Kalliotie 7
Järvenpää, Loutti

175,8 m²
Kohdenumero 530036

Paritalo, 5h,k,th,s,2xwc,vh,ulkovarasto

PT-koti Loutissa,
MAALÄMPÖ, junalle n. 1,2
km.
Ihana tunnelmallinen koti Loutissa, luonnon ympäröimänä,
mäntypuiden katveessa, kallion syleilyssä. Olohuoneen
ikkunasta näkyy Tupalantien tornitalolle ja Tuusulanjärven
ranta-alue löytyy kävelymatkan päästä. Jos maisema ja
sijainti ei yksin vielä riitä, niin kodin materiaalivalinnat, tilojen
jako ja värimaailma tekee lopullisen vaikutuksen.
Lapset, lemmikkit, etätyö, harrastukset, kodinhoito ja
kokkaus - kaikki käy täällä kuin leikiten. Kodissa on sopivassa
suhteessa uutta ja vanhaa. MAALÄMPÖ ja varaava takka,
vastike sisältää lämmityksen ja veden.

Kov. 1976
Mh. 368 000,00 €
Vh. 368 000,00 €
Energialuokka C2018

Kalliotie 7 A
04400 JÄRVENPÄÄ, Loutti
Paritalon tonttiosuus on jaettu karttaliittessä selkeisiin osiin.
Asut kuin omakotitalossa. Pihamaalta löytyy useita
laudoitettuja terassialueita. Takapihalla on n. 35 m2
laudoitus ja valokatteen suojaa. Takapiha rajoittuu
Rakettipuistoon. Ja Harjulan upea elokuussa avattu kampus
(alakoulu ja päiväkoti) 5 min. kävellen, n. 400 m päässä!
Tämä koti täytyy nähdä ja kokea paikan päällä.
OP Koti Uusimaa Oy LKV, puh. 010 254 2700,
opkoti.jarvenpaa@op.fi

Kalliotie 7 A
04400 JÄRVENPÄÄ, Loutti

175,8 m²
Paritalo, 5h,k,th,s,2xwc,vh,ulkovarasto

Kohdenumero 530036

Hintatiedot
Myyntihinta:
Osuus yhtiölainasta:
Velaton hinta:
Maksuehto:
Lainaosuus maksettavissa:

Asumiskustannukset
368 000,00 €
0,00 €
368 000,00 €
Käteinen

2 093,29 €/m²
0,00 €/m²
2 093,29 €/m²

Hoitovastike:
Rahoitusvastike:
Yhtiövastike yht:
Muita kustannuksia:
Lisätiedot:

250,00 €/kk
/kk
250,00 €/kk
Yhtiökokous 29.5.2022 päätöksellä
hoitovastike on 250 e/hsto/kk ja tarvittaessa
lisävastiketta niin, että kulut menevät
huoneistojen kesken puoliksi. Vastiketta
perittiin keskimäärin 303,71 e/kk. Vesimaksu
sisältyy vastikkeeseen. Huoneston A
käyttösähkö 5069 kWh/v. Yhtiökokouksen
päätöksellä hoitokulut jaetaan huoneistojen
kesken puoliksi. Yhtiön vastikeperintä poikkeaa
yhtiöjärjestyksen 5 §:stä.

Kalliotie 7 A
04400 JÄRVENPÄÄ, Loutti
Huoneiston tiedot
Omistusmuoto:
Asuintilojen pinta-ala:
Kokonaispinta-ala:
Pinta-alan tietolähteet:
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot:
Kunto:
Kerros/kerroksia:
Parveke:
Terassi:
Piha:

Ikkunat ja näköalat:
Vapautuminen:
Huoneistossa tehty
muutostöitä:

Huoneistossa tehty
kuntotarkastuksia:

Asbestikartoitus:
Viat ja vahingot:
Vahingon korjaus:
Lisätietoa huoneistosta:

