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Lyhyesti

Kankurintiellä

syyskatselmus

Asunnottomien
yö Kajaanissa
Asunnottomien yötä vietetään 17.
lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä ympäri Suomea. Kajaanin tapahtuma oli
rantapuistossa Eino Leino -patsaan
tienoilla.
Järjestäjät halusivat tapahtumassa muistuttaa, että asunto on perus-

Lohtaja-Purola asukastoimikunta ja alueen asukkaita kokoontui 5.
lokakuuta Kankurintien grillikatokselle syyskatselmukseen. Väkeä oli
paikalla parikymmentä henkeä.
Kajaanin Pietarilta paikalla olivat
toimitusjohtaja Ismo Kukkonen ja
sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen.
Syyskatselmuksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia kehitys- ja korjauskohteita alueelta,
että niiden rahoitus voidaan ennakoida tulevissa talousarvioissa.

oikeus ja että kaikilla on oikeus omaan
kotiin. Kajaanissa on arviolta viitisenkymmentä asunnotonta. Luku voi olla
tätäkin suurempi.
Kajaanissa tarjolla oli hernekeittoa
sekä lämpimiä vaatteita. Myös Kajaanin Pietari oli mukana asunnottomien
yössä.

Kajaanin Pietari
numeroina
100%

Kajaanin kaupunki
omistaa yhtiön.

2800

Vuokra-asuntoa
(96 osoitteessa).

4700

vuokralaista.

4,02

Asukastyytyväisyys
(asteikolla 1-5).

92%
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Asuntojen käyttöaste.

Linnankatu 18 A 6
www.kajaaninpietari.fi

Toimisto avoinna
ma-pe klo klo 8.30-15.00
Puh. (08) 615 52060
Mahdolliset toimiston
poikkeavat aukioloajat
ovat nähtävissä yhtiön
nettisivuilla.

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

Huolto

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

Yhtiön hallitus

Puheenjohtaja:
Sari Kyllönen
Varapuheenjohtaja:
Keijo Aaltonen
Hallituksen jäsenet:
Tuula Virkkunen, Mikko
Palaste, Hannu Salonen
Kaupungin edustaja:
Jussi Heikkinen

Seuraava
numero
ilmestyy
marraskuussa
2023
Päätoimittaja:
Ismo Kukkonen
Taitto ja paino:
Kajaanin Offsetpaino Oy,
2022
Jatkossa lehti ilmestyy
kerran vuodessa.

Toimitusjohtajan puheenvuoro

T

ämä on 1. kirjoitukseni
Meidän Pietari -lehteen
yhtiön toimitusjohtajana.
Aloitin tehtävässä 19.4.2022 ja
ensimmäiset 6 kuukautta on
vierähtänyt todella nopeasti yhtiön toimintaan ja henkilöstöön, hallitukseen, omistajaan sekä asukkaisiin tutustuen. Yhtiön hallitus on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain ja olen käynyt kertomassa toiminnastamme kaupunkiomistajallemme konsernijaostossa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa (ml.
tapaamiset kaupunginjohdon kanssa). Niin ikään minulla on ollut mahdollisuus tutustua vuokralaisasiakkaisiimme
asukastoimikuntien ja neuvottelevan valiokunnan kokouksissa sekä muissa asukastapaamisissa (asukasilloissa).
Ensitapaamisten kautta
minulle on muodostunut kohtuullisen hyvä kuva yhtiön toiminnasta ja olemme käyneet monia hyviä keskusteluja yhtiön tulevaisuudesta
ja toiminnan järjestämisestä
em. tapaamisissa. Pyrimme
rakentamaan hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta asukkaiden sekä yhtiön henkilöstön
ja luottamushallinnon kanssa.
Yhtiössämme toimii tällä
hetkellä 3 asukastoimikuntaa
ja tarkoituksena on, että 4.
asukastoimikunta aloittaa vielä tämän vuoden aikana. Asukastoimikuntien puheenjohtajat ja yhtiön edustajat (toimitusjohtaja ja sosiaali-isännöitsijä) muodostavat Neuvottelevan valiokunnan. Neuvottelevassa valiokunnassa käsitellään mm. vuosittainen vuokranmääritys, jolloin
asukkailla on mahdollista keskustella ja esittää näkemyksiä asiasta. Asukastoimikunnat käsittelevät vuokranmäärityksen ja ne antavat lausunnon, joka toimitetaan yhtiön
hallitukselle päätöksentekoa
varten.
Olemme eläneet koronan
takia poikkeuksellista aikaa

