
Kohdenumero 550399

Pikkukarhunkierto 13
Tuusula, Rykmentinpuisto

61,0 m²
Luhtitalo, 3h,k,kph,vh,ak

Kov. 2020
Mh. 65 711,88 €

Vh. 230 000,00 €

Muuttovalmis koti 
Tuusulan Asuntomessut 
2020 -alueelta.
Valoisa ja vaalea lähes uusi koti, jossa on tehokas hyvin 
toimiva pohjaratkaisu. Tämä taloyhtiö on rakennettu 
BoKlok-konseptilla, jonka Skanska ja IKEA ovat yhdessä 
kehittäneet ja sillä on oma tontti. Hintaan sisältyy autopaikka 
sähköpistokkeella sekä lämmin varasto. Helppoa ja 
huoletonta asumista!

Energialuokka B2018

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



Pikkukarhunkierto 13 C 17
04300 TUUSULA, Rykmentinpuisto

Kohdenumero 550399

61,0 m²
Luhtitalo, 3h,k,kph,vh,ak

Hintatiedot
Myyntihinta: 65 711,88 € 1 077,24 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 164 288,12 € 2 693,25 €/m²
Velaton hinta: 230 000,00 € 3 770,49 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Kyllä

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 274,50 €/kk  
Rahoitusvastike: 862,05 €/kk  
Yhtiövastike yht: 1 136,55 €/kk  
Muita kustannuksia: Vesimaksu 20,00 €/hlö/kk, oma vesimittari, 

saunamaksu 10,00 €/kk
Lisätiedot: Hoitovastike sisältää sähkötolpallisen 

autopaikan ja nettiyhteyden 10M. Vesimaksu 
on ennakkomaksu, joka tasataan todellisen 
kulutuksen mukaan. Tasausmaksut kylmävesi 
3,95 €/m³ ja lämminvesi 8,55 €/m³.

Huoneistoa rasittava lainaosuus 164 288,12 
€/28.2.2023 täsmäytetään taloyhtiön toimesta 
viimeistään lainan poismaksun yhteydessä. 
Lainaosuus voidaan täsmäyttää kaupanteon 
yhteydessä erillisellä lainaosuuslaskelmalla, 
jonka kustannuksista vastaa ostaja.

Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.2022 päätti 
myöntää hallitukselle valtuudet määrittää 
pääomavastikkeen taso tarvittaessa esimerkiksi 
viitekoron merkittävän muutoksen vuoksi tai 
lainanlyhennysten alkamisen vuoksi.

Yhtiökokous 10.5.2022 päätti myöntää 



Pikkukarhunkierto 13 C 17
04300 TUUSULA, Rykmentinpuisto

hallitukselle valtuudet periä tai jättää 
perimättä enintään kahden kuukauden 
hoitovastikkeen määrä. Hoitovastike on 
neliöperusteinen ja rakennusaikaisen lainan 
rahoitusvastike on osakelukumäärään 
perustuva.

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 61,0 m² 
Kokonaispinta-ala: 61,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 34039 - 36501 (2463 kpl)
Kunto: Hyvä, Lähes uudenveroinen
Kerros/kerroksia: 1/2, Luiska esim. pyörätuolille
Parveke: On
Terassi: Ei
Terassin/ 
parvekelasituksen 
kunnossapitovastuu: Osakkaalla
Piha: Noin koillinen, itä
Ikkunat ja näköalat: Parveke noin lounas, keittiö noin koillinen
Autopaikka: Sähkötolpallinen autopaikka nro 17
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. Noin kaksi vkoa 

kaupasta.
Huoneistossa tehty 
kuntotarkastuksia: -.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, erillisuuni, liesitaso 

induktio, liesikupu, astianpesukone integroitu, 
kaapistot IKEA:n METOD, kiinteät valaisimet.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone, suihku, peilikaappi led -
valaisimella, kaapit IKEA:n Metod, allaskaappi 
2-laatikkoinen IKEA:n GODMORGON, 
pesukoneliitäntä, lattialämmitys kph, kiinteät 
valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: seinät maali. lattia laminaatti. 
Olohuone: seinät maali. lattia laminaatti. 
Makuuhuone 1: seinät maali. lattia laminaatti. 
Makuuhuone 2: seinät maali. lattia laminaatti. 
Kylpyhuone: lattia ja seinät laatoitettu. 
Eteinen: seinät maali. lattia laminaatti.

Säilytystilat: Vaatehuone, kaapistot, lämmin häkkivarasto
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Irralliset vaatekaapit, peilikaappi eteisessä. 
Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. 
Huoneistossa näkyy kaapeli-TV. 
Tietoliikennekaapelointi, Elisa 10M. 
Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone. 
Asiakkaan halutessa kattovalaisimia.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Ruokakauppa noin 1 km, posti K-

Supermarket Hyrrä noin 1 km, jossa on 
postin palvelu- ja noutopiste., kirjasto noin 1 
km, terveysasema noin 2,2 km

Liikenneyhteydet: Bussi. Keravan juna-asema noin 4,5 km ja 
lentoasema noin 20 min.

