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Nikulainen

Pääkirjoitus

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
Kuopion keskustaajamien asukkaille:

Niiralan Kulma
uudistuu, kasvaa ja laajenee
Mennyt vuosi oli yhtiössä työntäyteinen.
Toimintojen uudistaminen jatkui monella saralla. Edellisinä
vuosina käyttöönotettujen toimintojen
ja järjestelmien vakiinnuttamista päivittäiseen työskentelyyn jatkettiin. Nilsiän,
Karttulan ja Maaningan vuokrataloyhtiöt
liitettiin Niiralan Kulmaan suunnitellun aikataulun mukaisesti vuodenvaihteessa. Fuusioon liittyi paljon hallinnollista
työtä, jotka piti hoitaa ajallaan. Lisäksi kiinteistöjen
haltuunotto vaati paljon selvittelyä ja paikan päällä
keskustaajamissa käyntejä, jotta asiat saatiin etenemään suunnitellusti. Kussakin keskustaajamassa
järjestettiin asukkaille tiedotustilaisuuksia, joissa
selvitettiin Niiralan Kulman tapaa hoitaa asioita.
Näiden tilaisuuksien jälkeen asukkailta saaduista
palautteista minulle jäi kuva, että asukkaat uskovat asioiden hoidon parantuvan entisestään ja
olivat toiveikkaan optimistisia asumisen suhteen ja
yhteistyöstä Niiralan Kulman kanssa. Vielä kerran
lämpimästi tervetuloa niiralankulmalaisiksi kaikki
liitoskuntien vuokratalojen asukkaat.

Tilinpäätöstietoja
Vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 26.4.2017. Mennyt vuosi oli toiminnallisesti ja
taloudellisesti hyvä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2,4 %
ollen 42,2 M€. Yhtiön toiminnan kannalta tärkeä
käyttöasteen lasku saatiin pysäytettyä ja käyttöaste pysyi omistajan tavoitteen mukaisessa 98,8
prosentissa. Kuopion vuokra-asuntomarkkinoiden
kiristymisen myötä ja yhtiön kiinteistökannan
vanhenemisen aiheuttamien korjaustyhjyyksien
vuoksi käyttöasteen pitäminen korkeana vaatii tehokasta toimintaa. Asuntojen vaihtuvuus
pysyi kohtuullisella tasolla ollen vuoden aikana
20,2 %. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 100
vaihtoa kuukaudessa.
Perinteistä poiketen viime vuonna yhtiö teki kirjanpidollista tulosta 1,6 miljoonaa euroa.
Yleensä vuokrataloyhtiöt eivät tee kirjanpidollista
tulosta, vaan tulos nollataan asuintalovarauksella, joka on verotuksellinen mahdollisuus kaikille
kiinteistöyhtiöille varautua tuleviin korjauksiin.
Viime vuoden tulos syntyy kirjanpidollisesti fuusiovoittona, jota ei voi tasata asuintalovarauksella.
Verotuksessa fuusiovoitto käsitellään verovapaana
tulona. Fuusiovoitto ei tarkoita sitä, että Niiralan
Kulma olisi saanut fuusioitumisen yhteydessä
yhtiöiltä ko. summan verran rahaa, vaan se on
yhtiöiltä saatujen varojen ja velkojen erotus.

Nilsiän, Maaningan, Karttulan, Vehmersalmen, Riistaveden, Kurkimäen ja Hirvilahden
kiinteistönhoidon ja siivouksen työnjohtaja on Carita Sorsa, puh. 044 7655 385 tai
carita.sorsa@niiralankulma.fi
Kiinteistönhoidon puhelinnumerot:

Vuoden lopussa yhtiöllä oli lainaa 178 M€
eli noin 481 €/asuinneliö. Lainojen keskikorko oli
alhainen (1,39 %), mikä osaltaan vähentää vuokrien korotuspaineita kuluvalle vuodelle. Nykyinen
alhainen korkotaso ei tule jatkumaan ikuisesti
ja tästä syystä tuleviin korkojen nousuihin pitää
varautua etukäteen.
Yhtiössä jo vuosia tehty järjestelmällinen
työ lämpöenergian, sähkön ja veden kulutuksen vähentämiseksi tuotti tulosta ja kulutukset
pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä
iso kiitos teille niiralankulmalaisille, jotka olette
osaltanne vaikuttaneet pienentyneisiin kulutuksiin.
Toivottavasti sama säästäväinen linja jatkuu myös
tulevaisuudessa ja näin jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen, että ainakaan nämä kustannukset
eivät lisää vuokrankorotuspaineita.

Digitalisaatio
Niiralan Kulma ottaa digiloikkaa myös sosiaalisen median osalta. Niiralan Kulman oma blogi
Nikublogi löytyy tutusta osoitteesta www.niiralankulma.fi/blogi, ja sinne on joulukuusta alkaen
kirjoitettu jo monesta aihealueesta. Blogi päivittyy
säännöllisin väliajoin jatkossakin. Blogia ja muita
yhtiön kuulumisia voi seurata myös Facebookin
kautta – Niiralan Kulman oma sivu avattiin keväällä. Tulossa on myös erilaisia videotuotantoja,
joita julkaistaan vielä tämän vuoden aikana kanavissamme. Sosiaalinen media toimii parhaalla
tavalla, kun sen avulla vuoropuhellaan, tykätään ja
jaetaan eri sisältöjä, joten liittykää toki seuraajien
joukkoon.
Uutta, ja asukkaidenkin arkielämään vaikuttava asia on digitaaliset porrasnäytöt, joiden
käyttöä pilotoidaan ensimmäisenä Linnanpellolle
syksyllä valmistuvassa talossa. Asiakas-infotauluja
Nikulla on jo käytössä sekä Puijonkadun että Hopeakadun asiakastiloissa. Saman tyyppisillä näytöillä toteutetaan mahdollisesti myös asuintalojen
porrasnäytöt tulevaisuudessa pilottien antamien
kokemusten perusteella. Porrasnäytöillä – kuten
muillakin digiratkaisuilla – haemme tehokkuutta
työhön ja viestintään. Tekniset ratkaisut ja digimaailma etenevät jättiloikkauksin. Me Niiralan
Kulmassa hyödynnämme hyväksi havaittuja ja
kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla
voimme palvella parhaiten koko asukaskuntaamme: teitä yli 10 000 kuopiolaista yhä laajenevan
Kuopion alueella.
Tapaamisiin – somessa virtuaalisesti ja tapahtumissa ihan perinteisestikin!
Mukavaa kesää lehden lukijoille!
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Taajama

Puhelinnumero työaikana

Puhelinnumero päivystysaikana

Kurkimäki

044 7655 426

044 7655 499

Riistavesi

044 5313 948

044 5313 948

Hirvilahti

044 7655 459

044 7655 459

Vehmersalmi

044 2944 950

044 2944 950

Nilsiä

044 7655 424

040 154 9119

Maaninka

050 443 1234

050 443 1234

Karttula

044 756 6604

044 756 6604

Julkaisija:
Puhelin:
Kotisivut:
Kannen kuva:
Päätoimittaja:
Vastaava toimittaja:
Painosmäärä:
Taitto:
Paino:

Niiralan Kulma Oy, Puijonkatu 35, 70100 Kuopio
017 2655 300
www.niiralankulma.fi
Alias Studiot Oy
Kari Keränen
Arja Tuura
7300
Viestitär Ky
Lehtisepät Oy, Pieksämäen paino

Seuraava Nikulainen ilmestyy lokakuussa 2017.

