KOTIVASO
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n asukaslehti • syksy 2020

Tulevaisuudessa
Pääskynlinnassa
tuotetaan omaa
aurinkoenergiaa
Unikossa
odotellaan
jo kesän
kukkaloistoa

Piipahdimme kylässä
Anitan ja Jarmon luona Raisiossa

MELODIA
ON SAANUT
ASUKKAANSA

A

SUMISOIKEUSLAIN uudistamiseen
tähtäävä lakiesitys on eduskunnan
käsittelyssä syksyllä 2020. Esityksen
kolme tärkeintä uudistettavaa asiaa olisivat
asukasvalinta (järjestysnumero), asukashallinto ja rajoituksista vapauttaminen.
Lehdissä eniten tilaa on saanut rajoituksista vapautuminen eli tappiollisista
kiinteistöistä luopuminen. Valitettavan
usein faktatieto on ollut unohduksissa, ja
julkisuudessa esiintyneiden joukkoirtisanomis- ja hintahäätöväitteiden perusteena vaikuttaa olevan, että asumisoikeus
asuntoja omistavat tahot alkaisivat
rahastaa asunnoilla, ja saisivat asukkaat
lähtemään nostamalla vastikkeita kohtuut
tomasti. Vason asukkailla ei ole syytä huoleen joukkoirtisanomisesta tai laajasta
kiinteistöjen muuttamisesta vuokrataloiksi.
Perustelen alla miksi:
1. Valtaosan asumisoikeusasunnoista
omistavat Vason kaltaiset yleishyödylliset
asumisoikeusyhtiöt. Niiden tarkoituksena on lainsäädännön ja yhtiöjärjestysten
mukaan tarjota kohtuuhintaista asumista.
Rahastaminen kiinteistöillä johtaisi tilanteeseen, jossa yhtiöt toimisivat omaa tarkoitustaan vastaan.
2. Yhtiö ei pystyisi jakamaan tehokkaasti
kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa, koska yleishyödyllisiä yhtiöitä koskee voitonjakorajoite. Lisäksi lakiehdotuksen mukaisesti myynnistä saatavan voiton on jäätävä

asumisoikeusyhtiölle ja se on huomioitava
seuraavien vuosien vastikkeissa.
3. ARA valvoo asumisoikeusyhtiöiden
käyttövastikkeiden määrittelyä kohdekohtaisesti. Valvonnan vuoksi ylisuurien vastikkeiden periminen ei olisi mahdollista.
4. Asumisoikeusasukkaan olisi mahdollista jatkaa asumista vuokrasopimuksella tai
lunastaa asunto itselleen, mikäli kiinteistö
muutettaisiin asunto-osakeyhtiöksi. Tällöin
luonnollisesti joukkoirtisanominen ei tule
kyseeseen.
5. Kriteerit kiinteistön muuttamiseksi
muuhun tarkoitukseen kuin asumisoikeuteen ovat tiukat. ARA harkitsee sitä vain,
mikäli kiinteistön asumisoikeusasukkaista
on jäljellä yksi neljäsosa eli yli 75 % asunnoista ovat tyhjiä tai vuokrattuja, kiinteistö on tappiollinen, taloudelliset vaikeudet
johtuvat haastavasta asuntomarkkinatilanteesta, ei omistajan toiminnasta ja omistaja on ryhtynyt taloutta tervehdyttäviin
toimiin.
Voidaan todeta, että Vason markkinaalueella asumisoikeusasunnoille on kysyntää. Olemme lisäksi viime vuosina lisänneet kiinteistöjen ja asuntojen korjauksia
pienempien remonttien sekä peruskorjausten myötä.
Vastikekehityksemme on useita vuo
sia ollut alle kiinteistöjen ylläpidon kus
tannusten kehittymisen. Tulevaisuuden
skenaarioilla laajamittaisesta asumisoikeusasuntojen siirtymisestä muuhun käyttöön ei Vason kohdalla ole totuuspohjaa.
Haluan kiittää Vason yhteistyöelimen ja
erityisesti Pekka Paatosen panosta Vason
asukkaiden kannan esiin tuomisessa lain
valmistelussa.
Toivon kaikille reipasta talvea. Toivottavasti mahdollisimman moni ehtii nauttimaan kauniista luonnosta ja ulkoilemaan
vaikkapa Kotivason retkikohdevinkkien
paikkoihin.
Maria
Lue lisää asumisoikeuslain
uudistamisesta vaso.fi/ajankohtaiset.
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Anna
parvekkeen
kukoistaa
talvellakin
Parvekkeella voi olla vihreyttä ja vehreyttä myös talvisin. Havukasvien
lisäksi esimerkiksi jouluruusu ja hyasintti viihtyvät hyvin ulkosalla.
• teksti SARI LOMMERSE • kuvat VIHERLASSILA

M

ONET KASVIT pärjäävät parvekkeella pakkasellakin.
– Joulun alla markkinoille tulee pieniä kuusia ruukuissa ja pallonmuotoisia puksuksia. Niitä voi istuttaa
kauniisiin ruukkuihin tai muoviruukun
päälle voi laittaa juuttikankaan. Myös
havuilla ja muilla oksilla, kuten peikonpähkinällä ja punamarjaisella ilexillä (pihaorjanlaakeri) voi koristaa parveketta,
kauppiaspuutarhuri Silja Lassila Viherlassilasta vinkkaa.
Myös calluna eli aitokanerva on hyvin
sään vaihteluita kestävä vaihtoehto. Joulun kukat hyasintti ja jouluruusu viihtyvät
jopa paremmin ulkoilmassa kuin sisällä.
– Jouluruusun voi viedä ruukkuineen
ulos ja keväällä istuttaa maahan. Se kestää hyvin kylmää ja jäätymisenkin, viisi
astetta pakkasta on sille ihan ok. Parvekkeella ei yleensä ole kovia pakkasia.
Hyasintistä on saatavilla nykyisin paljon
eri lajikkeita.
– Hyasinteista on ihania uusia sävyjä,
kuten aprikoosi, purppura ja hento vaaleanpunainen. Keltainenkin on tosi kiva,
mutta se sopii paremmin kevääseen.
Havupuiden ja muiden ruukkukasvien
juurelle voi laittaa vaikka sammalta tai
kauniita kiviä katteeksi. Kaiken kruunaa
tietenkin koristevalot. Uutta ovat maljakkovalot.
– Tukevia kuivakukkia ja heiniä voi laittaa
maljakkoon ja pohjalle patterilla toimivan maljakkovalon. Osa maljakkovaloista
on vedenkestäviä, ja niitä voi käyttää
sekä sisällä että ulkona.
Kasveja kannattaa kastella niin kauan
kuin lämpötila pysyy plussan puolella.
Pakkasessa multa jäätyy ja kasvit menevät lepotilaan.

