
Kohdenumero 529177

Hiidenkiventie 44 b
Kerava, Sompio

170,0 m²/209,0 m²
Omakotitalo, 

4h,k,th,s,pukuh,khh,vh,wc,wc/kph,parvi,autok,var

Kov. 1987
Mh. 329 000,00 €

Energialuokka E2018

Tilava talo halutulla 
alueella Sompiossa!
Arkkitehdin suunnittelema, yksilöllinen talo aurinkoisella 
paikalla. Tilavat huoneet, muuntelumahdollisuus 
huonejärjestelyllä, suojaisa iso tontti 791m2. Joka 
ilmansuuntaan olevat ikkunat tuovat kauniisti sisään 
luonnonvaloa. Katettu terassi ilta-aurinkoon. Taloa 
kunnostettu vuosien saatossa ja nyt kuntotarkastettu 
myyntiä varten. Sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu ja 
paikalla muurattu kaunis iso takka. Pieni kellari 
kodinhoitohuoneen alla. Olisiko tästä koti sinun perheellesi? 
Sovi yksityisnäyttö Annen kanssa niin käydään tutustumassa 
p. 0505622905



Hiidenkiventie 44 b
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OP Koti Uusimaa Oy LKV, puh. 010 254 2520, 
opkoti.kerava@op.fi



Hiidenkiventie 44 b
04200 KERAVA, Sompio

Kohdenumero 529177

170,0 m²/209,0 m²
Omakotitalo, 

4h,k,th,s,pukuh,khh,vh,wc,wc/kph,parvi,autok,var

Hintatiedot
Myyntihinta: 329 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: sis. lämmityksen 26760 kWh/v
Vesi ja jätevesi: Talousvesi 1,56/m3, jätevesi 2,33/m3
Puhtaanapito: 2 krt/kk 6,30€/kerta
Kiinteistövero: n. 684€/v.



Hiidenkiventie 44 b
04200 KERAVA, Sompio

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 170,0 m² Muut tilat: 39,0 m²
Kokonaispinta-ala: 209,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Rakennuksen käytetty rakennusoikeus 

209m2. Kerrosalan ja asuintilojen pinta-
alojen erotus. Pinta-alatiedot perustuvat 
epävirallisen rakennus- ja 
huoneistorekisteriotteen tietoihin.

Rakennusvuosi: 1984-1987
Käyttöönottovuosi: 1987
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Omakotitalo A018, omakotirakennusten ja 

muiden enintään kahden perheen talojen 
korttelialue, e=0,25

Kunto: Hyvä
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu, Tiiliverhous.
Kattotyyppi/kate: Harja, tiili. Kattomuotona on pienellä osalla 

pulpettikatto, jossa bitumikermikate ja pääosin 
jaettu harjakatto, jossa katteena on tiili.

Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Maanvarainen betoniantura, perusmuuri on 

harkkorakenteinen. Alapohjana on alapuolelta 
lämmöneristetty maanvastainen betonilaatta.

Salaojat: Talon ympäri kiertää alkuperäiset salaojat, 
talon itäsivulla tehty salaojaremonttia v. 2017

Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Varaava takka ja ilmalämpöpumppu.
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys, Uusittu 2012.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto
Energialuokka: E2018. Viimeinen voimassaolopäivä 10.4.2032.
Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: Kuntotarkastettu 4.4.2022
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: Eteisen wc:n laatoitus 2009, vesikatolla takan 

hormin tarkastus, muuraus ja pellitys 2009, 
ilmastointikanavien puhdistus 2010, 
wc:n/kylpyhuone lattialämmityksen korjaus ja 
kaakelointi 2010, parketin hionta 2012, uudet 
sähköpatterit 2012, keittiön päivitys: 
sähkölaitteet (paitsi astianpesukone), 
lattialämmitys, pöytätaso 2012, uuni 2020, 
parven hionta ja lakkaus 2012, tiilikaton 
korjaus: olohuoneen katto ulkoa 1999, 
vanhempien mh katto ulkoa 2011, lasten 
mh:n katot ulkoa 2013, autokatos 2015, 
kodinhoitohuone 2015, huippuimurin 
moottorin vaihto 2015, räystäskourut, 
syöksytorvet, pergola 2016, talon itäpuolen 
pihatyöt, salaojia uusittu osittain 2017, 
saunaosaston remontti 2020.

Laajennukset: Terassin lasitus tehty 1.11.2012 päivätyllä 
toimenpideluvalla.

Muut rakennukset: 28.6.1984 rakennuslupa ja 1986 rakennettu 
varastorakennus

Muut rakennukset luvat: Lopputarkastusta ei ole tehty taloon, myyjä 
selvittää lopputarkastuksen selvitystä.

Muut rakennukset 
lisätiedot: Varastorakennuksen kuntoa ei tarkistettu 

talon kuntotarkastuksessa.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi 2012, pakastekaappi 2012, 

erillisuuni 2020, keraaminen liesi 2012, 
liesituuletin hormiin 2012, astianpesukone 
vanha (ei takuuta toiminnasta), pöytätasojen 
materiaali lakattu puu.

Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc, 
suihku, peilikaappi wc:ssä, kaapit, 
pesukoneliitäntä (kodinhoitohuoneessa), 
lattialämmitys saunaosasto ja kph/wc, kiinteät 
valaisimet. Kodinhoitohuone jossa myös 
kuivauskaappi, joka on alkuperäinen.

