
Kohdenumero 511773

Umpikuja 4
Salo, Sirkkula

210,0 m²/240,0 m²
Omakotitalo, 6h,k,s,kph,khh,3wc,vh,aula

Kov. 1999
Mh. 269 000,00 €

Omakotitaloasumista 
parhaimmillaan!
Hyvin hoidettu talo, jossa runsaasti tiloja kolmessa 
kerroksessa. Kokonaisuus muodostuu kahdesta kiinteistöstä, 
jotka yhdessä luovat suojaisan ja rauhallisen pihapiirin, 
Asuinrakennuksen lisäksi löytyy myös mm. autotallirakennus 
kahdelle autolle ja grillikota!

Energialuokka D2018

OP Koti Lounaismaa Oy, puh. 010 256 1310, opkoti.salo@op.fi



Umpikuja 4
24130 SALO, Sirkkula

Kohdenumero 511773

210,0 m²/240,0 m²
Omakotitalo, 6h,k,s,kph,khh,3wc,vh,aula

Hintatiedot
Myyntihinta: 269 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Vesi ja jätevesi: kulutuksen mukaan
Puhtaanapito: tyhjennyskertojen mukaan
Kiinteistövero: yhteensä 1521,933 € / 2023
Lisätiedot: Kiinteistövero yhteensä kahdesta kiinteistöstä. 

Rakentamattomasta kiinteistöstä maksetaan 
3-kertaista kiinteistöveroa.

Nykyisellä omistajalla kulunut sähköä 
keskimäärin 16000-20000 kwh vuodessa 
aikavälillä 2017-2020. Takkoja on myös 
käytetty.



Umpikuja 4
24130 SALO, Sirkkula

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 210,0 m² *) Muut tilat: 30,0 m²
Kokonaispinta-ala: 240,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Asuintiloihin laskettu kaikki keskikerroksen 

tilat, yläkerran 3 huonetta, aula,ja wc. sekä 
kellarikerroksen aula, kylphuone, khh , sauna 
ja wc. Yläkerran ja kellarikerroksen tilat eivät 
kaikilta osin ole viralliseksi huonetilaksi 
laskettavia tiloja. Muut tilat käsittävät 
harrastehuoneen ja varastotiloja. 
Rakennuspiirustusten mukaan rakennuksen 
rakennusala 132 m2, kerrosala 254 m2 , 
huoneistoala 134,5 m2  ja  kokonaisala  334 
m2.

Rakennusvuosi: 1940-1999-2008
Käyttöönottovuosi: 1999
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Lopputarkastuspöytäkirja 1999 ja 2008 

haettujen laajennusten osalta.
Kunto:
Kerros/kerroksia: 3
Parveke: On
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu:
Rakennusmateriaali: Puurunko, lautaverhoilu, Myyjältä saadun 

tiedon mukaan, vanhin osa osittain 
hirsirakenteinen.

Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. 1999 laajennuksen yhteydessä 
laitettu yhtenäinen uusi peltikate laajennuksen 
ja vanhan osan kattoon.  Uuden osan katto 
vuodelta 2008.

Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Vanhassa osassa tuulettuva alapohja, 

laajennukset antura/betonilaatta.
Salaojat: Salaojat koko talon ympärillä.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö / puu.
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys, uuden osan 

makuuhuoneissa, kylpyhuoneessa, 
kodinhoitohuoneessa, pohjakerroksen aulassa 
ja keskikerroksen wc:ssä sähköinen 
lattialämmitys. Lisäksi kolme takkaa ja kaksi 
ilmalämpöpumppua.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto kylpyhuone ja yläkerran 
wc. LIsäksi liesituuletin.

Energialuokka: D2018
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: Rakennuksen  laajennukset v. 1999 ja 2008.
Muut rakennukset: 1. Vuonna 2010 rakennettu kahden auton 

autotalli ja varastorakennus. Rakennuksessa 
puurunko ja lautaverhoilu, peltikatettu 
harjakatto. Ovet kaukosäätimellä varustetut. 
Kokonaisala 75 m².
2. Kaksi kevytrakenteista puuvajaa .
3. Grillikota

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi (korkea), pakastekaappi (korkea), 

induktioliesi, liesituuletin, astianpesukone. 
Kaapistot uusittu noin 2009 ja ovet uudelleen 
vuonna 2021. Paljon vetolaatikostoja.

