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Asukastoimikunnan
puheenjohtaja
Minna Määttä:
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PARAS REITTI
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Kolme vuosikymmentä
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asukkaiden
yhteistä
matkaa

Raisio
houkuttelee
monipuolisuudellaan

30 vuotta koteja

V

ASO VIETTÄÄ tänä vuonna 30-vuotispäiviään. Vuosien aikana Vaso on nähnyt monia historian käänteitä, mutta
tähyää jo vahvasti tulevaisuuteen.
Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessa elämme
poikkeuksellisissa oloissa ja pohdimme, millainen näkymä tulevaisuudessa siintää. Tulevaisuutta miettiessä asiat on usein helpompi asettaa mittasuhteisiin, kun katsoo myös
menneisyyteen. Kurkistetaan siis yhdessä
kolmen vuosikymmenen ajalle.

VASO PERUSTETTIIN vuonna 1990, jolloin
Suomen väkiluku ylitti viiden miljoonan
rajan. Vasoa tarvittiin erityisesti perheiden
asuntotarpeiden täyttäjäksi. 1990-luvun
lamassa vapaarahoitteinen asuntorakentaminen oli vähäistä: noin 60 prosenttia oli
ARA-tuotantoa, yhteensä 172 000 asuntoa
vuosikymmenen aikana.* Vuonna 1997 Raisio isännöi asuntomessuja 25 omakotitalon, 15 paritalon ja seitsemän kerrostalon
voimin.**
1990-luvulla maailmanpolitiikassa kiehui,
kun Saksat yhdistyivät ja Neuvostoliitto
romahti. Euroopan yhteisöstä lähti vuosikymmenen alussa kehittymään Euroopan unioni, joka laajeni Itävallan, Suomen
ja Ruotsin liityttyä siihen 1995. Televisioista
seurattiin tiiviisti Persianlahden sotaa, informaatioteknologia harppoi suuria askelia ja
World Wide Web kehitettiin. Tietokoneet ja
internet yleistyivät kovaa vauhtia vuosikym-

Tässä lehdessä
menen lopulla. GSM-verkkoja rakennettiin
ja matkapuhelimet yleistyivät. Asumisoikeus
vakiinnutti asemansa 1990-luvulla kolmantena asumismuotona Suomessa.
2000-LUVULLE TULTAESSA vapaarahoitteinen uudisrakentaminen heräili henkiin ja
painopiste oli omistusasuntotuotannossa.
Vuosina 2001–2010 rakennettiin ARA-asuntoja noin 83 000*. ARA-rakentamisen trendiä noudattaen myös Vaso rakennutti vähän
asuntoja. Internet ja sosiaalinen media tulivat
osaksi arkea ja ilmaston lämpeneminen
alkoi aiheuttaa huolta maailmanlaajuisesti.
Ekologisuus ja energiatehokkuus nousivat
keskusteluihin myös rakentamisessa ja näkyivät ensimmäisinä nollaenergiaratkaisuina
ja puurakentamisen käynnistymisenä*. Vason
passiivitalokohde valmistui Naantalin Soinisiin 2013.
Syksyllä 2008 kansainvälinen finanssijärjestelmä ajautui kriisiin. Vapaarahoitteisen
asuntotuotannon laskiessa käynnistyi taas
ARA-rakentaminen, mikä näkyi myös Vason
rakentamisen lisääntymisenä.
TARVE KOHTUUHINTAISELLE asumiselle
tulee säilymään myös tulevaisuudessa. Tällä
hetkellä Vasolla on 2 688 asuntoa – yhteensä asumisoikeusasuntoja on Suomessa noin
50 000.
Talouden ja maailmanpolitiikan heilahteluista huolimatta koteja on tarvittu aina.
Kodin merkitys korostuu erityisesti tänä
päivänä. Vason kantavana voimana on aina
ollut asukkaiden ja toimiston väen avoin
vuoropuhelu, ja tällä konseptilla pärjäämme
myös tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa, jossa
kaupungistuminen, palveluiden läheisyys ja
joustava asuminen sekä väestön ikääntyminen ja yksinasuvien määrä ovat vallitsevia
suuntauksia. Yhdessä tekemisellä ja keskusteluun perustuvalla asumismuodolla on paikkansa.
Jaksamista tähän hetkeen
ja uskoa tulevaisuuteen,
Maria

*

Lähde ARA/tietopankki/ Arava-kodista kohti ekologista asumista: ARA-rakentamisen vuosikymmenet
Lähde: Asuntomessujen historia

**
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Huoneistotieto.fipalvelu on helppo ja
nopea kanava kaikkeen tiedottamiseen.
Palvelussa on nyt
uusia ominaisuuksia,
jotka kannattaa ottaa
käyttöön heti!

Ota huoneistotieto.fi
käyttöösi ja voita 100 €
arvoinen DNA-lahjakortti
tai leffalippuja! Palkinnot
arvotaan kaikkien 30.6.2020
mennessä kirjautuneiden kesken.

Uutta Huoneistotieto.fi-palvelussa

J

OS ESIMERKIKSI avainnippu katoaa,
kannattaa ensimmäisenä vilkaista
Huoneistotieto.fi-palveluun, onko
joku löytänyt sen ja toimittanut Vason toimistoon. Jos vesi- tai sähkökatko uhkaa, isännöitsijä saa palvelussa tiedon asukkaille nopeasti. Tässä esimerkkejä
siitä, miksi jokaisen asukkaan kannattaa ladata Huoneistotieto.fi-palvelu puhelimeensa
ja ottaa se aktiiviseen käyttöön.
Palvelu kokoaa jokaisen asukkaan oman
asunnon ja taloyhtiön tiedot yhteen sekä
helpottaa viestintää asukkaiden, isännöitsijän ja Vason välillä. Myös asukastoimikuntien
puheenjohtajat voivat lähettää palvelussa
viestejä asukkaille sekä lisätä sinne kokousten pöytäkirjoja ja muita ilmoituksia. Perusparannusremonttien tiedotus ja aikataulut

Et tarvitse enää
Vason vihreää korttia,
vaan asukasedut ovat
nyt helposti saatavilla
Huoneistotieto.fipalvelussa.
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löytyvät kätevästi palvelusta yhteen koottuna. Asukkaita voidaan palvelun välityksellä
myös muistuttaa lähestyvästä asukaskokouksesta tai muusta ajankohtaisesta asiasta.
HELPPO YHTEYS ISÄNNÖITSIJÄÄN
Uutena ominaisuutena on asukkaiden
mahdollisuus lähettää palvelussa isännöitsijälle viesti. Huoltopyynnöt tulee kuitenkin
tehdä suoraan huoltoyhtiölle tai vaso.fi/
tee-huoltopyynto. Uutta on myös sähköinen allekirjoitus, joka helpottaa esimerkiksi
pöytäkirjojen allekirjoittamista. Lisäksi
asukasedustajat voivat laittaa tiedotteita
ilmoitustaululle isännöitsijän annettua siihen
oikeudet.
Myös Vason asukasedut ovat nyt helposti
saatavilla kirjautumalla palveluun. Et tarvitse
enää Vason vihreää korttia, vaan edut saa
joko palvelusta löytyvällä koodilla tai suoraan yhteistyökumppanin linkistä.
Palvelu on ollut käytössä noin vuoden
verran ja saanut jo suuren joukon vannoutuneita käyttäjiä. Palvelua kehitetään jatkuvasti asukkaiden tarpeiden mukaan, ja uusia
ominaisuuksia otetaan käyttöön vaiheittain.
Seuraavassa kehitysvaiheessa käyttöön ovat
tulossa muun muassa huoltopyyntölomake,
muutto- ja lähtöilmoitus sekä muutostyöha-

kemus. Myöhemmässä vaiheessa vikailmoi
tukset tulevat ohjautumaan palvelusta
suoraan kyseisen kiinteistön huoltoyhtiölle
ilman viiveitä.
Jos asukkaalla ei ole mahdollisuutta tai
halua ottaa Huoneistotieto.fi-palvelua käyttöön, saa tiedotteet myös entiseen tapaan
kirjeenä kotiin.

NÄIN OTAT PALVELUN
KÄYTTÖÖSI:

1

Mene osoitteeseen
www.huoneistotieto.fi
tai lataa Huoneistotieto.fi-sovellus
Apple- tai Android-puhelimesi
sovelluskaupasta.

2

Ensimmäisellä kerralla kirjautuminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

3

Luo itsellesi tunnukset palveluun. Niillä pääset kirjautumaan
seuraavalla kerralla.

4

Olet valmis käyttämään
palvelua!

