
Kohdenumero 529454

Amiraalintie 4
Sipoo, Söderkulla

46,0 m²
Kerrostalo, 2 h, kt

Kov. 2023
Mh. 76 236,25 €

Vh. 190 375,65 €
Energialuokka B2018

Uusi koti aivan Söderkullan 
keskustasta?
Uudiskohde Asunto Oy Sipoon Amiraali +, johon toteutetaan 
37 laadukasta, uutta kotia. Lämmitysmuotona on 
kaukolämpö ja yhtiö toteutetaan valinnaiselle vuokratontille. 
Lähelläsi ovat kaikki Söderkullan palvelut ja näiden lisäksi 
hyvät liikenneyhteydet niin Porvooseen kuin Helsinkiin.

Kohde on valmistunut 20.01.2023. Rakentaja Betoco 
Asunnot Oy. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tontin lunastushinta 
21 171,55 €

Jukka Karppinen, puh. 050 306 1823, jukka.karppinen@op.fi
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Kohdenumero 529454

46,0 m²
Kerrostalo, 2 h, kt

Hintatiedot
Myyntihinta: 76 236,25 € 1 657,31 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 114 139,40 € 2 481,29 €/m²
Velaton hinta: 190 375,65 € 4 138,60 €/m²
Tontin lunastushinta: 21 171,55 € **)
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Ei

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 181,70 €/kk 0,68 €/osake/kk
Rahoitusvastike: 57,11 €/kk 0,21 €/osake/kk
Yhtiövastike yht: 238,81 €/kk 0,89 €/osake/kk
Tonttivastike: 99,09 €/kk **)
Muita kustannuksia: Oma vesimittari
Lisätiedot: Kun rakennus on valmistunut, maksetaan v. 

2023-2024 pelkästään rahoituksen korkoa, 
joka on tässä huoneistossa 57,11 €/kk. 1.1.-
31.12.2025 rahoitusvastike on 489,45 €/kk. 
Rahoituslaina on maksettavissa 
kokonaisuudessaan pois, kun huoneisto 
luovutetaan osakkaalle tai tulevan 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti kaksi kertaa 
vuodessa.

Tonttiosuuden lunastushinta ja tonttivastike 
ovat arvioita ja tarkentuvat hankkeen 
edistymisen myötä.

Vesimaksun suuruuden määrittelee 
yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus 
käyttäen perusteena huoneistokohtaista 
vedenmittausta. Hallitus määrää 
yhtiöjärjestyksen mukaan ennakkoon 
perittäväksi maksun veden kulutuksesta 



Amiraalintie 4  A  23
01150 SÖDERKULLA, Söderkulla

(vesivastikkeen) asuinhuoneistossa ja 
liiketilassa asuvien henkilöiden lukumäärään 
perustuen. Ennakkolaskutus tasataan kerran 
vuodessa toteutuneen kulutuksen mukaiseksi.

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 46,0 m² 
Kokonaispinta-ala: 46,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 5470 - 5738 (269 kpl)
Kunto: Uusi
Kerros/kerroksia: 5/7, Asuinkerrokset 

kerroksesta 3 
ylöspäin

Hissi: On

Parveke: On, lasitettu. Parvekeovet ovat 
tehdasmaalattuja, lasiaukollisia puu-
alumiiniovia. Parvekekaiteet ovat metalli- ja 
lasirakenteisia.

Terassi: Ei
Ikkunat ja näköalat: Itäparveke.
Vapautuminen: Heti

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, erillisuuni, keraaminen 

liesi, liesituuletin, astianpesukone, kaapistot, 
kiinteät valaisimet. Keittiön ja muiden 
huoneiden kalusteet varustetaan maalatuilla 
MDF-ovilla. Keittiöissä/keittotiloissa on 
laminaattitaso, johon on upotettu allas. 
Keittiöissä ylä- ja alakaappien välitilaa 
laitetaan välitilasisustuslevy. 
Kipsilevyrakenteiset alakatot ja kotelot 
tasoitetaan ja maalataan.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone, suihku, suihkuseinä, peilit, kaapit, 
allaskaappi, lattialämmitys, kiinteät valaisimet. 
Pesuhuoneissa on peili sekä allaskaappi. 
Suihkuihin asennetaan lasiseinäke. Asunnon 
pesuhuoneessa tai kodinhoitohuoneessa on 
pyykinpesukoneliitäntä. Lisäksi pesuhuoneissa 
on peili ja allaskaappi.

Pintamateriaalit: Keittiö: Lattiat lautaparkettia, seinät maalattu 
ja katto ruiskumaalattu.Kaappien ja tason 
välitila sisustuslevyä. Olohuone: Lattiat 
lautaparkettia, seinät maalattu ja katto 
ruiskumaalattu. Kylpyhuone: Lattiat ja seinät 
laattaa, katto paneelia. Eteinen: Lattia 
lautaparkettia, seinät maalattu ja katto 
kipsilevy/ruiskutasoitus/maalaus.

