Kaksi rivitaloa, joissa 23 asuntoa, huoltorakennus ja
varastorakennus, 777,0 m², 380 000 €
Rivitalo, Raahe, Junnilanmäki, Hedbergintie 19

Kohdetta myy
Siuvatti Pasi
Kiinteistönvälittäjä LKV
Gsm: 050 555 5134
Kodinaika Oy LKV

HUOMIO sijoittajat, nyt katse tulevaan!
Raahessa, hyvällä paikalla Junnilanmäellä rivitalokokonaisuus. Raahen keskustaan on matkaa noin 2,5 km. Pyhäjoen
Hanhikivelle vähän reilu 20 km.
Tarjolla on siis yhteensä 23 asuntoa, huoltorakennus ja varastorakennus. Eli kaksi rivitalorakennusta joissa yksiöitä (28 m2) ja
kaksioita (45 m2 ja 56 m2). Rakennukset on rakennettu 1970-luvun alkupuolella.
Lämmityksenä on kaukolämpö, johon on liitytty vuonna 2005. Peruskorjaus rakennuksiin on tehty vuonna 1996, jolloin on uusittu
mm. käyttövesi- ja lämmitysputket, lisätty ikkunoihin sisemmät tuplalasit. Asuntoja on remontoitu vuosien varrella / tarpeen mukaan.
Kiinteistö on omalla 4311 m2:n tontilla. Pihassa autopistokepaikkoja 10 kpl. Huoltorakennuksessa on yhteiset sauna- ja pesutilat
sekä pyykkitupa.
Tällä hetkellä asunnoista on vuokrattu noin puolet ja puolet ovat tyhjillään / heti vapaita.
Soita ja kysy lisätietoja. Myyntiä hoitaa Pasi Siuvatti p. 050 555 5134 pasi.siuvatti@kodinaika.fi
--> HUOM! Tämä kohde on tarjouskauppakohde. Tarjoukset lähtöhinnasta ylöspäin. Kohde myydään eniten tarjoavalle! Annetut
tarjoukset ovat sitovia. Tarjoukset listataan tähän alapuolelle.
--> Lähtöhinta 380.000 €

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20734352

Velaton hinta:

380 000 €

Sijainti:

Raahe Junnilanmäki
Hedbergintie 19, 92150 Raahe

Myyntihinta:

380 000 €

Lisätietoja maksuista:

Tyyppi:

Rivitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

Kaksi rivitaloa , joissa 23 asuntoa ,
huoltorakennus ja varastorakennus

Huoneita:

Ei luokiteltu

Asuintilojen pinta-ala:

777,0 m²

Kokonaispinta-ala:

1 240,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Pinta-alat perustuvat
pohjakuvatietoihin / myyjän
antamiin tietoihin. Pinta-alatiedot
ovat suuntaa antavia ja saattavat
poiketa annetuista tiedoista. Hinta
ei ole pinta-alaperusteinen.

Sähkö, kaukolämpö ja vesi
kulutuksen mukaan. Rakennusten
käyttö-/vuokrausaste vuosien
varrella alle 50 % - 80 %:
kaukolämmön kulutus noin 200
Mwh/vuosi (noin 12.500 €/vuosi),
sähkönkulutus noin 16-23
Mwh/vuosi (noin 5.000-6.000
€/vuosi), vedenkulutus noin
360-490 m3/vuosi (noin 2.000
€/vuosi), jätehuolto noin 1.000
€/vuosi, vakuutusmaksut noin
1.900 €/vuosi, kiinteistövero noin
1.900 €/vuosi.

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

1970

Käyttöönottovuosi:

1970

Vapautuminen:

Muu ehto, Tyhjillään olevat asunnot
heti vapaita, vuokratut asunnot
myydään vuokrattuna.

Asunnon lisätiedot
Asunnon kunto:

Tyydyttävä

Tehdyt remontit:

2005 kaukolämpöön liittyminen. 1996 peruskorjaus (käyttövesi- ja
lämmitysputket, rakennusten väliset lämpökanaalit, sisemmät
ikkunalasit vaihdettu tuplalaseiksi, talotuulettimet, keittiökalusteet,
korvausilmaventtiilit) Pintaremontteja asuntoihin vuosien varrella /
tarpeen vaatiessa.

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta

Asbestikartoitus:

Ei

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Kaukolämpö

Vesihuollon kuvaus:

kunnan vesijohto

Viemäri:

kunnan

Siirtyvät liittymät:

Sähkö-, kaukolämpö, vesi- ja viemärilliittymät siirtyvät.

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaalit: puu, tiili
Seinämateriaalit: Maalattua levyä. Kylpyhuone/wc:eet laattaa.
Lattiamateriaalit: Muovimattoa ja laminaattia.
Kattomateriaalit: Pääosin halteksia / maalattua levyä.
Kylpyhuone/wc:eet puupanelia.

Katto:

Kattotyyppi: pulpettikatto
Kate: Bitumihuopa

Keittiön kuvaus:

Keittokomeroissa / keittiöissä pääosin kaapistot, liesi, talotuulettimet,
jääkaappi.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Kylpyhuone/wc:eissä pääosin wc-istuin, bidesuihku, allas, suihku.
Kaksioissa pesukoneliitäntä.

Saunan kuvaus:

Huoltorakennuksessa sauna, kaksi kylpyhuonetta, kaksi pukuhuonetta,
wc.

Säilytystilojen kuvaus:

Kaikissa asunnoissa kaapistot. Kaksioissa vaatehuoneet.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

678-413-4-164

Tontin pinta-ala:

4 311,0 m²

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Tontin rakennusoikeus on täynnä. Lisätietoja Raahen kaupunki p. 08
439 3111.

Tehokkuusluku:

0,25

Kaavoitustiedot:

Asemakaava (ohjeellinen tonttijako), yleiskaava. Lisätietoja Raahen
kaupunki p. 08 439 3111.

Rakennukset:

Huoltorakennuksessa on yksi asunto, jossa noin 60 m2:tä, 2h, k,
kph/wc, vh. Varastorakennuksessa on yksi asunto, jossa noin 39 m2:tä
1h, kk, kph/wc.

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koulut: Koivuluodon koulu, Ollinsaaren toimipiste (ala-aste; esikoulu +
luokat 1-4) noin 2,5 km, Kummatin toimipiste (ala-aste; luokat 1-6) toimii
tällä hetkellä väistötiloissa osoitteessa Rantakatu 7 G, johon matkaa
noin 3,9 km. Merikadun koulu (yläaste) ja Raahen lukio noin 3 km.

Palvelut: Raahen keskustaan noin 2,5 km. Halpa-Halli ja Kuntokeidas
Vesipekka noin 1,5 km. Päiväkodit: Kummatin päiväkoti noin 1,4 km.
Ollinsaaren päiväkoti noin 2,5 km.
Ajo-ohjeet:

Katso kartta.

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.

