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pyhälinna 3 vaihe
ny t ennakkomarkkinoinnissa
tunturin parhaalta paikalta

nyt sinulla on mahdollisuus olla
osa pyhän tarinaa . tunturin parhaalle
paikalle ja viimeiselle vapaalle pyhälinna-alueen tontille nousee kaksi
korkeatasoista parital oa .
Pyhälinnan suunnittelua on ohjannut hiihto ja tunturi.
Tunturi ja sen maisemat tulvivat sisään suurista ikkunoista. Huoneistojen väliset lattiat ja seinät ovat hiljaista kiveä, mutta päältä kaikki on lämmintä puuta. Oma sauna
ja takka hemmottelevat hiihtopäivän jälkeen.
Pyhälinna lämmitetään biokaukolämmöllä mukavalla
lattialämmityksellä. Kaikessa suunnittelussa täydellistä varustusta myöden on huomioitu hiihto, ympäristö ja
mukavuus.
Pyhälinna 3:n täyshirsisen rungon toimittaa Honkatalot,
joka on tunnettu tasokkaasta ja modernisti puurakentamisesta.

vuokraa vaivattomasti tai käytä itse
– Sinä päätät

Pyhälinna130 paritalot toteutetaan neljän huoneiston
omana kiinteistöyhtiönä. Huoneistoilla ei ole pienempien Pyhälinna-huoneistojen mukaista vuokrausvelvoitetta, mutta voit halutessasi solmia huoltosopimuksen
Ski-Inn Oy:n kanssa. Pyhälinna I ja II vaiheiden suurimpien 93m 2 huoneistojen omistajista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat antaneet huoneistonsa vuokralle Ski-Inn
Oy:n toimesta.
Ski-Inn vuokraa, huoltaa ja siivoaa huoneistosi puolestasi ympäri vuoden, maksaa lukuusi yhtiövastikkeet ja
tilittää huoneiston tuotot kahdesti vuodessa. Ski-Inn
huoltosopimuksessa huoneiston omakäyttö on rajattu
7 viikkoon talvella ja kesällä. Huoltosopimus mahdollistaa myös huoneiston alv-palautuksen.

Tämän sivun kuvat jo toteutetuista Pyhälinna93 huoneistoista. Kannen 3d visualisointi on taiteilijan
näkemys Pyhälinna130 olohuoneesta. Tilaratkaisu on lopullinen, mutta värit ja kalustus ovat alustavat.

pyhälinna 130 pohjaratkaisut

F6

Pyhälinnan pohjaratkaisu on tehty suositun Pyhälinna93:n
kokemusten pohjalta.
Avarasta olohuoneesta ja ruokailutilasta avautuvat esteettömät maisemat Pyhän luontoon. Alakerran valoisan saunaosaston kruunaa toinen olohuone.

Huoneistoissa on 3 makuuhuonetta parisängyillä ja lasten
makuuhuone tuplakerrossängyllä eli yhteensä 10 vuodetta.
Kahdessa makuuhuoneessa on etätyöpisteet. Terassilla on
varaus ulkoporealtaalle.

1. kerros

F6

2. kerros

Parvi

EI30

F6 A r k k i t e h d i t Oy
Korkea
olohuone

Pohjakuvien väritys on tekninen eikä kuvaa lopullista
värimaailmaa. Pohjaratkaisuihin saattaa tulla pieniä
tarkennuksia.
TALO F Omistajan lämmin varasto voidaan jakaa
siten, että osa varastosta on vuokralaisen käytössä.
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Korkea
olohuone
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Pyhälinnan talossa B on lämmin suksenhuoltotila, joka
on myös Pyhälinna3 käytettävissä.
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pyhälinna 3 hinnat ja varaaminen
A IKATAULU JA ENNAKKOMARKKIN OIN TI

A U TO PA I KAT

Pyhälinna 3 on ennakkomarkkinoinnissa. Rakentamispäätös
tehdään ja sitovat kaupat aloitetaan huhtikuussa 2021. Rakentaminen aloitetaan toukokuussa ja arvioitu valmistuminen on
hiihtolomille 2022.

