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Mikä on asumisoikeusjärjestelmä?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Asumisoikeusyhdistysjärjestelmän lisäedut asukkaille:
Kuukausittainen käyttövastike perustuu asunnon
todellisiin ylläpitokustannuksiin
• Asumisoikeusyhdistyksen jäsenenä käytät omistajan
ääntä talosi asioissa

•

Tarvitset järjestysnumeron paikkakunnan
asuntotoimistosta
Elinikäinen ja pysyvä oikeus asua
Riskitön ja turvallinen asumismuoto, jossa
asumiskulut ennakoitavissa
Ei jälleenmyyntiriskiä, asunto on aina realisoitavissa
enintään kolmen kuukauden kuluessa
Asumisoikeusasunnosta luovuttaessa
luovutushinta on alkuperäinen asumisoikeusmaksu
rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna
Ei tulorajoja
Ei varallisuusrajoja yli 55-vuotiaille
Asumisoikeussopimusta voi käyttää pankkilainan
vakuutena pankin lainaehtojen mukaisesti
Asumisoikeusmaksuun tarvittavan lainan korko on
verotuksessa vähennyskelpoinen
Asumisoikeusasunnon hankinnasta ei peritä
varainsiirtoveroa, etkä menetä ensiasunnon ostajan
veroetuja
Perheen koko ei rajoita asumisoikeusasunnon
suuruutta
Asumisoikeuden voi siirtää perheenjäsenelle tai
jättää perinnöksi
Hankkiessasi asumisoikeusasunnon rakenteilla
olevasta talosta voit parantaa huoneiston laatutasoa
mieleiseksesi. Mikäli asukas tekee huoneistoon
sen laatutasoa oleellisesti parantavia korjauksia,
luovutushintaan lasketaan myös niistä kohtuullinen
korvaus
Asunnon voi vuokrata määräaikaisella
vuokrasopimuksella jopa kahdeksi vuodeksi
Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada Kelan
asumistukea samojen säännösten mukaan kuin
vuokrankin maksamiseen

Asumisoikeusyhdistys
Suomen Omakoti
Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakodin tarkoituksena
on tuottaa edullisia ja laadukkaita asumisoikeusasuntoja, joissa tulevilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa
kotinsa ratkaisuihin ja yksityiskohtiin sekä ylläpitokustannuksiin.
Asumisoikeusyhdistyksen rooli asumisoikeusasuntojen
rakennuttajana ja omistajana tarkoittaa asukkaiden näkökulmasta suurempia vaikutusmahdollisuuksia. Rakennusten omistajana asumisoikeusyhdistys käyttää päätösvaltaa
rakennusten talouden ja ylläpidon hallinnossa. Yhdistyksen jäseninä asumisoikeuden haltijat käyttävät omistajan
ääntä yhdistyksen rakennuksia koskevassa päätöksenteossa.
Yhdistyksen ensimmäinen hanke on uuteen Alppikylän
kaupunginosaan Helsinkiin rakennutettavat kaupunkipientalot.

Huom. Tässä esitteessä olevat tiedot perustuvat laatimisajankohdat
(3/2013) tilanteeseen. Asumisoikeusmaksut ja vastikkeet ovat arvioita ja ne tarkistetaan ennen muuttoa. Oikeudet esitteessä olevien tietojen muutoksiin pidätetään.

Lintuperspektiivi Alppikylän kaupunkipientaloista, joiden rakennuttajana toimii Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti. (Taiteilijan näkemys)

Tervetuloa aurinkoiseen Alppikylään!
Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti ja rakennuttajakonsultti e-House oy ovat neuvotelleet Helsingin kaupungin
kanssa kaikkiaan noin viidenkymmenen pientaloasunnon
tonteista Helsingin Alppikylässä. Tontit rajoittuvat Reppukadun eteläpuolelle Laukkukujan molemmin puolin.
Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan osoitteessa Laukkukuja 6, johon on suunniteltu yksitoista pientaloasuntoa (yhteensä 1050 kem2) toteutettavaksi asumisoikeusyhdistyksen lukuun. Ensimmäisen vaiheen
käynnistyttyä alkaa Laukkukujan idänpuoleisen tontin
esivalmistelu. Tähän kohteeseen tulee 15-20 asuntoa, yhteensä 1850 kem2. Laukkuja 6:n etelä- ja pohjoispuolelle

