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Nikulainen

Energian säästäminen  
kannattaa aina

Niiralan Kulmalle on ollut jo pitkään tär-
keää energian säästäminen ja sitä kautta 
kasvihuonekaasujen syntymisen vähen-
täminen. Muutenkin ympäristövastuul-
lisesti toimiminen on korostunut viime 
vuosina yhä enenevässä määrin. Oman 
kortensa kekoon kantavana Niiralan 
Kulmalla on iso rooli ja vastuu, sillä yhtiö 
omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiin-
teistöjä. Rakennetun ympäristön ener-
giankulutuksesta rakennusten osuus on 
lähes 40% ja rakennusten lämmityksen 
kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 30 
% Suomen kokonaispäästöistä.

Huolehtimalla, että rakennukset 
suunnitellaan ja rakennetaan teknisesti 
vähän energiaa kuluttaviksi, sekä yllä-

pitämällä ja huoltamalla niitä oikein, päästään jo pitkälle. Mutta tämä 
ei vielä riitä. Myös rakennusten oikealla käytöllä on iso merkitys. Tähän 
jokainen yhtiön asunnossa asuva voi vaikuttaa omilla toimillaan. Siksi vuosi 
2018 päätettiin julistaa energiseksi vuodeksi ja haastaa kaikki asukkaat 
ja muutkin kuopiolaiset yhteisiin energiatalkoisiin. 

Energisen vuoden aikana kiinnitetään huomiota kolmeen teemaan: 
kierrätyksen tehostamiseen sekä sähkön ja veden käytön vähentämiseen. 
Teemavuodesta tiedotetaan tiedotusvälineissä ja Nikulaisessa. Mm. tämän 
lehden sivuilla voitte tutustua asiaan tarkemmin. Lähtekää aktiivisesti 
mukaan toimimaan hyvän asian puolesta ja haastakaa myös toisianne 
säästämään energiaa. Samalla säästyy teidän jokaisen euroja pienenty-
neinä energiamaksuina.

Niiralan Kulma laajentuu

Juankosken Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinne fuusi-
oitiin Niiralan Kulmaan vuodenvaihteessa Kuopion kaupunginhallituksen 
päätöksen mukaisesti. Niiralan Kulman henkilöstö on tutustunut jo viime 
vuoden aikana Juankosken asuntotilanteeseen ja kiinteistöjen kuntoon. 
Tässä työssä meitä auttoi ansiokkaasti yhtiöiden asioita hoitanut toimi-
tusjohtaja Jorma Matinniemi. Esitänkin tässä yhteydessä Jormalle suuret 
kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja opastuksesta.

Juankoskeen tutustumisen yhteydessä kävi selväksi, että Juankoskella 
on kysyntään nähden liikaa vuokra-asuntoja ja joidenkin kiinteistöjen 
tekninen kunto on niin huono, että ne vaatisivat mittavia peruskorjauk-
sia. Saamieni selvitysten ja ennusteiden mukaan Juankoskella vuokra-
asuntojen kysyntä ei tule lisääntymään lähitulevaisuudessa. Näistä syistä 
Juankoskelta päätettiin purkaa kaksi kohdetta. Jo viime vuoden puolella 
haettiin vapautukset rajoituksista ja avustusta purkukuluihin. Molemmat 
hakemukset hyväksyttiin ja me Niiralan Kulmalla olemme ryhtyneet toi-
menpiteisiin Paasikoskentie 4 ja 5 kiinteistöjen purkamiseksi vielä vuoden 
2018 aikana. Lisäksi tämän vuoden puolella olemme ryhtyneet toimenpi-
teisiin vielä kahden muun vähällä käytöllä ja korjauksen tarpeessa olevan 
vuokra-asuntokohteen purkamiseksi. Toinen näistä kohteista sijaitsee 
Säyneisissä osoitteessa Rantalantie 7 B ja siinä on yhteensä 7 asuntoa. 
Toinen kohde sijaitsee Juankosken taajamassa osoitteessa Ruukintie 2 
A ja siinä on 10 asuntoa ja lisäksi liiketiloja. Purkamisen vaihtoehtoa on 
myös kiinteistöistä luopuminen myymällä. Tosin kiinteistöjen kunto ei 
ole meidän arviomme mukaan hyvä. Jos joku lukijoista on kiinnostunut 
ostamisesta tai tietää jonkun joka haluaisi ostaa kiinteistöt, minuun voi 
olla yhteyksissä tarkempien tietojen saamiseksi.

Tulevaisuudessa seuraamme Juankosken vuokra-asuntojen käyttöas-
teen kehitystä ja teemme tarvittavia toimenpiteitä, että käyttöaste saadaan 
paremmaksi ja näin ollen asukkaiden ei tarvitse maksaa tyhjistä asunnoista 
aiheutuvia kustannuksia. Koska olemme aloittaneet saneerausohjelman 
näin nopealla aikataululla, minulta on kysytty - ihan aiheellisesti - että 
aikooko Niiralan Kulma luopua kaikista asunnoista Juankoskella. Vastaus 
tähän kysymykseen on yksiselitteisen selvä: ei aio. Niiralan Kulmalla tulee 
olemaan tulevaisuudessakin vuokra-asuntoja myös Juankoskella. 

Lopuksi haluan toivottaa vielä kerran kaikki Juankoskella yhtiön 
kiinteistöissä nyt asuvat ja myös kaikki uudet asukkaat lämpimästi ter-
vetulleiksi niiralankulmalaisiksi. Jos jokin asia asumisessa askarruttaa tai 
tulee mieleen jotakin kysyttävää, olkaa rohkeasti yhteydessä Niiralan 
Kulman henkilöstöön. Parhaiten eri asioita hoitavien yhteystiedot löytyvät 
yhtiön verkkosivuilta.

 
Aurinkoista kevättä kaikille lehden lukijoille

 
Kari Keränen 

Toimitusjohtaja

Niiralan Kulma Oy:n  
yhteystiedot

Puhelimitse palvelemme maanantaista torstaihin klo 9.00–11.00 ja perjantaisin klo 
12.00–14.00 seuraavissa numeroissa:
• vuokrasopimukseen, irtisanomiseen ym. palveluun 
liittyvissä asioissa ................................................................................ 017 2655 301 
• vuokranmaksuun tai -perintään liittyvissä asioissa ........................... 017 2655 302
• asumisrauha-asioissa (asumisrauha@niiralankulma.fi) ..................... 017 2655 303
(ei palveluja keskiviikkoisin)
• asukasdemokratia-asioissa (asukasdemokratia@niiralankulma.fi) .... 017 2655 304
• peruskorjausmuuttoihin liittyvissä asioissa ........................................ 017 2655 307
•  asunnon hakemiseen ja vaihtoon liittyvissä asioissa ......................... 017 2655 305
 palvelemme ma–pe klo 9–11 ja 12–14

Toimistomme on avoinna asiakkaille: 
• maanantaista torstaihin klo 12.00–15.00 
• perjantaisin klo 8.00–11.00 

Useimmat asumiseen liittyvät ongelmat voidaan hoitaa suoraan kiinteistöllä. Oman 
kiinteistönhoitajasi puhelinnumero löytyy porrashuoneen ilmoitustaululta. Numero 
kannattaa välillä tarkistaa ja korjata oman puhelimen tietoihin, sillä tekijöiden alueet 
saattavat vaihtua! Jos kiinteistönhoitaja ei vastaa, ovien aukaisu- ja hälytyspyynnöt tehdään 
palveluaikana puhelinvaihteeseen.

