Kuopaksen Asukastoimikunta

2017

KOKOUSMUISTIO
Aika:

Ke 28.2.2017 klo 18:00–20:00

Paikka:

Pyöräkadun kokoustila

Läsnä:

Anni Ylönen
Vesa Tapiainen
Sanna Rantakömi

Aihe:

Asuntojen sisätilat

-

puheenjohtaja
sihteeri
jäsen

Keittiö
o

Osasta uusista asunnoista puuttuu uuni.


Uuni+liesi olisi hyvä olla jokaisessa asunnossa, vaikka miniuuni ns. puolikas uuni
pienemmissä asunnoissa kuten Taivaanpankon miniyksiöissä. Soluasuntojen
yhteisiin tiloihin oletettavasti mahtuu kaikkiin täysikokoinen uuni.

o

Tällä hetkellä ainakaan kaikissa vanhemmissa asunnoissa ei ole mahdollista asentaa
tiskikonetta.


Ainakin suurissa yksiöissä ainakin tulisi olla mahdollisuus asentaa tiskikone. Esim.
hanat ja kaappi, johon on mahdollisuus asentaa tiskikone. Myös pienempiin
asuntoihin mahdollisuuksien mukaan.

o

Joissain asunnoissa on pakastelokero minipakastimen sijaan.


-

Pakastelokerot olisi hyvä korvata minipakastimilla.

o

Asunnoissa ei ole liesituulettimia. Liesituuletin olisi plussaa.

o

Lavuaarin alla oleva ulosvedettävä vähintään kahden ämpärin roskis on kätevä ratkaisu.

Makuuhuone
o

Samoilijantien uusissa asunnoissa kiinteä työpöytä. Mikäli asuntoon ei ole mahdollisuutta
vaihtaa omaa työpöytää tämän tilalle, olisi pöydässä hyvä olla korkeussäätö.

o

Seinäkiinnityslistat (esim. Taivaanpankolla) ovat käteviä seinäkiinnityksiä ajatellen ja
vähentävät tarvetta porata reikiä seinään.

o
-

Sälekaihtimet tulisi olla asunnoissa. Vaikuttavat paljon asumismukavuuteen.

Vessa
o

Nykyään osassa asuntoja on lavuaarin yllä peili ja avoin taso.


Peiliovikaappi lavuaarin päällä erittäin hyvä verrattuna avoimeen tasoon. Myös
tilankäytöltä tehokas ratkaisu.



Lavuaarin alla oleva kaappi myös tuo säilytystilaa viemättä varsinaista asunnon
tilaa.

o

Ns. Oskarin Oksa voisi olla tilankäytännöllisesti tehokas ratkaisu laittaa pyyhkeet yms.
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kuivumaan.
o

Pyykkikonepaikka tulisi olla mahdollisuuksien mukaan kaikissa asunnoissa, joissa riittävän
tilava kylpyhuone.

-

Huoneet yleisesti
o

Osassa asuntoja on liian vähän kattolamppuja, jolloin valaistus on riittämätön. Lisäksi
lamppujen valkoinen muovikupu on sellaista mallia, että kuvut ovat kellastuneet, jolloin
valo on kellertävää.


o

Lamppuja voisi olla enemmän ja ulostuleva valo luonnonvalon väristä.

Sähköpistokoepaikkoja tulisi olla riittävän paljon. Parantaa myös paloturvallisuutta.

Talousasiat
Kokoustarjoilut 13,73 €, tilitys Vesalle.
Muuta huomioitavaa
Vesa Tapiainen osallistuu 11.-12.3.2017 järjestettävään SOANK-seminaariin. Nykyisessä Niiralan
kokoustilassa ei ole erillistä biojäteastiaa.
Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta 22.3.2017 paikkana Taivaanpankon (Taivaanpankontie 15) kerhohuone,
jossa pohditaan kerhohuoneen muokkaamista paremmin kerhohuonekäyttöön soveltuvaksi ja
mahdollisuuksien mukaan aloitetaan järjestelyt.

Kuopio 5.3.2017
Vesa Tapiainen, kokouksen sihteeri
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