Karhuntie 10
Hämeenlinna, Puistonmäki

76,0 m²
Kohdenumero 690509

Kerrostalo, 3h+keittiö+kph+vh+parveke

Nyt on edukas ja
siistikuntoinen koti
Mukavalla paikalla Puistonmäessä siistiksi remontoitu koti
hyvässä hoidetussa yhtiössä. Talossa isoja remontteja tehty.
Yhtiön korjaukset tehty hoitolainalla, joten yhtiövastike on
täysin vähennyskelpoinen vaikkapa vuokratulosta. Hyvä
kohde vaikka sijoittajalle. Pienellä sijoituksella kiinni
muuttovalmiiseen kotiin.
OP Koti Etelä-Häme Oy LKV, puh. 010 254 9007,
opkoti.hameenlinna@op.fi

Kov. 1975
Mh. 39 000,00 €
Vh. 39 000,00 €
Energialuokka E2013

Karhuntie 10 A 7
13600 HÄMEENLINNA, Puistonmäki

76,0 m²
Kerrostalo, 3h+keittiö+kph+vh+parveke

Kohdenumero 690509

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

Asumiskustannukset
39 000,00 €
0,00 €
39 000,00 €
Käteinen

513,16 €/m²
0,00 €/m²
513,16 €/m²

Hoitovastike:
Rahoitusvastike:
Yhtiövastike yht:
Muita kustannuksia:

541,12 €/kk
7,12 €/m²/kk
/kk
€/m²
541,12 €/kk
7,12 €/m²/kk
Vesimaksu 32,00 €/hlö/kk, saunamaksu 9,00
€/kk, autopaikka 10,00 €/kk

Karhuntie 10 A 7
13600 HÄMEENLINNA, Puistonmäki
Huoneiston tiedot
Omistusmuoto:
Asuintilojen pinta-ala:
Kokonaispinta-ala:
Pinta-alan tietolähteet:
Lisätietoja pinta-alasta:
Osakenumerot:
Kunto:
Kerros/kerroksia:
Parveke:
Terassi:
Ikkunat ja näköalat:
Vapautuminen:
Huoneistossa tehty
muutostöitä:
Asbestikartoitus:

Yhtiön tiedot

Omistus
76,0 m² *)
76,0 m²
Yhtiöjärjestyksen mukainen
328 - 395 (68 kpl)
Tyydyttävä
3/3
Hissi: Ei ole
On
Ei
mukava metsäinen maisema molemmin
puolin huoneistoa
Heti
Kyllä. kaikki pinnat ja kalusteet uusittu.
Kodinkoneet käyttämättömiä. Pesuhuonetta ei
ole uusittu.
Kohde on valmistunut ennen vuotta 1994
eikä asbestikartoitusta ole tehty

Varusteet
Keittiö:

Sauna/kph/wc:
Pintamateriaalit:

Säilytystilat:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Jääkaappipakastin uusi, sähköliesi uusi,
kaapistot uudet kaapistot, kiinteät valaisimet,
kaikki keittiön vesikalusteet ja sähköt
päivitetty.
Kylpyhuone, suihku, amme, peilit,
pesukoneliitäntä, kiinteät valaisimet.
Keittiö: lattiassa vinyylilankku. Olohuone:
lattiassa vinyylilankku. Makuuhuone 1:
lattiassa vinyylilankku. Makuuhuone 2:
lattiassa vinyylilankku. Kylpyhuone: lattiassa
muovimatto, seinät muovipintaista peltiä.
Eteinen: lattiassa vinyylilankku.
Vaatehuone, kellari, jäähdytetty kellari
Kiinteät valaisimet. Verhotangot. Naulakko.
Huoneistossa näkyy kaapeli-TV.

Muut tiedot
Lähipalvelut:
Liikenneyhteydet:
Koulut:
Päiväkoti:

Lähikauppa reilun kilometrin päässä. Tiiriön
palvelut myös lähellä.
bussiyhteydet
Ojoisten alakoulu alle kilometri
alle kilometri

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:

As Oy Hämeenlinnan Karhuntie 10
1975
Betoni.
Tasa, huopa.
Kaukolämpö.
Vesikiertoinen patterilämmitys.
koneellinen poisto
E2013
Huoltoyhtiö.
Hämeenlinnan Isännöintipalvelu Oy
Peltoniemi
Sauna, talopesula, mankeli, jäähdytetty kellari,
vinttikomerot, kellarikomerot,
urheiluvälinevarasto, askarteluhuone, kaapelitv
Yhtiössä tehdyt korjaukset ja tekoajat:
1990 uusittu lämmönvaihdin. 1991 maalattu
julkisivu. 1995 elementtisaumaus ja
betonikorjauksia elementeissä. 1997 vesikate
uusittu. 1998 julkisivut maalaus ja rappaus
sekä ovikatosten uusiminen. 2002 ivputkistojen puhdistus (Ilmapojat Oy). 2003

Päätetyt remontit:

