
Kohdenumero 676268

Kyminkatu 4
Äänekoski, Karhunlähde

34,0 m²
Kerrostalo, 1h,k

Kov. 1975
Mh. 20 204,99 €
Vh. 21 900,00 €

Valoisa ja toimiva yksiö 
hissitalossa
Toimiva, vasta remontoitu yksiö hissitalon kolmannessa 
kerroksessa. Parvekkeelta mukavat näkymät pieneen 
metsikköön ja piha-alueelle. Varaa esittely ja tule tekemään 
tarjous!
Asunto vuokrattu tällä hetkellä.

Energialuokka D2007

OP Koti Keski-Suomi Oy LKV, puh. 010 256 6513, opkoti.keski-suomi.aanekoski@op.fi
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44150 ÄÄNEKOSKI, Karhunlähde

Kohdenumero 676268

34,0 m²
Kerrostalo, 1h,k

Hintatiedot
Myyntihinta: 20 204,99 € 594,26 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 1 695,01 € 49,85 €/m²
Velaton hinta: 21 900,00 € 644,12 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Kyllä, kulut ja päivämäärät on tarkistettava 
ennen maksua

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 166,16 €/kk 4,89 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 42,73 €/kk 1,26 €/m²/kk
Yhtiövastike yht: 208,89 €/kk 6,14 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 28,00 €/hlö/kk, saunamaksu 15,00 

€/kk
Lisätiedot: Yhtiövastike määräytyy osakemäärän 

mukaisesti. Sähkö: 0,13 e/kWh, ennakkomaksu 
taloyhtiölle, tasataan kulutuksen mukaan.
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Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 34,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 34,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen ja 

Isännöitsijätodistuksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 4950 - 5197 (248 kpl)
Kunto: Hyvä, Pinnat remontoitu kylpyhuonetta 

lukuunottamatta
Kerros/kerroksia: 3/5, Alin kerros on 

pohjakerros.
Hissi: On

Parveke: On
Terassi: Ei
Terassin/ 
parvekelasituksen 
kunnossapitovastuu: Osakkaat
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Kyllä
Vuokran määrä: 360,00 €/kk
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä. Keväällä 2019 seinät ja katto maalattu, 

lattiaan asennettu muovimatto, keittiön ja 
eteisen kalusteet uusittu, keittiöön uusittu 
liesituuletin ja jääkaappi-pakastin. 
Kylpyhuonetta ei ole remontoitu.

Asbestikartoitus: Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 
eikä asbestikartoitusta ole tehty

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, sähköliesi, liesituuletin 

hiilisuodatin, kaapistot uusittu, kiinteät 
valaisimet.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone, suihku, peilikaappi, 
pesukoneliitäntä, kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: lattiassa muovimatto, seinät maalatut. 
Olohuone: lattiassa muovimatto, seinät 
maalatut. Kylpyhuone: lattia ja seinät 
laatoitetut. Eteinen: lattiassa muovimatto, 
seinät maalatut.

Säilytystilat: Kellari, jäähdytetty kellari
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Sälekaihtimet, on asennettu ikkunaremontin 
yhteydessä. Naulakko. Huoneistossa näkyy 
kaapeli-TV, Telia.

Muut tiedot
Lähipalvelut: K-Market 200m, Ale-Makasiini 1,3 km. 

Keskustan palvelut ja kaupat, kirjasto ja 
kaupungintalo 2,2 km, uimahalli ja liikuntatalo 
1,3 km.

Liikenneyhteydet: Paikallisliikenteen bussipysäkki Puistokadulla 
200m.

Koulut: Koulumäen koulu 1,1 km
Päiväkoti: Karhunlähteen päiväkoti 150 m, saman kadun 

päässä.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Satokontio
Käyttöönottovuosi: 1975
Rakennusmateriaali: Betoni.
Kattotyyppi ja kate: Tasa, huopa.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys, 

Lämmönjakohuone on Kyminkatu 6 -
kiinteistössä.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto
Energialuokka: D2007. voimassa 31.5.2023 saakka.
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö.
Isännöitsijä: Kalervo Tervo

Yhtiön tiedot
Taloyhtiössä on: Sauna, talopesula, mankeli, kellarikomerot, 

urheiluvälinevarasto, kaapeli-tv, väestösuoja 
kyminkatu 6:ssa 150 hengelle

Yhtiössä tehty 
kuntotarkastuksia: Kosteusmittaus,  . Kuntotutkimus, 3.6.2010 

Raksystems.
Peruskorjaukset: - v.1991 vesikatteen uusiminen.

