tupakeittiö+5 mh+psh+s+2wc, 96,5 m², 67 000 €
Omakotitalo, Jämsä, Keskinen, Riistapolku 2

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

Vuonna 1984 rakennettu yksikerroksinen koti suojaisalla ja rauhallisella omalla 1120 neliön tontilla. Tilaa on isommallekin
perheelle tai miksei vaikka loma-ajan viettoon. Tämä kohde on heti vapaa. Autotalli ja varastotilaa rakennettu talon
toiseen päätyyn. Jämsän keskustan palveluihin on matkaa n. 2 km ja esim. kouluihin n. 3 km. Himoksellekin vain 6 km.
Remonttitaitoiselle! Varaa oma esittelyaikasi.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

684508

Myyntihinta:

67 000 €

Sijainti:

Jämsä Keskinen
Riistapolku 2, 42100 Jämsä

Kiinteistövero:

261,00 € / vuosi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Lisätietoja maksuista:

Kiinteistövero: 261
Hulevesimaksu vuonna 2020 40 €.

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

tupakeittiö + 5 mh + psh + s + 2wc

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

96,5 m²

Kokonaispinta-ala:

127,5 m²

Kerrokset:

1

Vapautuminen:

Vapautuu: Heti

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Asunnon kunto:

Tyydyttävä

Lisätietoja kunnosta:

Tyydyttävä

Energialuokka:

D (2018)

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Sähkö. Suora sähkö, ilmalämpöpumppu, varaava takka.
Ilmalämpöpumpun toiminnasta ei ole varmuutta.

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Puu
Pintamateriaali: Keittiön lattia on osittan laatoitettu, osin laminaattia ja
seinissä on puolipaneli/tapetti. Makuuhuoneiden lattiat ovat joko
muovimattoa tai laminaattia, seinät on tapetoitu tai maalattu. Saunan ja
pesuhuoneen lattiassa on muovimatto, pesuhuoneen seinät on
laatoitettu, saunan seinissä on paneli. Vessoissa on myös
muovimattolattiat ja seinissä muovitapetti.

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti. Katto on vuotanut v. 2016, kosteusjälkiä näkyy
makuuhuoneen kattopanelissa, kattoa on paikattu tuolloin väliaikaisesti
ja vuonna 2018 katto on korjattu vuotokohdalta. Aluskate on asennettu.

Keittiön kuvaus:

Tupakeittiössä on jääkaappi, sähköliesi, liesituuletin, mikroaaltouuni,
astianpesukone ja kaapistot.

Kylpyhuoneen kuvaus:

Saunassa on sähkökiuas, kylpyhuoneessa suihku, kaksi erillistä wc:tä,
peilikaappi ja allaskaappi wc:ssä, toisessa wc:ssä myös
pesukoneliitäntä. Toinen pesukoneliitäntä saunan pukuhuonetilassa.
Kosteissa tiloissa on lattialämmitys.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

182-10-11-1

Tontin pinta-ala:

1 120,0 m²

Lisätietoa tontista:

Maapohjan tyyppi: Tontti

Tontin nimi:

,

Lisätietoja
rakennusoikeudesta:

Kokonaisrakennusoikeus 200,0 m2. kaavan mukaan

Kaavoitustiedot:

Asemakaava, rakennuslupa.
Lisätietoja kaavoituksesta: Jämsän kaupunki, kaavoitus

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.

