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MATKAVINKKI
Toisen koti kullan kallis
Kansainvälinen asunnonvaihto on omatoimisen matkaajan unelma: asut
ilmaiseksi maailmalla ja elät kuin paikalliset.
Julkaistu: 6.12.2008

 Amanda ja Iris tapaavat internetin
asunnonvaihtosivuilla, kun Amanda etsii
jouluista lomapaikkaa. Naiset sopivat
kodinvaihdosta, ja seuraavana päivänä he
jo matkustavat toistensa koteihin Atlantin
yli.
Iris pääsee Amandan upeaan
kalifornialaishuvilaan, Amanda pieneen,
viehättävään maalaismökkiin Britannian
maaseudulle.
Juoni on amerikkalaisesta romanttisesta
komediasta The Holiday, mutta
kansainvälinen kodinvaihto onnistuu
oikeassa elämässäkin Internetin
asunnonvaihtosivustojen kautta.
Laitan ilmoituksen kodinvaihtosivuille
60-neliöisestä jugend-asunnostani
Turussa. Saan heti kiinnostuneen
vastauksen; brittipariskunta olisi halukas
vaihtamaan kauniin puulattiaisen,
viktoriantyylisen yksiönsä Notting Hillissä,
Lontoossa kaksiooni.
Ajatus alkaa kutkutella. Selailen ilmoituksia lisää. Boheemi
yksiö olisi tarjolla Pariisissa ja ranta-asunto Copacabanalla Rio
De Janeirossa.
Ehtisin vielä jouluksi vaihtaa kämppää ja maisemaa jonnekin
päin maailmaa ja asua täysin ilmaiseksi ja nauttia samalla kodin
mukavuuksista.
Kodinvaihdossa voi tarjota kaupunkiasuntonsa vaihtoon, kun
haluaa mökkilomalle, tai mökkinsä vaihtoon, kun ei itse sitä
käytä.
Usein vaihtoon sisältyvät myös autot, joten säästöä
matkakassaan tulee autonvuokrausmenoissakin.
Rahallisen säästön lisäksi vaihdossa on muitakin hyviä puolia:
vaihtoasukkaat tarjoutuvat usein huolehtimaan viherkasveista tai jopa lemmikistä.
Asunnonvaihdossa saa alkuperäisiltä asukkailta parhaat vinkit lähikahviloista,
-ravintoloista ja yöelämästä.
Ajatus tuntemattomien ihmisten päästämisestä asumaan omaan kotiin saattaa
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mietityttää.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että ihmiset, joiden kanssa asuntoa vaihtaa, ovat juuri
samassa tilanteessa ja ottavat saman riskin.
"Olemme järjestäneet asunnonvaihtoja Suomesta 55 vuotta. Sinä aikana
vahinkotapauksia on sattunut erittäin vähän ja varkauksista ei ole tullut yhtään valitusta",
kertoo Homelinkin Sandra Meigas.
Vaikka asunnonvaihto perustuukin luottamukseen, varsinaisia ongelmia tulee harvoin:
"Erimielisyyksiä aiheuttaa joskus käsitys siisteydestä, mutta kodithan ovat eri maissa ja
eri kulttuureissa erilaisia".
Tyypillinen asunnonvaihtaja on hyvin toimeentuleva, asuntonsa omistava ja
kielitaitoinen perhe tai pariskunta, joka on kiinnostunut omatoimisesta matkailusta.
Tavallisesti vaihto kestää kahdesta viikosta neljään viikkoon. Koska se ei maksa mitään,
on varaa lomailla pidempään tai useammin.
"Lapsiperheille kodinvaihto sopii erittäin hyvin. Jos toisessakin perheessä on lapsia,
kodissa on jo valmiiksi leluja. Ruoanvalmistus on vaivatonta, koska käytössä on oikea
keittiö", sanoo Meigas.
Eniten Suomesta vaihdetaan asuntoja Italiaan, Ranskaan, Kreikkaan, Espanjaan ja
Britanniaan, vaihtoa halutaan myös Etelä-Afrikkaan ja USA:han.
ANNIKA VÄISÄNEN
Lisää aiheesta:

Sopimus kirjallisena
Kodinvaihtosivuja Internetissä

Helsingin Sanomat
hs.online@hs.fi
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TIETOKULMA

Sopimus kirjallisena
Julkaistu: 6.12.2008

Näin alkuun:

 Rekisteröidy asunnonvaihtosivuille internetissä.
 Lataa hyvälaatuiset ja kutsuvat kuvat kodistasi.
 Ole rehellinen asuntokuvauksessa. Jos esimerkiksi makuuhuoneesi ikkunan takana
kulkee juna, siitä on hyvä mainita jo etukäteen.
 Ole realisti; on turha unelmoida vaihtavansa 30 neliön asuntoa Lahdessa 200 neliön
merenranta-asuntoon Nizzassa. Vaihto on tasapuolinen jos molemmilla osapuolilla on
samantasoinen ja -kokoinen koti. Useat kodinvaihtajat, joilla itsellään on iso koti, vaihtavat
mielellään myös vähän pienempään, jos sijainti on hyvä. Mikä yhdestä on tylsää ja
tavanomaista, voi toisesta olla eksoottista ja erikoista.
Ennen lähtöä:

 Toiseen osapuoleen tutustutaan sähköpostein ja puheluin. Mikäli mahdollista, myös
tapaaminen voi olla paikallaan.
 Sopimus vaihdosta tehdään kirjallisena.
 Siivoa hyvin; tyhjennä jääkaappi, vie ylimääräiset tavarat varastoon ja puhdista kotisi
lattiasta kattoon.
 Jätä vieraillesi ohjeet kaikkeen mahdolliseen, mistä luulet olevan hyötyä;
kaukosäätimien käytöstä keraamisen lieden puhdistukseen.
 On hyvä neuvoa uusia vieraita liikenneyhteyksistä, lähipankkien, postien, ravintoloiden
ja kauppojen sijainnista.
 Tarkista vakuutuksesi kattavuus niin ulkomailla kuin kotonasikin. Yleensä vakuutusyhtiöt
pitävät hyvänä että asunnossa asutaan poissa ollessakin.
Lisää aiheesta:

Toisen koti kullan kallis
Kodinvaihtosivuja Internetissä

Helsingin Sanomat
hs.online@hs.fi
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