
Kohdenumero 539792

Valtakatu 6 liiketila
Rovaniemi, Keskusta

80,0 m²
Liiketila, 3h,k,wc

Mh. 34 421,29 €,.
Vh. 84 000,00 €

Energialuokka C2018

Toimitilat keskustasta
Kahdella erillisellä sisäänkäynnillä oleva toimitila keskustan 
huippupaikalta. Tämä toimitila on helposti jaettavissa 
kahteen puoliskoon erillisten sisäänkäyntien ansiosta.

Toinen puoli tilasta on valmiiksi vuokrattu, joten tämä tila 
sopii sijoitussalkkuunkin täydellisesti. Toinen puoli tilasta on 
tyhjänä, joten saat sen tarvittaessa omaan käyttöösi heti. 
Huoneisto sopii myös yritystoimintaan - tässä olisi 
mahdollisuus toimia omassa tilassa eikä vuokranmaksuista 
tarvitse huolehtia. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit niin käydään 
paikan päällä tutustumassa tiloihin.

Jarno Marttila, puh. 040 535 3178, jarno.marttila@op.fi



Valtakatu 6 liiketila
96200 ROVANIEMI, Keskusta

Kohdenumero 539792

80,0 m²
Liiketila, 3h,k,wc

Hintatiedot
Myyntihinta: 34 421,29 €,.
Osuus yhtiölainasta: 49 578,71 €
Velaton hinta: 84 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa: Kyllä, Lainan maksaja vastaa pankin kuluista.
Vastike: Hoitovastike 352,00 €/kk ja pääomavastike 

yht. 344,52 €/kk (yhtiövastike 696,52 €/kk).
Huoneiston osalta ei ole hakeuduttu 
arvonlisäverovelvolliseksi.

Muut kustannukset: Vesivastike-ennakko 30 €/hlö/kk. 
Autotallipaikka 45 €/kk.

Vuokratuotot: Huoneisto on vuokrattu toistaiseksi voimassa 
olevalla sopimuksella 19.10.2017 alkaen. 
Vuokran määrä 400 €/kk. Irtisanomisaika 
vuokralaisella ja vuokranantajalla 3 kuukautta.



Valtakatu 6 liiketila
96200 ROVANIEMI, Keskusta

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
Pinta-ala: 80,0 m²
Osakenumerot: 18976 - 19855
Huoneluku/tilaerittely: 3h,k,wc
Kerros/kerroksia: 1-4
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Tila jaettu kahteen osaan. Isompi puoli (2h) on 

vuokrattuna ja 1 huone on heti vapaa. 
Molemmille puolille on oma sisäänkäynti. 
Keittiötila ja wc ovat molempien tilojen 
yhteiskäytössä.

Varustus: Heti vapaana oleva tila on tyhjä. Isommalla 
puolella on vuokralaisen kampaamovarusteet 
(tehty vesijohto- ja viemärimuutoksia 2017).  
Keittiössä on kaapistot, liesi sekä 
jääkaappi/pakastin.

Vapautuminen: Vuokrattu. Irtisanomisaika vuokralaisella ja 
vuokranantajalla 3 kk.

Yhtiön nimi: Asunto Oy Huhtalantalo
Energialuokka: C2018. E-luku 128.
Peruskorjaukset: Linjasäätöventtiilien uusiminen, lämmönsäätö 