Puhelinvaihde palvelee arkisin numerossa .................. 017 2655 300

Kiireelliset päivystys- ja hälytysasiat .................................. 044 7655 499
Asukasisännöintipäällikkö ................................................................... 044 7655 380
Asukaspalvelupäällikkö ....................................................................... 044 7655 376

Neulamäen varasto, asiointisisäänkäynti Pronssikuja 7 B

Tapetit ja maalit asukkaille kiinteistönhoitajan lähetteellä omatoimisiin huoneisto-
remontteihin ma—to klo 12.00—15.00. Muina aikoina käynnit on sovittava etukäteen.

 Tiedustelut varastosta:  ...................................................................... 044 7655 386 
     ................................................................................................. 044 7655 350

Kiinteistöjen korjaukset ja huolto

Työnjohtajien tapaamiset on sovittava puhelimitse.
  Siivoustyönjohto  ............................................................................ 044 7655 377
  Kiinteistötyönjohto ......................................................................... 044 7655 406
  Maakuntakohteiden kiinteistönhoito- ja siivousasiat ........................ 044 7655 385
  Huoneistokorjaukset ....................................................................... 044 7655 374
     ................................................................................................. 044 7655 456

  Huoneistotarkastukset .................................................................... 044 7655 349

 

Rakennuttaminen

Tiedustelut uusista ja peruskorjattavista asunnoista:
  Rakennuttajasihteeri ....................................................................... 044 7655 312

Niiralan Kulman henkilöstö ei ota vastaan tekstiviestein 
lähetettyjä ilmoituksia.

Lisää tietoja: www.niiralankulma.fi
Niiralan Kulma on myös Facebookissa!
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Niiralan Kulmaan fuusioitiin edellis-
ten kuntaliitosten perusteella Nilsiän, 
Karttulan ja Maaningan vuokratalot 
vuoden 2017 alussa. Juankosken 
Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy 
Juankosken Lapinrinteen fuusio eteni 
toivotulla tavalla ja yhtiöt sulautet-
tiin Niiralan Kulmaan tämän vuoden 
alussa.

Sulautuminen lisää Niiralan Kul-
man asuntoja 263:lla ja asukkaita 
noin 270:llä. Nyt Niiralan Kulma on 
6560 asunnon ja noin 11 000 asuk-
kaan kiinteistöyhtiö. 

Kaikkia rakennuksia ei 
kannata säilyttää

Vuokrataloyhtiöiden keskeinen ta-
loudellinen tunnusluku on asuntojen 
käyttöaste. Niiralan Kulmalle kun-
taliitosten yhteydessä sulautettujen 
yhtiöiden käyttöaste on ollut selvästi 
alhaisempi kuin Niiralan Kulmassa 
ennen sulautumisia. Tyhjyyskustan-
nukset nostavat asuttujen asuntojen 

vuokria ja heikentävät näin asukkai-
den kykyä ja halua jatkaa asumista 
Niiralan Kulmassa. Lisäksi osa kiin-
teistöistä on elinkaarensa päässä, 
eikä niitä ole taloudellisesti järkevää 
peruskorjata, kun näköpiirissä ei ole 
kysynnän lisäystä.

Niiralan Kulma pitää hyvää 
huolta omistamistaan kiinteistöistä. 
Kaikkia kiinteistöjä ei kuitenkaan 
kannata korjata loputtomasti, vaan 
osasta kiinteistöistä kannattaa luo-
pua tai ne on järkevintä purkaa. Sii-
hen, miten minkin kiinteistön suh-
teen menetellään, vaikuttavat monet 
seikat. Yhtiön vanha kiinteistökanta 
on arvioitu kohteittain lukuisten eri 
tekijöiden perusteella ja kiinteis-
töt on luokiteltu eri salkkuihin sen 
mukaan, mitä kiinteistöille jatkossa 
tapahtuu.

Kiinteistökannan sopeuttamis-
ta kysyntää vastaavaksi on ryhdytty 
toteuttamaan myös liitoskunnissa. 
Tehdyn arvioinnin perusteella olem-
me myyneet muutamia kohteita ja 

muutama kohde on purettukin esi-
merkiksi Nilsiässä ja Maaningalla. 
Osa Juankoskenkin kiinteistöistä on 
jo elinkaarensa päässä. Juankosken 
vuokra-asuntojen entinen omistaja 
haki purkulupaa kahdelle kiinteis-
tölle toimintaa valvovalta Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus Aral-
ta. Purkuluvat on saatu ja Paasikos-
kentie 4 ja 5 taloille. Lisäksi Niiralan 
Kulma on ryhtynyt toimenpiteisiin 
vielä kahden muun vähällä käytöl-

lä ja korjauksen tarpeessa olevan 
vuokra-asuntokohteen purkamiseksi. 
Toinen näistä sijaitsee Säyneisissä 
osoitteessa Rantalantie 7 B ja siinä 
on yhteensä 7 asuntoa. Toinen koh-
de sijaitsee Juankosken taajamassa 
osoitteessa Ruukintie 2 A ja siinä on 
10 asuntoa ja lisäksi liiketiloja. Pu-
rettavissa taloissa asuville asukkaille 
tarjoamme aina mahdollisuuksien 
mukaan korvaavaa asuntoa omalta 
paikkakunnalta.

Niiralan Kulma palvelee

Fuusio tarkoita pelkästään talojen 
purkutuomioita. Fuusion myötä 
asukkaiden käytössä ovat mm. asu-
kastoiminnan ja –demokratian ja 
asumisneuvonnan palvelut, joiden 
tarkoituksena ja tavoitteena on tu-
kea asukkaita vaikuttamaan omaan 
asumisensa laatuun ja asumisviihty-
vyyteen. Kiinteistönhoito ja siivous 
hoituu entiseen tapaan, hyviksi ha-
vaittujen yhteistyökumppaneiden 
kanssa ja Niiralan Kulman muut 
asukkaiden edut, kuten maksuton 
laajakaista ja vuokraan sisältyvä vesi 
ovat myös juankoskelaisten käytössä 
jatkossa.

Liitoskuntien vuokrataloyhtiöi-
den asukkailla on ollut käytössään 
erilaisia lämmityksen, sähkön, veden, 
autopaikkojen, pesutupien, varas-
tojen, saunojen ym. maksutapoja. 
Niiralan Kulma yhdenmukaistaa 
maksulajit ja hinnat jo yhtiössä käy-
tössä olevien tai käyttöön otettavien 
maksulajien ja hintojen kanssa mah-
dollisuuksien mukaan heti sulautumi-
sen alusta tai vaiheittain. Juankosken 
asukkaiden vuoden 2018 vuokrat 
määritteli vielä entinen omistaja ja 
Niiralan Kulma vasta vuoden 2019 
vuokrat.

Joko olet DNA-taloyhtiölaajakaistan käyttäjä? 
Jos olet käyttänyt maksutonta 2 megan laaja-
kaistaa, se kannattaa päivittää 10 megan mak-
suttomaan laajakaistaan. Tai miksipä ei vähän 
nopeampaankin, jos siihen on tarvetta, sillä 
Niiralan Kulman laajakaistahinnat ovat erittäin 
edulliset! Viimeistään 1.4.2018 alkaen kaikki 
Niiralan Kulman asukkaat myös Vehmersal-
mella, Riistavedellä, Kurkimäessä, Hirvilahdessa, 
Nilsiässä, Karttulassa ja Maaningalla saavat 
mahdollisuuden maksuttomaan 10 megan 
laajakaistaan. Juankoskelaisille laajakaista mah-
dollistuu kesän 2018 aikana. 