jo pitkään. Myös Euroopassa
riehuva sota on vaikuttanut
myös meihin ja mielialoihin.
Saamme päivittäin kuulla uutisia kohoavista energian (sähkön ja lämmityksen) hinnoista
ja muutoinkin kohoavista elämisen kustannuksista. Tulevaisuus askarruttaa ja mietityttää meistä monia. Kajaanin
Pietari yhtiönä on ottamassa
kannettavakseen kustannuspainetta kohoavista kustannuksista; emme siirrä käyttö-,
hoito- ja ylläpitokustannusten
nousua suoraan vuonna 2023
perittäviin vuokriin. Yhtiön hallituksessa on tehty päätökset
maltillisista vuokrantarkistuksista ensi vuodelle. Vuokrien
määrityksessä meitä ohjaa
Asumisen Kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeistus: vuokranmäärityksessä omakustannusperiaate tarkoittaa sitä,
että vuokralaisilta saa periä
asuinhuoneistosta vuokraa
enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi
kattamaan asuntojen ja niihin
liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja
hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot.
Olemme tehneet tämän
vuoden aikana useita uudistuksia yhtiön toiminnassa;
yhtiön hallitustyö on säännöllistä (hallitus on kokoontunut tänä vuonna jo 10 kertaa);
yhtiön toiminta on organisoitu neljään tiimiin, yhtiön nettisivut on uudistettu, yhteydenpitoa asukastoimikuntiin
on lisätty. Tavoitteena on tehdä yhtiömme toiminnasta
yhä läpinäkyvämpää ja aktiivisempaa. Keskeisenä tehtävänämme on omistajalinjauksen mukaisesti lisätä
omalla toiminnallamme Kajaanin kaupungin pito- ja vetovoimaa. Haluamme tarjota
Kajaanissa asuville ja Kajaaniin muuttoa aikoville kohtuuhintaisia ja erikokoisia koteja
arjen tarpeisiin.
Asunto Oy Sammonkaaren Pietari valmistui syys-

kuun 2022 alussa; se on 1-vaihe hiilineutraalia ja vastuullista rakentamista Kajaanin kaupungin keskustakorttelissa.
Kohteen kaikki 56 huoneistoa
on vuokrattu. Kyseinen hanke on hyvä esimerkki vastuullisesta rakentamisesta ja se
sopii esimerkkikohteena hyvin
omistamaamme asuntokokonaisuuteen. Kajaanin Pietari omistaa tällä hetkellä 96
osoitteessa, noin 2.700 asuinhuoneistoa, joissa asuu tällä
hetkellä liki 4.700 asukasta.
Käyttöasteen parantaminen on tulevien vuosien tärkein tavoite. Haluamme olla
aktiivinen toimija Kajaanin
vuokra-asuntomarkkinassa.
Asuntojen aktiivinen vuokraus
ja hyvä ylläpito, asukasviihtyvyyttä unohtamatta, vertautuu hyvinkin pitkän matkan
juoksuun – mielenkiintoinen
matka on nyt alkanut ja sitä
on hyvä jatkaa asukkaiden,
henkilökunnan, hallituksen ja
omistajan kanssa!

Asumisterveisin
Ismo Kukkonen
Toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
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Ideakilpailu

Lisää
viihtyvyyttä
kukilla
Kajaanin Pietari kysyi
keväällä asukkaiden kehitysideoita
asukasviihtyvyyden
lisäämiseksi. Palkituksi tuli kaksi ehdotusta, joissa molemmissa oli samanlainen
sisältö: lisää kukkalaatikoita pihapiiriin.
Matti Karjalainen Asemakadulta keskustasta ja Irene
Schroderus Laajankankaankadulta Lehtikankaalta ehdottivat kukkalaatikoita ja istutuksia pihoille.
”Kun katsoin pihalle niin muutama kukkaistutus piristäisi maisemaa”, perusteli Matti Karjalainen, jonka ikkunat
osoittavat sisäpihalle.
”Kiikku olisi myös mukava
pihalla. Sitä ehdotan seuraavaksi.”
Matti Karjalainen kertoo,
että kesäisin pihalla viettää
aikaa iloisia ihmisiä nauttimassa kesäisestä tunnelmasta.
”Tämä on niin keskeisellä paikalla, että mukava tääl-
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lä on asua. Kukkalaatikoita tuli
jo täksi kesäksi, mutta lisääkin
voisi tulla.”

Irene Schroderus toivoi kukkien lisäksi myös kasvatuslaatikoita vaikka yrteille.
”Meillä on täällä aika toimelias joukko ihmisiä, jotka
kaipaavat tekemistä pihalle.
Jos olisi kasvimaata niin kyllä
meillä olisi porukkaa sitä kastelemassa ja kitkemässä.”
Pihaporukan kanssa on Irene Schroderuksen mukaan
ideoita muitakin viihtyvyyttä lisäävistä asioista. Yhteiset
kahvi- ja lauluhetket, jäälyhtyjen teko… Mukava porukka
lisää asumisviihtyvyyttä siinä
missä hyvin hoidettu ja kaunis
pihamaisema.
Sekä Irene Schroderus että
Matti Karjalainen saivat jaetun lahjakoripalkinnon kehitysideoistaan.

Hyvä
idea!

Hilda ja Irene Schroderus nauttivat Lehtikankaan tohinasta. Keittiön
ikkunasta avautuu näkymä läheiseen metsään.

Kukkalaatikoiden ilmestyminen jo täksi kesäksi Asemakadun sisäpihalle ilahdutti Matti Karjalaista. Lisää kukkiakin saa laittaa, hän vinkkaa.

Tullaan tutuiksi

Anu Juutinen

kiinteistöinsinööriksi
Kajaanin Pietarissa amkharjoittelun suorittanut Anu
Juutinen on aloittanut kiinteistöinsinöörinä. Hänen työtehtäviin kuuluvat muun
muassa yhtiön toimintaan
liittyvät rakennuttamistehtävät, palveluntuottajien
ohjaus, huoneistoremonttien
suunnittelu ja valvonta sekä
vuosikorjausten suunnittelu
ja kilpailutus.

