
Kohdenumero 690106

Rautatienkatu 10
Oulu, Keskusta

110,0 m²
Kerrostalo, 4h,k,kh,wc,vh,et,parveke

Kov. 1957
Mh. 161 400,00 €
Vh. 170 000,00 €

TILAVA HISSITALON 
YLIMMÄN KERROKSEN 
ASUNTO
Erinomaisella paikalla peruskuntoinen hissitalon ylimmän 
5:nnen kerroksen heti vapaa huoneisto. Valm. 1957, yhtiön 
oma tontti ja kaukolämpö. Asunnon parveke itään 
Rautatieasemalle päin. Asunnon 1 mh (n. 20 m2) erotettu 
toimistotilaksi ja se nyt vuokralla, tämä tila helppo yhdistää 
takaisin ns. pääasuntoon ! Tämä on oikea city-asunto, kaikki 
palvelut yms. vieressä !

Pekka Hamari, puh. 0400 680 445, pekka.hamari@op.fi

Energialuokka C2013



Rautatienkatu 10 B 24
90100 OULU, Keskusta

Kohdenumero 690106

110,0 m²
Kerrostalo, 4h,k,kh,wc,vh,et,parveke

Hintatiedot
Myyntihinta: 161 400,00 € 1 467,27 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 8 600,00 € 78,18 €/m²
Velaton hinta: 170 000,00 € 1 545,45 €/m²
Maksuehto: Sopimuksen mukaan
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 286,00 €/kk 2,60 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 180,40 €/kk 1,64 €/m²/kk
Yhtiövastike yht: 466,40 €/kk 4,24 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Oma vesimittari
Lisätiedot: Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. 

Vesimaksuennakko 16 €/hlö/kk. Kylmävesi 
3,70 €/m3 ja lämminvesi 8,50 €/m3. 
Taloyhtiössä peritään remonttivastiketta ja sen 
suuruus tämän huoneiston osalta on 89,21 
€/kk. Varainsiirtovero 2 % velattomasta 
kauppahinnasta maksaa ostaja kaupanteossa 
(ei ensiasunnon ostaja).



Rautatienkatu 10 B 24
90100 OULU, Keskusta

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 110,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 110,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 3322 - 3431 (110 kpl)
Kunto: Tyydyttävä, Peruskuntoinen huoneisto
Kerros/kerroksia: 5/5 Hissi: On
Parveke: On. Parveke itään Rautatienkadun puolelle.
Terassi: Ei
Ikkunat ja näköalat: Olohuoneen ja yhden makuuhuoneen ikkunat 

Rautatienkadun puolelle, keittiön ja kahden 
makuuhuoneen ikkunat sisäpihan puolelle 
länteen.

Vapautuminen: Heti

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi sivuasunnossa, jenkkikaappi 

pääasunnossa, sähköliesi, kaapistot, kiinteät 
valaisimet.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuone pääasunnossa, erillinen wc 
sivuasunnossa, suihku, peilikaappi sekä pää- 
että sivuasunnossa, allaskaappi pääasunnon, 
pesukoneliitäntä pääasunnon kh:ssa, kiinteät 
valaisimet. Pyyhekuivain pääasunnon kh:ssa, 
vesikiertoinen. Pääasunnon kh:ssa on wc-
istuin.

Pintamateriaalit: Keittiö: laminaattilattia, seinät tapetti/maali, 
maalikatto. Olohuone: laminaattilattia, seinät 
tapetti, maalikatto. Makuuhuone 1: 
laminaattilattia, seinät tapetti/maali, 
maalikatto. Makuuhuone 2: laminaattilattia, 
seinät tapetti/maali, maalikatto. Kylpyhuone: 
laattalattia, seinät laatta/maali, maalikatto. 
Eteinen: laminaattilattia, seinät maali, 
maalikatto. Sivuasunnon huone: 
laminaattilatti, seinät ässätex/maali, 
maalikatto. Sivuasunnon wc: laattalattia, 
seinät laatta/maali, maalikatto.

