Kalliokatu 15
Karkkila, Vattola

115,0 m²/141,0 m²
Kohdenumero 528779

Idyllinen koti ja viehättävä
puutarha!
Tätä rintamamiestaloa on remontoitu ja laajennettu 2000luvun alussa vastaamaan nykyaikaisemman perheen
tarpeita. Alakertaan on luotu tilava keittiön, ruokailutilan ja
olohuoneen kokonaisuus, jossa perhe voi viettää aikaa
yhdessä. Alakerran lisäsiivessä on kaksi makuuhuonetta,
kylpyhuone sekä kätevä kodinhoitohuone, josta on kulku
viehättävälle terassille.
Yläkerrasta löytyvät aula, pesuhuone, sauna ja tilava
makuuhuone. Iso tontti tuo mukavaa väljyyttä ja tontilla
vanha remonttia kaipaava ulkorakennus.
Nina Uusitalo, puh. 040 661 0582, nina.uusitalo@op.fi

Omakotitalo, 4-5h+k+s

Kov. 1952
Mh. 136 000,00 €
Energialuokka E2018

Kalliokatu 15
03600 KARKKILA, Vattola

115,0 m²/141,0 m²
Omakotitalo, 4-5h+k+s

Kohdenumero 528779

Hintatiedot
Myyntihinta:
Maksuehto:

Asumiskustannukset (keskimäärin)
136 000,00 €
Käteinen

Vesi ja jätevesi:
Puhtaanapito:
Kiinteistövero:
Lisätiedot:

Kulutuksen mukaan.
n. 6 €/tyhjennyskerta.
394,01 €/v.
Ilmoitetut kustannukset perustuvat nykyiseen
kulutukseen ja ne saattavat muuttua
ilmoitetuista käytön mukaan ja voivat siten
olla pienempiä tai suurempia riippuen
asukasmäärästä, asumistottumuksista ja
palvelun tarjoajasta.

Kalliokatu 15
03600 KARKKILA, Vattola
Asuinrakennuksen tiedot

Kiinteistö

Asuintilojen pinta-ala:
Kokonaispinta-ala:
Lisätietoja pinta-alasta:

Maapohjan tyyppi:
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus:
Kunta/kaupunginosa tai
kylä:
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala:
Maapohjan omistus:
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto
rajoitettu:
Käyttö-/luovutusrajoitus:
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi:
Veden laatu ja riittävyys:

115,0 m² *)
Muut tilat: 26,0 m²
141,0 m²
Pinta-alatiedot perustuvat rakennuslupaasiakirjoihin. Muut tilat on kerrosalan ja
huoneistoalan erotus. Lisäksi kaksi
talousrakennusta.
1952-1988-2000
1952

Rakennusvuosi:
Käyttöönottovuosi:
Rakennusluvan mukainen
käyttötarkoitus:
Asuinrakennus. AO Omakotirakennusten tai
muiden enintään kahden perheen talojen
korttelialue.
Kunto:
Kerros/kerroksia:
2
Parveke:
Ei
Vapautuminen:
Sopimuksen mukaan
Vuokrattu:
Rakennusmateriaali:
Puu, Puurunko ja purueristys.
Kattotyyppi/kate:
Harja, pelti. Peltikatto uusittu 2000.
Perustamistapa/ alapohjan
rakenne:
Rossipohja.
Lämmitysjärjestelmä:
Sähkö, Sähköpatterit ja puuhella.
Olohuoneessa takkavaraus.
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä:
Painovoimainen.
Energialuokka:
E2018. Energiatodistuksen viimeine
voimassaolopäivä 24.11.2031.
Lisätiedot rakennuksen
kunnosta:
Pesutiloista poistot.
Laajennukset:
Asuinrakennus rakennettu alunperin 1952 ja
peruskorjattu 1989. Sen jälkeen tehty
laajennusosa vuonna 2000, jossa kaksi
makuuhuonetta, pesutilat ja kodinhoitohuone.
Laajennuksen lopputarkastus 1.6.2004.
Muut rakennukset:
Huonokuntoinen ulkorakennus, jossa vanha
sauna ja varastotiloja. Kaksi kesähuonetta.

Viemäri/jätevesihuolto:
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja
luvat/lisätietoja antaa:
Lisätietoa kaavoituksesta
ja kaavoitustilanteesta:
Käytetty rakennusoikeus:
Lisätietoa
rakennusoikeudesta:
Kiinnitykset:
Muut rasitukset ja
rasitteet:

Kuntotarkastukset:

Varusteet
Keittiö:

Sauna/kph/wc:

Pintamateriaalit:

