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LT/AP krs. Huoneisto tyyppi
Pinta-ala 

m2

Osak-

keiden  lkm

Myynti- 

hinta €

Laina 

osuus €   

Velaton 

hinta   €

 Hoito-

vastike    

€/kk

 Tontin 

vuokra-

vastike 

€/kk 

Hoitovastike + 

tontinvuokra-

vastike + 

rahoitusvastike 

(vain koron 

osuus) €/kk

LT2 1. Liiketila 34,0 49852 49881 30 119 000 0 119 000 145,86 94,52 240,38

Autopaikat krs. Autopaikan tyyppi

lasken-

nall. 

pinta-ala 

m²

Osak-

keiden  lkm

Myynti-  

hinta €

Velaton 

hinta   €

 Hoito-

vastike    

€/kk

AP13+VAR12 kellari autopaikka ja varasto 18,0 49949 - 49951 3 28 500 28 500 59,40

VALMISTUMINEN Yhtiö valmistui 28.12.2012.

MYYNTIHINNAN ERÄÄNTYMINEN 

100 % Kaupanteon yhteydessä. Erä sisältää erilliselle sulkutilille maksettavan erän, joka on 2% kauppahinnasta. 

Sulkutilille maksettava summa on vähintään 2 % kauppahinnasta tai 2 % 70 prosentista asunnon velatonta hintaa (eli 1,4 % velattomasta hinnasta).

ASUMISKUSTANNUKSET

Tontinvuokravastike

Liikehuoneistot 2,78 €/m²/kk

Hoitovastike

Liikehuoneistot 4,29 €/m²/kk Liikehuoneistojen vastikekerroin 1,3, osakkeet 49002-49911

Autopaikat 3,30 €/m²/kk

Autopaikat ja varastot 3,30 €/m²/kk

Moottoripyöräpaikka 3,30 €/m²/kk

Käyttökorvaukset

Liikehuoneistot 20,00 €/laskennallinen henkilömäärä/kk (1 henkilö jokaiselta 15 m2 pinta-alalta)

Yhtiökokous 13.4.2016 valtuutti hallituksen perimään tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeen tarvittaessa.

Auto- ja moottoripyöräpaikkaan liittyen erityisesti huomioitava yhtiöjärjestyksen määräykset:

Mikäli autohalli- tai moottoripyöräpaikka siirtyy yhtiön ostajalle, jolla ei ole omistuksessaan asuin- tai liikehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, on asuin- tai liikehuoneiston omistajalle

ja yhtiöllä lunastusoikeus. Inva-autopaikat on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ensisijaisesti varattu henkilölle, joilla on Tieliikennelain inva-pysäköintiin oikeuttava lupa.

 

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen perusteella 2.449 m²:n suuruista Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia nro 11 Vallilan kaupunginosan korttelissa 534. Vuokrasopimuksen mukaisesti

kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Elinkustannusindeksin kehityksestä riippuen tarkistuksen vaikutus tontinvuokravastikkeeseen vaihtelee, tontinvuokravastike voi näinollen olla suurempi tai pienempi. Elinkustannusindeksin 

KAAVOITUS

Alueen kaavatilanteesta saa tietoa Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta, avoinna ma-pe klo 8.15 - 16.00.

PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, Kansakoulukatu 3, Helsinki 10. Vaihde: (09) 310 1673, faksi: (09) 310 37409
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