
Kohdenumero 541880

Husuahontie 12 A
Saarijärvi 

78,0 m²
Rivitalo, 3h,k,s

Kov. 1984
Mh. 59 000,00 €
Vh. 59 000,00 €

Rivitalon päätyhuoneisto 
Husuahossa
Pariskunnalle tai pienelle perheelle loistavasti soveltuva 78 
neliöinen rivitalokolmio.
Siistikuntoinen päätyhuoneisto, jossa on kiva pohjaratkaisu. 
Niin olohuone, eteinen kuin makuuhuoneetkin ovat tilavia ja 
käytännöllisyyttä lisää kodinhoitotila/pukuhuone sekä hyvät 
säilytystilat. Oma sauna, huoneiston levyinen takapiha ja 
asunnon sijainti talon päädyssä lisäävät asumismukavuutta.
Tämä on rauhallinen paikka asua. Keittiö, pesuhuone ja 
sauna ovat hyvässä kunnossa, joten suuremmille 
remonteille ei ole tarvetta. Halutessasi päivität seinäpinnat 
pienellä pintaremontilla ja teet tästä oman näköisesi kodin!

Sisäänkäynnin yhteydessä on reilun kokoinen ulkovarasto 
sekä katettu kuisti, joka soveltuu hyvin esimerkiksi 
ulkoiluvälineiden säilytykseen. Takapihalla on tilavan 
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avoterassin lisäksi viherpihaa, joka rajoittuu metsään. 
Terassilla voit nauttia kesäilloista ilta-auringon laskiessa 
puiden taakse.

Taloyhtiö on hyvässä kunnossa, maksuvalmius on ollut hyvä. 
Vielä vuoden 2022 aikana lämmitysmuoto vaihtuu öljystä 
maalämpöön. Taloyhtiössä on kuusi asuntoa ja huolto- 
/korjaustöitä on tehty tarpeen mukaan. Saarijärven 
keskustan palvelut ovat noin 2 km päässä. Metsäiset 
lenkkeilymaastot ovat kiven heiton päässä.

Tervetuloa tutustumaan tähän lämminhenkiseen 
rivitalokotiin - varaa oma esittelyaikasi!
Päivi Peltoaho, puh. 040 701 1537, paivi.peltoaho@op.fi
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Kohdenumero 541880

78,0 m²
Rivitalo, 3h,k,s

Hintatiedot
Myyntihinta: 59 000,00 € 756,41 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 0,00 € 0,00 €/m²
Velaton hinta: 59 000,00 € 756,41 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Kyllä

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 273,00 €/kk 0,14 €/osake/kk
Rahoitusvastike: /kk  €/osake
Yhtiövastike yht: 273,00 €/kk 0,14 €/osake/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 19,00 €/hlö/kk, autopaikka 4,50 

€/kk
Lisätiedot: Normaalit rivitalohuoneiston 

asumiskustannukset.
Kaupanteon yhteydessä varainsiirtovero 2 %, 
ellei ole ensiasunnon ostaja.
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Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 78,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 78,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta: Ei tarkastusmitattu.
Osakenumerot: 8051 - 10000 (1950 kpl)
Kunto: Hyvä, Siisti huoneisto
Kerros/kerroksia: 1/1
Parveke: Ei
Terassi: On
Ikkunat ja näköalat: Keittiön, olohuoneen ja saunan ikkunat ovat 

takapihan suuntaan. Makuuhuoneiden ikkunat 
etupihan puolelle.

Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Asbestikartoitus: Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 

eikä asbestikartoitusta ole tehty
Lisätietoa huoneistosta: Rauhallisella paikalla oleva huoneisto. 

Varastotilaa on hyvin. Sisäänkäynnin 
yhteydessä käytännöllinen, katettu kuisti jossa 
voi säilyttää mm. pihanhoitoon liittyviä 
kamppeita, polkupyöriä tmv. Takapihalla 
huoneiston levyinen oma viherpiha. 
Hyvänkokoisen terassin lisäksi tilaa jää 
istutuksille. Takapiha rajoittuu metsään.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin (uusittu 2019), keraaminen 

liesi, liesituuletin, astianpesukone sekä 
kaapistot ja kiinteät valaisimet.

