
Kohdenumero 538579

Pellonperä 6
Hattula, Parola

119,0 m²/163,0 m²
Omakotitalo, 5h, keittiö, psh, sauna, wc

Kov. 1984
Mh. 168 000,00 €

Muuttovalmis talo 
Parolassa
Huolella asuttu ja hoidettu talo rauhallisella paikalla 
päättyvän kadun varrella. Tontti on suojainen ja aidattu, 
aurinko paistaa koko päivän. Makuuhuoneita on neljä ja 
isompikin seurue voi viettää aikaa tilavassa keittiössä. 
Aurinkokeräimet tuottavat lämmintä vettä 2 m3 
vesivaraajaan käyttö- lämmitysveden tarpeisiin. Käytössä on 
lisäksi leivinuuni, avotakka ja puulämmitteinen kiuas. Lämmin 
autotalli ja tilavat varastot niin ulkona, kuin sisälläkin. Sovi 
esittely!

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

OP Koti Etelä-Häme Oy LKV, puh. 010 254 9007, opkoti.hameenlinna@op.fi



Pellonperä 6
13720 PAROLA, Parola

Kohdenumero 538579

119,0 m²/163,0 m²
Omakotitalo, 5h, keittiö, psh, sauna, wc

Hintatiedot
Myyntihinta: 168 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: kaikki sähkönkulutus 22300 kWh/v
Kiinteistövero: 317,66 € v. 2021
Lisätiedot: Sähkön mittauksessa on käytössä yö- ja 

päiväsähkö. Sähkönkulutustiedot sisältävät 
myös asuntoauton talvilämmityksen.



Pellonperä 6
13720 PAROLA, Parola

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 119,0 m² *) Muut tilat: 44,0 m²
Kokonaispinta-ala: 163,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: autotalli, tekninen tila ja varasto, pinta-alaa ei 

ole tarkastusmitattu.
Rakennusvuosi: 1982
Käyttöönottovuosi: 1984
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Omakotitalo
Kunto:
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. katto uusittu 2000 -luvulla.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Maanvarainen laatta, koolaus ja 

lämmöneristys, levytys ja laminaatti
Salaojat: salaojat asennettu v. 2021
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, - Käytössä on myös puukattilaa, jolla 

voi lämmittää lämmitys- ja käyttöveden.
- Katolla aurinkokerääjät, jotka lämmittävät 
vettä.

Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys, - iso 
vesivaraja ( 2 m3?), jota voi lämmittää myös 
puukattilan kautta, varaajassa sähkövastukset. 
Pelkästään sähkö on ollut viime aikoina 
käytössä.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: asennettu sähköiset freshin tulo- / 

poistoilmaventtiilit v. 2021
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: -2021 salaojat, korvausilmaventtiilien vaihto 

sähköisiin tulo-/poistoilmaventtiileihin
- ikkunat uusittu v. 2009
- sisätiloja uusittu vuosien saatossa - 
rakennettu ulkovarasto ja terassi

Muut rakennukset: Autotalli ja lämmin varasto talon yhteydessä. 
Erillinen varastorakennus rakennettu v. 2005

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, pakastekaappi, lattialiesi, 

keraaminen liesi, liesituuletin, astianpesukone, 
kaapistot, kiinteät valaisimet. Leivinuuni , 
Avotakka

Sauna/kph/wc: Sauna, puukiuas, kylpyhuone, erillinen wc, 
suihku, suihkuseinä, peilikaappi, kaapit, 
allaskaappi, pesukoneliitäntä, kiinteät 
valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: muovimatto, mdf paneeli. Olohuone: 
laminaattilattia, tapetti, paneelikatto. 
Makuuhuone 1: laminaattilattia, mdf paneeli, 
tapetti. Makuuhuone 2: laminaattilattia, mdf 
paneeli, tapetti. Makuuhuone 3: 
laminaattilattia, mdf paneeli, tapetti. Sauna: 
laatta, paneeli. Kylpyhuone: laatoitettu. 
Eteinen: muovimatto, maali. Wc: muovimaatto 
lattiassa, maalatut seinät.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto
Muu varustus: Kaapeli-TV. Varaava takka, leivinuuni. Ei 

varaava takka, avotakka. Istutukset.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. 
Verhotangot. Naulakko. Lämminvesivaraaja. 
Mattoteline. Pyykinkuivausteline. Jätesäiliö.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila. Tasamaan tontti, piha aidattu.
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 82-416-30-0 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Hattula/Parola
Tontin/pihapiirin kuvaus: Suojainen tontti, jota kiertää pensasaita. 

Runsaasti istutuksia.
Maapohjan pinta-ala: 928 m²

Kiinteistö
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava, rakennuslupa/Hattulan kunta.
Käytetty rakennusoikeus: 190 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Asuintalon kerrosala on DVV:n 

rakennustietojen mukaan 190 m2
Kiinnitykset: 92 356,37 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Viat ja vahingot: Kosteusvaurioita, Edellisen omistajan aikana 
(ennen vuotta 2004) kosteusvaurio joka on 
korjattu heidän aikana.

Ranta: ,.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:
Lähipalvelut: Parolan keskustan palvelut kävelymatkan 

päässä, alle 1 km, S-Market, K-Supermarket 
ym.

Liikenneyhteydet: Moottoritielle 1,5 km
Koulut: Parolan yhteiskoulu 650 m, Parolan koulu 

850 m, Juteinikeskus 1,3 km
Päiväkoti: Useita päiväkoteja 1 km säteellä
Muu: Rauhallinen sijainti päättyvän kadun varrella. 

Suojainen tontti, aidattu ympäriinsä.

*) Kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen asuinpinta-alaa ei ole mitattu 
nykyisin käytettävän huoneistoalan laskemismenetelmän mukaisesti 
(standardi SFS 5139) eikä asuinpinta-alaa ole sittemmin tarkistusmitattu. 
Tämän vuoksi asuinrakennuksen ilmoitettu asuinpinta-ala saattaa poiketa 
merkittävästi todellisesta huoneistoalasta.



 

Ota yhteyttä

OP Koti Etelä-Häme Oy LKV
Hämeenlinna

Puhelin 010 254 9007
opkoti.hameenlinna@op.fi

Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 
HÄMEENLINNA
010 254 9007

Y-tunnus 0857073-7
7.5.2023 17.50

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


