
Kohdenumero 549910

Metsokuja 6
Laitila, Kylänpää

120,0 m²
Erillistalo, 5h, k, kph, s,erill.wc, autokatos, varasto, 

piha

Kov. 1981
Mh. 139 000,00 €
Vh. 139 000,00 €

Erillistalo 5h, k, kph, 2 wc, 
sauna, autokatos, varasto 
120/137 m2
Tässä hyvin hoidetussa talossa on tehty runsaasti korjauksia 
mm. vesikate uusittu peltikatoksi, käyttövesiputkia uusittu, 
ilmalämpöpumppu asennettu, keittiö- , kph-  sauna-, wc-
remontti suoritettu.

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

Tanja Nurmi, puh. 040 5092579, tanja.nurmi@op.fi



Metsokuja 6
23800 LAITILA, Kylänpää

Kohdenumero 549910

120,0 m²
Erillistalo, 5h, k, kph, s,erill.wc, autokatos, varasto, 

piha

Hintatiedot
Myyntihinta: 139 000,00 € 1 158,33 €/m²
Osuus yhtiölainasta: 0,00 € 0,00 €/m²
Velaton hinta: 139 000,00 € 1 158,33 €/m²
Maksuehto: Käteinen
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
Hoitovastike: 0,00 €/kk  
Rahoitusvastike: /kk  
Yhtiövastike yht: 0,00 €/kk  
Muita kustannuksia: Oma vesimittari, sähkölämmitys 12700 kWh/v
Lisätiedot: Kiinteistöstä aiheutuvat muut kulut kuten mm. 

kiinteistövero ja -vakuutus jaetaan tasan 
osakkaiden kesken hoitovastikeena , josta 2. 
erää ensimmäinen on  450 eur / huhtikuu 
2023 ja toinen on  450 eur / heinäkuu 2023.
Talon kokonaissähkönkulutus on viimeisen 12 
kk aikana ollut n. 12 700 kWh/vuosi , kun 
taloudessa on asunut 2 henkilöä. 
Sähkönkulutus perustuu suurelta osin 
lämmitykseen ilmalämpöpumpun avulla, 
valaistukseen sekä kodinkoneiden käyttöön. 
Sähkönkulutus on suuresti riippuvainen muun 
muassa lämmityskauden pituudesta ja 
keskilämpötilasta, asunnon sisälämpötilasta, 
perheen koosta, kulutustottumuksista sekä 
sähkölaitteiden kunnosta, iästä ja 
energiatehokkuudesta.
Ostaja maksaa mhdollisen varainsiirtoveron 2 
%. Huom. ensiasunnon ostajan verovapaus.



Metsokuja 6
23800 LAITILA, Kylänpää

Huoneiston tiedot
Omistusmuoto: Omistus
Asuintilojen pinta-ala: 120,0 m² *) Muut tilat: 17,0 m²
Kokonaispinta-ala: 137,0 m²
Pinta-alan tietolähteet: Yhtiöjärjestyksen mukainen ja 

Isännöitsijätodistuksen mukainen
Lisätietoja pinta-alasta: kylmävarasto 6 m2 , autokatos n 15 m2.
Osakenumerot: 4 - 4 (1 kpl)
Kunto: Hyvä
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Terassi: Ei
Piha: n. 1 000 m2 suuruinen piha-alue
Ikkunat ja näköalat: Avarat, puistomaiset
Autopaikka: autokatos ja pihapaikka
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. n. 2 kk kaupanteosta.
Huoneistossa tehty 
muutostöitä: Kyllä. Yläpohjaan lisätty puhallusvillaa n. 15 

cm 1980-luvun lopulla.
Saunan löyly- ja pesuhuone remontti v. 2004; 
laatoitus, vesieristeet sertikoidusti, 
lattialämmitys.
Keittiön ja erillinen WC remontoitu v. 2010
Rakennuksen salaojitus uusittu v. 2011 ja 
lisätty patolevyt sekä sadeveden viemäröinti.
Ilmalämpöpumppu asennettu v. 2011.
Vesikatteen uusinta v. 2014. aiemmin minerit 
, nyt tiilikuviollinen pelti.
Käyttövesiputket osin uusittu em. remonttien 
osalta.
Valokuitukaapeli hankittu 2010-luvun 
alkupuolella.