Jouluruusu kestää
hyvin kylmää.
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Vaso istutti
uusia puita
Hirvensalon
arboretumiin

P

UUN PÄIVÄNÄ 27.9. istutettiin
kaksi Vason lahjoittamaa puuta
Hirvensalon arboretumiin.
Istuttamalla puut yhteistyössä Hirvensalo-seuran kanssa Vaso haluaa vaikuttaa
viihtyisään asuinympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillintään. Istutetut suomenja ruotsinpihlajat ovat myös osa Vason
30-vuotisjuhlavuotta.
Hirvensalo-seuran Suomi 100 arboretum -hanke käynnistyi Suomen täyttäessä 100 vuotta. Istutusalue sijaitsee kevyenliikenteen väylän varrella lähellä Wäinö
Aaltosen koulua.
Vasolla on Hirvensalossa paljon asumisoikeuskoteja, joten alue on luonteva
paikka lahjoitetuille puille. Puut kävivät
istuttamassa hallituksen puheenjohtaja
Konsta Weber ja toimitusjohtaja Maria
Aspala.

Pihakalusteet
ilahduttavat pihoilla

M

ONIEN VASO-kiinteistöjen
pihoilla on puutarhakalusteita
asukkaiden käytössä. Kesällä
kalusteet hankittiin mm. paritalo Taatilankeidas II:een Lietoon sekä ilahduttamaan Turussa Tavastinmäen Mamsellin
ja Kaarinassa Hoviherra III:n kerrostalojen pihoja.
Kalusteista on tullut paljon positiivista
palautetta. Asukkaat ovat olleet etenkin
nyt korona-aikana tyytyväisiä, että he
ovat voineet kokoontua turvallisesti
ulkoilmassa viettämään aikaa yhdessä.
Asukastoimikunta voi esittää isännöitsijälle puutarhakalusteiden hankkimista
kiinteistön pihalle.

Hyödynnä
Viherlassilan
asukasetu

Viherlassila tarjoaa Vason asukkaille
10 % alennuksen kaikista normaalihintaisista kasveista ja tarvikkeista.
Asukasedun voi ottaa käyttöön
huoneistotieto.fi-palvelussa.

kuva VIHERLASSILA

S UOMI 100 -JUHLAVUODEN kunniaksi istutetut
pionit ilostuttavat edelleen Vason kiinteistöjen
pihoilla. Juhlakukaksi valikoitui valkoinen
Shirley Temple -pioni. Istutuksesta
vastasi Vason yhteistyökumppani Viherlassila.
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VA SO - KOT I
• teksti MIIKKA RUSI • kuvat PIRITA AHO

Mariannen ja Lassen
rivitalokotiin Vason
Unikossa ilmestyy
kesäisin käyttöön yksi
ylimääräinen huone:
kukkaistutusten
koristama idyllinen
takapiha.

Takapihan
kesäparatiisi
J

OSKUS NIMI todella on enne.
Kun unikkoja rakastava intohimoinen kukkaharrastaja
Marianne Aho näki vuoden
2018 alussa valmistuneen
Vason uuden kiinteistön
Unikon, ei hän voinut kuin
ihastua paikkaan heti ensikohtaamisella.
– Tämä on niin loistavalla paikalla ja tänne
on sattunut todella kivoja naapureita. Ja se
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on tietysti tärkeää, että täällä on minulle
tarpeeksi multaa ja pihaa laitettavaksi.
Ohikulkija huomaakin heti, että
Marianne on viihtynyt ulkona sormet
mullassa, sillä sekä asunnon etu- että
taka-piha ovat istutuksineen varsinaisia
katseenvangitsijoita.
– Meillä tämä on oikeastaan sukuvika,
sillä kaikki mummut ja serkutkin ovat kukkaihmisiä. Pakko myöntää, että itse olen
ehkä kaikkein eniten, Marianne naurahtaa.

”PIDÄN VÄREISTÄ KAIKESSA”
Erityisesti kodin takapiha ja sen viihtyisä
terassi on tärkeä paikka Mariannelle, hänen puolisolleen Lasselle ja Dino-koiralle.
Piha on heille kuin oma pieni kesäinen
paratiisi, jossa kukkaistutukset hehkuvat
täydessä väriloistossaan perhosten ja
muiden pölyttäjien herkuttelessa ympärillä.
– Jotkut haluavat käyttää istutuksissaan
vain muutamaa tiettyä väriä, mutta itse

Mariannen ja Lassen
piha on varsinainen
kesäparatiisi värikkäine
kukkaistutuksineen.
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olen aina halunnut kaikkia värejä. Pidän
väreistä kaikessa: vaatetuksessa, sisustuksessa ja myös kukissa, Marianne kertoo.
Unikko on Mariannelle ja Lasselle ensimmäinen kokemus rivitalosta ja asumisoikeusasumisesta. Aiempaa kokemusta
pariskunnalla on sekä lyhyesti kerrostaloasumisesta että omakotitalosta noin 30
vuoden ajan.
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– Omakotitalo tuli remontoitua käytännössä lattiasta kattoon pariinkin otteeseen. Pidämme siitä, että täällä on huolettomampaa. Jos jääkaappi hajoaa, niin Vaso
tuo uuden, Lasse kiittelee.
Halutessaan pääsee myös hieman
nikkaroimaan, kunhan asiasta sopii ensin
isännöitsijän kanssa ja noudattaa Vason
muutostyöohjeita. Viihtyisän terassin

katoksineen Lasse sai esimerkiksi toteutettua niin, että se ei ole kiinnitettynä
osaksi talon rakennetta.
LUONTO
TULEE LÄHELLE
Ulkoilmassa viihtyvälle pariskunnalle
myös kodin vierestä löytyvä metsäalue
on ahkerassa käytössä ja keskeinen tekijä

”Jotkut haluavat
käyttää istutuksissaan vain muutamaa
tiettyä väriä, mutta
itse olen aina
halunnut kaikkia
värejä. Pidän väreistä
kaikessa: vaatetuksessa, sisustuksessa
ja myös kukissa.”
MARIANNE AHO

Lasse on rakentanut
takapihalle viihtyisän
laudoitetun
terassin.

alueen viihtyisyydessä. Hyviä ulkoilumaastoja arvostaa myös 8-vuotias kultainennoutaja Dino.
– Kävelen joka aamu viiden kilometrin
lenkin. Täällä metsä alkaa melkein oven
vierestä ja siellä on hyvät kuntoradat,
Lasse kehuu.
Eivätkä Mariannen huikeat kukkaistutukset muuten suinkaan ole ainoa

luonnosta muistuttava elementti aurinkoisessa Vason Unikossa. Lähimetsässä
viihtyvät myös monet urbaanin elämän
läheisyyteen tottuneet eläimet.
– Siellä voi nähdä aamuisin koko kirjon
eläimiä. Vastaan tulee säännöllisesti
esimerkiksi peuroja, metsäkauriita, kettuja,
mustarastaita ja oravia, Lasse vinkkaa.
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• teksti MIIKKA RUSI • kuvat VALENTINA MORALES BUSCHMANN

Lieto tarjoaa
jokaiselle
jotakin
Liedon Metsolassa limittyvät
historiallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt ja nykyaikainen,
energiaviisas asuinrakentaminen.