Pintamateriaalit: Keittiö: Lattia: laatta. Olohuone: Lattia: 
parketti. Makuuhuone 1: Lattia: laminaatti. 
Makuuhuone 2: Lattia: korkki. Makuuhuone 3: 
Lattia: korkki. Kodinhoitohuone: Lattia: laatta. 
Sauna: Lattia: laatta. Kylpyhuone: Lattia: 
laatta. Eteinen: Lattia: parketti. Wc: Lattia: 
laatta.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto, vaatekomerot, 
varasto autokatoksen perällä, pieni kellari 
khh:n lattian alla

Muu varustus: Antennijärjestelmä. Varaava takka. 
Ilmalämpöpumppu, 2013. Istutukset, 
omenapuita, marjapensaita, kukkia.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet, k, wc, kph/wc, sauna-
osasto, oh ja th. Sälekaihtimet, kaikissa 
huoneissa. Verhotangot, (kiskot). Naulakko, 
eteisen vaatekaapisto säleovilla. 
Kuivauskaappi. Keskuspölynimuri, (varaus) ei 
asennettu paikoilleen, letku puuttuu. 
Lämminvesivaraaja. Jätesäiliö.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tontti.
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 245-3-134-19 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Kerava/Sompio
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 791 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty: Kyllä
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava (sitova tonttijako), rakennuslupa 

28.06.1984, rak lupa terassi 1.11.2012, 
käyttöönottotarkastus, ei 
rakennusoikeutta/Keravan Kaupunki.

Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: Keravan Kaupunki
Kokonaisrakennusoikeus: 197 m²
Käytetty rakennusoikeus: 209 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Rakennusoikeus ylitetty.
Kiinnitykset: 300 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Kuntotarkastukset: Kuntotarkastus, 4.4.2022.
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Viat ja vahingot: Vesivahinko, 2011 ja 2012. Kosteusvaurioita, 
Saunan pukuhuoneen katto ja perimmäisen 
makuuhuoneen katto vuotanut kattoremontin 
aikana vaatehuoneen kohdalla.

Vahingon korjaus: Edellisen omistajan aikana pressut eivät olleet 
tiivisti paikoillaan kattoremontin aikana. Katto 
korjattu v 2011 jolloin koko tiilikate ja 
aluskate uusittu.

Tie perille: Kyllä



Hiidenkiventie 44 b
04200 KERAVA, Sompio

Muut tiedot
Lisätiedot: Terasiin lasitus ylittää tontille 

asemakaavamääräyksellä asuinrakennuksella 
sallitun rakennusoikeuden 11m2:llä (5,5%) 
Poikkeama hyväksytään vähäisenä MRL 
175§:n nojalla. Kuntotarkastuksessa havaitut 
oleellisimmat havainnot: Perusmuurin 
vedeneristeen olemassaolosta ei tietoa, 
kellarin seinien alaosissa havaittu maaperäistä 
kosteutta (kellari sijaitsee vain pienellä 
alueella taloa, eli kodinhoitohuoneen alla, ei 
korjaustarvetta jos käyttötarkoitus pidetään 
samana, sekä pidetään kuivana pumpulla), 
salaojien toiminnan selvittäminen, 
salaojajärjestelmä on ylittänyt teknisen 
käyttöikänsä, julkisivun puuosien 
huoltomaalaus, ikkunan ja tiiliverhoilun 
liittymässä rakoa, ikkunoiden ja ovien 
huoltokäsittely, eristyslasielementit ovat 
ylittäneet teknisen käyttöikänsä, rikkinäisiä 
kattotiiliä, rintapeltien asennuksessa on 
puutteita, piipun juurta räystäällä ei ole 
pellitetty, kulkureitillä ei ole lumiesteitä, 
bitumikermikate on ylittänyt teknisen 
käyttöikänsä, aluskate varaston osalla 
asennettu puutteellisesti, yläpohjaa ei täysin 
päästy tarkastamaan, ilmalämpöpumppu on 
saavuttamassa teknisen käyttöikänsä, ei 
korvausilmaventtiileitä, kupariset vesijohdot 
ovat saavuttamassa teknisen käyttöikänsä, 
sähköjärjestelmän uusimattomat osat ovat 
ylittäneet teknisen käyttöikänsä.
Kohteessa tehtiin salaojien kuvaus 
Raksystems:n toimesta 30.5.2022 josta 
seuraavaa:
SALAOJAJÄRJESTELMÄN PERUSTIEDOT 
TUTKITTAVASSA KIINTEISTÖSSÄ
. Rakennuksen salaojajärjestelmä on 
alkuperäinen.
. Salaojaputkina on käytetty yksikerroksista 
salaojaputkea.
. Tarkastuskaivot ovat sakkapesällisiä 
betonirengas- ja muovikaivoja. Kaivoissa ei 
havaittu
rakenteellisia vaurioita.
. Tarkistuskaivojen kannet ovat osittain 
näkyvillä maanpinnan yläpuolella.
. Salaojajärjestelmä on yhdistetty 
perusvesikaivoon (PVK).
. Salaojajärjestelmän putkissa havaittiin pieniä 
rakenteellisia vaurioita, jotka saattavat
vaikuttaa merkittävästi salaojajärjestelmän 
toimintaan. Putket ovat tutkitulta osalta
suurimmaksi osaksi hyvä kuntoisia.

Lähipalvelut: Keskustan palvelut n.1,2 km säteellä kaikki 
palvelut

Liikenneyhteydet: Juna-asemalle n.1,6 km
Koulut: Sompion koulu n. 1,1 km, keskusta n. 1,5 km
Päiväkoti: Useita alueella ja keskustassa



 

Ota yhteyttä

OP Koti Uusimaa Oy LKV
Kerava

Puhelin 010 254 2520
opkoti.kerava@op.fi

Paasikivenkatu 3, 04200 KERAVA
010 254 2520

Y-tunnus 0821497-8
5.4.2023 20.28

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


