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Asemapiirros

Lähellä luontoa ja 
palveluja 
Osoitteessa Koivikonkatu 31 sijaitseva 
asumisoikeuskohde Hallilan Koivikko on 
valmistunut vuonna 1997.

Pienrivitalossa on kahdeksan avaraa asuntoa, ja 
tarjolla on sekä kaksioita että kolmioita. 

Hallilan Koivikossa sijaitsee kauniilla puistoalueella 
palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien 
välittömässä läheisyydessä.

Turvallista asumista

Asumisoikeusasunto tarjoaa edullisen ja turvallisen tavan 
päästä kiinni varmasti mieluisaan kotiin ilman, että harteille 
täytyy ottaa suurta lainataakkaa. Lisätietoa asumisoikeusasu-
misesta löydät takasivulta sekä osoitteesta www.yhkodit.fi

Rakennustapaseloste

Rakennuspaikka Tampere/Hallila/6916/1 

Alapohja Maanvarainen betonilaatta, lämmöneristeenä 
puhallusvilla tai levyvilla, betonitiilikate

Ulkoseinät Puurunko/mineraalivilla, tiili/puuverhous

Huoneistoväliseinät Teräsbetonisia 180 mm elementtejä

Kevyet väliseinät Metalli- tai puurunkoisia kipsilevyseiniä

Ulkovarastot Teräsbetoniperustus, puurunko, puuverhous, 
kate betonitiili

Ikkunat 3-kertaisia, tehdaskäsiteltyjä puuikkunoita

Ulko-ovet Tehdaskäsiteltyjä vakioulko-ovia

Väliovet Maalattuja valkoisia laakaovia, löylyhuoneiden 
ovet lasiaukollisia puuovia

Huonetilojen päällysteet:

Tila Lattiat Seinät Katot

OH muovimatto tapetti roisketasoitus 

K muovimatto maalattu maalattu 

ET muovimatto maalattu roisketasoitus 

MH:t muovimatto tapetti roisketasoitus 

TK muovimatto maalattu roisketasoitus 

PESU  muovimatto laatta paneli 

KHH/PH muovimatto maalattu paneli 

LH muovimatto paneli paneli 

WC muovimatto maalattu maalattu 

VH muovimatto maalattu maalattu 

Pinta-
rakenteet

Tapetoitavissa huoneissa ikkunaseinät ovat maalattuja 
Keittiöissä työpöydän väli ja yläkaappien väli ja WC:ssä pesualtaan 
tausta on laatoitettu.

Kalusteet Kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. Huonekomeroi-
den ovet ovat valkoiset. Keittiöissä on 4-levyinen liesi, kylmälaite 
ja astianpesukonevaraus.

Lämmitys vesikeskuslämmitys

Ilmanvaihto Asunnoissa on oma huippuimuri ja korvausilmaventtiilit

Sähkö Asunnoissa on tarpeellinen sähkövarustus

Hallilan Koivikko, Koivikonkatu 31, 33820 Tampere

A1, A5 2 kpl 2h+kk+s 43,0  m2

A2, A3, A4 3 kpl 2h+k+s 53,0 m2

B6, B7, B8 3 kpl 3h+k+s 80,0 m2

8 kpl 484,0 m2
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Mikä on asumisoikeusasunto? 

Asumisoikeusasunto on koti, joka tarjoaa mahdollisuuden 
nauttia omistusasunnossa asumisen parhaista puolista – ilman 
jälleenmyyntiriskiä ja suurta lainataakkaa harteilla. 

Asumisoikeusasuntoon pääsee käsiksi maksamalla 15 %:n 
asumisoikeusmaksun asunnon hankintahinnasta. Asumisoike-
usasunnossa asumisturva on kuin omistusasunnossa. Kuukau-
sittaiset asumiskulut katetaan normaalilla käyttövastikkeella. 
Asumisoikeusasunnon voi vaihtaa ilman jälleenmyyntiriskiä 
suurempaan tai pienempään esimerkiksi perheen koon muut-
tuessa. 

Pois muuttaessa asukkaalle palautetaan alussa sijoitettu asu-
misoikeusmaksu – nyt rakennuskustannusindeksillä tarkistet-
tuna. Asumisoikeusasunnossa 15 %:n asumisoikeusmaksu on 
siis varmassa tallessa! Merkittävä etu on myös se, että asun-
non omistaja on velvollinen lunastamaan asumisoikeuden 
takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkastettuna kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asukas päättää oikeudestaan 
luopua, edellyttäen, että huoneiston hallinta on luovutettu 
talon omistajalle.  

Asumisoikeusmaksun maksamista varten otetun pankkilainan 
korot ovat luonnollisesti verovähennyskelpoisia, eikä ostosta 
peritä varainsiirtoveroa lainkaan. Asumisoikeusasunnon voi 
myös jättää perinnöksi tai siirtää samassa taloudessa asuvalle 
perheenjäsenelle. 

Asumisoikeusasunnon saajalta edellytetään, ettei hän ha-
kuhetkellä omista hakualueella kohtuullisen asumistason 
tarjoavaa omaa asuntoa. Asumisoikeusasuntoa haetaan suo-
raan asunnon omistajalta, ja hakeminen edellyttää kunnalta 
saatavaa järjestysnumeroa. varallisuusraja on 50 % asunnon 
hankintahinnasta ja koskee alle 55-vuotiaita. Tulorajoja asu-
misoikeusasunnon hankkimiseen ei ole. 

Lisää asumisoikeusasunnoista: www.yhkodit.fi 

Esitteessä olevien asuntojen pohjakuvia, rakennustapaa, varustelutasoa sekä asemapiirros-
kuvaa koskevat tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Esitteen tiedot vastaavat mahdolli-
simman tarkasti kiinteistön ja ympäristön rakennusajan tilannetta. Kiinteistön käytön aikana 
on mahdollisesti suoritettu asuntokohtaisia muutoksia. Myös tonttia koskevat muutokset ovat 
mahdollisia. Tarjolla olevien asuntojen ajankohtaiset tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä 
YH Länsi Oy:n asumisoikeusasuntojen myyntiin. Yhteystiedot löytyvät www-sivuiltamme 
www.yhkodit.fi.

Myynti:

YH-Asumisoikeus Länsi Oy
YH Kodit Oy | Puh. 010 227 3007 | Puh. 010 227 3000
Aleksis Kiven katu 26 | 33200 Tampere
www.yhkodit.fi

Puhelun hinta lankapuhelim
esta soitettaessa 8,28 snt/puhelu + 7,0 snt/m

inuutti, m
atkapuhelim

esta 8,28 snt/puhelu + 17,0 snt/m
inuutti (sis alv 23 %

)
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Hallilan Koivikko tarjoaa asukkailleen viihtyisää 
asumista kauniin luonnon ympäröimänä. 


