Kuhmo Viiksimojärvi tontti 3-1 - plot, 15 900 €
Vapaa-ajan tontti, Kuhmo, Viiksimo, Matilantie 82

Kohdetta myy
Huhtala Matti
Metsäasiantuntija myyntineuvottelija
Puh: +358400267179
Gsm: +358400267179
LKV Rantamökki Oy

Upea mäntykangas rantatontti Kuhmon Viiksimojärven rannalta!
Silvestica Estate Viiksimojärvi tontti 3-1 sijaitsee kauniin erämaisen Viiksimojärven länsipäässä ja sillä on länsinäkymä ja
loiva hiekkapohjainen lapsillekin sopiva ranta.
Tontille paistaa ilta-aurinko.
Tietoja ranta-asemakaavasta
Kuhmo Viiksimojärven ranta-asemakaavan tontit sijaitsevat Kuhmon komeissa maisemissa, Viiksimojärven ja Särkisen rannoilla.
Tontit avautuvat koilliseen ja etelään.
Kookkaat tontit vaihtelevat 1,25 ja 1,54 hehtaarin välillä. Tonteilla on kokonaisrakennusoikeutta jopa 250 kerrosneliömetriä. Alueelle
on rakennettu tiet.
Tontit ovat omaan rauhaan ja korpimaisemien lumoon ihastuneiden toivekohde. Kuhmon laajoilla valtionmailla on myös erinomaiset
mahdollisuudet metsästykseen.
Kaikille tonteille saa ostaa lisämaata!
Tonteilta on matkaa Kuhmon kaupungin keskustaan noin 50 kilometriä, Kajaaniin noin 150 km ja Ouluun noin 290 kilometriä.
Lisätietoja tonteista voi kysyä numerosta 0400 184 884. Rakentamisesta voi kysyä tarkempia ohjeita Suomussalmen kunnan
rakennusvalvonnasta.
Katso tarkemmat tiedot sivun lopussa olevien linkkien kautta.
--Gorgeous pine fabric on the shore of Lake Kuhmo's Viiksimojärvi!
Silvestica Estate Viiksimojärvi plot 3-1 is located at the western end of the beautiful wilderness Lake Viiksimojärvi and has a
western view and a gently sloping sandy beach for children.
Some Information About the building plan
The plots of Kuhmo Viiksimojärvi building plan are located in the beautiful scenery of Kuhmo, on the shores of Lake Viiksimojärvi

and Särkinen. Plots open towards northeast and south.
Large plots vary between 1.25 and 1.54 hectares. The plots have total building rights of up to 250 square meters. Roads have been
built in the area.
Plots are a place of hope for those who love their own peace and admire the landscapes. Kuhmo's large state-owned lands also
have excellent opportunities for various outdoor hobbies, fishing and hunting.
You can buy additional land next to your plot!
The road is about 50 kilometers from Kuhmo town center, about 150 kilometers to Kajaani and about 290 kilometers to Oulu.
For more information about the plots and area, don't hesitate to call +358 40 557 8487. You can ask for more detailed instructions
on building supervision in the town of Kuhmo.
See the links at the end of the page for more details!

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9620237

Velaton hinta:

15 900 €

Sijainti:

Kuhmo Viiksimo
Matilantie 82, 88900 Kuhmo

Myyntihinta:

15 900 €

Tyyppi:

Vapaa-ajan tontti

Kohteen selite:

Kuhmo Viiksimojärvi tontti 3-1 - plot

Kohteen lisätiedot

Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

290-416-10-0

Tontin tyyppi:

Rantatontti

Tontin pinta-ala:

14 800,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

Tasainen mäntykangas, loiva hiekkapohjainen ranta. -- Flat pine forest,
a good beach for children.

Tontin nimi:

Tulikangas

Rakennusoikeus:

250,0 m²

Kaavoitustilanne:

Ranta-asemakaava

Kaavoitustiedot:

Viiksimonjärven ranta-asemakaava
-Viiksimonjärvi lake building plan

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Kuhmon palvelut 50 km -- Kuhmo town services 50 km

Liikenneyhteydet:

Oma auto, lentoasema ja rautatieasema Kajaani 140 km -- Own car.
Airport and railway station Kajaani 140 km

Muut lisätiedot
Rannan tyyppi: Järvi
kova, loiva pohja -- gently sloping beach, sandy bottom
Vesistön nimi: Viiksimojärvi
Lisätietoja:

Kuhmo fi
Kuhmon rakennusvalvonta
retkikartta fi
Kuhmo Matkailu
Excursionmap
Rantamokki.fi
Kaavakartta - building plan
Kaavaselostus

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.

