
Kohdenumero 664025

Kirkkokatu 2
Mänttä-Vilppula, Keskusta

396,0 m²
Kerrostalo, 1kpl 2h,k 42 m2, 3kpl 2h,k 50 m2, 4kpl 

51 m2 396,0

Kov. 1958
Mh. 112 000,00 €
Vh. 112 000,00 €

Kirkkokatu 2
Lähellä Mäntän keskustan palveluita ja kouluja, myydään 
yht. 8 huoneistoa; 2h,k,p (n. 42 m2 1kpl, n. 50 m2 3 kpl ja 
n. 51 m2 4 kpl = yht. n. 396 m2) . Taloyhtiö on rakennettu 
vuonna 1958. Oma 1989 m2 tontti.

Kaikki huoneistot on vuokrattuna. Vuokratuotto n. 12 
prosenttia.

Tied. ja esittelyt Hannu Vehosalmi 044 774 2310, 
hannu.vehosalmi@op.fi tai Paula Keskitalo 044 774 2311, 

Energialuokka G2013



Kirkkokatu 2
35800 MÄNTTÄ, Keskusta

paula.keskitalo@op.fi. Lisää kohteita op-koti.fi, etuovi.com ja 
oikotie.fi

Hannu Vehosalmi, puh. 044 774 2310, 
hannu.vehosalmi@op.fi



Kirkkokatu 2
35800 MÄNTTÄ, Keskusta

Kohdenumero 664025

396,0 m²
Kerrostalo, 1kpl 2h,k 42 m2, 3kpl 2h,k 50 m2, 4kpl 

51 m2 396,0

Hintatiedot
Myyntihinta: 112 000,00 € 282,83 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 0,00 € 0,00 €/m²
Velaton hinta: 112 000,00 € 282,83 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 1 940,40 €/kk  
Rahoitusvastike: 0,00 €/kk  
Yhtiövastike yht: 1 940,40 €/kk  
Muita kustannuksia: Vesimaksu 33,00 €/hlö/kk
Lisätiedot: Autopaikan vuokra 12€/kk.



Kirkkokatu 2
35800 MÄNTTÄ, Keskusta

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 396,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 396,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 144 - 194 (51 kpl)
Kunto:
Kerros/kerroksia: 1-3/3 Hissi: Ei ole
Parveke: On. Kaikkien parvekkeet ovat etelään
Terassi: Ei
Ikkunat ja näköalat: Etelä/pohjoinen
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. Kaikki huoneistot on 

tällä vuokrattuna.
Vuokrattu: Kyllä
Vuokran määrä: 3 128,00 €/kk
Viat ja vahingot: Vesivahinko, 2011 B-rapun pystyviemärilinjan 

halkeaminen yhdestä kohtaa. 
Kosteusvaurioita, 2011 huoneistoissa B12 ja 
B15 taloyhtiön teettämä korjaus.

Vahingon korjaus: B-rapun yhden viemärilinjan vuodon takia 
taloyhtiö on remontoinut nykymääräysten 
mukaisesti kylpyhuoneen ja korjannut vuodon 
aiheuttamat vahongot. Remontti on 
valmistunut 1/2012.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, lattialiesi, kaapistot B12 ja B15 

kaapistot uusittu. Huoneistojen B12 ja B15 
keittiökaapistot uusittu, muuten pintoja 
uusittu esim. laminaatit lattioihin.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone B12 ja B15 uusittu 2012, suihku, 
peilit, kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: lattiassa muovimatto tai laminaatti ja 
seinissä maali. Olohuone: lattiassa 
muovimatto tai laminaatti ja seinissä tapeti. 
Kylpyhuone: lattiassa ja seinissä laatta. 
Eteinen: lattiassa muovimatto tai laminaatti ja 
seinissä maali.

Säilytystilat: Vaatehuone, vintti, osassa huoneistoista on 
vaatehuone

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet. Naulakko. Huoneistossa 
näkyy kaapeli-TV.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Mäntän keskustan palvelut n. 0,5 km.
Liikenneyhteydet: Matkahuolto n.0,3 km
Koulut: n. 0,5 km

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Mäntän Kirkkokatu 2
Käyttöönottovuosi: 1958
Rakennusmateriaali: Tiili, Tiili/betonirappaus.
Kattotyyppi ja kate: Harja, tiili.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto
Energialuokka: G2013. Laadittu 31.12.2014 ja voimassa 

30.12.2024.
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö.
Isännöitsijä: Marko Tölli, SKV-Isännöinti puh. 010 228 

7600
Taloyhtiössä on: Vinttikomerot, urheiluvälinevarasto, kaapeli-

tv, mahdollisuus autopaikkaan
Yhtiössä tehty 
kuntotarkastuksia: Kuntotarkastus, 2011. Kuntotutkimus, 2018. 

2011: Kiinteistön peruskuntoarvio
2018: Viemäri-.