Säilytystilat: Kellari, jäähdytetty kellari, komerot
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Huoneistossa näkyy 
kaapeli-TV. Tietoliikennekaapelointi. Ei 
varaava takka, olohuoneessa avotakka, 
käyttökunto ei tiedossa.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Lunastusoikeus: Lunastusoikeus on osakkailla. Lunastusajan 

pituus 4 viikkoa.
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto-osakeyhtiö Asemansilta
Käyttöönottovuosi: 1957
Rakennusmateriaali: Tiili.
Kattotyyppi ja kate: Harja, tiili.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen.
Energialuokka: C2013
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö.
Isännöitsijä: Tuiran Isännöistijätoimisto Oy p. 08-4154 

1170
Taloyhtiössä on: Sauna, talopesula, mankeli, kellarikomerot, 

urheiluvälinevarasto, kaapeli-tv, 
tietoliikenneyhteys, ovipuhelinjärjestelmä, 
kylmäkellari

Peruskorjaukset: Ikkunat uusittu 1987. Koko lukitus uusittu 
1998. Pesutupa ja saunaosasto uusittu 
2002/2009. Kellarikäytävien maalaus 2009. 
Sähköpääkeskus ja kaikki mittaritaulut uusittu, 
sähkö- ja tietoliikennekaapelointi uusittu 
asuntojen päätauluille saakka 2009. 
Ovipuhelinjärjestelmä uusittu 2009. Kaikki 

Yhtiön tiedot
käyttövesiputket uusittu, pohjaviemäri uusittu 
ja pystyviemärit pinnoitettu Tubus-
menetelmällä 2009.2010. 
Ulkoiluvälinevarasto ja kellarivarastot uusittu 
2010. Piha-alueen asfaltoinnin korjaukset ja 
sadevesikaivon parannustyö 2011. 
Ilmanvaihtohormien nuohous 2011. Sähkösen 
pihaportin hankinta 2011. Julkisivu- ja 
parvekekorjauksen suunnittelu 2013. Pihan 
asfaltoinnin uusiminen 2013. Katon 
kuntoarvio 2017. Perustuksen salaojitus, 
patolevyt sisäpihan puolelle ja asfaltointi 
2019. PTS-suunnitelma: - Rautatienkadun ja 
Hallituskadun puoleisten sivujen salaojitus 
2020-2021, - julkisivu- ja parvekekorjaukset 
sekä vesikaton uusiminen 2021-.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet:
Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 1 132 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 40 kpl (2392,0 m²)

Liikehuoneistoja 14 kpl (816,0 m²)
Muita tiloja 5 kpl (264,0 m²)

Tiedot autopaikoista: Taloyhtiöllä 10 autopaikkaa ja ne kaikki yhtiön 
hallinnassa.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Oulun kaupunki p. 08-558410

Lisätietoja:
Ylimmän kerroksen peruskuntoinen huoneisto, joka kaipa päivitystä. 
Olohuoneessa avotakka, käyttökunto ei ole tiedossa. Pääasunnon koko on 
noin 90 m2 ja pääasunnosta erotetun toimiston koko on noin 20 m2 eli 
yhteensä 110 m2. Em. toimistoon on tehty oma sisäänkäynti ja ko. 
toimiston voi yhdistää pääasuntoon, eteisestä on ollut ennen käynti 
toimistoon (ovi edelleen paikallaan eteisessä, joten tarvittaessa helppo 
yhdistää toimisto pääasunnon käyttöön). Toimistossa nyt vuokralainen 
(vuokra 280 €/kk) ja hän pyörittää kampaamoa tässä tilassa, toimistossa 
ei ole kylpyhuonetta vaan erillinen wc. Toimiston ikkuna on sisäpihan 
puolelle kuten myös pääasunnon keittiön ja toisen makuuhuoneen 
ikkunat, olohuoneen ja toisen makuuhuoneen ikkunat ovat 
Rautatienkadun puolelle. 

*) 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

Pekka Hamari
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puhelin 0400 680 445, 0400 680 445
pekka.hamari@op.fi

OP Koti Oulu Oy LKV
Isokatu 14, 90100 OULU
010 2535 400

Y-tunnus 0935555-3
1.6.2021 18.31

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


