
Kohdenumero 539773

Poransaarentie 21
Hattula, Pekola

141,5 m²
Rivitalo, 5-6h, keittiö, sauna, psh, khh, wc, 2 x vh

Kov. 1992
Mh. 269 000,00 €
Vh. 269 000,00 €

Yhdistetty koti ja 
kesämökki järven rannalla!
Upealla paikalla Vanajaveden rannalla, Hattulan 
Poransaaressa sijaitseva rivitalon päätyhuoneisto. Täällä voit 
nauttia välemmistä tiloista, mutta seinän lisäämällä on 
mahdollista saada yksi huone lisää. Huoneita löytyy näin 
tarvittaessa suuremmallekin perheelle.
Intiaanikesien jatkuessa, annat varmasti arvoa omalle 
uimarannalle joka sijaitsee aivan vieressä.
Jos perheessä on kaksi autoa, tähän huoneistoon kuuluu 
autokatospaikka ja erillinen pistokepaikka.

Energialuokka E2018

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



Poransaarentie 21  A
13900 PEKOLA, Pekola

Kohdenumero 539773

141,5 m²
Rivitalo, 5-6h, keittiö, sauna, psh, khh, wc, 2 x vh

Hintatiedot
Myyntihinta: 269 000,00 € 1 901,06 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 0,00 € 0,00 €/m²
Velaton hinta: 269 000,00 € 1 901,06 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 141,50 €/kk 1,00 €/m²/kk
Rahoitusvastike: /kk  €/m²
korjausvastike: 28,30 €/kk 0,20 €/m²/kk
Yhtiövastike yht: 169,80 €/kk 1,20 €/m²/kk
Muita kustannuksia: Oma vesimittari, autopaikka 6,00 €/kk
Lisätiedot: Sähkö laskutetaan taloyhtiön kautta. Edullista 

sopimusta on jäljellä vielä pitkään. Toteutunut 
sähkönkulutus:
-6.1.2020-31.12.2020, yht. 13 473 kWh
- 1.1.2021-26.11.2021, yht. 13 922 kWh.



Poransaarentie 21  A
13900 PEKOLA, Pekola

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 141,5 m² *)
Kokonaispinta-ala: 141,5 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 1 - 965 (965 kpl)
Kunto:
Kerros/kerroksia: 1/1
Parveke: Ei
Terassi: On
Ikkunat ja näköalat: Päätyhuoneisto, ikkunat kolmeen suuntaan. 

Olohuoneesta ja takkahuoneesta näkymät 
Vanajavedelle yhtiön omalle rannalle ja omalle 
pihalle.

Autopaikka: Autokatospaikka ja pistokepaikka
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. vähintään 2 kk.
Asbestikartoitus: Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 

eikä asbestikartoitusta ole tehty
Lisätietoa huoneistosta: Mahdollisuus rakentaa väliseinä 

olohuoneeseen muodostaa näin neljäs 
makuuhuone.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, pakastekaappi, lattialiesi, 

keraaminen liesi, liesituuletin, mikroaaltouuni, 
astianpesukone, kiinteät valaisimet.

Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc, 
suihku, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, 
kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: parkettilattia, maali. Olohuone: 
parkettilattia, tapetti. Makuuhuone 1: 
parkettilattia, tapetti. Makuuhuone 2: 
parkettilattia, tapetti. Makuuhuone 3: 
parkettilattia, tapetti. Kodinhoitohuone: 
laattalattia, maalatut seinät. Sauna: 
laattalattia, paneeli. Kylpyhuone: laatoitettu. 
Eteinen: parkettilattia, maali. Wc: erillinen, 
laattalattia, kaapistot, seinät maalatut. 
takkahuone: laattalattia, maalatut seinät, 
lattialämmitys.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Naulakko. Kuivauskaappi. 
Keskuspölynimuri. Lämminvesivaraaja. 
Huoneistossa näkyy kaapeli-TV. Ei varaava 
takka. Ilmalämpöpumppu, asennettu v. 2009. 
massavaraajia 3 kpl.

