
 
PyhäSuites III-huoneistot  

tunturin parhaalla paikalla!  

PyhäSuites huoneistojen III-vaiheen huoneistoja on kaksi myynnissä Pyhän parhaalla paikalla, Hotelli 
Pyhätunturin yläpuolella ja kirjaimellisesti keskellä maan parhaita rinteitä. Pyhän huippunopea 6 
hengen PyhäExpress tuolihissi tuo ja vie rinteiltä suoraan huoneiston ovelle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PyhäSuites on toteutettu Pyhällä ja Rukalla erittäin suositulla Ski-Inn 
mallilla, joka perustuu huoneiston vuokraamiseen, kun omistaja itse ei 
sitä käytä. Huoneistot myydään täysin kalustettuina ja varustettuina. 
Huoneistojen vuokrauksesta ja huollosta vastaa TuottoOmistus Oy, joka 
maksaa huoneiston kulut omistajan lukuun ja tilittää puhtaan 
vuokratuoton kahdesti vuodessa. Omistaminen on siis todella vaivatonta.  

PyhäSuites-huoneistot on suunniteltu erityisesti 
hiihtävien perheiden tarpeisiin  

Tilavissa 55m2 huoneistoissa on makuuhuoneen lisäksi kaksi toimivaa 
makuualkovia. Kulmasohva mukaan lukien vuodepaikkoja on 6+1. 
Mukavuutta lisäävät mm. 2 WC:tä, oma sauna, reilu parveke sekä 
lukittava suksikaappi. Yhtiöllä on 8 katettua autopaikkaa rakennuksen 
alla ja 8 ulkopaikkaa 

Huoneistojen varustus 
Hinnat sisältävät huoneiston kattavan ja korkeatasoisen varustuksen, 



mm. huonekalut, täydet astiastot 8 hengelle, astianpesukoneen, uunin, kuivauskaapin, 32t Sony LCD-TVn, 

CD/DVD-soittimen, koodilukituksen, kiinteän Internet-yhteyden sekä lukittavan omistajan säilytystilan alkovin 

sängyn alla. Varastohuoneessa on kunkin omistajan oma varastokaappi, yhteiset pyykinpesukoneet sekä 

lukittavat suksikaapit ja huoltopöytä.  

Ski-Inn on vaivaton tapa omistaa 

Ski-Inn perustuu huoneiston vuokraamiseen kun omistaja itse ei sitä käytä. Omistaja voi itse käyttää 

huoneistoaan 28 vuorokautta sekä talvella että kesällä: yhteensä siis 8 täyttä viikkoa vuodessa, itse 

valitseminaan ajankohtina. 

Parasta Ski-Innissa on omistamisen helppous ja hyvä tuotto. Huoneiston omistaja ja huoltoyhtiö 

TuottoOmistus Oy solmivat huoltosopimuksen, jonka mukaisesti TuottoOmistus huoltoyhtiönä hoitaa 

huoneiston vuokrauksen, ylläpidon ja kulut tilittäen omistajalle puhtaan vuokratuoton kahdesti vuodessa. 

Vuokraus ja huoneiston ylläpito on näin erittäin vaivatonta ja tehokasta taaten omistajalle myös parhaan 

mahdollisen tuoton. Huoltoyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan maksimoida omistajan tuotto ja 

huoneistojen käyttöaste. Sen voitto on rajattu enintään 5 %:iin vuokratulosta.  

Myynnissä ovat ylimmän kerroksen huoneisto C32 ja 2. kerroksen kulmahuoneisto C21. Alta näet 

myyntihinnat, velkaosuuden sekä huoneiston velattoman hinnan. Hinnat sisältävät huoneistojen 

täyden varustuksen ja kalustuksen. Yhtiö sijaitsee omalla tontilla ja se on liitetty Pyhän 

biokaukolämpölaitokseen.  

 

Huoneisto Myyntihinta 
Lainaosuus 

06/2018 
Velaton 

hinta 
Velaton hinta / 

m2 

C21 123 447 40 486 163 933 2981 

C32 127 447 40 486 167 933 3053 

Yhtiölainan määrä on 43 833 euroa (toukokuu 2018). Yhtiölaina on 20 vuoden annuiteettilaina, joka on sidottu 

12 kk euriboriin 1,10 % marginaalilla.  

Yhtiölainan korot ja lyhennykset ovat 

vähennyskelpoisia vuokratuotoista, sillä 

yhtiö tulouttaa saamansa 

rahoitusvastikkeet.  

 

Sijainti: 

PyhäSuites III:n sijainti on erinomainen 

aivan Perherinteen ja hotellin vieressä. 

PyhäSuites III:n ensimmäinen kerros on 

lähes 10 metriä nykyisen Hotelli 

C32 , 3. kerros 

C21 , 2. kerros 



Pyhätunturin piha-aluetta korkeammalla ja noin metrin PyhäSuites II ylempänä varmistaen hyvät näkymät ja 
oman rauhan.   

 
PyhäSuites III myynti: 

 
Tuomas Tapola LKV, Pyhätunturi Oy, tuomas.tapola@pyha.fi, 040 5655 755 

Pyhällä on mahdollisuus tutustua PyhäSuites-huoneistoihin! 
 
 

Taustatietoja PyhäSuitesin toteuttajasta: 
Rukakeskus Oy on perheyritys, joka on vastannut Rukan hissi- ja rinnetoiminnoista oheispalveluineen 
vuodesta 1973 lähtien. Rukakeskus Oy on vastannut tytäryhtiönsä Pyhätunturi Oy:n kautta Pyhän rinne- ja 
hotellitoiminnoista vuodesta 1987 lähtien. Ski-Inn on Rukakeskus Oy:n luoma konsepti ja rekisteröimä 
tavaramerkki. Konseptilla on jo toteutettu Rukalla RukaSuites I ja II, Aurinkorinne ja MastonAitio sekä hotelli 
RukaVillage (yhteensä 350 huoneistoa) ja Pyhällä PyhäSuites I, II ja III sekä Pyhälinna I (yhteensä 77 
huoneistoa). 

 

Pyhätunturi Oy on osa Rukakeskus-konsernia. Kaikki Pyhän 
rinteistä löydät osoitteesta ski.pyha.fi. 

 

 

 

 




