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

Kangasalan Harjulankodon viihtyisät, 2-kerroksiset rivi-
taloasunnot sijaitsevat - kuten nimikin jo viittaa - upean
mäntymetsän syleilyssä Kangasalan keskustaa halkovan
Kirkkoharjun rinteellä. Kaikki arkisen elämän perus-
palvelut, kaupat, koulut, päiväkodit ja mm. uusi uima-
halli, ovat muutaman sadan metrin säteellä Harjulan-
kodosta. Silti asuinympäristö huokuu rauhaa ja luonnon-
läheisyyttä eikä lenkkipolkuja tarvitse kaukaa haeskella!

Harjakattoisessa Harjulankodossa on yhteensä vain 16
ajanmukaista asumisoikeusasuntoa. Huoneistot ovat
tilavia, pienimmät 57 neliön saunallisia kaksioita,
suurimmat 99,5 neliön perheasuntoja, joissa on 5
huonetta, keittiö ja sauna. Harjulankodossa isompikin
perhe asuu mukavan väljästi!

Tilavia rivitalokoteja
humisevan harjun kupeella!
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Asemapiirros

Koulutie 2, 36200  Kangasala

Rivitalo. Valmistunut maaliskuussa 1998.

A1, A2, A3 3 kpl 2 h+k+s 57,0 m2

C7, C8, D9, D10 4 kpl 3 h+k+s 80,0 m2

E11, E12, E13,
F14, F15, F16 6 kpl 4 h+k+s 89,0 m2

B5 1 kpl 5 h+k+s 98,5 m2

B4, B6 2 kpl 5 h+k+s 99,5 m2

16 kpl 1.322,5 m2

Rakennustapaseloste

Rakennuspaikka Koulukatu 2, Kangasala/Tarpila/80/1
Alapohja Maanvarainen, solumuovieristeinen

teräsbetonilaatta
Välipohjat Ontelolaatta
Yläpohja  Puiset kattokannattimet ja puhallusvilla
Ulkoseinät  Alemmissa kerroksissa betonipintaisia levykerros-

elementtejä, ylemmissä kerroksissa puupintaisia
ja puurunkoisia seiniä.

Huoneistoväliseinät Alemmissa kerroksissa betonielementtejä,
ylemmissä kerroksissa puurunkoisia
levyrakenteisia seiniä.

Kevyet väliseinät Metalli- tai puurunkoisia kipsilevyseiniä,
suihkunurkat kivirakenteisia

Ikkunat 3-kertaisia, sisäänaukeavia puuikkunoita
Terassiovet Tehdaskäsiteltyjä, sisään-ulos-aukeavia

parvekeovia
Ulko-ovet Tehdasmaalattuja, puu-ulko-ovia
Väliovet Tehdaskäsiteltyjä laakaovia,

saunan ovat lasiaukollisia puuovia

Huonetilojen päällysteet:

tila lattia seinät katto

TK muovimatto maalaus roisketasoite/maalaus
MH, OH muovimatto tapetti roisketasoite
K muovimatto maalaus roisketasoite
ET muovimatto maalaus roisketasoite
VH muovimatto maalaus roisketasoite/maalaus
WC muovimatto  maalaus maalaus
PH muovimatto muovikate/ paneli

laatoitus
S muovimatto kuusipaneli kuusipaneli

Asuinhuoneistojen kaikki ikkunaseinät ovat maalattuja.

Laatoitukset Pesuhuoneissa on laatoitettu suihkunurkkaus.
WC:ssä on laatoitettu pesualtaan tausta ja
pesuhuoneissa suihkunurkkaus.
Keittiössä on laatoitettu yläkaappien ja
työpöytätason välinen tila.

Kalusteet Kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.
Keittiöissä on nelilevyinen vakioliesi, liesikupu ja
kylmälaite sekä tilavaraus toiselle kylmäkalus-
teelle ja astianpesukoneelle.

Lämmitys Vesikeskuslämmitys, talo on liitetty kauko-
lämpöverkkoon

Ilmanvaihto Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto

HUOM!
Myytävä huoneisto saattaa poiketa esitetystä selosteesta
mahdollisesti tehtyjen muutostöiden osalta.
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4 h+k+s  89,0 m2

3 h+k+s  80,0 m22 h+k+s  57,0 m2

© virtualdesign.fi

Pohjakuvat suuntaa antavia, ei mittakaavassa.

KANGASALAN HARJULANKOTO
Koulutie 2, 36200  Kangasala
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Myynti:

YH-Asumisoikeus Länsi Oy

YH Länsi Oy | Puh. 010 227 3007  |  Puh. 010 227 3000

Aleksis Kiven katu 26  |  33200 Tampere

www.yhkodit.fi

Esitteessä olevien asuntojen pohjakuvia, rakennustapaa, varustelutasoa sekä asemapiirroskuvaa koskevat tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Esitteen tiedot vastaavat
mahdollisimman tarkasti kiinteistön ja ympäristön rakennusajan tilannetta. Kiinteistön käytön aikana on mahdollisesti suoritettu asuntokohtaisia muutoksia. Myös tonttia kos-
kevat 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.

5 h+k+s  98,5 m2

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. Asumis-
oikeusasunnossa asumisturva on kuin omistusasunnossa.
Kuukausittaiset asumiskulut katetaan normaalilla käyttö-
vastikkeella. Asumisoikeusasunnon voi vaihtaa ilman jälleen-
myyntiriskiä suurempaan tai pienempään esimerkiksi perheen
koon muuttuessa.

Pois muutettaessa asukkaalle palautetaan alussa sijoitettu
asumisoikeusmaksu - nyt rakennuskustannusindeksillä tar-
kistettuna. Asumisoikeusasunnossa 15%:n asumisoikeus-
maksu on siis varmassa tallessa! Merkittävä etu on myös se,
että asunnon omistaja on velvollinen lunastamaan asumis-
oikeuden takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkastettuna
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asukas päättää oikeu-
destaan luopua.

Asumisoikeusmaksun maksamista varten otetun pankkilai-
nan korot ovat luonnollisesti verovähennyskelpoisia eikä
ostosta peritä, varainsiirtoveroa lainkaan. Asumisoikeusasun-
non voi myös jättää perinnöksi tai siirtää samassa taloudes-
sa asuvalle perheenjäsenelle.

Asumisoikeusasunnon saajalta edellytetään, ettei hän haku-
hetkellä omista hakualueella kohtuullisen asumistason tarjoavaa
omaa asuntoa. Asumisoikeusasuntoa haetaan suoraan asunnon
omistajalta, ja hakeminen edellyttää kunnalta saatavaa jär-
jestysnumeroa. Varallisuusraja on 50% asunnon hankinta-
hinnasta ja koskee alle 55-vuotiaita. Tulorajoja asumisoikeus-
asunnon hakemiseen ei ole.

Lisää asumisoikeusasunnoista: www.yhkodit.fi
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Puhelun hinta lankapuhelim

esta soitettaessa 1.7.2010 alkaen 8,28 snt/puhelu + 7,0 snt /m
inuutti, m

atkapuhelim
esta 8,28 snt/puhelu + 17,0 snt/m

inuutti (sis. alv 23%
).

5 h+k+s  99,5 m2
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Koulutie 2, 36200 Kangasala

Kaikki peruspalvelut, kaupat, koulut, päiväkodit ja mm.
uusi uimahalli, ovat muutaman sadan metrin säteellä
Harjulankodosta. Tampereen keskustaan matkaa on n. 20 km.

KANGASALA


