
Kohdenumero 666222

Vanha Rantatie 381
Kirkkonummi, Jorvas

87,0 m²
Rivitalo, 4h+k

Kov. 1961
Mh. 131 893,00 €
Vh. 132 000,00 €

RIVITALO 87m2
Kun arvostat erinomaista sijaintia ja hyviä liikenneyhteyksiä, 
tässä se koti on. Taloyhtiö on rakennettu useampi 
vuosikymmen sitten ja osittain siitä syystä tässä asunnossa 
on hyvä henki ja pohja. Iso piha etelään päin antaa paljon 
lisätilaa. Yhtiöjärjestyksen  mukaan jokaisella osakkaalla on 
käytettävissä 100m2 suuruinen puutarhakaista, joka 
sijaitsee kunkin huoneiston kohdalla, rakennusten 
eteläpuolella. Kaistanleveys on aina sama kuin huoneiston 
leveys. Tied. 0500 440887 Merja Vähätiitto-Holmberg / 
merja.vahatiitto@op.fi

Merja Vähätiitto-Holmberg, puh. 0500 440 887, 
merja.vahatiitto@op.fi

Energialuokka E2013



Vanha Rantatie 381 B  6
02420 JORVAS, Jorvas

Kohdenumero 666222

87,0 m²
Rivitalo, 4h+k

Hintatiedot
Myyntihinta: 131 893,00 € 1 516,01 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 107,00 € 1,23 €/m²
Velaton hinta: 132 000,00 € 1 517,24 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Kyllä

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 330,60 €/kk 3,80 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 0,00 €/kk  €/m²
pääomavastike: 4,35 €/kk 0,05 €/m²/kk
Yhtiövastike yht: 334,95 €/kk 3,85 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 18,00 €/hlö/kk
Lisätiedot: Lainaa ei kannata maksaa pois koska kulut on 

lainan määrään verrattuna niin suuret 
nykyisessä lainassa.

Uuden tulevan lainan osalta ei vielä tiedetä 
maksuaikaa, koska sitä ei ole vielä nostettu.  
hallituksella on olemassa yhteensä 400000 € 
lainanottovaltuudet kesken oleviin projekteihin. 
Projektit on loppuselvittelyssä mahdollisesti 
vielä tämän vuoden lopun aikana. Lainamäärä 
tulee olemaan noin 10.500€ B 6 
huoneistolle.Tästä syystä ei ole vielä tiedossa 
rahoitusvastikkeen tarkkaa määrää 
kuukaudessa.



Vanha Rantatie 381 B  6
02420 JORVAS, Jorvas

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 87,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 87,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: yhtiöjärjestyksen mukaan 3h,k.
Osakenumerot: 436-522 (87 kpl)
Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia: 1-2/2
Parveke: Ei
Terassi: On
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, liesi keraaminen, 

liesituuletin hormiin, astianpesukone, 
kaapistot.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone, suihkukaappi, peilikaappi, 
pesukoneliitäntä keittiön kodinhoito 
nurkkausessa.

Pintamateriaalit: Keittiö: maalatut seinät ja laatta lattia missä 
on lattialämmitys. Olohuone: maalatut seinät 
ja laminaatti lattia. Makuuhuone 1: 
tapetit/maalatut seinät ja puulattia. 
Makuuhuone 2: maalatut seinät ja laminaatti 
lattia. Makuuhuone 3: tapetti/maalatut seinät 
ja laminaatti lattia. Kylpyhuone: kaakelit 
seinillä ja muovimatto lattialla. Eteinen: 
paneli/maalatut seinät ja laatta lattia. Wc: 
kaakelit seinillä ja muovimatto lattialla.

