
Kohdenumero 537522

Kangasvuokontie 10
Savonlinna, Haka-alue

58,0 m²
Kerrostalo, 2h,k

Kov. 1974
Mh. 22 900,00 €
Vh. 37 900,00 €

Kaksio hissitalossa
Asunto Oy Punakankaasta myyntiin tullut hyväkuntoinen 
kaksio etsii omistajaa!
Nyt on mahdollisuutesi saada edullisesti kerrostalo kaksio 
hissitalosta, talon ylimmästä kerroksesta. Huoneiston ikkunat 
ja parvekenäkymä ovat suoraan vehreään metsään. Palvelut 
lähellä ja luonto lähellä. Tutustu !

Energialuokka F2013

OP Koti Itä-Suomi Oy LKV, puh. 010 258 8565, opkoti.savonlinna@op.fi



Kangasvuokontie 10  A  21
57220 SAVONLINNA, Haka-alue

Kohdenumero 537522

58,0 m²
Kerrostalo, 2h,k

Hintatiedot
Myyntihinta: 22 900,00 € 394,83 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 15 000,00 € 258,62 €/m²
Velaton hinta: 37 900,00 € 653,45 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 220,15 €/kk 1,85 €/osake/kk
Rahoitusvastike: 202,05 €/kk 1,70 €/osake/kk
Yhtiövastike yht: 422,20 €/kk 3,55 €/osake/kk
Muita kustannuksia: Vesimaksu 20,50 €/hlö/kk, saunamaksu 19,00 

€/kk
Lisätiedot: Rahoitusvastike 1.9.2022 alkaen 202,05€/kk/ 

LVIS remontista.
Autopaikka 5,10€/7,10€/kk. Sisätilalämmitin 
52€/kausi.



Kangasvuokontie 10  A  21
57220 SAVONLINNA, Haka-alue

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 58,0 m² 
Kokonaispinta-ala: 58,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen ja 

Isännöitsijätodistuksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot: 2339 - 2457 (119 kpl)
Kunto:
Kerros/kerroksia: 5/5 Hissi: On
Parveke: On, lasitettu
Terassi: Ei
Terassin/ 
parvekelasituksen 
kunnossapitovastuu: Vastuu osakkeenomistajien jälkikäteen 

hankkimien huoneistokohtaisten parvekelasien 
kunnossapidosta, korjaamisesta, 
ylimääräisistä kustannuksista ja mahdollisista 
vahingoista kuuluu osakkeenomistajille.

Ikkunat ja näköalat: etelään, länteen
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. pian.
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, sähköliesi, kaapistot, 

kiinteät valaisimet.
Sauna/kph/wc: Kylpyhuone jossa wc, suihku, suihkukaappi, 

peilikaappi, pesukoneliitäntä, kiinteät 
valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: maalia seinissä, parketti lattiassa. 
Olohuone: maalia seinissä, parketti lattiassa. 
Makuuhuone 1: maalia seinissä, parketti 
lattiassa. Kylpyhuone: muovimatto. Eteinen: 
maalia seinissä, parkettia lattiassa.

Säilytystilat: Vaatehuone
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Sälekaihtimet. Naulakko. Huoneistossa näkyy 
kaapeli-TV.

Muut tiedot
Lähipalvelut: ruokakauppa noin 1/2 km, kirjasto 

keskustassa, terveysasema hernemäessä
Liikenneyhteydet: Paikallisliikenteen bussit, pysäkki noin 200 

metriä
Koulut: noin 1/2 km-1 km
Päiväkoti: noin 1/2 km

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Punakangas
Käyttöönottovuosi: 1974
Rakennusmateriaali: Kivi.
Kattotyyppi ja kate: Tasa, huopa.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: koneellinen poisto
Energialuokka: F2013. Viimeinen voimassaolopäivä 11.8.2025.
Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Huoltoyhtiö. Savotek Oy.
Isännöitsijä: ISTO Itä-Suomi Oy / Petri Inkinen p. 010 231 

0626 Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna
Taloyhtiössä on: Sauna, kuivaushuone, mankeli, jäähdytetty 

kellari, kellarikomerot, urheiluvälinevarasto, 
pyörävarasto, väestösuoja, kaapeli-tv, blc 
taloyhtiöliittymä osatalo

Peruskorjaukset: 1983 kiinteistö liitettiin alueen 
kaukolämpöverkkoon.
1984 uusittiin vesikate.
2001 porrashuoneessa tehtiin 
kunnossapitoremontti.
2003 otettiin kaapeli-TV liittymä, uusittiin 