DNA toimittaa TV- ja laajakaistapalvelut 
Niiralan Kulmalle. Uusi sopimuskausi uusil-
la nopeuksilla ja hinnoilla alkaa varsinaisesti 
1.4.2018, mutta DNA ottaa yhteyttä asiakkai-
siin huoneistokohtaisilla kirjeillä jo aikaisemmin, 
mikäli laajakaistan käyttöönotto on mahdollista 
aikaisemmin. Taloyhtiölaajakaistan 10 megan 
perusnopeuden lisäksi Nikun uusi sopimus 
sisältää myös huoneistokohtaisesti tilattavat 
edulliset lisänopeudet. joista voi tiedustella 
lisää DNA:n asiakaspalvelusta samalla, kun 
rekisteröityy DNA Taloyhtiölaajakaistan palvelun 
käyttäjäksi.

Sopimushinnat 1.4.2018 alkaen:
• 10 Mbit/s  maksuton 
• 50 Mbit/s  4,90 €/kk
• 100 Mbit/s  9,90 €/kk
• Päätelaite CA002GD 82 € 

Langaton sisäverkko  
ja riittävästi nopeutta

Hyvän ja nopean verkkoyhteyden merkitys ko-
rostuu nykyajan kodeissa, kun yhä useammalla 
laitteella voidaan käyttää verkon palveluita. 
Huoneiston sisäinen wlan-verkko on käytän-
nössä jo välttämättömyys. Modeemin wlan-
ominaisuus kannattaa siis ehdottomasti ottaa 
käyttöön, jotta kotiin saadaan myös langaton 
sisäverkko. Näin koko perhe pääsee hyödyntä-
mään nettiä samanaikaisesti myös mobiililait-
teillaan. Kannattaa kuitenkin muistaa tietoturva 
ja vaihtaa laitteiden oletussalasanat!

Laitemäärän moninkertaistumisen lisäksi 
myös tarjolla olevat palvelut tarvitsevat yhä 
enemmän kaistaa toimiakseen miellyttävästi 
ja laadukkaasti. 

Niiralan Kulman huoneistoihin toimite-
taan DNA Taloyhtiölaajakaista maksuttomalla 
perusnopeudella 10 Mbit/s, jonka voi halutes-
saan nostaa oman käyttötarpeen ja kiinteis-
töön valitun tekniikan mukaan suuremmaksi. 
Lisänopeus laskutetaan huoneistokohtaisesti. 
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.
dna.fi/tlk

Tarkista laajakaistatilauksesi!
Jos sinulla on Niiralan Kulman asuntoon muut-
taessasi sopimus toisen operaattorin laajakais-
tasta, kannattaa pikaisesti selvittää operaatto-
rilta mahdollisuus päättää kyseinen sopimus, 

jotta saat Nikun maksuttoman laajakaistan 
joustavasti käyttöösi. 

Jos käytössäsi on jo ennestään ollut DNA:n  
laajakaista, sinun kannattaa saman tien rekis-
teröityä Nikun palvelujen käyttäjäksi. www.
dna.fi/tlk

Muista myös päivittää tietosi, kun muutat 
toiseen Niiralan Kulman asuntoon. Jos muutat 
kokonaan pois, muista irtisanoa sekä perus- 
että mahdollinen lisänopeus, jotta et maksa 
turhasta.

Tärkeät yhteystiedot:

Maksuton palvelunumero: 0800 55 00 44
(ma–pe klo 9–20, la 10–16, maksuton kaikista 
matka- ja lankapuhelinliittymistä kotimaassa)

- Kun haluat tilata laajakaistaan huoneis-
tokohtaisen lisänopeuden tai DNA Netti-
turvan 
- Kun haluat tilata DNA TV -palvelun ja ka-
navapaketteja
- Jos tarvitset muuten apua tuotteen valin-
nassa tai tilauksessa 

DNA:n asiakaspalvelu: 044 144 044 
(avoinna ma–pe klo 8–18, la 9–16.30) 

- Kun haluat tehdä muutoksia tilaamiisi pal-
veluihin
- Jos sinulla on muita kysymyksiä DNA Taloyh-
tiölaajakaistaan tai TV-palveluihin liittyen 

Vikailmoitukset: 0800 300 500 
(24h/vrk, maksuton kaikista matka- ja lanka-
puhelinliittymistä kotimaassa)

- Jos yhteys pätkii tai ei toimi ollenkaan

Tekninen tuki DNA:n asiakkaille 
(HS Works): 0600 305 060 (2,33 €/min + 
mpm/pvm)

- Esim. käytön opastus, asennustuki, ohjel-
mistoasennukset, saastuneen koneen puh-
distus 

Netissä:
- Laajakaistan käyttöönotto/rekisteröinti ja 
lisänopeuden tilaus: www.dna.fi/tlk 
- Kaikki DNA:n asiakaspalvelun yhteystiedot: 
www.dna.fi/yhteystiedot 
- Oikopolut ohjeisiin ja muuta hyödyllistä 
tietoa: www.dna.fi/asiakaspalvelu 
- Vastauksia kysymyksiisi löydät myös DNA:n  
Tukisivustolta: www.dna.fi/tuki 
- Voit ottaa yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun 
myös Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa 
@dna.fi

Tervetuloa niiralankulmalaisiksi 
Juankosken Vuokratalojen ja Lapinrinteen asukkaat

Nopeampi maksuton laajakaista 
käyttöön 1.4.2018

Juankosken kaupungista tuli osa Kuopion kaupunkia 
kuntaliitoksessa vuoden 2017 alussa. Entisen Juankosken 
kaupungin omistamat vuokratalot päätettiin fuusioida 
Niiralan Kulmaan vuoden 2018 alusta alkaen. 
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Niiralan Kulma Oy on aloittanut Energisen 
vuoden 2018 ryminällä. Vuoden tavoitteena 
on haastaa asukkaat ympäristövastuullisuuteen 
kierrätyksessä, vedenkäytössä ja sähkönkulu-
tuksessa. Teemat sijoittuvat vuoden eri ajan-
jaksoihin ja alkuvuoden teemana on kierrätys, 
josta jatkamme kesällä vedenkäytön kysymyk-
siin ja syksyllä vuorossa on sähkönkulutus. 
Kierrätysteemassa haastoimme kaikki Kuopion 
kaupungin asukkaat mukaan etsimään parhaita 
kierrätysideoita Kierrätä paras kierrätysidea  
-kilpailussa. 

Kilpailun lisäksi toinen merkittävä ja en-
nen kaikkea näkyvä toimenpide on yhtiön jäte-
katoksiin hankkimat uudet lajitteluohjetaulut. 
Olemme Jätekukko Oy kanssa yhteistyössä 
tuoneet jätekatoksiimme tärkeän tiedotepake-
tin kierrätyksen kulmakivistä. Tutustukaa uusiin 
ohjeisiin! Jokaisen koti on omanlaisensa. Sinä 
olet kotisi paras asiantuntija järjestämään eri 
jätejakeille sopivin keräystapa. Hyviä vinkkejä 
saa tutustumalla toisten vinkkeihin kierrätys-
ideakilpailusta sivuilla 8 ja 9.