Kari Keränen
toimitusjohtaja
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In memoriam

Seppo Jääskeläinen on poissa
Niiralan Kulma Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo
Jääskeläinen kuoli 9.4.2017 kotonaan Kuopiossa. Hän
oli syntynyt Suonenjoen Iisvedellä 13.7.1939. Rakennusinsinööriksi Jääskeläinen valmistui Kuopion Tekusta
vuonna 1968.
Lapsuutensa aikuisuuden kynnykselle Seppo Jääskeläinen vietti Iisveden Kolikkoinmäen paikallisen sahateollisuuden ympärille muodostuneessa työläisyhteisössä. Jo teini-ikäisenä työn teko tuli tutuksi keskikoulun
loma-aikoina isän apuna metsätöissä, uitoissa ja muissa
sekalaisissa töissä. Nuoruuden harrastuksiin kuului pesäpallo ja yleisurheilu etenkin pikajuoksu. Tämä kiinnostus
urheiluun ja etenkin pesäpallon, ja myöhemmin myös
jääkiekon aktiiviseen seuraamiseen jatkui jopa niin pitkään, että viimeistä edellisenä elinpäivänään hän seurasi
Kalpan ja Jypin välistä välieräottelua Niiralan montussa.
Kesäisin Seppo vietti paljon aikaansa veneillen ympäri
Kallavettä ja Saimaan vesiä. Usein veneretkillä oli mukana
lasten perheitä.
Isänä ja kasvattajana Seppo Jääskeläinen noudatti
jo nuoruuden aikana muodostuneita periaatteitaan. ”Ole
suoraselkäinen ja vastaa tekemistäsi joka tilanteessa. Mitä
teetkin, tee se puolustaaksesi heikompiosaisia ilman oman
edun tavoittelua. Älä pelkää taistella oikeudenmukaisuuden puolesta oli vastassa kuinka suuri pohatta tahansa. Ole
maltillinen ja pitkämielinen, sillä lopussa kiitos seisoo”.
Ennen Niiralan Kulman toimitusjohtajuutta hän toimi
jo opiskeluaikoinaan suunnittelutehtävissä kuopiolaisessa
arkkitehtitoimistossa, minkä jälkeen hän aloitti yrittäjän
uran kaukolämpöverkostojen rakentamisen parissa ja
myöhemmin perustamassaan insinööritoimistossa, joka
suunnitteli pääasiassa kerrostaloja Kuopion alueen tarpeisiin. Yrittäjän uraa kesti reilun kymmen vuotta, ja se päättyi
valintaan Niiralan Kulma Oy:n toimitusjohtajaksi.
Seppo Jääskeläinen valittiin Niiralan Kulman toimitusjohtajaksi elokuussa 1979 tilanteessa, jossa Kuopion kaupungin suurin ja merkittävin vuokrataloyhtiö
oli ajautunut suuriin vaikeuksiin. 1970-luvun voimakas
uudisrakentaminen oli kasvattanut yhtiön kiinteistöjen
ja vuokralaisten määrän niin suureksi, että asioiden hoito
karkasi yhtiön silloisen johdon käsistä. Vuokrat jäivät tarkistamatta, taloutta hoidettiin vekseleillä ja vuokralaisten
tyytymättömyys lisääntyi. Seppo Jääskeläinen sai tehtäväkseen laittaa asiat kuntoon.
Ensimmäinen vuosi meni selvitettäessä, mitä kaikkea
yhtiöstä löytyi. Sen jälkeen Jääskeläinen kävi käsiksi olennaisimpaan eli yhtiön talouteen. Tehtiin ensimmäiset oikeat
vuokralaskelmat, jotka osoittivat, että alijäämä oli suuri ja
vuokrankorotustarve valtava. Suuret korotukset kuitenkin
tehtiin, mikä hermostutti asukkaat, jotka haastoivat yhtiön
asunto-oikeuteen korotusten estämiseksi. Paradoksaalista
kyllä, niissä oikeudenkäynneissä rakennettiin pohja yhtiön
vuokralaisten ja johdon väliselle luottamukselle. Ymmärrettiin molemmin puolin, että yhteisenä tavoitteena pitää
olla asioiden täysi avoimuus ja asukkaiden paras.
Jääskeläisen aloitteesta käynnistetty vuokralaisdemokratiajärjestelmä antoi vuokralaisille tiedot ymmärtää,
miksi vuokrat nousivat ja mitä pitää tehdä, etteivät ne
jatkossa enää nousisi. Neljä vuotta siitä, kun asunto-oikeus
alensi vuokria, Nikun vuokrat olivat aravavuokratalojen

matalimmat koko Suomessa. Ja sellaisina ne pysyivätkin
pitkään, kiitos erityisesti edullisen rakennuttamisen ja
oman osaavan ja sitoutuneen henkilöstön.
Rakennusinsinööri Jääskeläisen ”kotikenttä” johtamassaan yhtiössä oli rakentaminen ja rakennuttaminen.
1970-luvun rakentamisen hulluina vuosina maan tavaksi
muodostui mennä yli siitä, missä aita oli matalin ja rahastaa
aina kun vain mahdollista. Saaliin jaolle tulivat grynderit,
rakennuttajat, pankit, poliitikot. Kaikkien piti saada osansa
ja asukkaiden maksaa.
80-luvulle tultaessa maan tapa oli vakiintunut jo
aravavuokra-asuntotuotantoonkin. Tehtiin huonoa, mutta
kalliilla. Nikuun tullessaan Jääskeläinen tunsi alan kaikki
metkut ja päätti toisin: Niku tekee halvalla, mutta laadukasta. Se oli alalla ennenkuulumaton päätös, mutta
toteutukseltaan yksinkertainen: ohjataan suunnittelua,
kilpailutetaan tehokkaasti, valvotaan vastuullisesti ja pidetään tinkimättä kiinni siitä, mitä on sovittu. Eikä kuunnella
sivustakuiskuttajien supatuksia.
Supattajia ja supatuksia kyllä riitti. Kun ne eivät
Nikussa tehonneet, mentiin poliitikkojen ja virkamiesten
luokse. Kaupungintalolta lähetettiin vaihtoehtoisin totuuksin lastattuja poliitikkoja Nikun hallitukseen ”panemaan
Nikua ja Jääskeläistä kuriin”, mutta panematta se jäi. Kun
toimitusjohtaja ensimmäisessä uuden hallituksen kokouksessa jyrisi asioiden oikean laidan, tuli kuriin panijoista
puoluekannasta riippumatta tinkimättömiä yhtiön ja
asukkaiden edun puolustajia, kuten osakeyhtiölaki edellyttääkin.
Viimeinen yritys Seppo Jääskeläisen kampittamiseksi tehtiin, kun muutamien kaupungin virkamiesten ja
urakoitsijoiden yhteistuumin rakenneltiin kartellia, jolla

