
Hyväkuntoinen puutalokaksio kahdessa 
kerroksessa. Rauhallinen paikka sisäpi-
halla keskustan tuntumassa. Puulat-
tiat, maalatut seinät, kaakeloitu tilava 
kylpyhuone ja erillinen WC alakerrassa. 
Yläkerran makuuhuoneessa kattoikkuna 
ja näkyvissä alkuperäiset kannatinpalkit. 

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 
on 21m2 ajalta, jolloin asuntoon kuului 
vain hellahuone. Asunnon pinta-alaa ei 
ole tarkistusmitattu ullakkokerroksen 
rakentamisen jälkeen, joten pinta-ala 
voi olla hiukan ilmoitettua suurempi tai 
pienempi. Asuinneliöihin ei ole laskettu 
yläkerran matalaa tilaa (alle 160cm), jota 
on yhteensä n.6m2.  

PUISTOKATU 17b
20100 TURKU
Puutaloasunto, 49 m2

Tupakeittio, mh, kph, wc

:



Tietoja huoneistosta

Yhtiöjärjestyksen mukaan: 1h ja 21 m2

Osakenumerot: 19

Yleiskunto: hyvä.

Vapautuu: Tarvittaessa 2 viikkoa kau-
pasta

Keittiö: jääkaappi-pakastin (n. v. 2000), 
kaapistot antiikkitammea, liesituuletin 
(aktiivihiili), astianpesukone, sähköliesi.

Kylpyhuone: suihku, pk-liitäntä, seinät ja 
lattia laattaa, lattialämmitys, bidesuihku.

Erillinen WC: Seinät laattaa ja lautaa, 
lattia muovimattoa, bidesuihku.

Lattiat: lautaa, laminaattia (yläeteinen), 
laattaa (alaeteinen)

Seinät: maalatut, tupakeittiössä maalattu 
puolipaneeli.

Säilytystilat: Komerot, kaapit, maalattiai-
nen kellari/alusta.

Antenni: kaapeli-tv.

Tietoja taloyhtiöstä

Nimi: Rakennus- ja Asunto-osakeyhtiö 
Puistokatu 17 b.

Valmistumisvuosi: 1911 .

Asuntojen lukumäärä: 18 kpl

Liike- ja muut huoneistot: 6 kpl

Yhteiset tilat: Pesutupa, ei pesukonetta.

Pysäköinti: pihalla autopaikkoja asuk-
kaille, ei varattuja.

Tontti: oma, pinta-ala 2110 m2

Lisätietoja: Kellareihin ei rakennus-
oikeutta. C-talon pääty on talonmiehen 
(entinen isännöitsiijä) mukaan joskus 
painunut savimaan vuoksi. Seuranta on 
osoittanut, että painuma ei ole pahentunut 
vuosikymmeniin.

Lunastuspykälä: Taloyhtiön osakkailla 
lunastusoikeus asuntoon 14 vrk:n sisällä 
kaupoista

Lämmitys: sähkö

Rakennusmateriaali: hirsi/puu, peltikatto

Suoritetut korjaukset: Ikkunat uusittu 
1982, ulko-ovet uusittu 1987, peltikate 
uusittu A-rakennukseen ja C-rakennuk-
seen vuosina 1994-2002. Viimeisin ul-
komaalaus (A-rakennus) 1995. Kaikki 
korjaukset eivät ole isännöitsijän tiedossa 
yhtiön puutteellisen dokumentoinnin 
vuoksi aikaisemman hallinnon aikana.

Tulevat korjaukset: Rakennusten ul-
kopintojen maalaus ja piharakennuk-
sen peltikaton uusiminen vuonna 2012. 
Tämän huoneiston osuus kustannuk-
sista 4500€. Rahoitusvastiketta (62,25€/
kk) aletaan kerätä keväällä 2012. C-talon 
kattoa huolletaan syksyllä 2011 ajoittaisten 
vuoto-ongelmien vuoksi.

Isännöitsijä: Isännöitsijätoimisto Mikko 
Aro Oy. www.mikkoaro.fi, 02 279 9999  

Huolto: Talonmies Jari Viherkoski.

Hintatiedot ja asumiskustannukset

Myyntihinta: 114 830,28 €

Velkaosuus: 169,72 € (ns. katonkor-
jauslaina)

Velaton hinta: 115 000,00 €

Hoitovastike: 63,50 € / kk

Rahoitusvastike: 13,00 € / kk (Tämän 
yhtiölainan maksu loppuu kesällä 2012. 
Ks. uuden lainan tiedot kohdasta “tulevat 
korjaukset”)

Yhtiövastike yhteensä: 76,50 € / kk

Sähkölasku: (lämmitys ja käyttösähkö) n. 
90 € /kk. Kulutus vuosittain 8 000 - 10 000 
kWh

Vesimaksu 14,50€ /kk per henkilö.

Kaapeli-TV -maksu 6,87€/kk 

Kunnostustyöt huoneistossa 
2006 – 2011 

Alakerta: Alakerran seinien maalaus 
(remonttiässä, valkoinen / Helmi-kalus-
temaali, vaaleanvihreä), portaikon sei-
nien maalaus (remonttiässä, valkoinen), 
yläeteisen laminaattilattia (aiemmin muo-
vimatto), WC:n hanan vaihto uuteen, keit-
tiön altaan ja hanan uusiminen. 

Yläkerta: Yläkerran sisäkaton maa-
laus (Tikkurilan Paneelikatto Valkoinen), 
kylpyhuoneen kaappien maalaus (Helmi-
kalustemaali). Kylpyhuoneen ovien koris-
telistat. 

Alaeteinen: seinien tapetointi lasi-
kuitutapetilla, maalaus remonttiässällä, 
listojen vaihto, uudet portaat, lattian 
laatoitus (aiemmin muovimatto) 

Alusta/kellari: alapohjan lisäeristys, 
vedensekoittajan vaihto uuteen, vesiput-
kien lisäeristys, vesiputken lämmitys-
kaapelin asennus, alustan lattian tasoitus 
ja päällystys sepelillä, lämminvesivaraajan 
tukeminen (varmuustoimenpide) ja 
ruostesuojaus. 

Uusia varusteita: WC:n lasihylly, 
pyykinkuivausteline, tiskikone ja tur-
vakaukalo, naulakko, leivinlauta, hylly 
mikroaaltouunille. 

Yhteystiedot 
Heidi Popova
044 588 2243
heidimaaret@gmail.com