Huoneistossa tehty 
kuntotarkastuksia: Kosteusmittaus. Kosteusmittaus tehty 

Muntersin toimesta ennen kylpyhuoneen 
remontointia v. 2004. Mittaustulos ok.

Asbestikartoitus: Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 
eikä asbestikartoitusta ole tehty

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, pakastekaappi, keraaminen liesi, 

liesituuletin, astianpesukone, kaapistot, 
kiinteät valaisimet.

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

Pintamateriaalit: Keittiö: Lattia korkkiparketti, seinät tapetti. 
Olohuone: Lattia muovimatto, seinät tapetti. 
Makuuhuone 1: - 4 Lattiat muovimatto, 
seinät tapetti. Sauna: Lattia laatta, osin 
lattialämmitys, seinät puupaneeli. Kylpyhuone: 
Lattia laatta, lattialämmitys, seinät kaakeli. 
Eteinen: Lattia muovimatto, seinät maalattu. 
Wc: Lattia laatta, lattialämmitys, seinät 
kaakeli. tuulikaappi: Lattia laatta.

Säilytystilat: Vaatehuone, ulkovarasto, runsaasti kaapistoja 
eteisessä ja makuuhuoneissa

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. 
Verhotangot. Naulakko. Lämminvesivaraaja. 
Tietoliikennekaapelointi, Laitilan Metro 
valokuitu. Ilmalämpöpumppu.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai 
luovutusrajoitukset: Ei

Yhtiön tiedot
Nimi: Asunto Oy Kylänpäänpuisto
Käyttöönottovuosi: 1981
Rakennusmateriaali: Tiili, Puurunko / tiiliverhous.
Kattotyyppi ja kate: Harja, pelti. tiilikuviollinen peltikate.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Ilmalämpöpumppu.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen.

Yhtiön tiedot
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Kiinteistön hoidosta 
vastaa: Osakkaat.
Isännöitsijä: Laitilan Tilikiinteistö Oy Asko Vainio
Taloyhtiössä on: Kaapeli-TV, tietoliikenneyhteys
Peruskorjaukset:
Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat 
korjaustarpeet: Yhtiö ei tee asunto-osakeyhtiölain mukaista 

viiden seuraavan vuoden 
korjaustarveselvitystä, koska yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti kaikki korjaus- ja 
huoltotoimenpiteet ovat kunkin osakkaan 
kustannettavia, eli yhtiö ei tee korjaus- / 
kunnostustoimenpiteitä.

Muut tiedot taloyhtiön 
kunnosta:
Tontin pinta-ala: 13 485 

m²
Tontin omistus: Oma

Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2): Asuinhuoneistoja 12 kpl (1440,0 m²)

Liikehuoneistoja 0 kpl (0,0 m²)
Muita tiloja 12 kpl (72,0 m²)

Tiedot autopaikoista: autokatospaikkoja 12 kpl, piha-autopaikkoja 
12 kpl.

Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Asemakaava, www.laitila.fi

Lisätiedot taloyhtiöstä:
Asunto-osakeyhtiölaista poiketen osakkeenomistaja vastaa hallitsemansa 
huoneiston rakennuksen ja varaston kunnossapidosta kokonaisuudessan, 
sekä piha-alueellaan olevien putkien ja johtojen kunnossapidosta 
kokonaisuudessaan. Kts. yhtiöjärjestyksen 6§.
Lisätietoja:
Vastuu kunnossapidosta käsittää vastuun huollosta,
hoidosta, korjaamisesta, perusparantamisesta ja uudistamisesta sekä
mainittujen toimenpiteiden kustannuksista.
Sellaisen vahingon sattuessa joka korvataan kiinteistövakuutuksesta,
omavastuu veloitetaan kyseisen huoneiston osakkaalta.

*) 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

Tanja Nurmi
Kiinteistönvälittäjä, LKV,LVV,KiAT, Julkinen 
kaupanvahvistaja

Puhelin 040 5092579
tanja.nurmi@op.fi

OP Koti Lounaisrannikko Oy LKV
Keskuskatu 20, 23800 LAITILA
040 5092579

Y-tunnus 1101521-6
16.5.2023 14.47

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