Tällä palstalla tutustutaan Vaso-alueisiin.
Lähesty meitä sähköpostilla
vaso@vaso.fi, mikäli haluat esitellä
omaa asuinaluettasi.
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Heikkilät ovat pitkäaikaisia
vasolaisia. Kerttu-koira
puolestaan hieman tuoreempi.

V

ASON METSOLAN parkkipaikalla odottaa kirpeän
ilman, kostean maan tuoksujen ja syksyn lehtien
väriloiston lisäksi Metsolan asukastoimikunnan puheenjohtaja Juha Heikkilä. Tervehdimme
vuoden 2020 virallisella esittäytymistavalla: etäkättelyllä.
Metsola on Vason rivitalokohde
Liedossa, aivan Vanhalinnan tuntumassa,
joka on yksi Suomen merkittävimmistä varhaishistoriallisista muinaislinnoista.
Alueen huomattavaa historiallista arvoa
lisää Vanha Härkätie, joka on osa historiallista Hämeen Härkätietä.
Itse Metsolaa sen sijaan luonnehtii
modernius. Syksyllä 2013 valmistuneen
kohteen asunnot lämmitetään maalämmöllä, asuntojen varustelutaso on korkea
ja ilmanvaihdossa energiaa säästyy tehokkaalla lämmön talteenotolla.
– Poika opiskelee Lappeenrannan yliopistossa energiatekniikkaa, joten hänkin oli
kiinnostunut tietämään energiaratkaisujen
yksityiskohdista, Juha naurahtaa.
Juhalle ja hänen puolisolleen Paula
Heikkilälle viime kesä oli ensimmäinen
nykyisessä asunnossa. Koneellinen ilmanvaihto pääsi heti arvoonsa.
– Täällä on mukava nukkua. Ilmanvaihtojärjestelmä pitää huoneilman melko kuivana, jolloin ei ollut niin hiostavaa.

TAIDETTA KOTIPIHALLA
Heikkilät muuttivat Metsolaan Liedon
keskustan tuntumasta, josta he halusivat
vaihtaa hieman rauhallisempaan ympäristöön. Muutos on ollut heille onnistunut
ratkaisu.
– Tämä on oikein rauhallinen alue, vaikka asutusta on tullut lyhyessä ajassa melko paljon. Myös koiraa on mukavampi ja
puhtaampi ulkoiluttaa täällä, he kehuvat.
Saksanpaimenkoiran, mäyräkoiran, venäjänspanielin, japaninspanielin ja rottweilerin veikeä sekoitus, Kerttu-koira, puree
tennispalloa hyväksyvästi.
– Kuntorata, joka alkaa melkein omalta
pihalta, on erityisen kova juttu. Silti esimerkiksi linja-autoreitti kulkee ihan vierestä, Juha kertoo.
Yksi alueen kiinnostava erikoisuus on
Metso-niminen julkinen ulkotaideteos,
jonka on tehnyt taiteilija Silja Selonen
vuonna 2013.
Teos koostuu runkovahvistetusta betonista valmistetusta metson munasta, jonka pinnalla on valoa heijastavaa
mosaiikkia ja kiviä. Sen äärelle johtavissa
betonilaatoissa näkyy syövytettynä metson jalanjälkiä.
– Joku siinä teoksessa viehättää minua. Se
on hienon näköinen varsinkin illalla, kun
teos on valaistu ja peilipinnat heijastavat
valoa kauniisti, Juha toteaa.

ASUKASTOIMIKUNTA LISÄÄ
YHTEISÖLLISYYTTÄ
Heikkilät ovat asuneet Vasossa eri kohteissa vuodesta 1995 alkaen. Juha on aina
löytänyt itsensä asukastoimikunnasta, sillä
pitää siellä toimimisesta.
– Jos puhutaan sellaisesta asiasta kuin yhteisöllisyys, niin kyllä asukastoimikunta luo
sitä. Se on yhteinen juttu, meidän oma
asia, hän perustelee.
Juha ottaa vertailukohdakseen kunnallispolitiikan, sillä hän on toiminut toistakymmentä vuotta myös Liedossa kunnanvaltuutettuna.

Silja Selosen taideteos
piristää Metsolassa.
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Liedon kirjasto on
muutakin kuin kirjojen
lainaamispaikka.

– Kuntatasolla päätöksenteon kokonaisuutta on jo paljon työläämpi hahmottaa. Päätetään suurista rahasummista ja miljoonat
paukkuu. Asukastoimikunnassa asiat sen sijaan ovat hyvin konkreettisia.
Kun päätöksien tulokset havaitsee välittömässä läheisyydessään, pystyy hahmottamaan työn vaikutukset, mikä tekee siitä
myös mielekkäämpää.
– Silloin päätöksenteko on aina mieluisaa,
kun näkee mistä on päättämässä ja pysyy
kartalla, mitä on menossa.
KÄTKETTYJÄ HELMIÄ
Kun Liedon mainitsee matkakohteena, todennäköisesti ensimmäinen mielleyhtymä
on eläintarha Zoolandia. Monelle myös Vanhalinna kartanoineen ja esimerkiksi upea
Nautelankoski ja sen rikas luonto ovat tuttuja. Lieto tarjoaa paljon muutakin – löytöjä, jotka eivät välttämättä ole aivan yhtä
ilmeisiä.
Esimerkiksi Fölin 2B- ja 2C-linjoilla pääsee Kuoviluodon luonnonsuojelualueelle
Littoistenjärven rannalle sekä Littoisten verkatehtaalle, joka perustettiin vuonna 1823
Suomen ensimmäisten teollisuuslaitosten
joukossa. Alue on luokiteltu merkittäväksi
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.
Peruskorjattu kirjasto Liedon keskustassa on myös kiinnostava, elävä kuntalaisten
kohtaamispaikka. Kirjastossa on panostettu
erityisesti tapahtumiin, joita järjestetään monipuolisesti kaikenikäisille.
Yhtenä kätkettynä helmenä Juha Heikkilä
nostaa Nautelankoskea huonommin tunnetun Aurajoen kosken Liedossa.
– Vääntelänkoski on sellainen, jota kaikki
eivät suinkaan tiedä. Siellä on jylhiä kallioita,
ja varsinkin keväällä tulvavesien myllätessä
se on upeaa katsottavaa.
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UUTTA LIEDOSSA:

