoltomies
ja muulloin päivystys puh. 0500680139. Ovea avattaessa asunnon
haltijan tulee esittää oman henkilöllisyyden todistava asiapaperi ja
asukkaan tulee olla talon kirjoissa
asukkaana.

Autopaikat
Autopaikka on varattava toimistoltamme. Autopaikkamaksu on
8 euroa kuukaudessa. Sisätilalämmittimien käyttö on kielletty.
Autonlämmitysjohtoja ei saa jättää autonlämmitystolppaan. Lämmitys toimii 15 minuutin jaksoissa ulkolämpötilan mukaan (±0 ei
virtaa, -5°c =5 minuuttia virtaa,
10 minuutin tauko, - 15°c = jatkuva virta). Lämpötolpan lukko toimii esim. kolikolla vääntämällä (ei
erillistä avainta), poletin voi hakea
tarvittaessa toimistoltamme.
Autolämpöpaikkoja on kiinteistöissä rajallinen määrä ja siitä joh-

tuen autopaikkoja vuokrataan lähtökohtaisesti yksi autopaikka/huoneisto. Jos autopaikkoja on ollut
vapaana, niin silloin niitä on voitu vuokrata toinenkin autopaikka samaan huoneistoon, mutta toisesta paikasta on luovuttava tarvittaessa yhtiön niin vaatiessa. Autolämpöpaikat on tarkoitettu ensisijaisesti autonomistaville asukkaille.
Autolämpöpaikkoja ei ole tarkoitus
vuokrata vieraspaikoiksi.

Vikailmoitukset
Toivomme, että vikailmoitukset
tehdään kotisivujen vikailmoituslomakkeen kautta.
Tällöin ilmoituksesta jää dokumentti huoltomiehelle ja huollon
esimiehelle. Vikailmoituksen voi
tehdä myös puhelimitse normaalina työaikana oman alueen huoltomiehelle.
Päiv ystysaikana kiireelliset
vikailmoitukset huoltopäivystysnumeroomme 0500-680139.
Vikailmoitus tulee tehdä heti
kun vika havaitaan. Asukas voi
joutua korvausvelvolliseksi viasta,
jota ei ole heti ilmoitettu.

Pesulan käyttö
Pesukoneet toimivat puhelinmaksulla, joka veloitetaan käyttäjän puhelinlaskulta. Palvelunumero ja ohjeet puhelinrahastimen
sekä pesukoneen käyttöön löytyvät
pesutuvalta.
Pyydämme huomioimaan, että
oman liittymäsopimuksen rajoitukset voivat estää maksulliseen
numeroon soittamisen (esim. Prepaid-liittymän saldorajat). Maksu
peritään puhelinlaskulta ainoastaan silloin, kun maksupainikkeen
valo syttyy. Ongelmatilanteissa ota
yhteyttä huoltomieheen.

Tutustu nettisivujen
asukasoppaaseen!

TOIMISTON YHTEYSTIEDOT
VAIHDE

08 615 52060

ASUKASVALINTA

08 615 52080

asuntosihteeri@kajaaninpietari.fi

Asunnon hakeminen, asuntotarjoukset
Anne Määttä

asuntosihteeri

040 613 7649

Arja Keränen

asuntosihteeri

040 613 7648

ASUKASPALVELUT

08 615 52091

kiinteistosihteeri@kajaaninpietari.fi

Vuokrasopimukset, irtisanomiset, avaimet, autopaikat ja saunavuorot

Sosiaaliisännöitsijän
puhelin- ja
vastaanottoajat
puhelinajat
ma, ke, to, pe
klo 9.00-11.00
tiistaisin ei aikoja
Vastaanottoajat
ma, ke, to, pe
klo 12.00-13.00
tiistaisin ei aikoja
Vastaanottoajat
ovat peruttu
toistaiseksi
koronavirusepidemian
takia