Sähköistetyt autopaikat toteutetaan paritalojen väliin
erillisen pihasuunnitelman mukaisesti. Kullakin Pyhälinna130 huoneistolla on nimetty autopaikka talojen välissä.
Autopaikkojen alustava sijoittelu on esitetty asemakuvassa alla.

Yhtiö on liitetty biokaukolämpöön ja oma tontti sisältyy myyntihintaan. 20 vuoden tasalyhenteinen yhtiölaina on 2 200 eur/m 2 . F6
Yhtiö tulouttaa rahoitusvastikkeet, jolloin yhtiölainan korot ja
lyhennykset ovat vähennyskelpoisia vuokratuotoista.

F6
F1

Arvonlisäveron palautus sijoittajille on arviolta 100 000 eur, kun
kauppahinta sisältää kalustuksen. ALV-palautuksen ehtona on
huoneiston 100 % vuokraaminen ympäri vuoden.

F2

G1

G2

SIL LA N KA IDE

HI IH TO SI LTA

KA LUSTUS JA IRTAIMISTO

Tarjoamme huoneistoon täydellisen ja tasokkaan Ski-Inn varuste- ja kalustepaketin. Paketti on edellytys huoneiston vuokraukselle Ski-Inn huoneistona. Paketti myydään omakustannushinnalla, jonka ar vio on 28 000 euroa paikoilleen asennettuna.

Huoneistojen julkisivukuviin on merkitty edessä olevan
hiihtosillan ohjeellinen korkeus. Myös lähimpänä Perherinnettä sijaitsevan F1 huoneiston saunakerroksesta on näkymä
sillan ja rinteen yli.
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MH ALV 0 %

TALO
F6 A rFk k i t e h d i t Oy

605 000

319 000

21 9 000

F2

5 75 0 0 0

289 0 0 0

1 89 000

G1

5 75 0 0 0

289 0 0 0

1 89 000

G2

595 000

309 000

20 9 000

Hinnat sisältävät tontin (n. 30 000 eur). Kohde on
ennakkomarkkinoinnissa ja pidätämme oikeuden
kaikkiin muutoksiin.
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taustatietoa kohteen toteuttajista
Rukakeskus Oy on Ahon perheen omistama AAA-luokitettu perheyritys, joka on vastannut hissi- ja rinnetoiminnoista
oheispalveluineen Rukalla vuodesta 1973 ja Pyhällä vuodesta
1987. Ski-Inn on Rukakeskus Oy:n luoma konsepti ja rekisteröimä tavaramerkki. Konseptilla on jo toteutettu vuodesta 2004
lähtien Rukalla 450 huoneistoa ja Pyhällä 100 huoneistoa.
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MYYNTI JA
VA R A U K S E T

Kari Jussi Aho, omistajayrittäjä
Rukakeskus Oy & Pyhätunturi Oy
kj.aho@pyha.fi, p. 0400 410 488

Pyhälinnan pääurakoitsijana toimii Lapin Mestarirakentajat Oy,
joka on vastannut joulukuussa valmistuneet 2019 Pyhälinna II
vaiheen toteutuksesta. Lapin Mestarirakentajat Oy on tunnettu
korkeatasoisesta rakentamisesta Lapin alueella. Hirsirungon
toimittaa Honkatalot.

Parhaan käsityksen Pyhälinnan sijainnista ja maisemista
saat paikan päällä, jossa I ja II vaihe ovat jo valmiina.
Oikeudet muutoksiin varataan.
Lisätiedot ja varaustilanne: www.pyha.fi/pyhalinna.
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Pyhä-Luosto
kansallispuisto

HOTELLI PYHÄTUNTURI
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pyhälinnan sijainti asema- ja rinnekartall a

Pyhälinnojen sijainti on lyhyesti sanottuna Pyhän paras. Aivan
uusiutuneen Perherinteen tuntumassa, upeat maisemat tunturiin ja alle 200 m kävely hotellille. Ylemmästä kerroksesta avautumat esteettömät näkymät yli Skiway hiihtosillan. Myös saunakerroksen korkeus on suunniteltu siten, että maisemat avautuvat
taivaanrantaan saakka. Tontille on merkitty rakennusten paikat
ja lattiakorot, joista saat hyvän käsityksen upeista maisemista.
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