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PL 14 
00054 VALTIOKONTTORI 

 

Valtion täytetakaus aravalainan konvertointiin  
 
TIEDOT LAINOITUSKOHTEESTA 

Lainansaaja Yritys- ja yhteisötunnus 

Lainoituskohteen osoite ja sijaintikunta                                                                              Kiinteistötunnus 

Kohteen valmistumisvuosi Asuinhuoneistoala (asm 2) 

                       

Asuntojen lukumäärä (kpl) 
                                                 

 
Lainoituskohde on  tavallinen vuokratalo,  asunto-osakeyhtiömuotoinen vuokratalo,  asumisoikeustalo,  
 vanhustentalo,  vammaistentalo,  opiskelija-asuntola, 
  
 muu, mikä  _________________________________________________________. 
 

 
LAINOITUSKOHTEEN KONVERTOITAVAT ARAVALAINAT 

Aravalainan lainanumero Myöntämispäivä Alkuperäinen määrä Saldo 31.12.2017 

 
1. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
2. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
3. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
4. 

  
                                      € 

 
                                      € 

 
VUOKRA- TAI KÄYTTÖVASTIKETIEDOT LAINOITUSKOHTEESTA 

Kohteesta perittävä vuokra vuonna 
2018 (€/m2/kk) 
                                         

Vuokran voimaantuloaika  

                                        

Asukkaat maksavat itse: 
sähkölämmityksen / vesimaksut 
 kyllä   ei  /   kyllä   ei 

Kuuluuko lainoituskohde vuokranta-
sausryhmään 
  kyllä               ei 

Tasausryhmän asuinhuoneistoala 
(asm2) 

                                            

Tasausvuokra vuodelle 2018 (€/m2/kk) 

 
TIEDOT TAKAUSLAINASTA 

Lainanmyöntäjä 
                                         

Myönnettävä lainamäärä (€) 

                                        

Laina-aika 

Lyhennystapa Korkoprosentti 

                                            

Korkosidonnaisuus 

 
TAKAUSLAINAN VAKUUS 

Käytetään aravalainan nykyistä vakuutta         
                                                                
  kyllä               ei 

Muu vakuus, mikä 
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TIEDOT KOKO YHTEISÖN RAHOITUKSESTA (tiedot voidaan antaa erillisellä liitteellä) 
 

 
 
 
Alkuperäiset omat varat 
 
Omien varojen lisäys 

Myöntämispäivä Alkuperäinen määrä Saldo 31.12. 2017  

     
                                € 

 
                               € 

  
                                € 

 
                               € 

Korkotukilainat: 
Luotonantaja 

Myöntämispäivä Alkuperäinen määrä Saldo 31.12.2017 Viimeisen erän  
takaisinmaksuvuosi 

 
1. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
2. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
3. 

  
                               € 

 
                               € 

 

Ensisijaislainat: 
Luotonantaja 

Myöntämispäivä Alkuperäinen määrä Saldo 31.12.2017 Viimeisen erän  
takaisinmaksuvuosi 

 
1. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
2. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
3. 

  
                               € 

 
                               € 

 

Asumisaikana otetut lainat: 
Luotonantaja 

Myöntämispäivä Alkuperäinen määrä Saldo 31.12.2017 Viimeisen erän  
takaisinmaksuvuosi 

 
1. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
2. 

  
                               € 

 
                               € 

 

 
3. 

  
                               € 

 
                               € 

 

Asumisaikana otettujen lainojen käyttötarkoitus: 

 

 

TIEDOT ASUINHUONEISTOALASTA JA ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄSTÄ KOKO YHTEISÖN OSALTA 
Asuinhuoneistoala (asm 2) 

                       

Asuntojen lukumäärä (kpl) 
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TYHJÄT ASUNNOT KOKO YHTEISÖN OSALTA 
 
Käyttöaste 31.12.2017                                                                                                              ________________ % 
 
Tyhjänäolokuukaudet yhteensä vuonna 2017                                                                          ________________ kk   
 
Tyhjänäolosta johtunut vuokra/käyttövastiketulojen vähentyminen,                                         ________________ €  
 
jonka osuus koko vuoden laskennallisista vuokra/käyttövastiketuloista                                   ________________ % 
 
Tyhjien asuntojen lukumäärä hakemushetkellä ja arvio tulevasta kehityksestä                       ________________ kpl 
                                         
 

 

VUOKRA- TAI KÄYTTÖVASTIKESAAMISET KOKO YHTEISÖN OSALTA 
 
Vuokrasaamisten määrä 31.12.2017,                                                                                                     _________________ € 
 
joiden osuus koko vuoden laskennallisista vuokra/käyttövastiketuloista                                                _________________ % 

 
 
YHTEYSTIEDOT 

Isännöitsijän nimi Puhelinnumero 

Lähiosoite Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja päiväys                                                                       Allekirjoitus 
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