A JA N KO H TAI S TA

Elli ilahduttaa

Muutoksia
eParkinghinnoitteluun

V

ASON TOIMISTOKOIRA Elli on
reipas 12-vuotias jackrussellinterrieri. Elli kuuluu toimiston
tunnollisimpiin työntekijöihin, joka ilmoittaa kuuluvasti ovikellon soimisesta ja on tarkka kahvi- ja ruokatauoista.
Elli on myös positiivinen ja reipas
työntekijä: hän ei ikinä tule töihin
huonolla tuulella!
Elli asustelee vasolaisen ja hänen
perheensä kanssa maaseudun rauhassa, ja vapaa-ajallaan hän harrastaa
metsästystä isäntänsä kanssa.

S

ÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEELLÄ
varustettujen pysäköintipaikkojen hinnoittelu muuttui 1. huhtikuuta.
Pihapaikka sähkötolpalla maksaa nyt 13
euroa ja katospaikka sähkötolpalla 28 euroa
kuukaudessa. Pysäköintimaksu ei enää sisällä
sähköä, vaan sähköstä maksetaan kulutuksen mukaan.
Pysäköintipaikka varataan eParkingsovelluksen kautta, ja siinä on kuukauden
irtisanomisaika.
Sähkötolpan toimintaa ohjataan sovelluksella tai internetselaimen kautta.
Sähkö- tai hybridiautoja ei saa ladata
kiinteistöjen lämpötolpista, sillä latauksen
aiheuttama virtapiikki voi vahingoittaa järjestelmää.
Mikäli kiinteistön asukkaalla tai sinne
muuttavalla on tarve autopaikalle eikä niitä
ole vapaana, on asukkaan, jolla on kaksi autopaikkaa, luovuttava toisesta paikastaan.

Vason kohdejako on uudistunut
Alta löydät tiedon siitä, kuka isännöi kiinteistöäsi.
VILLE AALTO, p. 02 2747 024
• Auringonpuisto • Isotalo 52–54
• Kappakuja • Karakatu 4 Ja 3–5
• Kaunokki • Kesäpouta
• Kotimetsä • Kreulankartano
• Lankarivi • Lehdokki • Lemmikki
• Lipunkantajanpuisto • Metsola
• Metsäkukka • Metsäniitty • Metsärinne
• Myllymatinsato • Puutakuja 1 Ja 2
• Puutakuja 3 • Sinitaivas • Suvipolku
• Taatilankeidas • Taatilankeidas 2
• Tavastinmäen Emäntä
• Tavastinmäen Mamselli
• Verkamestari • Viiripuisto
SARI VIRTANEN, p. 02 2747 022
• Beatankuja • Haritun Helmi
• Haritun Hovi • Hoviherra I
• Hoviherra II • Hoviherra III
• Hovineito • Hovipoika • Katariina
• Kielo • Kissankello • Kontio
• Kototuomola • Kuninkaanlaakso
• Kurjenpolvi • Mattelmäenrinne
• Olavintytär • Pappilanaho • Puistokenttä
• Päivänkakkara • Prinssi • Pääskynpesä
• Pääskykallio I • Pääskykallio II • Ratsu
• Töpöhäntä • Vaakunarivi

ILKKA HUUKKALA, p. 02 2747 020
• Aisarivi • Alppi • Haikarinlinna
• Iltarusko • Kauppilanrinne
• Keijulinna I Ja II • Keonraitti
• Keonrinne • Kerttulanniitty
• Keskusrivi • Kuuanhovi • Kuuanpuisto
• Markonpiha • Melodia • Orkonkatu 7
• Raisionpuisto I • Raisionpuisto II
• Siirinkaari • Siirinkartano • Siirintähti
• Sinipiianrivi • Soininen • Suopellonrivi
• Tammistonpuisto • Tiroli
• Ukko-Kauris • Unikko • Uunilintu
JOUNI LUOMA, p. 02 2747 021
• Ahterikatu 10 • Havulanrivi
• Hirvilaakso • Ilkanterassi
• Kankaristonrivi • Katavanranta
• Kukkamaaria • Kukoila
• Kukolankaski • Laitainen
• Länsikivi ja -pirtti • Länsipuisto
• Merituuli • Myrskylä • Paletti
• Pastelli • Pihapolku • Puhuri
• Ragnarinkaari • Ragnarinkivi
• Rauhankatu 8 • Rauninaukio
• Reelinkikatu 5 • Waistenrivi
• Westparkin Honka
• Westparkin Lehmus

Haluamme juhlia
pyöreitä vuosiamme
yhdessä asukkaiden
kanssa!
Vallitsevan koronatilanteen
vuoksi 30-vuotisjuhlallisuudet
siirtyvät ensi vuoteen.
Juhlitaan siis silloin!
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VA SO - KOT I
• teksti SARI LOMMERSE • kuvat MIKA OKKO ja MINNA MÄÄTTÄ

MINNA MÄÄTÄLLÄ
oli helppo muutto:
nokkakärryllä tavarat
pihan poikki viereiseen
taloon. Taloyhtiökin pysyi
samana, samoin kuin
pesti asukastoimikunnan puheenjohtajana.

” Tärkeintä
on yhdessä
tekeminen ja
vaikuttaminen”

M

INNA ON ASUNUT Kaarinan keskustassa Katariinakiinteistössä siitä lähtien,
kun se valmistui kolme
vuotta sitten. Kun muutto
yhteen avomies Oskari Eräpohjan kanssa
tuli ajankohtaiseksi, oli aika etsiä isompi
asunto, lähettää asuntohakemus Vasolle ja
samalla hakea uutta Kaarinan järjestysnumeroa. Uusi asunto löytyi kätevästi samaan
taloyhtiöön kuuluvasta viereisestä talosta.
– Emme olisi mahtuneet minun 42-neliöi-
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seen yksiööni, joten etsimme tilavampaa
asuntoa. Päädyimme kolmioon samassa
yhtiössä. Kävin allekirjoittamassa sopimuksen ja pidin saman parkkipaikan, kaikki sujui
helposti, Minna sanoo.
Minna kokee asumisoikeusasumisen itselleen sopivaksi asumismuodoksi.
– Tässä on vähän omistajuutta mukana,
mutta ei stressiä asunnon myymisestä.
Muutto meni todella näppärästi, vaihdoimme pienemmästä suurempaan asuntoon.
Tässä myös kerryttää itselleen koko ajan

ASO-maksua.
Pariskunta on nyt asunut tyytyväisenä
kolmiossaan kaksi kuukautta. Uudessa
kodissa viihtyvät myös kasvit ja eläimet.
Perheeseen kuuluvat pitkäkarvainen venäjäntoy Ulpu ja kääpiöhamsteri Willow.
Viherkasvihuoltajana työskentelevällä
Minnalla on myös paljon viherkasveja.
– Täällä on paljon valoa verrattuna entiseen
paikkaan. Olen kasvihöperö ja saan niitä nyt
ikkunalle. Kesällä täytyy koota taas silkkikasviseinä parvekkeelle.

”Jos oman asuinkiinteistön asiat
yhtään kiinnostavat, asukastoiminta on paras reitti
tuoda esille omia
näkemyksiä.”
MINNA MÄÄTTÄ
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”Luo tietynlaista
turvallisuuden
tunnetta, että
demokratia
toimii myös täällä
taloyhtiöissä.”
MINNA MÄÄTTÄ

DEMOKRATIA LUO
TURVALLISUUTTA
Minna on aktiivisesti mukana asukastoiminnassa ja on ollut asukastoimikunnan
puheenjohtaja siitä lähtien, kun muutti
taloyhtiöön. Hänelle asukastoiminnassa
mukana olo tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.
– Näen tärkeänä, että jokaisessa yhtiössä
on asukastoimikunta ja että asukkaiden ääni
tulee kuuluviin. Koska elämme muutenkin
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niin demokraattisessa maassa, se on itselle
automaattinen asia: jokaisen ääni on kuultava ja kuullaan, ja kaikilla on merkitys. Luo
tietynlaista turvallisuuden tunnetta, että
demokratia toimii myös täällä taloyhtiöissä.
Asukastoimikunta tai isännöitsijä kutsuu
koolle asukaskokouksen, joka pidetään kerran vuodessa. Minna toteaa niiden olevan
rentoja tilaisuuksia, joissa saa hyvin infoa
oman talon asioista. Katariinassa on pidetty
lisäksi ensimmäinen ”keskiviikon kahvihetki”,

jonne tuli mukavasti asukkaita paikalle.
Katariinan asukastoimikunnassa on viisi
asukasta. Lisää otettaisiin avosylin vastaan.
– Olisi kiva, jos toimikuntaan tulisi useampia
ihmisiä, niin tulisi myös laajempi näkemys.
Minusta tuntuu, että ihmiset ajattelevat,
että olisi työlästä olla asukastoimikunnassa,
mutta se ei ole mitenkään aikaa vievää tai
pelottavaa. Mukaan voi lähteä yhdeksi kaudeksi kokeilemaan, onko se mieluisaa vai ei.
Minna kannustaa myös nuoria osallistu-

Asukasdemokratian
pitkät perinteet
Mitä on
asukasdemokratia?