Yhtiön tiedot
Peruskorjaukset: 1999: Käyttövesijohdot uusittu, 

vesijohtokalusteita uusittu, säätöventtiilejä ja 
termostaatteja uusittu, ulkopuoliset salaojat ja 
sadevesiviemärit kaivoineen asennettu, 
koneellinen poistoilmanvaihto asennettu,  
lämmönvaihdin uusitu ja patteriventtiilejä. 
2011: B-rapun pystyviemärivuodon 
korjausurakka, jonka yhteydessä mm. 
peruskorjattu täysin B 12 ja B 15 
kylpyhuoneet. 2017: Lukitusjärjestelmän 
uusiminen ILOQ-lukitusjärjestelmäksi ja A 1 
kylpyhuoneen peruskorjaus.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: 2011.Kiinteistön peruskuntoarvio. 2018: 

Viemäri- ja lämmitysputkiston kuntotutkimus. 
Hallitus ei ole vielä ehtinyt käsitellä (käsittelee 
11.9.2018) juuri valmistunutta viemäri- ja 
lämmitysjärjestelmän kuntotutkimusta, mutta 
sen pohjalta lähivuosina taloyhtiössä 
varauduttava jopa suuriin peruskorjauksiin. 
(Tilannetiedot 7.9.2018).

Yhtiökokous 4.6.2019 on antanut hallitukselle 
valtuuden periä tarvittaessa yhden-kolmen 
(1-3) kuukauden ylimääräinen hoitovastike 
yllättävien kulujen varalta. Tämä päätös on 
erillinen 4.6.2019 vaihtoehtoiseen viemärien 
sukittamisurakan rahoituspäätökseen.

Yhtiön päättämät tai hallituksen ehdottamat 
korjaukset ja muutokset sekä yhtiökokouksen 
jälkeen ilmenneet korjaustarpeet, jotka voivat 
olennaisesti vaikuttaa osakehuoneistojen 
käyttöön tai käyttökustannuksiin
Yhtiökokous 4.6.2019 on valtuuttanut 
hallituksen teettämään niin halutessaan 
pohjaviemärin sukittamisen tarvittavine 
oheistöineen valitsemallaan yrityksellä. 
Hallitus perehtyy lähikuukausina tarkemmin 
asiaan ja tekee sen jälkeen vasta päätöksiä 
jatkosta ja ylipäätään pohjaviemärin 
sukittamisen hyödyistä ja taloudellisesta 
järkevyydestä suhteessa riskeihin jättää 
sukittamatta ja kiinteistön arvoon.
Hankkeen rahoitus on päätetty hoitaa 
hoitolainalla/remonttitililimiitillä, kunnes kaikki 
kustannukset ovat tiedossa ja hallitus päättää 
urakan rahoitettavan summan (enintään 25 
000,00 € eli 29,1375 €/osake). Lopullisen 
remonttilainan laina-ajaksi on päätetty kolme 
(3) vuotta. Osakkailla on mahdollisuus maksaa 
huoneistokohtainen lainaosuus pois sen 
jälkeen, kun hallitus aikanaan päättänyt 
rahoitettavan summan. Lisäksi on varmuuden 
vuoksi päätetty, että mikäli pankki ei anna 
remonttirahoitusta, voi hallitus rahoittaa 
hankkeen kulut perimällä enintään kuuden (6) 
kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet. 
Hanke ei ole edennyt yhtään. (Tilannetiedot 
9.1.2020/MT)

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 1 989 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 18 kpl (858,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista: Taloyhtiöllä on 15 autokatospaikkaa käytössä 
lähellä sijaitsevalla erillisellä 
autopaikkatontilla, jonka omistaa Isännöinti- 
ja tilipalvelu Makari Oy (03 4748450), jolta 
tulee myös autopaikat varata/perua.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Mänttä-Vilppulan kaupunki 03 
488811

Lisätietoja:
Kirkkokatu 2 asukkailla on oikeus rasitesopimuksen nojalla käyttää 
Kirkkokatu 3:ssa sijaitsevaa pesutupaa ja kuivaushuonetta sekä 
jätekatosta.
Autopaikoista on erillinen sopimus (rasitesopimus) Isännöinti- ja tilipalvelu 
Makari Oy:n kanssa. Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 eikä 



Kirkkokatu 2
35800 MÄNTTÄ, Keskusta

Yhtiön tiedot
asbestikartoitusta ole tehty. Rakennus on tehty aikana, jolloin käytössä on 
yleisesti ollut rakennusmateriaaleja, jotka sisältävät asbestia. Jos osakas 
aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää tietyissä 
tapauksissa asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin. Lain mukaan 
ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien 
asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä.

*) 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

Hannu Vehosalmi
Kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja

Puhelin 044 774 2310, 044 774 2310
hannu.vehosalmi@op.fi

OP Koti Orivesi Oy LKV
Seppälän puistotie 10, 35800 MÄNTTÄ
03 474 2311

Y-tunnus 0997683-5
14.2.2023 16.16

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


