5h+k+kph+s+2xwc, 171,0 m², 125 000 €
Omakotitalo, Punkalaidun, Sarkkila, Uuden-Pouruntie 10

Kohdetta myy
Stenfors-Kouhia Sanna
LKV, KiAT, Yrittäjä
Gsm: 0400 413 405
Sp-Koti | Kiinteistönvälitys KotiElo
Oy LKV

'Terve metsä, terve vuori,
terve metsän ruhtinas.
Täss?on poikas uljas nuori,
esiin käy hän voimaa täys
kuin tuima tunturin tuuli'
Aleksis Kivi (1866 Kanervala)
Metsän reunassa vuonna 1990 rakennettu talo omalla 5000 neliön tontilla odottaa uusia asukkaitaan!
Ihanassa pihapiirissä mahtuu lapset temmeltämään, aikuiset puuhastelemaan ja pikku lemmikitkin elämään.
Vuonna 2010 rakennettu ulkorakennus on noin 90 neliötä ja vaikka se ei ole lämmin niin säilytykseen se on erinomainen. Tai
kesällä voi vaikka suulitanssit ystäville pitää.
Lisäksi löytyy grillauspaikka, kasvihuone vieressä olevine pottumaineen, puutarhavaja ja koirankoppi! Siellä on Hallinkin hyvä
haukkua!
Itse kodissa on lämmin tunnelma!
Yläkerrassa kolme makuuhuonetta, kylpyhuone, sauna, vessa ja takkahuone, josta kulku katetulle terassille. Siellä on mukava
sateisellakin säällä vilvoitella löylyjen jälkeen! Kahdella makuuhuoneella on lisäksi kulku parvekkeelle.
Alakerrassa on keittiö, olohuone ruokailutilalla, kodinhoitotilat, vessa ja vaatehuone. Sekä autotalli.
Sijainti on rauhasta pitävälle oiva! Takapihalta alkaa metsä ja etupihalta aukeaa peltomaisema. Vain yhdellä sivulla on rajanaapuri.
Kuitenkin uusi asfalttitie kulkee vieressä, jossa katuvalojen loisteessa kulku käy hyvin lasten kouluun minne matkaa vain noin 1,5
kilometriä. Pitäjän palveluihin matkaa noin kolme kilometriä.
Tampereelle hurautat noin tunnissa!
Mikäli kaipaat isoa omakotitaloa maaseudun rauhassa niin tervetuloa tutustumaan tänne!
Näinä ikävinä koronan aikoina pidän vain yksityisnäyttöjä ja toivon Sinun saapuvan paikalle terveenä! Joten ota rohkeasti yhteyttä
ja sovi oma aikasi!
Myynti/Arviointi
Sanna Stenfors-Kouhia
Kiinteistönvälittäjä, KiAt, Yrittäjä
0400 413 405
Sp-koti Sastamala / Kiinteistönvälitys KotiElo Oy LKV
sanna@spkoti.fi

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20572315

Velaton hinta:

125 000 €

Sijainti:

Punkalaidun Sarkkila
Uuden-pouruntie 10, 31900
Punkalaidun

Myyntihinta:

125 000 €

Kiinteistövero:

539,72 € / vuosi

Tiemaksu:

100,00 € / vuosi

Lisätietoja maksuista:

Tiehoitomaksu n.100€/v. Jäteastia
9,81€/krt Finska ja Loimi-Hämeen
jätehuolto 31€/v. Sähköä kulunut
nykyisillä omistajilla vain
9.000Kwh/v. mutta se tarkoittaa
lämmityksessä puiden käyttöä!

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

5h + k + kph + s + 2xwc

Huoneita:

5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

171,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

58,5 m²

Kokonaispinta-ala:

229,5 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu ja
ne saattavat heittää oleellisesti
nykystandardien mukaisesta
laskentatavasta!

Kerrokset:

2

Rakennusvuosi:

1990

Käyttöönottovuosi:

1990

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tulisija:

Takka,
Alakerrassa varaava ja yläkerrassa tunnelmatakka

Asuntoon kuuluu:

antenni

Asunnon kunto:

Tyydyttävä

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta
Tilataan myöhemmin

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Vesikierto/puukattila, kaksi ilmalämpöpumppua

Vesihuollon kuvaus:

oma vesijohto

Viemäri:

saostuskaivo

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaalit: puu, tiili
Rakennusmateriaali: puurunko ja tiilivuoraus

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Harjakatto/Aumakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti

Keittiön kuvaus:

Alkuperäinen. Uusittu liesi ja uuni myöhemmin. Ns. kylmiö viallinen,
mahdollisesti korjattavissa.
Lattiamateriaalit: laminaatti
Seinämateriaalit: maalattu
Työtaso: laminaatti
Varusteet: astianpesukone, liesituuletin
Liesi: keraaminen
Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin, kylmiö

Kylpyhuoneen kuvaus:

Seinämateriaali: kaakeli
Lattiamateriaali: laatta
Varusteet: suihku
Kylpyhuone uusittu v. 2016 vesivahingon yhteydessä

WC-tilojen kuvaus:

Lukumäärä: 2
Yläkerran vessaa remontoitu vesivahingon yhteydessä v.2016
Alakerran wc on alkuperäinen.
Seinämateriaalit: kaakeli, muovi, puu
Lattiamateriaalit: laatta

Saunan kuvaus:

Lattiamateriaalit: laatta
Seinämateriaalit: puu
Sähkökiuas

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Kuvaus: Pohjakuvasta poiketen kodinhoitotila on alakerran
makuuhuoneen paikalla ja kodinhoitohuoneessa on vaatehuone.
Varusteet: keskuspölynimuri, pesukoneliitäntä

Olohuoneen kuvaus:

Olohuoneen yhteydessä on ruokailutila ja varaava takka. Pohjakuvasta
poiketen on myös kulku suoraan keittiöön.
Lattiamateriaalit: parketti
Seinämateriaalit: tapetti

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 3
Yläkerrassa on myöskin takkahuone, josta tarvittaessa saa
makuuhuoneen
Lattiamateriaalit: laminaatti
Seinämateriaalit: tapetti

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

619-425-4-241

Tontin tyyppi:

Rinnetontti

Tontin pinta-ala:

5 000,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

Osin rinteinen tontti tarjoaa monenmoista puuhaa. Pihatieltä pääsee
kahta reittiä Uuden-Pouruntielle. Pihassa kasvaa puita, pensaita ja
valmis kasvimaakin löytyy!

Tontin nimi:

Metsola

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Sastamalan kaupunki, rakennusoikeus

Kaavoitustiedot:

Sastamalan kaupunki

Rakennukset:

Varasto/liiteri/autotalli noin 90 neliötä rakennettu v.2010 Ei lämmintä
tilaa! Puutarhavaja noin 15m2
talli, vaja

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koulut: Ala-aste, yläaste ja lukio noin 1,5km Palvelut: Pourun
k-supermarket ja postipalvelut sekä pitäjän muita palveluita n. kolmen
kilometrin päässä. Päiväkodit: n.1,5km

Ajo-ohjeet:

Kts. Fonecta reittipalvelut

Muut lisätiedot
Pihan kuvaus:

Pihalle jää mm. grillauspaikka, kasvihuone ja koirankoppi

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.

