5h,k,kph,khh,s,takkahuone,wc, 2xvaatehuone, 120,0
m², 125 000 €
Omakotitalo, Pieksämäki, Siikamäki, Rummukantie 590

Kohdetta myy
OP Koti Suur-Savo Oy LKV,
Pieksämäki
Kauppakatu 2, 76100
PIEKSÄMÄKI
Puh: 010 255 2551

Omassa rauhassa, kuitenkin lyhyen matkan päässä Pieksämäen keskustasta. Upealla omalla puutarhatontilla, laajasti
remontoitu omakotitalo. Tässä kodissa tilaa isommallekkin perheelle. Lisänä lämmin autotalli sekä varasto.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

623710

Myyntihinta:

125 000 €

Sijainti:

Pieksämäki Siikamäki
Rummukantie 590, 77430
Siikamäki

Kiinteistövero:

381,40 € / vuosi

Lisätietoja maksuista:

Kiinteistövero: 381,40
Jätevesisäiliön tyhjennys n. 2
vuoden välein 65€/kerta. Jäppilän
seudun vesiosuuskunnan
perusmaksu 150,58/vuosi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

5h , k , kph , khh , s , takkahuone ,
wc , 2xvaatehuone

Huoneita:

5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

120,0 m²

Kokonaispinta-ala:

174,0 m²

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

1989

Käyttöönottovuosi:

1989

Vapautuminen:

Vapautuu: Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asunnon kunto:

Hyvä

Lisätietoja kunnosta:

Hyvä

Energialuokka:

Myyjä ei ole hankkinut lain edellyttämää energiatodistusta ja sen vuoksi
energialuokka ei ole tiedossa

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkö. /varaava takka (uusittu v.2017)

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Puu. puurunko/tiiliverhous
Pintamateriaali: Keittiö: lattia: vinyylikorkki seinät: maali. Olohuone:
lattia: vinyylikorkki seinät: tapetti. Makuuhuone 1: lattia: laminaatti
seinät: tapetti. Makuuhuone 2: lattia: laminaatti seinät: tapetti.
Makuuhuone 3: lattia: laminaatti seinät: tapetti. Kodinhoitohuone: lattia:
laatta seinät: maalattu lasikuitutapetti. Sauna: lattia: laatta seinät:
paneeli. Kylpyhuone: lattia: laatta seinät: laatta. Eteinen: lattia:
vinyylikorkki seinät: tapetti. Wc: lattia: laatta seinät: laatta. Makuuhuone:
lattia: laminaatti seinät: tapetti. Takkahuone: lattia: vinyylikorkki seinät:
tapetti,laatta.

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti

Keittiön kuvaus:

Jääkaappi, pakastekaappi, erillisuuni, liesitaso (keraaminen),
liesituuletin, mikroaaltouuni, astianpesukone (v.2017), kaapistot (uusittu
v.2011), kiinteät valaisimet, pöytätasojen materiaali mdf.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Sauna, puukiuas (uusittu v.2014), kylpyhuone (remontoitu v.2011),
erillinen wc (remontoitu v.2011), suihku, suihkukaappi, peilit,
allaskaappi, pesukoneliitäntä (kodinhoitohuoneessa), lattialämmitys
(vesikiertoinen kph,s,khh), kiinteät valaisimet.

Säilytystilojen kuvaus:

kaapistot, 2xvaatehuone, lämmin varasto

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

593-448-3-45

Tontin pinta-ala:

9 620,0 m²

Lisätietoa tontista:

Maapohjan tyyppi: Tila

Tontin nimi:

, 3:45

Kaavoitustiedot:

Kaavoittamaton, rakennuslupa. Rakennuspaikalle sallitaan
rakennusoikeudeksi enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta, joka ei
välttämättä ole sama kuin koko tilan alue.
Lisätietoja kaavoituksesta: Pieksämäen kaupunki p. 015 788 2111

Muut lisätiedot
Ranta:

Oikeus vesialueisiin

Lisätietoja:

Toimittajan kohdetiedot

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.

