
Kerrostalo

Hyvinkää, Talvisilta Kohdenumero 649308

3h,k,s, 72,5 m²
Kov. 1973 Energialuokka B2007

Mh. 99 475,00 €
Vh. 110 000,00 €
Palokärjenkuja 6. Hyväpohjainen läpitalon huoneisto, ylin kerros.  
Päätyhuoneisto, jossa lasitettu parveke länteen.  Valoisa huoneisto, jossa 
on runsaasti säilytystilaa. Koti, josta on pidetty hyvää huolta mm. keittiö 
uusittu täysin v. 2014.

OP Koti Uusimaa Oy LKV, puh. 010 254 2720, opkk.hyvinkaa@op.fi



Kerrostalo 3h,k,s Kohdenumero: 649308
Palokärjenkuja 6 F 41, 05860 HYVINKÄÄ, Talvisilta

 Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuinpinta-ala: 72,5 m² *)
Kokonaispinta-ala: 72,5 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k.
Osakenumerot: 87349-89919 (2571 kpl)
Kunto: Hyvä
Kerros/kerroksia: 3/3 Hissi: Ei
Parveke: On, lasitettu
Terassi: Ei
Terassin/ 
parvekelasituksen 
kunnossapitovastuu:

yhtiöllä

Ikkunat ja näköalat: Länteen
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan

 Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, keraaminen liesi, liesikupu, astianpesukone, kaapistot, kiinteät valaisimet.
Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, suihku, peilit, pesukoneliitäntä, kiinteät valaisimet.  Pesuhuoneen seinät ja lattia laatta, 

lattialämmitys.
Pintamateriaalit: Keittiön lattia laminaatti ja seinät maali, olohuoneen ja makuuhuoneiden lattiat parketti seinät maali/tapetti.
Säilytystilat: Vaatehuone, kellari, jäähdytetty kellari, kaappeja
Muuta kauppaan
kuuluvaa: Irralliset vaatekaapit. Sälekaihtimet. Huoneistossa näkyy kaapeli-TV.

 Asumiskustannukset
Hoitovastike: 287,95 €/kk 0,11 €/osake/kk
Rahoitusvastike: 172,26 €/kk 0,07 €/osake/kk
Yhtiövastike yht: 460,21 €/kk 0,18 €/osake/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 21,00 €/hlö/kk, autopaikka 20,00 €/kk, yhtiön perimä tv-maksu 1,00 €/kk, tietoliikenneyhteysmaksu 5,00 €/kk
Lisätiedot: Hoitovastikkeeseen sisältyy huoneiston lämmitys.

 Hintatiedot
Myyntihinta: 99 475,00 € 1 372,07 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 10 525,00 € 145,17 €/m²
Velaton hinta: 110 000,00 € 1 517,24 €/m²
Maksuehto: Käteinen Lainaosuus maksettavissa: 

 Muut tiedot
Lähipalvelut: Palvelut: Kauppa 300 m, keskusta 3,5 km

Liikenneyhteydet: 300 m
Päiväkoti: 200 m

 Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai
luovutusrajoitukset: Ei

 Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Talvijuhani
Käyttöönottovuosi: 1973
Rakennusmateriaali: Betoni.
Kattotyyppi ja kate: Harja, huopa.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä:
Energialuokka: B2007

Kiinteistön hoidosta
vastaa: Huoltoyhtiö.
Isännöitsijä: Hyvinkään Kiinteistöisännät Oy Jaana Nokkala 019-2122400
Taloyhtiössä on: Talopesula, kuivaushuone, kellarikomerot, urheiluvälinevarasto, pyörävarasto, väestösuoja, kaapeli-tv, kerhohuone
Peruskorjaukset: -95 porrashuoneet maalattu, -99 lämmönvaihdin uusittu, -00 lukosto uusittu,-09 julkisivujen lämpörappaus, lämpöeristystä 

lisätty 70 mm, sokkeleiden kunnostus, ikkunat ja parvekeovet uusittu, parvekkeet saneerattu,yläpohjan lämpöeristettä 
lisätty K=400, asennettu räystäät talojen katoille, ulkovalaistusjärjestelmä uusittu, ilmanvaihdon nuohous ja säätö, 
autosähköpaikkojen kalusteet uusittu, termostaatit uusittu ja lämmitysjärjestelmän tasapainoitus, lämpimän veden siirrin 
uusittu, -10 autopaikat asvaltoitu, 2-talon sauna saneerattu, -11 1-talon sauna saneerattu, -14 tallentava kameravalvonta 



