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POASTINEN 
Vuokrantarkastus  

vuodelle 2023 
Energianhintojen voimakas kasvu sekä kohon-
neet palvelu- ja materiaalikulut vaikuttavat kiin-
teistöalan kustannuksiin. Kohonneiden kustan-
nusten vuoksi joudumme korottamaan vuokria 
kaikissa asuntokohteissa. Vuokrat nousevat kes-
kimäärin 3,3 % maaliskuussa 2023. Vuokrantar-
kastus ei koske soluasuntoja, niiden vuokrat ei-
vät nouse vuonna 2023.  
 
Myös pysäköintipaikkojen hintoja nostetaan 
1.3.2023. Lämmitystolpallisten autopaikkojen 
hintaa korotetaan 1,50 €/kk ja jatkuvan sähkön 
(eTolppa, 24/7) hintaa korotetaan 5,00 €/kk. Ko-
rotus ei koske autopaikkoja, joissa ei ole lämmi-
tystolppia.  

 

Ole yhteydessä vuokra-
valvontaan laittamalla 

viesti asukassivustolla.  

Uudet vuokralaskut lähetetään kaikille asukkaille 
postitse kotiin joulukuun aikana. Mikäli et ole saa-
nut vuokralaskuja vuoden loppuun mennessä, 
olethan yhteydessä vuokravalvontaan. 

Tervetuloa asukkaiden  
leffailtaan 

Elokuva on James Cameronin ohjaama Avatar – 
The Way of Water. Näytös järjestetään Finnkino 
Plevnassa (Sali 2) to 15.12. klo 18.00. Tapahtuma on 
ilmainen, ja tarjoamme myös popparit ja juoman! 
  
Leffaillan ilmoittautuminen alkaa ke 7.12. klo 15.00. 
Olethan valmiina varaamaan paikkasi heti, sillä vii-
meksi paikat täyttyivät muutamassa minuutissa. 
Kaikkien ilmoittautuneidena tulee olla POASin 
asukkaita, osallistujat tarkistetaan asukasrekisteris-
tä. Max. 1 lippu/asukas. Mikäli samoilla tiedoilla on 
lähetetty useampi ilmoittautuminen, laskemme 
mukaan vain yhden. Ilmoittautumisesta ei tule au-
tomaattista vahvistusviestiä heti ilmoittautumisen 
jälkeen, mutta laitamme osallistujille lisätietoja 
sähköpostitse, kun tiedot on tarkastettu asukasjär-
jestelmästä. 
 

Varaa paikkasi tästä linkistä! 

https://www.finnkino.fi/event/303897/title/avatar_the_way_of_water/
https://asukassivusto.poas.fi/
https://forms.office.com/r/hwY4nKL0jn


Pilotoimme energian-
säästöjärjestelmää 

POASilla on käynnissä energiansäästöhanke, 
jota kehitetään yhteistyössä Elisan kanssa. Ke-
hitämme energiansäästöjärjestelmää, jonka 
avulla viestimme energiansäästämisestä ja 
tuomme kulutuslukemat helposti ymmärret-
tävässä muodossa asukkaiden seurattavaksi. 
Hanke on pilottivaiheessa, ja järjestelmää tes-
tataan muutamassa kohteessa järjestettävällä 
energiakisalla.  
 
Energiakisassa kolmen asuntokohteen veden 
ja sähkön kulutusta sekä jätteiden määrää 
seurataan 12 viikon ajan. Kisaan valittiin seu-
raavat kohteet: Ristinarkuntie 18, Mekaniikan-
polku 6 ja Vaahterakuja 1. Kohteiden asukkaat 
voivat seurata asukaskohtaisia kulutusluke-
mia rappukäytävään asennetulta näyttötau-
lulta. Eniten säästänyt kohde palkitaan! 

Astetta alemmas –energiansäästö-
kampanjan nettisivuilta löydät helppoja 

vinkkejä kodin energiansäästöön! 

Pe 16.12.  palvelemme 9:00–13:00 
Pe 23.12.  palvelemme 9:00–13:00 
Ma 26.12.  suljettu (Tapaninpäivä) 
Pe 6.1.2023  suljettu (Loppiainen) 

Joulun ajan pyhäpäivät aiheuttavat muuta-
mia muutoksia  palveluaikoihin. Päivystävät 
huoltoyhtiöt palvelevat aina ympäri vuorokau-
den hätätapauksien varalta.  Oman asunto-
kohteesi huoltoyhtiön yhteystiedot löydät 
nettisivuiltamme.  

Joulun ajan  
poikkeusaukiolot 

Osallistu kalenteriarvontaan 
Instagramissa! 

instagram.com/poaskoti 

Osallistu  
joulukalenteriin 

Meidän Instagram-kanavalla on jou-
lukalenteriarvonta jouluaattoon saak-
ka! Jokaisena päivänä aukeaa uusi 
luukku, johon kommentoimalla voit 
voittaa mm. lahjakortteja ja leffalip-
puja. Lisäksi kaikkien päivien osallis-
tujien kesken arvotaan pääpalkintona 
100€ lahjakortti S-ryhmään! 

https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit
https://poas.fi/asukkaalle/huoltoyhtiot/
https://www.instagram.com/poaskoti/?hl=fi
https://www.instagram.com/poaskoti/?hl=fi
https://www.instagram.com/poaskoti/?hl=fi


Töitä opiskelijoille ja nuorille aikuisille 
”Pirkanmaan Voimia huolehtii Tampereen seudulla 
päiväkotien, koululaisten, toisen asteen opiskelijoi-
den, sairaanhoidon asiakkaiden ja ikäihmisten ate-
ria- ja puhtauspalveluista. Jos halajat pientä lisä-
tienestiä, tai peräti pysyvämpää työtä ateria- ja puh-
tauspalveluiden parissa, ole rohkeasti yhteydessä, 
niin jutellaan lisää. Meillä kun on tarjolla kaikenlaisia 
kiinnostavia ja joustavia työmahdollisuuksia.” 
 