Yhtiön tiedot
sisäpuolinen verkko, hissin modernisointi, 
perustuksiin tehtiin vesieristykset, katolta 
tulevien vesien pois johtamista varten tehtiin 
pintavesiviemärit, saunaosaston peruskorjaus 
ja modernisointi, kaikkien tilojen LVIS-verkko 
uusittiin, koko alueelle asennettiin 
lattialämmitys, saunatiloihin tuli uusi, erillinen 
huippuimuri ja korvausilman 
lämmitysjärjestelmä.
2004 kiinteistön kaikki ikkunat ja 
parvekkeiden ovet uusittiin. Ulkoseiniin, 
parvekkeiden alueelle lisättiin 
lämmöneristystä ja uusittiin ulkovuoraus, 
maatasoon vaihd.2 ovea, ilmastoinnin 
kunnossapito- ja muutostyöt, hormien ja 
putkien nuohous ja poistojen tasapainotus, 
huippuimuri vaihdettiin uuteen, 
lämpöjohtoverkoston kunnostus, uusittiin 
kaikki patterien termostaattiventtiilit ja 
linjaventtiilit, putkisto pestiin, uusittiin 
lämpöpumppu.
2005 julkisivuremontissa korjattiin ulkovaipan 
betonivauriot, uusittiin elementtien 
saumaukset ja maalattiin kaikki pinnat, 
samalla tehtiin muutostyönä parvekkeiden 
vesikatteet, lumiesteet, vesikourut, 
syöksytorvet, räystäspellit, ulko-oven päälle 
katos ja paloportaat,  uusittiin tonttijohdot, 
kaupungin lähimpien venttiilien ja kiinteistön 
välille, uusittiin, talousvesi-, viemäri- ja 
sadevesiputkistot, samalla korjattiin pihatien 
päällystevauriot, parvekelasituksen 
viimeisessä osassa hankittiin lasit yht. 
kymmenelle parvekkeelle, josta lasit vielä 
puuttuivat (osakkaat hankkivat).
2006 käyttöveden 
paineenkorotusjärjestelmän kunnostus- ja 
muutostyöt, uusittiin kalvo- säiliö ja kaikki 
järjestelmään kuuluvat takaiskuventtiilit, 
samalla uusittiin kaikkien huoneistojen 
kiertovesipatterien sulkuventtiilit ja wc-
istuimien sulkuventtiilit, uusittiin 
lämpimänkäyttöveden ja lämmitysjärjestelmän 
moottoriventtiilit ja ohjausautomatiikka, 
uusittiin porrashuoneen kattoikkuna ja siihen 
liittyvät oheistyöt, piha-alueen kunnostus. 
2008 hissin nostoköyden ja vaijeripyörien 
uusiminen, kaikkiin asuntoihin ostettiin ja 
asennettiin uudet wc-istuimet, korjattiin ja 
uusittiin lämpimänkäyttöveden ja 
lämmitysjärjestelmän ohjausjärj.
2009 korjattiin ja uusittiin neljäntoista (14:sta 
) peruskuntoisen huoneiston kosteiden tilojen 
muovimattoja.
2010 uusittiin lämmönsiirrin ja järjestelmään 
kuuluva paisuntasäiliö, korjattiin 
kosteusvaurioita yht. neljässä huoneistossa.
2011 saunan löylyhuoneen panelointi, lauteet 
ja kiukaan ohjausyksikön uusiminen.
2012 pysäköintialueen laajentaminen, alueen 
valaistus uusittu.
2013 porraskäytävän ja alakerran käytävien 
valaistus saneerattiin, vaihdettiin 
liiketunnistinvalot.
2015 kiinteistön käyttövesiputkiston 
paineenkorotusjärjestelmä, pumppu ja muut 
laitteet uusittiin, uusittiin talokylmiön kaikki 
laitteet. Kompressori, ohjauslaitteet, 
sähköistys, lauhdutus ja höyrystimet 
kylmähuoneeseen, uusi kompressori 
asennettiin ulos, porraskäytävän 
kunnossapitotyö, pintojen maalaamisen lisäksi 
saneerattiin kattoikkunakuilun pinnat ja 
vaihdettiin rikkoutuneet äänieristyslevyt.
2016 kuivaushuoneen kunnostaminen ja 
parantaminen, sisimmäisen ulko-oven korjaus 
ja siihen läheisesti liittyvät liittyvät muut 
kustannukset.
2018 saunassa vaihdettiin puku- ja 
pesuhuoneiden ovet.
2020 valurautaisten lattiakaivojen 
korjaaminen pinnoittamalla.
2021 ilmanvaihtokanavien nuohous ja 
ilmamäärien mittaus/säätö.
2022 vesikatteen pinnoitus, 
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Yhtiön tiedot
käyttövesiputkiston uusimisen 
hankesuunnittelu.

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: - piha, parvekkeet, ikkunat, ulko-ovet, 

huoneistojen märkätilat, saunaosasto, 
lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto; normaalit 
huoltokorjaukset,
- sokkelin maalaus,
- julkisivujen paikkamaalaukset,
- hissin nostoköyden, vaijeripyörien ja 
ohjaimien uusiminen,
- käyttövesiputkien ja osan sähköjä uusiminen 
(2022 - 2023),
- sähköautojen latauspisteiden kartoitus / 
rakentaminen.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 3 517 m² Tontin 

omistus: 
Vuokrattu

Tontin vuokra:
1 066,38 €/v

Tontin vuokranantaja: Savonlinnan kaupunki Vuokrasopimus 
voimassa: 
30.09.2033

Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 25 kpl (1467,5 m²)

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

Tiedot autopaikoista:
Kaavoitus/lisätietoja antaa:

Asemakaava, Savonlinnan kaupunki
Lisätietoja:
Yhtiökokous on 30.6.2022 päättänyt, että yhtiön käyttövesiputkiston ja 
osan sähköistä uusiminen toteutetaan. Remontin kustannusten 
kattamiseksi on yhtiölle otettu 400 000,00 € pankkilaina 10 vuodeksi.



 

Ota yhteyttä

OP Koti Itä-Suomi Oy LKV
Savonlinna

Puhelin 010 258 8565
opkoti.savonlinna@op.fi

Olavinkatu 49, 57100 SAVONLINNA
010 258 8565

Y-tunnus 0595450-8
5.5.2023 12.04

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


