
Kohdenumero 545818

Rantakyläntie 328
Vimpeli, Rantakylä

61,0 m²/61,0 m²
Omakotitalo, 4h+k+kh+s

Kov. 1959
Mh. 29 000,00 €

Myydään omakotitalo
Vimpelin Rantakylällä 4 kilometrin päässä keskustan 
palveluista 1959 rakennettu omakotitalo. Omakotitalossa on 
kolme makuuhuonetta, yksi alakerrassa ja kaksi yläkerrassa. 
Olohuone, keittiö, kylpyhuone, sauna sekä erillinen vessa.

Kohteessa kunnalliset vesi- ja viemäriliittymät. Täällä pääset 
nauttimaan rauhallisesta ympäristöstä lähellä keskustan 
palveluita. Kiinteistöllä ulkorakennus, jossa puulato, 
varastotilaa sekä vanha sauna.

Tässä on kohde, josta saa remontilla hyvän kodin!

Energialuokka E-tod. 
ei vaadita

Lauri Lehtelä, puh. 044 3207969, lauri.lehtela@op.fi



Rantakyläntie 328
62800 VIMPELI, Rantakylä

Kohdenumero 545818

61,0 m²/61,0 m²
Omakotitalo, 4h+k+kh+s

Hintatiedot
Myyntihinta: 29 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: 1550€/vuosi 11900 kWh/v
Vesi ja jätevesi: Kulutuksen mukaan
Kiinteistövero: 151,28
Lisätiedot: Omakotitalossa asunut yksi henkilö. 

Omakotitalot ollut 2021 heinäkuusta lähtien 
tyhjillään. Tyhjillään olon aikana ollut 
ylläpitolämmöllä. Sähkönhinta perustuu 2021 
sähkönhintaan 4,7 snt 1.1.2021-31.8.2021 
ja 5,0 snt 1.9.2021-31.12.2021 
+perusmaksu+sähkönsiirto



Rantakyläntie 328
62800 VIMPELI, Rantakylä

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 61,0 m² 
Kokonaispinta-ala: 61,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Asuintilojen pinta-ala ei tiedossa, ilmoitettu 

kerrosalana, pinta-ala vanhan osan kerrosala. 
pinta-ala selvityksessä. Ei tarkastusmitattu.

Rakennusvuosi: 1958-1959
Käyttöönottovuosi: 1959
Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia: 2
Parveke: Ei
Vapautuminen: 1-3 kk, myynti vaatii DVV luvan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. Katto vaihdettu huopakatosta 

peltikatoksi.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Vanhassa osassa rossipohja purutäytöllä. 

Laajennetussa osassa teräsbetonilaatta, alla 
styrox

Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Varaavatakka, ei varaava takka sekä 
puuhella.

Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: Energiatodistusta ei vaadita. Kohteelle ei lain 

mukaan tarvitse hankkia energiatodistusta.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: 1981 lajennus, huopakatto vaihdettu 

peltikatoksi, ulkorakennukseen peltikatto 
huopakaton tilalle, varaavatakka noin 15 
vuotta sitten, patterit uusittu alakertaan 
2019, liesi vaihdettu 2019, kiuas uusittu 
2017, ulko ovi uusittu 2016

Laajennukset: Laajennus 1981, jolloin tehty pesuhuone ja 
takkahuone

Muut rakennukset: Ulkorakennus, jossa puulato ja varastotilaa 
sekä vanha sauna

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, jääkaappipakastin eteisessä, 

pakastekaappi, sähköliesi, liesituuletin, 
mikroaaltouuni, kaapistot.

Sauna/kph/wc: Sauna, puukiuas, kylpyhuone, erillinen wc, 
suihku, peilit, pesukoneliitäntä. Allas , 
Pyykinpesukone

Pintamateriaalit: Keittiö: Muovimatto, maalatut seinät. 
Olohuone: Parkettilattia, tapetoidut seinät. 
Makuuhuone 1: Parkettilattia, tapetoidut 
seinät. Sauna: Laattalattia, paneloidut seinät. 
Kylpyhuone: Laattalattia, laatoitetut seinät. 
Wc: Muovimatto.

