Nikulainen

Niiralan Kulma Oy:n asukaslehti 15.2.2022 NRO 1/2022

SIVU 3

SIVU 11

1

2

Nikulainen

Pääkirjoitus 15.2.2022

Ota meihin yhteyttä:
Palvelemme seuraavasti:
Puhelimitse

Hinta-laatusuhde kannattaa selvittää
Ajanvarauksella

Niiralan Kulman toimiston käyntiosoite on
Hatsalankatu 37, 70110 Kuopio.
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Puhelinvaihde palvelee

017 2655 300

Palvelunumeromme ovat:

Kiinteistöjen korjaukset ja huolto:

Rakennuttaminen:

jestelmän tulemme niihin rakentamaan.

Niiralan Kulman henkilöstö ei ota vastaan tekstiviestein
lähetettyjä ilmoituksia.

Kari Keränen

Niiralan Kulma Oy:n asukaslehti
JULKAISIJA:
Niiralan Kulma Oy

PUHELIN:

KOTISIVUT:

VASTAAVA TOIMITTAJA:
Arja Tuura
PAINOSMÄÄRÄ:

TAITTO:
Viestitär Ky
PAINO:

PÄÄTOIMITTAJA:
Kari Keränen
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Tuoreimmassa mittauksessa (Motiva, 2020) suomalaisten
keskimääräinen vedenkulutus oli noin 113 litraa henkilöä
kohden vuorokaudessa. Kuopiolaiset käyttivät vettä
153 litran keskiarvolla. Koronapandemia nostaa lukua
tällä hetkellä todennäköisesti jonkin verran. Niiralan
Kulman asunnoissa vettä kuluu eniten peseytymiseen,
noin 45 prosenttia kaikesta käytetystä vedestä. Suurin
kulutuskohde on suihku ja siinä käytettävä lämmin vesi.

Me Niiralan Kulmassa haluamme kiinnittää

Hyvä suihkutteluaika on noin 2 minuuttia, jolloin vettä kuluu noin
24 litraa.

Kannattaa hankkia
vettä säästäviä
kalusteita
Kun kodin kalusteita on tarve
vaihtaa, kannattaa satsata vettä
säästäviin malleihin. Uudet astian- ja
pyykinpesukoneet kuluttavat vettä
vain puolet verrattuna 15 vuotta
vanhoihin koneisiin.

säkuussa.

Ota tavoitteeksi
2 minuutin suihku
15 minuuttia suihkuttelua kuluttaa vettä noin 180 l/vrk,
joka vuodessa kustantaa 350 euroa. Vähentämällä
suihkuaikaa 2 minuuttiin, jossa vettä kuluu keskimäärin
24 l/vrk, säästöä kertyy vuosittain noin 140 euroa.

Sulje vesihanat saippuoinnin
ja hampaiden pesun ajaksi
Pyri pesemään
täysiä koneellisia
Esimerkiksi uusi astianpesukone
kuluttaa noin 15 litraa vettä yhtä
pesukertaa kohden. Kone kuluttaa
yhtä paljon vettä täytenä tai
vajaana. Käsin tiskauksessa veden
jatkuva juoksutus pesun aikana
lisää laskua yli 200 €/v.

Suihkuajasta noin puolet menee kehon saippuointiin.
Sulkemalla veden siksi aikaa, säästyy noin 60 €/v. Hampaiden
pesu mukitekniikalla säästää vuodessa noin 100 €.

Tarkkaile ja ilmoita vuotavat
hanat ja muut vesikalusteet
Pieni havaitsematon vuoto esimerkiksi vessanpöntössä
(30 l/h) aiheuttaa vuodessa helposti tuhannen euron
lisälaskun. Ilmoita vuotavista vesikalusteista aina omalle
kiinteistönhoitajalle!
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tunnustus ja velvoite

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän

SERTIFIKAATTI
on myönnetty organisaatiolle

Niiralan Kulma Oy

Sähköautoille lisää
latauspaikkoja

Osallistu
paneelikeskusteluun
Kuopion Nuorkauppakamari järjestää yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa Koko kaupungin paneelikeskustelu -tapahtuman, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen
Kuopion asukkaita ja kaupungin päättäjiä.
Tapahtumassa käsitellään Kuopion asukkaiden mieltä askarruttavia asioita. Onko sinulla mielen päällä jokin asia, johon haluaisit
kaupungin puolelta vastauksen? Haluatko antaa palautetta tai onko sinulla jokin uusi idea, jonka haluaisit tuoda esille?
Lomakkeen pääset täyttämään
skannaamalla tämän koodin tai
osoitteessa:
Vastauksia kerätään 31.3. asti.