Asukasdemokratian perusperiaatteet ovat yhä samat kuin
30 vuotta sitten, kun Vaso perustettiin. Suurimmat muutokset
on tuonut mukanaan teknologia, joka mahdollistaa helpomman ja nopeamman viestinnän Vason ja asukkaiden kesken.

ASUKASDEMOKRATIAN kulmakivet ovat asukastoimikunnat
ja asukaskokoukset, mutta mitä
niissä tehdään ja mitä niihin kuuluminen tarkoittaa? Velvoitteita
vai mahdollisuuksia? Mikä on YTE
tai mitä tekee kohteen valvoja?
Vaso on koonnut kaiken keskeisen tiedon asukasdemokratiasta netistä löytyvään oppaaseen.
Tutustu oppaaseen ja mahdollisuuksiisi vaikuttaa asuinympäristöösi osoitteessa www.vaso.fi
> Mikä on asumisoikeus?
> Asukasdemokratia

V

Minna Määttä ja
Oskari Eräpohja
asuvat Kaarinan
keskustassa, mutta
luonto on silti lähellä.

maan asukastoimintaan.
– Nuorilla voisi olla uusia näkökulmia
taloissa järjestettävään toimintaan.
Perinteiset talkoot ja pikkujoulut ovat
ihania, mutta jotain muutakin voisi olla.
Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja
vaikuttaminen. Itselleni asukastoiminta on tuonut vain hyviä asioita: olen
tutustunut naapureihin paremmin
ja tiedän, mitä tässä talossa oikeasti
tapahtuu.

ASON ENSIMMÄINEN kohde
valmistui joulukuussa 1991. Siitä
lähtien asukasdemokratia on
ollut voimissaan.
– Vason periaatteena on ollut alusta lähtien, että asukasdemokratiaan panostetaan. Alkuaikoina asukastoiminta oli hyvin
aktiivista, nykyään se vaihtelee kiinteistökohtaisesti. Yritämme aktivoida asukkaita
ja mielellämme näkisimme, että asukasdemokratia olisi kiinteistöissä aktiivista.
Pidämme sitä hyvin arvokkaana, Vasolla
vuodesta 1992 työskennellyt hallintopäällikkö Teija Lamminen sanoo.
Asukkaat vaikuttavat myös Vason
hallituksessa: mukana on kaksi varsinaista
asukasjäsentä ja yksi varajäsen. Lisäksi toimii 16-jäseninen asukkaiden yhteistyöelin
YTE, joka kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa. Vaso-kokoukset, joihin jokaisella kohteella on mahdollisuus valita
edustaja, pidetään kaksi kertaa vuodessa.
– Varsinkin YTE-kokoukset ovat meille
erittäin tärkeitä. Sieltä saadaan asukasnäkemys moneen asiaan. Vaso-kokouksissa
saa tuntumaa, mitkä asukkaiden mielialat
ovat. Joskus kokouksissa ollaan eri mieltä
asioista, ja alkuvuosina etenkin Vaso-kokoukset saattoivat olla kiihkeitäkin, mutta
aina olemme kuitenkin käsitelleet asioita
hyvässä yhteishengessä.

PAPERISTA DIGITAALISEEN
MUOTOON
Suurimmat vuosien varrella tapahtuneet
muutokset liittyvät viestintään.
– Viestinnässä mennään yhä enemmän
sähköiseen muotoon. Kokoukset pyritään kutsumaan koolle sähköpostilla ja
pöytäkirjat tulevat huoneistotieto.fi-palveluun kaikkien nähtäville. Toki varmistamme, että tieto menee myös koteihin,
joissa ei ole otettu sähköisiä palveluja
käyttöön.
Myös asukastiedotteet lähetetään ny-

kyisin Huoneistotieto.fi-palvelun kautta,
jolloin tiedotus on nopeaa ja samalla
paperin käyttö vähenee. Asukkaita
kannustetaankin ottamaan Huoneisto
tieto.fi-palvelu käyttöön. Palvelun kautta
isännöitsijän on helppo olla yhteydessä
asukkaisiin, ja uutena ominaisuutena
palvelussa on asukkaiden mahdollisuus
lähettää isännöitsijälle viesti. Aikaisemmin viestintä hoidettiin puhelimitse,
ilmoitustaululla ja sähköpostilla.
Huoltopyynnöt menevät nykyisin
näppärästi suoraan huoltoyhtiölle Vason
nettisivujen kautta. Ennen soitettiin
virka-aikaan isännöitsijälle, joka soitti tai
laittoi sähköpostia huoltoyhtiölle.
Myös asukastoimikuntien puheenjohtajat voivat lähettää palvelussa viestejä
asukkaille. Monella kiinteistöllä on lisäksi
oma WhatsApp- tai Facebook-ryhmä,
jossa asukkaat voivat jakaa ajatuksia ja
viestitellä keskenään.
Teknologia on pelastus myös poikkeustilanteissa.
– Ensimmäistä kertaa Vason historiassa on asukkaiden kevään Vaso-kokous
jouduttu perumaan koronaepidemian
vuoksi. Kokousmateriaali kuitenkin
taltioitiin videoksi, joka on kokousedustajille nähtävissä verkkosivuillamme noin
viikon verran. Myös YTE:n kokous pidetään sähköisenä etäkokouksena.
Teoriassa virtuaalikokoukset voisivat
olla tulevaisuutta myös asukaskokouksissa. Toisaalta kasvokkain tapaaminen antaa enemmän mahdollisuuksia yhteisöllisyyden luomiseen, ja kokoukset voisivat
olla tapahtumia, joissa on asiasisällön
lisäksi muutakin ohjelmaa.
– Kokouksia on yritetty kehittää niin,
että asukkaat kiinnostuisivat niistä ja
osallistuisivat enemmän. Tulevaisuudessa
niistä voisi tulla vaikka tapahtumia, jotka
eivät olisi niin kokousmaisia, vaan koko
perhe voisi osallistua.
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Asumisoikeusjärjestelmä
syntyi 1980-luvun lopulla aikana, jolloin
vuokra-asunnoista oli pulaa ja asumisen hinta nousi
voimakkaasti. Järjestelmälle otettiin mallia Ruotsista,
ja aivan ensimmäisenä kohtuuhintaiset
asumisoikeusasunnot löysivät
lapsiperheet.

30-vuotias asumisoikeusjärjestelmä

Riskittömän
asumisen
puolesta
• teksti ANNA KORPI-KYYNY • kuva VASO

1980

-luvun viimeisiä vuosia
voidaan sanoa asuntomarkkinoiden hulluiksi
vuosiksi. Tuolloin sekä uusien että vanhojen
kiinteistöjen arvo ja kauppahinnat nousivat
huimasti – juuri ennen 1990-luvun talouskriisiä ja lamaa.
Asuntoa etsivälle vaihtoehtoja olivat kallis
omistusasunto, vuokra-asunto, joita ei juuri
ollut saatavilla sekä arava-asunnot, joiden
lainoja säänneltiin voimakkaasti.
– Suomessa oli ollut kokeiluja myös
osuuskunta-asumisesta, mutta se ei jäänyt
elämään. Todellista vaihtoehtoa omistus-,
vuokra- ja arava-asumisen rinnalle ei ollut ja
asunnoista oli pulaa, muistelee Vason entinen toimitusjohtaja Pekka Peltomäki.
Ongelman ratkaisemiseksi Suomessa
käännettiin katseet lahden yli Ruotsiin, jossa
yleisin asumismuoto oli bostadsrätt. Se
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kääntyi suomeksi muotoon asumisoikeus,
kun ruotsalaisesta asumisoikeudesta tehtiin
kotimainen versio. Asumisoikeuslaki tuli
Suomessa voimaan heinäkuussa 1990.

YHTEISIÄ TOIMINTATAPOJA
LUOMASSA
Asumisoikeusjärjestelmän Suomeen perustivat silloiset isot asuntotuottajat VVO, Sato
ja YH-konserni, jotka kaikki perustivat omat
asumisoikeusyhtiönsä. Turussa YH-rakennuttajat ja Sato-Taso perustivat Vason, mutta
pian Turun kaupunki tuli yhtiön pääomistajaksi 90 prosentin osuudella.
Kun asumisoikeuslaki tuli voimaan vuonna 1990, kaikki oli uutta ja jokainen yhtiö
aloitti toimintansa nollasta. Eri kaupungeissa
toimivien asumisoikeusyhtiöiden edustajat
kokoontuivat lähes kuukausittain yhteen
pohtimaan toimintatapoja.