Koulut: Hyökkälän koulu 2,5 km
Päiväkoti: Noin 200 m.
Muu: Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet 

sekä kulttuurikohteita lähiympäristössä. 
Uimahalli ja kuntosali noin 0,9 km.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei. -.

Yhtiön tiedot
Nimi: As. Oy Tuusulan Tähtipolku
Käyttöönottovuosi: 2020
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä 

lämmöntalteenotolla.
Energialuokka: B2018. Voimassa 26.6.2030 saakka.
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö. K-U Kotikiinteistöt Oy.



Pikkukarhunkierto 13 C 17
04300 TUUSULA, Rykmentinpuisto

Yhtiön tiedot
Isännöitsijä: MTR-Isännöinti Oy / Hannele Hanén
Taloyhtiössä on: Sauna, kellarikomerot, kaapeli-tv, 

tietoliikenneyhteys, pyöräkatos, 
lastenvaunusuoja, kerhohuone

Peruskorjaukset: 2021 Vuositarkastuksen ennakkotarkastus
2021 Asuntokauppalain mukainen 
vuositarkastuskokous

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: HALLITUKSEN 

KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS 
YHTIÖKOKOUSTA SEURAAVIEN VIIDEN 
VUODEN AIKANA
2021-2023 Rakennuttajan vastuulle kuuluvat 
vuosikorjaukset
2022- Normaaleja vuosihuoltoja ja -
korjauksia, yhtiö valmistunut vuonna 2020

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 4 556 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 32 kpl (1684,0 m²)

Liikehuoneistoja 0 kpl (0,0 m²)
Muita tiloja 0 kpl (0,0 m²)

Tiedot autopaikoista: sähköpistokepaikkoja 32 kpl, piha-
autopaikkoja 4 kpl. Jokaiselle huoneistolle 
kuuluu sähkötolpallinen autopaikka.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Tuusulan kunta, puh. 09 87 
181

Lisätietoja:
Yhtiöjärjestyksen 8 §, kunnossapitovastuu: Yhtiössä noudatetaan 
kunnossapitovastuun osalta asunto-osakeyhtiölakia ja kulloinkin 
voimassaolevaa Kiinteistöliiton taloyhtiön
vastuunjakotaulukkoa, jäljempänä mainituin poikkeuksin. Vastuu 
osakkeenomistajien huoneistoon tai sen ulkopuolelle 
tilaamien/rakentamien rakenteellisten ja sisustuksellisten muutosten ja/tai 
lisäysten sekä laitteiden kunnossapidosta on osakkeenomistajalla. 
Osakkeenomistaja vastaa kaikista huoneistoon tai sen ulkopuolelle 
tilaamistaan/rakentamistaan muutoksista ja lisäyksistä yhtiölle 
aiheutuneista kustannuksista sekä näiden yhtiön rakennukselle tai 
huoneistolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Parvekelasitukset sallitaan hallituksen laatimien reunaehtojen mukaisesti 
osakkaan omana muutostyönä.

Yhtiökokous 10.05.2022:
-Päätettiin perustaa rakennusrahasto, jonne siirretään SVOP-rahastoon 
kirjattu määrä tilintarkastajan suosituksen mukaisesti.
-Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle valtuuden käsitellä 
osakasmuutostyöilmoitukset ilmalämpöpumppujen asennuttamisesta 
viilennykseen. Hallitus määrittelee työlle lupaehdot, asennusohjeen ja 
määrää työlle valvojan. Oikeusministeriön linjauksen mukaisesti yhtiön 
vastattavaksi jää muutostyöilmoituksen käsittelyn kertaluontoinen 
kustannus, kaikki muut kustannukset veloitetaan muutostyön teettävältä 
osakkeen-omistajalta. Viilennyslaitteen ulkoyksikkö tulee asentaa 
parvekkeen sisäpuolelle Tuusulan kunnan 15. kunnanosan korttelin 5704 
tonttien nrot 1 ja 2 välillä on 1.6.2020 allekirjoitettu 
yhteisjärjestelysopimus, jolla yhtiö sopii omistamiensa tonttien sijoitus- ja 
käyttöoikeuksista, rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä 
kustannusten jaosta.

Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle (isännöitsijätoimistoon) kaikista 
huoneistoremonteistaan kirjallisesti n. 4 viikkoa etukäteen ennen töiden 
aloittamista. Töitä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön lupaa. 
Ilmoitusvelvollisuus on laaja ja sen ulkopuolelle jäävät käytännössä 
ainoastaan maalaus- ja tapetointityöt. Ilmoituksessa tulee olla riittävä 
selvitys remontista, esim. työselitys, suunnitelmat ja tekoajankohdat. 
Valmis lomakepohja löytyy isännöitsijätoimiston internet-sivuilta: 
www.mtr.fi. Taloyhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. 
Yhtiöllä on oikeus asettaa työlle valvoja, jonka kohtuullisista 
kustannuksista vastaa remonttiin ryhtyvä osakkeenomistaja.

Huoneistokohtaisen lainaosuuden voi maksaa pois tilaamalla erillisen 
lainaosuuslaskun isännöitsijätoimiston verkkokaupasta: www.mtr.fi.



 

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 13.30

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


