
HALLIOSAKKEITA

Uniikki Uutuuskohde. Tutustu ja varaa! 

Lämpimiä talli, varasto ja yritystiloja32-43m²

Osakkeet

HARJULINNA  
Kiinteistö Oy
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OMINAISUUDET

• Mahdollisuus yhdistää halleja  

 suuremmiksi kokonaisuuksiksi

• Sisäkorkeus jopa 4,8m

• Parvimahdollisuus: Ylhäällä tuuletusluukullinen  

 ikkuna mahtavilla metsämaisemilla!

• Sisäpituus noin 9,5m

• Vesikiertoinen lattialämmitys

HARJULINNA 

Kiinteistö Oy Harjulinna on uniikki uutuuskohde Lahden Palttina-
kadulla. Harjulinna sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Nelostien 
kupeessa. 

32-43m²

Osakkeet

Varaa heti
050 068 1781
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VARUSTETASO

• Voimavirta

• Edullinen kaukolämpö

• Loisteputkivalaistus

• Erillinen käyntiovi nosto-ovessa

• Sarjoitettu lukitusjärjestelmä

• Vesijohtovaraus

• Viemärivaraus wc:lle

• Lattiakaivo hiekan- ja  

 öljynerotuksella

TALLIOSAKE 

Kiinteistö Oy Harjulinna, vaihe A koostuu 13kpl:sta autotalliosake/
varasto-, pienyritystoimitilaosakkeesta. Osakkeet ovat hyvin varus-
teltuja. Yhteinen WC-tila ja tekniset tilat sijaitsevat I-hallissa. Kiin-
teistöyhtiölle tulee ammattitaitoinen isännöitsijä, joka hoitaa yhtiön 
asioita kiinteistön valmistuttua.

OSAKKEET

Lukumäärä: 13kpl
Koot: 32,6 - 43,2 m2
Sisäkorkeus: 4.8 m, mahdollisuus  
käyttökelpoisen parven tekemiseen
Vesipiste: Vesijohto ja viemärivalmius. 
(Tiloissa, vesimittarit valmiina)

PINNAT

Lattia: Betonilattia, jossa lattiapinnoite 
vesiohenteinen epoksimaali.
Seinät: Osakkeiden väliset sivuseinät 
metallilevykasettiseiniä. Päädyissä ( A1 
ja A13 ) toinen sivuseinä, ”päätyseinä”, 
vaneroitu ja maalattu. Nosto-oviseinä ja 
takaseinä kipsilevyä, maalaattuna, (ilman 
tasotetöitä). Seinissä lattialista ja kattolis-
ta peltinen.
Katto: Maalattu kipsilevy, ilman tasoite-
töitä.

32-43m²

Osakkeet

Kysy lisää
050 068 1781
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KIINTEISTÖ OY HARJULINNA A 

Kiinteistö Oy Harjulinna A tarjoaa erikokoisia hallitiloja hyvien yhte-
yksien päästä. Oma talliosake mahdollistaa oivan paikan säilyttämi-
seen ja huoltotöihin kätevästi ja huolettomasti. Lämmitysmuotona on 
edullinen kaukolämpö. Lämpimät tilat soveltuvat hyvin omaisuuden 
talvisäilytykseen ja huoltotilaksi niin veneille, moottoripyörille kuin 
autoillekin. Talliosaketta voi myös hyödyntää harrastuspaikkana tai 
yritystoimitilana. Sisäkorkeus (4,8m) mahdollistaa ikkunallisen parven 
rakentamisen, jolloin yläkerrasta voi esimerkiksi rakentaa toimisto tai 
varastotilaa. Tiloja voi myös yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

TONTTI

Vuokratontin pinta-ala on 6 794 m2,  
 joka on jaettu hallinnanjakosopimuksella  
Kiinteistö Oy Harjulinna B:n kanssa. 

Piha asfaltoidaan asemakaavan  
mukaisesti. Pihalla autopaikoitus.

SIJAINTI 
Palttinakatu 5 

15210 Lahti

© OpenStreetMap contributors
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ASEMAKAAVA
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POHJAPIIRROS

Osakkeita on mahdollisuus yhdistää  
toimitiloillesi sopiviksi kokonaisuudeksi.

Sisäkorkeus (4,8m) mahdollistaa ikkunal-
lisen parven rakentamisen, jolloin yläker-
rasta voi esimerkiksi rakentaa toimisto tai 
varastotilaa. Sisäpituus huikea noin 9,5m.