– Pääsimme todella luomaan asumisoikeusjärjestelmää, mikä oli hyvin mielenkiintoista.
Vaso oli aktiivisesti mukana kehittämässä

1990-luvulla yhteisöllisyys oli vahvaa ja
monessa kiinteistössä
asukkaat huolehtivat
huoltotöistä talkoilla.

Pekka Peltomäki oli
mukana luomassa
asumisoikeisjärjestelmää Suomeen..

toimintaa alusta alkaen, kertoo Peltomäki.
Myöhemmin syntyi myös Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry SAY, joka toimii yhä
asumisoikeusyhtiöiden edunvalvojana.
ASUKKAAN OIKEUDET
Asumisoikeuslaissa asukkaalle määriteltiin vuokra-asumista enemmän omistajan
oikeuksia – asukas ei ollut vuokrasuhteessa
vaan hallintasuhteessa. Asumisoikeuden
etuna oli, että asukkaan oli helppo päästä
irti asunnosta ja hän saisi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksin
muutoksella tarkistettuna. Asumisoikeusmaksun suuruudeksi määriteltiin 10–15
prosenttia asunnon alkuperäisestä hinnasta

Asumisoikeus
rantautui Suomeen
Ruotsista, jossa se oli
1980-luvulla ja on
yhä yleisin asumismuoto. Suomalaisista
1,5 prosenttia asui
asumisoikeusasunnossa vuonna 2019.

– aivan alussa käytettiin 10 prosenttia ja
myöhemmin 15 prosenttia.
– Indeksitarkistuksen ajatuksena oli, että
asumisen hinta jatkaisi nousuaan voimakkaasti. Haluttiin, että asukas saisi pois
lähtiessään mukaansa yhtiöön kertynyttä
hyvää. Kun asumisoikeuslaki tuli voimaan,
ei vielä ollut tietoa talousromahduksesta,
sanoo Peltomäki.
Laissa määriteltiin asumisoikeussopimus panttauskelpoiseksi asiakirjaksi, joten
sopimusta vastaan pystyi hakemaan lainaa.
Asumisoikeussopimus oli jopa vahvempi
kuin asunto-osakeyhtiön osakekirja, sillä
asumisoikeusyhtiöllä oli velvollisuus lunastaa
asumisoikeus takaisin.

KRITEERIT HAKIJOILLE
Vason ensimmäiset kohteet valmistuivat
vuonna 1991, ja ne täyttyivät nuorista lapsiperheistä. Aluksi asumisoikeusjärjestelmä
suosi alle 35-vuotiaita ja asunnon hakijoille
oli tulorajat.
1990-luvun edetessä lama muutti yhteiskunnallista tilannetta dramaattisesti. Uudisrakentaminen hiljeni, asuntopula väistyi ja
asuntojen hinnat romahtivat.
– Asumisoikeusasuminen oli turvasatama
niille, jotka joutuivat laman takia talousvaikeuksiin, sanoo Peltomäki.
Sittemmin hakijoiden tulorajoja poistettiin ja asumisoikeusasuntoa voi hakea kuka
tahansa täysi-ikäinen, jolla ei ole haettavan
asunnon alueella omistusasuntoa eikä varoja sen hankkimiseen.
2000-luvulla asumisoikeusoikeusjärjestelmä on houkutellut yhä enemmän ikääntyviä
asukkaita.
– Tätä on edistänyt se, että 55 vuotta
täyttäneiltä poistettiin asumisoikeuden
varallisuusraja. Asumisoikeuslakiin on tehty
vuosien varrella monenlaisia muokkauksia.
KILPAILUA TONTTIMAASTA
Vaso rakennutti ensimmäiset kiinteistönsä
laitakaupungille, sillä kysyntä tonteista oli
suurta vielä 1990-luvun alkuvuosina. Kun
lama pysäytti uudisrakentamisen lähes
kokonaan, se toi uutta tonttivalikoimaa
Vasonkin ulottuville.
– Asumisoikeusjärjestelmä oli tuore ja meillä kysyntää riitti, joten saimme käyttöömme
tontteja, jotka oli kaavoituksessa ajateltu
niin sanotusti kovan rahan tuotantoon.
Asuntokannastamme merkittävä osuus
rakennettiin lamavuosina.
Kaavat oli tehty toteuttamaan perheasumisen ideologiaa kaksikerroksisilla rivitaloilla,
mikä teki Vason asuntojen jakaumasta aluksi
hieman yksipuolisen.
– Sittemmin olemme päässeet yksipuolisuudesta eroon, mutta olemme aina joutuneet taistelemaan tonttimaasta. Mielestäni
olemme saaneet aivan liian vähän kiinnostavaa tonttimaata käyttöömme. Vaatii yhteiskunnallista ohjausta, jotta kilpaillut tontit
päätyvät asumisoikeuden käyttöön – viime
vuosina onneksi sellainen vire on noussut, että kuntapäättäjät kiinnittävät asiaan
enemmän huomiota, Peltomäki sanoo.
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• teksti SARI LOMMERSE • kuva VASO

Pekka Paatonen on
asunut Vason Isotalokiinteistössä vuodesta
1993 lähtien.

ASUKASDEMOKRATIAN
ESIMERKKINÄ
Asukasdemokratia on elänyt Vasossa
vahvana, ja aivan asumisoikeusjärjestelmän alkuvuosina Vasoa käytettiinkin
hyvänä esimerkkinä muille yhtiöille
asukasdemokratian toteuttamisesta.
Aluksi asukasdemokratia toimi niin,
että kaikki Vason kiinteistöjen asukkaat
voivat kerääntyä yhteen tekemään
Vasoa koskevia päätöksiä.
– Se toimi niin kauan, kun kiinteistöjä
oli vain muutama, mutta kiinteistöjen
määrän kasvaessa Vasossa siirryimme
edustukselliseen asukasdemokratiaan,
sanoo Peltomäki.
Yhä vieläkin jokaisesta Vason kohteesta on asukkaiden nimeämä edustaja Vaso-kokouksessa ja kiinteistössä
toimii paikallinen asukashallinto. Lisäksi
Vason hallituksessa on alusta lähtien
ollut asukkaiden edustus.
Parhaillaan asumisoikeuslakia ollaan
uudistamassa, ja siihen on ottanut
kantaa myös Vaso yhdessä asukkaiden
yhteistyöelimen kanssa.
RISKITTÖMYYS SUURIN ETU
Kun katsotaan taaksepäin, Vaso
on säilyttänyt muotonsa parhaiten
niistä yhtiöistä, jotka 1990-luvulla
järjestelmän syntyessä perustettiin.
Vaso on myös ainoa ylikunnallinen,
alueellinen toimija. Asumisoikeuden
suurin vahvuus, riskittömyys, korostuu
Peltomäen mielestä yhä vahvemmin
valintakriteerinä.
– Viimeisten vuosien aikana olemme
jo nähneet, miten joillain asuntoosakeyhtiöillä on vaikeuksia saada
rahoitusta suuriin peruskorjauksiin.
Asuntoa on aina pidetty Suomessa
hyvänä sijoituksena, mutta jos suurin
henkilökohtainen varallisuus kiinnittyy
seiniin, joiden sisällä asuu, se on myös
riski. Tässä asumisoikeus on vahvoilla
riskittömyytensä ansiosta, ja uskon,
että nuoret ajattelevat vaurastumista
eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet
– asunnon omistaminen ei ole enää
statusjuttu, hän pohtii.
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Vaso-asumisen pioneeri
PEKKA PAATONEN on Vason pitkäaikaisin asukas. Syksyllä
tulee kuluneeksi 27 vuotta siitä, kun hän muutti uuteen
asumismuotoon ja juuri valmistuneeseen rivitaloasuntoon.

