oh, k, rt, työ/kirj./mh, k, khh, saunaosasto, 2 x erill. kph,
erill. wc, 2 x vh, et, at, var., tekn. tila, 224,0 m², 2 985
000 €
Erillistalo, Helsinki, Marjaniemi, Marjaniemenranta 26 A

Kohdetta myy
Timo Matilainen
Vastaava hoitaja, LKV
Gsm: +358 400 607 332
Huoneistomyynti LKV /
Huoneistotrendi Oy

ENNAKKOMARKKINOINTI! Marjaniemeen rakennetaan kaksi upeaa kivitaloa meren rantaan Arkkitehtitoimisto Pet
Michaelin suunnitelmien mukaan! 6h, k, s, 2 x kph, pihaterassi ja terassiparveke, autotalli kahdelle autolle.
Kokonaispinta-ala 272 m2. Pääilmansuunta etelään merelle. Oma rantatontti. Talot toteutetaan laadukkasti hyvistä
materiaaleista. Maalämpö lattialämmityksellä koko rakennuksessa, myös autotallissa. Sähköauton latausmahdollisuus. Optiona
hissi, takka olohuoneeseen ja ulkoporeamme. Yhteinen 25 metriä pitkä laituri. Tuleva RS-kohde, valmistuu alustavasti v. 2021
aikana. Marjaniemenranta 26 A.
Lisätiedustelut Timo Matilainen 0400 607 332, timo.matilainen@huoneistomyynti.com.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7969301

Velaton hinta:

2 985 000 €

Sijainti:

Helsinki Marjaniemi
Marjaniemenranta 26 A, 00930
Helsinki

Myyntihinta:

2 985 000 €

Neliöhinta:

13 325,89 € / m²

Tyyppi:

Erillistalo (Huoneisto)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

oh , k , rt , työ / kirj. / mh , k , khh ,
saunaosasto , 2 x erill. kph , erill.
wc , 2 x vh , et , at , var. , tekn. tila

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

224,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

48,0 m²

Kokonaispinta-ala:

272,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Sisäpinta-ala 224 m2 + tekninen
tila 4 m2 + varasto 6 m2 + autotalli
38 m2

Kerrokset:

/2

Rakennusvuosi:

2021 (Uudiskohde)

Vapautuminen:

Vapautuminen sopimuksen
mukaan.

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Parveke:

Asunnossa on parveke

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Kohteen kuvaus:

Optiona takka olohuoneeseen, hissi eteiseen ja ulkoporeamme.
Lattialämmitys kauttaaltaan koko asunnossa, myös autotallissa.
Sähköauton latausmahdollisuus autotalissa. Terasseille tulee laudoitus.
KNX-järjestelmä. Rannassa kaistale vesijättöä mitä saa käyttää
kaupungin luvalla. Ranta tullaan ruoppaamaan. Yhteinen 25 metriä pitkä
laituri. Ajo pihalle oman sähköportin kautta. Rakennukset varustetaan
jäähdytyksellä. Tuleva RS-kohde. Rakentaja pidättää oikeuden
muutoksiin.

Asunnon kunto:

Hyvä

Lisätietoja kunnosta:

Uusi

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Maalämpö

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Kivi

Katto:

Kattotyyppi: tasakatto

Keittiön kuvaus:

Induktioliesi, liesituuletin, astianpesukone, jääkaappi, pakastin.
Laadukkaat koneet ja kalusteet, tiedot huonekortissa myöhemmin.

Kylpyhuoneen kuvaus:

kaksi erillistä kylpyhuonetta suihkulla ja wc:llä, laatoitus molemmissa

Saunan kuvaus:

oma sauna, pesuhuoneessa amme ja kaksi suihkua. Saunasta
merinäköala. Tilat laatoitettu.

Kodinhoitohuoneen
kuvaus:

Kuvaus: paikat pesukoneelle ja kuivausrummulle, pesuallas ja työtaso
sekä pyykkikaappi.

Olohuoneen kuvaus:

Lattiat parkettia tai laattaa valinnan mukaan. Seinät maalattu.
Liukuovesta käynti terassille.

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lattiat parkettia tai tekstiilimattoa valinnan mukaan.

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Kiinteistö Oy Kesäasunto

Taloyhtiöön kuuluu:

Hissi

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta.

Tontin koko:

1 999,0 m²

Tontin omistus:

Oma

Kaavoitustiedot:

Viranomainen

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Lähellä. Koulut: Lähellä.

Liikenneyhteydet:

Hyvät.

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

4

Näkymät:

neljään ilmansuuntaan, pääsuunta etelään merelle

Ranta:

Oma ranta
Rannan tyyppi: Meri

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.