Sauna/kph/wc: Sauna, puukiuas, kylpyhuone, erillinen wc 
(kolme erillistä wc:tä, yksi joka kerroksessa), 
suihku, poreallas, peilit, peilikaappi, 
pesukoneliitäntä kodinhoitohuoneessa, 
lattialämmitys kylpyhuone,. Keskikerroksen ja 
yläkerran wc:eiden yhteydessä peili- ja 
allaskaapit.

Pintamateriaalit: Kylpyhuone: seinät laatoitettu, laattalattia. 
Eteinen: seinät maalattu, laattalattia. Wc: 
seinät laatoitettu, laattalattia. Asuintilat: seinät 
pääosin maalattu, laminaattilattia. Alakerran 
aula: seinät maalattu, laattalattia. Yläkerran 
aula: seinät maalattu, puulattia.

Säilytystilat: Kellari, vintti, varastotilaa autotallin 
yhteydessä, harrastetila käy myös hyvin 
varastotilaksi.

Muu varustus: Ulkona kastelukaivo. Kolme varaavaa takkaa.. 
Kaksi ilmalämpöpumppua..

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Sälekaihtimet. Verhotangot. 
Lämminvesivaraaja.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tontti. Kokonaisuus muodostuu yhdestä 

tontista (734-25-17-9, 2109 m² ) ja yhdestä 
tilasta (734-412-1-38, 1907 m²).

Tilan nimi ja rekisterinro: Heikkilä, 17:9, 1:38
Kiinteistötunnus: 734-25-17-9 734-412-1-38
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Salo/Sirkkula
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 4 016 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Veden laatu ja riittävyys: Kunnan vesi. Nykyisellä omistajalla ollut 

mangaanisuodatin käyttöveden yhteydessä.
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava (sitova tonttijako), 

rakennuslupa/Salon kaupunki / kaavoitus, p. 
02/7781.

Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Salon kaupunki / rakennusvalvonta
Kiinnitykset: 479 300,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Kuntotarkastukset: Kuntotarkastus, 25.3.2022. 

Kuntotarkastusraportti kiinteistönvälittäjällä.
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Viat ja vahingot: Yläkerran wc:n käyttövesiputki kulkee 
yläkertaan ulkoseinän läheisyydestä, ja se on 
joskus kovilla pakkasilla jäätynyt. Asennettu 
sähkövastus.

Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot: Asuinrakennus alkujaan rakennettu noin 

1940 ja sen jälkeen kahteen otteeseen 
laajennettu n. vuosina 1999 ja 2008. Myytävä 
kokonaisuus muodostuu kahdesta erillisestä 
kiinteistöstä.
Myynnissä erikseen myös nyt myytävään 
kokonaisuuteen rajoittuva omakotitalon tontti. 
Ryhdyttäessä remontoimaan ennen vuotta 
1994 rakennettua rakennusta tai huoneistoa 
tulee ottaa huomioon vuoden 2016 alusta 
voimaan tulleet asbestilaki ja -asetus sekä 
niihin liittyen asbestikartoitus ja mahdollisen 
asbestipurkutyön vaatimukset.

Kohteen osalta näkyy ulosmittaus 
rasitustodistuksessa. Kyseinen ulosmittaus 
hoidetaan kauppahinnan maksun yhteydessä 
pois kiinteistörekisteristä ja siitä ei aiheudu 
uudelle omistajalle kuluja.

Lähipalvelut: Sirkkulassa ala-aste, johon matkaa n. 400 m.  
Lähikauppaan n, 3 km ja Salon keskustan 
palveluihin n. 5,5 km.

Liikenneyhteydet: Paikallisliikenteen bussi kulkee alueella.
Koulut: Ala-aste n. 400 m, yläaste n. 4,5 km, lukio n. 

3 km ja ammattiopisto n. 7 km.

*) Kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen asuinpinta-alaa ei ole mitattu 
nykyisin käytettävän huoneistoalan laskemismenetelmän mukaisesti 
(standardi SFS 5139) eikä asuinpinta-alaa ole sittemmin tarkistusmitattu. 
Tämän vuoksi asuinrakennuksen ilmoitettu asuinpinta-ala saattaa poiketa 
merkittävästi todellisesta huoneistoalasta.



 

Ota yhteyttä

OP Koti Lounaismaa Oy
Salo

Puhelin 010 256 1310
opkoti.salo@op.fi

Turuntie 7, 24100 SALO
010 256 1310

Y-tunnus 0204552-8
3.5.2023 11.05

Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %).