yhteisille piha-alueille, porrashuoneiden ja kellarikäytävien valaistuksen uusiminen, piha-aidan maalaus, -15 
parvekekattojen kaatojen korjaus ja uudelleen eristys, autolämmityksen kaapelivian korjaus, piha-alueen tallentavan 
kameravalvonnan laajennus, Elisa-valokuituun liittyminen (kaapeli-TV ja taloyhtiölaajakaista 10M/10M), pihakeinun 
hankinta, 2015 2. talon kylmiön höyrystimen uusiminen, 2016 lipputangon maalaus, 2016 1. talon kylmiön höyrystimen 
uusiminen, 2016 kattotarkastus ja sen mukaisten vikojen korjaaminen vesikatoilla, 2017 vesikalustekierros ja tarpelliset 
vesikalustekorjaukset.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Korjaukset suunnitteilla:  -Putkistojen kuntotutkimus tehty v. 2013 ja se on päivitetty v.2018. Uusi päivitys tehdään 

kuntotutkimuksen suositusten mukaisesti  -Vesikatoista tehty huoltosopimus Kattotutka Oy:n kanssa, tarkastuskierros 
kerran vuodeessa syksyisin. Kattoremontti on ajankohtainen lähivuosina. Kattoremonttihankkeen ajankohdasta ja 
toteuttamisesta ei ole päätöksiä. Kunnosspitotarveselvityksessä toteutusajankohdaksi on arvioitu v.2020, katon kuntoa 
seurataan ja päätökset tehdään sen mukaisesti.  -Kellaritilojen kunnostusta. -Varautuminen mahdolliseen omaan 
lämmitysjärjestelmään siirtymiseksi.  -Suunnitteilla kunnossapitotarveselvityksen mukaisia 
korjauksia.Kunnossapitotarveselvitys esitelty yhtiökokouksessa 18.4.2018.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 5 760 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 42 kpl (0,0 m²) Liikehuoneistoja 0 kpl (0,0 m²) Muita tiloja 0 kpl (0,0 m²)
Tiedot autopaikoista: piha-autopaikkoja 38 kpl.
Kaavoitus/lisätietoja
antaa: Asemakaava
Lisätietoja: Varainsiirtovero 2%, ei koske ensiasunnon ostajaa. Sauna rakennettu huoneistoon jälkikäteen. Rakennusvalvonnan 

lopputarkastus 14.5.1990. 
*) 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.

Piirros ohjeellinen, ei mittakaavassa

OP Koti Uusimaa Oy LKV
Hyvinkää
Hämeenkatu 3, 05800 HYVINKÄÄ
Puhelin 010 254 2720
opkk.hyvinkaa@op.fi
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Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %).

Tämä kohde omaksi esim. 276 euroa/kk

Palokärjenkuja 6 F, Hyvinkää (Talvisilta), velaton hinta 110 000€

Esimerkkilaskelma:

Lainamäärä                         77 000€

Todellinen vuosikorko       0,70 %

Laina-aika                            25 vuotta

Kuukausierä                        276 €

Tämä esimerkki on vain suuntaa-antava. Oma lainasi räätälöidään tarpeidesi mukaan. Lainan korko ja muut ehdot annetaan 
sinulle henkilökohtaisessa lainatarjouksessa. Kerromme sinulle myös, miten lainasi kerryttää rahanarvoisia OP-bonuksia, 
joilla voit maksaa pankkipalvelumaksuja, OPKK:n palkkioita ja Pohjolan vakuutuksia.

Laskelma on tehty oletuksin, että asuntoon kohdistuva yhtiölainaosuus maksetaan pois ja että asunnosta maksetaan velaton hinta.
 Asuntolainassa vakuutena on tavallisesti ostettava asunto. Asuntoa vastaan lainaa voi saada yleensä enintään 70 % asunnon 
arvosta, minkä perusteella on määritelty yllä oleva lainamäärä 77 000 €. Omarahoitusosuus olisi tällöin 33 000 €. Jos lainan tarve on 
suurempi, lainalle tarvitaan yleensä jokin lisävakuus. Lisävakuutena voidaan käyttää esimerkiksi Osuuspankin luottotakausta tai 
valtiontakausta. Pankin hyväksymän vakuuden lisäksi lainan ottajalta edellytetään luottokelpoisuutta ja riittävää maksukykyä.

Todellinen vuosikorko sisältää kaikki luoton kustannukset vuotuiseksi koroksi muutettuna. Esimerkin todellista vuosikorkoa 
laskettaessa on käytetty luoton korkona 0,60 %, toimitusmaksuna 250,00 €  ja hoitokuluina 2,30 €/kk.

Tee lainahakemus tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa op.fi/asuntopalvelu.
Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse, Keski-Uudenmaan Osuuspankki p. 010 254 2502.