”Olen viihtynyt hyvin. Työporukka on mukava. Työtehtävät ovat monipuolisia ja koko
ajan on mahdollista oppia
uutta, päästä kehittämään
itseään ja syventää osaamistaan. Työnantaja tarjoaa
myös mahdollisuuden lisäkouluttautumiseen.”
Anu Juutinen valmistui Kajaanin ammattikorkeakoulusta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi. Syksyn

ja alkutalven keskeisiä työtehtäviä on olla mukana valmistelemassa koko yhtiön kiinteistökannan käsittävää PTSsuunnitelmaa yhdessä kiinteistömestari Ari Karjalaisen
kanssa.
”Kyseessä on suunnitelma,
jonka avulla on tarkoitus selvittää, millaisia peruskorjaustarpeita kiinteistökantaan
kohdistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.”

Työnteon vastapainoksi
Juutinen harrastaa musiikkia
ja soittaa akustista kitaraa.

Kiinteistöinsinööri Anu Juutinen
Sammonkaaren alaterassilla.
Hän sanoo työtehtävien olevan
monipuolisia ja mielenkiintoisia.
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Esittelyssä

Entistä
vähemmän
tyhjiä
asuntoja
Kajaanin Pietarin
keskeinen tavoite on
vuokra-asuntojen
käyttöasteen parantaminen lähivuosina.
Omistajatavoitteen
mukaisesti yhtiön
tehtävänä on parantaa Kajaanin pitoja vetovoimaa.
Toimitusjohtaja Ismo Kukkonen pitää realistisena
tavoitteena noin 96 prosentin
käyttöastetta vuoteen 2026
mennessä.
”Tavoitteen saavuttaminen
vaatii aktiivista vuokraustyötä.” Tällä hetkellä toteutunut
käyttöaste on noin 92 prosenttia.
Kajaanin Pietarilla on vahvuuksinaan lähestyttävä ja
palveluhenkinen henkilökunta ja sekän pääosin oma kiinteistönhuoltohenkilöstö.
”Lähestymme asiakkaita
myös uudistetulla ilmeellä;
olemme uudistaneet mm.
nettisivujen ulkoasua ja väri-
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tystä sekä meistä kertovaa
tekstisisältöä. Haluamme,
että vuokralaisasiakkaat löytävät helpommin tietoa vuokrattavista asunnoista ja asumiseen liittyvistä palveluista
yhteystietoineen.”
”Yhtiön pitkän ajan tavoite
on maltillinen vuokrahintojen
kehitys ja toiminnan läpinäkyvyys omistaja- ja hallitustavoitteiden mukaisesti”, Kukkonen jatkaa.
Yrityksen organisaatiota on
kesäkuussa 2022 uudistettu
muodostamalla neljä tiimiä.
Tiimirakenne on selkeyttänyt
Kajaanin Pietarin palveluita.
Toimitusjohtaja Ismo Kukkonen näkee, että tiimityö tuo
henkilöstön osaamiselle mahdollisuuden parantaa työnjohtamista ”kun kaikki asiat ei
kulje yhden johtajan kautta.”
Uudistuksen tarkoituksena on parantaa yhtiön eri toimintojen välistä yhteistyötä ja
parantaa tiedonkulkua.
Asukastyytyväisyyden kannalta tärkeä tiimi on kiinteistöhuollon tiimi. Ismo Kukkonen
arvioi, että noin kaksi kolmasosaa asukastyytyväisyydestä
tulee kiinteistöhuollon onnistumisesta.
Isännöintitiimi huolehtii
rakennuttamisesta, huoneis-

Vuokra-asuntojen esittelyä on
tarkoitus parantaa eri sähköisillä alustoilla, kertoo toimitusjohtaja Ismo Kukkonen.

to- ja vuosikorjauksista sekä
peruskorjausten ohjauksesta.
Kukkonen kertoo, että vuodenvaihteessa on tarkoitus valmistua kiinteistökannan pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma (PTS).
Kartoitus antaa tarpeellisen
läpileikkauksen yhtiön omistaman kiinteistökannan tulevien
vuosien peruskorjaustarpeista. Sen avulla saadaan myös
selkeä suunnitelma eri tasoisiin korjausrakentamisen toimenpiteisiin ja niiden rahoittamiseen.
Isännöintitiimi tarjoaa myös
asumiseen liittyviä neuvontapalveluja, kun asukkaan
omassa tilanteessa tapahtuu
muutoksia esimerkiksi sairastumisen, perhetilanteen muutoksen tai muun syyn takia.
Taloustiimi huolehtii yhtiön
kirjanpidosta, talous- ja palkkahallinnosta sekä vuokrien
perinnästä ja jälkiperinnästä.
Kukkonen korostaa ennustettavuuden merkitystä yhtiön
taloudenpidossa. Tämä tarkoittaa muun muassa millainen on yrityksen vakavaraisuus, kannattavuus ja maksuvalmius..
Asuntotiimi keskittyy asuntojen vuokraukseen ja hyvään
asiakaspalveluun.

