
  VUOKRATTAVANA 

 

 

 

Leppävirran Kiinteistö Oy tarjoaa vuokrattavaksi remontoituja ja 

nykyaikaistettuja kohteitaan kerros- ja rivitaloista.  
 

Remontoiduissa asunnoissa on varustuksena astianpesukone.  

Suurin osa asuntokannastamme kuuluu vuoden 2020 loppuun meneessä MPY:n valokuituverkkon ja  

kaapeli TV-palvelun piiriin.  LkOy tarjoaa vuokralaisilleen perusnopeudella toimivan internetyhteyden. 

Huoneiskohtainen kaapelimodeemi on vuokranantajan omaisuuttaa ja kuuluu asuntoon. 

Kerrostalojen parvekkeita on peruskorjattu ja osassa on myös parvekelasitus. 

 

Asuntoja on haettavissa 10/2020 (8.10.2020 tilanne) seuraavasti: 

Huoneistotyyppi Kerrostalo  

 

Rivitalo 

 

 

4 h + k (93,5 m2) 

4 h + k (93,5 m2) 

 

1 kalustettu asunto 

2 kpl 
0 

 

3 h + k  

(70 - 81 m2) 

2 kpl 
 

6 kpl 

 

2 h + k  

(45 - 65 m2) 

 

1 kalustettu asunto  

8 kpl  

 

 

9 kpl 

 

1 h + k 

(32 – 35 m2) 

 

2 kpl 

 

0 

 

HUOM! Osa asunnoista on parhaillaan remontissa ja niitä valmistuu sopimuksen mukaan. 

Kuvia remontoidusta kohteesta löytyy oheisesta linkistä KUVAT 

Halmetie 8:n kerrostalossa on vapaana isompia kaksioita, 59 - 61 m2.  

Kyseinen kiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011, jolloin myös parvekkeet on lasitetut. 

Esimerkkejä perusvuokrista 560,59 – 573,96 €/kk 

 

 

http://www.leppavirrankiinteisto.fi/userData/leppavirran-kiinteisto-oy-f271t/pdf/Netti_remontoitu-asunto.pdf


Perusvuokriin lisätään käyttökorvaukset, joita ovat: sähkö- ja vesiennakot, veden- ja sähkön 

mittarimaksut, autopaikka (10 €/kk) sekä saunavuoro (12 €/kk). Osassa kohteissa tehdään 

oma sähkösopimus esim. Väreelle (energia) ja sähkönsiirto tulee Savon Voimalta. 

 

Vuokravakuus on kolmen kuukauden (3 kk) kokonaisvuokraa vastaava summa. Vaihtoehtoja 

ovat, raha- tai henkilövakuus, sekä KELA:lta haettava vuokravakuus. 

Yhtiömme muita kohteita, joita sijaitsee Leppävirralla ja Sorsakoskella, tarjoamme asuntojen 

vapautumisen mukaan. Vuokrakohteet löytyvät oheisista linkeistä. 

http://www.leppavirrankiinteisto.fi/asunnot/kerrostalot 

http://www.leppavirrankiinteisto.fi/asunnot/rivitalot 

KALUSTETTUJA ASUNTOJA: 

Työporukoille, lomalaisille tai remontoijille tarjoamme vuokrattavaksi kahta kalustettua asuntoa. 

Vuokrausaika niissä on vähintään yksi kuukausi. 

Kohteet ovat kerrostaloasuntoja ja sijaitsevat keskustassa. 

 

Halmetie 4 A 5, 2 krs  4 h + k + parveke, 93,5 m2 1.500,00 €/kk  

Savonkatu 12 B 11, 1 krs  2 h + kk + piha, 38 m2   600,00 €/kk  

 

Sähköisen asuntohakemuksen voitte täyttää Leppävirran Kiinteistö Oy:n 

kotisivuilta linkistä 
https://ssl.agenteq.fi/leppavirta/asuntohakemus/hakemus/hakulomake/hakulomake.aspx 
Hakemuksen saavuttua teemme kirjalliset tarjoukset, jonka jälkeen voitte sopia asuntonäytöstä 

Rakennuspalvelu Matuvo Oy:n kiinteistönhoitajan kanssa.   

 

Lisätietoja asunnoista toimistoltamme Leppävirran Kiinteistö Oy,  

vuokrasihteeri, puh. 044 7975 596, sähköposti toimisto(at)leppavirrankiinteisto.fi 

http://www.leppavirrankiinteisto.fi/asunnot/kerrostalot
http://www.leppavirrankiinteisto.fi/asunnot/rivitalot
https://ssl.agenteq.fi/leppavirta/asuntohakemus/hakemus/hakulomake/hakulomake.aspx
mailto:toimisto@leppavirrankiinteisto.fi