pyrittiin estämään Nikua saamasta kohtuuhintaisia urakkatarjouksia. Savon Sanomien etusivulla julkaistiin siihen
vedoten juttu Jääskeläisen yhteistyökyvyttömyydestä ja
vaadittiin hänen erottamistaan. Siihen mennessä luottamus
Seppo Jääskeläiseen ja Nikuun oli kuitenkin rakentunut jo
niin vahvaksi vuokralaisten, vastuullisten poliitikkojen ja
virkamiesten keskuudessa, että yritys epäonnistui.
1990-luvulle tultaessa Niiralan Kulman halvimmat
urakkahinnat, laatupalkitut asunnot, matalimmat vuokrat
ja toimiva asukasdemokratia levisivät kansalliseen tietoisuuteen. Yhtiöön alkoi virrata delegaatioita ympäri Suomen ja
lehdistökin kiinnostui. Jääskeläinen ei tästä julkisuudesta
suuresti innostunut, koska hänen mielestään Niku teki
vain sen, minkä jokaisen vuokratalon pitäjän olisi pitänyt
tehdä. Seppo Jääskeläisen Nikussa liikkeelle saattama
kehitystyö oli kuitenkin valtakunnallisesti erityislaatuista.
Yhtenä tunnustuksena siitä yhtiö sai vuonna 1992 vastaanottaa Suomen Arkkitehtiliiton Safa-palkinnon Petosen
kaupunginosan kehittämistyöstä.
Seppo Jääskeläinen ei ollut helppo ihminen. Hän oli
kova kuin kivi silloin, kun kova piti olla. Sellaista herraa
ei Kuopiosta eikä Suomesta löytynyt, jolle hän ei olisi
uskaltanut lausua mielipidettään asianomaisen tekosista,
jos ne eivät häntä miellyttäneet. Mutta kovan pinnan alla
piili hänen lapsuutensa Iisveden työläisyhteisöstä peritty
heikompien puolustamisen ja yhteisvastuun henki. Hän
vaati työtovereiltaan ja alaisiltaan paljon kuten itseltäänkin, mutta arvostamilleen hän antoi aina tinkimättömän
tukensa. Yksi ohje oli kuitenkin aina selvä: vuokralaisilla,
jotka koko lystin maksavat, ei saa maksattaa mitään sellaista, mikä ei heidän maksettavakseen kuulu.
Seppo Jääskeläinen jäi Niiralan Kulmasta eläkkeelle
elokuun alussa 1994. Viidessätoista vuodessa uusia asuntoja oli rakennettu yli 3000, asukkaiden määrä kasvanut
yli 4000:lla, asuntojen määrä yli 3000:lla ja liikevaihto
11,4 miljoonasta markasta 78,1 miljoonaan markkaan.
Jääskeläinen 15-vuotisen toimitusjohtajan uran viimeisellä
tunnilla salama iski yhtiön symbolin vanhan Niiralankulman
katolla olevaan palokunnan hälytysmastoon ja sytytti ullakon palamaan. Palokunta sammutti palon ja seuraavan
illan vuosisadan ukkosmyrskyn ensimmäisten salamoiden
välähtäessä ja pisaroiden pudotessa oli jo löydetty asukkaille tilapäiset kodit ja rakennettu väliaikainen katto
ullakon ja koko talon suojaksi. Luonnonvoimatkaan eivät
pystyneet lamauttamaan Seppo Jääskeläisen rakentaman
organisaation toimintakykyä.
Seppo Jääskeläistä jäivät kaipaamaan puolison lisäksi
neljä lasta puolisoineen, kahdeksan lastenlasta ja kuusi
lastenlastenlasta.
Erkki Virtanen
Niiralan Kulman entinen
asukaspalvelupäällikkö ja toimitusjohtaja
Olli Jääskeläinen
Seppo Jääskeläisen poika ja
Niiralan Kulman entinen toimitusjohtaja
Kari Keränen
Niiralan Kulman toimitusjohtaja

Asukastyytyväisyyskysely
Feelback Group toteutti Niiralan Kulmalle asukastyytyväisyyskyselyn toisen kerran tänä keväänä. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä ja jokaiselle vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuus
vastaamiseen nettilomakkeen kautta.
Lomakkeita lähetettiin satunnaisesti yhtiön asukasrekisteristä valituille asukkaille kaikkiaan 1000 kpl. Lopullinen
vastaajamäärä oli 310 kpl eli vastausprosentiksi tuli 31, mikä on

erinomainen tulos! Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille palautteesta, jonka käsittelemme perusteellisesti. Kyselyn palautteiden
perusteella kehitämme ja parannamme toimintaamme.
Yleisten kuvaajien valossa asukkaiden tyytyväisyys yhtiön
henkilöstön palveluhenkisyyteen ja palvelun sujuvuuteen oli
edelleen erittäin korkealla tasolla. Edelliseen, vuonna 2015

toteutettuun kyselyyn verrattuna palvelun tason koettiin parantuneen tai pysyneen samalla tasolla.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme sadan euron
lahjakorttia, jotka toimitetaan saajilleen kesäkuun aikana.
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Sujuvasti ja
tehokkaasti nettiin
Vuoden 2013 rajojen mukaisen Kuopion kaupungin alueella asuneilla Niiralan Kulman
asukkailla on ollut mahdollisuus maksuttomaan laajakaistan perusnopeuteen jo neljä
vuotta. 1.4.2018 alkaen ihan kaikki Niiralan Kulman asukkaat, myös Vehmersalmella,
Riistavedellä, Kurkimäessä, Hirvilahdessa, Nilsiässä, Karttulassa ja Maaningalla, tulevat
maksuttoman laajakaistan piiriin. Samalla maksuttoman laajakaistan perusnopeus kasvaa
kahdesta megatavusta kymmeneen.
DNA toimittaa TV- ja laajakaistapalvelut Niiralan Kulmalle jatkossakin tuttuun tapaan, sillä
se voitti IS-Hankinnan järjestämän kilpailutuksen. Uusi sopimuskausi uusilla nopeuksilla ja
hinnoilla alkaa 1.4.2018. Taloyhtiölaajakaistan
10 megaan nousevan perusnopeuden lisäksi
Nikun uusi sopimus sisältää myös huoneistokohtaisesti tilattavat edulliset lisänopeudet.
Kannattaa hyödyntää!
Kuntaliitokset ja vuokrataloyhtiöiden
fuusioitumiset Niiralan Kulmaan ovat tuoneet tai ovat vielä tuomassa palvelun piiriin
myös uusia kiinteistöjä Karttulan, Juankosken,
Nilsiän ja Maaningan alueilta. Näillä alueilla DNA:n tv- ja laajakaistapalvelut saadaan
käyttöön viimeistään vuoden 2018 aikana.
Merkittävä osa kytketään verkkoon jo vuoden
2017 aikana, mutta Niiralan Kulman uuden
sopimuksen mukaisesti asiakkaille käyttöön
siis 1.4.2018 alkaen.
”Uusilla alueilla on edessä vielä melkoisesti rakentamista ja tekniikan uusimista
ennen kuin kiinteistöt voidaan liittää verk-

koomme. Rakennusaikataulu ja eri kohteissa
käytettävät tekniikat tarkentuvat suunnittelun
edetessä”, kertoo myyntipäällikkö Rauno
Lehijoki DNA:lta.

