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POASTINEN 
POAS on myös tulevana kesänä mukana Vastuulli-
nen kesäduuni -kampanjassa. Sitoudumme tarjoa-
maan kesätyöntekijöillemme mukavan kesätyöko-
kemuksen ja hyvän ponnahduslaudan työelämään. 
Tarjoamme kesäduunia kiinteistöjemme ulkoaluei-
den huollossa 12 työntekijälle. Nämä kesäduunit to-
teutuvat varmuudella myös koronavirustilanteesta 
huolimatta ja tarvittavat varotoimenpiteet huomioi-
den.  

Kesätöitä vastuullisesti 

Löydät lisätietoa ja 
hakuohjeet kampan-

jan ilmoituksesta! 

Vikailmoituksen lähettäminen asukassivus-
ton kautta ei toistaiseksi onnistu. Ongelma 
koskee ainoastaan soluasuntoja, ja palvelun-
tarjoaja Tampuuri selvittää ongelmaa. Vikail-
moituksen voi täyttää myös tästä linkistä: 
https://portaali.tampuuri.fi/poas/vikailmoitus 

Soluasukkaat  
huomio! 

1.3.  9-17  
19.3.  suljettu 
1.4.  9-17  
2.-5.4.  suljettu (pääsiäinen) 
13.5.   suljettu (helatorstai) 

Kevään juhlapyhien ja henkilökunnan teemapäi-
vän vuoksi huollossa ja asiakaspalvelussa on muu-
tamia poikkeuspäiviä. Palveluaikojen ulkopuolella 
kiireellisissä asioissa tulee olla yhteydessä asunto-
kohteen huoltoyhtiöön:  poas.fi/huoltoyhtiot 
 
Toimistokäynnit tapahtuvat koronatilanteesta 
johtuen edelleen ainoastaan ajanvarauksella. 

Kerhohuoneet ja kunto-
salit suljetaan 

POAS noudattaa viranomaisten ohjeita ja suosi-
tuksia koronavirusepidemiaan varautumisessa, ja 
pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään viruk-
sen leviämistä sekä huolehtimaan asukkaiden ter-
veydestä. Tästä johtuen asuntokohteiden palve-
luissa on seuraavia muutoksia:  
 

• Perjantaista 26.2. alkaen kaikkien kohteiden 
kerhohuoneet ja kuntosalit suljetaan tois-
taiseksi. Tilojen käyttäminen on ehdottomasti 
kielletty. 

 
• Yleiset saunavuorot on edelleen peruttu. Yk-

sityisiä saunavuoroja sekä pyykkituvan ko-
neita voi toistaiseksi varata normaalisti Ko-
dinportaali-varausjärjestelmän kautta. Kiinni-
täthän erityistä huomiota käsihygieniaan 
liikkuessasi yleisissä tiloissa. 

 
• Asuntokohteissa tulee huomioida yleiset ko-

koontumisrajoitukset ja -suositukset. 

Kevään poikkeukset  
palveluajoissa 

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/kesatyo-kiinteistojen-piha-alueiden-kunnossapito/1423240
https://kesaduuni.org/
https://kesaduuni.org/
https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/kesatyo-kiinteistojen-piha-alueiden-kunnossapito/1423240
https://portaali.tampuuri.fi/poas/vikailmoitus
poas.fi/huoltoyhtiot


POAS myy Annalassa sijaitsevat asuntokohteet Karo-
senkatu 3 ja 4, yhteensä 125 asuntoa. Ostajina ovat 
Innovest Kiinteistöt Oy sekä Nordic Business Invest-
ments Oy. Kiinteistöt siirtyvät uusien omistajien hal-
lintaan 1.5.2021. Kehitymme voimakkaasti tuottamal-
la uusia vuokra-asuntoja kohderyhmillemme. Näiden 
kohteiden myynti mahdollistaa toimintamme kehit-
tämisen sekä uusien, kohtuuhintaisten asuntojen ra-
kentamisen. Kauppasumma ei ole julkinen. 
 
Olemme turvanneet kiinteistöissä asuvien vuokra-
laisten asemaa: vuokria ei koroteta tai vuokrasopi-
muksia irtisanota kaupanteosta seuraavan 12 kuu-
kauden aikana, edellyttäen, että vuokralainen on hoi-
tanut vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa. 

Myyntiuutisia 

Muista tarkistaa 
vuokran määrä 

Vuoden 2021 vuokrantarkistus as-
tuu voimaan 1.3.2021. Tarkistathan 
vuokran oikean määrän, kun olet 
maksamassa vuokraa seuraavalla 
kerralla. Voit tarkistaa sen joulu-
kuussa lähetetystä vuokrakirjees-
tä. Maaliskuussa uusi vuokra nä-
kyy myös asukassivustolla.  

Miten käy asukas-
tapahtumien? 

Minkä asukasedun haluaisit? 
Vastaa kyselyyn tästä! 

