
Kohdenumero 662038

Savelantie 9
Loimaa, 

105,0 m²/150,0 m²
Omakotitalo, 3-4 h, k, khh, s

Kov. 1953-1988
Mh. 79 000,00 €

Kiva koti isohkolla 
puutarhatontilla
Tämä koti sijaitsee lapsiystävällisellä alueella melko lähellä 
keskustaa.  Koti on rakennettu 1950-luvulla, jonka jälkeen 
sitä on melko laajasti uudistettu, mm. ulkoverhous, ikkunat, 
vesikate, keittiö, pesuhuone ym. on uusittu. Laajennus tähän 
kotiin on tehty 1988. Koti on sähkö - ja puulämmitteinen.

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

Heli Harteela, puh. 050 9185364, heli.harteela@op.fi



Savelantie 9
32200 LOIMAA 

Kohdenumero 662038

105,0 m²/150,0 m²
Omakotitalo, 3-4 h, k, khh, s

Hintatiedot
Myyntihinta: 79 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: arvio n 1300,-/ v
Kiinteistövero: 180,-/ v
Lisätiedot: Vesimaksu, Vakuutus, Jätehuolto, Kohteella 

on asunut ainoastaan 1 henkilö.



Savelantie 9
32200 LOIMAA 

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 105,0 m² *) Muut tilat: 45,0 m²
Kokonaispinta-ala: 150,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: yläkerran 2 huoneen sisäkorkeus n 210 cm. 

yläkerran matalat tilat sekä autotalli. talon 
yhteydessä n 15 m2 katettu terassi.

Rakennusvuosi: 1953 ja 1988 (laaj)
Käyttöönottovuosi: 1953-1988
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Asuin
Kunto: Hyvä, uudistuksia mm ulkoverh, vesikate, 

ikkunat, keitti
Kerros/kerroksia: 1,5
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Kyllä
Rakennusmateriaali: Puu, Puurunko, lautaverhous, vanhan osan 

alla tuulettuva rossitila, Ikkunat v -04, 
Vesikate 80-luv lopulla, keittiö v -01, pesutilat 
-01 ja -02.

Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. tiilikuvioinen peltikate 80-luvun 
lopulla (alla kovalevy).

Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Vanhassa osassa altatuulettuva rossilattia, 

laaj.osassa soratäyttö/ betonilaatta
Salaojat: salaojia ei ole tarkistettu rakentamisten 

jälkeen
Sähkö: 3 x 25 A.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Alakerrassa varaava takka sekä IL 

pumppu, pesuhuoneessa sähköinen 
lattialämmitys.

Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: liesihuuvassa kanavapuhallin, muutoin 

painovoimainen ilmanvaihto
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: talo on ehyenoloinen, sisällä luonnollisesti 

fiksaustarpeita siellä täällä
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: Ulkoverhous 80-luvun lopulla, Ikkunat v -04, 

Vesikate 80-luvulla, Keittiö v -01, Pesutilat v 
-01 ja -02, Laajennusosa tehty v -08.

Laajennukset: Laajennus tehty v -88 (eteistilaa, khh, pesuh, 
Sauna, Wc ja autotalli

Muut rakennukset: Pieni erillinen kevyt varasto

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin vm -13, sähköliesi, 

liesituuletin kanavapuhallin huuvassa, 
astianpesukone vm -05, kaapistot vm -01, 
kiinteät valaisimet, puuliesi keittiössä.

Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas vm -09, kylpyhuone, 
erillinen wc, suihku, peilit, peilikaappi, 
pesukoneliitäntä, lattialämmitys pesuhuone, 
sähköinen, kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: lattia/ muovimatto. Olohuone: lattia/ 
parketti. Makuuhuone 1: lattia/ muovimatto. 
Makuuhuone 2: lattia/ muovimatto. Sauna: 
lattia/ laatta. Kylpyhuone: seinä/ laatta, lattia/ 
laatta.

Säilytystilat: Vintti, ulkovarasto
Muu varustus: Antennijärjestelmä. Varaava takka. 

Ilmalämpöpumppu. valokatettu terassi.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Irralliset vaatekaapit, joitain. Kiinteät 
valaisimet. Sälekaihtimet.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tontti. Vehreä tasamaatontti.
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 430-6-49-1 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Loimaa/Suopelto
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 1 556 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:

Kiinteistö
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Veden laatu ja riittävyys: autotallitilassa vanhan ajan vesikaivo
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Lisätietoa vesi- ja 
viemärijärjestelmästä: kohteella siis kunnallinen vesi- ja 

viemäriliittymä
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava, rakennuslupa/Loimaan 

kaupunki/ ympäristö- ja rakennusvalvonta.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: Loimaan kaupunki/ ympäristö- ja 

rakennusvalvonta
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: rakennusoikeutta jäljellä
Kiinnitykset: 100 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Kuntotarkastukset: Kosteusmittaus, 2001. pesuh pienellä alalla 

ollut kosteutta lattiassa v.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot: 3-4 hengen perheelle näpsä ja aika 

hyväkuntoinen talo, missä tehty useita 
uudistuksia laajennuksineen. Tilava ja vehreä 
kulmatontti. Ja ainahan voi esittää myös 
hintatarjouksia. 1.1.2016 voimaan tulleen 
asbestilain mukaisesti ennen vuotta -95 
valmistuneessa rakennuksessa tulee ennen 
remonttiin ryhtymistä varmistua, sisältävätkö 
purettavat rakenteet asbestia tai muita 
haitta-aineita.

Lähipalvelut: Keskustaan ja suurmarketteihin noin 2-3 km. 
Loimaa tarjoaa tänä päivänä laajat ja kattavat 
eri alojen palvelut sekä runsaasti 
liikuntapaikkoja. Kulttuuri- ja urheilutarjonta 
on vierää.

Liikenneyhteydet: hyvät
Koulut: alakoulu n 2 km, lukio n 1 km, lisäksi useita 

eri alojen oppilaitoksia
Päiväkoti: noin 600 m

*) 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

Heli Harteela
Kiinteistönvälittäjä LKV

Puhelin 050 9185364
heli.harteela@op.fi

OP Koti Turun Seutu Oy LKV
Väinämöisenkatu 6, 32200 LOIMAA
0400 536 941

Y-tunnus 0911093-5
10.5.2023 16.53

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


