
Kohdenumero 533610

Sammuttajankatu 7
Lahti, Möysä

58,5 m²
Kerrostalo, mh,tupak,s,parvi

Kov. 1922
Mh. 189 000,00 €
Vh. 189 000,00 €

Loft-asunto 
järvimaisemalla
Vanhaan paloasemarakennukseen v.2017 saneerattu upea 
loft-asunto tarjoaa persoonallista asumista Joutjärven 
rannalla. Korkeat huoneet, rakennusvaiheessa valitut 
laadukkaat materiaalit sekä järkevät tilaratkaisut tekevät 
huoneistosta käytännöllisen, avaran ja uniikin.

Energialuokka D2013

OP Koti Päijät-Häme Oy LKV, puh. 010 256 7700, opkoti.paijathame@op.fi



Sammuttajankatu 7 B 21
15150 LAHTI, Möysä

Kohdenumero 533610

58,5 m²
Kerrostalo, mh,tupak,s,parvi

Hintatiedot
Myyntihinta: 189 000,00 € 3 230,77 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 0,00 € 0,00 €/m²
Velaton hinta: 189 000,00 € 3 230,77 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 289,58 €/kk 4,95 €/m²/kk
Rahoitusvastike: /kk  €/m²
Yhtiövastike yht: 289,58 €/kk 4,95 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 24,00 €/hlö/kk, oma vesimittari, 

autopaikka 27,00 €/kk
Lisätiedot: Kylmävesi 4,35 € / m3, lämminvesi 10,10 € / 

m3
Hallituksella valtuudet kerätä tai jättää 
keräämättä 1-2 kk suuruinen ylimääräinen 
vastiketta.



Sammuttajankatu 7 B 21
15150 LAHTI, Möysä

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 58,5 m² *)
Kokonaispinta-ala: 58,5 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 938 - 997 (60 kpl)
Kunto: Hyvä
Kerros/kerroksia: 2/3 Hissi: On
Parveke: Ei
Terassi: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä.
Viat ja vahingot: Vesivahinko, Vesijohdot 2018, B- portaan 

porraskäytävässä käyttövesiputken liittimen 
rikkoutumisen aiheuttama vuotovahinko. 
Aiheutti eteiseen vahinkoa, joka korjattiin 
uusimalla rakenteet ja pinnat tarvittavin osin. 
Tehdyt vahinkoselvitykset: A-kuivauksen 
suorittamat B 21 koskevat 
vahinkokartoitusraportit 27.3. - 7.8.2018. 
Katso erillinen liite.

Vahingon korjaus: Porraskäytävän ja B-portaan 
asuinhuoneistojen vaurioituneet rakenteet 
poistettu, kuivattu ja rakennettu uudelleen 
sekä pinnat palautettu alkuperäistä 
vastaavaan tasoon.

Varusteet
Keittiö: Jääviileäkaappi, erillisuuni, keraaminen liesi, 

liesituuletin, astianpesukone, kaapistot, 
kiinteät valaisimet.

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

Pintamateriaalit: Sauna: laatoitettu. Kylpyhuone: laatoitettu. 
Eteinen: laatoitettu. alakerta: laminaatti. parvi: 
laminaatti.

Säilytystilat: Kellari
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Irralliset vaatekaapit, eteisen kenkäkaappi. 
Sälekaihtimet. Huoneistossa näkyy kaapeli-
TV. Tietoliikennekaapelointi.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Ruolan ostoskeskus <0,5 km, keskustan 

palvelut n. 2 km, kauppakeskus Karisma n. 4 
km

Liikenneyhteydet: Bussipysäkki n. 50 m. ja matkakeskukselle n. 
2 km

Koulut: Möysän koulu n. 0,3 km
Päiväkoti: Möysän päiväkoti n. 0,5 km
Muu: Möysän uimaranta vieressä

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Lahden Palokärki
Käyttöönottovuosi: 1922
Rakennusmateriaali: Betoni.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Lattialämmitys vesi.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen / Huon.kohtainen LTO
Energialuokka: D2013
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö. Kiinteistönhoito Koskelainen.
Isännöitsijä: Active-Isännöinti Oy, Olli Westman 050 347 

8770
Taloyhtiössä on: Sauna, kellarikomerot, urheiluvälinevarasto, 

väestösuoja, kaapeli-tv, tietoliikenneyhteys

Yhtiön tiedot
Peruskorjaukset: Kiinteistön rakennukset ovat valmistuneet 

1922 (Vanha Paloasema) ja 1925 (Vanha 
Museotalo) ja rakennukset on saneerattu 
asuinkäyttöön 2017. Rakennukset on suojattu 
asemakaamerkinnöillä sr-1 ja sr-2.
Vesikatto uusittu, julkisivut korjattu ja 
maalattu, Hissien asentaminen A- ja B- 
portaisiin, IV-laitteiden saneeraus 
huoneistokohtaisella lämmöntalteenotolla ja 
IV-kanavien ja venttiilien uusiminen. Vesi- ja 
viemäriputkistojen ja vesikalusteiden 
uusiminen sekä huoneistokohtainen 
vedenmittaus. Lämmitysjärjestelmän 
/lämmönsiirtolaitteiden uusiminen sekä 
asuinhuoneistoissa vesikiertoinen 
lattialämmitys, sähköpääkeskuksien ja 
huoneistokohtaisen ryhmäkeskuksien 
uusiminen sekä huoneistokohtaisten, yhteisen 
tilojen johdotuksien, sähkökalusteisen ja 
valaisimien uusiminen. huoneistojen 
märkätilojen rakentaminen ja yhtiön 
saunaosaston rakentaminen. 
Välipohjaeristeiden ja lattiapinnoitteiden 
uusiminen. Huoneistojen ja yhteisten tilojen 
pintojen uusiminen. Huoneisto- ja huonejako 
uusittu, jolloin osa väliseinistä on uusia. 
Antenniverkon, tietoliikenneverkon ja 
ovipuhelinjärjestelmän rakentaminen. 
Huoneisto- ja ranskalaisten parvekkeiden 
rakentaminen. Autopistokepaikkojen 
rakentaminen ja piha-alueen asfaltointi.