Lajitteluohjetaulu on laaja ohjeistus siitä, 
mitä jätteitä on mahdollista lajitella kiinteistöllä 
ja mitkä jätteet on toimitettava Ekopisteille. 
Huoneistojen lukumäärä vaikuttaa kierrätyksen 
laajuuteen jätekatoksissamme. Pienemmillä 
kiinteistöillä ei kerry jätettä kaikista jakeista. 
Siksi kaikkia jäteastioita ei kotikiinteistösi jä-
tekatoksessa välttämättä ole.  

Jätehuoltomääräysten mukainen velvol-
lisuus muovipakkausten keräyksen järjestä-
miseen on kiinteistöillä, joissa on vähintään 40 
asuinhuoneistoa. Mukaan keräykseen voivat 
liittyä myös pienemmät kiinteistöt, jos kiinteistö 
sijaitsee muovipakkausten keräysreitin varrella 
ja kiinteistön jätehuoltojärjestelyt mahdollista-
vat joko yhden sekajäteastian muuttamisen 
muovipakkausten keräysastiaksi tai erillisen 

jäteastian sijoittamisen jätetilaan. Sekajätteen 
määrän vähentäminen on kuitenkin pääasialli-
nen tavoitteemme ja kuuntelemme asukkaiden 
mielipiteitä ja ehdotuksia kiinteistön kierrätyk-
sen kehittämisessä. 

Kiinteistönhoitajamme seuraavat jäte-
katosten siisteyttä ja jätemääriä kiinteistöillä. 
Olemme valmiit laajentamaan kierrätysvali-
koimaa kiinteistöillä tapauskohtaisesti. Lajit-

telemalla vältetään turhien ja ylimääräisten 
kulujen syntyminen. Lajiteltu jäte maksaa aina 
vähemmän!

Jos haluat vaikuttaa kiinteistösi jätejakei-
den keräilyyn, voit ottaa yhteyttä siivous- ja 
kiinteistötyönjohtaja Carita Sorsaan, puh. 044 
7655 385 tai carita.sorsa@niiralankulma.fi.

BIOJÄTE
• Ruuantähteet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvinporot, teepussit
• Talouspaperit
• Kukkamulta, kasvit

Imeytä nesteet. Pakkaa biojäte paperi-, sanoma-
lehti- tai biohajoavaan pussiin ennen keräysastiaan
laittamista.

VIE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN  TAI EKOPISTEELLE

VIE KIINTEISTÖN JÄTEASTIAAN

VIE VASTAANOTTOPAIKALLE

LAJITTELUOHJEET

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
• Hygieniatuotteet
• Likaiset kartongit, paperit ja muovipakkaukset
• Pölypussit ja siivousjätteet
• Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja kodin tekstiilit
• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
• Lemmikkieläinten kuivikkeet
• Hehkulamput ja halogeenilamput
• Purukumi
• Tupakantumpit ja tuhka
• Muovit ja styrox
• Pienet puuperäiset jätteet

Sekajätteet ovat jätteitä, joita ei voi kierrättää
materiaalina. Sekajätteet hyödynnetään
energiaksi ekovoimalaitoksessa.

VIE KOMPOSTORIIN TAI BIOJÄTTEEN KERÄYSASTIAAN

MUOVIPAKKAUKSET
• Elintarvikkeiden muoviset

pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
leikkele- ja juustopakkaukset

• Pesuaine- ja shampoopakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset.
Laita likaiset pakkaukset seka-
jätteeseen.

TEKSTIILIT
• Vaatteet
• Kengät
• Kodintekstiilit

Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit
pussiin suljettuina. Laita käyttö-
kelvottomat tekstiilit sekajätteeseen.

KARTONKIPAKKAUKSET
• Maito- ja mehutölkit
• Keksipaketit, jauhopussit, 

pizzalaatikot
• Juomapakkausten kääreet
• Pahvilaatikot

Huuhtele tölkit. Litistä ja pakkaa
tiiviisti. Laita likaiset pakkaukset
sekajätteeseen.

LASIPAKKAUKSET
• Lasipurkit
• Pantittomat lasipullot

Vain tyhjiä ja puhtaita lasipakkauksia. 
Poista korkit ja kannet. Etikettejä ja kau-
lusrenkaita ei tarvitse poistaa.
Vie muu lasi lajitteluasemalle.

PARISTOT JA PIENAKUT
• Teippaa virtanavat piiloon nappiparistoista

sekä muista litiumparistoista ja -akuista, jotka
tunnistat Li-alkuisesta merkinnästä

• Pussita vuotaneet paristot

Vie myyntipisteisiin veloituksetta.

SÄHKÖLAITTEET
• Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla

toimivat laitteet
• Jääkaapit, pakastimet
• TV:t, tietokoneet
• Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet,

radiot
• Loisteputket, energiansäästölamput,

led-lamput

Vie myyntipisteisiin uuden laitteen oston
yhteydessä tai lajitteluasemalle, sekä muihin 
tuottajayhteisöjen hyväksymiin vastaanotto-
paikkoihin veloituksetta.

LÄÄKEJÄTE
• Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina

läpinäkyvässä pussissa
• Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat

omissa pakkauksissaan
• Elohopeakuumemittarit pakattuina
• Neulat ja piikit pakattuina

Vie apteekkeihin veloituksetta.

VAARALLINEN JÄTE
• Kovettumattomat maali-, liima- ja lakkajätteet

sekä näiden aerosolipullot
• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
• Uudenvuoden tinat
• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet ja öljyn-

suodattimet
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden

pakkaukset
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Myrkyt ja desinfiointiaineet

Vie lajitteluasemalle veloituksetta.

SUURET ESINEET JA 
RAKENNUSJÄTE
• Patjat ja huonekalut
• Tasolasit ja peilit
• Puujäte
• Metalli
• Kyllästetty puu
• Kipsilevyt
• Muovit ja styrox
• Eristevilla
• Betoni, tiili ja posliini

Vie erikseen lajiteltuna lajitteluasemalle.
Kierrätyskeskukset vastaanottavat käyttökelpoisia 
huonekaluja.

Kiitos kun lajittelet!
Hae netistä roskan nimellä jatekukko.fi/lajittelu

PAPERI
• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset
• Kirjekuoret
• Kopiopaperit
• Puhelinluettelot ja kirjat

Vie paperi keräykseen irrallaan. Niittejä
tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

METALLI
• Metallipurkit, -korkit ja -kannet
• Alumiinifoliot
• Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
• Tyhjät ja kuivat maalipurkit
• Metalliesineet

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.
Vie isot metalliromut lajitteluasemalle.

OHJEET TEILLE TARJOAA

Lajittelusta rutiinia
TAVATAAN 
KOHTAAMOSSA
Torin alla, kauppakeskus Apajan Kohtaamossa on 
koulujen talvilomaviikon (vko 10) ajan mahdolli-
suus tutustua:
• Nikun kierrätyskilpailun finalisteihin
• Jätekukon kierrätysneuvontaan
• valokuvanäyttelyyn Nikun kiinteistöistä 
• Nikun asukasisännöintiin (ma-ti klo 9-15 ja 
ke-pe klo 9-12)

Piipahda paikalla!
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Energinen vuosi 2018
Ympäristövastuullinen toiminta on korostunut 
yhä enemmän kaikkialla ja kaikessa viime 
vuosina. Energian säästäminen on ollut myös 
Niiralan Kulman vakioteemoja jo vuosien ajan. 
Niiralan Kulmalla onkin iso rooli vastuullisena 
yhtiönä Kuopion ja Suomen kiinteistönomis-
tajien ja energiankäyttäjien joukossa, sillä 
rakennusten lämmityksen kasvihuonekaasu-
päästöt ovat noin 30 % Suomen kokonais-
päästöistä. 

