
Asunto Oy Tampereen Metsonkulma Myyntihinnasto pvm 12.06.2017
Puutarhakatu 20, 33210 Tampere Voimassa toistaiseksi päivitetty 19.9.2018

ASUINHUONEISTOT

Asunto krs. Huoneisto tyyppi
Pinta-ala 

m2
Osakkeiden 
lukumäärä

Myynti- 
hinta €

Laina- 
osuus € Velaton hinta

Hoito- 
vastike 

(arvio €/kk)

TV- ja 
laajakaista-

vastike 
€/huoneisto

/kk

Pääoma- 
vastike 

(vain korot, 
arvio €/kk)

Vastikkeet yht./kk 
hoitovastike +TV-ja 
laajakaistavastike+  

pääomavastike 
(vain koron osuus)

Pääomavas-
tike (korko ja 

lyhennys, 
arvio €/kk)

Pääoma-
vastike 
peruste/ 
Jyvitetty 

osake Tilanne

C 49 2 4h+kt+s 86,0 1 - 860 860 136 082 288 998 425 080 580,50 7,00 219,84 807,34 1 366,67 458
C 59 4 2h+kt+s 49,5 5576 - 6070 495 87 655 186 145 273 800 334,13 7,00 141,60 482,73 880,28 295
C 66 6 1h+kt+alk 35,0 9656 - 10005 350 78 147 165 953 244 100 236,25 7,00 126,24 369,49 784,79 263

VALMISTUMINEN Valmistunut 31.8.2018.

MYYNTIHINNAN ERÄÄNTYMINEN 

Asuinhuoneistot
Erä 1 100,0 % kaupanteon yhteydessä erä sisältää erilliselle sulkutilille maksettavan osuuden.

RS-TALOUSSUUNNITELMAN MUKAISET ARVIOIDUT ASUMISKUSTANNUKSET
Kustannukset on arvioitu toukokuussa 2017

Hoitovastike asuin- ja liikehuoneistoista 6,75 €/m²/kk

Pääomavastike A 0,480 €/pääomavastikkeen A perusteena oleva huoneisto-/liiketilakohtainen jyvitetty vastikeluku/kk (kattaa ainoastaan korot)
Pääomavastike A 2,984 €/pääomavastikkeen A perusteena oleva huoneisto-/liiketilakohtainen jyvitetty vastikeluku/kk (korko + lyhennys)

Pääomavastike perustuu 18.5.2017 laskettuun arvioon lainan kokonaiskorosta 0,90 % (Euribor 6kk -0,251 % ja marginaali 0,90 %). 
Kokonaiskorko aina vähintään marginaalin verran. 
Arvion mukaan kolmena ensimmäisenä vuonna rakennuksen luovutuksen jälkeen maksetaan vain korkoa.
Lainan lyhennykseen tarvittavaa pääomavastiketta voidaan kerätä aikaisemmin kuin lyhennysvapaa loppuu, jotta tarvittavat varat ovat yhtiön tilillä silloin kun ne on suoritettava pankille.

Vesimaksuennakko 
Asuinhuoneistot 20,00 €/hlö/kk
Liiketilat 20,00 €/kunkin alkavan 30 m²:n mukaan/kk
Tasauslaskutus huoneistokohtaisen mittauksen mukaan. 

TV-ja laajakaistavastike 7 €/huoneisto/liiketila/kk

Osakkeiden 
numerot



YHTIÖLAINA
Rahoituslaitos Danske Bank Oyj
Lainamäärä 6.310.000,00 €
Laina-aika 25 vuotta sisältäen rakennusajan
Korko Euribor 6 kk 
Marginaali 0,90 %
Lyhennysvapaa rakennusaika + 3 vuotta rakennusaikana ja kolmena ensimmäisenä vuonna rakennuksen luovutuksen jälkeen maksetaan vain korkoa
Lyhennystapa  tasalyhennys
Lyhennyksen ja koron maksu Yhtiö suorittaa maksut pankille puolen vuoden välein.

LAINAN POIS MAKSAMINEN JA LYHENTÄMINEN

Valmistumisvaiheessa
Ostajalla on mahdollisuus lyhentää lainaa kuluitta valmistumisen yhteydessä.
Ostajalle lainan eräpäivä on noin viikkoa ennen perustajaurakoitsijan ilmoittamaa muuttopäivää, jotta varat voidaan siirtää pankille muuttopäivänä.
Lainan voi maksaa kokonaan tai lyhentää 25 % osissa lainan määrästä.
Valmistumisen yhteydessä suoritettavista lainanlyhennyksistä annetaan tarkemmat ohjeet muuttokirjeessä, joka postitetaan noin 4-5 viikkoa ennen valmistumista.

Valmistumisen ja hallinnoluovutuksen välisenä aikana
Osakaslyhennyksen ensimmäisten osakekauppojen yhteydessä kuluitta hallinnon luovutukseen saakka. 
Isännöitsijätoimisto voi veloittaa omat kulunsa lainan lyhennyksen hoitamisesta.

Hallinnonluovutuskokouksen jälkeen
Yhtiön asumisaikainen hallitus päättää osakkaan maksuerien suuruuden ja ajankohdan. Valmistumisen jälkeen suoritettavista lainan
lyhennyksistä on otettava yhteyttä asumisaikaiseen isännöitsijään tarkempien maksuohjeiden saamiseksi.

Hallinnonluovutuksen jälkeen pankki ottaa vastaan kuluitta osakaslyhennykset korkokauden vaihtuessa.
Isännöitsijätoimisto veloittaa omat kulunsa lainan lyhennyksen hoitamisesta.

Laina nostetaan kokonaisuudessaan rakennusaikana. Perustajaurakoitsija vastaa lainan korkokuluista yhtiön valmistumispäivään asti (sisäpuolisten
osien valmistuminen).

HALLINTO RAKENTAMISEN AIKANA
SRV Rakennus Oy / Anu Esselström, os. Tampellan esplanadi 2, 33100  Tampere, e-mail: anu.esselstrom@srv.fi
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