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VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY 

Toimitusjohtaja Maria Aspala 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Asumisoikeusasuntojen omistaminen, ylläpito ja 

tuottaminen sekä asumisoikeuksien luovuttaminen 

käyttäjille voimassa olevien säännösten mukaisesti 

Turussa ja lähikunnissa. Yhtiö toimii yleishyödyllise-

nä yhtiönä tavoittelematta liiketaloudellista voittoa. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

 Alhainen korkotaso on tukenut asuntojen 

hinnan nousua Turun seudulla kuten muual-

lakin Suomessa. Turun alueen talouskasvun 

mukaan tuoma asuntojen kysynnän ja hinto-

jen nousu on näkynyt keskimääräistä suu-

rempana asuntojen hinnan nousuna suhtees-

sa muuhun Suomeen.  

 Talouskasvun myötä Turun seudulle kohdis-

tuu työperäistä muuttoliikettä ja hyvälaa-

tuista asumismuotoa etsiviä asunnonhakijoi-

ta/-ostajia. Palkkojen nousu ei ole vastannut 

asuntojen hinnan nousua, jolloin kysyntä 

kohdistuu erityisesti edullisempiin asumis-

muotoihin. 

 Kysynnän kohdistuminen pieniin ja keskusta-

sijainnilla oleviin asuntoihin. Myös perheet 

haluavat lähelle keskustaa enenevissä mää-

rin. 

 Asumisen laadun entistä korostuneempi 

merkitys asiakkaan valintapäätöksissä. Asu-

misen laatuun ei riitä pelkästään enää ra-

kentamisympäristö, laadukkaat materiaalit 

ja viimeistelty ulkoasu. Asuminen on jatkos-

sa yhä enemmän palvelua. Tällöin puhutaan 

yhtä hyvin digitaalisista ja automatisoiduista 

ratkaisuista kuin myös fyysisistä palveluista.  

 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja ta-

voitteet 

 Uudiskohteiden rakennuttamisen painopiste 

Turkuun ja kysynnän mukainen rakennutta-

minen Turun alueen muihin kaupunkeihin. 

Tavoitteena vastata kasvavan työperäisen 

muuton aikaan saamaan kysyntään. Tavoit-

teena tarjota taloudellinen asumismuoto 

lapsiperheille ja mahdollisuus jäädä asu-

maan Turkuun. Tavoitteena toimia myös 

asuinalueiden segregoitumisen välttämiseksi. 

ARA -hintaisten tonttien luovutukset ovat 

avainasemassa.   

 Uudiskohteiden rakennuttamiseen panoste-

taan myös kehittämällä kiinteistöhankintaa 

rakennuskelpoisten tonttien saamiseksi ja 

rakennuttamisprosessia laadukkaiden uudis-

kohteiden tuottamiseksi. 

 Asukkaiden viihtyvyyteen panostetaan alu-

eellisen huoltoverkoston rakentamisella ja 

muokkaamalla isännöinnin prosessit parem-

min asiakkaita palveleviksi sekä kirkastamal-

la tehtäväkuvien sisällöt ylläpitotoiminnassa. 

Tavoitteena on korkea käyttöaste ja hinta-

laatu -suhteen parantaminen. 

 Nykyisiä ylläpidon ja viestinnän prosesseja 

tehostetaan digitalisaation ja automaation 

lisäämisellä. Lisäksi tarkastellaan mahdolli-

suutta Vason asuntojen linkittymistä vah-

vemmin osaksi olemassa olevaa julkista pal-

veluverkkoa, joka loisi positiivista synergiaa 

asumisen ja palveluiden välille. 

 Vaso jatkaa työtään Kestävän ilmaston ja 

energian toimintasuunnitelman (kv 

11.6.2018 § 142) toteuttamiseksi.  Yhtiö 

osallistuu aktiivisesti ilmastosuunnitelman 

toteuttamiseen erityisesti asumiseen liitty-

villä kestävillä energiaa säästävillä ratkai-

suilla. 
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET  

Tavoite: Korkea käyttöaste 

 
Toteutunut 

2018 

Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori  

Käyttöaste, % 96,1 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vason näkyvyyden lisääminen digitaalisessa mainonnassa, asuntojen haluttavuuden ja käyttöarvon ylläpito 
kiinteistö- ja asuntokorjauksin, myös vuokraamalla määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. Operatiivisten ylläpidon prosessien muokkaaminen aiempaan tehokkaammiksi. 

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle 

Mittari tai indikaattori 

Liikevaihto (1.000 €)        23.618 23.665 23.907 25.102 26.375 27.675 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Käyttövastikkeita korotetaan vuosittain kustannustason ja pääomakulujen kehityksen mukaisesti. 