2019 Fortum SmartLiving lämmityksen 
optimointi
2020 Jätteidenkeräilypiste/Syväkeräysastiat

Päätetyt remontit: Kunnossapitotarve 2021-2025

Yleiset tilat: Polkupyörävaraston / -
varastointipaikkajärjestelyt
Sauna-osasto: Saunaosaston ilmanvaihdon 
muutokset ja muut korjaukset
Sähkö- ja tietojärjestelmät: 
Sähköautolatauspaikan selvitys / 
rakentaminen

Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen 
laatima, eikä sen laatimisessa ole käytetty 
asiantuntija apua. Hallitus tulee tarvittaessa 
tarkentamaan kunnossapitoselvitystä 
kuntoarviolla / -tutkimuksella tai 
asiantuntijalausunnolla.

Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Hallitus on saanut taloyhtiöltä valtuudet 

rakennusvaiheen virheiden ja puutteiden 
korjaussuunnittelulle.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta: Vesivahinko, Yhtiön autohallissa havaittiin 

2019 vesivahinkovaurio, minkä aiheutti 
autohallin yläpuolella olevan asuinhuoneiston 
LTO-koneen kondenssiveden poistoputken 
vuotamisesta välipohjarakenteeseen. Kuivaus- 
ja korjaustoimenpiteet on suoritettu 
perustajaosakkaan toimesta.

Tontin pinta-ala: 4 800 m² Tontin 
omistus: 
Vuokrattu

Tontin vuokra:
16 314,18 €/v

Tontin vuokranantaja: Vuokrasopimus 
voimassa: 2066

Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 50 kpl (2278,0 m²)

Liikehuoneistoja 0 kpl (0,0 m²)
Muita tiloja 5 kpl (60,0 m²)

Tiedot autopaikoista: Autotalleja tai hallipaikkoja 5 kpl, 
sähköpistokepaikkoja 24 kpl,. Autopaikat 
vapautuvat jonotuksella.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Lahden kaupunki

Lisätiedot taloyhtiöstä:
Taloyhtiön autotallipaikat ovat erillisenä osakkeena.
Lisätietoja:
Kiinteistön rakennukset ovat valmistuneet 1922 (Vanha Paloasema) ja 
1925 (Vanha Museotalo). Rakennukset on saneerattu asuinkäyttöön 
2017.
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Yhtiön tiedot

Yhtiöllä on yhteisjärjestelysopimus ja - suunnitelma jätehuollosta ja 
kulkuyhteyksistä, niiden rakentamisesta sekä hoito- ja kunnossapidosta 
kolmen yhtiön kanssa.

Yhtiökokous 24.11.2021 päätti yksimielisesti, ettei rakentamisvaiheen 
vakuutta vapauteta (arvoltaan 444 906 euroa).

AsumisPLUS ryhmätapaturmavakuutus taloyhtiössä asuville. Ylimääräinen 
yhtiökokous 22.3.2022 käsitteli hallituksen suullisen tiedoksiannon 
rakentamisen keskeneräisyyttä sekä rakentamisessa tehtyjä virheitä ja 
puutteita koskevasta lausunnosta. Yhtiökokous päätti yksimielisesti 
valtuuttaa hallituksen viipymättä käynnistämään oikeustoimet 
perusurakoitsijana toiminutta A1 Asunnot TL Oy:ta vastaan. Oikeustoimilla 
yhtiön tavoitteena on saattaa A1 Asunnot TL Oy:lle kuuluva 
perustamisaikainen rakentaminen loppuun, korjauttaa rakentamisessa 
havaitut virheet ja puutteet sekä saattaa perustajaurakoitsija 
taloudellisesti vastuuseen niistä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään parhaaksi katsomallaan tavalla yhtiön edunmukaisista 
oikeustoimista.

Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen tai määräämänsä yhtiön 
edun, niin vaatiessa A1 Asunnot TL Oy:lle omaisuuden hukkaamiskieltoa 
1,1 miljoonan euron arvosta, ottamaan hukkaamiskiellon vakuudeksi 
tarvittavan pankkitakauksen ja pankkitakauksen vakuutena panttaamaan 
tarvittavat yhtiön vuokraoikeuteen kohdistuvat olemassa olevat 
panttikirjat.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yhtiö käynnistää lausuntojen 
mukaisten virheiden ja puutteiden korjaussuunnittelun ja valtuutti 
hallituksen kilpailuttamaan laadittavien korjaussuunnitelmien mukaiset 
korjaukset. Lausuntojen mukaiset merkittävimmät tiedossa olevat 
korjaukset kohdistuvat Paloasemarakennuksen katto- ja 
parvekerakenteisiin, kattoon sekä koko kiinteistön käyttövesiputkistoon. 
Alustava kustannusarvio lausuntojen mukaisille korjauksille on 1,1 -1,5 
miljoonaa euroa.

*) 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

OP Koti Päijät-Häme Oy LKV
Lahti

Puhelin 010 256 7700
opkoti.paijathame@op.fi

Aleksanterinkatu 20, 15140 LAHTI
010 256 7700
https://www.facebook.com/OP.Koti.paijathame
Y-tunnus 0884942-0

23.4.2023 12.07

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