Mahdollisuus 
Ikkunalliseen 

parveen

Osakkeita voi yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi!
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POHJAPIIRROKSET OSAKKEISTA

Osakkeita on mahdollisuus yhdistää toimitiloillesi sopiviksi kokonaisuudeksi.
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POHJAPIIRROKSET OSAKKEISTA

Kysy lisää
050 068 1781
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JULKISIVUT

Vesikatto: Harjakatto
Kate: Peltikate
Julkisivuverhous:  Pelti

Ovet: Lämmöneristetty nosto-ovi,  
joissa on myös käyntiovi osakkeisiin 

TALOTEKNIIKKA

Rakennukset liitetään Lahden kaupungin 
vesijohto- ja viemäriverkkoon. Rakennus 
on sähköverkossa, jossa osakekohtainen-
mittaus pääkeskuksessa. 

Lämmitys: Kaukolämpö. Lämmön jakami-
nen lattialämmityksellä

Ilmanvaihto: Rakennuksessa on koneelli-
nen poistoilmanvaihto, potentiometrikäy-
töllä ja ulkoilmatermostaatilla.

Sähkö: Jokaisessa osakkeessa vähintään 
kolme valaisinta, voimavirtapistoke, ja 
2kpl valovirtapistokkeita.

Radoninpoisto 
Rakennukseen asennetaan radonputkisto 
ja sen poistokanava on käyttöönottoval-
miudessa.

Mikäli tiloja käytetään toimitiloina, tulee 
asentaa kiinteistöön Radoninpoistopuhal-
timet katolle 2 kpl.  

Julkisivu etelään

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu länteen

Julkisivu itään
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Talli m2 Myyntihinta Velaton hinta Yhtiölaina 

A1 41.3 21,683 55,962 34,279

A2 41.3 21,683 55,962  34,279

A3 43.2 22,248 58,104  35,856

A4 43.2 22,248 58,104 35,856

A5 43.2 22,248 58,104  35,856

A6 32.6 19,397 46,455  27,058

A7 32.6 19,397 46,455  27,058

A8 32.6 19,397 46,455  27,058

A9 32.6 19,397 46,455  27,058

A10 32.6 19,397 46,455  27,058

A11 32.6 19,397 46,455  27,058

A12 37.7 21,112 52,403  31,291

A13 38.5 21,560 53,515  31,955 

Edellä esitetyt tiedot ovat ohjeellisia ja toteutus voi poiketa joiltain osin esitetyistä ratkaisuista. Kohteessa noudatetaan raken-
nuslupaa haettaessa voimassaolevia rakentamismääräyksiä.Esitteen kohdekuvat ovat Tallisi Oy:n aikaisemmasta toteutuneesta 
hankkeesta. Pohjapiirustuksissa kalusteet on esitetty viitteellisesti. Valmis toteutus voi yksityiskohdiltaan joiltain osin poiketa 
esitteen tiedoista.

Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan vaihtaa samanarvoisiin.Mikäli asiakas haluaa teettää muutoksia materiaaleihin, LVI 
tai sähkötöihin sovitaan ja laskutetaan ko. muutokset erikseen. Rakennuttajaliike pidättää oikeuden muutoksiin, jotka koskevat 
tämän esitteen tietoja.

HINNAT

Korkokulut lyhennysvapaa aikana kuukaudessa: noin 1.7€/m2 
(Korkokululaskelma laskettu olettamuksella Euribor 12 kk + 2,5 % , 06.11.2017 korko 2,5 %)



Kohteen myynti:
Tero Jääskeläinen
rak.ins, tj
tero@tallisi.fi
Puh: +358(0) 500 681 781

Tallisi Oy myy toimitila- ja hallikiinteistöjä 
Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Kiin-
teistöt muodostuvat erisuuruisista osak-
keista, jotka tarjoavat ratkaisuja erilaisiin 
tarpeisiin:  yritystoimintaan, varas- toin-
tiin, harrastamiseen ja talvisäilöntään.

Talliosakkeiden koot vaihtelevat 25:stä 
45:en neliömetriin. Vierekkäisiä tai peräk-
käisiä osakkeita on mahdollista yhdistää 
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Kiinteistöt 
sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä, jol-
loin asioiminen on vaivatonta ja nopeaa.