Sauna/kph/wc: Saunassa sähkökiuas. Kylpyhuoneessa suihku, 
wc-istuin, peili- sekä allaskaappi, paikka 
pesukoeelle sekä kiinteät valaisimet. 
Kylpyhuoneessa lattialämmitys.

Pintamateriaalit: Asuintiloissa on laminaattilattiat, seinät 
tapetoitu / maalattu. 
Kodinhoitotilassa/pukuhuoneessa laattalattia, 
seinät maalattu. Kylpyhuoneen seinät sekä 
lattia laatoitettu. Saunassa laattalattia, seinät 
paneloitu.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. Verhokiskot.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Saarijärven keskustan palvelut alle 2 km 

päässä. Keskustassa kaupat, pankit, kirjasto, 
uimahalli jne.
Halpahalli ja Lidl noin 4 km päässä.
Terveysasemalle 1,5 km.

Koulut: Keskustassa koulut esikoulusta lukioon.
Päiväkoti: Pikku-Mäntylän päiväkotiin n. 600 m. Sivulan 

päiväkoti keskustassa.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Husuahonhaka
Käyttöönottovuosi: 1984
Rakennusmateriaali: Tiili, / puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: öljy, Taloyhtiö siirtyy maalämpöön. Lisätiedot 

maaliskuu 2023; Maalämpöpumppua ei ole 
vielä asennettu, sen toimitusta odotetaan 
Boscilta. Yhtiö on saanut avustuksen 
maalämpöön siirtymiseen ja urakoitsija on 
tehnyt jo tähän asti mahdollisen.

Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto
Energialuokka: E2013. Energiatodistus laadittu 6/2014 ja se on 

voimassa 10 vuotta.

Yhtiön tiedot
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Osakkaat. Kiinteistönhoidosta on huolehdittu 

talkoilla. Jokainen osakas huolehtii oman 
huoneiston piha-alueista.

Isännöitsijä: AK-Isännöinti Oy / Atro Kallio
Taloyhtiössä on: Taloyhtiön varastotilat
Peruskorjaukset: Lämpöjohtopumpun uusiminen ja 

varapumppu 2019
Pihakalusteiden, jätekatoksen ja ikkunoiden 
maalaus 2019
Käyttövesiverkoston kuntotutkimus 2015 
Raksystems Oy
Lämmönsäädin Ouman 2015
Lämpimän käyttöveden venttiilimoottori 2014
Ilmanvaihtokanavien ja koneiden puhdistus ja 
säätö 2014
Lukituksen uusiminen 2014
Ulkopuoolen puuosien osittainen uusiminen, 
kunnostus ja maalaus 2013
Vesikatteen uusiminen 2013
Yläpohjan lisäeristys puhallusvillalla 2011
Sisäänkäynnin puoleisten 
sadevesijärjestelmien uusiminen 2010
Öljypoltinkattilan ja polttimen uusinta 2007
Takaterassien ovien uusinta 2005.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Lämmitysjärjestelmän venttiilien uusiminen ja 

tasapainotus. Lämmitysjärjestelmän 
tasapainotus tehdään 10/2022.

Lämmitysmuodon vaihto öljylämmityksestä 
maalämpöön on tilattu ja tapahtuu vuoden 
2022 aikana, siihen on myönnetty ARA:n 
energia-avustus, rahoitus hoitolainana.

Hallituksen selvitys kunnospitotarpeista 
vuosille 2022-2026 on nähtävillä välittäjän 
kautta.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 2 435 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 6 kpl (388,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista:
Kaavoitus/lisätietoja antaa:

Lisätietoja:
Asunnon edessä on yksi autopaikka. 

*) 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

Päivi Peltoaho
Myyntipäällikkö, LKV, YKV

Puhelin 040 701 1537
paivi.peltoaho@op.fi

OP Koti Keski-Suomi Oy LKV
Kauppakatu 3, 43100 SAARIJÄRVI
010 256 6525

Y-tunnus 0636041-0
8.5.2023 9.26

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


