
Kohdenumero 550289

Rahkakuja 2 A 3
Kannonkoski 

45,0 m²
Rivitalo, 2h, kk, s

Kov. 1990
Mh. 26 000,00 €
Vh. 26 000,00 €

Kompaktin kokoinen 
rivitalokaksio 
Kannonkoskella
Hyväkuntoinen rivitalon päätyhuoneisto vain kilometrin 
päässä Kannonkosken keskustasta. Asumismukavuutta 
lisäävät asunnon sijainti talon päädyssä, oma sauna, 
tunnelmallinen varaava takka olohuoneessa sekä oma 
viherpiha. Takka avustaa loistavasti myös lämmityskuluissa 
ja sähkölaskut pysyvät maltillisena. Takapihalta avautuu 
puistomainen näkymä.

Huoneistoon on tehty kattava pintaremontti vuonna 2017, 

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.
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joten asunto on muuttovalmis. Lattioissa on hyväkuntoinen 
tammiparketti ja seinäpintoja on kauniisti tapetoitu. 
Hoitovastike on edullinen ja asunto vapautuu sopimuksen 
mukaan.

Asunto Oy Sammalsato on kahdeksan huoneiston taloyhtiö. 
Sijainti on rauhallinen ja omalla autolla kulkuyhteydet ovat 
hyvät. Piispalan leirikeskus alle seitsemän kilometrin päässä 
tarjoaa paljon erilaisia liikuntamahdollisuuksia.

Varaa oma esittelyaikasi!
Päivi Peltoaho, puh. 040 701 1537, paivi.peltoaho@op.fi
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Kohdenumero 550289

45,0 m²
Rivitalo, 2h, kk, s

Hintatiedot
Myyntihinta: 26 000,00 € 577,78 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 0,00 € 0,00 €/m²
Velaton hinta: 26 000,00 € 577,78 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 131,16 €/kk 0,12 €/osake/kk
Rahoitusvastike: /kk  €/osake
Yhtiövastike yht: 131,16 €/kk 0,12 €/osake/kk
Muita kustannuksia: Oma vesimittari
Lisätiedot: Vesimaksu 4,78 €/m3.

Autopaikka 20,00 €/vuosi.

Uusi asukas solmii oman sähkösopimuksen.
Vuotuinen sähkönkulutus nykyisten asukkaiden 
käytöllä (1-2 henkilöä) on ollut keskimäärin 
2000-3000 kWh sisältäen lämmitys- ja 
taloussähkön. Lisäksi lämmityksessä on 
käytetty polttopuita.
Sähkönkulutus on suuresti riippuvainen 
lämmityskauden pituudesta ja 
keskilämpötilasta, asunnon sisälämpötilasta, 
perheen koosta, kulutustottumuksista sekä 
sähkölaitteiden kunnosta, iästä ja 
energiatehokkuudesta.

Kaupanteon yhteydessä varainsiirtovero 2 %, 
ellei ole ensiasunnon ostaja.
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Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 45,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 45,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta: Ei tarkastusmitattu.
Osakenumerot: 2518 - 3610 (1093 kpl)
Kunto: Hyvä, Huoneistoon on v. 2017 tehty 

pintaremontti.
Kerros/kerroksia: 1/1, Yksikerroksinen rakennus
Parveke: Ei
Terassi: Ei
Ikkunat ja näköalat: Olohuone, keittokomero ja takapiha ilta-

auringon puolelle. Makuuhuone ja sauna 
aamuaurinkoon. Takapihan suuntaan 
puistomainen näkymä.

Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä. Tammiparketti vaihdettu v. 2017. Katto 

ja seinät maalattu v. 2017. Kaapistot 
maalattu ja vetimet vaihdettu v. 2017.

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

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin (uusittu vuonna 2017), 

sähköliesi (uusittu vuonna 2017), liesituuletin, 
astianpesukone sekä kaapistot ja kiinteät 
valaisimet.

Sauna/kph/wc: Saunassa sähkökiuas. Kylpyhuoneessa suihku, 
tanko suihkuverholle, lavuaari, wc-istuin, peili 
sekä paikka pesukoneelle. Kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Asuintiloissa tammiparkettilattia, seinät 
tapetoitu / maalattu. Kylpyhuoneen ja saunan 
lattiassa muovimatto. Kylpyhuoneen seinät 
laatoitettu, saunan seinät paneloitu. Saunasta 
pieni ikkuna ulos.

Säilytystilat: Ulkovarasto
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. Naulakko. 
Lämminvesivaraaja. Varaava takka.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Kannonkosken keskustaan n. 1 km. 

Keskustassa kaupat ja pankki sekä apteekki. 
Piispalan leirikeskus alle 7 km päässä. 
Piispalassa kuntosali, uimahalli, keilahalli, 
uimaranta sekä muita liikuntamahdollisuuksia.

Koulut: Keskustassa
Päiväkoti: Koulun lähettyvillä

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Sammalsato
Käyttöönottovuosi: 1990
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja, tiili.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö.
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Huoneistokohtainen poistoilmanvaihto
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

Kohteella ei ole lain edellyttämää 
energiatodistusta ja sen vuoksi energialuokka 
ei ole tiedossa.

Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Talonmies, osakkaat. Kiinteistönhuollosta, 

ulkoalueiden siisteydestä ja siivouksesta ovat 
vastanneet talon asukkaat talkoilla. 
Ulkoalueiden aurauksen ja nurmikon ajon on 
suorittanut ulkopuolinen urakoitsija.

Isännöitsijä: Marja-Liisa Kauppinen

Yhtiön tiedot
Taloyhtiössä on: Yhteisantennijärjestelmä, ulkoiluvälinevarasto, 

irtaimistovarasto, puuvarasto
Peruskorjaukset: Korjaustarvesuunnitelma vuosille 2022- 

2026, tehdyt korjaukset;
Huoneistojen ulko-ovien uusinta 2012
Yläpohjan lisäeristys, piippujen villoitus 2013
Kiinteistöjen katon korjausta ja lumiesteiden 
asennusta 2015
Kiinteistöjen sadevesijärjestelmän 
rakentaminen ja korjaus 2016
Piippujen kunnostus 2017
Poistoilmajärjestelmän puhdistus, 
kattoremontti 2020
Yleisten varastotilojen ovien korjaus ja 
maalaus, katon korjaus, sadevesirännin 
korjaus 2021

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Korjaustarvesuunnitelma vuosille 2022-2026;

Ikkunoiden kunnon tarkastus ja tarvittavat 
toimenpiteet 2022
Hormien kunnon tarkastus ja tarvittaessa 
korjaus. Tarkastus tehty 2/2022: palo- ja 
terveysviranomaiset ovat antaneet lausunnon, 
hyväksyneen nuohousraportin ja 
nykytilanteen.
Terassiovien tarkastus ja tarvittaessa 
uusiminen 2022
Käyttövesiputkiremontin suunnitelu 2024
Ulkovuorauksen kunnon tarkastus ja 
tarvittavat toimenpiteet, tarvittavat 
korjaustoimet 2025.
Ilmalämpöpumppuhankintaa selvitetään 
jossain muodossa (yhtiökokouksessa 
keskusteltu ja päätetty mahdollisesta 
ilmalämpöpumppuhankkeesta, että taloyhtiö 
hankkii laitteet ja osakas maksaa 
asennuksen).

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 4 234 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 8 kpl (424,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista: sähköpistokepaikkoja 6 kpl,. Vapaista 
autopaikoista saa tarkemmat tiedot 
isännöitsijältä.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:

Lisätietoja:

*) 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
9.5.2023 12.38

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