Huomioimme vallitsevan koronavirustilan-
teen kaikessa toiminnassamme, ja luonnol-
lisesti tämä tilanne estää toistaiseksi myös 
asukastapahtumien järjestämisen. Haluai-
simme kuitenkin tarjota asukkaille jotakin 
mukavaa! Siksi haluaisimme tietää mielipi-
teesi parhaasta asukasedusta nykyisessä ti-
lanteessa. Vastaa nopeaan asukasetuja kos-
kevaan kyselyyn. Lomakkeeseen vastataan 
nimettömänä, eikä henkilötietoja kerätä. 

POAS sai sähkön alkuperä-
takuu -sertifikaatin 

Olemme sitoutuneet ostamaan uusiutuvilla ener-
gialähteillä tuotettua sähköä koko vuoden 2021 ku-
lutusta vastaavan määrän. Käyttämämme sähkö-
energia tuotetaan vesivoimalla. Lisätietoa ympäris-
tövastuullisuuden näkymisestä toiminnassamme: 
poas.fi/ymparistovastuu 

https://asukassivusto.poas.fi/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R9Ncu2NFC0S_IOULsY1ePXWLBQwrXFFHjvudiujRoKxUQzEwVVNQRlBURTM3TU9aUEpZODRDOVVEQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R9Ncu2NFC0S_IOULsY1ePXWLBQwrXFFHjvudiujRoKxUQzEwVVNQRlBURTM3TU9aUEpZODRDOVVEQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R9Ncu2NFC0S_IOULsY1ePXWLBQwrXFFHjvudiujRoKxUQzEwVVNQRlBURTM3TU9aUEpZODRDOVVEQS4u
https://poas.fi/ymparistovastuu/
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Jos havaitset häiriökäyttäytymistä 
tai ilkivaltaa, tee häiriöilmoitus! 

poas.fi/hairioilmoitus/ 

Vallitsevassa koronavirustilanteessa kotona viete-
tään runsaasti aikaa. Kodista on tullut ensisijainen 
paikka työskentelylle, shoppailulle, ystävien tapaa-
miselle ja ruokailulle. Valitettavasti tilanne on tuo-
nut mukanaan myös ikäviä lieveilmiöitä. Roskat 
eivät päädy jäteastioihin. Naapureita häiritsevä 
meteli hiljaisuuden aikana ja sotkut yleisissä tilois-
sa ovat lisääntyneet. Kohteissa on tehty ilkivaltaa 
ja varastettu tavaroita. Siksi muistutamme sinua 
järjestyssäännöistämme, joihin olet sitoutunut 
vuokrasopimusta allekirjoittaessasi. Lue järjestys-
säännöt kokonaisuudessaan asukasoppaastam-
me: poas.fi/asukasopas/ 

Muistatko, mihin sitouduit? 
Otteita POASin järjestyssäännöistä 

Asukkaiden rauhaa häiritsevä toiminta huoneistois-
sa, yhteistiloissa sekä piha-alueella on kielletty, eri-
tyisesti klo 22–07 välisenä aikana on noudatettava 
hiljaisuutta. Mahdolliset valitukset tulee tehdä kir-
jallisesti. 
 
Runkoääniä aiheuttavat reikien poraamiset ym. 
työt ovat sallittuja vain arkisin klo 08–20 välisenä ai-
kana. 
 
Roskat, jätteet, muovit ja paperit on vietävä niitä 
varten varattuihin säiliöihin. Säiliöiden kannet on 
pidettävä suljettuina. Asukas on itse velvollinen toi-
mittamaan kaatopaikalle jätesäiliöihin soveltumat-
tomat tavarat. 
 
Yhteistiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestys-
tä sekä käsiteltävä niissä olevia laitteita ja irtaimis-
toa asianmukaisesti. Yhteistiloista poistuttaessa va-
lot on sammutettava ja ovet suljettava. 
 
Tavaran säilyttäminen porras- ja kellarikäytävissä 
on kielletty. 
 
Tupakointi, asiaton oleskelu ja leikkiminen porras-
käytävissä ja muissa yhteistiloissa on kielletty. 
 
Kaikki POASin kiinteistöt ovat savuttomia 1.1.2019 
alkaen. Tupakointikielto käsittää vuokrasopimuk-
sen nojalla vuokralaisen hallinnoimat tilat: asuin-
huoneisto/-huone, asuinhuoneiston/-huoneen par-
veke sekä mahdollinen ulkopiha. Lisäksi tupakointi-
kielto on voimassa yhteisön hallitsemissa yhteisissä 
ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanot-
toaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella sekä 
yhteisillä parvekkeilla. Tupakointi on sallittua vain 
erikseen sille osoitetussa paikassa kiinteistöjen pi-
hassa, jos kiinteistöllä on tällainen paikka osoittaa. 

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://poas.fi/asukkaalle/ilmoita-verkossa/hairioilmoitus/
https://poas.fi/asukkaalle/asukasopas/