Langaton sisäverkko ja
riittävästi nopeutta
Tuttu tilanne: kotona pitäisi päästä nettiin
samanaikaisesti ainakin parilla älypuhelimella,
tietokoneella, pelikonsolilla ja älytelevisiolla.
Hyvän ja nopean verkkoyhteyden merkitys
korostuu kodeissa, kun yhä useampi laite
hyödyntää verkon palveluita.
Huoneiston sisäinen wlan-verkko on
käytännössä jo välttämättömyys. Modeemin
wlan-ominaisuus kannattaa siis ehdottomasti
ottaa käyttöön, jotta kotiin saadaan myös
langaton sisäverkko. Näin koko perhe pääsee hyödyntämään nettiä samanaikaisesti
myös mobiililaitteillaan. Kannattaa kuiten-

kin muistaa tietoturva ja vaihtaa laitteiden
oletussalasanat!
Nettiyhteydeltä vaaditaan nykyään
huomattavasti suurempaa tehoa kuin vielä
jokunen vuosi sitten. Laitemäärän moninkertaistumisen lisäksi myös tarjolla olevat
palvelut tarvitsevat yhä enemmän kaistaa
toimiakseen miellyttävästi ja laadukkaasti.
Esimerkiksi videoiden katselu on huomattavasti mukavampaa, kun käytössä on riittävän
suuri nopeus. Lisänopeus antaa mahdollisuuden lisätä ja tehostaa käyttöä mukavuuden
kärsimättä.
Niiralan Kulman huoneistoihin toimitetaan DNA Taloyhtiölaajakaista maksuttomalla perusnopeudella, jonka voi halutessaan
nostaa oman käyttötarpeen ja kiinteistöön
valitun tekniikan mukaan moninkertaiseksi.
Lisänopeus laskutetaan huoneistokohtaisesti.
Lisänopeuden tilaaminen hoituu helposti
jo vaikkapa samalla, kun rekisteröidyt DNA
Taloyhtiölaajakaistan käyttäjäksi. Tarkemmat
tiedot löydät osoitteesta www.dna.fi/tlk
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MUISTA:
• Päivitä 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 huoneistokohtaisen lisänopeuden tai DNA Nettiturvan
- Kun haluat tilata DNA TV -palvelun ja kanavapaketteja
- Jos tarvitset muuten apua tuotteen valinnassa tai tilauksessa
DNA:n asiakaspalvelu: 044 144 044 (avoinna ma–pe klo 8–18, la 9–16.30)
- Kun haluat tehdä muutoksia tilaamiisi palveluihin
- Jos sinulla on muita kysymyksiä DNA Taloyhtiölaajakaistaan tai TV-palveluihin liittyen
Vikailmoitukset: 0800 300 500 (24h/vrk, maksuton kaikista matka- ja lankapuhelinliittymistä 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, ohjelmistoasennukset, saastuneen koneen puhdistus
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_Palvelu
ja Facebookissa @dna.fi

Tarkista
laajakaistatilauksesi!
Jos sinulla on Niiralan Kulman asuntoon
muuttaessasi sopimus toisen operaattorin
laajakaistasta, kannattaa pikaisesti selvittää
operaattorilta mahdollisuus päättää kyseinen
sopimus, jotta saat Nikun maksuttoman laajakaistan joustavasti käyttöösi.
Jos käytössäsi on jo ennestään ollut
DNA:n laajakaista, sinun kannattaa saman
tien rekisteröityä Nikun palvelujen käyttäjäksi.
www.dna.fi/tlk

Mahtava määrä tv-kanavia
– myös mobiililaitteille
DNA:n TV-palveluista löytyy katsottavaa koko
perheelle ja joka makuun.
Jos kotona on teräväpiirtotelevisio, kannattaa hyödyntää television ominaisuudet
ja valita ruudulle mieleisensä HD-kanavat.
Teräväpiirto tuo ohjelmiin huimasti lisää tarkkuutta, sävyjä ja kirkkautta.
DNA:n kanavapaketeista löytyy kymmeniä erilaisia HD-kanavia – urheilua, elokuvia, viihdettä, luontodokumentteja ja paljon
muuta.



Tv-ohjelmat myös
mobiililaitteilla mukaan
minne tahansa
Lähes kaikki DNA:n maksukanavat ovat tilaajien seurattavissa myös mobiilisti kännykällä
tai tabletilla DNA TV -sovelluksen kautta.
Sovellus sisältyy DNA TV -tilaukseen.
DNA TV:n ohjelmakirjastot tarjoavat
ko. palvelujen tilaajille satoja leffaensi-iltoja
vuodessa ja tv-sarjat heti USA:n esityksen
jälkeen. DNA:n digiboksilla pääsee lisäksi
käyttämään laajaa videovuokraamoa. Lue
lisää: www.dna.fi/dnatv
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Sähköiset palvelut kehittyvät
Myös Niiralan Kulma kehittää jatkuvasti sähköisiä palvelujaan. Niiralan Kulman verkkosivut
uusittiin vuoden 2016 loppupuolella. Sivut
toimivat osoitteessa www.niiralankulma.
fi. Monet asiat voit hoitaa nopeasti ja vaivattomasti netin kautta jo
nyt. Esimerkiksi uusien asuntojen
pohjakuviin voi tutustua ja tehdä
hakemuksen. Tai tehdä vikailmoituksen kiinteistönhoitajalle.
Olemassa olevista palveluista
suosittelemme käyttämään ensisijaisesti aina sähköistä vaihtoehtoa.
Näin asia etenee nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin.

Joko tutustuit
Nikublogiin?
Nikublogissa julkaistaan ajankohtaisia kirjoituksia
ajankohtaisista Niiralan Kulman palveluihin, tapahtumiin ja toimintoihin liittyvistä asioista. Tähän mennessä blogikirjoituksia on kertynyt
muutamia, mm. Aina Päivi Inkeri Ankeinen-Vannisen kirjoitus otsikolla ”Onko kaiken aina pakko muuttua…?”
Blogihan löytyy suorasta osoitteesta
www.niiralankulma.fi/blogi

Entä Kotihakuun?
Kotihaussa esittelemme kaikki
Niiralan Kulman vuokrakohteet.
Kohteita voi hakea erilaisin hakukriteerein, ja tiedot tulevat suoraan
järjestelmästä. Tätäkin palvelua kehi-

tämme koko ajan: otamme edelleenkin vastaan kuvia kotitalostasi, sisältä tai ulkoa, jos
haluat auttaa meitä palvelun kuvamaailman
kehittämisessä? Lähetä oma kuvasi hanna.
harjunheimo@niiralankulma.fi

Sähköiset asiakirjat
Todennettu sähköinen allekirjoitus on yhtä
pätevä ja sitova kuin paperille kynällä kirjoitettu. Sähköistä allekirjoitusta voi käyttää aina
kun asian hoitaminen vaatii sinulta tai useilta
henkilöiltä allekirjoituksen, ja niitä käsitellään
yhtä huolellisesti kuin käsin kirjoitettujakin
dokumentteja. Viralliset dokumentit, kuten
vuokrasopimuksen tekeminen ja irtisanominen, ja niihin vaadittavat henkilötunnistamiset
tapahtuvat aina erillisen palvelun kautta, ei sähköpostitse! Asiakkaan tietoturva otetaan Niira-

lan Kulmalla hyvin vakavasti, joten jo palvelujen
suunnitteluvaiheessa mietitään tarkasti, miten
varmistetaan palvelujen turvallinen käyttö!
Niiralan Kulmassa sähköinen asiointi ja
allekirjoitus ovat käytössä nettipalveluissa Tupas-tunnistautumisena tai palveluneuvonnassa
sähköisenä allekirjoituksena.
Myös asiakaspalvelun, kiinteistöhoidon,
asumisrauhan ja asumisneuvonnan asioissa suosittelemme käyttämään ensisijaisesti
sähköisiä palautelomakkeita ja sähköpostia,
jotta asiasi etenee mahdollisimman ripeästi
eteenpäin.
Sähköisen palvelupyynnön tai vikailmoituksen voit jättää suoraan talo- ja huoneistokohtaisesti yhtiön kotisivujen etusivun
alalaidassa kohdassa Sähköiset palvelut Vikailmoitus. Tästä asia ohjautuu suoraan alueesi
kiinteistöhoidon hoidettavaksi. Palveluun voit
liittää tarvittaessa myös kuvia.