Energisen vuoden aikana yhtiössä pa-
nostetaan kolmeen pääteemaan: kierrätyksen 
tehostamiseen sekä sähkön ja veden käytön 
vähentämiseen. Asukkaiden aktiivinen toimin-
ta säästää energiaa, euroja ja ympäristöä.

Nyt haastamme 
vähentämään veden käyttöä
Ensimmäisenä Energisen vuoden teemana 
Nikulla on kierrätys. Kierrätysteemasta on 
kerrottu laajemmin tämän lehden sivuilla 4, 
8 ja 9. Seuraavaksi panostamme veden 
käytön vähentämiseen. 

Vesihaasteen avulla kannustamme kiin-
teistöjä ja asukkaita kilpailemaan veden käy-
tön vähentämisessä! Haastamme seuraamaan 
ja vähentämään erityisesti lämpimän veden 
kulutusta. Haasteellinen tavoite voisi olla 100 
litraa/henkilö/vuorokausi, kun se on ollut 
Nikulla noin 136 l/hlö/vrk.

Haastamme teidät siis kilpailuun toisia 
Nikun kiinteistöjä vastaan! Voittajaksi juliste-
taan se kiinteistö, joka pystyy vähentämään 
vedenkäyttöään eniten seurantajakson aikana. 
Kiinteistön vedenkäyttöä verrataan oman kiin-
teistön vuoden takaiseen saman ajanjakson 
vedenkäyttöön. Veden kokonaiskulutusmäärän 
erotus edelliseen vuoteen verrattuna paljastaa 
voittajat. 

Kilpailu alkaa vappuna, 1. päivä tou-
kokuuta 2018 ja jatkuu 4 kuukautta eli 
elokuun loppuun asti.

Kilpailun voittavan kiinteistön asukkaat 
tietysti palkitaan. Kilpailussa ovat mukana 
kaikki muut kiinteistöt paitsi Juankoski, koska 
juankoskelaisten kulutustiedot eivät olleet vielä 
vuonna 2017 Niiralan Kulman kulutusseuran-
nassa, mutta tietysti myös juankoskelaisten 
kannattaa säästää veden kulutuksessa. Pallo 
on yhteinen ja eurot omia!

Kisan voittajakiinteistön asukkaat 
pääsevät palkinnoksi Kunnonpaik-
kaan ruokailemaan ja nauttimaan 
mielin määrin vedestä - kylpylässä! 

Niiralan Kulma toimii omakustannusperi-
aatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että saavutetut 
säästöt veden käytössä ja veden lämmityksessä 
vähentävät kiinteistönne ja asuntonne vuok-
rankorotuspainetta. Ja luonnollisesti muutok-
sen pysyvyys on tärkeää. 

Niiralan Kulmassa vesi on perinteisesti 
sisältynyt vuokraan. Eri elämäntilanteissa vettä 
kuuluu eri tavalla, eivätkä kaikki kiinteistöt ole 
asukasjakaumaltaan samanlaisia. Kiinteistön 
kulutusmuutokset vedenkäytössä kuitenkin 
vaikuttavat koko kiinteistön asuntojen vuok-
raan. Vaikka erillistä vesilaskua ei Nikulta 

tulekaan, asukkaat maksavat aina vedestä 
kulutuksen perusteella.

Vedenkäytön vähentämisellä voi säästää 
esimerkiksi näin:

• Päivittäisen suihkussa käyntiajan 
lyhentäminen 15 minuutista 5 minuuttiin 
säästää rahaa veden ja energian kulutuksen 
pienenemisenä n. 6000 €/kiinteistö/vuosi.

• Kaikkien Niiralan Kulman asukkaiden 
5 % veden käytön vähennys eli noin 7 l/hlö/vrk 
säästäisi yhtiölle jopa 125 000 €/vuosi.

Ottakaa haaste vastaan! Jokainen voi 
vaikuttaa ja osallistua. Keksikää kiinteistöille ja 
perheille omia tapoja innostaa kaikki mukaan 
säästötalkoisiin! 

Esimerkiksi: 
Innosta lapsia pesemään hampaat hankkimalla 
kiva hammasmuki (vaikkapa kierrätyksestä) 
sen sijaan että hampaiden pesun ajan juok-
sutetaan vettä hanasta. 

• Jos vesi valuu hampaiden pesun ajan 
kolme minuuttia päivässä, se tarkoittaa yli 
10 000 litraa/henkilö/vuodessa! 

Opettele sulkemaan vesihana suihkus-
sa saippuoinnin ajaksi ja käytä vettä vain 
huuhtelemiseen. Suihkussa käynti kuluttaa 
suomalaisten päivittäin käyttämästä vedestä 
lähes puolet.

• 20 minuutin suihku päivittäin maksaa 
noin 600 euroa vuodessa, kun 5 minuutin 
suihkuveden kulutuksella kustannukset jäävät 
noin 150 euroon.
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3.11.2017  
Niiralankatu 8 sytytti kaamosvalot 
virkistämään vuoden pimeintä 
aikaa.

Vuodet eivät ole veljiä keskenään 
– tänä vuonna kampanjoimme energian merkeissä,   viime vuonna vietimme monenlaisia juhlia 

25.8.2017   
Kaupunginjohtaja Jarmo  
Pirhonen piti juhlapuheen 
Niiralankatu 8 Suomi 100 –
tapahtumassa.  
Juhlijoille tarjottiin mm. perinteistä 
suomalaista juhlaherkkua: 
grillimakkaraa ja paljastettiin 
muistolaatta. 

2.9.2017  
Rannaltaongintatapahtuma kokosi 
perheitä veden äärelle.  
Rannaltaongintatapahtumassa opittiin 
myös hyödyllisiä sammutustaitoja. 
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Vuodet eivät ole veljiä keskenään 
– tänä vuonna kampanjoimme energian merkeissä,   viime vuonna vietimme monenlaisia juhlia 

25.2.2017  
Ulkoilupäivänä sai 
ratsastaa, myös 
ponilla.

22.5.2017  
Jätekukon kanssa 
yhteistyössä järjestetty 
siivouspäivä Petosella 
sai runsaasti kiitosta 
asukkailta. 

15.6.2017   
Luistelijantiellä järjestettiin 
kiinteistön 50-vuotisjuhlat kauniissa 
kesäsäässä. Juhlimassa vasemmalta 
pitkäaikainen asukastoimikunnan 
puheenjohtaja Elina Miettinen, 
nykyinen asukastoimikunnan 
puheenjohtaja Saara Räty ja tuolloin 
tuore asukasisännöintipäällikkö Joni 
Mäenpää.Saara Räty.

