
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMAKOTITALO 118 m² 

EIKANTIE 1, 90800 OULU 



Kotigalleria LKV
08 322 5500
kotigalleria@kotigalleria.fi

Esa Heikkilä
Yrittäjä, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä; LKV

0400-683 208
esa@kotigalleria.fi

Herukka, Eikantie 1, 90800 Oulu

OMAKOTITALO

Tilat 5h+k
Asuinpinta-/kok.ala 118 m², kok.ala 133 m²

5h(4mh+oh)+k+kh+erill.wc+vh+e
t+tk+tekn.tila

Erillisessä rakennuksessa 
autokatos, lämmin autotalli 
(huoltomonttu, 
ilmalämpöpumppu ja kauko-
ohjattava nosto-ovi), sekä 
varasto

Kattotyyppi/kate Harja/pelti
Vapautuminen Vapautuminen sopimuksen 

mukaan

Rakennusvuosi 1978
Kerrosluku 1
Rakennusaine Tiili/puu
Asbestikartoitus Ei

Lämmitys Öljy; vesikiertoiset patterit (kh lattialämmitys sähköllä,öljykattilassa sähkövastukset,autotallissa 
ilmalämpöpumppu

Keittiö Lattia:laminaatti(alla parketti),seinät:maali/kalusteväli laatoitettu, katto: mdf
-liesituuletin, aspk, keraaminen tasoliesi, erillisuuni, jääkaappi-pakastin
jääpalakoneella
-keittiö remontoitu; Puustellin keittiökalusteet -17

Olohuone Lattia: laminaatti,seinät: tapetti, katto: paneeli
-käynti terassille

Makuuhuoneet 1.makuuhuone: lattia:laminaatti,seinät:maali, katto: paneeli
2.makuuhuone: lattia: laminaatti, seinät: maali, katto: maalattu levy
3.makuuhuone: lattia: laminaatti, seinät: maali, katto: maalattu levy
4.makuuhuone: lattia: laminaatti, seinät: maali, katto: maalattu levy

WC Lattia: laatta,seinät:laatta,katto:paneeli
-pesuallas,bidee-suihku,wc-istuin

Kylpyhuoneet Kylpyhuone/khh-tila:lattia:laatta, seinät:laatta, katto: paneeli
-suihku,avattava ikkuna,lattialämmitys sähköllä/patterilämmitys,pesukoneliitäntä

Saunan tiedot Lattia: laatta,seinät:paneeli,katto:paneeli
-sähkökiuas,lauteet haapaa

Korjaukset -autokatos muutettu autotalliksi 1993
-käyttövesiputket uusittu keittiö ennen 2006, erillinen wc n. 2016, kylpyhuone 2016
-pannuhuoneen päivitys 2011
-ulko-ovet uusittu 2012
-talon kengitys vaiheittain 2012 ja 2014
-laminaattilattiat 2012
-kylpyhuone ja sauna remontoitu 2014
-erillinen wc remontoitu 2015
-vesikatto uusittu 2016
-keittiö remontoitu 2017
-asuntokaupan kuntokartoitus 2018
-kylpyhuoneeseen asennettu kanavapuhallin kosteusanturilla
-autotalliin asennettu ilmalämpöpumppu
-autotalliin asennettu kauko-ohjattava nosto-ovi (2 kaukosäädintä)
-pintaremonttia tehty talon ja autotallin puolella 
-öljypoltin huollettu 12/2020
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Kiinteistövero 248,90 €/v

HINTA

Myyntihinta 165 000,00 €
Neliöhinta 1 398,31 €/m²

Muut maksut Vesi,sähkö ja öljy oman mittarin 
mukaan, hulevesimaksu 22,50 
eur/vuosi,  jätehuolto oman 
sopimuksen mukaan

KIINTEISTÖ

Kunta/kaupunki Oulu
Tontin pinta-ala 841,00 m²
Vuokranantaja Oulun kaupunki
Kaavoitustilanne Asemakaava
Kiinnitykset 193 666,31 €
Kiinteistötunnus 564-77-172-7

Tontin omistus Vuokra
Vuokra 337,00 €/v
Vuokra-aika päättyy 2030
Energialuokka E2018
Energiatodistus Kyllä

Ilmanvaihto Painovoimainen, kylpyhuoneessa kanavapuhallin kosteusanturilla

Mikäli rakennus/rakennukset on rakennettu ennen vuotta 1992, jolloin pinta-alan laskemisen perusteet erosivat nykyisen SFS 5139 -standardin mukaisista
perusteista, esitteessä ilmoitetut pinta-alatiedot voivat poiketa nykystandardien mukaan lasketuista pinta-aloista oleellisesti.

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa ja asunnoissa on saatettu käyttää asbestia sisältäviä materiaaleja, rakenteita ja laitteita. Ennen rakenteiden
purkamista vaativien korjausten käynnistämistä on asbestin esiintyminen ja sen vaikutukset korjaushankkeisiin selvitettävä asbestikartoituksella.
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