Terveisin Laura Pirkanmaan Voimialta 
puh. 040 6877763 
laura.oranen@voimia.fi   
 
#voimiavaansullekin  

Tarjoamme asukkaille yhteistyössä jääkiekkoseura KOOVEE:n 
kanssa ilmaiset liput kauden 2022-2023 runkosarjan kotiottelui-
hin Hakametsän jäähalliin. Siis vaikka kaikkiin, sillä koodin käyt-
töä ei ole rajoitettu! Lunasta ottelulippusi oheisella kampanjakoo-
dilla osoitteessa lippu.fi/koovee. Samalla kertaa on mahdollista 
varata useita lippuja, eli voit varata liput vaikka kaveriporukallesi.  
 
Huom! Toimitusmaksu 1,50 €/tilaus. Voit myös lunastaa lipun Ha-
kametsän jäähallin lipunmyyntipisteestä noin tuntia ennen otte-
lun alkua, niin vältyt toimitusmaksulta. Tervetuloa Hakametsään 
seuraamaan lätkää!  

POAS                Asukasetu X 

Asukaskyselyllä selvitetään asukkaiden kokemuksia oman asuinalueen laa- 
tutekijöistä ja seudulla liikkumisesta sekä toiveita seudun kehittämisestä.  

Käy vastaamassa kyselyyn tästä! 

Tampereen kaupungin suuri asukaskysely on auki 

mailto:laura.oranen@voimia.fi
https://www.lippu.fi/artist/koovee/
https://forms.office.com/e/4it2ihUjxU


Pirkan Opiskelija-asunnot Oy— POAS  
Sorsapuisto 1 
33500 Tampere  
Puh. 040 668 6008  
www.poas.fi  poaskoti 

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy—POAS  

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy—POAS  

Rikkinäisiä polkupyöriä 
kerättiin kierrätykseen 
Rikkinäistä tai itselle tarpeetonta tavaraa hylä-
tään valitettavan usein asuntokohteen yleisiin ti-
loihin tai piha-alueille. Huoltohenkilöstömme sii-
vosi marraskuun lopussa Peltokadulta ja etelä-
Hervannan asuntokohteista hylätyt polkupyörät 
ja muut tavarat. Piha-alueiden ja pyörävarastojen 
siivouksessa kerättiin pois ainoastaan merkitse-
mättömät ja kaikkein huonokuntoisimmat tai 
täysin käyttökelvottomat pyörät. Polkupyöriä säi-
lytetään vähintään kuusi kuukautta, minkä jäl-
keen ne toimitetaan kierrätykseen tai romutetta-
vaksi.  
 
Kaikki pyöriin liittyvät toimenpiteet, kuten niiden 
kerääminen, kuljetus, varastointi ja romuttami-
nen, aiheuttavat meille ylimääräisiä kustannuk-
sia, jotka olisivat helposti vältettävissä. Polkupyö-
rät ja potkulaudat kuuluvat metallinkeräykseen. 
Tampereen jäteasemat ottavat kotitalouksien 
metallijätettä vastaan ilmaiseksi. Jäteasemilta 
kierrätysmetalli toimitetaan metalliteollisuuden 
raaka-aineeksi. Metallijätteestä valmistetaan uu-
sia polkupyörän runkoja, pakkauksia, työkaluja ja 
auton osia. 

Auton lämmitysjohtoa  
ei saa jättää ulos 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES muistut-
taa, että auton lämmitysjohdot tulee turvallisuus-
syistä aina irrottaa pistorasiasta ja kerätä pois 
maasta käytön jälkeen. Pistorasiassa roikkuva ja 
kastunut sähköjohto voi johtaa sähköä ympä-
röivälle alueelle. Lisäksi johto on altis ilkivallalle ja 
se rikkoutuu helposti, kun parkkipaikat aurataan. 

Rauhallista  
joulun aikaa  

ja onnea  
vuodelle 2023! 

POAS ei korvaa rikkoutuneita tai kadonneita läm-
mityskaapeleita. Muistutamme, että ulos jätetty 
lämmityskaapeli, kuten muukin asukkaan oma 
irtaimistotavara, on asukkaan omalla vastuulla. 

http://www.poas.fi
https://www.instagram.com/poaskoti/
https://www.instagram.com/poaskoti/
https://www.linkedin.com/company/pirkan-opiskelija-asunnot-oy-poas-
https://www.linkedin.com/company/pirkan-opiskelija-asunnot-oy-poas-
https://www.facebook.com/poaskoti/
https://www.facebook.com/poaskoti/
https://tukes.fi/documents/5470659/8647605/auto_lammitysjohdot.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/8647605/auto_lammitysjohdot.pdf