12.8.2017  
Asukasaktiivit 
ratkoivat 
mölkyn heiton 
paremmuuttaan 
Mikkelin 
matkalla.   

6.12.2017  
Suomi täytti 
sata vuotta. 
Peruskorjauksessa 
ollut tyhjä Urheilukatu 
1 rakennukseen 
sytytettiin juhlavat 
kynttilät.



� Nikulainen

Niiralan Kulma järjesti kaikille kuopiolaisille kilpailun, jossa haettiin 
kaupungin parhaita kierrätysideoita. Kilpailu päättyi 29.1.2018.

Äänestä paras 
kierrätysidea

NRO 1
 

Osallistujan kuvaus:
”Pienten metallijätteiden, kuten jugurttipurkkien kansien kerääminen, 
helpottuu, kun muotoilet esimerkiksi käytetystä foliovuoasta umpinaisen 
rasian, jonka kannessa on samantapainen reikä kuin säästöpossussa. 
Purkkien kannet ja muun pienet metallijätteet on helppo taitella ja 
pudottaa rasiaan. Siellä ne pysyvät siististi tallessa kunnes koko rasia 
viedään kierrätyspisteeseen.”

Raadin perustelut:
Hyvä oivallus, joka edistää metallijätteen keräystä kotona. Helposti 
siirrettävissä jätekatokseen tai kierrätyspisteeseen. Ei enää pieniä met-
alliroskia pyörimässä joka paikassa. Kannustaa ja opettaa myös lapsia 
metallinkeräykseen!

NRO 2
Osallistujan kuvaus:
Kaikkien eri kierrätet-
tävien keruuastiat voi olla 
vaikea järjestellä keittiön 
kaappeihin. Tiskipöydän 
alakaappiin voi tehdä 
tällaisen ratkaisun: nor-
maali keräysastiavaunu, 
jossa on erilliset astiat 
sekajätteelle, muovink-
eräykselle ja roskapus-
seille. Sitten on ritilähyl-
lykkö, jonka ylätasolla on 
biojäteastia ja alaosaan 
suunnittelin ja tein mitto-
jen mukaan kahvipusseis-
ta punomalla korin pah-
vin- ja metallinkeräykselle. 
Tämä kori on itsessään 
jo kierrätystä :) Kori on 
helppo ottaa kainaloon 
mukaan jätekatokseen 
ja siellä, pudotella sitten 
tuotteet omiin jäteas-
tioihin. Kahvipusseista, 
punottu kori on myös 
helppo pitää puhtaana 
(vesipesu harjaten).

Raadin perustelut:
Pienellä vaivalla toteutettava käytännöllinen idea monipuoliseen ki-
errätyksen järjestämiseen keittiön kaapissa. Kierrätysmateriaali helposti 
kerättävissä yhteen paikkaan, josta helppo kuljettaa jätekatokseen tai 
kierrätyspisteeseen. Lisäbonus kierrätysmateriaalista tehdystä, pestävästä 
keräyskorista.

Asiantuntijaraati valitsi kilpailuun saapuneista töistä kuusi 
finalistia, joiden kierrätysideoista kootaan näyttely. Oheisista 
finalisteista voi äänestää omaa suosikkiaan Niiralan Kulman 
nettisivujen kautta tai seuraavissa paikoissa 19.2.–11.3.2018 
välisenä aikana:

• 19.2.–2.3.2018 Niiralan Kulman toimisto, Puijonkatu 35
• 3.3.2018 ulkoilupäivä, Jätkänkämppä Rauhalahti
• 5.3.–9.3.2018 Kohtaamo, kauppakeskus Apaja

Eniten yleisöääniä saaneen kierrätysidean lähettäjä voittaa pää-
palkinnon eli 3 kk:n jäsenyyden Kunnonpaikkaan. Äänestäjien 
kesken arvotaan 2 kk Kunnonpaikan jäsenyys. Äänestyksen 
tulos ja voittajat julkistetaan 16.3.2018.
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NRO 6
Osallistujan  
kuvaus
Tyhjät pilttipurkit 
kannattaa pakata 
sopivankokoiseen 
pahvipakkaukseen 
odottamaan kulje-
tusta kierrätyspis-
teeseen. Silloin ne 
eivät vie liikaa tilaa, 
eivät kolise tai ole 
vaarassa rikkoon-
tua.

Raadin 
perustelut:
Hyvä oivallus, joka 
edistää lasin keräystä 
kotona ja hyödyntää 
samalla myös kar-
tonkipakkauksen. 
Helposti siirrettävissä 
jätekatokseen tai ki-
errätyspisteeseen 
turvallisesti. Lisäbo-
nus etikettien irrot-
telusta lasipurkkien 
kyljestä.

NRO 3
Osallistujan kuvaus:
Käytän pienet paperiset lahjakassit biojätepussien tukiastiana. 

Raadin perustelut:
Hyvä oivallus, joka edistää ja helpottaa biojäteen keräämistä kotona. 
Paperikassien lisäksi voi tähän tarkoitukseen hyödyntää paperisia 
jauho- ja leipäpusseja. Joidenkin kauppojen paistopisteiden paperi-
pussit ovat jopa biohajoavia. 

NRO 4
Osallistujan kuvaus: 
Moni on varmaan koke-
nut sen, kun kaupasta 
ostetut kasvikset, hedel-
mät yms. tuoreet asiat 
eivät ehkä olekaan ihan 
priimaa enää. Minus-
ta on surullista heittää 
maksettu ruoka-aine suo-
raan biojätteeseen, joten 
päätin ryhtyä jalostamaan 
uudiskäyttöön mm. itä-
neitä valkosipulinkynsiä, 
pehmenneitä tomaatteja 
yms. Ei tarvitse kuin pie-
nen tilan, vähän multaa 
ja kasvualustan, ja muu-
tamassa viikossa on tuoretta valkosipulinversoa leivän päälle. Olen myös 
idättänyt linssejä käyttämällä, idätysalustana vanhaa rahkapurkkia ja 
”multana” irtoteen jämiä. Linssit lähtevät versomaan nopeasti, kuten 
kuvasta huomaa.

Raadin perustelut:
Hyvä idea jatkojalostaa ruoka-aineita ja hyödyntää muovi- tai kartonkipak-
kausta kotioloissa. Versoista ja iduista saa herkullisia lisukkeita mm. salaatin 
joukkoon ja leivän päälle. Ja ne tuovat keittiöön mukavan muistutuksen 
keväästä ja kesästä. 

NRO 5
Osallistujan kuvaus
Eteisen ”kierrätyskeskus”.

Raadin perustelut:
Helposti toteutettava ja käyttöönotettava pienen kodin ”kierrä-
tyskeskus”, jonka voi pystyttää vaikka eteiseen. Koriin tai kassiin on 
helppo lajitella pieni määrä roskia kerrallaan ja napata se mukaan esim. 
kauppareissulle lähtiessä. Näin kotiin ei ehdi kertymään isoa määrää 
roskia, joita on jo työläämpi viedä keräykseen. 
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Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen Niiralan 
Kulma päätti huomioida pitkäaikaisia, yli 25 
vuotta yhtiössä asuneita asukkaita pienellä 
asukasedulla.

Yhtiön rekisterin mukaan pitkään yhtä-
jaksoisesti asuneita, korkeintaan kahdesti asu-
misaikanaan asuntoa yhtiön sisällä vaihtaneita 
asukkaita, oli lähes 180. Pitkään juuri samassa 
asunnossa asuneita, johon oli alun perin tullut 
valituksi, oli lähes 100!

