6h, k, halli, aula, lasiveranta/ eteinen, 192,0 m², 227
500 €
Omakotitalo, Inkoo, Torp, Kullbackantie 2

Kohdetta myy
Tea Käyhkö
kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, BA,
MA, DIHR
Gsm: 050 375 8300
Kiinteistömaailma | Bulevardin
Kodit Oy

Kauniiden maalaismaisemien ympäröimänä, sireenipensaiden suojassa, rehevällä tontilla perunamaineen ja
omenapuineen odottaa tämä satavuotias punainen talo uusia omistajiaan!
Heti ulko-oven avattuaan aistii monella tavalla, että on tekemisissä vanhan ja arvokkaan, hyvää ja lämmintä henkeä
huokuvan talon kanssa. Korkeat keskikerroksen huoneet, alkuperäiset peiliovet, pönttöuunien hehkuva lämpö, viehättävät
yksityiskohdat; lasiporstua, puuhella, kierreportaat… Kaikki tämä saa kävijänsä tuntemaan, että tästä talosta ei halua lähteä ihan
heti pois. Tämä harvinainen museoviraston suojelema talo tarjoaa tilat isommallekin perheelle, mutta toimii myös pienemmän
ruokakunnan tarpeisiin. Talon keskikerros on talon sydän keittiöineen, oleskelutiloineen ja päämakuuhuoneineen. Yläkerrasta
löytyy majoitustilaa joko sitten jälkikasvulle tai ystäville. Kellarikerroksesta löytyy tilaa nikkaroijille, varastoijille, uuden
suunnittelijoille… Ja näiden suunnitelmien pohdintoihin löytyy oivat tilat myös kellarikerroksesta - saunatilat takkahuoneineen.
Lämmin etelärinne, jossa maata käännettäväksi ja kalliota ihailtavaksi kätkee taaksensa "runsaudensarven”-metsän marjoineen ja
sienineen.
Talolle ei kauneimmatkaan kuvat tai kuvaukset tee oikeutta, vaan tämä on aistittava itse. PK-seudulta ajat tänne idylliin n. 45 min ja
merellisestä Inkoon keskustasta hetkessä. Varaa aika yksityisesittelyyn, niin voit rauhassa aistia paikan kauneuden ja vetovoiman.
Kuntotarkastus tehty, raportti saatavilla välittäjältä.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

1237457

Velaton hinta:

227 500 €
(Myyntihinta 227 500 € +
Velkaosuus 0 €)

Sijainti:

Inkoo Torp
Kullbackantie 2, 10210 Inkoo

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Myyntihinta:

227 500 €

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Velkaosuus:

0€

Huoneistoselitelmä:

6h , k , halli , aula , lasiveranta /
eteinen

Kiinteistövero:

211,00 € / vuosi

Lisätietoja maksuista:

Sähkönkulutus: n.19.000 kwh
Kiinteistövero: 211 €/v
Vesimaksu: Saostuskaivon
tyhjennys 3-4 krt/v, n. 80 €/krt
Jätehuolto: 170 €/v

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

192,0 m²

Kokonaispinta-ala:

264,0 m²

Kerrokset:

3

Rakennusvuosi:

1922

Käyttöönottovuosi:

1922

Vapautuminen:

Viimeistään 2 kk kaupanteon
jälkeen

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Muuta kauppaan
kuuluvaa:

Verhotangot, istutukset, pönttöuunit 2 kpl, takka (ei varaava), kiinteät
valaisimet, pyykinkuivausteline

Kohteen kuvaus:

Yleisantenni

Asunnon kunto:

Hyvä

Tehdyt remontit:

Ulkoparveke rakennettu 2002

Lisätietoja kunnosta:

Talossa tehty perusteellisempi pintaremontti, sekä mm. keittiö uusittu
1997. Vuosina 2001-2018 maalausta, tapetointia ym. rakennuksen
kuntoa ylläpitäviä remontointi- ja korjaustöitä.

Energialuokka:

Kohteelle ei tarvita energiatodistusta

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Suora sähkölämmitys (patterit)

Vesihuollon kuvaus:

Porakaivo

Viemäri:

Saostuskaivo

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Hirsirunko, lautaverhoilu

Katto:

Satulakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti (konesaumattu)

Keittiön kuvaus:

Jääkaappi, haudutuslevy, kaasuliesi, rasvakeitin, puuhella, uuni, mikro,
astianpesukone, liesituuletin filtterillä
Lattiamateriaalit: Korkki
Seinämateriaalit: Maalattu

Kylpyhuoneen kuvaus:

Sauna, hetivalmis sähkökiuas, mahdollisuus asentaa puukiuas, suihku,
pesukoneliitäntä (pesukoneliitäntä myös takkahuoneessa, jossa
pesukone sijaitsee nyt), kiinteät valaisimet, 2 x erillinen wc: AK
peilikaappi ja allaskaapisto, YK peili, kiinteät valaisimet
Seinämateriaali: Laatta
Lattiamateriaali: Laatta

Olohuoneen kuvaus:

Pönttöuunit 2 kpl: olohuonessa ja keittiön viereisessä huoneessa
Lattiamateriaalit: Puu
Seinämateriaalit: Tapetti

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lattiamateriaalit: Muovi, puu
Seinämateriaalit: Tapetti, maalattu

Säilytystilojen kuvaus:

Vaatehuone, yläkerran kylmä varastotila, kellarikerroksen varastotilat,
autotalli

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Tontin pinta-ala:

2 343,0 m²

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Koska kiinteistö on pieni, niin kunnan viranomaisten mukaan
rakennusoikeudessa pitää huomioida 10% sääntö

Kaavoitustilanne:

Yleiskaava

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koulut: Västankvarns skola (n. 5.2 km), Inkoo-Merituulen koulu (n. 4.5
km) Ruokakaupat: S-Market (n. 3.8 km) Lähipalvelut: Terveyskeskus,
pankki, kirjasto, ravintolat (n. 4.0 km) Päiväkodit: Knattebo Daghem (n.
4.5 km)
Liikenneyhteydet:

Bussi (n. 1.7 km)

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Autotalli

Ranta:

Ei luokiteltu

Tiedustelut:

Tea Käyhkö, p. 050-375 8300, tea.kayhko@kiinteistomaailma.fi

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.

