
Kohdenumero 541798

Laiduntie 4 B
Tuusula, Hyrylä

94,0 m²/109,5 m²
Paritalo, 4h,k,s,kph,wc,vh,käyttöullakko 15m²

Kov. 2023
Mh. 390 000,00 €

Tässäkö uusi kotisi?
Tässä pian valmistuvassa paritalokodissa on paljon valoa, 
sopivasti avaruutta, korkeaa tilaa, selkeyttä, laadukkuutta, 
toimivuutta, modernia tekniikkaa ja energiatehokkuutta.
Kohteessa on maalämpö, myös viilennystoiminto ja 
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 
lämmöntalteenotolla(LTO).
Tervetuloa tutustumaan tähän laadukkaaseen kohteeseen!

Energialuokka A2018

Tarja Ala-Leppilampi, puh. 0400 790 780, tarja.ala-leppilampi@op.fi



Laiduntie 4 B
04300 TUUSULA, Hyrylä

Kohdenumero 541798

94,0 m²/109,5 m²
Paritalo, 4h,k,s,kph,wc,vh,käyttöullakko 15m²

Hintatiedot
Myyntihinta: 390 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: Energiatodistuksen mukaan 11885 kWh/v
Lisätiedot: Kohde on uusi, joten toteutuneita 

kustannuksia ei ole.



Laiduntie 4 B
04300 TUUSULA, Hyrylä

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 94,0 m² Muut tilat: 15,5 m²
Kokonaispinta-ala: 109,5 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Huoneistoalan ja kokonaisalan laskennallinen 

erotus. Tiedot perustuvat 9.2.2022 Tuusulan 
kunnan hyväksymiin piirustuksiin.

Rakennusvuosi: 2022
Käyttöönottovuosi: 2023
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Paritalon rakentaminen, uusi paritalo B-C, 

rakennetaan maalämpökaivo 1 kpl.
Kunto: Uusi
Kerros/kerroksia: 1,5
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu, Puurakenteinen.

JULKISIVU:puuverhottu paritalo.
Terassit toteutetaan puurakenteisina, 
painekyllästetty lauta pinnoitteena, lasitus.

Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. Vesikaton alusta katevaneri, 
aluskate bitumihuopa, vesikate 
lukkosaumapeltikate.

YLÄPOHJA:
Ristikkorakenteinen yläpohja, höyrysulku 
toteutetaan polyuretaanilevyllä, 
puhallusvillaeriste kotelopuhalluksena,

Katto- ja lapetikkaat sekä lumiesteet 
määräysten mukaisesti, sadevesikourut ja 
syöksytorvet suunnitelmien mukaisesti.

Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: PERUSTUKSET:

Anturat: Perustuksen kantava rakenne on 
teräspaalut ja teräsbetoniset anturapalkit.
Perusmuurit, peruspilarit ja -palkit: 
Perusmuurit toteutetaan muuraamalla 
kevytsoraharkoilla, ylin kerros valettavilla 
palkkiharkoilla
Alapohjat: Tuulettuva alapohja ontelolaatoilla, 
lämmöneristys ontelolaattojen päällä.
Pintalaatta toteutetaan kipsivalulattiana, jossa 
on lattialämmitys.

Salaojat: Piirustusten mukaan.
Lämmitysjärjestelmä: Maalämpö, Maalämpöpumppu on kiinteistöllä 

yhteinen teknisessä tilassa.  Myös 
viilennystoiminto.

Lämmönjakojärjestelmä: Lattialämmitys vesi.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihtojärjestelmä 
lämmöntalteenotolla(LTO).

Energialuokka: A2018. Voimassa 18.1.2032 saakka.
Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: Kohde on uusi.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi Electrolux täyskorkea rosteri, 

pakastekaappi Electrolux täyskorkea rosteri, 
erillisuuni Electrolux, liesitaso Electrolux 
induktio, liesituuletin aktiivihiilisuodatin, 
kaapistot Keittiömaailma, kiinteät valaisimet, 
pöytätasojen materiaali laminaatti.

Sauna/kph/wc: Sauna harmaa lasiovi, sähkökiuas, 
kylpyhuone, erillinen wc, suihku, peilikaappi 
erillinen wc, kaapit, allaskaappi erillinen wc, 
pesukoneliitäntä, lattialämmitys, kiinteät 
valaisimet, pyyhenaulakko wc ja kph.

Pintamateriaalit: Keittiö: seinät maali, lattia vinyyli. Olohuone: 
seinät maali, lattia vinyyli. Makuuhuone 1: 
seinät maali, lattia vinyyli. Makuuhuone 2: 
seinät maali, lattia vinyyli. Makuuhuone 3: 
seinät maali, lattia vinyyli. Sauna: seinät 
paneeli, lattia keraaminen harmaa laatta. 
Kylpyhuone: /khh keraaminen laatta 
valkoinen, lattia keraaminen harmaa laatta. 
Eteinen: seinät maali, lattia vinyyli. Wc: seinät 
keraaminen laatta valkoinen, lattia 
keraaminen harmaa laatta. Käyttöullakko: 
seinät maali, lattia vinyyli.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto, lämmin 
irtainvarasto 4,5 m² teknisessä tilassa, 
kaapistot

Muu varustus: Antennijärjestelmä, Valokuitu on rakenteilla. 
Istutukset, laitetaan myöhemmin. Terassi.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Määräosa, hallinnanjakosopimus. Koko 

kiinteistön pinta-ala 1676 m². Nyt myytävän 
määräosan hallinta-alue noin 429 m².