R

IVITALOKODISSA PERNOSSA olohuoneen isosta kulmaikkunasta
avautuvat näkymät kahteen suuntaan. Siinä, ikkunan äärellä, on Pekka
Paatosen lempipaikka. Näitä näkymiä Paatonen on katsellut jo vuodesta 1993 lähtien.
Paatonen muutti Pernossa sijaitsevaan
Isotalo-nimiseen kiinteistöön silloin, kun se
valmistui.
– Tämä kiinteistö oli rakenteilla, kun hain
asuntoa. Minulla oli niin pieni järjestysnumero, että sain valita haluamani asunnon. Olen
yhden toisen asukkaan lisäksi ainoa, joka
on asunut samassa asunnossa siitä asti. Kun
me muutimme tänne, tämä asumismuoto
oli ihan uusi ja me olimme asumisoikeuden
pioneereja, tai kuten me leikillisesti sanomme, asumisoikeuden elämäntapaintiaaneja,
Paatonen nauraa.
Paatonen valitsi päätyasunnon, jossa on
kaksi huonetta, keittiö ja sauna. Valinta oli
ilmeisen hyvä, sillä asunto on asukkaalleen
yhä edelleen hyvin mieleinen.
– Tämä on jyrkkään rinteeseen rakennettu
talo. Muut asunnot ovat kahdessa tasossa ja
niillä on eteläpuolella takapiha, mutta minulla
on maastosta johtuen asunto yhdessä tasossa ja parveke. Se on kiva ratkaisu.

YHTEISÖLLINEN ISOTALO
Talo on osa neljän rivitalon rypästä. Talon
takana olevan metsäisen mäenharjan toisella
puolella on vielä kolme taloa, jotka kuuluvat
samaan yhtiöön. Idyllisessä kokonaisuudessa
on yhteensä 28 asuntoa. Asukkaat tuntevat
toisensa ja aika ajoin järjestetään yhteistä
toimintaa.
– Meillä on kevät- ja syystalkoot ja legendaariset grillijuhlat niiden päätteeksi. Olemme
pitäneet myös 10- ja 20-vuotisjuhlat. Tällainen toiminta lisää yhteisöllisyyttä ja uudetkin

asukkaat tutustuvat naapureihin, Paatonen
sanoo.
Taloa on remontoitu matkan varrella.
Pitkän linjan asukas on ollut oikeutettu kanta-asiakashyvityksiin, jotka hän on käyttänyt
asuntonsa remontoimiseen.
– Kun olin asunut täällä 20 vuotta, taloon
tehtiin kylpyhuoneremontti. Sen yhteydessä
käytin hyvityksen wc:n laatoittamiseen ja
keittiökaapistojen uusimiseen. 25-vuotishyvityksellä vaihdoin jääkaappipakastimen ja
sähkölieden vähän perusstandardia laadukkaampiin kodinkoneisiin.

AKTIIVINEN ASUKAS
Paatonen on ollut alusta asti aktiivisesti
mukana asukastoiminnassa. Hän on ollut
vuosien mittaan useaan otteeseen asukastoimikunnan puheenjohtaja, ja tällä hetkellä
hän on varapuheenjohtaja sekä asukkaiden
nimeämä valvoja, jonka tehtävänä on seurata
ja tarkastaa kohteen talouden ja hallinnon
hoito. Hän on ollut pitkään myös asukkaiden yhteistyöelimen YTE:n jäsen sekä Vason
hallituksessa asukasjäsenenä kaksi kolmevuotiskautta.
– Haluan myötävaikuttaa omiin asumiskustannuksiini. Esimerkiksi kun meillä oli kylpyhuoneremontti, asia käsiteltiin kahdessakin
asukaskokouksessa. Tein laskelmia miten se
vaikuttaa vastikkeeseen ja esittelin laskelmat
asukkaille. Noin puolet remontista saatiin rahoitettua vuosien varrella kerätyllä korjausvaralla.
Paatonen on talousasioissa mies paikallaan, sillä hän on tehnyt yli 30 vuoden uran
controllerina Turun kaupungilla. Nyt takana
on vuosi eläkeläisenä.
– Ennen työpäivät venyivät, nyt on enemmän aikaa olla kotona. Asukastoimikunta ja
muu harrastustoiminta pitävät virkeänä.

KYS Y VA SKO
OLTA
LUMNI
• teksti SARI LOMMERSE • kuva VALENTINA MORALES BUSCHMANN

Joko tunnet Jounin?
Vason uusi isännöitsijä Jouni Luoma on sosiaalinen asiakaspalvelija ja vannoutunut futismies.

J

OUNI ON TYÖSKENNELLYT kiinteistönhoidon alalla vuodesta 1990, jolloin hän aloitti työt Turun ylioppilaskyläsäätiössä. Kolmekymmentä vuotta
ja neljä työn ohessa suoritettua alan tutkintoa myöhemmin hän aloitti tammikuussa
Vasolla isännöitsijänä.
– Halusin vaihtelua työelämääni. Aloitin
aikoinaan kiinteistönhoitajana, ja viimeksi
työskentelin esimiestehtävissä Arkealla.
Isännöitsijän työ on aivan erilaista kuin aikaisemmat työni, mutta ei kuitenkaan hyppy
aivan tuntemattomaan. Työni on monipuolista, eikä vielä ole ollut samanlaista päivää,
Jouni sanoo.
Jounin perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi

poikaa, aikuinen tytär ja reilun vuoden ikäinen kultainen noutaja. Pitkäaikainen harrastus on jalkapallo, joka on hänen elämässään
monessa muodossa.
– Olen koko ikäni harrastanut jalkapalloa
enemmän ja vähemmän tosissani. Siitä
varmaan johtuu, että tulen monenlaisten
ihmisten kanssa toimeen. Nykyään vietän
pallokentällä paljon aikaa vanhempana kannustamassa jälkipolvea.
Erityisesti Manchester United on lähellä
Jounin sydäntä.
– Lauantai-illat kuluvat usein pojan kanssa
katsoessa Valioliigaa. Poika kannattaa Manchester Cityä, ja välillä sohvalla käydään
kiivasta keskustelua. Kun ManU voitti viime

kohtaamisessa 2–0, olin aika onnellinen,
koska pari viime vuotta on mennyt Citylle.
Jounilla on 26 isännöitävää kohdetta: kaikki Hirvensalon, Majakkarannan ja
Moision kohteet sekä osa Länsinummen,
Westparkin ja keskustan kohteista. Pitkästä
työurasta huoltopuolella on etua isännöitsijän työssä.
– Huollossa kohtasin asiakkaita päivittäin
myös kasvokkain. Pyrin tässäkin työssä
olemaan mahdollisimman lähellä asukkaita,
ja toivon, että minuun ollaan yhteydessä
matalalla kynnyksellä. Ei ole niin pientä asiaa,
ettei sitä voisi minulta kysyä.

Isännöitsijä Jouni Luoma vastaa
asukkaiden kysymyksiin.

Kysy mitä vain
asumisoikeudesta
Saako omalle pihalle rakentaa
aidan tai terassin?
– Asukkailla on mahdollisuus rakentaa
terassi, mutta sitä ei saa kiinnittää kiinteistön rakenteisiin. Aidat pyritään pitä
mään yhtenäisinä, mutta siinäkin on
pientä joustovaraa. Matalan aidan voi
rakentaa. Kaikista muutoksista on syytä
keskustella isännöitsijän kanssa. Silloin
saa tarkkaa tietoa siitä, mitä saa rakentaa ja myös luvanvaraiset työt tulevat
huomioiduiksi.

Millaisia etuja Vasolla pitkään
asuneilla asukkailla on?
– Meillä on kanta-asiakashyvitysjärjestelmä, jossa 8, 15, 20 ja 25 vuotta
Vasolla yhtämittaisesti asuneet asukkaat ovat oikeutettuja euromääräiseen
hyvityssummaan, jonka voi käyttää
remontoimiseen. Sillä voi esimerkiksi
vaihtaa lattiaan laminaatin, nykyaikaistaa
kodinkoneita tai maalata seinät.
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• teksti MIIKKA RUSI • kuvat VALENTINA MORALES BUSCHMANN ja RAISION KAUPUNKI

Raisio
hurmaa
pintaa
syvemmältä
ULLA-ELINA HURMEELLA on asuinkokemusta
useammasta eri maanosasta ja monesta
Suomen kaupungista, mutta viimeiset kymmenen
vuotta elämä on ollut kohdillaan Raisiossa.
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M

ONI KAUPUNKI on ollut koti
raisiolaiselle Ulla-Elina Hurmeelle, mutta harvassa on
ollut yhtä hyvät palvelut kuin
nykyisessä kotikaupungissa.
– Raisiohan on palveluiltaan lähes ylivertainen. Upea kirjasto, Ulpukka, urheilupuisto,
luontopolut, viheralueet, venesatama sekä
kaupallisella puolella kaikki, mitä voi tarvita,
hän luettelee.
Kun Hurme etsi miehensä kanssa vuonna
2010 uutta asuntoa, rakenteilla ollut Vason
Keonraitti teki vaikutuksen täyttämällä
kaikki vaaditut kriteerit. Muutto tapahtui välittömästi talon valmistuttua, ja tänä vuonna
he juhlistavat siis jo kymmenettä vuotta
vasolaisina ja raisiolaisina.
– Halusimme kodin, josta olisi kävelymatka
kaikkialle, ja johon ei olisi heti tulossa suuria
remontteja, Hurme kuvailee.
Aiemmin kodin sijainti vaihtui tiuhaankin,
sillä Hurmeen puolison paljon liikkumista vaativa työ vei vuosien varrella ympäri
maailmaa. Raision lisäksi tutuksi ovat tulleet
Syyria, Israel, Egypti, Namibia, Belgia, Helsinki, Kirkkonummi, Hämeenlinna – sekä Turun
ydinkeskusta, Hepokulta, Juhannuskukkula ja
Laukkavuori.
– Olemme tottuneet asumaan monenlaisissa paikoissa ja viihdymme aina siellä, missä
koti on. Keonraitti on ollut meille positiivinen kokemus, Hurme toteaa iloisena.

