
Kohdenumero 516546

Ratsutilantie
Lohja, Routio

62,0 m²
Erillistalo, 2h,tk,s, parvi

Kov. 2022
Mh. 128 000,00 €
Vh. 256 000,00 €

Lohjan Luonnon helmassa 
unelmien koti !
Luuwe Kodit rakentaa Lohjan Routiolle kaksi 8 huoneiston 
minitalo asunto-osakeyhtiötä. Jotka rakennetaan kahdessa 
erässä. Nyt Ennakkomarkkinoinnissa ensimmäisen yhtiön 
asunnot. Yhtiöt tulevat samalle tontille ja ne on jaettu 
hallinnan jakosopimuksella, tontti on yhtiöiden oma.
Tämä kokonaisuus on uudenlaista arkkitehtuuria, nämä 
erillistalot tarjoavat mahdollisuuksia, vaikka useammalle 
sukupolvelle asua lähekkäin, kuitenkin omillaan. Lisäksi 
asunnot tarjoaa asujilleen omakotitalon edut yhdistettynä 
yhtiömuotoiseen helppoon sekä edulliseen asumiseen.

Energialuokka B2018



Ratsutilantie
08350 LOHJA, Routio

Pääset vaikuttamaan materiaaleihin, saat valita Ala 
Cartekeittiöltä itsellesi sopivan keittiön sekä lattia 
vaihtoehdoista löydät varmasti mieleisesi, asuntoon on 
panostettu niin elektroniikassa sekä koko asunnon 
kattavassa lattialämmityksessä ja olohuoneen suurissa 
ikkunoissa, Valo portaat lasikaiteineen tekevät kevyen ja 
modernin ilmeen näihin uniikkeihin koteihin.
Kohde sijaitsee Roution ns. uudella alueella, jossa 
luonnonrauha yhdistettynä saavutettavuuteen ja palveluiden 
läheisyyteen takaa elämänmakuisen asumiskokemuksen. 
Sijainti ja tämän lisäksi laadukkaat materiaalit tulee 
kruunaamaan asumisen pitkäksi aikaa. Yhtiöön tulee koko 
asunnon kattava vesikiertoinen lattialämmitys, minkä 
lämmönlähteenä tulee olemaan maalämpö. Asuntoja on 
kolmea eri kokoa 43m2 yksiöitä, 62m2 kaksioita sekä 76m2 
kolmioita. Kaikissa asunnoissa tulee olemaan sauna sekä 
parvi. Kohde on ennakkomarkkinoinnissa, rakentamistyöt 
tullaan aloittamaan kun 70% asunnoista on varattu eli tuota 
pikaa.
Myynti-ilmoituksessa on käytetty Ratsutilantien osoitetta 
koska Rautionkuja on niin uusi tie ettei google maps löydä 
sitä. Virallinen osoite on Rautionkuja 1 a, 08350 LOHJA ja 
se on Ratsutilantiestä haarautuva uusi pieni tie. Rautionkuja 
on merkattu maastoon tieviitalla.

Lisätiedot Riina Seppälältä, 040-6605188 tai Oskari 
Ekqvistiltä 040-7182233 tai etunimi.sukunimi@op.fi

Riina Seppälä, puh. 040 660 5188, riina.seppala@op.fi



Ratsutilantie
08350 LOHJA, Routio

Kohdenumero 516546

62,0 m²
Erillistalo, 2h,tk,s, parvi

Hintatiedot
Myyntihinta: 128 000,00 € 2 064,52 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 128 000,00 € 2 064,52 €/m²
Velaton hinta: 256 000,00 € 4 129,03 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Kyllä

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 217,00 €/kk 3,50 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 0,00 €/kk  €/m²
Yhtiövastike yht: 217,00 €/kk 3,50 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Oma vesimittari
Lisätiedot: Vesimaksu mittarin mukaan.

Jos lainaosuutta 128 000,00 ei makseta 
kaupanteossa pois, hoitovastikkeen lisäksi 
maksetaan rahoitusvastiketta 661,82 e/kk.



Ratsutilantie
08350 LOHJA, Routio

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 62,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 62,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta: Parvella osuus joka on alle 160cm ei lasketa 

neliöihin mukaan.
Osakenumerot:  (0 kpl)
Kunto: Uusi
Kerros/kerroksia:
Parveke: Ei
Terassi: On
Piha: Tätä kokoa on kolmeen ilmansuuntaan 

tarjolla
Ikkunat ja näköalat: Olohuoneen ikkunat ovat omalle takapihalle, 

ikkunat ovat suuret, olohuone on korkeaa tilaa 
ja ikkunat ovat ylös asti jotka takaavat 
maksimaalisen valon. Tätä kokoa on kolmeen 
ilmansuuntaan tarjolla

Vapautuminen: 12/2022 mennessä

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, erillisuuni, induktioliesi, 

liesituuletin, astianpesukone, Ala Carte 
kaapistot valintasi mukaan.

Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, suihku, peilit, 
allaskaappi.

Pintamateriaalit: Lattia: Asuintilojen lattiat päällystetään 
valintasi mukaan joko parketilla tai 
vinyylikorkilla. Kosteiden tilojen lattiat 
päällystetään kauttaaltaan keraamisella laata. 
Seinät ja katot: Asuintilojen kipsilevyseinät ja 
katot ovat kauttaaltaan ylitasoitettu ja 
maalattu vaaleilla sävyillä. Pesutilojen katoissa 
on puu- tai MDF-paneeli..

Säilytystilat:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Huoneistossa näkyy kaapeli-TV. 
Tietoliikennekaapelointi. Huoneistokohtainen 
ilmanvaihtokone.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Lohjan keskustan palvelut  3,7 km

ABC-Lohja  2,2 km
Roution Yhteiskoulu 0,9 km
Lohjan yhteislyseon lukio 2,9 km
Linja-autopysäkki  0,7 km

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Lohjan Roution Metsänhenki
Käyttöönottovuosi: 2022
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Maalämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Lattialämmitys vesi.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto 

toteutetaan LVI-suunnitelmien mukaisesti ja 
se sisältää energiatehokkaan 
lämmöntalteenottolaitteen (LTO).

Energialuokka: B2018
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö, osakkaat. Sovitaan 

yhtiökokouksessa rakennuksen valmistumisen 
jälkeen.

Isännöitsijä:
Taloyhtiössä on: Kaapeli-TV, tietoliikenneyhteys, ulkovarasto
Peruskorjaukset:
Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet:

Yhtiön tiedot
Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 5 625 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 16 kpl (1000,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista: sähköpistokepaikkoja 16 kpl, piha-
autopaikkoja 2 kpl.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Lohjan kaupunki / Kaavoitus

Lisätietoja:

*) 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

Riina Seppälä
Myyntineuvottelija

Puhelin 040 660 5188, 040 660 5188
riina.seppala@op.fi

OP Koti Uusimaa Oy LKV
Kauppakatu 13, 08100 LOHJA
010 254 5360
Tutustu palveluesitteeseemme: 
https://www.esitteemme.fi/opkotiuusimaa/WebV
iew/
Y-tunnus 0125653-4

20.4.2022 12.31

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