Säilytystilat: irtaimistovarastokomero
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Huoneistossa näkyy kaapeli-TV. 
Tietoliikennekaapelointi, Yleiskaapelointi, 
valmius kiinteään internetiin. Kohteen 
asunnot ja ulko-ovet varustellaan Rollock-
älylukituksella. Tämä rakennustapaselostus 
perustuu laatimisajankohdan (lokakuu 2020) 
suunnitelmiin. Oikeus muutoksiin pidätetään 
laatutasoa alentamatta.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Söderkullan keskusta kauppoineen ja 

palveluineen.
Liikenneyhteydet: Bussit, metroliittymälle noin 15 minuutin 

ajomatka.
Koulut: Ala-aste ja yhtenäiskoulu.
Päiväkoti: Suomen- ja ruotsinkieliset päiväkodit, Sipoon 

kunnassa myös erinomaiset 
kielikylpypäiväkodit.

Muu: Ympärillä on monipuoliset ja luonnonläheiset 
liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. 
Uudenkarhea tekonurmikenttä ja koulun 
pihan lähiliikuntapaikka ovat kivalla 
etäisyydellä. Söderkullassa on talvisin hyvät 
hiihtomahdollisuudet ja sieltä löytyvät myös 
uudet kuntoportaat.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei
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Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Sipoon Amiraali +
Käyttöönottovuosi: 2023
Rakennusmateriaali: Betoni, Ulkoseinät on rakennettu 

teräsbetonisista sandwich-elementeistä, 1. 
kerros pesubetoni, muuaall julkisivuilla 
rappauspinta. Välipohja ontelolaattaa. 
Yläpohjassa ontelolaattaa, 
teräsristikkorakenteet, keskiosalla 
bitumikermikate ja torniosassa pelti. 
Lämmöneristeenä suulakepuristettu 
polystyreeni ja ullakkokerroksissa 
polyuretaanieriste.

Kattotyyppi ja kate: Pulpetti, bitumikermikate.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Rakennuksessa on keskitetty ilmanvaihto 

lämmöntalteenotolla.
Energialuokka: B2018. Energiatodistus päivätty 14.9.2020.
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö.
Isännöitsijä: OP Isännöinti Itä-Uusimaa Oy, Ulla Alapere, 

0102563179, ulla.alapere@op-
isannointikeskus.fi

Taloyhtiössä on: Sauna, kuivaushuone, urheiluvälinevarasto, 
siivoushuone

Peruskorjaukset:
Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet:
Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 1 953 m² Tontin 

omistus: 
Vuokrattu

Tontin vuokra:
61 243,98 €/v

Tontin vuokranantaja: Mivi Capital Oy Vuokrasopimus 
voimassa: 

Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 37 kpl (1674,0 m²)

Liikehuoneistoja 4 kpl (660,5 m²)
Muita tiloja 0 kpl (0,0 m²)

Tiedot autopaikoista: Autotalleja tai hallipaikkoja 19 kpl, 
sähköpistokepaikkoja 10 kpl,. myydään 
erikseen.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Sipoon kunta, 09 2353 6000

Lisätiedot taloyhtiöstä:
Pääomavastikevakuus:
Niin kauan kuin muulla kuin perustajaosakkaalla on huoneistoon 
kohdistuvaa yhtiölainaosuutta jäljellä enemmän kuin 50 % huoneiston 
alkuperäisestä rakennusaikaisesta yhtiölainaosuudesta, tulee yhtiön 
hallusssa olla ao. huoneiston osalta aina vähintään kolmen (3) kuukauden 
pääomavastikkeiden suuruinen pääomavastikevakuus yhtiön 
pääomavastikesaatavan vakuutena. Yhtiön hallitus/isännöitsijä vastaa 
yhtiön päätöksen mukaisesti em. vastikevakuuden palauttamisesta ja/tai 
korottamisesta.

Ylimääräisestä lyhennyksestä pankki ei peri erillisiä pankkikuluja.
Lisätietoja:

**) Kyseinen talo rakennetaan/on rakennettu vuokratontille, josta voit 
halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden ja 
näin vapautua tontin vuokran maksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo 
sijoittaa pääomaasi tonttiin, voit maksaa osuutesi tontinvuokrasta 
kuukausittaisena vastikkeena. Huomaa, että tontin lunastusosuus ei sisälly 
asunnon velattomaan hintaan. Lunastusosuuden suuruus määräytyy 
lunastusajankohdan mukaan.



 

Ota yhteyttä

Jukka Karppinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV

Puhelin 050 306 1823
jukka.karppinen@op.fi

OP Koti Uusimaa Oy LKV
Rauhankatu 27, 06100 PORVOO
010 256 3160

Y-tunnus 0821497-8
2.5.2023 13.05

Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %).