ja patteritermostaattien uusiminen 1994, 
kaukolämpöön liittyminen 2001, taloyhtiön 
saunaosasto uusittu 2003, B-rapun IV-
kanavien puhdistus ja säätötyöt 2004, A-
rapun IV-kanavien puhdistus ja säätötyöt  
sekä kattohuopa uusittu 2005, autotallien 
ovet uusittu 2010, autohallin ovi uusittu 
2011, pihakorjaus, lisäautopaikkojen 
rakentaminen ja syväkeräysastioiden asennus 
2012, parvekekorjaus ja ikkunoiden sekä 
parvekeovien uusiminen 2016, koodilukitus 
ulko-oviin 2017, sadevesiputki vuotanut 
2018, sadevesiputket sukitettu ja vuodon 
aiheuttamat vahingot korjattu asunnoissa B 
15 ja B 25 2018-2019, lukkojen uudelleen 
sarjoitus ja uusi lukitus 2020, linjasaneeraus 
(käyttövesiputket ja viemärit sukitettu), 10 
pesuhuoneen saneeraus, uusittu 
kaukolämmönvaihdin, rakennusoikeuden 
poikkeuslupa kahdelle yksiölle haettu, 
saunaosasto uusittu, autohallin seinien ja 
katon kunnostus (asbestityö) 
linjasaneerauksen yhteydessä ennen kuin 
uudet valaisimet asennetaan, uusittiin 
pyykinpesukone ja kuivausrumpu 
pyykkitupaan, talonmiehen asunnot A 13 ja B 
13 muuttaminen osakehuoneistoiksi, 
yhtiöjärjestyksen muutos ja huoneistojen 
myynti sekä hankittiin taloyhtiöön 
parveketupakointikielto 2021. Linjasaneeraus: 
käyttövesiputket uusittu ja viemärit sukitettu. 
Alajakokeskus uusittu, 10 pesuhuonetta 
peruskorjattu, saunaosasto uusittu.

Päätetyt remontit: Ylimääräinen yhtiökokous 1.3.2023 on 
käsitellyt huoneistojen A 9 ja B 25 korjauksiin 
liittyviä kuluja. Kokous on päättänyt hyväksyä 
tililimiitin käytön huoneistojen korjauksiin 
liittyen.

Tiedossa olevat remontit: Kts. kunnossapitotarveselvitys
Lisätiedot: Rakennuksen käyttöönottovuosi 1978, 

asuntoja 26 kpl ja liikehuoneistoja 2 kpl.
Vesikeskuslämmitys/kaukolämpö.

Kylmäkellari on poistettu kylmäkellarikäytöstä 
toistaiseksi yhtiökokouksen 29.3.2010 
päätöksellä.
Varsinainen yhtiökokous 29.4.2013 vahvisti 
taloyhtiön autopaikkasäännöt.
Jokaisen huoneiston parvekkeelle on 
asennettu parvekelasitus v. 2016. 
Kunnossapito osakkaan vastuulla.
Ovisummerijärjestelmä otettu pois käytöstä 
toistaiseksi ja tilalle asennettu ulko-oviin 
koodilukituslaitteet.
Yhtiölle on tilattu nettiliittymä asukkaiden 
käyttöön.
Yhtiökokous päätti 13.5.2019, että se jolla on 
kakkosautopaikka ja uusi asukas tarvitsee 
autopaikan, annetaan tarvitsevalle 
ulkoautopaikka ensi ja halliautopaikat 
menevät jonotusjärjestelmän mukaisesti. 
Yhtiökokous päätti, että asukkailla joilla on 
kakkosautopaikka, joutuu kakkospaikan 
menettämään se, jolla on kakkosautopaikka 

Kohteen tiedot
ollut kauimmin, kun uusi asukas tarvitsee 
autopaikan.
Yhtiöjärjestyksen muutos v. 2021. - 
Talonmiehen asunnot (A 13 + B 13) muutettu 
osakkeiksi.
Taloyhtiössä on parveketupakointikielto, joka 
on astunut voimaan 15.12.2021.
Yhtiökokous 8.6.2022 on antanut hallitukselle 
valtuudet kävttää talovhtiön varoia tai 
tililimiittiä enintään 35.000,00 € 
tonttivesijohtoien uusimiselle.

Retta isännöinti, Mari Tirri, 010 228 8500, 
mari.tirri@retta.fi



 

Ota yhteyttä

Jarno Marttila
Kiinteistönvälittäjä LKV, kaupanvahvistaja 
(Tunnus: 402000/782)

Puhelin 040 535 3178
jarno.marttila@op.fi

OP Koti Pohjoinen Oy LKV
Koskikatu 12, 96200 ROVANIEMI
010 2539 307
@opkotipohjoinen
Y-tunnus 3185846-4

6.4.2023 11.21

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