Omistus
175,8 m² *)
Muut tilat: 8,0 m²
183,8 m²
Yhtiöjärjestyksen mukainen
Järvenpään kaupungin lupatarkastaja päätös,
käyttötarkoituksen muutos 21.9.2011.
Loppukatselmoitu 4.10.2016. Ulkovaja.
1 - 146 (146 kpl)
Hyvä
1-2/2
Ei
On
Itä, etelä ja länsi. Huoneiston piha-alueella on
kalliota, kunttaa ja nurmea, pihakivetystä,
laudoitetttuja terassialueita (alapihalla n. 35
m2), perennoja, villiviiniä, köynnöshortesiaa ja
Serpiankuusiaitaa.
Keittiön ikkunat länteen, olohuoneen ikkunat
itä/etelään.
Sopimuksen mukaan
Kyllä. Huoneistokortti kunnossapito- ja
muutostöistä 1.7.2010 jälkeen.
- 2012 Vaihdettu portaat (Lappiporras Oy),
uusittu alakerran lattiavalu ja lattialämmitys
(takkahuone ja saunaosasto), takkahuoneen ja
komeron lattialaatat, kylpyhuoneen ja saunan
lattia- ja seinälaatat, saunan panelointi,
alakerran sähkötyöt (sähkökeskus, kalusteet,
johdot, saunan kiuas) 2012-2016, alakerran
LVI-suunnittelu, alakerran putkityöt 20122013.
- 2013 Asennettu alakerran vessaan seinä
WC (seven), uusittu takka alakertaan (Tulikivi).
- 2014 Muutettu vanha sauna
asuinhuoneeksi, puhkaistu seinään ikkunan
reikä, asennettu laminaattilattia valun päälle,
uusittu ikkunat (Pihla-ikkunat), asennettu
keskuspölynimuri.
- 2015 Uusittu yläkerran wc:n lattialaatta,
tapetoitu ja maalattu seinät.
- 2016 Asennettu yläkerran eteiseen
rättipatteri.
- 2018 Keittiöremontti: uusittu keittiön kaapit,
vesikalusteet, liesitaso ja uuni, purettu vanha
parketti, tilalle vinyylikorkki, yläkerran
makuuhuoneet: asennettu vinyylikorkki,
maalattu ja tapetoitu seinät.
- 2019 uusittu etupihan terassi.
- 2020 uusittu takapihan terassi.
- 2022 alakerran askarteluhuoneessa
havaitun maakosteuden kuivatus.
- 2022 kuvattu osittain salaojaputket
(askarteluhuoneen ja lämmityshuoneen
seunustalta lähtevät).
Kuntotarkastus. Raksystems 5/2022. A&J
Pump service Oy, kuvausraportti: salaojien
toiminnallinen kunto.
Tarkastusraportti Hyvinkuivaus Oy, tiivistelmä:
Toukokuussa 2022 tehdyssä asunnon
kuntotarkistuksen yhteydessä, löydetty
kohonneita kosteuksia alakerrasta yhdeltä
ulkoseinältä 2,5 metrin matkalta, kosteus
maakosteutta.
Tämän jälkeen talon ulkopuolelle uusittu
salaojitus, sokkelin patolevyt uusittu, maa
aines vaihdettu.
Alakerran huoneessa ollut kastuneella alueella
koneellinen kuivaus 18.7.2022. – 9.8.2022.
Välisenä aikana.
11.8.2022. Tehdyissä mittauksissa todettu
huoneen betonirakenteet pinnoitus kelpoisiksi,
kuivaus työ valmis.
Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994
eikä asbestikartoitusta ole tehty
Muita erityisiä vahinkoja, vikoja tai puutteita,
Piipun juuresta valui vettä 2019.
Pientä vesivalumaa huomattiin eteisessä,
piipun juuresta kattoa korjattiin
itseliimautuvalla bituminauhalla.
Kuntotarkastus 5/2022 jälkeen:
- Pesuhuone ja sauna: suositellaan
vesijohtojen kiinnittämistä. Tehty.
- Alakerran wc: suositellaan vesijohtojen ja

Huoneiston tiedot
sekoittajan kiinnittämistä ja vedenpoistoreijän
tekemistä. Tehty.
- Ilmanvaihto: suositellaan
korvausilmaventtiilien asentamista tarpeen
mukaan. Vetovex Oy on asentanut yläkerran
mh:t ja oh. Myyjä on asentanut alakerran
kulmahuoneeseen tuloilmaventtiilin ja
poistoilmaventtiilin.

