4h+k+khh+s +pl+parvekex3, 151,0 m², 945 000 €
Kerrostalo, Oulu, Heinäpää, Isokatu 87 A

Kohdetta myy
Kaisa Lumiaho
Kiinteistönvälittäjä LKV
Puh: 044 3543505
Gsm: 044 3543505
OP Koti Oulu Oy LKV, Isokatu 14

Heti vapautuvassa upeassa ylimmän kerroksen huoneistossa löytyy tilaa ja avaruutta. Upeat näkymät yli kaupungin
merelle ovat tarkoitettu juuri sellaisille, jotka rakastavat omaa vapauden ja laadukkuuden tunnetta. Vuonna 2018
valmistuneessa huoneistossa sisustusmateriaalit ovat vaalean skandinaaviset sekä avaruus, valoisuus, väljyys ja
esteettömyys kuvaavat huoneiston luonnetta. Lähes uutuuttaan hohtavat parketit ja pinnat saavat upean sävyn auringon loistaessa
sisään tiloihin. Tilavat huoneet ja oma saunaosasto ovat arjen luksusta, johon on mukava palata työpäivän jälkeen. Kesähelteillä
jäähdytysjärjestestelmä huolehti lämmön tasaamisesta. Upea 24 m2 lasitettu terassi merelle päin on myös mahdollista lämmittää
syysiltoina lattialämmityksellä.
Myytävissä on myös kaksi autopaikkaa erillisillä osakkeilla, joihin pääset suoraan hissistä. Autopaikat ovat lisäksi sijoittuneet
hissien läheisyyteen ja toisessa paikassa on mahdollisuus ladata myös sähköautoa.
Tämä rakennus on Oulun korkeimpia ja se antaakin huoneistolle varmasti upeimmat näkymät läpi kaupungin aina merelle saakka.
Puistovahti sijaitsee Oulun kaupungin keskustan läheisyydessä ja se on Arkkitehti Laation suunnittelema ja Skanskan toteuttama
uljas kokonaisuus.
Pyydä yksityisnäyttö.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

676354

Velaton hinta:

945 000 €
(Myyntihinta 368 506,58 € +
Velkaosuus 576 493,42 €)

Sijainti:

Oulu Heinäpää
Isokatu 87 A, 90120 Oulu

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Myyntihinta:

368 506,58 €

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Velkaosuus:

576 493,42 €

Huoneistoselitelmä:

4h + k + khh + s + pl + parvekex3

Neliöhinta:

6 258,28 € / m²

Huoneita:

4 huonetta

Yhtiövastike:

Asuintilojen pinta-ala:

151,0 m²

758,23 € / kk
(Hoitovastike 392,60 € / kk +
Rahoitusvastike 365,63 € / kk)

Kokonaispinta-ala:

175,0 m²
Vesimaksu:

18,00 € / hlö / kk

Kerrokset:

16/16

Rakennusvuosi:

2018

Käyttöönottovuosi:

2018

Vapautuminen:

Vapautuu: Heti

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna, Taloyhtiössä on sauna

Parveke:

Asunnossa on parveke

Parvekkeen kuvaus:

Huoneistossa yksi puolilämmin parveke ja kolme avointa parveketta.

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Kohteen kuvaus:

Muut lisätiedot: Ostaja maksaa varainsiiretoveron 2%
kaupantekotilaisuudessa (ei koske ensiasunnon ostajia).
Puistovahdissa rakentamislainan lyhennykset alkavat 3/2022 jolloin
pääomavastike luonnollisesti muuttuu lainanhoitokuluja vastaavaksi.
Vastikkeen suuruudesta päätetään yhtiökokouksissa 2021/2022. Vielä
ei siis ole tiedossa tuon tulevan vastikkeen suuruus.
Tämän hetken arvio tulevasta pääomavastikkeen tasosta 3/2022 lähtien
on 0,31 - 0,34 e/os/kk, mutta se tarkentuu korkotason mukaan
lähempänä.

Asunnon kunto:

Hyvä

Lisätietoja kunnosta:

Hyvä, Lähes uudenveroinen huoneisto

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Kaukolämpö

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Betoni
Pintamateriaali: Keittiö: Parkettilattia- maalatut seinät ja maalattu katto.
Olohuone: Parkettilattia- maalatut seinät ja maalattu katto. Makuuhuone
1: Parkettilattia- maalatut seinät ja maalattu katto. Makuuhuone 2:
Parkettilattia- maalatut seinät ja maalattu katto. Sauna:
Laattalattia-paneloidut seinät ja paneloitu katto. Kylpyhuone:
Laattalattia-kaakeloidut seinät ja paneloitu katto. Wc: Laattalattiakaakeli/maaliseinät ja maalattu seinä. Kirjastohuone: Parkettilattiamaalatut seinät ja maalattu katto.

Katto:

Kattotyyppi: tasakatto
Kate: Huopa

Keittiön kuvaus:

Jääkaappi, induktioliesi, liesituuletin, mikroaaltouuni, astianpesukone,
kiinteät valaisimet.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc x2, suihku, suihkuseinä,
peilit, peilikaappi, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, kiinteät valaisimet.

Säilytystilojen kuvaus:

Vaatehuone, kellari

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

As. Oy Oulun Puistovahti

Isännöitsijän yhteystiedot:

Kiinteistö Tahkola

Huolto:

Huoltoyhtiö

Taloyhtiöön kuuluu:

Taloyhtiössä on sauna, Hissi

Muuta taloyhtiöstä:

Sauna, kellarikomerot, urheiluvälinevarasto, lastenvaunuvarasto,
pyörävarasto, väestösuoja, tietoliikenneyhteys

Liikehuoneistoja:

2

Tehdyt remontit:

-

Tulevat remontit:

Päätetyt: -

Energialuokka:

C (2013)

Tontin koko:

3 571,0 m²

Tontin omistus:

Oma

Kaavoitustiedot:

Asemakaava.

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Oulun keskustan
lähialuetta, jolloin kaikki Oulun kaupungin palvelut lähietäisyydellä.
Koulut: Useita kouluja lähietäisyydellä. Päiväkoti: Useita päiväkoteja
lähietäisyydellä. Liikenneyhteydet: Julkisen liikenteen busseja lähtee
useita lähietäisyydeltä, Rautatieasema noin 1 km, lentokenttä 9 km,

Muut lisätiedot
Näkymät:

Pääparvekkeen suunta merelle päin etelä-länsi-pohjoinen,
pääparvekkeessa lasitettu sekä lasittamaton parveke, kaksi muuta
parveketta, joista toinen etelän suuntaan ja toinen pohjoisen suuntaan.

Lisätietoja:

Lisätietoja
Toimittajan kohdetiedot

Tämä on Etuovi.comista tulostettu kohteen esittelysivu. Etuovi.comin ilmoituksessa ei ole välttämättä aina kaikkia
tietoja kohteesta. Varmista kohdetiedot asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjän/rakennusliikkeen omasta
myyntiesitteestä.