Asukkaat somettavat
Viime lehdessä etsintäkuulutimme asukkaiden
omia Facebook-ryhmiä, WhatsAppissa toimiva
somekanavia ja vastaavia. Muutamia saimmekin ja mielellämme kuulemme lisääkin! Lähetä
postia osoitteeseen hanna.harjunheimo@niiralankulma.fi tai soita 044 7655 315.
Yksi ilmoittautuneista ryhmistä oli Sammonkatu 21 talossa toimiva Facebook-ryhmä

asukkaille, jossa oli ilmoitushetkellä reilu 20
jäsentä. Ryhmän perustaja Irma Rissanen kertoi, että hän perusti ryhmän yli kaksi vuotta
sitten. Nyt ryhmä on julkinen ”Sammonkatu
21 kuopio”. Saa käydä tutkailemassa!
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Tupakoitsija vaikuttaa
koko kiinteistön
asumisviihtyvyyteen
Jos tupakoit, mietitkö mitä sinä voisit tehdä, että
tupakointisi ei aiheuttaisi haittaa muille asukkaille?
Tässä vinkkejä huomaavaiselle tupakoitsijalle:
- Tupakointi asunnossa tai asunnon parvekkeella
aiheuttaa monesti sen, että tupakan savu- tai haju leviää
naapurustoon. Pienellä muutoksella eli siirtymällä tupakoimaan yhtiön osoittamalle tupakointipaikalle voit vaikuttaa merkittävästi kiinteistön asumisviihtyvyyteen.
- Porraskäytävissä eikä muissakaan yhteisissä sisätiloissa saa tupakoida.
- Jos tupakointipaikkaa ei omalla kiinteistöllä vielä
ole, tupakoimalla riittävän kaukana kiinteistöstä ja sen
ilmanottoaukoista voit vaikuttaa merkittävästi kiinteistön
asuinviihtyvyyteen.
- Avoin keskustelu niiden ihmisten kanssa, joita
tupakointi haittaa, voi ratkaista kiistat. Arvoisa tupakoitsija, ole siis ystävällinen ja ota savuttomat naapurit
huomioon.
- Yhtiö toivoo kiinteistöjen asukastoimikunnilta
näkemyksiä tupakointipaikoista.
Jos et tupakoi, mietitkö miten tupakoinnista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa itsellesi ja muille? Tässä vinkkejä huomaavaiselle naapurille:
- Asuntoon muualta tulevan tupakan savu- tai
hajuhaitan selvittämiseksi ota ensisijaisesti yhteyttä
omaan kiinteistöhoitajaan.
- Avoin keskustelu niiden ihmisten kanssa, jotka
tupakoivat, voi ratkaista kiistat. Ota siis tupakointi ystävällisesti puheeksi naapureiden kanssa.
- Yhtiö toivoo kiinteistöjen asukastoimikunnilta
näkemyksiä tupakointipaikoista.
Tupakointi ja muutto

KUVA: Maanmittauslaitoksen karttati-

Asuntoon tehdään huoneistotarkastus, kun asukas
muuttaa pois. Jos ilmenee, että tupakointi on aiheuttanut
normaalista poikkeavaa asunnon korjaustarvetta, siivousja korjauskustannukset laskutetaan vuokralaiselta. Kustannukset voivat olla huomattavan suuret.

Karttaan merkittynä Niiralan Kulman peruskaupungin ulkopuolisten kiinteistöjen sijaintipaikat sinisellä. Punaisella
Juankosken taajamat, joiden vuokratalot tulevat Niiralan
Kulmalle vuoden 2018 alusta.

Juankosken
vuokratalot Nikulle
Entisen Juankosken kaupungin omistamat vuokratalot päätettiin fuusioida Niiralan Kulmaan vuoden
2018 alusta alkaen. Uusia asuntoja tulee siis vajaat
300 entisten 6 300:an lisäksi ja asukkaita varmaankin
viitisen sataa.
Niiralan Kulmalle oli kertynyt edellisestä Nilsiän,
Karttulan ja Maaningan vuokratalojen fuusiosta vuoden 2017 alussa jo sen verran kokemusta, että Juankosken fuusiossa ryhdyttiin toimenpiteisiin jo hyvissä
ajoin eli vuoden 2016 puolella. Vaikka toteutukseen
on Nikulle hankittu ammattiapuakin, on monen

yhtiön ja kaupungin toimielimen tehtävä määrämuotoisia päätöksiä määrätyssä järjestyksessä. Päätöksille
pitää vielä hankkia verottajan ja rekisterihallituksen
hyväksynnät, eikä aikatauluissa jousteta.
Nyt Nikussa edetään fuusiovalmisteluissa jo hyvässä vauhdissa ja siinä lujassa uskossa, että tämäkin
fuusio etenee maaliinsa aikataulussaan.
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Lajittelu alkaa
sinusta – kiitos
kun lajittelet!
Jätehuolto ja jätteiden lajittelu on muuttunut
vauhdilla viimeisten 15 vuoden aikana. Kun itse
aloitin työt Jätekukon puhelinpalvelussa vuonna 2001, tiesin että kotonani syntyy sekajätettä
sekä paperia. Tämä kertoo karua kieltä siitä,
etten lajitellut lähtökohtaisesti juuri mitään.
Nyt 15 vuotta myöhemmin löytyy keittiöstäni
oma paikkansa lähes kaikelle kotiin kantamalleni materiaalille. Seka- ja biojätteet menevät
tiskipöydän alla olevaan keräysvaunuun, johon
olen tuunannut biojätettä varten pienemmän
keräyskorin ison sangon tilalle. Keräysvaunun
viereen jää näppärä tila kartongille, jotka sisäkkäin pakkaamalla eivät vie paljon tilaa. Lasi- ja
muovipakkaukset sekä metallit joudun tilan
ahtauden vuosi lajittelemaan kattilakaappini
alahyllyllä, no eipähän tule hankittua turhia
patoja ja kattiloita kun pienestä tilasta johtuen
huomaan pärjääväni hyvin kolmella kattilalla
ja yhdellä paistinpannulla. Paperit kerään olohuoneen nurkasta löytyvään punottuun paperikoriin, tämä on edelleen yksi rakkaimmista
sisustustavaroistani. Paristot, loisteputkilamput,
sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerään rennosti
eteisen lipaston päälle, josta ne lähtevät usein
jo seuraavana päivänä joko kauppaan tai Pikkukukko lajitteluasemalle. Tässä minun tapani
hoitaa oma osuuteni materiaalien päivittäisestä
kierrätyksestä. Jokainen löytää varmasti itselleen parhaat tavat ja konstit, kunhan vaan
ensin päättää aloittaa.
Jätteiden lajittelun lisäksi meidän on hyvä
kiinnittää huomiota myös kulutustottumuksiimme, vanha sanonta ”syntymätön jäte on
Kattilat ja kierrätyskamat sulassa sovussa.