Varusteet
Keittiö:

Sauna/kph/wc:

Pintamateriaalit:

Säilytystilat:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kaapistoina vanhoja puukaapistoja ja uusia
Juvin-puukaapistoja. Saarekkeessa on liesi ja
liesituuletin. 2018, pakastekaappi 2018,
induktioliesi 2018, liesituuletin 2007,
astianpesukone. Keittiön kaapistot uusittu
2018.
Sauna, sähkökiuas, kylpyhuoneessa 2 kpl:tta
suihkuja, lavuaari ja kaapistoja,
pesukoneliitäntä. Erillinen wc molemmissa
kerroksissa. Lattialämmitys: takkahuone,
sauna, kph ,käytävä ja pikkuwc alakerrassa.
Keittiö: seinät maali/maalattu paneli/välitilana
laatta ja lattiat vinyylikorkki (2018). Olohuone:
seinät maali/tapetti, lattiat maali (Betolux
Aqua parketin päälle). Makuuhuone 1: seinät
maalattu lauta/tapetti, lattiat vinyylikorkki.
Makuuhuoneet 2-3 ja askarteluhuone: seinät
maali/tapetti, lattiat laminaatti/vinyylikorkki.
Sauna: seinät paneli, lattiat laatta.
Kylpyhuone: seinät laatta, lattiat laatta (2012).
Wc: seinät maali/tapetti, lattiat laatta.
Vaatehuone, ulkovarasto, kaapistoja
Irralliset vaatekaapit, keittiön iso kaappi
kuuluu kauppaan. Sälekaihtimet. Verhotangot.
Naulakko. Keskuspölynimuri. Varaava takka.
Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone.
Huvimaja, jossa grillikotasisustus.

Muut tiedot
Lähipalvelut:
Liikenneyhteydet:
Koulut:
Päiväkoti:

Prismakeskus n. 700 m, Kaakkolan
lähikauppa n. 300 m.
Rautatieasema tietä myöten n. 1,2 km.
Kävellen n. 15 min.
Harjulan koulu n. 200 m.
Loutin päiväkoti n. 950 m.

Luovutusrajoitukset/lunastus
Muut käyttö- tai
luovutusrajoitukset:

Ei

Yhtiön tiedot
Nimi:
Käyttöönottovuosi:
Rakennusmateriaali:
Kattotyyppi ja kate:
Lämmitysjärjestelmä:
Lämmönjakojärjestelmä:
Ilmanvaihtojärjestelmä:
Energialuokka:
Kiinteistön hoidosta
vastaa:
Isännöitsijä:
Taloyhtiössä on:
Peruskorjaukset:

Asunto Oy Kalliopari
1976
Kivi.
Tasa, kerabit.
Maalämpö, Varaava takka.
Vesikiertoinen patterilämmitys.
Koneellinen poisto (ohjaus liesituulettimesta).
C2018. Todistuksen laatimispäivä 1.6.2022.
Viimeinen voimassaolopäivä 1.6.2032.
Osakkaat.
Yhtiön edustaja Riikka Fagerlund p. 044
5331100
Yhteisantennijärjestelmä, lämmityshuone 10,8
m2.
Kiinteistössä suoritetut kunnossapito- ja
muutostyöt:
1989 Huopakatteen päälle laitettu
kumimassakate.
2003 Autotallin ovi uusittu sähkökäyttöiseksi
kauko-ohjattavaksi (B-asunnon omistus).
2005 Puu- ja metalliosien huoltomaalaus.