Vason Jokihelmi

V

ASO RAKENTAA moderneja
kerrostaloasuntoja jokinäkymällä aivan Liedon ydinkeskustaan.
Lietoon valmistuu joulukuussa
27 uutta upeaa Vaso-kotia Liedon
Jokihelmen myötä. Jokihelmi on
näyttävä kohde, jossa Aurajoen
kulttuurimaisema yhdistyy keskustan kattavien palveluiden läheisyyteen.
Asuntojen koot vaihtelevat toimivista 32,5 neliön yksiöistä tilaviin
67 neliön kolmioihin. Lasitetuilta

parvekkeilta voi nauttia Aurajoen
maisemista tai kaupunkinäkymästä.
Kiinteistön pohjakerrokseen rakennetaan yhteinen kerhotila asukkaita
varten.
Liedon keskustan kattavat palvelut ovat kävelymatkan etäisyydellä
Jokihelmestä, kuten myös alueen
monipuoliset vehreät virkistysalueet. Vain 20 minuutin automatka Turun keskustaan mahdollistaa
joustavan arjen työn, opiskelujen ja
harrastusten suhteen. Myös lähin
bussipysäkki sijaitsee näköetäisyydellä.
Tutustu
kohteeseen tarkemmin:
vaso.fi/jokihelmi

• teksti MIIKKA RUSI • kuvat VILLA JÄRVELÄ / JENNY LIPPONEN ja TURUN KAUPUNKI / ARVO MALMI

Lähimatkailun ei tarvitse olla pelkästään kesäistä puuhaa. Nämä vinkit
Vaso-kohteiden lähistöllä tarjoavat tekemistä ympäri vuoden.

Mukavaa nähtävää ja koettavaa
Nautelankoski

Liedossa sijaitseva Nautelankoski on Aurajoen suurin koski ja upea ulkoilukohde
ympäri vuoden. Koskeen ja sen rikkaaseen
luontoon voi tutustua joen molemmilla
puolilla sijaitsevia luontopolkuja pitkin.
Polut kulkevat rauhoitetulla luonnonsuojelualueella. Koirien ulkoiluttaminen alueella
on kielletty.
Nautelankoskentie 43, Lieto

Littoistenjärvi

Littoistenjärven rannalla sijaitseva, Suomen
parhaaksi talviuintipaikaksi valittu Villa Järvelä tarjoaa hyvät puitteet avantouintiin.
Perinteisen puusaunan lempeät löylyt lämmittävät uinnin jälkeen ja päätteeksi voi
vaikka grillata vielä makkarat takkatuvassa.
Järveläntie 133,Turku

Tuorla

Historiallisella Tuorlan alueella voi tutustua kauniiseen kartanoon ja sen puutarhaan. Majatalossa on tarjolla kahvilan
herkkuja ja lounasruokaa. Kartanon ohi
kulkee satoja vuosia vanha Kuninkaantie
Tukholmasta Viipuriin.
Tuorlassa sijaitsee myös Turun yliopiston ylläpitämä tiedekeskus ja Tuorlan
observatorio, joka toimi pitkään suomalaisen tähtitieteen merkkipaikkana.

Suomea ja aina ulkomailta asti. Esillä on
käsityöläisten taidonnäytteitä ja jouluisia
herkkuja.
Vanha Suurtori,Turku

Tuorlantie 1, Kaarina

Vanha Suurtori ja
joulumarkkinat

Historiallisen Turun ytimessä järjestetään tunnelmalliset joulumarkkinat neljänä viikonloppuna marraskuun lopusta
jouluun asti. Torille saapuu myyjiä ympäri

Vinkki!

Järvelässä voi harrastaa talviuintia
Littoistenjärven rauhoittavissa maisemissa.

Föli on kerännyt
omien bussireittiensä
varrelta paljon kiinnostavia,
helppopääsyisiä lähimatkailukohteita. Katso
vinkit osoitteessa
föli.fi/seikkailu.
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Ensi vuonna Vasossa panostetaan esimerkiksi kiinteistöjen
ylläpitoon ja isännöintiin. Keskimääräinen käyttövastike
nousee maltillisesti 1,4 prosenttia.

Vaso vuonna 2021
Näitä kehitämme:
Panostamme
tietoliikennejärjestelmiin, jotta asukkaamme
saavat entistä
parempaa palvelua.

Haemme
mahdollisuuksia
uudisrakentamiselle.

Avaamme
uusia mahdollisuuksia
asukkaillemme
osallistua ja saada
tietoa asumisesta.

Panostamme
entistä
parempaan
viestintään.

Panostamme
kiinteistöjen ylläpitoon kirkastamalla
huollon ja isännöinnin
tehtäviä.

Vason toiminta-alueen kehitys
vuonna 2020

K

ULUNUT VUOSI on osoittautunut poikkeukselliseksi ja keväällä
puhjennut korona-pandemia on
vaikuttanut asukkaidemme elämään sekä
luonnollisesti myös Vason toimintaympäristöön.
Pandemiasta johtuvat rajoitukset vai-
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kuttivat keväällä Vason asumisoikeuksien
myyntiin, mutta vaikutusaika jäi kuitenkin
lyhyeksi. Asumisoikeusasuntojen kysynnän ja asumisoikeuksien kauppamäärien
ennakoidaan pysyvän hyvänä tulevana
vuonna, mikäli laajamittaisilta yhteiskunnan
sulkutoimilta vältytään.

”Vaso omistaa,
ylläpitää ja tuottaa
laadukkaita asumisoikeuskoteja kaikkiin
elämäntilanteisiin.”

VA S O L U KUI N A

Talousarvio käyttövastikkeen suhteen

V

ASON TALOUDELLISET NÄKYMÄT
vuodelle 2021 ovat vakaat. Vasolla on takanaan kaksi vuotta, jolloin
keskivastiketta ei ole nostettu. Kiinteistönhoitokustannukset ovat nousseet myös
niinä vuosina, kun vastiketta ei ole korotettu.

Asumiskustannusten nousua ennustetaan myös tulevana vuonna. Ensi vuodelle laaditut kiinteistöjen ja koko Vason
talousarvio päätyvät keskimääräiseen 1,4
prosentin korotukseen. Talousarviossa on
huomioitu kiinteistökannan ikääntyminen
ja sen vaatima korjaustarve.