Koko kaupungin paneelikeskustelu järjestetään Kuopion torilla
tiistaina 24.5. klo 17 alkaen. Paneelikeskusteluun osallistuu
edustajia Nuorkauppakamarista sekä Kuopion kaupungilta.
Tapahtuma järjestetään mahdollisten koronarajoitusten
mukaisesti ja tarvittaessa siirretään toteutettavaksi etäyhteyksin.
Lisätiedot tapahtumasta:
Hannele Ranta
Projektipäällikkö KKP 2022
044 256 3508
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Nikulaisen matkassa:

TEKSTI: Jenna Mykkänen

Kaikki Nikulaisen matkassa -juttusarjan
jutut ovat luettavissa osoitteessa

Sähköisten palveluiden käyttö
nopeuttaa asiointia

Tiimi tekee paljon yhteistyötä

Täällä on hyviä tyyppejä töissä

Parempi tehdä joku hyvä
maksusuunnitelma kuin
heittää kaikki läskiksi ja
odottaa häätöä.

Parasta työssä on
monipuoliset työtehtävät
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Niiralan Kulma on määritellyt itselleen Ympäristöohjelman 2021–2030. Ohjelman tarkoituksena on kartoittaa Nikun tietä kohti hiilineutraaliutta. Kuopio kaupunkina tavoittelee
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Se
on siis myös kaikkien konserniyhtiöiden kuten
Niiralan Kulman tavoite.
Tie hiilineutraaliuteen ei ole missään nimessä itsestään selvyys, vaan vaatii osallisuutta ja panoksia jokaiselta Nikun yhteisöön
kuuluvalta - niin asukkailta kuin henkilökunnaltakin.

Niiralan Kulman

YMPÄRISTÖOHJELMA

2021-2030

Tekniikalla on oma roolinsa
Niku panostaa vahvasti tulevaisuuteen ja on
aina ajan hermolla uusimman talotekniikan ja
erilaisten energiaratkaisujen hyödyntämisessä. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Panostamme vastuullisuuteen
Määrätietoista matkaa kohti hiilineutraalia Nikua ohjaavat mm. Hiilineutraali Kuopio
2030 toimenpideohjelma, Resurssiviisasohjelmaa Kuopio 2017–2030 ja VAETS-energiatehokkuussopimus (vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma). Niku sai alkuvuoosoittaa, että meneillään on aidosti vaikuttavia ympäristötekoja, joilla on tavoitteet, aikataulu ja seuranta. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän avulla olemme kartoittaneet yhtiön suurimmat päästönlähteet ja aloittaneet
työn näiden päästölähteiden vaikutusten vähentämiseksi.

Ei ole olemassa
niin pientä
ympäristötekoa,
että sitä ei
kannattaisi tehdä.

Energiatehokkuus
ja uusiutuva energia

Ympäristöohjelmasta nousee niin pieniä
ja suurempiakin tehtäviä. Ohjelmaa laatiessamme olemme oppineet, että usein ympäristökysymyksissä vähätellään pienten tekojen merkitystä, mutta oikeastaan ei ole olemassa niin pientä ympäristötekoa, että sitä ei
kannattaisi tehdä.
Olemme erityisen ylpeitä siitä, että työmme luo kestävämpää tulevaisuutta seuraaville sukupolville, ja vaikutamme vahvasti siihen,
miten ihmiset liikkuvat, elävät ja asuvat – nyt ja
tulevaisuudessa.