Paula Makkonen

kiinteistösihteeri

040 613 7654

Sanni Tapio

kiinteistösihteeri

040 613 7643

VUOKRAVALVONTA

vuokravalvoja@kajaaninpietari.fi

Vuokran maksaminen, vakuuspalautukset
Arja Mäkiaho

vuokravalvoja

040 613 7646

Maria Väisänen

vuokravalvoja

040 613 7645

sosiaali-isännöitsijä

050 413 1363

SOSIAALI-ISÄNNÖINTI
Asukasdemokratia, häiriöt
Jaana Leppänen

TALOUSHALLINTO
Asukaslaskutukset, save-, vesi- ja sähkölaskutus
Pia Heikkinen

reskontranhoitaja

040 613 7647

pääkirjanpitäjä

040 613 7644

Kirjanpito, palkanlaskenta
Tiina Pikkarainen

TOIMITUSJOHTAJA

jaana.leppanen
@kajaaninpietari.fi
puh. 050 413 1363

Risto Korhonen

044 7101 170

HUONEISTOREMONTIT
Ari Karjalainen

kiinteistömestari,
huollon esimies

0500 684 915

Suosittelemme käyttämään asiakaspalvelijoiden yhteistä puhelinnumeroa ja sähköpostia.
Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kajaaninpietari.fi

Emme ota vastaan tekstiviestein lähetettyjä ilmoituksia!
Ota yhteyttä sähköpostitse, soittamalla tai käytä vikailmoituslomaketta.

Tarkista toimiston aukioloajat
nettisivuilta www.kajaaninpietari.fi

SOITA ,
älä lähetä
tekstiviestiä!
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KAJAANIN PIETARI INFORMS
The Accommodation office
PL 4, 87101 KAJAANI
Linnankatu 18 A, 2nd floor
Phone (08) 615 52060
www.kajaaninpietari.fi
E-mail
forename.surname@kajaaninpietari.fi
Opening times
Mon–Fri 08.30 - 15.00
Check the abnormal office hours on the internet.
Giving notice
Please remember that notice must be given in writing by the
tenant at least one calendar month before you are due to
move out. It pays to give notice in good time. Your deposit
will be repaid within one month after you have moved out,
if the apartment is cleaned and in good condition, key has
been returned and all payments are up to date.
Checking of the students rights to tenancy
We are currently checking through students rights to
tenancy. Please keep in mind that your right to tenancy
only continues to the end of that term you have completed
your studies.
E-mail and web pages
Please use our web pages for any messages or feedback
you may have for us. Also please make use of the facilities
offered by our web pages to file a fault in your apartment or
to send an application (appendixes must be send separately
by mail).
Paying rents
Rents for Kajaanin Pietari are to be paid by the 10th of
every month. Always make sure to use the reference
number – this is always the same. Interest for late payments
is currently 8 %.
Deposit
A deposit has to be paid before signing the tenancy
agreement. This is a guarantee that the tenant will treat
the apartment well. When the tenancy comes to an end,
the lessor may, as a result of costs incurred from necessary
repairs or cleaning, withhold some or all of this deposit
from the tenant. If everything in the apartment is in order,
the deposit will be returned to the tenant´s account.

Postal services
To make it easier for your mail to reach you, please make
sure that your name is visible on your door or mailbox.
The tasks of the occupant
Below is a list of things for which the occupants them-selves
(not the lessor) are responsible:
1. Taking home insurance for own belongings. Buildings are
insured by landlord.
2. Changing the fuses and light bulbs, also for the oven and
the fridge.
3. Putting up a shower curtain and hooks for the curtain,
unless these can already be found in the apartment.
4. The installing of a washing machine or a dish washer. If any
of the kitchen units have to be taken apart when installing
the dishwasher, please contact the maintenance man.
Please note that the occupant is responsible for checking
that the taps and pipes comply with the requirements, and
for making sure that any kitchen units that are dismounted
can be and will restored into their original condition when
moving out.
5. Oiling of the locks on the door and the windows, and
of hinges.
6. Cleansing of the draining units.
7. Cleansing of the automatic defrosting tube around the
back of the fridge/freezer, and the vacuum cleaning of the
cooling rack around the back.
8. Cleansing the filter on the hood over the stove.
9. Cleansing the air vents. Please note: do NOT adjust the
air vents.
10. Checking the gaskets on the doors and the windows.
11. Reporting the faults and defects to the maintenance
man or Kajaanin Pietari office.
If you are uncertain about how to undertake any of the
tasks named above, please ask for guidance from the
maintenance man.
Faults
Any faults should be reported directly to the maintenance
man by phone or via internet. Please report also the faults
in common areas, so all the unnecessary breaks for example
in using a laundry room can be avoided. In urgent cases
during evenings (4 p.m. – 7 a.m.) and weekends, please
contact the maintenance man by phone 0500-680 139.