“Enää ei odoteta, että asiakas soittaa ja kysyy, mitä teillä
on tarjolla.”
Kukkosen mukaan olennaista on osata tarjota erilaisia vaihtoehtoja vuokra-asumisesta kiinnostuneille.
“Asuntojen esittelyä on tarkoitus parantaa. Esimerkiksi jatkossa vapaana olevat
vuokra-asunnot voisivat olla
myös muillakin sähköisillä
alustoilla tai hakemistoissa,
kuten Vuokraovessa tai Etuovessa. 3D-kuvat ja videot
mahdollistavat asuntoon tutustumisen jo ennakkoon,
ennen vuokrasopimuksen
allekirjoittamista”.
Kajaanin Pietarissa työskentelee tällä hetkellä 22 vuokrauksen, kiinteistönhoidon ja
talouden asiantuntijaa.
“Se tarkoittaa satoja vuosia työkokemusta”, Kukkonen
huomauttaa.

Katso organisaatiokaavake sivulta 9.

Näköalapaikalle Kajaanin Pietariin
Kiinteistö Oy Kajaanin
Pietarin toimitusjohtajana aloittanut Ismo Kukkonen tuo yritykseen laaja-alaista kiinteistöliiketoimintaosaamista. Vastineeksi on tarjolla näköalapaikka yrityksen toiminnan kehittämiseen.
Nykyinen kotikaupunki Kajaani ja Kainuu ovat
tulleet tutuiksi jo aiemmin:
hän on syntynyt Suomussalmella ja varusmiesaika
sujui Hoikankankaalla, Kainuun prikaatissa vv. 1982 1983. Ismon ollessa 2-vuotias perhe muutti Suomussalmelta Muhokselle. Lukion jälkeen kutsuivat opiskelut Jyväskylän yliopistossa,

mistä hän valmistui vuonna
1987 kauppatieteiden maisteriksi.
Ismo Kukkonen on tehnyt
työuransa pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa Jyväskylässä. Tutuksi ovat tulleet mm. kiinteistöliiketoiminta, rahoitus ja tukkukauppakin.
Työnantajia ovat olleet
muun muassa työeläkevakuuttaja Varma (joka on myös
iso vuokranantaja, kiinteistösijoittaja ja rakennuttaja), Kesko
ja Säästöpankkiryhmä.

Vuokra-asunto on
myös tulevaisuuden
asumismuoto
Kajaanin kaupungin päätös
perustaa ja omistaa osake-

yhtiöpohjainen vuokra-asuntoyhtiö on Kukkosen mukaan
yleinen käytäntö myös kuntasektorilla. Vuokra-asuntotoiminnan muuttaminen yhtiömuotoiseksi on edelleenkin
valmisteilla osassa Suomen
kaupungeissa ja kunnissa;
Kajaani on ollut tässä edelläkävijöitä.
Kukkonen uskoo Pietarin tarjoamaan asunnonvuokrauspalveluun.
”Vuokra-asunto on myös
tulevaisuuden asumismuoto. Se mahdollistaa nuorten
asukkaiden liikkumisen työn
tai koulutuksen takia, ja toisaalta se mahdollistaa iäkkäimpien siirtymisen keskustaajamiin lähelle palveluita.”
Vuokralla asumisen etu on

helppous. Omassa talossa
asumisen riskit esimerkiksi käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannukset sekä ylläpitokorjaukset, ovat omistajan
vastuulla.

Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Ismo Kukkonen nauttii
Kajaanin kaupunkinäkymistä Sammonkaaren ylimmästä kerroksesta. Toisen vaiheen
rakentamisen pitäisi alkaa
ensi keväänä.
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Esittelyssä

Entistä
mukavampaa
asumista

taloudellisesti kannattavasti
Kajaanin vuokrakodeissa asuu lähivuosina entistä
enemmän ja entistä
tyytyväisempiä
asukkaita. Tähän
pyrkii Kiinteistö Oy
Kajaanin Pietarin
hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen
(vas.).
”Parhaillaan teemme vuoteen 2026 ulottuvaa strategiaa. Jatkossa pyrimme asuntojen jatkuvaan ylläpitoon isojen remonttien sijasta. Tavoitteena on lisätä asumisviihtyvyyttä, asukkaiden kuulemista sekä käyttöasteen nostoa.”
Yrityksen hallitus kokoustaa
kuukausittain. Kyllösen lisäksi siihen kuuluu kaksi muuta
poliittisesti valittua edustajaa,
kaksi asukasedustajaa ja kaupungin viranhaltija. Kajaanin
Pietarin toimitusjohtaja Ismo
Kukkonen on hallituksen sihteeri.
Kahden asukasedustajan
mukana olo on olennaista vuoropuhelun varmistamisek-

8

Meidän Pietari 2/2022

si. Vastakkainasettelu yhtiön ja vuokralaisten välillä olisi tuhoontuomittu tie.
”Kajaanille toimiva vuokra-asuntoyhtiö on tärkeä ja
arvostan sen korkealle. Toisaalta vuokrayhtiö on osakeyhtiö. Olen taustaltani talousihminen, joten olen tarkka siitä, että kaikki hommat tehdään kunnolla ja hallituksen
on ymmärrettävä hallitusvastuu.”

