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POASTINEN 
Kerhohuoneet ja kunto-

salit on avattu! 
24.5. maanantaista alkaen kohteiden yhteistilat eli ker-
hohuoneet, kuntosalit (Vaahterakuja ja Ristinarkku) se-
kä musiikkihuone (Vaahterakuja) ovat jälleen asukkai-
den käytettävissä. Myös yksityisiä saunavuoroja sekä 
pyykkituvan koneita voi varata normaalisti. Varauksien 
tekeminen tapahtuu tuttuun tapaan Kodinportaali-
varausjärjestelmässä.  Yleiset saunavuorot on koronati-
lanteesta johtuen toistaiseksi peruttu. 

Kerhotilat ja lainattavat tavarat ovat taas 
asiakkaiden käytettävissä! 

Uusia työntekijöitä 
Asiakaspalvelussamme on aloittanut uusia 
työntekijöitä. Milla Lautamäki (vas.) on suorit-
tanut POASilla kevään ajan assistentin tut-
kintoa koulutussopimuksella, ja valmistumi-
sensa myötä hän jatkaa vuokravälittäjän työ-
tehtävissä.  
 
Tampereen yliopistossa opiskeleva Jessica 
De Jesus (oik.) työskentelee vuokrauspalve-
luiden tiimissä kesävahvistuksena syyskuu-
hun saakka. Jessica opiskelee ranskaa ja 
englantia, ja hänellä on sekä aineen- että 
luokanopettajan pätevyys.  

Muistathan, että niin POASin yleisissä tiloissa kuin 
asunnoissakin tulee noudattaa POASin järjestyssääntö-
jä. Huomioithan myös yleiset kokoontumisrajoitukset ja 
-suositukset. Tilat tulee siivota käytön jälkeen. 

Muistathan, että kaikissa tiloissamme tulee 
noudattaa järjestyssääntöjä. Järjestys-
säännöt löytyvät asukasoppaastamme.  

https://poas.fi/asukkaalle/asukasopas/


Katso lisätietoja ja täytä  
hakemus asuntohaussa!  

Kohde julkaistaan 1.6.2021:  
asuntohaku.poas.fi  

Haku osoitteessa Jäähallinkaari 6 sijait-
sevaan uudiskohteeseemme Kalevan 
Staraan alkaa 1.6.2021. Kohde valmistuu 
loppuvuodesta ja muuttamaan pääsee 
1.12.2021.  
 
55 asuntoa käsittävä huippukohteemme 
Jäähallinkaari sijaitsee uudistuvalla Puis-
to-Kalevan alueella aivan Hervannan val-
taväylän kupeessa, lähellä Prismaa, Ha-
kametsän jäähallia sekä muita ostos- ja 
vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Vie-
restä löytyy myös elokuussa valmistuva 
Kalen kauppakeskus. Hakametsän raitio-
tiepysäkki on kävelymatkan päässä. 

Haku Jäähallinkaaren asuntoihin alkaa 

Visualisointikuva 48,5 neliön kaksiosta. 

Jäähallinkaaren laadukkaissa huoneis-
toissa on valkoiset keittiökaapistot, tyyli-
käs laminaattilaattia, lasitettu parveke ja 
varaus sekä astian- että pyykinpesuko-
neelle. Isoimmissa kolmioissa on myös 
sauna. 

Kohteen asuntoja haetaan samaan tapaan kuin muitakin 
asuntojamme, nettisivuillamme täytettävällä hakemuksella. 
Jäähallinkaaren asunnot vuokrataan ensisijaisesti työssäkäy-
ville hakijoille. Teemme asukasvalintoja kesän ja alkusyksyn 
aikana, ja pyrimme siihen, että kaikki asuntotarjoukset on lä-
hetetty lokakuun loppuun mennessä. Tämä suosittu kohde 
on herättänyt paljon kiinnostusta jo ennen hakuajan alkua. 
Huomioithan, ettemme lupaa tai varaa asuntoja etukäteen 
emmekä anna arviota asunnonsaannista puhelimitse. Em-
me myöskään ole henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin 
asunnonhakijoihin. Asuntotarjoukset lähetetään valituille 
hakijoille sähköpostitse.  

