
Kohdenumero 542344

Riihiniityntie 28 A
Espoo, Laaksolahti

129,0 m²/157,0 m²
Omakotitalo, 4h+k+2kph+wc+khh+2vh + 

autotalli/varasto 28m2

Kov. 1999-2001
Mh. 437 000,00 €

Energialuokka E2018

Idyllinen omakotitalo 
Laaksolahden sydämestä.
Kaksitasoinen puutalon parhaita puolia on erinomainen 
pohjaratkaisu. Olohuoneen useat ikkunat mukaanlukien 
kattoikkunat, sekä huomattava kattokorkeus tekevät tilasta 
avaran ja valoisan. Tilavaan keittiöön mahtuu hyvin 
suurempikin ruokailuryhmä. Keittiössä on hyvin lasku-, sekä 
kaappitilaa ja oman tunnelmansa ruoanvalmistukseen tuo 
jokaisen kotikokin unelma, puuhella leivinuunilla. 
Olohuoneesta on kulku etelänsuuntaiselle lasitetulle terassille. 
Alakerrassa sijaitseva makuuhuone soveltuu tarvittaessa niin 
työ,- tai vierashuoneeksi. Huoneesta on pääsy itäsuuntaan 
olevalle lasitetulle parvekkeelle. Lisäksi alakerrassa on 
käytännöllinen kodinhoitohuone sekä luonnollisesti 



Riihiniityntie 28 A
02730 ESPOO, Laaksolahti

kylpyhuone ja sauna.

Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta, joissa molemmissa on 
omat parvekkeet. Lisäksi isomman makuuhuoneen 
yhteydessä sijaitsee toinen yläkerran vaatehuoneista. Kahden 
vaatehuoneen ansiosta säilytystilasta ei ole pulaa. Yläkerrassa 
on myös oma kylpyhuone.

Järkevät neliöt sekä pohjaratkaisu helpottavat niin arjen 
sujumista, kuin vapaa-ajan viettoakin yhdessä perheen sekä 
ystävien kanssa.

Omalla tontilla sijaitseva talo on hyvässä kunnossa ja 
kuntotarkastus on tehty 2021 vuoden lopulla. Tontilla lisäksi 
28 neliöinen autotalli varastoineen.

Pekka Riutta-aho, puh. 050 476 0335, pekka.riutta-
aho@op.fi
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Kohdenumero 542344

129,0 m²/157,0 m²
Omakotitalo, 4h+k+2kph+wc+khh+2vh + 

autotalli/varasto 28m2

Hintatiedot
Myyntihinta: 437 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: Suora sähkö 14500 kWh/v
Vesi ja jätevesi: noin 33 €/kk
Kiinteistövero: noin 780 €/vuosi 2022



Riihiniityntie 28 A
02730 ESPOO, Laaksolahti

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 129,0 m² *) Muut tilat: 28,0 m²
Kokonaispinta-ala: 157,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Autotalli/varasto 28 m2. Toimeksiantajan 

käsitys pinta-alasta.
Rakennusvuosi: 1999
Käyttöönottovuosi: 1999-2001
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Omakotitalo
Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia: 2
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. 2kk kaupateosta.
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu, Puu.
Kattotyyppi/kate: Harja, tiili.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Rakennus on perustettu teräsbetonisten 

paalujen ja sokkelipalkkien varaan. 
Lattiarakenteena on kantava betonilaatta 
(liittolaatta), tuulettuvalla alapohjalla 
(ryömintätila)

Salaojat: Salaojat on asennettu, mutta tarkastuskaivoja 
ei ole nähtävillä.

Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Lämmitys muotona sähkö ja 
varaavatakka.

Lämmönjakojärjestelmä: Lattialämmitys sähkö, Yläkerrassa 
sähköpatterilämmitys ja alakerrassa 
sähköinen lattialämmitys.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen tulo, Koneellinen poisto
Energialuokka: E2018. Energiatodistuksen viimeinen 

voimassaolopäivä: 23.11.2031.
Muut rakennukset: Autotalli/varasto 2004

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, pakastekaappi, erillisuuni, 

keraaminen liesi, liesituuletin, astianpesukone, 
kaapistot, puuhella.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone ja sauna: sähkökiuas, suihku x2, 
suihkuseinä, wc-istuin, allaskaappi, 
peilikaappi,
Alakerran erillinen wc: allaskaappi, peili, 
yläkaapisto.
Yläkerran kylpyhuone: suihku, amme, wc-
istuin, peilikaappi, allaskaappi, pyyhekuivain.