Palkitsemisen edellytys oli normaali elämä 
ilman asumis- tai maksuhäiriöitä ja katkeama-
tonta vuokrasuhdetta ilman useita asunnon 
vaihtoja yhtiön sisällä. Palkitseminen kohdistui 
sopijaosapuoliin. 

Asukasetuuksina tarjottiin asumiseen, 
viihtyvyyteen ja kodin kunnossapitoon liittyviä 
palveluita kuten   ikkunanpesua, keraamista 
liettä, sälekaihtimia ja ovisilmää. Peruskorja-
uskohteissamme, joissa remontin alkaminen 
ajoittuu vuosille 2018–2021, etuutena tarjottiin 
pelkästään ikkunanpesua.

Etuus on kertaluonteinen, henkilökoh-
tainen ja tarkoitettu nykyiseen asuntoon, ei-
kä ole vaihdettavissa muuhun palveluun tai 
tuotteeseen. 

Sadalle kahdeksallekymmenelle asukkaal-
le lähetettyyn kirjeeseen saimme vastauksen 
lähes sadalta. Suosituin tarjotuista etuuksista 
oli ikkunanpesu.

Yhtiön tarkoituksena on palkita yhtiössä 
pitkään viihtyneitä asukkaitamme jatkossakin. 
Yhtiössä harkitaan tämän ensimmäisen järjes-
tetyn palkitsemisen perusteella, jatketaanko 

palkitsemista samalla tavalla vai mahdollisesti 
joillakin muilla palveluilla tai tuotteilla. 

Niku palkitsee  
pitkäaikaisia asukkaita

Ulkoilupäivä  
lauantaina 3.3.2018 klo 10-14

• Koiravaljakkoajelua klo 10-12
• Pilkkikisat klo 10-13
• Jätekukon kierrätysneuvontaa
• Kahvia, mehua ja makkaranpaistoa laavulla
• Kävijöiden kesken arvotaan kylpylälippuja

Lisätietoja: www.niiralankulma.fi sekä ilmoitustaulut

TERVETULOA!

PILKKISARJAT: 

nuoret alle 18 v. tytöt
nuoret alle 18 v. pojat

naiset 18-54 v.
miehet 18-54 v.

naisveteraanit yli 55 v.
naisveteraanit yli 65 v.

miesveteraanit yli 55 v.
miesveteraanit yli 65 v.

Jätkänkämppä, Rauhalahti (Katiskaniementie 8)
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Niiralan Kulma on edistänyt ja edennyt johdon-
mukaisesti kohti savuttomuutta tämän vuosi-
tuhannen alusta saakka. Henkilöstöä on tuettu 
ja kannustettu savuttomuuteen niin työajalla 
kuin vapaallakin. Yhtiön hallitus päätti jatkaa 
asukkaiden ja kiinteistöjen savuttomuuden 
edistämistä tammikuun 2018 kokouksessaan 
siten, että kaikki asunnot, joihin tehdään uusi 
vuokrasopimus, muutetaan savuttomiksi.

Suomessa säädettiin tupakkalaki ensim-
mäisen kerran 1976. Lailla pyrittiin rajoitta-
maan tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja 
vähentämällä tupakointia. Tupakkalakia on 
sen olemassaolon aikana täydennetty useita 

kertoja. Laki kieltää muun muassa tupakan 
myynnin ja välittämisen alle 18-vuotiaille, tu-
pakan mainostamisen, tupakoinnin julkisissa 
sisätiloissa sekä tupakkatuotteiden esilläpidon 
myyntipaikoissa. Nykyinen, vuonna 2016 voi-
maan tullut tupakkalaki, kieltää tupakoinnin 
mm. asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisä-
tiloissa. Lain mukaan asuntoyhteisö saa kieltää 
tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhtei-
sissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien 
ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten 
leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Näin 
myös Niiralan Kulmassa on toimittu.

Niiralan Kulman hallitus päätti vuonna 
2011 ensimmäisen kerran edistää savuttomuut-
ta yhtiössä siten, että osassa peruskorjattavista 
kohteista tupakointi asunnoissa kielletään ja 
osassa sallitaan. Näissä tapauksissa kokonaiset 
rakennukset muuttuivat savuttomiksi. Vuonna 
2016 yhtiön hallitus jatkoi savuttomuuden 
edistämistä päätöksellä, jonka mukaan yhtiö 
”rakennuttaa pääosin pelkästään savuttomia 
peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteita, joille 
suunnitellaan ja 
rakenne-

taan katoksellinen tupakointipaikka”. Vuonna 
2017 hallitus linjasi lisäksi, että ”tupakointi 
kielletään myös yksittäisissä täysin remontoi-
duissa asunnoissa, asuntojen parvekkeilla ja 
vastaavilla ulkoalueilla lähellä asuntoja ja niiden 
ilmanottoaukkoja”. Tämän vuoden tammikuus-
sa hallitus otti tavoitteeksi täysin savuttoman 
yhtiön vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoit-
taa sitä, että kaikki asunnot, joihin tehdään 
uusi vuokrasopimus, muutetaan savuttomiksi. 

Lisäksi kaikille kiinteistöille osoitetaan mer-
kityt tupakointipaikat.

Niiralan Kulma on asettanut tavoitteeksi olla 
savuton yhtiö vuoteen 2030 mennessä. Olem-
me rakentaneet jo useiden vuosien ajan kaikki 
uudisrakennukset savuttomiksi ja peruskorja-
uskohteetkin pääosin. 

Nyt Niiralan Kulman hallitus on päättä-
nyt edistää savuttomuutta edelleen siten, että 
kaikki uuden vuokrasopimuksen allekirjoittavat 
asukkaat hyväksyvät yhtiön savuttomuuslinjauk-
sen. Samalla asukas hyväksyy vastattavakseen 
tupakoinnin asunnolle mahdollisesti aiheutta-
mat vauriot. 

Savuttomuus tarkoittaa, että kiinteis-
tössä on kielletty tupakointi paitsi ylei-
sissä ja yhteisissä tiloissa, myös asun-
noissa, parvekkeilla, huoneistopihoilla 
ja terasseilla, sekä niiden ilmanotto-
aukkojen läheisyydessä. 

Savuttomuus lisää asumisviihtyvyyttä. 
Yhä useammat omaa kotia etsivät toivovat 
savutonta asuntoa. Monille allergikoille ja lap-
siperheille savuttomuus on keskeinen kritee-
ri asunnon valinnan kannalta. Tupakansavu 
asunnossa saattaa piintyä kaikille pinnoille: 
seiniin, kattoon, komeroihin, keittiökalusteisiin 
ja jopa lattiamaton alle. Vuosikausia savutellun 
asunnon korjaaminen saattaa niellä useita tu-
hansia euroja, eikä sellaiseen muuttaminen ole 
useimpien mielestä miellyttävää.

Uusien tupakointikieltojen käyttöönotto 
voi aiheuttaa asukkaiden kesken eripuraa eri-
tyisesti vanhemmissa kohteissa, sillä Niiralan 
Kulma vuokranantajana ei voi tehdä vuokra-
sopimukseen muutoksia yksipuolisesti kesken 
sopimuskauden. Uudet vuokrasopimukset ovat 
asia erikseen.