Näiden muutosten jälkeen
keskivastike on 10,56 €/m2/kk
ilman veden osuutta.
Vason keskimääräisen käyttövastikkeen kehitys prosentteina:
2017

2018

2019

2020

2021

+1,9

+1,3

+0,0

+0,0

+1,4

TULOT

MENOT

Korjaukset
Vastikkeet

Lainojen lyhennykset

Lämmitys
Vesi ja jätevesi
Käyttö ja huolto
Sähkö
Kiinteistövero
Jätehuolto

Vuokrat

Muut kulut (henkilöstö)

Käyttökorvaukset

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Tulot yhteensä 25 159 268,59 €

Menot yhteensä 25 159 268,59 €

Asumisoikeuslaki uudistuu
Asumisoikeuslain uudistaminen on käynnistynyt keväällä 2020 ja Vason edustus
on osallistunut lainvalmisteluun. Uudessa
laissa kolme tärkeintä uudistettavaa asiaa
olisivat asukasvalinta, asukashallinto ja rajoituksista vapauttaminen.
Asukasvalinnassa luovuttaisiin pysyvästä järjestysnumerosta ja siirryttäisiin valtakunnalliseen, ARAn ylläpitämään järjestys-

numerorekisteriin. Järjestysnumerot olisivat kaksi vuotta voimassa.
Asukashallintoa uudistettaisiin lisäämällä
asukkaiden hallituspaikkoja, säätämällä pakollisesta asukkaiden ja omistajan välisestä
yhteistyöelimestä ja mahdollisuudesta
yhtiön taloutta selvittävään valvojaan.
Rajoituksista vapauttamista koskevat
uudet säännökset olisi tarkoitettu poikke-

ustilanteisiin, joissa asunnoille ei ole enää
kysyntää asumisoikeusasuntoina ja alle
puolet talon huoneistosta on asumisoikeuskäytössä.
Lakiehdotus on tarkoitus saattaa eduskunnan käsittelyyn syksyn 2020 aikana.
Uusi asumisoikeuslaki tulisi lakiesityksen
mukaan voimaan vuonna 2022.
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• teksti SARI LOMMERSE • kuvat JUHA LAUKKANEN ja ISTOCK

Aurinkovoimalasta
energiaa
sähköautojen
latauspisteisiin
Vason suunnitteilla oleva uudiskohde
Pääskynlinna toimii pilottikohteena
sähköautojen latausjärjestelmiä
kehittävässä hankkeessa. Asunnot
tulevat myyntiin keväällä 2021.
Tulevaisuudessa asukkaat voivat
ladata autonsa oman talon
katolla tuotetulla aurinkosähköllä.
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V

ASO JA Turku Energia
ovat mukana EU:n rahoittamassa USER-CHIhankkeessa, jossa kehitetään sähköautojen ja
sähköllä toimivien kevytajoneuvojen latausjärjestelmiä. Hankkeen pilottina toimii Vason kahden
kerrostalon uudiskohde Pääskynlinna,
jonne toteutetaan aurinkoenergiaa
hyödyntävä energiajärjestelmä.
– Kummankin kerrostalon katolle rakennetaan aurinkovoimala, rakennuksiin akku ja asukkaiden käyttöön sähköautojen latauspisteitä. Kaiken tämän
nivoo yhteen älykäs ohjausjärjestelmä,
joka maksimoi järjestelmästä saadun
hyödyn, tuotepäällikkö Jari Hallivuori
Turku Energiasta sanoo.
Ajatuksena on, että aurinkoenergian
tuotannolla katetaan ensisijaisesti omaa
kulutusta ja toissijaisesti myydään sähköä verkkoon silloin, kun sähkönhinta
on korkealla.
– Järjestelmä mahdollistaa akun käyttämisen sähkönhinnan ollessa korkealla.
Sen ansiosta ostosähköä tarvitaan minimimäärä ja voidaan myydä itse tuotettua sähköä sopivalla hetkellä.

URAAUURTAVA PILOTTI
Jos itse tuotettu sähkö uhkaa loppua,
älykäs järjestelmä rajoittaa sähkönkäyttöä siellä missä mahdollista.
– Järjestelmä huolehtii kokonaisuudesta niin, että sähkö ei koskaan lopu
ja kaikki saavat sähköä silloin, kun sitä
tarvitaan. Eli ei lähdetä talon ilmanvaihdosta tai auton latauksesta rajoittamaan, ellei ole pakko. Pakon määrittää
se, millaiset raja-arvot järjestelmään on
asetettu.
Pääskynlinnan asukkaat tulevat saamaan tietoa järjestelmän tuomasta
hyödystä.
– Talokohteen auloihin tullaan todennäköisesti visualisoimaan info siitä, kuinka paljon järjestelmä tuottaa sähköä ja
kuinka paljon se vähentää hiilidioksidi
äästöjä. Hankkeen hyödyt tuodaan
mahdollisimman lähelle loppuasiakasta.

Yhä useampi suomalainen
ajaa sähkö- tai hybridiautolla. Vuoden 2019
lopussa Suomessa oli

29 365 sähköautoa,
joista noin 25 000 oli
ladattavia hybridejä ja noin

4 500 täyssähköautoja.
Kasvua autojen määrässä
verrattuna edelliseen vuoteen
oli

89 prosenttia.

Nelivuotisen USER-CHI -hankkeen
tavoitteena on myös kehittää järjestelmiä niin, että eri palveluntuottajien asiakkaat pystyisivät käyttämään toistensa
latauslaitteita.
Hallivuori on innostunut hankkeesta
ja toteaa lopputuloksena olevan
hieno systeemi, joka on niin ekologinen ja edullinen asiakkaalle kuin mahdollista.
– Hienointa tässä on se, että lähdetään rohkeasti pilotoimaan akkuteknologiaa. Sähkön varastointi ei ole vielä jokapäiväistä, ja Vaso tekee todella
uraauurtavaa työtä. Turku Energiakin
saa hankkeesta hyvää kokemusta ja
opimme yhdessä Vason kanssa, Hallivuori sanoo.

Sähköautojen
lataaminen
on Vasolla
jo arkipäivää
Kaikkiin Vason uudis- ja perusparannuskohteisiin rakennetaan
sähköautojen latausjärjestelmät.
Asukkaiden käytössä on tällä
hetkellä noin 80 sähköautojen
latausasemaa ja 200 hybridi
autoille sopivaa latauspistettä.

A

SIAKAS voi varata pysäköintipaikan eParking-sovelluksen
kautta, ja siinä on kuukauden
irtisanomisaika. Sähkötolpan toimintaa ohjataan mobiilisovelluksella tai
internetselaimen kautta.
Sähkö- tai hybridiautoja ei saa ladata kiinteistöjen lämpötolpista, sillä
latauksen aiheuttama virtapiikki voi
vahingoittaa järjestelmää tai aiheuttaa
tulipaloriskin.
Pysäköintimaksu ei sisällä sähköä,
vaan sähköstä maksetaan kulutuksen
mukaan.
Asukastoimikunta voi keskustella
isännöitsijän kanssa yksittäisten tolppien lisäämisestä myös vanhempiin
talokohteisiin.
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• teksti ja kuvat SANNA TUOMI

Vastavalmistunut Melodia sai asukkaansa
30.9. ja piipahdimme kylässä Sari Nurmisen
sekä Anita ja Jarmo Juntusen kauniissa kodeissa.