”KAIKKI KIVA EI NÄY
OHIKULKIJALLE”
Mikä miellyttää ympäri maailmaa asunutta
ja paljon nähnyttä reissaajaa asuinkaupungissaan eniten? Vierailevalle ulkopaikkakun-

Ulla-Elina Hurme
kehuu Raision kauniita
ulkoilualueita.

talaiselle Hurme ainakin näyttäisi ensimmäisenä Raision kauniita viheralueita.
– Veisin ehdottomasti kesäkuun alussa katsomaan alppiruusupuistoa, jota tullaan ihailemaan muualtakin Suomesta. Keskuspuisto
on koko kesän todella näkemisen arvoinen,
kuten myös monet pienemmät viheralueet.
Muutenkin Hurme suosittelee Raisioon
tutustumista vaikkapa kotimaanmatkailun
kohteena. Vain ostoksilla käyvältä tai läpikulkumatkalaiselta jää huomaamatta monet
kaupungin kiinnostavista puolista.

Pintaraapaisun sijaan Raisioon kannattaa
tutustua ajan kanssa. Silloin kaupunki voi
paljastaa jopa harvojen tietämiä salaisuuksiaan.
– Keskiaikaisen kivikirkon äärellä olevalla
hautausmaalla on ihana puisto mietiskelypolkuineen ja Ikirauhan kallioineen. Arkkitehti Bey Hengin suunnittelemaa kokonaisuutta käydään katsomassa ulkomailtakin.
Ja uutta on se, että hautausmaan reunalta
voi lähteä kirsikkakierrokselle ja viettää
hanamia.

kuva Raision kaupunki

”Veisin ehdottomasti kesäkuun
alussa katsomaan
alppiruusupuistoa,
jota tullaan ihailemaan muualtakin
Suomesta.”
ULLA-ELINA HURME

Alppiruusupuisto sijaitsee
Kirkkoväärtinkujan päässä
Raision lukion takana.
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Kulttuuritarjontaa Raision
keskustan tuntumassa.
Pääkirjasto ja auditorio
Martinsali.

”Raisiohan on
palveluiltaan
lähes ylivertainen.”
ULLA-ELINA HURME

VAIHTOEHTO OMAA
PIHAA KAIPAAVILLE
Frälsintiellä sijaitsevan Vaso-kohde Keskusrivin pihalla maasta erottuvat ensimmäiset
hennot kevätkukat. Keskusrivi on sijainniltaan poikkeuksellinen, sillä näin lähellä
kaupungin keskustaa ja palveluja on mahdollisuus rivitaloasumiseen ja omaan pihaan
vain harvoin.
Keskusrivissä on viime vuonna uusittu
piha-alueita ja ehostustyötä jatketaan vielä
tänä vuonna. Asukasdemokratia on erityisen tärkeää yhteisten tilojen parannustöissä,
sillä vasolaiset saavat itse osallistua ympäristönsä kehittämiseen haluamaansa suuntaan.
Asukkaiden omia toiveita ja mielipiteitä
kuunnellaan tarkkaan uudistuksia suunnitellessa.
Myös Ulla-Elina Hurme pitää asukkaiden
osallistumismahdollisuutta Vasossa erittäin
arvokkaana asiana. Hurmeella on asiasta
henkilökohtaista kokemusta, sillä hän on aikaisemmin itse toiminut asukastoimikunnan
puheenjohtajana kolmen vuoden ajan.
– Vasossa osallistumalla voi oikeasti vaikuttaa asioihin. Asukkaiden kannattaa käyttää
vaikutusmahdollisuuksiaan vielä enemmänkin hyväkseen, hän kannustaa.
RAISION UUSI MELODIA
Vuoden 2020 loppupuolella valmistuva
Melodia on tuorein lisäys Raision Vaso-kohteisiin. Vason toimitusjohtaja Maria Aspalan
mielestä Raisio onkin tällä hetkellä erittäin
houkutteleva kohde sekä rakennuttajille
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että asukkaille.
– Asukkaamme arvostavat palveluiden
läheisyyttä ja hyvää saavutettavuutta eri
liikennevälineillä. Joukkoliikenneyhteydet
ovat erinomaiset sekä Raision sisäisesti että
naapurikaupunkeihin, Aspala toteaa.
Uudessa Melodiassa on satsattu myös
talon sisäisiin monipuolisiin, nykyaikaisiin
palveluihin. Asuntoja löytyy kompakteista
32 neliön yksiöistä aina tilaviin 76-neliöisiin
kolmioihin, ja niitä suunnitellessa on huomioitu erilaisten asujien tarpeet.
– Olemme panostaneet esimerkiksi
sähköautojen käytön mahdollistamiseen.
Melodiaan tulee seitsemän latauspistokkeellista autopaikkaa autokatoksiin ja siellä
on myös huoltopiste sekä säilytystilaa yli 80

Vason Keskusrivi on
lapsiperheelle täydellisellä
sijainnilla Frälsintiellä.

polkupyörälle.
Vason asuntopäällikkö Tiina Arnivaaran
mukaan Melodian asuntoja on myyty
nopeasti, mutta varsinkin yksiöitä on vielä
jonkin verran jäljellä.
– Yli puolet asunnoista myytiin jo tammi- ja
helmikuun aikana. Kaikkein suosituimpia
ovat olleet 3h+kt+s asunnot sekä ylempien
kerrosten asunnot.
Entä miten Melodia on muuten saanut
musikaalisen nimensä? Arnivaara paljastaa,
että nimi sisältää hauskan pienen viittauksen
tontin historiaan.
– Paikalla toimi aiemmin vuosikymmeniä
Music bar -niminen ravintola. Rakennus
purettiin, kun Melodian rakennustyöt aloitettiin loppukesästä 2019.

Raision historiaa

V

OIMAKKAANA kasvukaupunkina tunnetun Raision asukasluku on noussut Suomen kunnista suhteellisesti eniten sotien jälkeen.
Koko 1900-luvun aikana sen asukasmäärä yhteensä peräti 11-kertaistui.
Yksi syy Raision hyvään menestykseen on sen vilkas elinkeinoelämä.
Esimerkiksi elintarvikkeita valmistava
Raisio Oyj ja suuret kauppakeskitty-

Raision hyvin hoidetut
viheralueet odottavat
kesän tuloa.

mät ovat vauhdittaneet kaupungin
kasvua. Raisiossa sijaitseva kauppakeskus Mylly on Suomen toiseksi suurin
Uudenmaan ulkopuolella toimiva
kauppakeskus.
Pitkästä historiasta ajalta ennen
IKEAa, Myllyä tai Elovenaa kertoo puolestaan Raision keskiaikainen kivikirkko.
Ensimmäinen maininta Raisiosta kirkkopitäjänä on jo vuodelta 1292.

Tällä palstalla
tutustutaan Vaso-alueisiin.
Lähesty meitä sähköpostilla
osoitteeseen vaso@vaso.fi,
mikäli haluat esitellä omaa
asuinaluettasi.
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• teksti ja kuvat SANNA TUOMI

Pikkutalo-blogia
pitävä Sanna
Tuomi antaa
vinkkejä parvekkeen sisustamiseen.

Parvekkeesta kesäkeidas
Parvekkeelle on helppo loihtia pienellä vaivalla ja budjetilla viihtyisä kesähuone.
Kekseliäisyys ja vanhat tavarat ovat omiaan luomaan kodikkaan tunnelman ja jos
parveke on lasitettu, voi sisätiloista lainata huoletta muutamia kalusteita kesäolohuoneeseen.