Pintamateriaalit: Keittiö: vaahteraparketti, seinät ja katto 
maalattu
Olohuone: vaahteraparketti, seinät ja katto 
maalattu
Makuuhuoneet: vaahteraparketti, seinät ja 
katto maalattu.
Sauna: laattalattia, seinä ja katto paneloitu.
Kylpyhuone: Kaakeloitu, katto paneloitu
Eteinen: Vaahteraparketti, seinät ja katto 
maalattu
Erillinen wc: Kaakeloitu, katto paneloitu
Yläkerran kylpuhuone: kaakaloitu, katto 
paneloitu

Säilytystilat: 2x vaatehuone
Muu varustus: Antennijärjestelmä. Varaava takka. 

Parveke/terassilasitus, Terassit lasitettuja, 
parvekkeet lasitettuja.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Rullaverhot. Pyykinpesukone. Kuivausrumpu. 
Keskuspölynimuri. Lämminvesivaraaja, noin 
2018.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila. Toimeksiantajan käsitys pinta-alasta 

716.
Tilan nimi ja rekisterinro: Heinola, 
Kiinteistötunnus: 49-413-2-120 Omakotitalo
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Espoo/Jupperi
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 716 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kiinteistö
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava, rakennuslupa 

17.6.1998/Espoon kaupunki.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: Espoon kaupunki
Kokonaisrakennusoikeus: 179 m²
Käytetty rakennusoikeus: 151 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: 0,25
Kiinnitykset: 368 812,09 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: Kiinteustiöllä kulkuyhteys naapurikiinteistölle 

49-60-196-35.
Kuntotarkastukset: Kuntotarkastus, 16.11.2021.
Viat ja vahingot: Vesivahinko, 2009: Pesukone vuotanut vettä 

lattialle. Kosteusvaurioita, 2008: Portaikon 
seinässä havaittu kosteutta.

Vahingon korjaus: 2009: Tilat kuivatettu ja korjattu 
vakuutusyhtiön puolesta.
2008: Vuodon syynä voi olla sadekaton 
aluskatelinjaa pitkin valuva vesi 
tutkitun/vaurioituneen ulkoseinälinjan 
yhtymäkohtaan vaikka silmämääräisesti 
näkyviä vaurioita ei ollutkaan havaittavissa, 
tilanteen syntyyn voi olla syynä myös 
poikkeavat sääolot jolloin vettä kulkeutuu 
jostain aluskatteelle, on myös mahdollista että 
tuukeutuneella ja tulvineella räystäskourulla 
on vahingon syntyyn myös jotain yhteyttä.
2021: Kuntotarkastuksessa sisäportaikon 
ikkunan vuotokohta todettiin
tarkastuksessa kuivaksi; rakenteessa ei 
havaittu kylmäsiltoja tai
ilmavuotoa tarkastelualueelta

Ranta: ,.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot: Lentomelualuetta. 
Lähipalvelut: Alepa Jupperi noin 650 metriä, K-Market 

Laaksolahti noin 650 metriä, Lidl Karakallio 
noin 2,2 km, Kauppakeskus Sello noin 4,7 km, 
Laaksolahden kirjasto 650 metriä, 
Laaksolahden urheilukenttä ja uimaranta noin 
2,0 km, Leppävaaran urheilupuisto noin 3,8 
km

Liikenneyhteydet: Bussipysäkki tien toisella puolella.
Koulut: Jupperin koulu noin 650 metriä , Karakallion 

koulu noin 2,6km
Päiväkoti: Jupperin päiväkoti noin 1,2 km, Laaksolahden 

päiväkoti noin 2 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

Pekka Riutta-aho
Myyntineuvottelija

Puhelin 050 476 0335
pekka.riutta-aho@op.fi

OP Koti Uusimaa Oy LKV
Kapteeninkatu 7, 00140 HELSINKI
010 255 5900

Y-tunnus 0821497-8
15.2.2023 14.48

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