Liikevoitto (1.000 €) 4 556 4.500 4.360 4.200 4.400 4.700 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihto kasvaa käyttövastikekorotusten, asuntoneliöiden lisääntymisen ja käyttöasteen kehityksen mu-
kaisesti. Liikevoitto kattaa yhtiön rahoituskulut sekä varautumisen kiinteistöjen jaksottaisten ja perusparannuskorjausten rahoittamiseen so. asuinta-
lo/korjausvaraus. Varmistetaan kiinteistöjen laadukas ylläpito- ja korjaustoiminta sekä uudisrakentamisen lisääntyminen. 

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys 

Mittari tai indikaattori 

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä 2 662 2.688 2.737 2.845 2.956 3.036 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudisrakentamista lisätään keskustan ja palvelujen lähellä oleville kerrostalotonteille, joihin tuotetaan eri 
elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville asukkaille laadukkaita asumisoikeusasuntoja. Jonkin verran tuotetaan yksikerroksisia pari- ja rivitaloasuntoja perheille. 
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Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toi-
minta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään ( % ) 

66,2 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudiskohteiden rakennuttamiseen panostetaan kehittämällä kiinteistöhankintaa rakennuskelpoisten tonttien 

saamiseksi. 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

Käyttöaste, % 96,6 96,1 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 

Asukasvaihtuvuus, % 15,9 15,6 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa 72 69 55 55 55 55 55 

Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl 3 888 3 787 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 

Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m2/kk) 10,24* 10,37 10,37 10,37 10,57 10,79 11,00 

Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m2/kk) 5,07 5,54 5,84 5,94 6,00 6,05 6,10 

*) ei sisällä vettä 
 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 23 212 23.618 23.665 23.907 25.102      26.375 27.675 

Liikevoitto (1.000 €) 6 463 4 556 4.500 4.360 4.200 4.400 4.700 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja  
veroja (1.000 €) 

6 219 3 574 3.500 3.400 3.200 3.400 3.600 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 8 813 6 721 9.540 14.900 17.900 18.000 19.000 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 12 12 12 13 13 13 13 
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Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 11,2 6,1 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,3 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korollinen vieras pääoma (1.000 €) 124 569 120 979 119.471 129.955 137.600 146.300 156.500 

Vieras pääoma €/asuinneliömetri 678 652 638 684 703 731 766 

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 29,9 31,9 30,0 30,0 25,0 25,0 25,0 

Nettovelkaantumisaste, % 207 189 170 200 230 230 230 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:       
Vuosi 2020: Melodia (uud. osa 5,800 milj.€), Pääskyvuorenrinne (uud.osa 4,000 milj.€), Liedon keskusta (uud.osa 3,000 milj.€) perusparannukset: Sinipiianrivi (osa, 

0,400 milj.€), Keijulinna (osa, 0,300 milj.€), Laitainen (1,400 milj.€)     
Vuosi 2021: Pääskyvuorenrinne (uud.osa 9,000 milj.€), Liedon keskusta (uud.osa 1,900 milj.€), perusparannukset: Ahterikatu (1,500 milj.€), Reelinkikatu (2,100 
milj.€), Myllymatinsato (1,000 milj.€), Kappakuja (2,400 milj.€)    
Vuosi 2022: uudiskohde Kaarina(5,000 milj.€), uudiskohde Turku (7,500 milj.€), perusparannukset: Rauhankatu 8 (1,400 milj.€), Lehdokki (1,500 milj.€), Puutakuja 
3 (1,200 milj.€), Tavastinmäen Mamselli (1,400 milj.€) 

Vuosi 2023: uudiskohde Turku (6,000 milj.€), uudiskohde Turku 6,800 milj.€), perusparannukset: Metsärinne (1,500 milj.€), Olavintytär (0,800 milj.€), Beatankuja 
(0,800 milj.€), Kerttulanniitty (1,00 milj.€), Kesäpouta (2,100 milj.€) 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA 

VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN  

Vason taloudelliset näkymät ovat positiiviset tulevalle vuodelle. Käyttöasteen ennakoi-
daan nousevan kysynnän lisääntymisen myötä yli 97% ja vaihtuvuuden pysyvän maltillise-
na myös tulevana vuotena. Ensi vuoden painopisteenä on Vason toiminnanssa kiinteis 

 

töhankinta ja tonttien saatavuus sekä uudiskohteiden aloitukset. Rakentamisen hiipuva 
suhdanne tukee Vason mahdollisuutta investointeihin rakennusliikkeiden uudiskohdetar-
jonnasta. Keskeisimpien aluiden osalta investointien edellytyksenä on kuitenkin omistaja 
kaupungeilta hankittavat Ara-hintaiset tontit. Tämän hetkisen näkymän valossa enna-
koimme investointien kasvua tuleville vuosille.  Tulemme selkeyttämään ylläpitotoimin-
taa alueellisen huoltoverkoston rakentamisella ja muokkaamalla isännöinnin prosessit. 
Perus- ja vuosikorjauksia jatkamme suunnitellusti. 

 