Muut tiedot
Lähipalvelut: Parolan keskustaan matkaa n. 6,7 km, Hätilän 

palvelut Hämeenlinnassa n. 8,5 km ja Tiiriön 
kauppakeskittymä n. 11,5 km

Liikenneyhteydet: Bussipysäkki Aulangontiellä 1 km,
Koulut: Pekolan koulu 2,7 km, Jutteinikeskus 6 km
Muu: Veneilyä harrastavalle Poransaaressa on kaksi 

kunnan venelaituria.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Kynäjälava
Käyttöönottovuosi: 1992
Rakennusmateriaali: Puu, Puurunko, tiilivuoraus. Yhtiön talot on 

rakennettu kahdessa osassa. 1. käyttöönotto  
v.1992 2. v. 2000. Myytävä huoneisto on 
aikaisemmin valmistuneessa osassa.

Kattotyyppi ja kate: Harja, tiili. Katto on pesty ja käsitelty 
sammaleenestoaineella 2015.

Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Takka, ilmalämpöpumppu
Kolme massavaraajaa, jotka saa varattua 
yösähköllä.

Yhtiön tiedot
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys, Kosteissa tiloissa ja 

takkahuoneessa on lattialämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto
Energialuokka: E2018
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Osakkaat. Lumityöt on ulkoistettu. Rannan 

nurmialueen leikkaa yhtiön robottileikkuri.
Isännöitsijä: Hallituksen pj. Osmo Kaukonen p. 

0405677166
Taloyhtiössä on: Kaapeli-TV, mahdollisuus autopaikkaan, 

polttopuuvarasto, lämmin irtaimen varasto
Peruskorjaukset: Sähköpääkeskuksen uudistus 2023, 2022 rak. 

2 lämpöeristyksen lisääminen, 
Ilmanvaihtokanavien puhdistus 2022, rannan 
ja etupihan valotolppien uusiminen, rannan 
kunnostus ja autokatos 2 takaosan kunnostus 
2021, sadevesirännien uusiminen ja 
rakennusten ulkomaalaus 2018, talon 1 ja 
autokatos 1 salaojakaivot ja salaojat 
puhdistettu 2017, autokatos 1 takaosan 
vedeneristys korjattu 2016, 
järvivesijärjestelmä asennettu 2015,  kattojen 
pesu ja sammaleenesto 2015, viemärikaivot 
tontilla kaivettu esiin 2015, pintavesien 
viemäröinti tehty 2011

Päätetyt remontit: ei päätettyjä korjauksia
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Kunnossapitotarveselvityksen 2022-2026 

mukaan: rak. 2 ja autokatos 1 sokkelin 
pinnoituksen korjaus, rakennusten 1 ja 2 
märkätilojen kosteusmittaus, yläpuolen rajan 
pensasaidan kunnostus 2022, 
pääkeskusmuutostyöt, etupihan nurmikon 
kunnostus, rak. 2 parvekeovien uusiminen 
2024, laiturin uusiminen 2023, tiilikattojen 
huoltomaalaus 2026, pihan asfaltoinnin ja 
reunakivetysten uusiminen 2025-2026

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 5 125 m² Tontin omistus: Oma
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 6 kpl (752,0 m²)

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

Tiedot autopaikoista: autokatospaikkoja 6 kpl, sähköpistokepaikkoja 
8 kpl,. Jokaiselle huoneistolle kuuluu 
autokatospaikka ja pistokepaikka.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, Hattulan kunta

Lisätiedot taloyhtiöstä:
Taloyhtiössä on valmiudet sähköautojen lataukselle.
Osakkailla on myös mahdollisuus asentaa talon katolle aurinkopaneeleita.
Lisätietoja:
Taloyhtiöllä on kaunis ja hyvin hoidettu oma ranta Vanajavedelle päin. 
Yhtiöllä on oma laituri, rantaan saa oman soutuveneen ja nuotiopaikkakin 
löytyy. Verisuren hälytysjärjestelmä, siirrettävissä ostajalle. Kustannus 
noin 50-60 €/kk.

*) 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
Hämeenlinna

Puhelin 010 254 9007
opkoti.hameenlinna@op.fi

Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 
HÄMEENLINNA
010 254 9007

Y-tunnus 0857073-7
18.5.2023 19.16

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


