oh+k+5mh+pkh+psh+s+2wc+at, 191,0 m², 85 000 €
Omakotitalo, Jämsä, Hartusvuori, Kämmekkäpolku 5

Kohdetta myy
OP Koti Jämsä Oy LKV
Keskuskatu 11, 42100 JÄMSÄ
Puh: 010 256 2005

Tilava koti, johon mahtuu asumaan isompikin perhe. Yläkerrassa on ison olohuoneen ja keittiön lisäksi kolme
makuuhuonetta. Alakerrassa kahden makuuhuoneen lisäksi toinen oleskeluhuone, sauna ja kylpyhuone, harrastus- ja
varastotilaa sekä autotalli. Rinnetontti sijaitsee lähellä pururataa/valaistuja latuja, Särkijärven uimarantaa ja
matonpesupaikkaa. Jämsän keskustan palvelutkin löytyvät n. 2 km:n päästä.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

650761

Myyntihinta:

85 000 €

Sijainti:

Jämsä Hartusvuori
Kämmekkäpolku 5, 42100 Jämsä

Kiinteistövero:

270,00 € / vuosi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Lisätietoja maksuista:

Kiinteistövero: 270

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

oh + k + 5mh + pkh + psh + s +
2wc + at

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

191,0 m²

Kokonaispinta-ala:

225,0 m²

Kerrokset:

2

Rakennusvuosi:

1979

Käyttöönottovuosi:

1979

Vapautuminen:

Vapautuu: Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asunnon kunto:

Tyydyttävä

Lisätietoja kunnosta:

Tyydyttävä

Energialuokka:

Kohteella ei ole lain edellyttämää energiatodistusta ja sen vuoksi
energialuokka ei ole tiedossa

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkö

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Betoni. Alakerta betonirakenteinen, yläkerta
puurakenteinen, tiili/lautavuoraus.
Pintamateriaali: Tilavassa keittiössä on parkettilattia ja seinissä tapetti,
kaapistojen välitila laatoitettu. Olohuoneessa on myös parkettilattia ja
seinät on tapetoitu. Kaikissa makuuhuoneissa on muovimattolattiat ja
tapetoidut seinät. Saunan lattiassa on laatoitus ja seinissä ja katossa
paneli. Kylpyhuoneen seinät ja lattia on laatoitettu.

Katto:

Auma
Kate: mineriitti. Katto tarkastettu ja pinnoitettu keväällä 2013.

Keittiön kuvaus:

Keittiön varusteet: kylmiö, keraaminen liesitaso ja erillisuuni, liesituuletin
(MUH), astianpesukone, kaapistot, keittiösaareke ja kiinteät valaisimet

Kylpyhuoneen kuvaus:

Saunassa on sähkökiuas, kylpyhuoneessa kaksi suihkua, wc-istuin,
pesukoneliitäntä, lattialämmitys ja kiinteät valaisimet. Lisäksi erillinen wc
yläkerrassa.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

182-4-203-3

Tontin pinta-ala:

832,0 m²

Lisätietoa tontista:

Maapohjan tyyppi: Tontti

Tontin nimi:

,

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Kokonaisrakennusoikeus 200,0 m2. rakennusoikeus käytetty

Kaavoitustiedot:

Asemakaava, rakennuslupa. asemakaava, sitova tonttijako
Lisätietoja kaavoituksesta: Jämsän kaupunki

Rakennukset:

ei muita rakennuksia

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Matkaa Jämsän keskustan palveluihin n. 1,5 km - 2,0 km.
Valaistut ladut ja kesällä pururata lähellä. Särkijärven uimaranta ja
matonpesupaikka n. 500 metrin päässä.

Muut lisätiedot
Ranta:

Ei luokiteltu

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.

