
Kohdenumero 535305

Suokatu 11
Mänttä-Vilppula, Ajostaipale

90,0 m²/122,0 m²
Omakotitalo, 4h,k,vh,kph,s,wc,khh,var,at

Kov. 1967
Mh. 115 000,00 €
Energialuokka F2018

Unelmia Pirkanmaalla!
Vilppulan keskustassa sijaitsee tämä remontoitu 1-tasoinen 
puutalo 4 h, k, s, ph, wc ja erillinen autotalli. Kaikki palvelut 
ovat kävelymatkan päässä. Rauhallista, huoletonta asumista. 
Hyvin hoidettu nurminen piha ja paljon istutuksia mm. 
Marjapensaita, omenapuita, koriste puita, monivuotisia 
kukkia, kasvihuone, istutus laatikoita, avokompostia, 
kompostori jne. Talossa on tehty mittavia remonttia. Hyvät 
ulkoilumahdollisuudet vieressä. Mäntän keskustan palvelut n. 
6 km päässä.

LISÄTIEDOT JA ESITTELYT MÄNTÄN TOIMISTO. Hannu 
Vehosalmi 044 774 2310, hannu.vehosalmi@op.fi tai Paula 
Keskitalo 044 774 2311, paula.keskitalo@op.fi.

Hannu Vehosalmi, puh. 044 774 2310, 



Suokatu 11
35700 VILPPULA, Ajostaipale

hannu.vehosalmi@op.fi



Suokatu 11
35700 VILPPULA, Ajostaipale

Kohdenumero 535305

90,0 m²/122,0 m²
Omakotitalo, 4h,k,vh,kph,s,wc,khh,var,at

Hintatiedot
Myyntihinta: 115 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: taloussähkön 2022 14626 kWh/v
Vesi ja jätevesi: vesi 1,84 €/m3 ja jätevesi 3,01 €/m3
Puhtaanapito: 240L jätesäiliö 5,26 €/tyhjennys
Kiinteistövero: 188,00 €
Lisätiedot: Vuoden 2022 sähkönkulutus on nykyisillä 

asukkailla ollut 14 626 kWh/v, kohteessa on 2 
henkkilöä. Kokonaissähkönkulutuskustannus 
vuonna 2022 oli nykyisillä asukkailla 2136,45 
euroa, sisältäen sähköenergiamaksut 729,82 
€ ja sähkönsiirto + perusmaksu 98,04€ sekä 
sähköverot 408,60 €. Sähkönkulutus on 
suuresti riippuvainen muun muassa 
lämmityskauden pituudesta ja 
keskilämpötilasta, asunnon sisälämpötilasta, 
perheen koosta, kulutustottumuksista sekä 
sähkölaitteiden kunnosta, iästä ja 
energiatehokkuudesta.



Suokatu 11
35700 VILPPULA, Ajostaipale

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 90,0 m² *) Muut tilat: 32,0 m²
Kokonaispinta-ala: 122,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta:
Rakennusvuosi: 1967
Käyttöönottovuosi: 1967
Kunto:
Kerros/kerroksia:
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Betonilaatta
Salaojat: Ei varmaa tietoa. Talosta lähtevät putket 

menevät pihalla olevaan kaivoon.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: F2018. Laadittu 1.7.2022 ja voimassa 

1.7.2032.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: Talossa tehdyt remontit. Talon ulkomaalaus 