Huoneistovalikoimassa on 29 yksiötä (25-34 m²), viisi kaksio-
ta (48,5 m²) sekä 21 kolmiota (51,5-66,5 m²). Kolmiot vuokra-
taan vähintään kahden hengen talouksille. Valmistumisvai-
heessa kohteessa ei ole vuokrattavia autopaikkoja. Kun ym-
pärillä oleva alue yhteisine oleskelupihoineen valmistuu ke-
väällä 2022, POASille tulee alueelle 7 autopaikkaa, joiden 
vuokraamisesta ilmoitamme myöhemmin. 

https://asuntohaku.poas.fi/
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Tänä keväänä osallistuimme Motivan, Energiaviras-
ton ja alueellisten energianeuvojien järjestämään 
#näytäenergiasi -energiansäästökampanjaan. Osa-
na kampanjaa jaoimme asukkaille simppeleitä 
energiansäästövinkkejä sekä tarjosimme neuvon-
taa ja mahdollisuuden osallistua energiansäästövi-
saan ja voittaa lahjakorttipalkintoja!  
 
Pienentämällä kulutustasi pienennät myös asunto-
kohteesi kustannuksia, ja samalla hillitset vuokran-
korotuspaineita. Kannustamme asukkaita jatkossa-
kin energian ja veden säästämiseen mm. jakamalla 
suihkussa käymiseen kuluvaa aikaa mittaavia suih-
kuvahteja. Katso lisätietoa: poas.fi/vesihaaste  

Miksi energiansäästö 
kannattaa? 

Loppukevät on perinteisesti aikaa, jolloin monilla on 
edessään elämänmuutoksia ja siihen liittyen usein 
muuttosuunnitelmia. Myös monet asukkaamme 
ovat muuttamassa, joten listasimme ylös asiat, jotka 
tulee muistaa poismuuton yhteydessä.  

Autopaikan irtisanominen 

Muuttohommissa? 
Asunto tulee siivota perusteellisesti ja kokonaisuu-
dessaan ennen avainten palautusta. Kiinnitäthän 
huomiota erityisesti uuniin ja uunipelteihin, jääkaa-
pin takaosaan ja ikkunoihin, sillä nämä jäävät usein 
asukkailta siivoamatta. Katso siivousohjeet videolta 
klikkaamalla alla olevaa kuvaa.  

Mikäli olet vuokrannut autopaikan eParking-varaus-
järjestelmästä, paikkasopimus ei pääty automaatti-
sesti asunnon vuokrasopimuksen irtisanomisen yh-
teydessä. Autopaikkasopimus tulee irtisanoa erik-
seen, ja niissä noudatetaan samaa yhden kuukau-
den irtisanomisaikaa. Muista siis irtisanoa myös au-
topaikka ajoissa! Katso lisää: poas.fi/irtisanominen 

Ennakkotarkastus 

Aloitamme koronatilanteen takia tauolla olleet 
asuntojen ennakkotarkastukset jälleen 1.6. alkaen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että POASin asuntotarkastaja 
käy ennen poismuuttoasi tarkastamassa asunnon 
kunnon. Ennakkotarkastusta varten ei tarvitse siivo-
ta erikseen, mutta mahdolliset viat tai korjaustar-
peet on hyvä tuoda esille tarkastuksen yhteydessä. 

Loppusiivous 

Avainten palautus 

Avaimet palautetaan vuokrasuhteen päättymistä 
seuraavana arkipäivänä kello 12.00 mennessä PO-
ASin toimiston ovessa sijaitsevaan postiluukkuun. 
Avainten palauttamista varten ei tarvitse tehdä toi-
mistolle ajanvarausta. Lisätietoa: poas.fi/avaimet 
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