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Helsingin Asumisoikeus Oy:n 5000. asuntoon muuttajat yllätettiin
teemaan sopivalla huomionosoituksella
Helsingin Asumisoikeus Oy:n (HASOn) valmiiden asuntojen määrä rikkoi 5000 asunnon rajan samana torstaipäivänä, kun Suomi vietti
mittaushistoriansa kuuminta kesäkuun päivää 80 vuoteen. Kallioisella ja metsäisellä tontilla Maunulanpuiston vieressä avaimia uuteen
kotiinsa odottikin keskipäivän kuumuudessa innostunut joukko, kun kerros- ja rivitalokohde HASO Kuusikkotie valmistui. Kohde on uusi koti
118 HASO-asukkaalle.

Pyörällä Kuusikkotielle avaintenjakoon saapunutta asumisoikeuden haltijaa Katja Laurinollia odotti avainten lisäksi erityinen yllätys.
Laurinollin ja hänen miehensä uusi koti on nimittäin samalla HASOn 5000. valmistunut asunto. ”Kyllä asuntoa kannattikin odottaa!” totesi
Laurinolli uutisen kuullessaan.

Laurinolli on silminnähden innostunut uuteen kotiin muuttamisesta. ”Kyllähän se aiemmin tuntui aika epätodelliselta, että onko mitään
asuntoa edes tulossa, mutta nyt tuntuu kyllä makeelta,” sanoo Laurinolli, joka solmi asumisoikeussopimuksen uudiskohteeseen kaksi
vuotta sitten.

Asumisoikeuden järjestysnumeron Laurinolli oli kuitenkin hakenut jo paljon aiemmin, 1990-luvun lopulla. Oli Laurinolli vuosien mittaan
ennenkin välillä hakenut asumisoikeusasuntoa. Esimerkiksi Jätkäsaaresta hän olisi saanut aiemmin HASO-asunnon, mutta luonnossa
viihtyvänä päättänyt lopulta jättää tarjouksen väliin. Maunulassa häntä viehättääkin erityisesti luonnon ja Keskuspuiston läheisyys sekä lyhyt
matka keskustaan.

Viime vuosina HASOlle on valmistunut paljon uusia asuntoja, ja kisa siitä, mikä kohde lopulta 5000 rajan rikkoo, oli pitkään auki. HASO
Kuusikkotien olisi ollut määrä valmistua jo aiemmin, mutta kohteen alkuperäisen pääurakoitsijan konkurssi viivästytti hanketta. Harmitusta
avaintenjakopäivänä ei kuitenkaan ollut havaittavissa ja moni asukas pysähtyi erikseen kiittämään HASOa, rakennuttajana toimivaa
Helsingin kaupungin Asuntotuotantoa ja rakennusurakkaa jatkamaan tullutta Skanskaa siitä, miten kohteen asioita on hoidettu.

Asuntomäärässä Helsingin kaupungin omistama HASO Oy on pääkaupungin kirkkaasti suurin toimija. Helsingissä oli vuoden 2019 lopulla
10 972 asumisoikeusasuntoa, joista HASOn asuntoja oli noin 45 prosenttia.

Kuusikkotietä seuraava HASOn kohde valmistuu vain muutamaa päivää myöhemmin Laajasalon Kruunuvuorenrantaan ja myös
lähivuosina HASOn asuntokanta jatkaa kasvuaan runsaasti: vuoden 2022 loppuun mennessä uusia asuntoja on suunniteltu valmistuvaksi
jopa yli tuhat kappaletta, mikä mahdollistaa entistä useammalle halukkaalle asumisoikeusasunnon.

Kuvatekstit:

HASOn 5000. asuntoon muuttajia odotti uudessa asunnossa pullo Korpihillan Kuohuvaa Kuusenkerkkää sekä huonekuusi.

Pyörällä avaintenjakoon saapunut Katja Laurinolli kertoi muuttoauton lähtevän Pitäjänmäeltä matkaan vielä samana päivänä.