(2011), talon katto uusittu (2010), uusi 
erillinen yhden auton lämmin autotalli (nosto-
ovi varustettu koodilla ja kauko-ohjauksella) ja 
autotallin yhteydessä puuliiteri (2010), katettu 
ja osittain lasitettu 33m2:n terassi (2014), 
pihan hiekoitus (2014), ulkovarasto (2017), 
grillikatos (2018). ilmalämpöpumppu 
Mitsubishi (2013), täysi- automaattinen uusi 
Jäspin tehowatti 13 kW:n sähkökattila (2021) 
ja valmius ilma-vesilämpöpumpulle myös 
aurinkopaneelille, valokuituliittymä kaapeli-
TV:lle ja netti yhteyksille, putki remontti on 
tehty (2012), sähköremontti suurimmalta osin 
on tehty (2012), ulko-ovet vaihdettu. Talossa 
kaikki huoneet, märkätilat, sekä wc tila 
remontoitu. Keittiö on täysin remontoitu ja 
kaikki kalusteet uusittu. Kodinhoitohuoneessa, 
suihkuhuoneessa ja saunassa, sekä wc:ssä 
lattialämmitys(sähkö). Huoneiden puulattiat 
hiottu ja maalattu seinät tapetoitu. Mittatyönä 
asennettu uudet kaapit liikkuvilla ovilla, osa 
huoneiden ovia vaihdettu liikkuvilla savun 
sävylasilla lasiovilla. Osa puuovista hiottu ja 
maalattu. Ikkunat hiottu ja maalattu, 
ikkunoiden ulkopuolet kehystetty alumiini 
profiililla. Muita pieniä remonttia on tehty.

Muut rakennukset: Erillinen autotalli/varasto 2010

Varusteet
Keittiö: Jääviileäkaappi, jääkaappipakastin, 

keraaminen liesi, liesituuletin hormi, 
mikroaaltouuni, astianpesukone, kaapistot, 
kiinteät valaisimet.

Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc, 
suihku, suihkuseinä, peilikaappi, kaapit, 
allaskaappi, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, 
kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: lattia vinyylimatto, seinät maalattu. 
Olohuone: lattia maalattu lauta, seinät tapetti. 
Makuuhuone 1: lattia maalattu lauta, seinät 
tapetti. Makuuhuone 2: lattia maalattu lauta, 
seinät tapetti. Makuuhuone 3: lattia 
laminaatti, seinät tapetti. Sauna: lattia laatta, 
seinät paneeli. Kylpyhuone: lattia laatta, seinät 
laatta. Eteinen: lattia maalattu lauta, seinät 
maalattu. Wc: lattia laatta, seinät laatta.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto
Muu varustus: Kaapeli-TV. Tietoliikennekaapelointi. 

Ilmalämpöpumppu. Hälytys- 
/valvontajärjestelmä. Pihavarusteet. 
Istutukset, terassi 1/3 osa.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. 
Verhotangot. Naulakko. Lämminvesivaraaja. 
Mattoteline. Pyykinkuivausteline. Jätesäiliö.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila.
Tilan nimi ja rekisterinro: KOTIRINNE, 5:350
Kiinteistötunnus: 508-401-5-350 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Mänttä-Vilppula/Ajostaipale
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 1 773 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä
Viemäri/jätevesihuolto:
Jätevesiselvitys tehty: Kyllä
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava (ohjeellinen tonttijako), 

yleiskaava, rakennuslupa/Mänttä-Vilppula 
kaupunki 03 488 811.

Kokonaisrakennusoikeus: 443 m²
Käytetty rakennusoikeus: 161 m²
Kiinnitykset: 100 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot: Ostaja maksaa lainhuudon hakemisesta 

aiheutuvat kustannukset 144,00 €, 
varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta ja 
kaupanvahvistajan maksun 120,00 € 

Lähipalvelut: Vilppulan keskusta n. 200 m, Mäntän 
keskusta n. 6 km

Liikenneyhteydet: Juna-asema n. 500 m ja linja-auto pysääkki 
n. 300 m

Koulut: ala-aste ja yläaste n. 1 km
Päiväkoti: n. 1 km

*) Kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen asuinpinta-alaa ei ole mitattu 
nykyisin käytettävän huoneistoalan laskemismenetelmän mukaisesti 
(standardi SFS 5139) eikä asuinpinta-alaa ole sittemmin tarkistusmitattu. 
Tämän vuoksi asuinrakennuksen 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
1.3.2023 9.44

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