Uusi hallintokulttuuri
lisää työmotivaatiota
Kajaanin Pietariin on ajettu
tänä vuonna uutta hallintokulttuuria. Sari Kyllönen näkee
tärkeänä, että tiimeillä on selvät sävelet, mikä lisää työmotivaatiota ja tekee yrityskulttuurista läpinäkyvämpää.
Vuokrataso on asia, mikä
nousee toistuvasti esille. Kyllönen sanoo, että kun hän on
asiaan perehtynyt, Kajaanin
Pietarin vuokrataso on keskitasoa.
”Joissakin on vuokrat korkeahkot ja se vaatii tarkastelua.
Aiemmin vuokratasoa mahdollisesti korottivat raskaat
remontit.”
Kyllösen mielestä tavoitteena pitää olla käyttöasteen
nostamisen lisäksi asumisen
laadun nostamisen.

Sari Kyllönen on asunut kymmenkunta vuotta vuokralaisena Kajaanin Pietarin asunnossa. Hallituksen puheenjohtajana hän haluaa
Kajaaniin kohtuuhintaisia, viihtyisiä vuokrakoteja.

Entisestä asukkaasta
hallituksen johtoon
Kajaanilainen Sari Kyllönen (vas.) tuntee Kiinteistö
Oy Kajaanin Pietarin sekä
asukkaana että hallituksen
puheenjohtajana.
Halu vaikuttaa asioihin
jurputtamisen sijasta näkyi
jo 1990-luvulla, kun Kyllönen
järjesti nimilistan vanhojen ja jopa toimimattomien
liesien uusimiseksi vuokraasunnoissa. Korjaaminen ei

onnistunut varaosien puuttumisen vuoksi.
Liesien uusiminen oli ajoitettu tehtäväksi vasta peruskorjauksen yhteydessä,
”Hellat sitten vaihdettiin
etuajassa sillä puheella, ettei
niitä sitten uusita uudestaan
remontissa.”
Kunnallispolitiikkaan Kyllönen tuli mukaan tällä vuosituhannella. Ura alkoi Kajaanin
kaupungin sivistyslautakun-

Hallitus:
Sari Kyllönen (pj), Keijo Aaltonen (vpj), Tuula Virkkunen, Mikko Palaste ja
Hannu Salonen, kaupungin
edustaja Jussi Heikkinen

nassa vuonna 2005.
Koulutukseltaan Kyllönen
on liiketalouden tradenomi ja
hän on töissä Kainuun sotella.
Kyllönen asuu Mainualla.
Hänellä on kaksi aikuista lasta, ja kotona on aviopuolison
lisäksi kaksi maatiaiskissaa.
M a a i l m a n p a ra nta m i s ta
hän tekee politiikan lisäksi kissayhdistyksessä. Kyllönen hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa
vapaaehtoisena.

“Talousosaamisen kannalta yhdistyksen kirjanpidon laadinta on hyödyllistä,
koska kaikki vaiheet tehdään
lähes tiliristikoita vastaavalla ohjelmalla - aina tilinavauksesta tilinpäätökseen
saakka. Tilinpäätösasiakirjat laaditaan ihan Excelillä,
joten siinä pysyy perusteet
hallinnassa.”

Organisaatio

Toimitusjohtaja:
Ismo Kukkonen

Yhtiökokous

Kiinteistönhoidon tiimi:
tiimivetäjä Jukka Heikura
Riitta Heikkinen, Jarmo
Huusko, Jari Kinnunen, Lassi Kinnunen, Ritva Kuosmanen, Raine Leinonen, Kari
Lukander, Raimo Sissonen
ja Asko Valtanen

(Kajaanin kaupunki, 100%)

Hallitus

(5 jäsentä ja kaupungin edustaja)

Isännöintitiimi:
tiiminvetäjä Jaana Leppänen
Anu Juutinen, Ari Karjalainen

Toimitusjohtaja
Ismo Kukkonen

Taloustiimi:
tiiminvetäjä Tiina Pikkarainen
Pia Heikkinen, Arja Mäkiaho
ja Maria Väisänen

Kiinteistönhoidon
tiimi

Isännöintitiimi

Taloustiimi

Asuntotiimi

Asuntotiimi:
tiiminvetäjä
Ismo Kukkonen, oto.
Arja Keränen, Paula Makkonen, Anne Määttä ja
Sanni Tapio

Tiiminvetäjä:
Jukka Heikura

Tiiminvetäjä:
Jaana Leppänen

Tiiminvetäjä:
Tiina Pikkarainen

Tiiminvetäjä:
Ismo Kukkonen, oto.