Kehä III

on myös suunniteltu yhteensä 12 kaupunkipientaloa.
Alppikylä sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen sekä
Puistolan, Heikinlaakson ja Jakomäen asuinalueiden välissä. Sen pinta-ala on reilut viisikymmentä hehtaaria. Alueella on rakennusoikeutta noin 110 000 kerrosneliömetriä,
josta asumista noin 82 000 km2.
Vilkasliikenteisten väylien sisään rakennettava asuinalue erotetaan Lahdenväylästä meluesteillä ja toimitilarakennuksilla. Alppikylään tulee noin kaksi tuhatta asukasta.
Suurin täyttömäki, Alppikylän huippu, säilyy tärkeimpänä
virkistysalueena. Lisäksi alueelle rakennetaan kaupunkipuistoja.
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Lisätietoja ja linkkejä
Alppikylän esittely
http://www.uuttahelsinkia.fi/alppikyla-ormuspelto/
http://www.hel.fi/palvelukartta/
Julkinen liikenne
Bussi 75 Rautatieasemalta tai Puistolan asemalta pohjoisesta tultaessa
Bussi 77A Malmin asemalta (poikittaisliikenne)
katso tarkemmin: http://www.reittiopas.fi/
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Asemapiirros ja huoneistotunnukset A–K

I

J

H

G

F

E

K

D

HUOM. Asemapiirros ei ole mittakaavassa.

C

B

A

Pohjaratkaisuvaihtoehdot huoneistotunnus A–H
(alakerta)

2h + K + kph + wc + sauna
+ulkovarasto n. 8 m2
HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Pohjaratkaisuvaihtoehdot huoneistotunnus A–H
(2. kerros ja käyttöullakko)

Käyttöullakko

2–3h + K + kph + wc + sauna
+ulkovarasto n. 8 m2

HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Pohjaratkaisuvaihtoehdot huoneistotunnus I–K
(1. kerros)

4h+k+kph+wc+sauna
parveke (7,5 m2), parveke 2 (15,5 m2), terassi (8 m2),
katettu ap. (16,5 m2), ulkovarasto (n. 8m2)
HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Pohjaratkaisuvaihtoehdot huoneistotunnus I–K
(1. kerros)

4h+k+kph+wc+sauna
parveke (7,5 m2), parveke 2 (15,5 m2), terassi (8 m2),
katettu ap. (16,5 m2), ulkovarasto (n. 8m2)
HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Pohjaratkaisuvaihtoehdot huoneistotunnus I–K
(2. kerros)

4h+k+kph+wc+sauna
parveke (7,5 m2), parveke 2 (15,5 m2), terassi (8 m2),
katettu ap. (16,5 m2), ulkovarasto (n. 8m2)
HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Pohjaratkaisuvaihtoehdot huoneistotunnus I–K
(käyttöullakko)

4h+k+kph+wc+sauna
parveke (7,5 m2), parveke 2 (15,5 m2), terassi (8 m2),
katettu ap. (16,5 m2), ulkovarasto (n. 8m2)
HUOM. Huoneistopohjat eivät ole mittakaavassa.

Taiteilijan näkemys 102 m2 (I–K) asunnon olohuoneesta

HUOM. asuntojen perushintaan kuuluvat
A pohjaratkaisuvaihtoehdot.
Vaihtoehtojen B ja C kustannusvaikutukset
näet ilmoittautumispaketista.

Asuntotyypit
Huoneistotunnus

Huoneistotyyppi

A (päätyasunto)
B (keskiasunto)

2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
2-3h+k+kph+sauna
4h+k+kph+wc+sauna+parveke
4h+k+kph+wc+sauna+parveke
4h+k+kph+wc+sauna+parveke

C (keskiasunto)
D (päätyasunto)
E (päätyasunto)
F (keskiasunto)
G (keskiasunto)
H (päätyasunto)

I (keskiasunto)
J (keskiasunto)
K (keskiasunto)

Lisäksi kaikkiin huoneistotyyppeihin kuuluu
käyttöullakko, terassi ja ulkovarasto

Pinta-ala (m2)
Pinta-ala (m2)
(asuinkerrokset) (käyttöullakko)
73

75
75
73
73
75
75

73
102
102
102

30
30
30
30
30
30
30
30

40
40
40

Kokonaispinta-ala (m2)
103

105
105
103
103
105
105

103
142
142
142

Asumisoikeusyhdistys
Suomen Omakoti
www.suomenomakoti.fi
info@suomenomakoti.fi