Lue lisää Nikun verkkosivuilta
viksu-niku

Kiertotal

talous

Nikulainen

Viestintä ja vastuullisuus
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Taloon ei ole varallisuusrajoja kuka vain voi hakea!
Untamonkadun talot ovat vapaarahoitteisia.
Vapaarahoitteisuus tarkoittaa, että sen
rakentamiseen ei ole käytetty valtion myöntämää ARAtukea, ja asukkaaksi voi hakea kuka vain tuloista ja
varallisuudesta riippumatta! Asuntojen keskineliövuokra
on 14,40 €/m2.

Vesilaskutus
Kohteessa on vesilaskutus kulutuksen mukaan.
Vesiennakkomaksu on 20 €/hlö/kk. Vesilasku
tasataan todellisen kulutuksen mukaiseksi 2 krt/v.

Laajakaista
Kaikien Niiralan Kulman asuntojen vuokraan
sisältyy 25 megabitin asuntokohtainen
taloyhtiölaajakaista.

Hakuaika on 1.2.–20.2.2022
Asukasvalinnat tehdään hakuaikana tulleiden
hakemusten perusteella. Niiralan Kulman
hakijapalvelu ottaa suoraan yhteyttä
valittuihin asukkaisiin viimeistään 31.3.2022. Koteihin
pääsee muuttamaan elokuusta 2022 alkaen.

Lemmikit
Kaikissa Nikun asunnoissa lemmikit ovat sallittuja,
niin myös Untamonkadulla.

Tupakointi
Asukkaaksi hakeminen tapahtuu sähköisellä
hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta

Nikulainen
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eli millaista oli asua itsesuunnittelemassaan asunnossa

Perhe evakossa

Jäätelökesä

Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opiskelijat sisustivat mallihuoneistoja, joissa mm. viherhuoneiden
käyttöä oli ideoitu maalausharrastukseen, soitonopiskeluun, käsityöhuoneeksi, viherhuoneeksi jne.

Lähiössäkin on hyvä asua
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Liikunta- ja kulttuuritoimintaa ikäihmisille on tarjolla runsaasti.

Kolme opinnäytetyötä on tilattu/toteutettu hankkeen
teemoista Savonia AMK rakennusarkkitehtiopiskelijoilta.
Näistä kaksi on jo valmistunut.

Vastuutaho:
Kuopion kaupungin asuntotoimi

Pääosapuolet:

ikäih

AMK Arkkitehtiopiskelija Niina Pirisen opinnäytetyö –
Parannuksia ikäihmisten asumiseen Nilsiässä

tä

Kahden Niiralan Kulma Oy:n Nilsiän eri kiinteistön peruskorjaamisen
suunnittelu ikäihmisten asumiseen: Leivontie 4 ja Syvärintie 45
Opinnäytetyössä on tuotettu luonnostasoiset suunnitelmat korjaus- ja
parannusehdotuksista.

Kuopion kaupunki
(asuntotoimi, vanhuspalvelut)
ja Niiralan Kulma Oy

Muut yhteistyökumppanit

ta ikäihmisille

AMK Arkkitehtiopiskelija Roosa Kuhmosen opinnäytetyö –
elinkaarikorttelin suunnittelu Kuopion Mölymäelle

Kuopion vanhusneuvosto
Maaseutukeskusten pitäjäraadit

Tavoitteena oli suunnitella Mölymäen uudelle asuinalueelle elinkaarikortteli,
joka tarjoaisi asumista ja palveluita eri ikäisille.
ikäihmisten asumisesta.

keskei

Opinnäytetyöntekijät
arkkitehtiopiskelijaa Kuopiosta)
Useita ikäihmisille asuntoja
tarjoavia toimijoita, yksityisiä
henkilöitä
sekä yrityksiä ja järjestöjä
Projektisuunnittelija Tuomo
Roivainen Niiralan Kulmassa
Maaseudun keskusten kierrosta
toteutettiin ydintiimillä: Tuomo
Roivainen, Katri Hiltunen ja Joni
Mäenpää

nen

Suunnitelmista oli tavoitteena tuottaa luonnospiirustukset ja havainnekuvat.
Opinnäytetyössä oli tarkoitus painottaa suunnittelussa ensisijaisesti
ikäihmisen näkökulmaa sekä yhteisöllisyyttä.
Elinkaarikortteliin oli tarkoitus sovittaa päiväkoti, senioriasuntoja sekä
joustavasti erilaisille käyttäjäryhmille sopivia asuntoja.
Opinnäytetyö antoi kaupungille ajatuksia korttelin toteuttamiseen.
Kortteli tullaan rakentamaan tämän vuosikymmenen puolivälissä.

