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Mannerheimintie 100 A 16, 00250
Helsinki, Töölö
Kerrostalo 54,0 m²
Kohdenumero: 9724007

Hyväpohjainen ja avara koti keskeisellä paikalla kaikkien palvelujen äärellä hissitalossa
Töölössä!
Kodin tyylikäs keittiö on valkoisin korkeakiilto-ovin ja rosterisin kodinkonein varustettu,
jossa kauniit puutasot luovat kontrastia moderniin tilaan. Keittiössä on lisäksi ruokailutila,
jonne mahtuu suurempikin pöytä tuoleineen kauniin ikkunan äärelle. Ruokailutila voidaan
tarvittaessa muuttaa myös makuuhuoneeksi alkuperäisen pohjaratkaisunsa mukaisesti.
Kodin keskipisteenä toimii suuri ja valoisa olohuone, josta pääsee myös parvekkeelle.
Valoa tulviva tunnelmallinen tila on helppo kalustaa monin eri tavoin. Kaksiosaiset kauniit
lasiovet johtavat olohuoneesta hyvänkokoiseen makuuhuoneeseen, josta löytyy
seinänleveydeltä liukuovikaapistoja tarpeellisten tavaroiden ja vaatteiden säilytykseen.
Kodin pesutilat ovat toimivapohjaiset, klassisen ajattomin värein kalustetut ja laatoitetut
sekä varustettu tilaa säästävillä kääntyvillä suihkuovilla. Erillinen wc noudattelee kodin
yhtenäistä ja tyylikästä värimaailmaa sijaiten sisääntuloaulan lähistöllä. Tehokkaasti
toteutetussa kodinhoito/vaatehuoltotilassa on todella runsaasti kaappitilaa sekä pöytätaso
kodinhoidon erilaisille toiminnoille helpottamassa ja nopeuttamassa arkea.
Yhtiössä on putket ja isot remontit tehty, joten tulevaisuuden remonttihuolia ei ole. Tässä
on kotisi, kun etsit hyväkuntoista ja hyväpohjaista asuntoa keskeiseltä paikalta kaikkien
palvelujen ääreltä! Tule ihastumaan! Esittelyt ja lisätiedustelut: Pipsa Honkasalo, 040 552
8832 tai pipsa.honkasalo@remax.fi tai www.pipsahonkasalo.fi 
Tutustu suosituksiini, kun haluat luotettavaa ja laadukasta palvelua kotisi myyntiin:
www.pipsahonkasalo.fi

Pipsa Honkasalo
Myyntineuvottelija, DMS,
KiAT
puh. 040 552 8832
pipsa.honkasalo@remax.fi

Lisätietoja kohteesta:

RE/MAX Classic | Classic Realtors Oy
Louhentie 2, 02130 Espoo, Y-tunnus: 2618906-7
puh. 050 555 0899, classic@remax.fi, www.remax-classic.fi

HINTA
Myyntihinta 358 293,17 €

Velaton hinta 379 000,00 €

Velkaosuus 20 706,83 €

Maksuehto Käteinen, sopimuksen

mukaan esim. kahdessa

erässä

Kohde vapautuu Sopimuksen mukaan

Energialuokka G 2013

ASUMISKUSTANNUKSET
Yhtiövastike yhteensä 447,12 €/kk

Hoitovastike 270,00 €/kk

Rahoitusvastike 177,12 €/kk

Vesimaksu Sisältyy vastikkeeseen

Saunamaksu 0,00 €/kk

Autopaikkamaksu 0,00 €/v

Lisätietoja maksuista Lisävelkaosuus 3313,64 €

17.11.2016 alkaen

sisältyy

rahoitusvastikkeeseen

1.12.2016 alkaen.

HUONEISTO
Omistusmuoto Oma

Hallintamuoto Asunto-osakeyhtiö

Osakesarjojen numerot 712-765

Huoneet 2-3h+k+khh+kph+erill.wc+parv.

Kerros 4/6

Asuinpinta-ala 54,0 m²

Kokonaispinta-ala 54,0 m²



Lisätietoja pinta-alasta Huoneiston pinta-ala on yhtiöjärjestyksen, isännöitsijäntodistuksen ja myyjän ilmoituksen

mukaan 54.0 m². Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa

olennaisestikin huoneiston nykyisen ja rakentamisaikaisen mittaustapojen ja standardien

mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen pinta-ala voi siis olla

yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijäntodistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai

suurempi.

Näkymät asunnosta Urbaanit, mutta suojaisat katunäkymät.

Parveke Tyyppi: sisäänvedetty.

Keittiö Tyylikäs keittiö valkoisin korkeakiilto-ovin ja rosterisin kodinkonein. Kauniit puutasot

luovat kontrastia moderniin tilaan. Varustus: Jääkaappi/pakastin, liesikupu,

astianpesukone, induktioliesi, kalusteuuni. Työtasot: puu. Lattia: parketti. Seinät:

välitilakaakeli, maalattu.