Huoltomiehet 9 hlöä
ja 1 siivooja
Ulkopuoliset
palveluntuottajat

Ari Karjalainen, KM
Anu Juutinen

Talouspalvelut
mm. vuokrareskontra, perintä,
kirjanpito

Asuntojen vuokraus
Asiakaspalvelu
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Asukkaat

Yhteisellä asialla

Erätien grillikatoksessa palaa
iloinen valkea. Tulen lämmöstä ja tunnelmasta nauttivat
Teppana–Kuurna–Nakertaja
-asukastoimikunnan puheenjohtaja Tuula Väyrynen ja
Kajaanin Pietarin sosiaaliisännöitsijä Jaana Leppänen.
Tuula suunnittelee luopuvansa puheenjohtajan pestistä.
Millaista on asukastoiminta
kokeneen vaikuttajan silmin?
Annetaan puheenvuoro
päähenkilöille.
Jaana: Miten pitkään olet
ollut mukana asukastoiminnassa?
Tuula: Liian kauan (naurahtaa). Kuusi vuotta nyt täällä,
mutta olin aiemmin pois jonkun aikaa.
Jaana: Miten tulit lähteneeksi mukaan?

10
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Tuula: Naapurinrouva tuli
kysymään edellisellä asuinalueella mukaan laajempaan
asukaskokoukseen. Siitä sitten
syttyi kipinä.
Jaana: Oliko asukastoimikunnassa mukana tuttuja?
Tuula: Naapurinrouva oli
ennestään tuttu. Hänen kanssaan paistettiin tilaisuuksissa
makkaraa ja järjestettiin siivoustalkoita.
Jaana: Kun aloitit asukastoiminnassa niin oliko se sellaista
kuin nykyisin?
Tuula: On erovaisuuksia
eli ennen toiminta oli enemmän sisäänpäin lämpiävää.
Nyt toimitaan ja minä toimin
avoimesti eli, mikä tieto mulla on, on muillakin. Yhteistä
on, että uusia on vaikea saada mukaan. Yleiset asukasko-

koukset ovat kerran vuodessa
niin sinne voi tulla katsomaan,
miten se toimii ja ketä siellä on.
Jaana: Millaisena koet neuvottelevan valiokunnan, linkin
asukastoimikuntien ja Kajaanin Pietarin välillä?
Tuula: Kyllä siitä on huomannut, että kuullaan ja tulee
kuulluksi. Lähtökohta meillä on
siinä, että saataisiin ihmiset
paremmin viihtymään ja he
tulisivat tänne asumaan.
Jaana: Jos on jotain niin voi
olla minuun tai neuvottelevaan valiokuntaan asukastoimijoiden kautta yhteydessä niin viedään asioita eteenpäin.
Tuula: Olen toiveikas, että
hyvä tulee.
Jaana: Mitkä näkisit hyvinä
tekijöinä Pietarissa?

Tuula: Kyllä tässä on nyt
positiivista ajattelua ja vireyttä. On täällä turvallista asua.
Ja aina ei tarvitse olla ongelmia, jotta voi ottaa yhteyttä.
Jaana: Asiakaspalvelussa
hoituu käytännön asiat ja sieltä saa ohjausta ja tukea.
Tuula: Se on selvä vahvuus.
Mikä tässä asukastoiminnassa on ollut hyvää? On ollut
yhdessä päätetty asioista ja
yhteishenki on ollut hyvä.
Jaana: Monessa asukastoimikunnassa on ollut aika
pysyviä puheenjohtajia. Miltä
tuntuu jäädä pois puheenjohtajan pestistä?
Tuula: Olen sen verran pitkään toiminut, että ideat alkavat olla lopussa. Kivaa on ollut,
kiitoksen paikka kaikille.

Kuudetta vuosikymmentä

samassa pihapiirissä
Kerttu Kinnunen on
viimeksi tarvinnut
muuttoautoa
heinäkuussa 1970.
Silloin hän muutti
perheineen Lehtikankaalle Rinnekatu
27:n kerrostaloon.
”Talo oli silloin uusi ja hieno.
Samaan aikaan muutti muitakin lapsiperheitä.”
Yhden sisäisen muuton
talon sisällä hän on tehnyt
vuonna 1985, kun hän muutti perheasunnosta kaksioon.
Uusi koti löytyi viereisestä

rapusta samasta talosta.
Kajaanin Pietarin vuokralaisena Kinnunen on ollut yhtäjaksoisesti 52 vuotta. Kiire ei
ole pois.
”Olen sellainen emoihminen. Pienempään asuntoon
en halua muuttaa, sillä mihin
vieraat sopisivat? Ja viihdyn
täällä. Lehtikankaalla palvelut
ovat lähellä ja tämä on minulle koti.”
Kajaanin mummola on tuttu paikka Kertun kolmen lapsen lapsille (6) ja heidän lapsilleen (4).
”Koronan aikaan tuntui ihan
pahalta, kun en voinut ottaa
vieraita milloin vain.”
Työuransa Kerttu Kinnunen
on tehnyt Kajaanissa eri tehtävissä parturikampaamoista Kajaanin Metalliin. Välillä

hän siivosi samassa kerrostalossa, Rinnekatu 27:ssä.
Viimeiset vuosikymmenet
hän työskenteli päiväkodeissa kehitysvammaisten avustajana.
”Se työ antoi paljon. Kuurnan
päiväkodista aloitin ja siirryin
tarpeen mukaan eri päiväkoteihin. Kaikkiaan neljässä
ehdin työskennellä.”
Kerttu Kinnunen muistelee,
että Rinnekadulla oli pitkään
samoja asukkaita. Yhteishuoltajuus onnistui pihalla, kun
äiti vei myös naapurin lapset
läheiseen metsikköön mustikkaan.
Nyt vaihtuvuus on Kinnusen
mukaan suurempaa eikä piha
enää täyty leikkivistä lapsista.
Hän epäilee, että pihaleikkien
sijasta jokainen puuhaa omia

juttujaan kotosalla. Talon henki on kuitenkin säilynyt uusien
naapureidenkin kanssa.
”Täällä tervehditään ja talkootkin onnistuvat. Hyvä täällä on asua.”