Asukkaita
haastateltiin ja kuultiin

AMK Arkkitehtiopiskelija Emilia Jormakan opinnäytetyö –
Alava A1 – ikäihmisten talo
Tavoitteena oli suunnitella Niiralan Kulman Alava A1 -kiinteistöön ikäihmisille
soveltuvia erilaisia asuntoja.

tatteluilla.
tettiin kehittämään ikäihmisen asumis

Suunnitelmista oli tavoitteena tuottaa luonnospiirustukset ja
pohjapiirustuksia.
Opinnäytetyössä oli tarkoitus painottaa suunnittelussa ensisijaisesti
ikäihmisen näkökulmaa sekä yhteisöllisyyttä.
Opinnäytetyö antaa kiinteistön omistajalle ajatuksia sen jatkokäytöstä
peruskorjaamisen jälkeen.
Opinnäytetyö ei ole vielä valmistunut raportiksi.

Nikulainen

Huoli-ilmoitus
on välittämistä

ä

Monta nimeä samalle asialle

Ikäihmisten on usein vaikea löytää pesula-, siivous-, asiointi- yms. palveluita.

Rohkene ilmoittaa!

jäsen tai
sen ihmisen tilanteesta.

Hankkeen tuloksia yleisesti

Ikäihmiset eivät
löydä palveluja
ja osalla ei ole
varaa ostaa
palveluja itse.

esittelee

jestämiselle.

keskuksiin.

tukeskuksista.

ku hiljaa.
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lauantaina 26.2.2022 klo 10–13

Jätkänkämpällä Rauhalahdessa (Katiskaniementie 8)
Pilkkikisat klo 10–12
Lumikenkien kokeilua
Poniajelua klo 11–13
Energiapeli lapsille klo 10.30–12
(Pohjois-Savon energianeuvonta)
Kahvia, mehua, pientä syötävää ja
makkaranpaistoa laavulla

Tapahtuma on maksuton!
Auto kannattaa jättää Rauhalahden
hotellin parkkipaikalle.

Pilkkisarjat

Energiapeli

nuoret alle 18 v. tytöt
naiset 18-54 v.

Tule ulkoilupäivään pyörittämään
onnenpyörää ja pääset pelaamaan
koko perheen energiapeliä. Saatat
voittaa myös palkinnon!

nuoret alle 18 v. pojat
miehet 18-54 v.
naisveteraanit yli 55 v.
miesveteraanit yli 55v.

Pelin järjestää
Pohjois-Savon energianeuvonta

Muistutus autopaikanhaltijoille
Talvella on hyvä muistaa:
pidä sähkötolpan kojerasian kansi kiinni
älä jätä johtoja roikkumaan tolpasta
huolehdi oman autopaikkasi /parkkiruutusi lumitöistä ja liukkauden torjunnasta.

Kesätöitä nuorille

Rauhalahden kylpylän asukasetuhinnat
nikulaisille ovat edelleen voimassa!
Uimaan pääsee Nikun etuhinnoilla
torstaisin.
ja lapset 5 euroa/henkilö.

Niku tarjoaa tänäkin kesänä runsaasti
kesätyöpaikkoja. Haemme innokkaita nuoria
reippaalla asenteella erilaisiin kiinteistöalan
työtehtäviin.
Työn edellytyksenä 16 vuoden ikä.
Työsuhteiden kesto voi olla 1–4 kk.
Seuraa ilmoitteluamme
ota seurantaan sivustomme