Pesutilat Hyvänkokoinen, klassisen ajattomin värein kalustettu ja laatoitettu pesutila, jossa

tehokkaat kaksiosaiset kääntyvät suihkuovet. Varustus: Suihku, suihkuovet,

pyyhekuivauspatteri, allas, vetolaatikostot, peili, pesukoneliitäntä, lattiakaivo,

lattialämmitys. Lattia: laatta. Seinät: kaakeli.

WC Tyylikäs erillinen wc sisääntulon lähistöllä. Varustus: Peili, allas, wc-istuin, bidee, taso.

Lattia: laatta. Seinät: maalattu.

Kodinhoitohuone Tehokkaasti toteutettu kodinhoito/vaatehuoltotila, jossa todella runsaasti kaappitilaa

sekä pöytätaso. Seinät: maalattu.

Olohuone Kodin keskipisteenä toimiva suuri ja valoisa olohuone, josta pääsy parvekkeelle. Huone

on helppo kalustaa eri tavoin. Lattia: parketti. Seinät: maalattu, tapetti.

Makuuhuone(et) Kaksiosaiset kauniit lasiovet johtavat hyvänkokoiseen makuuhuoneeseen, jossa

seinänleveydeltä liukuovikaapistoja. Lattia: parketti. Seinät: maalattu, tapetti.

Muut tilat Keittiössä ruokailutila, jonne mahtuu suurempikin pöytä tuoleineen kauniin ikkunan

äärelle. Huone voidaan tarvittaessa muuttaa myös makuuhuoneeksi alkuperäisen

pohjaratkaisunsa mukaisesti. Eteisaula on hyvänkokoinen ja tilava.

Säilytystilat Erittäin hyvin säilytystilaa kodinhoitotilan kaapistojen, liukuovikomeroiden sekä muiden

kaapistojen ja laatikostojen ansiosta. Yhtiön tiloissa lisäksi oma lämmin kellarikomero ja

ullakkovarasto.

Muuta kauppaan kuuluvaa Sälekaihtimet missä asennettuna, peili kodinhoitohuoneessa.

Yleiskunto Hyvä.

KIINTEISTÖ- JA YHTIÖTIEDOT
Taloyhtiön nimi Asunto-Oy Mannerheimintie 100

Tontti Oma, 1 418,0 m².

Rakennusvuosi 1939

Käyttöönottovuosi 1939

Rakennusmateriaali Tiili.

Katto Tyyppi: Harjakatto. Kate: Peltikate.

Huoneistot yhtiössä Asuinhuoneistot: 79 kpl (3 596,0 m²). Liikehuoneistot: 10 kpl (731,0 m²).

Lämmitysjärjestelmä Kauko.

Energiatodistus Kyllä. Energialuokka: G2013.

Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidosta vastaa: huoltoyhtiö. Helsingin Kiinteistötalkkarit Oy.

Taloyhtiössä on Kaapeli-tv, urheiluvälinevarasto, kellarikomero, vinttikomero, hissi.

Rakennukseen tehdyt

korjaukset ja remontit

Asuntojen ikkunat, hissien koneistot 1997, vesi- ja viemäriputkistot, lämmönjakokeskus

2000, jätekatoksen rakentaminen ja sisäpihan kunnostus 2004, sähkö- ja teleasennusten

uusiminen 2006 - 2007, IV-kanavien ja korvausilmaventtiilien puhdistus 2011, liiketilojen

ja porraskäytävien ikkunoiden ja ovien uusiminen 2011 - 2012, julkisivu- , parveke- ja

vesikattokorjaus 2013, lukitukset 2014, porrashuoneiden maalaus 2015 - 2016 päätetty

yhtiökok. 27.5.2015, vesikaton maalaus 2016, lainanotto yhteensä 270.000,00 ;

hankeosuudet vahvistettu ja rahoitusvastike 1.12.2016 alkaen.



Tiedossa olevat tulevat

korjaukset ja remontit

Kts. hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle 5 vuodelle.

Isännöitsijän tai vastaavan

yhteystiedot

Kiinteistö-Pailokari Oy, Pekka Mikkola, Topeliuksenkatu 13 A 1. 00250 Helsinki

09-43420150.

Rajoitukset Yhtiöllä ei ole lunastusoikeutta. Osakkailla ei ole lunastusoikeutta.

Kiinnitykset ja lainat Isännöitsijätodistuksen mukaisena päivämääränä 30.9.2016. Lainat: 911 287,63 €.

Kiinnitykset: 2 772 744,00 €.

MUITA TIETOJA
Palvelut Kaikki palvelut lähes kotiovella; kaupat, ravintolat, apteekki ym. . Koulut: Useita kouluja

kävelyetäisyydellä. Päiväkodit: Useita päiväkoteja kävelyetäisyydellä.

Liikenneyhteydet Erinomaiset julkiset liikenneyhteydet; mm. bussipysäkki ja raitiovaunupysäkki, myös

taksitolppa "nurkan" takana.

Kaavoitus Asemakaava

Lisätietoa kaavoituksesta Helsingin kaupunki

Esite luotu: 10.3.2017