Raision Melodia on
saanut asukkaansa

S

ARI NURMINEN asuu 47,5 neliön kaksiossa Melodian seitsemännessä kerroksessa ja kertoo muuton sujuneen helposti
muuttopalvelun avulla. Avaimet luovutettiin 30.9. aamulla,
ja muutto oli tehty iltapäivään mennessä. Sari on asunut lähes koko aikuisikänsä asumisoikeuskodeissa ja kokenut siksi
myös asunnonvaihdon helpoksi prosessiksi. Ei ole myyntimurheita, ei tarvitse
miettiä asunnon arvoa ja asumiskustannukset ovat kohtuullisia. Melodia-koti löytyi jo tammikuussa netti-ilmoituksesta ja
Sari haki itselleen mieluisaa kaksiota heti
saatuaan Raision kaupungin järjestysnumeron.
Muutto Raisioon tuli ajankohtaiseksi

uuden työn myötä, sillä Sari työskentelee
nykyään Raision Hulvelassa, ikäihmisten
palvelukeskuksessa, kivenheiton päässä
uudesta kodista. Aiempi työ TYKSissä oli
lähellä Skanssia, jossa Sarilla oli myös asumisoikeuskoti, mutta työpaikan vaihduttua tuntui itsestään selvältä vaihtaa myös
kodin sijainti.
– Ihaninta tässä on, että Ruskolla asuva
äiti ja koko suku tuli kertaheitolla lähemmäs. Tästä on helppoa ja nopeaa piipahtaa kahvilla äidin luona ja tapaamassa läheisiä, Sari kertoo.
Sari on sisustanut kotinsa vaaleilla, toisiinsa sointuvilla sävyillä ja ripauksella
mustaa. Rakkaus Turkuun näkyy tauluissa
ja kauniissa varjostimessa, joka on ruokapöydän kruununa.

Sari sai valita asuntoon
mieleisensä materiaalit.
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Parveke on Sarilla käytössä ympäri vuoden.

AIKAINEN VARAAMINEN
MAHDOLLISTI
MATERIAALIVALINNAT
Sari varasi kaksionsa ensimmäisten joukossa ja sai näin mahdollisuuden valita
materiaaleista mieleisensä. Laminaattilattian värivaihtoehdoista löytyi omaan
silmään sopiva ja makuuhuoneeseen
vaihdettiin liukuovikaapit. Muilta osin Sari kiittelee kotinsa tilaratkaisuja, avointa
keittiötä ja toimivia säilytystiloja. Asunnon
ihana bonus on iso, lasitettu parveke, jossa on mukava kahvitella ympäri vuoden.
Parvekkeelta aukeaa kaunis näkymä suoraan Raision vehreään keskuspuistoon.
Sinne on helppo lähteä happihyppelylle
ja kuntoilemaan, ja toisella reunalla onkin
jo työpaikka. Kiitosta saavat myös lähikaupat ja kulkuyhteydet Turkuun ja Naantaliin.
Talon muihin asukkaisiin Sari ei vielä
ole ehtinyt tutustumaan, mutta siihen on
varmasti tulossa muutos – viimeistään
yhteisissä asukaskokouksissa.

UNIIKKI KOLMIO TERASSILLA
Anita ja Jarmo Juntusen kolmion on sijaintinsa puolesta uniikki Melodia-koti.
61-neliöinen saunallinen kolmio ensimmäisessä kerroksessa mahdollistaa terassin olohuoneen jatkeena. Hissitön
kulku on molempien mieleen ja pieni
Minni-koira nauttii päästessään aktiivisen eläkkeellä olevan pariskunnan kanssa
useasti ulkoilemaan viereiseen keskuspuistoon.
Anita ja Jarmo tapasivat toisensa Espanjassa. Fuengirola on molemmille tuttu
talvikohde jo vuosien ajalta.
– Tapasimme kaksi vuotta sitten, ja viime
vuoden elokuussa menimme naimisiin
ja päätimme että minä muutan Vantaalta rakkauden perässä, kertoo Anita pilke
silmäkulmassa.
– Yhteinen koti löytyi Vason sivuilta ja
sopii meille, koska tästä on lyhyt matka
mökille, jossa viihdymme pitkälle syksyyn.

Nyt on talvi Espanjassa peruttu, mutta
Melodian viereiset kuntoreitit ja keskuspuiston ulkokuntosali pitävät pariskunnan
vireessä.
Asumisoikeusasumisessa molempia
ilahduttaa asumisen helppous ja se, että omistusasunnosta luopuessa saa pääomaa mukavasti käyttöön, mutta asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Muutto Melodiaan sujui pariskunnalta
helposti oman terassin ovesta ja Juntuset
kiittelevät loppusiivouksen tekijöitä hyvästä työstä.
Ei tarvinnut kuin kantaa tavarat ovesta sisään ja laittaa kaappiin, kaikki oli niin
puhdasta ja siistiä.
Jarmolta kiitosta saa myös sauna, jossa
on mahtavat löylyt sekä iso kylpyhuone,
jossa Anita mahtuu silittelemään pyykit.
Juntuset varasivat asunnon toukokuussa, jolloin ei enää ollut mahdollista tehdä
muutoksia kalusteisiin. Jos olisi ollut, niin
makuuhuoneen kaapistojen ovet olisivat
varmasti vaihtuneet liukuoviin. Avoin keittiö on molemmille ensimmäinen lajissaan,
mutta siihen on ollut helppo tottua, ja
ruokapöydän ympärille mahtuu enemmänkin väkeä. 61 neliön kolmio on yllättävän avara ja toimiva.
MOLEMPIEN KOTIEN asukkaat kehuvat
rauhallista taloa ja keskeistä sijaintia. Vason huolto saa myös kiitosta avuliaisuudesta, ja pyöräsuojien huoltovälinesetti oli
kiva yllätys aktiivisille asukkaille.
Toivotamme onnea uuteen kotiin kaikille Melodian asukkaille!

Jarmo ja Anita Juntunen arvostavat
asumisoikeusasumisen helppoutta.
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• teksti ANNA KORPI-KYYNY • kuvat JUHA LAUKKANEN

Ihanampaa
olla kotona!
Perusparannusten avulla pidetään kiinteistöistä hyvää huolta ja
lisätään asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Rakennusvalvoja pitää
huolta siitä, että kaikki tulee tehtyä juuri niin kuin sovittu.