Tilan nimi ja rekisterinro: Kalliopelto, 3:48
Kiinteistötunnus: 858-401-3-48 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Tuusula/Hyrylä
Tontin/pihapiirin kuvaus: Kohteessa on melko iso piha, jonka 

rakentamisessa voi hyödyntää maiseman 
puuston tuoman yksityisyyden.

Maapohjan pinta-ala: 1 676 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava (ohjeellinen tonttijako), 

rakennuslupa 9.2.2022/Tuusulan kunta puh. 
09 87 181.

Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: AO eli omakotirakennusten ja muiden 

enintään kahden perheen talojen korttelialue.
Kokonaisrakennusoikeus: 364 m²
Käytetty rakennusoikeus: 364 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Uuden paritalon kokonaisala 219 m², 

rakennusoikeudellinen kerrosala 214 m². 
Rakennukseen liittyy 12 m² katoksia.

Kiinnitykset: 1 569 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Autopaikka mantereella: Kyllä,.
Tie perille: Kyllä, kulku yhteisen alueen kautta



Laiduntie 4 B
04300 TUUSULA, Hyrylä

Muut tiedot
Lisätiedot: SISÄPINNAT

Seinäpinnat: Maalattu kipsilevy, kosteissa 
tiloissa keraaminen laatta.
Kattopinnat: Valkoinen MDF paneeli kuivissa 
tiloissa, kosteissa tiloissa puupaneeli.
Lattiapinnat: Vinyylilattia kuivissa tiloissa, 
kosteissa tiloissa keraaminen laatta.

Ikkunat komposiittirakenteiset, osittain 
kiinteät, osittain kääntö-kippi-ikkunat.
Ulko-ovet: Lämpöeristetyt maalatut ulko-
ovet, olohuoneessa lasiliukuovi.
Kalusteet: Kalustesuunnitelmien mukaisesti, 
keittiö maalatut mdf-ovet, laminaattitasot. 
Makuuhuoneet ja eteinen liukuovikaapistot.

Kiinteistö jaetaan hallinnanjakosopimuksella. 
Hallinta-alueella A talon päätyyn on 
rakennettu uusi runko, johon tulee tekninen 
tila ja irtainvarastot kaikille kolmelle 
asunnolle.

Talo A:n käyttö- ja hallintaoikeus on 
kiinteistöstä n.467 m²/1676 m².

Hallinta-alueella B sijaitsee rakenteilla oleva 
paritaloasunto n.113 k-m².
Talo B:n käyttö- ja hallintaoikeus on 
kiinteistöstä n.429 m²/1676 m².

Hallinta-alueella C sijaitsee rakenteilla oleva 
paritaloasunto n.113 k-m².
Talo C:n käyttö- ja hallintaoikeus on 
kiinteistöstä n.380 m²/1676 m².

Yhteiskäyttöalueeksi jää noin 400 m²/1676 
m².

Sopijapuolet vastaavat kukin itse 
hallitsemansa alueen rakentamisesta, 
kunnossapidosta, hoidosta, huollosta, 
puutarhaistutuksista ym. Taloilla on yhteiset 
liittymät vesijohto- ja viemäriverkostoon. 
Jokaisella on oma mittari käyttösähkölle, 
mutta lämmitys/käyttövesi tulevat yhteisestä 
maalämpöpumpusta, ja ne pitää mitata 
huoneistokohtaisesti, kuten myös vesi/lämmin 
vesi, Aurinkopanelit kytketään yhteiseen 
keskukseen, josta tulevat myös yhteiset 
pihavalot. Jokaisella on omat 
ulkovalot+latauspaikka. Kaksi autopaikkaa 
mahdollista.

Kohteen käyttöönottotarkastus suoritetaan 
ennen kohteen luovutusta.
Lopputarkastus ja sen saamiseksi liittyvät työt 
suoritetaan hyväksytysti myyjän toimesta 
31.5.2023 mennessä. Koko kiinteistön 
kiinnitykset 1 569 000,00€. Määräosa 
myydään kiinnityksistä vapaina.

Lähipalvelut: Hyrylän keskustan palvelut noin 1,5km.
Liikenneyhteydet: Bussi
Koulut: Ala-aste noin 700m, yläaste ja lukio noin 400 

m.
Päiväkoti: Uusi Martta Wendelinin päiväkoti noin 600m., 

Mikkolan päiväkoti noin 1km.
Muu: Hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 

lähellä.



 

Ota yhteyttä

Tarja Ala-Leppilampi
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV

Puhelin 0400 790 780, 0400 790 780
tarja.ala-leppilampi@op.fi

OP Koti Uusimaa Oy LKV
Kielotie 11, 01300 VANTAA
010 255 5950

Y-tunnus 0821497-8
9.5.2023 13.29

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