Kalliotie 7 A
04400 JÄRVENPÄÄ, Loutti
Yhtiön tiedot

Päätetyt remontit:
Muut tiedossa olevat
korjaustarpeet:

Muut tiedot taloyhtiön
kunnosta:
Tontin pinta-ala:
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2):
Tiedot autopaikoista:

Kaavoitus/lisätietoja antaa:

2008 Vaihdettu öljylämmitys
maalämpöpumppuun, uusittu
pääsisäänkäyntien ovet.
2009 Uusittu kattoikkunat.
2010 Uusittu alapihan, parvekkeen ja terassin
ulko-ovet.
2012 Siirretty lämpöpumppu ja vesivaraaja
entiseen öljysäiliöhuoneeseen.
2013 Putket huoneiston A-remontin
yhteydessä huoneiston A sisäpuolelta, sekä
huoneisto A omat että huoneistoon B
menevät putket. Putket korjataan huoneiston
omalla kustannuksella.
2014 Maalattu katon valkoiset pellit.
2015 Huoneiston B autotallin ulkoseinän,
sisääntulon portin, portaiden ja katoksen
korjaus/maalaus. Huoneiston B katon sivun
puuosien osittainen uusiminen ja
maalaaminen.
2021 Lämpöpatterin asennus
lämmityshuoneeseen.
2022 Ilmastointiaukot lämmityshuoneeseen,
asennettu patolevyt, salaojaputket ja -kaivot.
Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta,
esitetty yhtiökokouksessa 29.5.2022.
Suunnitellut kunnossapito- ja muutostyöt
2022-2026:
- Vesikatteen, katon pellityksien ja katon
reunan puuosien uusiminen: katon kuntoa
tarkkaillaan, pellitykset ja puuosat uusitaan
kattoremontin yhteydessä.
- Huoneistojen huippuimurit: uusitaan
tarpeen vaatiessa.
- Päävesiputki: uusitaan tarpeen vaatiessa tai
kun kaupunki uusii vesiputket kiinteistön
sululle asti.
- Perusmuurin vedeneristys: tarkkaillaan,
uusitaan tarpeen vaatiessa.
- Julkisivun elementtisaumat: tarkkaillaan,
uusitaan tarpeen vaatiessa.
- 2022 Salaojat: tilataan kuvaus.
Käynnistettävien toimenpiteiden suunnittelu,
toteutus ja rahoitus päätetään
yhtiökokouksissa erikseen.
1 526 m² Tontin omistus: Oma
Asuinhuoneistoja 2 kpl (337,4 m²)
Liikehuoneistoja 0 kpl (0,0 m²)
Muita tiloja 2 kpl (40,0 m²)
Autotalleja tai hallipaikkoja 2 kpl,. Huoneiston
A- käytössä on kaksi etupihapaikkaa.
Autotallipaikat ovat osakkeina ja huoneiston
B-hallussa.

Asemakaava, Järvenpään kaupunki
Lisätiedot taloyhtiöstä:
Yhtiökokous 15.7.2022:
4. Päätettiin tilata koko taloyhtiötä koskeva perusmuurien vedeneristyksen
korjausurakka:
Urakka sisältää patolevyjen asentamisen, salaojaputket ja -kaivot, maaaineksen vaihtamisen salaojasepeliin, vanhojen maa-aineksien poisviennit.
Lisätietoja:
Yhtiöjärjestyksen 4 § Kummankin huoneiston hallintaan kuuluu
yhtiöjärjestyksen liitekarttaan merkitty piha-alue. Huoneistojen hallintaan
kuuluvan piha-alueen asianmukaisesta huollosta ja puhtaanapidosta
vastaa ko. osakkeenomistaja kustannuksellaan.
Yhtiöjärjestyksen 14 § Osakkeenomistaja on velvollinen itse pitämään
huoneistonsa kunnossa niin, että hän huolehtii ja kustantaa huoneistonsa
korjaustyöt itse. Joskus keväisin on hetken muurahaisia nähtävissä.
*) 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
OP Koti Uusimaa Oy LKV
Järvenpää
Puhelin 010 254 2700
opkoti.jarvenpaa@op.fi

Helsingintie 18, 04400 JÄRVENPÄÄ
010 254 2700
Y-tunnus 0821497-8

2.1.2023 13.47

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