P

ERUSPARANNUKSEN tarvetta arvioidaan, kun Vason
kiinteistö täyttää 20 vuotta
– silloin kartoitetaan kiinteistön yleiskunto, energiatehokkuus ja korjaushistoria. Kiinteistössä käydään läpi esimerkiksi
lämmitysmuodot ja mietitään, onko niihin
syytä tehdä muutoksia.
Monesti perusparannus tarkoittaa
asunnon kylpyhuoneen ja keittiön remontointia tai piha-alueen ja julkisivun
kunnostusta. Perusparannuksessa kodista
tulee sekä viihtyisämpi että nykymääräysten mukainen.
– Asukkaiden kannalta perusparannus
tehdään aina kaikille tasapuolisesti. On
tärkeää, että asukkaat ovat samalla lähtöviivalla ja kaikilla on yhtä mukava remontoitu koti, sanoo rakennusvalvoja Santeri
Maavirta Julkisivukonsultointi JK Oy:stä.
HUONEISTOKIERROKSELLA
KANNATTAA KYSYÄ
Maavirta toimii useissa Vason perusparannuskohteissa rakennusvalvojana. Hänen tehtäviinsä kuuluu seurata, että urakka tehdään sopimusten ja suunnitelmien
mukaisesti. Hän valvoo työn laatua ja käy
työmaalla pistokoemaisesti 2–3 kertaa
viikossa. Valvoja myös huolehtii yhteistyöstä tilaajan eli Vason ja urakoitsijan
välillä.
Noin kuukautta ennen perusparannuksen aloittamista pidetään asukasinfo, jossa
esitellään perusparannuksen urakoitsija ja
rakennusvalvoja.
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Myllymatinsaton perusparannuksen
jälkeen keittiössä kelpaa kokkailla.

Perusparannuksen jälkeen
sauna on kuin uusi.

Ajantasaiset
remonttitiedot
Huoneistotieto.fipalvelusta

J

OS ET OLE vielä ottanut Vason
asukasviestintään tarkoitettua
Huoneistotieto.fi-palvelua käyttöön, tee se nyt. Palvelusta löydät kaikki ajankohtaiset kiinteistöön ja omaan
kotiisi liittyvät tiedotteet ja viestit.

– Asukasinfossa käymme läpi, mitä kiinteistöön on suunniteltu ja millä perusteella perusparannus tehdään. Asukasinfossa myös asukkaat päättävät, kuka on
heidän edustajansa perusparannuksen
työmaakokouksissa, Maavirta sanoo.
Pari viikkoa ennen varsinaisen remontin alkamista urakoitsija, rakennusvalvoja
ja isännöitsijä tekevät huoneistokierrokset jokaisessa asunnossa. Silloin asukkaan
kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi, mitä asunnossa tullaan tekemään ja mihin
esimerkiksi tavarat kannattaa siirtää remontin tieltä.
– Huoneistokierroksella kannattaa kysyä kaikki mieltä askarruttavat asiat, sillä
olemme siellä juuri niihin vastaamassa,
Maavirta kannustaa.
ASUKASEDUSTAJA VIE VIESTIT
Kun remontti on käynnissä, pidetään noin
kerran kuukaudessa työmaakokouksia.
Kokouksissa ovat paikalla urakoitsija, valvoja, Vasolta kiinteistön isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö sekä asukasedustaja.
– Asukasedustaja tuo asukkaiden huolet
ja murheet työmaakokouksiin ja vie viestiä eteenpäin asukkaille. Hän on tärkeä
lenkki meidän välillämme. Eniten asukkailta tulee palautetta remonteista tiedottamisesta, ja sitä jokaisessa projektissa pyrimme parantamaan.
Perjantaisin kiinteistön ilmoitustaululle
tulee viikkotiedotteet, joissa on ranskalaisin viivoin eritelty käynnissä olevat työvaiheet ja alkavat työvaiheet. Niiden avulla
kuka tahansa voi seurata remontin edistymistä.
– Valvojan ja urakoitsijan yhteystiedot
löytyvät työmaakylteistä sekä viikkotiedotteista, joten meiltä voi aina kysyä remontista ja sen edistymistä. Jos minä en

tiedä vastausta, etsin kyllä oikean vastauksen, Maavirta lupaa.
REMONTTIAIKA ON
POIKKEUSTILA
Jos perusparannus tarkoittaa keittiö- tai
kylpyhuoneremonttia, yhdessä asunnossa remontti kestää noin neljä viikkoa, jos
yllätyksiä – kuten märkätilojen kuivatustarvettaa – ei tule. Suurin osa asukkaista
asuu kotona myös remontin ajan, mikä
tarkoittaa, ettei asukkaalla ei ole käytössään kylpyhuonetta eikä keittiötä noiden viikkojen aikana. Väliaikaiset vessat
ja suihkut löytyvät silloin pihamaalta.
– Se on monelle aika rankka juttu, kun
arki menee uusiksi monella tapaa ja
omassa kodissa on remonttimiehiä.
Jotta remontti sujuu mahdollisimman
hyvin, erityistoiveista kannattaa ilmoittaa
urakoitsijalle tai valvojalle hyvissä ajoin.
Asukkaalla voi esimerkiksi olla kylpyhuoneessa omia hyllyjä tai muita kalusteita, jotka haluaa säilyttää myös remontin jälkeen.
– Asukkaat toivovat remontista tiedottamista hyvissä ajoin, ja samaa toivomme asukkailta. Jos remonttiin liittyen on
jotain erityistoiveita, ne kannattaa kertoa meille.
Vaikka perusparannusta tehtäisiin
vain sisätiloissa, koko kiinteistö on työmaa-aluetta ja monesti myös pihan asvaltteja joudutaan repimään auki. Asukkaille voi tulla yllätyksenä, että remontti
vaikuttaa myös pihaan koko remontin
ajan ja siellä liikkuminen voi olla välillä
hankalaa.
– Remonttiaikaan kannattaa varautua
henkisesti jo etukäteen. Vaikka tiedotamme remontista ja sen vaikutuksista,
ne voivat silti vähän yllättää.

NÄIN OTAT PALVELUN
KÄYTTÖÖSI

1

Mene osoitteeseen
www.huoneistotieto.fi tai lataa
Huoneistotieto.fi-sovellus Appletai 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!
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• teksti ja kuvat MARTINA HÄKKINEN

Tunnelmallisesta joulunajasta on mukava nauttia kutsumalla
läheisiä kylään. Suolaiset joulutortut maistuvat kuuman juoman
kanssa tuoden tervetulleen vaihtoehdon joulun makeille tarjottaville.