Parvekkeella tupakoidessa voi naapu-
reiden avoimista ikkunoista kulkeutua naa-

puriasuntoonkin 
tupakan hajua. 
Tupakan haju voi 
tulla myös asuk-
kaan tupakoides-
sa asunnon sisällä, 
josta se asunnon 
ovea avatessa levi-
ää rappukäytävään 
ja siitä muiden asun-
toihin. Tilanne voi olla 
haasteellinen, jos seinän 
toisella puolella on aikai-
semmin taloon muuttanut 
asukas, jonka sopimukses-
sa ei tupakointikieltoa ole, ja 
naapuriin muuttaa asukas, jonka 
asunnossa tupakointi on sopimuk-
sella kielletty.

Vuoden 2018 maaliskuusta alkaen 
kaikissa uusissa vuokrasopimuksissa tupakoin-
ti on kielletty asunnon sisällä. Niiralan Kulman 
saadessa tiedon asukkaasta, joka polttaa asun-
non sisällä yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin. Yhti-
ön todennettua asukkaan polttaneen sisällä, 
asukkaalle annetaan varoitus. Jos asukas jatkaa 
varoituksesta huolimatta savuttelua asunnossa, 
yhtiö voi irtisanoa asukkaan vuokrasopimuksen. 
Tupakoinnin aiheuttamat vauriot asuntoon 
tullaan laskuttamaan asukkaalta. 

Mietitkö miten tupakoinnista aiheutui-
si mahdollisimman vähän haittaa itsellesi ja 
muille syyllistämättä tupakoitsijoita hankalasta 
riippuvuudesta ja asettumatta itse marttyyrik-
si? Ilmeisen moni nikulainen ajattelee asiaa, 
koska tähän mennessä pääosa tupakansavuun 
liittyvistä ongelmista on pystytty selvittämään 
asukkaiden kanssa yhteistyössä.

Savuttomuutta edistetään 
kaikkien parhaaksi 
- tavoitteena täysin savuton yhtiö 
vuoteen 2030 mennessä

Savuttomuus  
lisää asumis-
mukavuutta

Niku palkitsee  
pitkäaikaisia asukkaita

Tässä vinkkejä huomaavaiselle naapurille:

• Asuntoon muualta tulevan tupakan savu- tai hajuhaitan selvittämiseksi 
ota ensisijaisesti yhteyttä omaan kiinteistöhoitajaan. Kiinteistönhoitaja 
selvittää, mistä savu tulee, ja jos savu kulkeutuu asunnosta toiseen, void-
aanko sitä estää mm. ovia tiivistämällä tai ilmanvaihtoa säätämällä.

• Avoin keskustelu tupakoivien ihmisten kanssa voi ratkaista kiistat. Ota 
siis tupakointi ystävällisesti puheeksi naapureiden kanssa.

• Huomaavainen naapuri keksii keinot estää hajujen eteneminen omasta 
asunnosta rappukäytävään.



1� Nikulainen

Oletko sinä seuraavan 
”Kaapunnin kulumat 
tutuiksi” -blogin 
kirjoittaja?
Petonen on monen mielestä maa-
ilman paras paikka asua. Miksi 
et mistään hinnasta muuttaisi 
pois Petoselta?

Onko Nilsiän kauneus 
ja maaseudun rauha niin ver-
taansa vailla, että sitä kannat-
taa ylistää toisillekin?

Vai onko Juankoski lap-
suutesi mielenmaisema, jonne 
ajatuksissasi palaat kuin Juice ai-
koinaan?

Kirjoita meille itsellesi tärkeästä ja 
läheisestä osasta kaupunkia blogikirjoitus. 
Kirjoituksen sopiva pituus on 2000–3000 kirjoitusmerkkiä eli 
noin yksi konekirjoitusliuska. Kuvat olisivat tosi mukava lisä! Lä-
hetä kirjoituksesi osoitteella hanna.harjunheimo@niiralankulma.
fi tai Hanna Harjunheimo, Puijonkatu 35, 70100 Kuopio.

Kaikkien julkaistavien blogien kirjoittajat saavat 
Kunnonpaikan yhden kuukauden jäsenyyden.

Avoimet ovet
Järjestämme Avoimet ovet 
peruskorjauksesta valmistuvassa 
Urheilukatu 1 pistetalossa  
lauantaina 17.3.2018 klo 10–14.

Tervetuloa tutustumaan!

Soikkokujalle 
uusia koteja

Soikkokuja 7 taloja Jynkässä ei enää entisiksi tunnista, sillä 
kaikki on uutta, asukkaita myöten! Asukkaat pääsevät 
muuttamaan peruskorjatun, savuttoman kohteen B- ja C-
taloihin 1.4.2018. Alueen virtuaaliesittelyyn voit tutustua 
osoitteessa http://virtual360.fi/niiralankulma/soikkokuja.
html. Kun esittelyssä etenee huoneisto-ovesta ulos, pääsee 
tutustumaan myös yleisiin tiloihin: saunaan, pesutupaan 
ja pyörävarastoon.

Kohteessa on vapaana ainakin seuraavia huoneistotyyppejä:
• 2h+k   58,0 m2    731,58 €
• 3h+k   75,0 m2    888,72 €

Mikäli haluat vaihtaa luonnonläheiselle asuinalueelle, 
jossa palvelut ja ulkoilumahdollisuudet ovat kivenheiton 
päässä, ja upea, uljas alakoulu ja kirjasto kadun toisella 
puolella, ota yhteyttä pikaisesti puh. 017 2655 307 tai 
sähköpostitse peruskorjausmuutot@niiralankulma.fi

 

Soikkokujalla näyttää ulkonakin 
jo melko valmiilta.

Soikkokuja 7 sisätiloihin 
pääset virtuaalikävelylle 
lukemalla oheisen koodin 
älypuhelimellasi.

Uudet ePalvelut 
käytössä 24/7
Niiralan Kulman ePalvelut mahdol-
listavat sekä asukkaalle että uu-
delle asunnon hakijalle asioinnin 
helposti ja nopeasti. Tutustu 
sähköisiin palveluihin verkko-
sivuilla: www.niiralankulma.
fi > Sähköinen asiointi 

Asukkaan ePalveluissa voit

• tarkastella oman asuintalon 
ja kiinteistön tietoja ja yhteys-
tietoja
• tarkastella omaa vuokranmaksu-
tilannetta
• päivittää omia tietojasi
• lähettää viestin tai yhteydenottopyynnön suoraan toimin-
nanohjausjärjestelmään
• irtisanoa sähköisesti asuntosi vuokrasopimuksen.

Tietoja pääsevät tarkastelemaan Niiralan Kulman asukkaat, 
joilla on rekisteröintihetkellä voimassa oleva asunnon vuokra-
sopimus. ePalvelut, joissa käsitellään henkilökohtaisia tietoja, 
vaativat pankkikirjautumisen tietoturvasyistä.

Näiden lisäksi on avattu uusittu ja paljon kysytty vaih-
topörssi. Entiseen tapaan pystyy tekemään myös sähköisen 
vikailmoituksen tai aloitteen/palautteen verkkosivujen kautta. 
Vikailmoituksen tekemiseen tai vaihtopörssin käyttämiseen ei 
vaadita pankkikirjautumista. 

ePalveluihin kirjautumiseen tarvitaan myös voimassa oleva 
sähköpostiosoite. Päivitä meille s-postiosoitteesi – lähetä 
viesti osoitteeseen niiralan.kulma@niiralankulma.fi 
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