
Kohdenumero 543272

Minkinreitti 8
Kangasala, Mäntyveräjä

80,0 m²
Rivitalo, 3h, k, kph, s, wc, vh

Kov. 1973
Mh. 85 108,73 €
Vh. 89 000,00 €

OP Koti tuntee 
Mäntyveräjän
Rauhallisella ja viihtyisällä Mäntyveräjän alueella on 
vapautumassa tilava rivitalokoti.
Avara ja valoisa olohuone, keittiö, kaksi makuuhuonetta, 
vaatehuone, 2000-luvulla uusittu kylpyhuone ja sauna sekä 
erillinen wc. Viihtyisä puutarhapiha.
Huoneistoon kuuluu autokatospaikka ja ulkovarasto.
Lähikauppa ja Kirkkoharjun erinomaiset ulkoilumaastot 
sijaitsevat lähietäisyydellä. Kangasalan keskustan palveluihin 
on matkaa noin 2 kilometriä.

Jyri Seljavaara, puh. 050 389 6803, jyri.seljavaara@op.fi

Energialuokka E2018



Minkinreitti 8 C 19
36200 KANGASALA, Mäntyveräjä

Kohdenumero 543272

80,0 m²
Rivitalo, 3h, k, kph, s, wc, vh

Hintatiedot
Myyntihinta: 85 108,73 € 1 063,86 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 3 891,27 € 48,64 €/m²
Velaton hinta: 89 000,00 € 1 112,50 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 314,16 €/kk 3,93 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 69,26 €/kk 0,87 €/m²/kk
Yhtiövastike yht: 383,42 €/kk 4,79 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 15,00 €/hlö/kk, oma vesimittari
Lisätiedot: Vesimaksuennakko 15 €/kk. Kylmä vesi 5,81 

€/m3. Lämmin vesi 14,20 €/m3.
Saunalahti kaapelimodeemi 10 M.



Minkinreitti 8 C 19
36200 KANGASALA, Mäntyveräjä

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 80,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 80,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen ja 

Isännöitsijätodistuksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 11608 - 12321 (714 kpl)
Kunto:
Kerros/kerroksia: 1/1
Parveke: Ei
Terassi: Ei
Piha: Luode. Nurmikkoa
Ikkunat ja näköalat: Luode-kaakko. Vehreät näkymät pihalle ja 

yhtiön pihalle.
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. n. 1 kk kaupanteosta.
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä. Kylpyhuoneen ja saunan remontti n. 

2003. Olohuoneen, makuuhuoneen ja 
vaatehuoneen länsipäädyn seinien eristyksien 
uusiminen ja levytys.

Huoneistossa tehty 
kuntotarkastuksia: Mikrobinäytteet ulkoseinien eristeistä ja 

rakenteista (mikrobeja ei havaittu).
Asbestikartoitus: Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 

eikä asbestikartoitusta ole tehty
Viat ja vahingot: Muita erityisiä vahinkoja, vikoja tai puutteita, 

olohuoneen, makuuhuoneen ja vaatehuoneen 
seinissä oli alkuperäisistä eristeistä johtuva 
kylmäsilta. Eristeet ja seinien levytykset on 
uusittu taloyhtiön toimesta. Liesituulettimen 
moottori kolisee (korjaus osakkeenomistajan 
vastuulla).

Varusteet
Keittiö: Sähköliesi, liesituuletin hormiin, moottorissa 

vikaa (kolisee), kaapistot.
Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc, 

suihku, suihkuseinä, peilikaappi, 
pesukoneliitäntä, lattialämmitys (kph).

Pintamateriaalit: Keittiö: maali, muovimatto. Olohuone: 
tapetti/maali, muovimatto. Makuuhuone 1: 
tapetti/maali, muovimatto. Makuuhuone 2: 
tapetti/maali, muovimatto. Sauna: paneeli, 
laatta. Kylpyhuone: laatta, laatta. Eteinen: 
maali, muovimatto. Wc: maali/laatta, laatta.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Naulakko. Huoneistossa näkyy kaapeli-TV.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Lähikauppa n. 450 m.

Kangasalan keskustan palvelut n. 2 km.
Liikenneyhteydet: Pysäkki n. 350 m.
Koulut: Tursolan alakoulu n. 1 km.
Päiväkoti: Tursolan päiväkoti
Muu: Kirkkoharjun erinomaiset ulkoilureitit lähellä.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Kangasalan Hakoistenpuisto
Käyttöönottovuosi: 1973
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö.
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: E2018. E-luku 236.
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö.
Isännöitsijä: Isännöintitoimisto Stenroth Oy / Arto Stenroth 