Vuosikausia mukana kulkenut paperikori.

Piia Moilanen

paras jäte”, pitää edelleen kirkkaasti paikkaansa. Viimeistään kaupassa on syytä miettiä
”tarvitsenko tätä oikeasti?”. On hienoa, että
kauppaliikkeet ja tuotteiden valmistajat ovat
alkaneet panostaa tuotteiden kierrätykseen,
ikävänä kääntöpuolena näissä kampanjoissa
on usein lisäostamiseen kannustaminen. Asiat
kun harvoin menevät niin, että kantaessani
kauppaan säkillisen esimerkiksi tekstiilijätettä
tarvitsen saman tien tilalle toisen mokoman.
Toivoisin valveutuneen kuluttajan tekevän itsenäisiä ostospäätöksiä silloin kun tarve syntyy
– Onneksi joidenkin kauppaliikkeiden myöntämissä ostoeduissa on pidemmät voimassaoloajat, näin ostoetua voi käyttää paremmin
harkittuun ostokseen.
Olivatpa kulutustottumukset mitkä tahansa, välillä huomaamme asuvamme melkoisten
varastojen keskellä. Minun varastostani löytyy
tällä hetkellä ainakin yhdet käytöstä poistetut
auton renkaat, puhki kulunut pulkka, rikkonaisia kukkaruukkuja, parit pieneksi jääneet lasten
sukset, vanhan auton kaukalomatot ja muutama laatikollinen lasten vaatteita. Alkukesän
projektiksi olen suunnitellut varaston välityhjennyksen, osa tavaroista lähtee toivottavasti
kiertoon tuttavien kautta, käyttökelvottomat
tavarat vien joko Pikkukukko lajitteluasemalle
tai tilaan Noutokukko-palvelumme.
Piia Moilanen
Ihmisistä, asiakkaista ja
hyvästä palvelusta innostuva
Jätekukon palvelupäällikkö
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Siivouspäivänä
kerättiin 7320 kg
jätettä!
Petosella järjestettiin toukokuussa Siivouspäivä. Tapahtuma oli suunnattu Niiralan Kulman
Petosen alueen asukkaille ja se järjestettiin
yhteistyössä Jätekukon kanssa.
Siivouspäivä valkeni aurinkoisena, ja tapahtumapaikalle Hautalahdenkadulle alkoi
kerääntyä jo hyvissä ajoin pienkuormia keräystä
varten. Jätekukolta oli varattu kolme lavaa
erilaisille jätteille (eli jakeille, kuten nykyään
sanotaan): siivous- ja remonttijätteelle, metallille ja ser-jätteelle eli pienelektroniikkajätteelle
oli jokaiselle oma keräyslavansa.
Asukkaat olivat todellakin siivonneet ahkerasti varastoja ja kaappeja: paikalle tuodut
kolme Lavakukko-lavaa täyttyivät niin rivakkaa
tahtia, että jo parin tunnin päästä oli välityhjennyksen aika. Samalla paikalle tuotiin neljäskin lava, koska metallijätettä saatiin kerättyä
erityisen paljon talteen. Monet alueen asukkaat ovat asuneet kodeissaan jo vuosia, jolloin
tarpeetonta tavaraakin on kertynyt nurkkiin
elämäntilanteiden muuttuessa. Lavat täyttyivät mm. käytöstä poistetuilla polkupyörillä,
lastenrattailla, huonekaluilla, monet grillijuhlat
palvelleella grillillä sekä muulla jo käyttökelvottomalla tavaralla.
Siivouspäivä teki tehtävänsä. Tarpeeton
tavara saatiin nurkista materiaalihyötykäyttöön, asukkaat saivat mahdollisuuden karsia varastojaan, ja kiinteistönhoitokin kiittää
varastotilojen järjestyksestä. Vinkkaa meille,
jos toivot vastaavaa tapahtumaa omaan kaupunginosaasikin!

Siivouspäivän aikana kerättiin lajiteltavaa
siivous- ja remonttijätettä 4500 kg, metallia
1400 kg ja SER-jätettä 1420 kg eli yhteensä
7320 kg tarpeetonta tavaraa päätyy keräyksen
kautta hyödynnettäväksi. Lavakukko-palveluun
päätyvät tavarat menevät suurelta osin materiaalihyötykäyttöön. Esimerkiksi metallia voidaan
uudelleen kierrättää lähes loputtomiin uusien
metalliesineiden raaka-aineena. Mikäli tavaralle
ei löydy materiaalihyötykäytön mahdollisuutta,
matkaa se Kuopion jätekeskuksen lajittelu- ja
siirtokuormaushallin kautta Riikinvoiman ekovoimalaitokseen energiahyötykäyttöön. Riikinvoima tuottaa sekajätteestä kaukolämpöä ja
sähköä. Jotta tämä prosessi toimisi tehokkaasti,
jokaisen meidän lajittelulla on suuri merkitys.
Mikäli et vielä lajittele aloita se tänään – pienet
arkipäivän teot ovat suuria tekoja!
Teksti: Hanna Harjunheimo
ja Piia Moilanen/Jätekukko
Kuvat: Hanna Harjunheimo

Nikun Petosen asukkaat keräsivät tuhansia kiloja jätettä pois viereksimästä.
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Niiralan Kulman nimikkotalon
kolmas peruskorjaus
Kiinteistöt eivät kestä käyttöä ikuisesti. Peruskorjauksella voidaan rakennuksen käyttöikää
pidentää, ja samalla huomioida uudet vaatimukset talojen ja asukkaiden terveellisyys- ja
turvallisuusasioissa. Peruskorjauksen yhteydessä
voidaan vanhoihin taloihin myös lisätä uusinta
talotekniikka, mikä lisää asumisviihtyvyyttä.
Niiralan Kulman kiinteistöt peruskorjataan
täydellisesti keskimäärin noin joka 35. vuosi.
Peruskorjausta tehdään Niiralan Kulmalla suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Suunnitelmallisen
peruskorjausohjelman ansioista Niiralan Kulman talot ovat usein teknisesti paremmassa
kunnossa kuin vastaavat saman ikäiset muut
asuinrakennukset.

talokirjojen mukaan 494 asukasta, joista lapsia
yli 200. Taloon muutti jopa 12- ja 13-lapsisia
perheitä. Huonetilat olivat silloinkin uudet,
modernit ja kaikilla silloisilla mukavuuksilla varustellut. Talossa oli jopa hissit, mikä oli tuolloin
hyvin harvinaista. Uuden talon asukkaat edustivat kaikkia kaupunkilaisia, eri ammattiryhmien
edustajista kaupungin johtajiin.
Talo peruskorjattiin ensimmäisen kerran
80-luvulla. Tämä viimeisin 2017 vuoden peruskorjaus on siis jo talon kolmas tuleminen.
Talon peruskorjaus alkoi tammikuussa 2016 ja
päättyy kesäkuussa 2017 pihan viimeistelytöillä. Talossa on tällä hetkellä 175 asukasta ja 116
huoneistoa, joissa neljässä on oma takka.

