
Kohdenumero 538148

Hämeenkatu 15 MY2
Lahti, Keskusta

339,0 m²
Liiketila, Myymälä

Mh. 17 000,00 €,.
Vh. 17 000,00 €

Myymälätila 
Hämeenkadulla
Katutason myymälätila Lahden keskustassa, Hämeenkadun 
varrella. Isot näyteikkunat kadulle ja lastauslaituri 
autohallissa tavaraliikennettä varten. Pysäköintipaikkoja tilan 
edessä ja Hämeenkadun varrella.

Energialuokka C2018

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



Hämeenkatu 15 MY2
15110 LAHTI, Keskusta

Kohdenumero 538148

339,0 m²
Liiketila, Myymälä

Hintatiedot
Myyntihinta: 17 000,00 €,.
Osuus yhtiölainasta: 0,00 €
Velaton hinta: 17 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Vastike: Hoitovastike myymälä 2288,25 €, 

korjausvastike myymälä 678,00 €, 
hoitovastike varasto 101,25 €, korjausvastike 
varasto 30,00 €, alv-vastike myymälä 813,60 
€, alv-vastike varasto 36,00 €.
Yhteensä 3947,10 €/kk

Muut kustannukset: Hoitovastike myymälä 2288,25 €, 
korjausvastike myymälä 678,00 €, 
hoitovastike varasto 101,25 €, korjausvastike 
varasto 30,00 €, alv-vastike myymälä 813,60 
€, alv-vastike varasto 36,00 €.
Yhteensä 3947,10 €/kk (sis. alv 24%)
Vesivastike 18 €/hlö/kk

Vuokratuotot: Myymälän vuokra 3299,85 €/kk ja varaston 
vuokra 137,25 €/kk



Hämeenkatu 15 MY2
15110 LAHTI, Keskusta

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
Pinta-ala: 339,0 m²
Osakenumerot: 978 - 1812
Huoneluku/tilaerittely: Myymälä
Muut tilat: Myymälään kuuluu aputiloja 25 m2, lisäksi wc 

ja keittokomero.
Kerros/kerroksia: 1/1
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Yhtiön nimi: Asunto Oy Hämevuorenpuisto
Energialuokka: C2018
Peruskorjaukset: Porraskäytävien maalaus 1995, 

lämmönsiirtimen uusinta 2006, 
elementtisaumojen ja irronneiden 
julkisivulaattojen korjaus, ikkunoiden ja 
parvekeovien huoltomaalaus, pihakannen 
sadevesiviemäreiden korjaus 2008, katon 
läpivientien suojaus, hissikuilun ovien uusinta, 
singelin osittainen vaihto 2009, pihakannen 
sadevesikaivojen uusinta, lämpökaapelit, 
autohallin lattian osittainen kunnostus, 
viistoikkunoiden uusinta 2010, pihaistutusten 
uudistus 2010-11, hissien kuntotutkimus, 
lukitusjärjestelmän uusiminen 2011, 
ovipuhelimien uusiminen, vuorikadun portin 
uusiminen, Hämeenkadun puoleisen päädyn 
elementtien saumojen korjaus 2013, IV-
hormiston puhdistus ja säätö 2014, 
pihakannen kuntotutkimus tehty, 
lämmitysjärjestelmä tasapainotettu ja 
patteriventtiilit uusittu, porrashuoneiden ja 
kellarikäytävien valaistus uusittu ja 
pihavalaistus osittain uusittu 2015, sisäpihan 
parvekkeilta poistettu paneloinnit katosta ja 
huollettu parvekkeiden paloluukut, hissien 
sisäpuolet uusittu ja valaistusta parannettu, 
asuinrakennusten porraskäytävien valaistus 
muutettu liiketunnistimilla varustetuiksi LED-
valoiksi, pihavalaistusta uusittu ja Vuorikadun 
puoleisen portin automatiikka uusittu 2016, 
terassiparvekkeiden vesikatot ja 
sadevesijärjestelmät korjattu, asuinhuoneiden 
antennirasiat uusittu 2017, asuinhuoneiden 
palovaroittimet uusittu taloyhtiön lukuun 
2018, piha- ja autokansien saneeraus 2019-
2021.

Tiedossa olevat remontit: Kunnossapitotarve yhtiökokousta seuraavan 
viiden vuoden aikana:
- Julkisivujen elementtisaumojen uusiminen 
ja  julkisivujen laatoitusten korjaaminen
- Huonokuntoisten (märkien) märkätilojen 
korjaaminen
- Ilmanvaihtokoneiden uusiminen 
Hämeenkatu
- Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen
- Vesikatteiden uusiminen
- Terassiparvekkeiden kunnostus
Lisäksi hallitus esittää
- Käyttövesijohdot ja märkätilat kunnostetaan 
n. 2031.

Lisätiedot: - kaukolämpö
- ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen poisto
- oma tontti 3294 m2
- taloyhtiössä asuntoja 56 kpl ja liike- ja 
muita tiloja 36 kpl
- rv 1983-1984



 

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

25.4.2023 13.08

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