0400 734 979, arto.stenroth@taloasema.fi

Yhtiön tiedot
Taloyhtiössä on: Tietoliikenneyhteys
Peruskorjaukset: Käyttövesiputket B-talo 1990. Talojen välinen 

käyttövesi 1994. Julkisivujen maalaus 1999. 
Käyttövesiputkien saneeraus, takapihan ovien 
vaihto 2002. D-rakennuksen 5 kylpyhuonetta 
ja saunaa korjattu 2003. Katon uusiminen 
2008. Julkisivumaalaus 2008-2011. 
Sadevesijärjestelmä 2011. 
Huoneistokohtaisten sähkötaulujen 
uusiminen, takaovien maalaus 2012. 
Lukituksen uusiminen sekä ikkunoiden ja 
ovien uusiminen 2014. Roskakatosten ovet 
2018. Sisäilmatutkimukset ja korjaukset 
kahdessa asunnossa 2018. Puiden kaato ja 
pensasaitojen leikkaus 2018. Parkkipaikan 
laajentaminen B-talon edessä, C-talon 
näytteenottovauriot paikattu. Oravaesteiden 
asentaminen, pihavalaisimien uusinta, 
jätekatoksen lattian rakentaminen 2020. 
Sadevesijärjestelmän korjaukset, parkkipaikan 
tasaus ja piha-alueiden siistiminen 2021.

Päätetyt remontit: Noin 15 puun kaato taloyhtiön tontilta vuoden 
2022 aikana.

Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Kunnossapitotarveselvityksen mukaan:

Autokatosten pohjan kunnostaminen. 
Oravaverkkojen asennus talojen pitkille 
sivuille. Märkätilakatselmus kaikkiin 
huoneistoihin. Varastokoppien kattoihin 
verkkojen asentaminen. Vesimittareiden 
uusiminen etäluettaviksi. Selvitetään 
sähköjärjestelmien kunto ja sähkö- ja 
hybridiautojen latausmahdollisuus sekä 
aurinkoenergien hyödyntämisen mahdollisuus.

Kustannuksia myöhemmin
aiheuttavat velvoitteet: Yhtiössä on havaittu yhden päätyhuoneiston 

osalta puutteita lämmönerityksessä, jotka 
korjattiin 2022/10. Taloyhtiöyhtiö tulee 
suorittamaan lämpökamerakuvaukset 2023 
alkuvuodesta ja selvittämään vastaavien 
ongelmien olemassaolon myös muualla
taloyhtiössä. Tämän jälkeen tarpeelliset 
korjaukset tehdään kootusti kaikissa 
huoneistoissa, joissa korjaustarvetta on 
ilmennyt. Korjausten lopullisesta laajuudesta 
jää riippumaan onko asiasta päätettävä 
erikseen yhtiökokouksessa, ja minkälaista 
rahoitusta korjaukset edellyttävät.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 7 200 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 19 kpl (1379,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista: autokatospaikkoja 19 kpl,. Jokaiselle asunnolle 
kuuluu yksi katospaikka.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Kangasalan kaupunki

Lisätietoja:
Kuhunkin huoneistoon kuuluu autokatoksessa huoneistokohtaisesti 
numeroitu autopaikka ja varastokomero. Yhtiössä on havaittu yhden 
päätyhuoneiston osalta puutteita lämmöneristyksessä, jotka korjattiin 
2022/10. Taloyhtiössä on suoritettu kaikissa 
huoneistoissalämpökamerakuvaukset joulukuussa 2022. Kuvausten 
yhteydessä havaittiin muuallakin taloyhtiössä puutteita päätyhuoneistojen 
lämmöneristyksissä. Lisäksi tehtiin useita havaintoja ilmavuodoista.
Taloyhtiö valmistelee kevään 2023 yhtiökokoukseen esitystä, joka sisältää 
korjaussuunnitelman kustannuksineen sekä rahoitusehdotuksen 
puutteiden ja vikojen korjaamiseksi kootusti kaikissa huoneistoissa, joissa 
korjaustarvetta on ilmennyt. Korjausten lopullinen laajuus ja kustannukset 
eivät vielä ole taloyhtiön tiedossa.

Kaupan kohteena oleva huoneisto on ollut kuolinpesän omistuksessa. 
Myyjä ei ole asunut kaupan kohteena olevassa huoneistossa eikä sen 
vuoksi ole tietoinen huoneiston tai tarpeiston kunnosta. Sen vuoksi 
ostajaa on kehotettu tarkastamaan huoneisto, kauppaan kuuluva tarpeisto 
sekä laitteet erityisen huolellisesti.

Liesituulettimen moottorissa on vikaa (korjaus todennäköisesti 
osakkeenomistajan toimesta).



Minkinreitti 8 C 19
36200 KANGASALA, Mäntyveräjä

Yhtiön tiedot
*) 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

Jyri Seljavaara
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puhelin 050 389 6803, 050 389 6803
jyri.seljavaara@op.fi

OP Koti Pirkanmaa Oy LKV
Hämeenkatu 6 A, 33100 TAMPERE
010 254 6800

Y-tunnus 0247838-2
29.3.2023 18.06

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


