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Tässä artikkelissa kerrotaan kahden suomalaisen asiakkaan tarina asunnon ostamisesta meidän
yhteistyökumppanimme kautta. Artikkeli on kirjoitettu haastattelujen pohjalta.
Perhe Saarinen (haastattelu 16.6.2010)
Juhani ja Henriikka saivat idean loma-asunnon hankkimisesta tuttavaltaan, joka oli juuri saanut
päätökseen oman asuntoprojektinsa Torreviejassa, Espanjassa. Ajatus jätettiin hautumaan
muutamaksi kuukaudeksi, kunnes perheen isäntä Juhani vieraili helmikuussa 2010 Helsingissä
järjestettävillä matkamessuilla ja ”lomakotikuume” iski todenteolla. Valkea Marina oli mukana
matkamessuilla ja yrityksen pöydän luona Juhani sai tietoa Espanjan asuntomarkkinoista sekä
aikaisemmin hänelle tuntemattomasta Altean rannikkokaupungista. Juhani oli piakkoin
puhelimitse yhteydessä toimistoomme Espanjassa ja ensimmäinen tapaaminen sovittiin jo parin
viikon päähän.

asuntokohteisiin.

Juhani varasi tuttavansa kanssa lentoliput
Espanjaan, ja pian kaksikko jo saapuikin
paikan päälle tutustumaan paremmin
Espanjan asuntotarjontaan. Muutama päivä
reissusta kului tuttavan loma-asunnolla
Torreviejassa, minkä jälkeen kaksikko saapui
tutustumaan Alteaan. He kiersivät Valkean
Marinan edustajan opastamana lähikyliä ja
kävivät
tutustumassa
useisiin

Tämän reissun aikana ei vielä mikään asunto tuntunut juuri siltä oikealta ja kaverukset palasivat
koti-Suomeen pohtimaan löydöksiään paremmin. Hintapuoli ja vaatimukset oli mietittävä myös
uudelleen, sillä hintataso Altean alueella on esimerkiksi Torreviejaa korkeampi. Kuitenkin ihastus
alueen rauhallisuutta ja autenttista ympäristöä kohtaan vei voiton; Juhani koki Altean hintansa
arvoiseksi ja sopivan loma-asunnon etsimistä päätettiin jatkaa pelkästään Altean alueelta. Myös
suurkaupunki-Benidormin läheisyys oli pariskunnalle tärkeänä tekijänä, koska tarvittaessa pienestä
ja hiljaisesta kylästä voi helposti siirtyä tämän legendaarisen kaupungin vauhdikkaaseen
yöelämään, joka on vain noin 15 minuutin ajomatkan päässä.

Uudet lennot varattiin maaliskuulle ja tällä kertaa
matkalle lähti mukaan myös vaimo, Henriikka.
Päivän ajan pariskunta kiersi lähiseutuja ja tutustui
alueeseen (Jávean ja Benissan kaupunkeihin) omin
päin. Heti seuraavalle päivälle he olivat sopineet
tapaamisen Valkean Marinan edustajan kanssa.
Asuntojahdissa kului muutama päivä, kunnes
pariskunta löysi hinta-laatusuhteeltaan täydellisen
loma-asunnon Albirista. Asunnosta jätettiin tarjous
ja kaupat syntyivät ripeästi.
Notaarilla käynnin jälkeen Saariset siirtyivät virallisesti asunnon omistajiksi. Vesi- ja
sähkösopimukset sekä muut käytännön asiat hoidettiin kuntoon yhdessä Valkean Marinan
edustajan kanssa. Saaristen omien sanojensa mukaan ”homma pelasi”, ja he kiittelevät etenkin
yrityksen myyntipäällikköä erinomaisesta työstä ja tuesta asuntokaupan aikana.
Perhe Koskela (haastattelu 18.6.2010)
Koskelan pariskunta, Harri ja Helena suunnittelivat aluksi ostavansa loma-asunnon Kreikasta,
mutta tuttavan kiehtovat tarinat Espanjasta herättivät mielenkiinnon maata kohtaan. Lisäksi
Espanjan taloudellinen tilanne on vaikuttanut suuresti ostopäätökseen; asuntojen hinnat ovat
tulleet alas ja pariskunta koki ajan erittäin suotuisaksi asunnon ostamiselle.
Tietoa maasta ja asuntomarkkinoista etsittiin aluksi Internetistä eri kiinteistönvälitysyritysten
sivuilta sekä keskustelupalstoilta, minkä jälkeen perheen isäntä Harri oli sähköpostiyhteydessä
muutamaan kiinteistönvälitysyritykseen, yhteen Torreviejassa ja Valkeaan Marinaan Alteassa.
Kattavan Internet-sivujen selaamisen perusteella he päättivät, että haluavat tutustua paremmin
Altean seutuun, ja lentoliput varattiin jo kuukauden päähän tutustumisretkeä varten.
Helenan isä ja Harri saapuivat Alteaan
maaliskuussa. Päivän ajan he tutustuivat
asuntotarjontaan Benidormissa, minkä jälkeen
Altean seutua kierrettiin muutaman päivän
ajan
Valkean Marinan edustajan kanssa. Internetin
ilmoitusten perusteella yksi asunto Altean
vanhassakaupungissa oli noussut suosikiksi,
mutta valitettavasti se oli jo ennätetty myydä
ennen kuin he edes pääsivät sitä katsomaan.
Onneksi tarjolla oli toinenkin mielenkiintoinen
vaihtoehto. Pariskuntaa kuitenkin epäilytti aikaisemmin vuotanut katto, minkä takia asunnossa
teetettiin kosteusmittaus. Kosteusmittauksessa selvisi kuitenkin, että kosteus ei ollut päässyt
muuten asunnon rakenteisiin saakka ja osto olisi siten turvallinen. Rakentaja korjasi vuotovauriot,
asunnosta maksettiin varausmaksu ja kaupat syntyivät.
Koko ostoprosessia pariskunta kuvaa haastavaksi. Juridisen puolen hoitumiseen saattoi huoletta
luottaa, sillä asuntokauppa-asioista Valkealla Marinalla vastasi oma koulutettu juristi. Tämä on iso

etu yritykselle, sillä näin isoissa kaupoissa lakiasiat on oltava kunnossa.
Unelmien loma-asunto sijaitsee Altean keskustan tuntumassa vaaleassa pienkerrostalossa.
Huoneisto sisältää yhden makuuhuoneen, olohuoneen,
keittiön ja kylpyhuoneen sekä pienen parvekkeen, josta
voi
ihailla vuoristomaisemaa.
Pariskunta on ollut todella tyytyväinen Altean kaupunkiin.
ei ole turistirysä, vaan alkuperäinen espanjalainen luonne
säilynyt. Appelsiinilaaksot ovat kauniita ja vanhakaupunki
kaupungille
historiallista
tunnelmaa.
”Vaatimattomampikin olisi kelvannut, mutta ihastuimme
Alteaan!” Lisäksi Albir ja erilaiset Altean vuoristopolut ovat
kävelymatkan päässä. Myös liikenneyhteydet muihin
lähikaupunkeihin ovat hyvät – junia ja busseja kulkee
vähän väliä. Lisäksi he ovat tyytyväisiä Ryanair:n
lentoyhteyksiin. Tamperelaisina he pääsevät kätevästi ja
halvalla lentämään kotikaupungistaan aina Alicanteen
saakka.

Altea
on
luo