Nimikkotalon kolmas
peruskorjaus

Onnistunut,
mutta yllätyksellinen

Niiralankadun 6-kerroksinen kerrostalo on 116
asunnon ja 7 liiketilan merkittävä maamerkki Kuopion keskustan tuntumassa Niiralan
kaupunginosan etukulmilla Niiralankadun,
Huuhankadun ja Nahkurinkadun muodostamassa pihapiirissä. Talo on yhtiön ensimmäinen
rakennuskohde, josta yhtiö on saanut myös
nimensä.
Myös kaikkien Nikujen Äidiksi kutsutulla
talolla on värikäs historia. Pitkään Kuopion suurimpana asuintalona olleeseen taloon muutti

Peruskorjausprojektit ovat aina mittavia ja kalliita hankkeita, joita valmistellaan vuosia ennen
itse projektin alkamista. Usein, kun vanhan
talon rakenteita aletaan kaivella, vastaan tulee
yllätyksiäkin. Niiralan Kulman nimikkotalon,
Niiralankatu 8:n korjauksesta vastasi rakennuttaja Jari Koivisto. Menikö projekti niin kuin
Strömsössä, Jari?
- Välillä oli hetkiä, jolloin tuntui, että projekti todella aiheuttaa kaikille osapuolille harmaita hiuksia, naurahtaa Jari Koivisto. Voidaan

Niiralankatu 8:n peruskorjausprojekti päättyy pihojen viimeistelyyn kesällä 2017.

kuitenkin sanoa, että kyllä, projekti meni kuin Strömsössä. Lopputulos on todella onnistunut,
ja peruskorjaus valmistui ajallaan,
jopa hieman etuajassakin.
Projekti toteutettiin kolmessa
vaiheessa: ensimmäinen vaihe alkoi tammikuussa 2016, ja viimeisen vaiheen asuntoihin
pääsivät asukkaat muuttamaan vapuksi 2017.
Hankkeen suunnittelu aloitettiin jo vuonna
2013, eli suunnittelu oli pidempikestoisempi
vaihe kuin itse peruskorjaus.

Kutterilastua ja
Savon Sanomia
- Talo on rakennettu 1950-luvulla, ja aikakerroksiinkin tutustuttiin projektin edetessä. Ajan
hengen mukaisesti rakennustarvikkeina oli käytetty silloin saatavilla olevia materiaaleja, kuten
kutterilastua ja Savon Sanomia. Myös asbestia
talosta löytyi, ja sen asiallisessa poistamisessa
saatiin todella olla tarkkaavaisia. Työmaalta
lähti 190 kuorma-autollista asbestijätettä. Tästä
määrästä murto-osa sisälsi asbestia, mutta
kuormia piti käsitellä kuten asbestijätettä, Jari
kertoo.
- Rakenteissa tuli yllätyksiä: 50-luvun rakennepiirustukset eivät niin justiinsa tarkkoja
olleet. Ylimääräisiä palkkeja tuli vastaan ja

toisaalta rakennepalkkeja puuttui
niistä paikoista, joissa niitä piti olla.
Muun muassa uusille hisseille piti
rakentaa teräksestä uusia rakenteita. Hyvin ahdasta työmaalla työskentely oli, ja välillä käyttöön otettiin
suunnitelma b – ja c:kin. Ratkaisut tehtiin
usein suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa
paikan päällä. Pelkästään suunnittelupöydän
ääressä tätä projektia ei olisi saatu koskaan
päätökseen!
- Välillä työ muistutti salapoliisityötä, ja
tätä työtä tehtiin yhdessä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa. Talo on luokiteltu
maakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi,
ja sillä on merkittävä kaupunkikuvallinen ja
rakennushistoriallinen arvo. Tavoitteena oli
palauttaa talon julkisivuun sen 50-luvun alkuperäinen keltainen väri. Vuosien varrella
talo oli maalattu useita kertoja. Alkuperäisen
maalisävyn etsiminen oli varsinaista etsivätyötä:
lopulta yhden ikkunankarmin alta löytyi pieni
alue alkuperäistä maalisävyä, joka oli ollut
auringolta suojassa. Tämän perusteella määriteltiin maalitehtaan ja museon asiantuntijoiden kanssa talon väri, joka on nyt koko talon
pinnassa, Jari kertoo.
- Lopussa kiitos seisoo: talo uusittiin lattiasta kattoon, vain tiili- ja betonirunko jäi.
Sisäseiniä siirrettiin, pintoja uusittiin ja taloon
tuotiin uutta tekniikkaa. Vanhaa säästettiin
missä pystytiin: rappukäytävässä on laadukas,
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hyvin kulutusta kestävä alkuperäinen kivilattia,
ja se muistuttaa historiasta tässä käytännössä
täysin uudessa talossa.

Lasten vilskettä…
95-vuotias Anna Happonen on Niiralankadun
talon ensimmäisiä asukkaita. Hän asui perheineen Niiralankadulla vuosina 1951–1972. Lapsiperheitä asui talossa tuolloin ennätysmäärä
ja lapsia oli yhteensä yli 200!
Anna vieraili marraskuussa 2016 Niiralankadun peruskorjatussa asunnossa – samassa,
jossa hän perheineen asui yli 20 vuotta. Vilinää
korttelissa todella riitti. Elettiin kuitenkin sopuisasti, ja välillä paimennettiin toistenkin lapsia.
Lapsille elinympäristö oli hyvä, ja leikkikavereita
riitti, Anna muistelee.

…ja ehkä julkkiksiakin
Myös legendaarinen tiskijukka Kari ”DJ Nite”
Niiranen singahti maailman diskojen levytiskien
taa Niiralankadulta. 5-lapsinen perhe asui Crapun 5. kerroksessa, ja vanhemmat kasvattivat
lapsiaan tapoja kunnioittaen, mutta vapauksia
tarjoten.
- Niiralankadun pihapiiri tarjosi paljon
virikkeitä tytöille ja pojille, Kari Niiranen kertoo.
Jääkiekkoa pelattiin jäädytetyllä ulkokentällä
Niiralan montussa, nykyisen jäähallin paikalla,
ja monet kerrat pidettiin Turon puulaaki-hiihtokisoja.
- Talon askarteluhuoneessa sai nikkaroida,
ja myöhemmin rassata mopoja. Vintti oli iso
ja kiinnostava paikka. Talonmiestä autettiin
halkohommissa ja saunan lämmityksessä, ja
samainen talonmies, Korhosen Jaska, piti kyllä
hyvin kuria talon lapsille, Nite kertoo.
- Myöhemmin, kun viihdetyöt jo työllistivät minua, tulin Dannyn kiertuebussilla kotiin
kiertueen jälkeen. Talon naisia oli monessa
ikkunassa seuraamassa, kun Dannyn bussi
kurvasi Huuhankadulle. Innokkaimmat jo kyselivät, josko Dannykin on bussissa mukana
– oli vähän salaperäistä ja jännittävää tuolloin
keikkaelämä, Nite kertoo. Onpa Suomen tiettävästi ensimmäinen diskopallokin kulkeutunut
Kuopioon ja Niiralankadulle talon oman DJ:
n toimesta!
Teksti ja kuvat:
Hanna Harjunheimo

Mm. Savon Sanomia oli käytetty talon eristeenä.

Anna Happonen vieraili vanhassa kodissaan Niiralankadulla marraskuussa
2016.

Kari ”DJ Nite” Niiranen kasvoi Niiralankadun
talossa.