K

UORMALAVOISTA ON helppo
rakentaa sohva tai aurinkopeti
sahaamalla ne sopivan kokoisiksi
ja maalaamalla. Patjan voi löytää
hyvällä tuurilla vaikka ekotorilta ja päällinen
on yhdellä saumalla valmis. Tyynyt ja peitot
viimeistelee oleskelupaikan ja kaikkien
tekstiilien valinnassa kannattaa varmistaa
auringonkestävyyskerroin. Aurinko on
yllättävän kova haalistamaan kankaita, eikä
ole kovinkaan ekologista uusia patjan ja
tyynyjen päällisiä vuosittain.
Vanhat tuolit ja jakkarat saavat maalipinnan myötä uuden elämän. Vaikka ne eivät
kestäisi enää istumista, pöytätasoina ne
toimivat silti moitteettomasti. Myös kesäkukat viihtyvät korkeammalla, jos parvekkeen
etureuna on umpinainen.
Parvekkeen sisustusta suunnitellessa on
hyvä miettiä myös miltä parveke näyttää
sisältä katsottuna. Haluatko hillityn, vain
muutamia värejä toistavan kukinnan vai
annatko parvekkeesi räiskyä kaikissa kesän
väreissä. Kannattaakin tehdä lista kasveista
ennen puutarhamyymälään ja kangaskauppaan lähtöä.
Yrtit viihtyvät säilytysvaunuissa ja lokerikoissa koko kesän ja voit istuttaa ne vierekkäin vaikka isoihin foliovuokiin, jolloin kasteluvesi ei valu hukkaan parvekkeen lattialle ja
matolle. Erikoisen näkösuojan parvekkeelle
saa banaanista, joka voi kasvaa jopa kaksimetriseksi kesän aikana.
Parvekkeella viihtyy myös oliivipuu joka
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kestää yllättävän hyvin myös pikkupakkasia.
Puulaatikot ovat käteviä somisteita vähän
arkisimmille ruukuille ja ämpäreille, pidä siis
silmät auki kirppiksillä.
Jos haluat toteuttaa hyötypuutarhan,
kannattaa perunoiden lisäksi kokeilla mm.
lehtikaalia, amppelimansikkaa, ananassalviaa,
rosmariinia, ruohosipulia, oreganoa, laakeria,
timjamia ja minttua. Merkitse vähän vieraammat kasvit istutusvaiheessa nimikylteillä
niin muistat mihin niitä voi käyttää. Viinimarjapuu viihtyy mainiosti monivuotisena
parvekkeella ja tuottaa satoa. Kokeile myös
ämpäriperunoiden kasvatusta.
Äläkä unohda lyhtyjä ja valaistusta.
Pattereilla toimivat ulkovalosarjat tekevät
parvekkeesta kutsuvan ympäri vuoden.
Niin vappuna kuin samettisena elokuun
iltanakin on ihana sytytellä lyhtyjä ja kääriy-

tyä lämpimään huopaan.
Otetaan parvekkeen neliöt käyttöön ja
nautitaan kesästä!

www.pikkutalo.com

• teksti MIIKKA RUSI • kuva ISTOCK

Liedon
ydinkeskustaan
valmistuu uusia
Vaso-koteja
Uudiskohde Liedon Jokihelmi valmistuu Liedon
keskustaan joulukuussa 2020. Jokihelmeen rakennetaan kaikkiaan 27 uutta kotia – pienimmät ovat
kompakteja 32,5-neliöisiä yksiöitä ja isoimmat
67-neliöisiä kolmioita. Talon lasitetuilta parvekkeilta
voi ihailla kulttuurihistoriallista Aurajoki-maisemaa.

Helppo niksi:

Kasvata
potut ämpärissä!
Perunoiden kasvattamiseen ei välttämättä
tarvita omaa kasvimaata. Tällä ohjeella
voit kasvattaa itsellesi omat uudet
perunat helposti ämpärissä.

1
2
3
4
5
6
7

Idätä perunoita pari viikkoa sisällä valoisassa paikassa,

8

Kun pari kuukautta on kulunut,
voit korjata sadon.

LIEDON KESKUSTAN monipuoliset palvelut ovat lähellä ja
lisäksi alueen kulkuyhteydet ovat erinomaiset: lähin bussipysäkki sijaitsee näköetäisyydellä ja Turun keskustaan ajaa
autolla noin 20 minuutissa.
LIEDON JOKIHELMI on yksi viidestä alueelle rakennettavasta
5-kerroksisesta uudisrakennuksesta. Talojen yhteyteen rakennetaan parkkihalli.
Tee järjestysnumerohakemus Lietoon ja jätä
meille asuntohakemus: www.vaso.fi/hakemus
1h+kt 32,5 m2
Asumisoikeusmaksu alkaen 16 373 €
Käyttövastike 398,75 €/kk
Karjatie 12 b, 21420 Lieto

kunnes idut ovat noin sentin mittaisia. Suihkuttele
idätettäviä mukuloita välillä.
Tee ämpärin pohjaan reikiä, jotta liika kasteluvesi
pääsee valumaan pois. Ämpärin koko tulee olla
vähintään kymmenen litraa.
Laita ämpärin pohjalle kerros ruukkusoraa tai
pieniä kiviä ja sen päälle 20 senttimetriä multaa.
Laita pari perunaa mullan pinnalle, ja peitä 10
senttimetrin multakerroksella. Kastele.
Huolehdi, ettei viljelmä kuivu. Lannoitetta ei
tarvita, jos multa on uutta ja suoraan pussista.
Potut eivät kestä yöpakkasia, joten ota ämpäri
hallanvaaran aikaan sisälle.
Lisää multaa, kun varret ovat kasvaneet noin
10 senttiä pitkiksi. Riittää että vain latvat jäävät
näkyviin. Toista multaus aina, kun varret ovat kasvaneet uudet 10 senttiä, kunnes astia on täynnä.
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Vasolla on takanaan pitkä ja
hieno historia. Siihen mahtuu
useita merkittäviä virstanpylväitä,
jotka ovat kehittäneet yhtiötä
ja rakentaneet pohjaa
tulevaisuudelle ja jatkuvasti
paremmille kodeille.

Vason kolme
vuosikymmentä

1992
Vason hallinto ja toimipaikka Turun
ylioppilaskyläsäätiössä.
Pekka Peltomäki toimitusjohtajaksi.
Teija Lamminen aloittaa hallinto
sihteerinä.

1990

Vaso rakentaa kahdeksan
kiinteistöä.

Asumisoikeuslakia valmistellaan.
Sato-Taso ja YH-Rakennuttajat
perustavat Vason.

1994

1991
Turun kaupunki Vason pää
omistajaksi.
Ensimmäinen kohde, punatiilinen
Kreulankartano, valmistuu Halisiin ja
on Suomen toinen asumisoikeustalo.
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Tulorajat poistetaan.

1996
Muutto Rauhankadulle.
Tiina Arnivaara aloittaa Vasolla.
Vasolla 1 307 asumisoikeusasuntoa.

”Kovin pitkälle meneviä
ennusteita en halua tehdä,
koska maailma muuttuu
lujalla vauhdilla. Uskon kuitenkin, että jatkamme toimintaamme noin 250 asunnon
vuosivauhdilla. Kysyntä on
tietysti se, joka määrää,
miten paljon ja minkälaisia
asuntoja tehdään.”

2015
Kotivasolehden kansi
joulukuussa
2004

PEKKA PELTOMÄKI
Turun Päivälehti
17.4.1996

Kaikki kohteet Vason oman
isännöinnin piiriin.
Henkilökunnan määrä nousee
kahteentoista.

Vason
mainos
vuodelta
2005

2018
2004
Laajakaistayhteydet kaikkiin Vason
asuntoihin.

Vason oma
puhelinkortti
vuodelta 1996

2006
Varallisuusrajat poistuvat 55 vuotta
täyttäneiltä.

Ensimmäinen täysin savuton
kiinteistö Prinssi valmistuu Kaarinan
keskustaan. Lokakuusta alkaen
uudet sopimukset ovat savuttomia.
Rauhankadun toimiston remontti.
Ensimmäiset sähköautojen latauspisteet Moision Kankaristonriviin.
Vasolla on 2 662 huoneistoa ja
106 kiinteistöä.

2008
Vaso alkaa itse isännöimään osaa
kiinteistökannasta.

2011
Hirvensalon Kukolaan valmistuu Vason
ensimmäinen uudiskohde, jossa on
maalämpö.

1997
Vason ensimmäinen paritalokiinteistö
valmistuu Raision Kaanaan
asuntomessuille.

2019
Pekka Peltomäki jää eläkkeelle ja
Maria Aspalasta tulee toimitusjohtaja.

Ilmoitus
Turkulaisessa
1999

Huoneistotieto.fi-palvelu otetaan
käyttöön.

