
Kohdenumero 537931

Vuorikatu 30
Riihimäki, Patastenmäki

142,0 m²
Paritalo, 4h,k,et,wc ja 3h,k,kph/wc

Kov. 1961
Mh. 164 463,59 €
Vh. 175 000,00 €

1961/1977 rakennetun 
paritalon koko osakekanta 
mahtavalla sijainnilla!
Kaksi huoneistoa 77 + 65 m² ja yhteiset tilat 142 m² 
alakerrassa. Yhtiöllä on oma tontti  957 m², joka rajoittuu 
yhdeltä sivultaan puistometsään ja siitä kulkee kävelytie 
keskustaa kohti. Tämä on monien mahdollisuuksien kohde: 
soveltuu vaikka kahdelle sukupolvelle, yhteisölle tai 
yhdistettäväksi yhden perheen taloksi ja mikä parasta - 
varainsiirtovero vain 2 % velattomasta hinnasta.
Tämä on nähtävä itse, sovi esittely!

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

OP Koti Etelä-Häme Oy LKV, puh. 010 254 9315, opkoti.riihimaki@op.fi



Vuorikatu 30 as 1 ja 2
11130 RIIHIMÄKI, Patastenmäki

Kohdenumero 537931

142,0 m²
Paritalo, 4h,k,et,wc ja 3h,k,kph/wc

Hintatiedot
Myyntihinta: 164 463,59 € 1 158,19 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 10 536,41 € 74,20 €/m²
Velaton hinta: 175 000,00 € 1 232,39 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Kyllä, Lainaosuus kohdistuu asuntoon 1

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 640,00 €/kk 4,51 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 229,57 €/kk 1,62 €/m²/kk
Yhtiövastike yht: 869,57 €/kk 6,12 €/m²/kk
Muita kustannuksia:
Lisätiedot: Vesi ja sähkö sisältyvät hoitovastikkeeseen. 

Sähköä mennyt n. 15 700 kWh/vuosi 2022.
Edellä mainittu taloyhtiön lainaosuus kohdistuu 
vain huoneisto nro 1 osakkeisiin. Yhtiövastike 
jakaantuu seuraavastai: Asunto 1 eli 4h+k 
(yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k) 77 m², 
hoitovastike on 320,00 € ja rahoitusvastike 
229,57 € eli yhteensä 549,57 €. Asunto 2 eli 
3h+k 65 m² hoitovastike on  320,00 €.



Vuorikatu 30 as 1 ja 2
11130 RIIHIMÄKI, Patastenmäki

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 142,0 m² *)
Kokonaispinta-ala: 142,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen ja 

Isännöitsijätodistuksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta: Toimeksiantajan käsitys pinta-alasta 142 m². 

Lisäksi yhtiön yhteiset tilat s, psh, takkah, 
talouskellari, autotalli, varastot ja tekniset tilat 
alakerrassa yht. 142 m².

Osakenumerot: 1 - 54, 55 - 100 (100 kpl)
Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia: 1/1
Parveke: Ei
Terassi: On
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä. As 1 käyttövesiputket uusittu 2000, 

siirrytty maalämpöön 2006, as 2  
käyttövesiputket uusittu 2010, as 1 + s + kph 
viemärit sukitettu 2017, as 1 tehty lisähuone 
2019 (väliseinä olohuoneeseen), 
sadevesiviemärit sekä takaseinälle että 
etupuolelle autotallin kulmalle ja salaoja talon 
takaseinälle 2020, vesikate uusittu 2021, as 1 
sähköt uusittu 2021 ja ikkunat 2001.

Asbestikartoitus: Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 
eikä asbestikartoitusta ole tehty

Viat ja vahingot: Vesivahinko, 1997, as 2 astianpesukoneen 
vuotaminen, keittiön lattia. 1997 as 2 wc/kph 
viemäriliitos oli vuotanut, vahiko rajoittui 
wc/kph alueelle, wc/kph sekä keittiön 
väliseinä.

Vahingon korjaus: APK vuoto: Keittiön muovimatto poistettiin, 
lattiaa kuivattiin ja laitettiin uusi lattiapinta. 
Wc/kph: Vanha lattia piikattiin auki, seinä 
purettiin, kuivaus ja uuden lattian valu ja 
seinän uusiminen.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi asunnossa 2, jääkaappipakastin 

asunnossa 1, sähköliesi asunnossa 2, 
induktioliesi 2019 asunnossa 1, liesituuletin 
asunnossa 1, astianpesukone 2021 
asunnossa 1, kaapistot, kiinteät valaisimet.

Sauna/kph/wc: Sauna kellarissa, yhtiön omistuksessa, tilava, 
puukiuas, kylpyhuone kellarissa, yhtiön 
omistuksessa, erillinen wc molemmissa 
asunnoissa, suihku kellarissa ja asunto 2:ssa, 
peilit asunnoissa 1 ja 2, pesukoneliitäntä 
kellarissa, lattialämmitys kellarin 
takkahuoneessa, kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: As 1: Lattia muovimattoa, seinät 
maalattu. As 2: Lattia korkkia, seinät 
panelia/lasikuitutapettia. Olohuone: As 1: 
Lattia muovimattoa, seinät 
maalattu/tapetoitu. As 2: Lattia parkettia, 
seinät sisustuslevyä. Makuuhuone 1: As 1: 
Lattia muovimattoa, seinät maalattu. As 2: 
Lattia korkkia, seinät maalattu. Makuuhuone 
2: As 1: Lattia muovimattoa, seinät 
maalattu/tapetoitu. As 2: Lattia korkkia, seinät 
maalattu. Makuuhuone 3: As 1: Lattia 
muovimattoa, seinät maalattu/tapetoitu.. 
Sauna: Lattia laattaa, seinät ja katto 
paneloitu. Kylpyhuone: Lattia laattaa, 
suihkuseinä laattaa ja muut seinät ja katto 
paneloitu.. Wc: As 1: Lattia laattaa, seinät 
maalattu. As 2: Lattia laattaa, seinät 
lasikuitutapettia/maalattu. Takkahuone: Lattia 
laattaa, seinät kovalevyä/maalattu.

