
Saara Valkeinen: “Parasta oli, kun sain 
oman saunan!”  

Saara Valkeinen muutti elokuussa 2015 VRP Rakennuspalveluiden rakennuttamaan 
uudiskohteeseen Aholankulmaan, Jyväskylän Tuohimutkaan. Päätös uuden asunnon 
ostamisesta syntyi jo rakennusvaiheen aikana piirrustusten ja fiksun pohjaratkaisun 
perusteella.  

Aiemmin, ennen muuttamistaan Aholankulmaan, oli Saara asunut 40 vuotta yhdessä miehensä 
kanssa Jyväskylässä. Miehensä kuoleman jälkeen alkoi Saara etsiä itselleen uutta asuntoa. 

– Olisin toki saanut jäädä mieheni asuntoon. Mutta sen ikkunoiden eristykset eivät enää olleet 
riittävät, ja sen vuoksi talvisin paleli. Olin itse aiemmin eristänyt ikkunat useampaan kertaan, mutta 
nyt en tällä iällä enää jaksanut, Saara kertoo.  

Pohjaratkaisu vakuutti 
Saara kävi katsomassa useampia asuntoja. Useissa, vanhemmissa taloissa olisi kuitenkin ollut 
putkiremontti edessä muutaman vuoden sisällä ja sellaiseen asuntoon Saara ei halunnut muuttaa. 
Putkiremontin alta kun saattaisi joutua muuttamaan hetkeksi uudestaan pois. Tuohimutkaan 
rakennettavasta Aholankulmasta Saaralle vinkkasi hänen ystävänsä.  

– Ystäväni ehdotti, että mitäs jos menisimme katsomaan, kun tänne tulisi näyttö. Niin me sitten 
teimme. Ostopäätökseni syntyi asunnon piirrustusten ja niiden mukaan mielestäni fiksun 
pohjaratkaisun kautta, Saara hymyilee.  

“Parasta oli, kun sain oman saunan!” 



Saara on viihtynyt uudessa, 46 neliön asunnossaan hyvin. Erityisen iloinen hän on omasta 
saunastaan. Aluksi Saara epäili, että kuinka tämän kokoiseen asuntoon saataisiin mahtumaan 
sauna, mutta yllättyi positiivisesti sen nähtyään. 

– Parasta oli, kun sain oman saunan! Se on hyvin tilava, ja suihkutilakin on hienosti suunniteltu, 
Saara iloitsee.  

– Ja hyvinpä tässä minun asunnossani mahtui pitämään myös pienimuotoiset 80-vuotisjuhlani, 
Saara lisää.  

Ystävälliset ja avuliaat naapurit 
Lähes kaikki talon asukkaat muuttivat Aholankulmaan yhtä aikaa uudiskohteen valmistuttua. Saara 
kuvaileekin asukkaita melkein kuin yhdeksi isoksi perheeksi. Naapurit ovat ystävällisiä sekä 
avuliaita.  

– Täällä on hyvin rauhallista, mitään meteliäkään harvoin kuuluu. Kerran eräät asukkaat ilmoittivat 
ilmoitustaululla pitävänsä rapujuhlat, joista voisi aiheutua hieman melua. Samalle he kutsuivat 
naapurit mukaan juhliin, mikäli melu häiritsisi. Kävin jossakin vaiheessa iltaa kuuntelemassa, 
kuuluisiko juhlien ääniä. Mitään ei kuitenkaan kuulunut, ja harmittelin, että nyt ei Saara päässyt 
rapujuhliin laulamaan, Saara naurahtaa.  



Talon hissi on ollut Saaralle etu, koska sillä on helppo liikkua ylimmästä kerroksesta, jossa hänen 
asuntonsa sijaitsee, alas sekä ylös. Saara on hyvillään myös alueen liikunta- ja 
lenkkeilymahdollisuuksista.  

– Peruskuntoni on hyvä ja lääkäri kerran kysyikin, että käynkö salilla. No, kyllähän minä käyn – 
olen käynyt vuodesta 2003 asti. Lisäksi olen lenkkeillyt pitkään, ja tästä onkin helppo lähteä 
lenkille, Saara kertoo.

“Kaikki on mennyt sitä latua, miten on sovittu.” 
Saara on ollut tyytyväinen myös VRP Rakennuspalveluiden toimintaan. Kaikki asiat on tehty niin 
kuin on sovittu. Asuntoon tehtiin Saaran ehdotusten ja huomioiden perusteella vielä muutamia 
pieniä korjauksia muuton jälkeen.  

– Minulla ei ole mitään moitittavaa! Kaikki on mennyt sitä latua, miten on sovittu. Asunto on sopinut 
minun käyttööni hyvin. Eikä enää muuten tarvitse palella! Olen tyytyväinen että muutin, ja voin 
suositella VRP Rakennuspalveluita!