Kerttu Kinnusen keittiön seinät ovat täynnä lastenlapsien ja lastenlastenlapsien kuvia.
Nykyisessä kodissa hän on asunut vuodesta 1985 alkaen. Muuttomatka oli viereiseen rappuun.
Taloon hän muutti kesällä 1970.
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Sammonkaari
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Sammonkaari tuo
tietoa vähähiilisestä
rakentamisesta
Kajaanin keskustaan entisen linjaautoaseman tontille
rakennettavan
Sammonkaarikorttelin ensimmäinen vaihe on valmis.
RAVE-hanke on ollut
edistämässä Sammonkaaren vähähiilisen rakentamisen
suunnittelua.
Hankkeessa tuotettiin
Sammonkaarikortteliin ajantasaista
tietoa vähähiilisestä
rakentamisesta.
Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima RAVE –
Rakentamisen vähähiiliset
energiaratkaisut -hankkeen
tavoitteena on edistämää
uusiutuvien ja innovatiivisten
energiantuotanto- ja varas-

Elinkaaren hiilijalanjälkija hiilikädenjälkilaskennan
tuloksena havaittiin, että
puurakennus kokonaisuudessaan toimii merkittävänä hiilivarastona ja samalla se pienentää hankkeen
materiaalien hiilijalanjälkeä.

tointimuotojen käyttöönottoa
rakentamisessa.
Yksi osa hanketta oli energiasuunnitelman ja energiakäsikirjan laatiminen. Energiasuunnitelman laati Sweco.
Energiasuunnitelmassa vertailtiin erilaisia energiajärjestelmiä ja niiden yhdistelmiä. Siinä selvitettiin uusiutuvan ja kierrätettävän energian potentiaali ja lopuksi tutkittiin eri rakenneratkaisujen vaikutusta energiatehokkuuteen.
Kortteliin kartoitettuja uusiutuvan energian eri vaihtoehtoja olivat aurinkosähkön tuottaminen, hukkalämmön kierrätys ja maalämpö.
Lopputuloksena syntyi energiakäsikirja, joka auttoi valitsemaan rakennuksiin sopivat
energiaratkaisut.
Ehdotuksena oli älykkäällä
teknologialla varustettu kokonaisuus, jossa suositeltiin hyödynnettävän energiankierrätystä ja ilmaisenergiaa kaukolämmön ja verkkosähkön rinnalla. Lopuksi saatuja tuloksia
hyödynnettiin muun muassa energiaratkaisujen suunnittelussa, LVISA-järjestelmien valinnoissa sekä rakenneratkaisuissa.
Vähähiilisyyden arviointi
on ennakkosuunnittelua, joka
tulee olemaan osa tulevaisuuden rakentamisen suunnittelua. Vähähiilisyyden arvioinnin on toteuttanut Granlund jo valmistuneeseen ensimmäiseen rakennukseen ja
myös tulevaan toisen vaiheen
rakennukseen.
Sammonkaari -kor t telille
laskettiin hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Saatuja vähähiilisyyden arviointituloksia verrattiin
vastaavaan betonielementtirunkoiseen rakennukseen.

Hiilijalanjäljen arviointi kattoi rakennuksen koko elinkaaren ja siihen otettiin huomioon niin materiaalien hankinnat, niiden valmistus, kuljetus, rakentaminen, rakennuksen käyttö ja kunnossapito kuin rakennuksen purku ja
kierrätys. Hiilikädenjäljen laskennassa puolestaan puntaroitiin ilmastohyödyt, joita ei
olisi syntynyt ilman rakennushanketta.
Elinkaaren hiilijalanjälkija hiilikädenjälkilaskennan
tuloksena havaittiin, että
puurakennus kokonaisuudessaan toimii merkittävänä hiilivarastona ja samalla se pienentää hankkeen materiaalien hiilijalanjälkeä. Vähähiilisyyden arvioinnin lopputuloksena voitiin todeta, että Sammonkaaren puukerrostalo on
vähähiilinen rakennus.
Hankkeen tuloksilla on pystytty antamaan arvokasta tietoa ja niiden avulla suunnittelijalla on mahdollista tehdä
kokonaisuudessaan vähähiilisempiä valintoja. Lopulliset
toteutukseen menevät valinnat tekee kuitenkin rakennuttaja.
Hanke jatkuu syksyyn 2023
saakka ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehit ysrahaston
(EAKR) varoilla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Lisätietoa RAVE-hankkeen
tekemistä ja teettämistä selvityksistä löytyy hankkeen verkkosivuilta osoitteessa www.
kamk.fi/RAVE.

Jenni Kuronen
Kajaanin ammattikorkeakoulu
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Sosiaali-isännöitsijä tiedottaa

Asumisen palveluja
myötä- ja vastamäessä
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
tarjoaa asukkailleen asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua. Asiakaspalvelu
kattaa neuvonnan ja
ohjauksen sekä toimistolla
että puhelimitse. Palvelua
saa myös englannin kielellä.