Säilytystilat:
Muu varustus:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Jääkaappi, erillisuuni kiertoilma, liesitaso
keraaminen, liesituuletin hormiin,
astianpesukone, kaapistot, irralliset
saarekkeet, pöytätasojen materiaali
laminaattia. Keittiö remontoitu kauttaaltaan
vuonna 2003. Keittiöön asennettu
kattolämmitys remontin yhteydessä.
Sauna yläkerrassa, sähkökiuas, kylpyhuone
x2, suihku, peilit, allaskaappi, pesukoneliitäntä
kodinhoitohuoneessa ja yläkerran
kylpyhuoneessa, lattialämmitys, kiinteät
valaisimet.
Keittiö: mäntylautalattia ja seinät tapetoitu.
Olohuone: kaksiosainen olohuone, lattia
muovimattoa ja seinät tapetoitu/maalattu.
Makuuhuone 1: alakerrassa kaksi
makuuhuonetta joiden lattiat lamiaattia ja
seinät tapetti/maali. Makuuhuone 2:
yläkerassa iso makuuhuone, jossa lattia
muovimattoa ja seinät tapetoitu.
Kodinhoitohuone: hyvät säilytystilat, kulku ulos
suojaiselle terassille. Lattia laattaa ja seinät
maalattu. Sauna: yläkerrassa saunan lattia
laataa ja seinät paneelia. Lisäksi
huonokuntoinen, perinteinen ulkosauna.
Kylpyhuone: yläkerran saunan yhteydessä
pesuhuone, kokonaan laatoitettu sekä
alakerran pesuhuone joka kokonaan
laatoitettu. Wc: 2 x wc kylpyhuoneiden
yhteydessä ja erillinen wc alakerrassa.
Kellari
Takkavaraus. Ilmalämpöpumppu, huollettu
8/2020. Istutukset, omenapuita,
marjapensaita, perennoita. Kasvulaatikot.
Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet.
Verhotangot. Naulakko. Lämminvesivaraaja,
alakerran kylpyhuoneessa. Jätesäiliö.

Asbestikartoitus:
Viat ja vahingot:

Tontti.
224-6-36-16
Karkkila/Vattola
2 451 m²
Oma

Ei
Kyllä/kunnan
Lisäksi vanha pihakaivo vaikka puutarhan
kasteluun.
Kyllä/kunnan.
Ei
Asemakaava (sitova tonttijako),
rakennuslupa/Karkkilan kaupungin kaavoitus.
Karkkilan kaupunki
141 m²
Tonttitehokkuusluku e=0,25
0,00 €
Tontin 15 viemäri- ja vesijohtorasite
(oikeutettu) siirtyy tontille 16.
Johtorasite (224-2000-K3)
Toimitus-/päätöspvm: 12.5.2000
Oikeutetut: 224-6-36-16
Rasitetut: 224-6-36-14.
Kosteusmittaus, 2021. Kuntotarkastus, 2021.
Kuntotarkastus Kalliokatu 15, 03600 Karkkila
10.5.2021 /Serviz Oy. Raportin saa
välittäjältä.
Kosteusmittaus Kalliokatu 15, 03600 Karkkila
19.11.2021 /Serviz Oy. Raportin saa
välittäjältä.
Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty
ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole
tehty
Muita erityisiä vahinkoja, vikoja tai puutteita,
Ryömintätilan yläpinta rakennuksen
länsikulmassa noin neliön alueella osittain
läpilaho. Myyjän ilmoituksen mukaan
ulkoeteisen rakentamisen yhteydessä todettu
uuden ja vanhan eteisen välisessä
alajuoksussa lahoamista, osittain korjattu.
Ruokailutilan takapihan puolella olevan
ikkunan alla oleva patteri rikki.
Kuntotarkastusraportissa 10.5.2021 mm.
merkittävimmät tarkastuksessa havaitut
korjaustarpeet liittyivät seuraaviin kohtiin:
Tuulettuvan alapohjan puurakenteiden vauriot
ja muut alapohjan puutteet kuten vesialtaat
alapohjassa (haastattelun mukaan), katon
sadevesien hallinta, yläpohjan puutteellinen
räystästuuletus, ulkoverhouksen puutteet,
puuosien etäisyys vaakapinnasta/maasta
(havaittu lahoa), sokkelin pinnoite, märkätilan
teknisen käyttöiän ylitys ja vesijohtojen
kannakointi.
Kosteusmittausraportissa 19.11.2021 todettu
mm. seuraavaa:
Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan
arvioida tutkitussa rakenteessa olevan
korjaamaton kosteusvaurio. Kosteusvaurio
tulisi korjata siten, että sen mahdollisesti
aiheuttama haitta poistetaan ja
vaurion syntyminen uudelleen ehkäistään.
Rakenteet tulisi kuivattaa ja vaurioituneet
materiaalit poistaa.
Alapohjasta tulevaa alapuolista
kosteusrasitusta tulisi korjausten yhteydessä
pyrkiä ehkäisemään korjaamalla maanpinnan
muotoja ryömintätilassa siten, ettei sinne
pääse missään sääoloissa
lammikoitumaan vettä, sekä varmistumaan
ryömintätilan riittävästä tuuletuksesta.

Kalliokatu 15
03600 KARKKILA, Vattola
Kiinteistö
Tie perille:

Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:

Varainsiirtovero 4%, mikäli ostaja ei ole
varainsiirtoverolain mukainen
ensiasunnonostaja.
Rakennuksesta ei aikakaudelle tyypilliseen
tapaan ole saatavilla
rakennuslupadokumentteja. Tämän vuoksi
esitteen pinta-alatiedot ja rakennus- ja
käyttöönottovuosi voivat poiketa todellisesta.
Kiinnitykset: sähköiset panttikirjat 4 kpl ja
kirjalliset 2 kpl yht: 121.818,79€ luovutetaan
ostajalle vapaina rasitteista kauppahinnan
maksua vastaan.

*) 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
Nina Uusitalo

OP Koti Uusimaa Oy LKV

Kiinteistönvälittäjä, LKV

Vihdintie 3, 03100 NUMMELA
010 254 5206

Puhelin 040 661 0582
nina.uusitalo@op.fi

Y-tunnus 0821497-8

3.1.2023 15.42

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