- v.1999 patteri- ja linjasäätöventtiilien vaihto 
ja säätö ja ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja 
säätö sekä saunaosaston peruskorjaus ja 
porraskäytävien maalaus ja sisääntuloaulan 
akustolevyjen uusiminen.
- v. 2004 lukkojen ja avaimien uusinta.
- v.2007 hissin peruskorjaus ja ikkunoiden ja 
parvekeovien uusiminen ilmanvaihtokanavien 
puhdistus.
- v. 2008 ulko-oven edustan laatoituksen 
uusinta.
- v. 2009 parvekkeiden saneeraus, 
huippuimurin uusinta
- v. 2010 teetetty kuntoarvio, 
lämmönsiirtimen uusiminen
- v. 2012 tonttivesijohdon uusiminen.
- v. 2013 julkisivuelementtien kuntotutkimus.
- v. 2014 julkisivuelementtien huoltomaalaus, 
elementtisaumojen uusinta, sokkelin 
kunnostus, pääsisäänkäynnin ulko-oven ja 
pyörävarastojen ovien uusinta, 
sisääntulokatoksen päällä olevan asunnon 
lattiaeristyksen lisäys, puuosien maalaus, 
talotikkaiden asennus, hissikonehuoneen 
seinien pellitys, räystäs- ja myrskypeltien 
uusinta ja savunpoistoluukun asennus 
porraskäytävän kattoon.
- v. 2015 porrasvalokytkimet uusittiin.
- v. 2016 sauna paneloitu, lauteet ja ovet 
uusittu.
- v. 2018 Varastojen, käytävien ja saunan 
pukuhuoneiden lattiat maalattiin.
- v. 2018 Kyminkadun puoleinen sokkeli 
kunnostettiin ja maalattiin.
- v. 2019 pesutuvan lattian pinnoitus ja oven 
vaihto. Saunan lasiovet.
-v. 2020 Vesikaton uusinta. Hissikuilun päälle 
uusittu katto. Putkien eritys yläpohjassa.
-v 2022 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- 
ja säätötyö.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeista 

vuosille 2022-2027:

- Sokkelin kunnostaminen ja maalaminen 
(Kyminkadun puoleinen reuna).
- Asuntojen kylpyhuoneiden korjaus.
- Käyttövesiputkiston uusimisen suunnittelu 
vuonna 2024. Toteutus vuonna 2027.
-Lattiakaivojen kunnostus ja pinnotus vuonna 
2023
- Sähkösaneerauksen suunnittelu 
(putkiremontin yhteydessä).

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 1 675 m² Tontin 

omistus: 
Vuokrattu

Tontin vuokra:
0,00 €/v

Tontin vuokranantaja: Äänekosken kaupunki Vuokrasopimus 
voimassa: 
31.12.2034

Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 30 kpl (1602,5 m²)

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

Tiedot autopaikoista:
Kaavoitus/lisätietoja antaa:

Asemakaava
Lisätietoja:
Korttelissa 433 paikoitusalueet ovat viiden talon yhteiset, kuin myös 
jäteastiat. Kaavan mukaiset autopaikat 125 kpl, toteutunut 80 paikkaa. 
Alueen autolämmityspaikoista
vastaa Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy. Taloyhtiön kylmiö on otettu 
pois käytöstä 6.6.2016. Valokuvista poiketen keittiöön on hankittu 
jääkaappi-pakastin. 
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Yhtiön tiedot
*) Pinta-alatieto on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen eikä 
pinta-alaa ole tarkistusmitattu. Mikäli asunto-osakeyhtiö on rekisteröity 
ennen 1.1.1992, yhtiöjärjestyksessä ilmoitettua asunto-osakeyhtiön 
asuinhuoneiston asuinpinta-alaa ei ole mitattu nykyisin käytettävän 
huoneisto alan laskemismenetelmän mukaisesti (standardi SFS 5139). 
Tämän vuoksi asuinhuoneiston ilmoitettu asuinpinta-ala saattaa poiketa 
merkittävästi todellisesta huoneistoalasta.



 

Ota yhteyttä

OP Koti Keski-Suomi Oy LKV
Äänekoski

Puhelin 010 256 6513
opkoti.keski-suomi.aanekoski@op.fi

Torikatu 2, 44100 ÄÄNEKOSKI
010 256 6513

Y-tunnus 0636041-0
20.4.2023 12.37

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