2020
Asuntojen virtuaalinäytöt aloitetaan.

2013
Soinisten passiivienergiatalot
valmistuvat Naantaliin.

Vasolla on 2 688 asuntoa ja 107
kiinteistöä.
Rakenteilla ovat uudiskohteet
Melodia Raision keskustassa ja
Liedon keskustan Jokihelmi.
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• teksti SARI LOMMERSE • kuva UNSPLASH

Vasolla käynnistyy tänäkin vuonna useita perusparannushankkeita. Hyvin suunniteltu perusparannus menee läpi
sujuvasti ja asukkaille mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen.

VUONNA 2020
PERUSKORJATTAVAT
TALOYHTIÖT

Perusparannus
suunnitellaan
tarpeet huomioiden

P

INFOA ASUKASKOKOUKSISTA
JA HUONEISTOTIETO.FI:STÄ
Seuraavassa vaiheessa tehdään tarkempi
tekninen tarkastus kohteeseen ja tiedotetaan asukkaita perusparannuksesta huoneistotieto.fi:ssä. Hankkeen aikana portaali
on etenkin isännöitsijälle tärkeä viestintäkanava asukkaiden suuntaan.
– Viemme tiedottamista jatkuvasti enemmän sähköiseen kanavaan, sillä sen kautta
tietoa saadaan asukkaille mahdollisimman
nopeasti ja se kokoaa yhteen taloyhtiötä
koskevan informaation. Esimerkiksi aikataulut ja urakoitsijan viikkotiedotteet ovat
siellä asukkaiden saatavilla koko hankkeen

Perusparannus aikajanalla
Asukaskokous:
hankkeen
läpikäynti

Tiedotus
asukkaille
huoneistotieto.fi:ssä
kk 1

kk 2

kk 3

kk 5

Työmaakokoukset noin
neljän viikon
välein

kk 6

kk 7

kk 8

Perusparannus
alkaa

Asukkaille
aikataulutieto
huoneistokohtaisesta etenemisestä

Viimeistelyt suunnitelmiin

1 vuosi
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ajan.
Vuosikierron mukaisissa asukaskokouksissa käsitellään ja keskustellaan perusparannuksen vaikutuksesta ja sisällöstä. Kun
suunnitelmat on viimeistelty, käynnistetään
kilpailutusprosessit. Urakoitsijavalinnan
jälkeen pidetään asukaskokous, jossa urakoitsija esittäytyy ja kertoo, miten hanke
etenee. Tavoitteena on, että vähintään noin
kaksi kuukautta ennen hankkeen alkamista
asukkailla on tieto remontin asuntokohtaisesta etenemisestä.
Perusparannuksen aikana pidetään noin
neljän viikon välein työmaakokous, jossa on
mukana kohteen asukasedustaja.
– Työmaakokouksissa käydään läpi työmaan
etenemistä, aikataulua ja asukkailta tulleita
kommentteja. Asukkaat saavat isännöitsijältä
ja Vason asettamalta valvojalta informaatiota koko hankkeen ajan. Asukkaita kannustetaankin olemaan yhteydessä isännöitsijään
tai valvojaan mikäli jotain kysyttävää hankkeesta ilmenee, Heinonen sanoo.
Keskimäärin taloyhtiön perusparannus
kestää kymmenen kuukautta ja asuntokohtainen kesto on noin neljä viikkoa.

Asukaskokous: urakoitsija esittäytyy ja
kertoo hankkeen
etenemisestä

Kilpailutusprosessit
käyntiin

kk 4

Käynnistyy kesällä/syksyllä:
Kappakuja, Halinen
Myllymatinsato, Halinen
Ahterikatu 10, Majakkaranta
Reelinkikatu 5, Majakkaranta

myös toiveita, joita huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.
Yleensä perusparannukseen kuuluvat
keittiöiden ja kylpyhuoneiden uusiminen
sekä yhteisten tilojen, julkisivujen, pihojen
ja leikkipaikkojen kunnostus. Kiinteistöihin myös asennetaan täyssähköautojen
latauspisteitä ja päivitetään perinteiset
lämmityspistokkeet etäohjattaviksi. Osana
perusparannuksia öljylämmitys vaihdetaan
maalämpöön.

ERUSPARANNUKSEN TARPEEN
arviointi on ajankohtaista, kun kiinteistö täyttää 20 vuotta. Silloin kartoitetaan kiinteistön yleiskuntoa,
energiatehokkuutta sekä korjaushistoriaa, ja
sen pohjalta päätetään korjauksen ajankohta. Kiireysjärjestys muotoutuu kiinteistöissä
olevien tarpeiden mukaan.
– Perusparannuksen tarpeeseen vaikuttavat kiinteistön ikä, sen tekniset järjestelmät,
tehdyt korjaukset menneiltä vuosilta sekä
isännöitsijän saama palaute huollolta ja
asukkailta. Märkätilat ovat kriittisin tarkastelunkohde, ja tänä vuonna sateinen talvi
on tuonut ongelmia kattoihin – nämä kiilautuvat kärkipäähän. Kiinteistöistä halutaan
pitää hyvää huolta, kiinteistöpäällikkö Teppo
Heinonen sanoo.
Perusparannuksen suunnittelu kestää
yleensä noin vuoden ensimmäisistä kartoituksista urakan aloitukseen. Suunnittelua
ja parannustarpeiden kartoitusta tehdään
yhdessä isännöitsijän kanssa asukkailta tullut
palaute huomioiden.
– Asukkailta saamme arvokasta loppukäyttäjätietoa kiinteistön asioista ja mahdollisista
kunnostustarpeista. Heiltä saamme kuulla

Suunittelun
aloitus ja
tarpeiden
määrittely

Parhaillaan käynnissä:
Laitainen, Hirvensalo

kk 9

kk 10

kk 11

kk 12

kk 13

kk 14
15

VA S O L U KUI N A

Vason vuoden 2019
toimintakertomus näyttää
positiivisia signaaleja
yhtiön liiketoiminnasta.

TULOT
Vastikkeet

Takana on
jälleen yksi
onnistunut
Vaso-vuosi

88,8 %

Liikevaihto 2019

23 758 911,62 €
Vuokrat

5,9 %
Käyttökorvaukset

5,3

%

VASON LIIKEVAIHTO nousi 0,6 prosenttia
edelliseen vuoteen nähden. Keskimääräinen
käyttövastike pysyi vuoden 2018 tasolla.

Hallinto
Muut
hoitokulut

MENOT

5%

Kiinteistöjen kulut

0,2 %

Käyttö ja
huolto

9,3 %

Ulkoalueiden
huolto

3,5 %

Siivous

1,5 %

13 429 034,10 €

Henkilöstökulut

901 427,52 €
Muut henkilösivukulut

1,5 %

Palkat ja
palkkiot

Eläkekulut

Lämmitys

81 %

18,2 %
Korjaukset

40,4 %

Kiinteistövero

4,9 %

Vuokrat

0,1 %

Jätehuolto

4,8 %

Vesi- ja
jätevesi

7,5 %

Verotusperusteisten
varausten muutos

2 386 617,42 €
Suunnitelman
mukaiset poistot

6 247 796,50 €

Sähkö

3,2 %

Vahinkovakuutukset

1,4 %

Lue Vason toimintakertomus 2019
osoitteessa vaso.fi/toimintakertomus2019
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Rakennamme
parhaillaan kompakteja
citykoteja Raisioon
Syyskuussa 2020 Raision keskustan paraatipaikalla avaavat
ovensa uudet modernit Vaso-kodit. Uudiskohteemme Raision
Melodia tarjoaa asukkailleen keskusta-asumisen parhaat puolet:
hyvät kulkuyhteydet, monipuoliset palvelut, sijainnin rauhallisen
sivukadun varrella, vehreän ympäristön sekä monipuoliset
harrastusmahdollisuudet kävelyetäisyyden päässä.
Olemme valinneet koteihin laadukkaat, ajattomat pintamateriaalit, ja lisää
mukavuutta asumiseen tuovat lasitettu
parveke, vesikiertoinen lattialämmitys
sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto.
Kaikkien Vaso-kotien vastikkeisiin kuuluu 100 M/10-laajakaista ja toivotamme myös lemmikit tervetulleiksi.

l h+kt 32 m2
Tornikatu 15, 21200 Raisio
8-kerroksinen asuinkerrostalo,
51 asuntoa
Asumisoikeusmaksu alkaen 15 060 €
Käyttövastike alkaen 416 €/kk
Vastike sisältää 100 M laajakaistan.
Melodia on täysin savuton kiinteistö.
Tutustu kohteeseen vaso.fi/melodia.

Kiinnostuitko Raision Melodiasta?
Kysy meiltä lisää: puh. 02 2747002 tai vaso@vaso.fi

facebook.com/vasokoti

instagram.com/vasokoti

Elämäsi
kokoinen
koti