Säilytystilat: Kylmäkellarit, varastotilat
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Irralliset vaatekaapit. Kiinteät valaisimet. 
Sälekaihtimet. Naulakko. Pyykinpesukone. 
Varaava takka alakerran takkahuoneessa. 
Valokuitu molemmissa asunnoissa.

Muut tiedot
Lähipalvelut: K-Market Ruokasaari n. 800 m, Prisma n. 1,8 

km, ABC n. 5,5 km. Keskustan palvelut n. 2 
km. Uhkolan grillikioski n. 650 m

Liikenneyhteydet: Linja-autopysäkki n. 300 m. Rautatieasema n. 
1,9 km ja kävellen n. 1,4 km

Koulut: Jukolan koulu ja päiväkoti n. 1,5 km. 
Patastenmäen tiilikoulu  n. 400 m. 
Kalevantalo n. 2,7 km

Päiväkoti: Jukolan päiväkoti n. 1,5 km, Peltosaaren 
päiväkoti n. 1 km

Muu: Sairaala/terveyskeskus n. 4,5 km. 
Urheilukenttä, jäähalli, liikunta- ja 
kiipeilykeskukset sekä jousiammuntarata n. 1 
km. Vahteriston ulkoilualue n. 300  m.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Paljasjalkaiset Isännät
Käyttöönottovuosi: 1961
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi ja kate: Harja/pulpetti, pelti. Peltikate uusittu 2021.
Lämmitysjärjestelmä: Maalämpö, varaava takka kellarin 

takkahuoneessa.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys, 

takkahuoneessa on lattialämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

Kohteella ei ole lain edellyttämää 
energiatodistusta ja sen vuoksi energialuokka 
ei ole tiedossa.

Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Osakkaat.
Isännöitsijä: Maria Klemetti
Taloyhtiössä on: Sauna, kellarikomerot, askarteluhuone, 

takkahuone, pesuhuone, autotalli ja varastot
Peruskorjaukset: Vesikatto: peltikate uusittu 2021.

Sähkötyöt: 1960-luvun sähköjen uusiminen 
2021.
Piha: salaoja talon pitkälle takasivulle 2020.
Putket: viemärin sukitus 2017.
Tonttivesi- ja viemäriputkiston uusiminen 
2014.
Valokuitu (Elisan Talokuitu nopeus 
150M/50M) molempiin asuntoihin erikseen 
syksyllä 2022.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeista:

Kiertovesiputkiston tila? Talon pohjoispäädyn 
sokkelin vakaus? Maalämpöpumpun uusinta?
Takkahuoneen seinän eriste? Asunto 1 
sähkötöiden rippeet valmiiksi.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta: Vesivahinko, 1996, pannuhuoneen ja saunan 

välisen seinän vesiputki vuosi. Saunan puolen 
kaakelit poistettiin, seinä kuivattiin ja 
laatoitettiin uudestaan.

Tontin pinta-ala: 957 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 2 kpl (142,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista: Autotalleja tai hallipaikkoja 1 kpl,.
Kaavoitus/lisätietoja antaa:

Asemakaava, Riihimäen kaupunki
Lisätiedot taloyhtiöstä:
Myydään koko asunto-osakeyhtiön osakekanta kerralla eli huoneistojen 1 
ja 2 hallintaan oikeuttavat osakesarjat.

Kaikki yhteiskäytössä olevat tilat löytyvät alakerrasta. Talo on rakennettu 
alunperin (4h+k 77 m², huoneisto 1) vuonna 1961 ja uudempi osa (3h+k 
65 m², huoneisto 2) vuonna 1977. Huoneistossa 1 ei ole suihkua, 
käytössä on saunan suihku kylmän  portaikon takana. Huoneistossa 2 on 
käyttöullakko. Tämän hetkinen tilanne on, että molemmilla huoneistoilla ei 



Vuorikatu 30 as 1 ja 2
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Yhtiön tiedot
ole erillistä sähkö- ja vesimittaria, joka mittaisi vain ko. huoneiston 
kulutuksen. Mahdollisuus vaihtaa esim. yhteen sähkömittariin ja 
asuntoihin takamittarit, joiden perusteella kustannusten jako mikäli 
tarpeellista.

Kiinteistötunnus on 694-10-23-14. Kiinteistön koko rakennusoikeus on 
216 kem². Alkuperäinen rakennuslupa myönnetty 12.9.1960, 
loppukatselmus 6.5.1963. Laajennuksen rakennuslupa myönnetty 
2.2.1977, loppukatselmus 13.11.1980.
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

OP Koti Etelä-Häme Oy LKV
Riihimäki

Puhelin 010 254 9315
opkoti.riihimaki@op.fi

Keskuskatu 12, 11100 RIIHIMÄKI
010 254 9315

Y-tunnus 0857073-7
15.5.2023 10.19

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