Säilytystilat:
Muu varustus: Antennijärjestelmä. Varaava takka. Ei varaava 

takka. Istutukset.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Irralliset vaatekaapit. Rullaverhot. 
Verhotangot. Naulakko. Pyykinpesukone. 
Satelliittiantenni.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila.
Tilan nimi ja rekisterinro: AINOLA, 
Kiinteistötunnus: 934-404-11-149 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: /
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 1 990 m²
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: Yleiskaava, rakennusluvasta ei tietoa, asia 

selvityksessä/Vimpelin rakennusvalvonta.
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Rakennusoikeus ei tiedossa

Kiinteistö
Kiinnitykset: 0,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Kuntotarkastukset: Kuntotarkastus, 25.1.2023.
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Viat ja vahingot: Kosteusvaurioita, Katso lisätietoa 
kuntotarkastuksesta. Home- ja sieniongelmia, 
Katso lisätietoa kuntotarkastuksesta. Muita 
erityisiä vahinkoja, vikoja tai puutteita, Katso 
lisätietoa kuntotarkastuksesta. - Kellarin 
tuuletus on puutteellista. Tarkastuksen 
yhteydessä kellarin pinnoilla oli vesihelmiä ja
silmin havaittavaa homekasvustoa.
-Rakennuksen sokkelissa on havaittavissa 
jonkin verran pinnoitteen irtoamista ja 
kosteusjälkiä, alueella, jossa pinnoite irtoaa, 
maanpinta kallistaa rakennusta kohti ja vesi 
todennäköisesti kerääntyy rakennuksen 
juurelle.
- Rakennus sijaitsee tasaisella tontilla 
maanpinnan kaadot rakennuksen 
ympäristössä ovat
pääosin vähäiset.
- Ilmanvaihtokanavan läpivienti vesikatteessa 
ei ole tiivis. Vesikatteen alapuolella 
sivukkaassa läpiviennin juurella todettiin 
vaurioita kattolevytyksessä.
- Laajennusosan sivukkaassa, 
ilmanvaihtokanavan ympäristössä todettiin 
kosteusvaurioita
rakennuslevyssä.
- Kylpyhuoneen lattia ja seinät on laatoitettu. 
Laattojen kiinnitys on paikoin heikentynyt 
etenkin
peseytymisalueen ulkopuolisilla alueilla.
- Pesuhuoneen seinärakenteissa on 
havaittavissa muodon muutoksia, jotka 
viittaisivat
seinärakenteessa olevien rakennuslevyjen 
kastumiseen ja mahdollisesti kiinnityksen 
irtoamiseen.
- Wc-istuimen alueella lattiassa on 
kosteusjälkiä. Tarkastuksen aikana wc-
istuimen ympärillä
todettiin kosteutta, vuodon lähde ei 
tarkastuksessa selvinnyt.
- Wc-tilan muovimaton kiinnitys alustaansa 
on heikko.
- WC tilan rakenteissa ei ole toimivaa 
vedeneristystä. Lattiamatto on rikki, eikä 
ohjaa vettä
luotettavasti lattiakaivoon.
Keittiön allaskaapin alapuolella havaittiin 
kosteusjälkiä, joiden lähde ei tarkastuksessa 
selvinnyt.
Kaapiston alapuolella oli kaatuneita purkkeja, 
jotka mahdollisesti ovat olleet kosteuslähteitä.
- Korvausilman saanti asuintiloissa on 
havaintojen mukaan vähäistä.
- Vesimittarilta lähtevä vesiputkisto on 
asennettu seinärakenteen sisälle. 
Tarkastuksessa saatujen
tietojen mukaan vesijohto on jäätynyt 
kovemmilla pakkasilla.
- Ulkoseinän tuuletusrako on havaintojen 
mukaan vähäinen/olematon. Maalipinta on 
osin tiivis,
mikä hidastaa kosteuden poistumista 
seinärakenteesta.

Ranta: ,.
Autopaikka mantereella: Kyllä,.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:



 

Ota yhteyttä

Lauri Lehtelä
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puhelin 044 3207969, 044 3207969
lauri.lehtela@op.fi

OP Koti Järviseutu-Suomenselkä 
Oy LKV
Keskuskatu 9, 62900 ALAJÄRVI
010 2577 057

Y-tunnus 0618611-7
2.5.2023 15.29

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