Elämäntilanteet vaihtu vat, ja vuokra voi jäädä rästiin
työttömyyden tai parisuhteen
päättymisen vuoksi. Sosiaa-
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li-isännöitsijä Jaana Leppänen tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa sosiaalitoimen kanssa. Tavoitteena on
ehkäistä asiakastyössä sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia.
Hyvät, toimivat yhteistyösuhteet eri viranomaisiin ja
toimijoihin on Jaana Leppäselle olennainen osa työnkuvaa.
”Se tuo iloa työhön, kun

saamme asukkaan kanssa
yhdessä selvitettyä asumiseen liittyvä haastava tilanne”, Leppänen sanoo.
Sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen arvioi, että viime vuosien aikana nuorilla
aikuisilla on aiempaa enemmän haasteita arjen hallinnan ja työllistymisen kanssa.
Tämä saattaa näkyä esimerkiksi kyvyttömyytenä huolehtia asunnosta tai mahdolli-

sesta lemmikistä.
Kajaanin Pietari selvittää
toistuvasti asukastyytyväisyyttä. Palautteessa neuvonta- ja asiakaspalvelu saa kiitosta, ja ne koetaan tärkeäksi.
Mitä kaikkea yhden asiakaspalvelua tekevän sosiaali-isännöitsijän työviikkoon
kuuluu? Siitä saa käsityksen
yhdestä työviikosta.

MAANANTAI

klo 8-9.00 Sähköpostin
purkua, päivän aikataulutusta
9.00-11.00 Asiakaspuhelinaika
11.00-12.00 Lounastauko ja
kirjallisia töitä
12.00-13.00 Aamulla tulleiden puheluiden käsittelyä
ja yhteydenotot
13.00-14.00 Asunnon kuntotarkastus kiinteistöhoitajan kanssa
14.00-16.00 Asiakastapaamisia ja kirjallisia töitä
17.00-18.00 Neuvottelevan
valiokunnan kokous

TIISTAI

8-9.00 Sähköpostin purkua,
päivän aikataulutusta
9-10.00 Tiimi
10-11.00 Teams-palaveri/
Asunnottomien yön yhteistyöpalaveri
11.00-12.00 Lounastauko ja
kirjallisia töitä
12.00-13.00 Puheluita asukkaille ja yhteistyöverkostoille

13.00-14.00 Palaveri/Sosiaalinen luototus
14.00-15.00 Asukastapaaminen ja kirjallisia töitä
15.00-16.00 Asunnon kuntotarkastus kiinteistöhoitajan
kanssa

KESKIVIIKKO

8-9.00 Sähköpostin purkua,
päivän aikataulutusta
9.00-11.00 Asiakaspuhelinaika
11.00-12.00 Lounastauko ja
kirjallisia töitä
12.00-14.00 Asiakasaikoja ja
kirjallisia töitä
14.00 -15.00 Asukastoimikunnan toimijoiden tapaaminen
15.00-16.00 Kirjallisia töitä ja
puheluita
16.00 Työnohjaus

TORSTAI

12.00-13.00 Aamulla tulleiden puheluiden käsittelyt ja
yhteydenotot
13.00-14.00 Palaveri/ Kansainväliset Palvelut
14.00-16.00 Asukastapaaminen, kirjallisia töitä ja
puheluita

PERJANTAI

8-9.00 Sähköpostin purkua,
päivän aikataulutusta
9.00-11.00 Asiakaspuhelinaika/ Huoneistokäynti
11.00-12.00 Lounastauko ja
kirjallisia töitä
12.00-12.30 Työturvallisuus/
huollon työnjohtaja
12.30-14.00 Kirjallisia töitä,
puheluita
14.00-15.00 Asuntojen tarkastuksia kiinteistöhuollon
kanssa.

8.00-9.00 Opiskelija-asuntolan kuntotarkastuksia kiinteistöhoitajan kanssa
9-11.00 Asiakaspuhelinaika/
Asunnon tarkastus kiinteistöhoitajan kanssa
11.00-12.00 Lounastauko ja
kirjallisia töitä

Sosiaaliisännöitsijän
puhelinajat
puhelinajat
ma, ke, to, pe
klo 9.00-11.00
tiistaisin ei aikoja
Asiakastapaamiset
on varattavissa
puhelimitse tai
sähköpostitse

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

Vierailut asukkaiden kotona tai asuntotarkastukset ovat sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppäsen arkea.
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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
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-ISÄNNÖINTI
Asumisviihtyvyys, asukasdemokratia, asumisen häiriöt
Jaana Leppänen

sosiaali-isännöitsijä

050 413 1363

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

reskontranhoitaja

040 613 7647

pääkirjanpitäjä

040 613 7644

Kirjanpito, palkanlaskenta
Tiina Pikkarainen
TOIMITUSJOHTAJA
Ismo Kukkonen

044 7101 170

HUONEISTOREMONTIT
Anu Juutinen

rakennusinsinööri

040 677 1247

KIINTEISTÖHOIDON TYÖNJOHTO
Jukka Heikura

050 603 26

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
!