Suolaiset joulutortut
maistuvat kyläilijöille

I

LTA VIILENEE NOPEASTI ja aurinko
laski jo aikoja sitten horisonttiin. Ikkunasta tervehtii syvä pimeys, jonka
eteen voi tähän vuodenaikaan vetää suosiolla verhon. Onneksi sisällä on lämmin
tunnelma. Pöytä on katettu ja vastapaistettujen joulutorttujen tuoksu risteilee
ilmassa yhdessä glögin mausteisten aromien kanssa. Vieraat ovat jo tulossa.
Ovelta kuuluu koputus ja vieraat päästetään sisään lämpimään. “Ottavatko
kaikki glögiä?” -huhuilu on oikeastaan toteamus. Glögiä kaadetaan jo mukeihin ja
joulutortut ovat viimeistä silausta vaille
valmiit. Niiden täyte onkin tällä kertaa
suolainen.

PARASTA ON LÄHEISTEN
KANSSA VIETETTY AIKA
Joulua odotellessa on mukava vierailla ystävien luona ja kutsua läheisiä kotiin
kyläilemään. Pimeänä vuodenaikana saa
sytyttää kynttilät, nauttia kupillisen kuumaa sekä vaihtaa joulutervehdykset ja
kuulumiset. Kun ulkona puhaltaa viima ja
pimeys vyöryy päälle, on enemmän kuin
paikallaan nauttia kodin lämmöstä ja joulutunnelmasta yhdessä.
Oli yhteisen kahvipöydän ääressä
sitten pienempi tai isompi porukka, ovat
suolaiset joulutortut takuuvarma
hitti. Kun luumuhillo ja piparit alkavat
tulla jo korvista ulos, on suolainen tarjottava enemmän kuin paikallaan.

TURHA STRESSI EI
KUULU EDES JOULUUN
Turha kiire ja stressi on pahasta eivätkä
ne kuulu edes joulun odotukseen. Nappaa siis suosiolla kaupan pakastealtaasta valmistaikina sekä ainekset suolaisille
torttutäytteille. Olisiko tänään vuorossa
poro- vai lohitortut?
Muistele vielä joulutorttujen taitteluohjeet ja tarkista, että kotona on kananmunia taikinan voitelemiseen. Koukkaa glögihyllyn kautta ja niin sinulla on koossa
tarjottavat, jotka syntyvät helposti arkiiltanakin.

Martinan blogi: www.getsomehelp.fi

Suolaiset
joulutortut
•
•

12 kpl

500 g torttutaikinaa
kananmuna voiteluun

POROTÄYTE:
• punainen paprika
• 100 g poron kylmäsavupaistia
• 200 g yrttituorejuustoa
LOHITÄYTE:
• 100 g kylmäsavulohta
• 0,5 tl wasabia
• 200 g ruohosipulituorejuustoa

Sulata torttutaikina ja leikkaa sekä
taittele se joulutortuiksi ilman täytettä. Voitele tortut kananmunalla
ja paista 225-asteisessa uunissa
15–20 minuuttia. Pilko ja sekoita
täytteen ainekset keskenään. Lusikoi täyte jäähtyneiden joulutorttujen
päälle. Tarjoile kuuman juotavan kera.
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• teksti SARI LOMMERSE • kuva SATU JUUTELA

K

UN UUSI ASUNTOKOHDE
valmistuu, Sadulla on ”aikamoinen hulabaloo”, niin kuin
hän itse asian ilmaisee. Satu on nimittäin se henkilö, joka luovuttaa avaimet uusille asukkaille, hoitaa parkki
paikka-asiat ja vastaa asumiseen
liittyviin kysymyksiin.
– Olen jokapaikanhöylä: pääasiassa
hoidan isännöinnin asioita, mutta
myös myynnin ja asiakaspalvelun.
Myynnin puolella teen lähinnä markkinointia: somepostauksia, lehteä ja
nettisivujen päivitystä.
Asukkaat saavat todennäköisesti
Sadun myös ensimmäisenä puhelimeen, kun soittavat Vason toimistolle isännöintiin liittyvissä asioissa. Satu
neuvoo ja vastailee kysymyksiin ja
ohjaa eteenpäin, jos ei pysty itse auttamaan. Huoltoasioissa ensimmäinen
kontakti on huoltoyhtiö, jonka päivystykseen voi soittaa tai kiireettömissä asioissa tehdä huoltopyynnön
netissä.

Satu on
Vason iloinen
jokapaikanhöylä
Kiinteistöassistentti Satu Juutela on monelle
asukkaalle ensimmäinen kontakti Vason toimistolla.

VAIHTELEVA TYÖ MOTIVOI
Markkinointitradenomiksi opiskellut
Satu siirtyi Vasolle kaupan alalta reilut
kolme vuotta sitten. Vaihteleva työ
Vason toimistolla motivoi.
– Tässä työssä on paljon erilaisia asiakkaita ja tilanteita. Asiakastyöskentely on minulle mieluista, ja on ollut
mielenkiintoista päästä esimerkiksi kehittämään nettisivuja ja muita
palveluja asukkaille. On kiva päästä
haastamaan itseään ja laittaa aivot likoon, kun miettii eri perspektiiveistä,
miten asiat voisi hoitaa.
Sadun perheeseen kuuluvat aviomies, kaksi seniorikissaa ja 2-vuotias
Norton-beagle, joka vierailee silloin
tällöin Vasolla toimistokoirana. Nortonin kanssa Satu harrastaa agilitya,
tokoa ja dobo-koirajumppaa.
Työkaverit saavat nauttia myös Sadun luovasta puolesta. Hän on järjestänyt kollegoille askarteluhetkiä, ja
nyt joulun alla vuorossa oli saippuapaja.
– Tykkään askarrella, mutta se on aina
hauskempaa yhdessä muiden kanssa.
Meillä on pieni ja kompakti työyhteisö, ja vietämme mielellämme aikaa
yhdessä. On kiva hengailla työkavereiden kanssa muutenkin kuin työaikana – saa juteltua niitä näitä.
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Me palvelemme sinua
YLÄRIVI:
Piia Nevalainen, kirjanpitäjä
Ilkka Huukkala, isännöitsijä
Jouni Luoma, isännöitsijä
Ville Aalto, isännöitsijä
Minna Salminen, myyntineuvottelija
Teppo Heinonen, kiinteistöpäällikkö
Sari Virtanen, isännöitsijä

ALARIVI:
Teija Lamminen, hallintopäällikkö
Maria Aspala, toimitusjohtaja
Satu Juutela, kiinteistöassistentti
Mirja Peltonen, myyntineuvottelija
Tiina Arnivaara, asuntopäällikkö

OTA YHTEYTTÄ!
Myynti, p. 02 2747 002
Isännöinti, p. 02 2747 006
Kirjanpito ja vastike
neuvonta, p. 02 2747 004

Kuvasta puuttuvat kirjanpitäjä Annamaija Vuorio
ja asuntoneuvottelija Maarita Lund.

facebook.com/vasokoti

instagram.com/vasokoti

linkedin.com/company/vaso-oy

Elämäsi
kokoinen
koti