Exec lukosto asennettu (Pihalehto). 2004
löylyhuoneen korjaus (ot). 2004 digi-vahvistin
+ paluusuunta (HPO). 2005 ikkunoiden ja
parvekeovien tiivistys ja käyntikorjaukset sekä
karmien eristys ja lasien kiinnisaumaus. Myös
porrashuoneet tehty (Tapio Nuopponen).
2006 jätekatos rakennettu ((Destacap Oy).
2009 ovipuhelinjärjestelmä uusittu 7/2009
(Sähkö Tawastia Oy, Läykki). 4/2012 Cportaan iv-koneen moottori uusittu (Sähkö
Tawastia Oy).11/2012 tehty porrashuoneiden
maalaus sekä lattialaattojen uusiminen.
3/2013 maalattu kuivaushuone, käytävä,
alakerran wc sekä pukuhuoneet ja uudet katot
pukuhuoneisiin tehty. 8/2013 Ikkunavesipellit
ja ulko-ovet maalattu sekä ph patterit.
(Rakennusmaalaus Tamminen Oy ja Kantolan
Parketti Oy ja Asbestiapu Arreset Oy). 3/2014
kylmiön kompressori uusittu (HKKKH).
6/2014 uusittu kellarin runkolinjan kylmä- ja
kuumavesijohdot komposiittiputkella. Arreset
Oy ja suun./valvonta Kalle Koivula. 6-12/2016
uusittu kaukolämmön alajakokeskus sekä
kaikki patteritermostaatit ja linjasulku- sekä
säätöventtiilit ja tehty
lämmönjakojärjestelmän perussäädön
suunnitelma ja säätötyöt (JM-Putki Oy ja Kalle
Koivula). 3-12/2021 julkisivun maalaus,
sokkelin vesieristys, julkisivun
elementtisaumaus, parvekesaneeraus ja tuli
parvekelasitus sekä vesikatteen ja
kattokaivojen vaakaviemäröinnit uusittu ja
ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen (MVMaalaus Oy, Icopal Katto Oy teki katon ja
parvekekatot, Hml:n Kourupalvelu Oy uudet
syöksyt ja kourut parvekekatoille, Kaskipuu Oy
ikkunat ja parvekeovet, valvonta EteläSuomen Rakennuskonsultit Oy/Mika Jaalama,
Lvi Häme Oy teki uudet kattokaivojen
vaakaviemärit (kattokaivot ja katon alla
vaakaan menevät viemärin on uusittu sekä
noin 50cm pitkä pysty osuus, että uuden ja
vanhan putken liitos on saatu huoneistojen
puolelle) ja JP Vähätalo Oy kattokaivojen
lämmityssähkökaapeloinnit). 4/2021 tehty ivputkiston puhdistus sekä päätelaitteiden pesu
ja iv-koneiden puhdistus ja 10/2021 säätötyö
(Jaka-Air Oy/Kari Palm).
Julkisivusaneerauksen viranomaistarkastus oli
7.12.2021.
Yhtiökokouksessa 17.4.2019 päätettiin antaa
hallitukselle valtuus tilata kuntotutkimus ja
korjaussuunnitelma julkisivun maalauksesta,
sokkelin vesieristys, elementtisaumaus,
parvekeraneeraus ja parvekelasitus, sekä
vesikatteen ja ikkunoiden uusimistöistä, sekä
pyytää urakkatarjouksia 2020 loppuvuonna.
Päätettiin myös suunnittelu- ja
korjausrahoituksen ennakkovarauksesta
60.000 euroa 2019 budjettiin.
Lisähoitovastiketta kerätään
ennakkorahoitukseen 1 euroa/m2 6/19-5/20
kausilta, jolloin kertyy 15498 euroa.
17.4.2019 hallitus valitsi Etelä-Suomen
Rakennuskonsultit Oy:n tekemään em. työt.
Urakkatarjoukset esitetään 22.2.2021
yhtiökokoukselle, jolloin päätetään rahoitus ja
tehdäänkö työt 2021 kesän aikana.
Yhtiökokous 22.2.2021 päätti tehdä 2021
aikana julkisivun maalauksen, sokkelin
vesieristys, julkisivun elementtisaumauksen,
parvekesaneerauksen ja parvekelasitus tulee
sekä vesikatteen ja ikkunoiden ja parvekeovien
uusimisen (ks. tiivistelmä töistä). Rahoitus
hoituu 80000,- euroa säästövaroilla ja 15 v.
pankkilainalla, josta hoitovastikerasitus on
2,42 euroa / m2. Tekee MV-Maalaus Oy ja
valvoo Etelä-Suomen Rakennuskonsultit
Oy/Mika Jaalama.
24.7.2020 havaittu sadevesiviemärin liitoksen
vuoto A 2 putkihormin huoltokanavassa.
Kantaputki Oy korjannut sadevesiputken
liitoksen. A 2 laajasti lattioissa vesivahinkoa ja
keittiön kaappien takana. Pohjola vakuutus

Karhuntie 10 A 7
13600 HÄMEENLINNA, Puistonmäki
Yhtiön tiedot
Muut tiedossa olevat
korjaustarpeet:
Muut tiedot taloyhtiön
kunnosta:
Tontin pinta-ala:
Asuin- ja liikehuoneistot
yht. (kpl/m2):
Tiedot autopaikoista:
Kaavoitus/lisätietoja antaa:
Lisätietoja:

korvaa 600 euron 50% omavastuumäärillä
vähennettynä. Taloyhtiölle tulee kuluja joiden
määrää on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

2 217 m² Tontin omistus: Oma
Asuinhuoneistoja 24 kpl (1291,5 m²)
Liikehuoneistoja 0 kpl (0,0 m²)
Muita tiloja 0 kpl (0,0 m²)
sähköpistokepaikkoja 16 kpl,.
Asemakaava, Hämeenlinnan kaupunki

*) 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 Etelä-Häme Oy LKV
Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 21-23, 13100
HÄMEENLINNA
010 254 9007

Puhelin 010 254 9007
opkoti.hameenlinna@op.fi

Y-tunnus 0857073-7

30.11.2022 14.04

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