Säilytystilat:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Sälekaihtimet, eteläpuolella huoneistoa. 
Verhotangot. Naulakko. Huoneistossa näkyy 
kaapeli-TV.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Kauppaan 3,2km Masalaan
Liikenneyhteydet: linja-auto, junaan noin 500m
Koulut: suomenkieliset Nissnikun ja Masalan 

koulut,ruotsinkielinen Karuby
Päiväkoti: Kaksikielinen päiväkoti tien toisella puolella
Muu: Viehättävä vanhahtava asuinympäristö missä 

on erinomainen sijainti ja lyhyt matka 
pääkaupunkiseudulle.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto-osakeyhtiö Jorvaksen Koivumäki
Käyttöönottovuosi: 1961
Rakennusmateriaali: Tiili, puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: E2013
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö. Kiinteistöhuolto M.Korhonen Oy.
Isännöitsijä: Multihouse Ky Arto Hietala 040 1824210
Taloyhtiössä on: Sauna, talopesula, kuivaushuone, mankeli, 

kellarikomerot, urheiluvälinevarasto
Peruskorjaukset: B talon sokkelin vierustojenkunnostus, 

salaoja- ja sadevesijärjestelmät ja ulkoseinien 
kunnostus ja väliaitojen uusinta,A 33 ja A 
34huoneistojen kunnostus sekä ulko-ovien 
uusinta 2014, B 1-8 viemärin uusinta 2016, 
pääovien uusinta B ja C talot 2017, 
roskakatoksen uusinta C talo 2018, 
2014,trakorihallin kattoremontti, A34/34 
vuokrahuoneiden remontti, siirtyminen 
kaukolämpöön, salaojaremontti C25-C32 
puutarhan puolella. 2013 A-talon räystäät 
uusittu. 2012 takapihojen ovien uusiminen 

Yhtiön tiedot
saatettu päätökseen, roskakatoksen 
kunnostus.  2010 C- ja B-talojen 
etelänpuolen ikkunoiden uusiminen. 2008 B-
ja C-talojen kattojen maalaus. 2006 
antenniverkko kunnostettu. 2005 
vesikattoremontti, osittainen salaojaremontti 
C-talossa. 2003 C-talon pihan pintavesien 
ohjauksen korjaus. 2001 käyttöveden 
putkiremontti C-talossa. 2000 käyttöveden 
putkiremontti B-talossa. 1999 käyttöveden 
putkiremontti A-talossa.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: A-talon ja C-talojen autotallien ja sokkelien 

kunnostus, sekä autotallien ovien kunnostus 
2019-20, B-talon yläpohjan tuuletuksen 
parannus, rappauksen kunnostus A- ja C-
talot 2019-20, viemäriverkoston 
kuntotutkimus ja kunnostus, aika ei ole 
vahvistettu, sisäänkäyntien portaiden 
kunnostus,aikaa ei ole vahvistettu, 
pohjoispuolen ikkunoiden uusinta B ja C talot, 
aikaa ei ole vahvistettu.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 19 064 

m²
Tontin omistus: Oma

Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 34 kpl (3420,5 m²)

Liikehuoneistoja 2 kpl (0,0 m²)
Muita tiloja 3 kpl (0,0 m²)

Tiedot autopaikoista: autokatospaikkoja 17 kpl, piha-autopaikkoja 
45 kpl.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Kirkkonummen kunta

Lisätietoja:
Nykyistä lainaa ei kannata maksaa pois koska kulut on lainan määrään 
verrattuna niin suuret nykyisessä lainassa.

Uuden tulevan lainan osalta ei vielä tiedetä maksuaikaa, koska sitä ei ole 
vielä nostettu. On olemassa yhteensä 40.0000 € lainanottovaltuudet 
hallituksella kesken oleviin projekteihin. Projektit on loppuselvittelyssä 
mahdollisesti vielä tämän vuoden lopun aikana. Lainamäärä tulee 
olemaan noin 10500 € B 6 huoneistolle.

*) 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

Merja Vähätiitto-Holmberg
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT

Puhelin 0500 440 887, 0500 440 887
merja.vahatiitto@op.fi

Ö_OP Koti Länsi-Uusimaa Oy LKV
Eerikinkartanontie 2, 02880 VEIKKOLA
010 254 5300

Y-tunnus 0860683-2
1.3.2020 11.22

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