Linnanpellon, Männistön,
Itkonniemen ja Saarijärven A alueen
asukkaat perustivat koilliselle
alueelle aluetoimikunnan
Vanninen koki keväthytkyn, kun hyväntuulinen ja iloinen tunnelma täytti Malminkatu
12 B-talon kerhohuoneen aluetoimikunnan
perustavassa kokouksessa. Parikymmentä
innokasta asukastoimijaa oli kokoontunut
keskustelemaan alueellisen asukastoiminnan
aloittamisesta.
Alueellisen asukastoimikunnan tehtävänä
on luoda verkostoja ja yhteistyötä alueella toimivien muiden tahojen mm. asukasyhdistyksen
ja yritysten kanssa. Aluetoimikunta voi toimin-

nallaan edistää alueen kehittymistä, vaikuttaa
asukasviihtyvyyteen ja edistää yhteisöllisyyttä
lähiöissä. Toimintaa järjestetään kaikille alueen
asukkaille.
Alueellinen asukastoiminta ei estä kiinteistökohtaista asukastoimintaa ja sillä on oma
budjetti. Alueelliselle toiminnalle laaditaan oma
toimintasuunnitelma. Vastaava alueellinen toiminta on osoittanut vahvuutensa jo Petosella
ja Neulamäessä.

Koillisen alueen kaupunginosien alkukirjaimista helpommaksi tai ainakin lyhyemmäksi
nimeksi alueelle muotoiltiin Nikulaisen toimituksessa ”LiMItS”. (Toki asukkaat itse päättävät
omasta nimestään haluamallaan tavalla!)
Limitsin aluetoimikuntaan sen ensimmäiseksi kaksivuotiskaudeksi valittiin seuraavat:
• Kari Laulainen
Linnanpellonkatu 32
• Kari Angersaari
Malminkatu 11

•
•
•
•
•
•
•
•

Seppo Vanninen
Merja Koljonen
Seppo Tirkkonen
Siiri Kuosmanen
Sirpa Karjalainen
Raimo Launonen
Eeva Kokko
Juuso Roth

Pohjolankatu 28
Malminkatu 11
Annikintie 3
Sampsankatu 2-4
Malminkatu 13
Malminkatu 12
Sotilaspojankatu 4
Sandelsinkatu 14
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Yleinen
asukaskokous
Niiralan Kulman perinteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus
seuraavan vuoden vuokranmäärityksestä pidetään tiistaina
5.9.2017 klo 16.30 alkaen kirjaston luentosalissa, Maaherrankatu 12.
Kaikki asukkaat ovat lämpimästi
tervetulleita keskustelemaan yhtiön
yleisestä vuokranmäärityksestä ja
siihen vaikuttavista tekijöistä. Tilaisuudessa ei käsitellä kiinteistökohtaisia vuokria.

Irtaimistovaraston
käyttö
”Kun muutin tänne niin kaikki tavarat eivät sopineet irtaimistovarastooni ja kun huomasin ettei naapurin kopissa oo tavaraa
niin aattelin lainata omille kamoille vähäks aikaa.”
”Pyysin naapuriltani luvan käyttää hänen irtaimistovarastoaan,
kun hän ei sitä käyttänyt!”
Näitä tilanteita sattuu silloin tällöin ja myöhemmin kysellään varaston vastuiden perään.
Vuokrasopimusta tehtäessä asiakkaalle kerrotaan huoneistoon kuuluvista varastotiloista ja siitä, että ne ovat huoneistonhaltijan vastuulla.
Kun muutat kiinteistöön tarkasta, että sinulle kuuluvat
tilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Näin vältyt mahdollisilta
kustannuksilta, joita et ole aiheuttanut. Ilmoita mahdollisista
puutteista tai ongelmista kiinteistönhoitajallesi.
Jos luovutat vastuullesi kuuluvan tilan toisen käyttöön,
olet velvollinen vastaamaan vahingoista, joita ongelmien ilmaantuessa syntyy.
Lukitse huoneistoosi kuuluva irtaimistovarasto aina,
vaikka et sitä käyttäisi.

Kerro
muistosi
Pistetaloista
Löytyikö naapuritalosta puoliso tai elinikäinen ystävä?
Mölymäen jengit - mitä tapahtui?
Millaisia eväitä Pistetalojen korttelit antoivat lapsille ja nuorille
- minne elämä vei Mölymäeltä?
Niiralan Kulma kerää aineistoa ja haastateltavia “Mölymäen”
Pistetalojen entisiltä ja nykyisiltä asukkailta.
Aineisto voi olla tarina, kuva, video tai vaikka kaitafilmi.
Kerro tarinasi tai lähetä kuva:
• Millaista on ollut arki ja elämä Pistetaloissa 1950-luvulta
2010-luvulle?
• Taloista, korttelista, perhe-elämästä ja kaveriporukoista,
arjesta sekä juhlasta...
Toivomme aineistoa 31.8.2017 mennessä.
Pienetkin arjen tarinat ovat merkityksellisiä!
OTA YHTEYS:
Kirjeellä:

Niiralan Kulma
markkinointi
Puijonkatu 35
70100 Kuopio

Sähköpostilla: pistetalot@niiralankulma.fi
Puhelimella:

044 7655 315

Lisätietoja: www.niiralankulma.fi/pistetalot

Ulkoiluvälinevarastojen
tyhjennys
Pyörävarastot siivotaan yhtiön toimesta kerran vuodessa
ja samassa yhteydessä suoritetaan pyörävarastojen tyhjennys.

6. Hävitettävät pyörät valokuvataan ja luetteloidaan.
7. Yhtiö lahjoittaa pyörät noutoa vastaan hyväntekeväisyyteen
tai tilaa urakoitsijalta hävityksen kaatopaikalle.

Tyhjennys etenee seuraavasti:
1. Tiedotetaan asukkaille toimintaohjeet ja määräajat.
2. Asukkaat merkitsevät pyöränsä ja muut tavarat ohjeen
mukaisesti.
3. Odotetaan kuukausi.
4. Kiinteistönhoitaja laputtaa merkkaamattomat pyörät.
Välivarastoidaan merkkaamattomat pyörät. (Varastoiminen
tapahtuu omissa pyörävarastoissa.)
5. Kiinteistönhoitaja poistaa merkkaamattomat pyörät
pyörävarastosta kahden kuukauden kuluttua, jos omistajaa
ei ole löytynyt.

Esim. Työterapisen Yhdistyksen Pajala-hanke Inkilänmäellä ja Neulamäen Via Dian kuntouttavat työnpajat ottavat
vastaan pyöriä kunnostettavaksi ja hakevat tavarat paikan
päältä veloituksetta.
Jos varastosta löytyy pyöriä, joita ei ole merkattu ja ne
vaikuttavat arvokkailta, niin niistä ilmoitetaan poliisille.

Niiralan Kulman asuntoja
ei saa AirBnB-vuokrata
Niiralan Kulman asunnot on tarkoitettu vain niille henkilöille, jotka ovat hakeneet asuntoa ja saaneet sen vakituiseksi kodikseen. Valtion tukemat vuokra-asunnot ovat
lain mukaan tarkoitettuja vain vakinaiseen asuinkäyttöön.

Siksi majoituspalveluna toimiminen ansaintamielessä on
kiellettyä. Valtion tukemiin asuntoihin tarkoitettu säädelty
asukasvalinta ei toteudu AirBnb-toiminnassa.

