2h+k+s, 63,0 m², 279 000 €
Paritalo, Joensuu, Keskusta, Sairaalakatu 18 B B1

Kohdetta myy
Tarja Pukkala
Hallintopäällikkö KTM, YTM, LKV
Gsm: 0400577472
SRV Rakennus Oy, Pirkanmaa

Kohteen rakennuspaikka sijaitsee Joensuussa, keskustan ruutukaava-alueella. Asunto Oy Joensuun Sininen Talo on
historiallinen, hirsi hirreltä siirretty ja uudelleen rakennettu asuinrakennus, jossa on kaksi persoonallista, 63 m2:n
suuruista saunallista kaksiota.
Talossa on kaukolämpö, huoneistokohtainen ilmanvaihto, valokuitu ja Elisan kaapeli-TV-liittymä. Oma tontti, (jota hallinnoidaan
viereisen suojelutalon kanssa hallinnonjakosopimuksen perusteella).
Asunnot ovat yksitasoisia. Asuinnoissa on huoneistokohtainen korkeahko (kylmä) käyttöullakko, joka kattaa koko huoneiston alan
ja jonne on käynti eteisestä. Asuntojen pintamateriaalit kunnioittavat tyylikkäästi ja laadukkaasti vanhoja hirsirakentamisen
perinteitä. Asuntojen huonekorkeus on 290 cm.
Asuntoihin kuuluu oma piha ja autopaikka.
-Väliovet ovat puuta. Listoitukset on tehty leveillä koristelistoilla myös ovien ja ikkunoiden ympärille. Katto valkoista helmipanelia.
Sisään ja ulospäin aukeavat puuikkunat perinteistä mallia ja perinteisellä heloituksella.
-Vaaleaksi maalattu puulattia. Pesuhuoneessa ja saunassa laatoitettu lattia.
-Tapetoidut seinät.
-Keittiössä on integroitu astianpesukone, jääpakastinkaappi ja mikro. Keraaminen liesi, rosterinen kalusteuuni.
-Eteisessä peililiukuovikaapistot.
-Saunassa tervaleppäpanelit seinissä, katossa ja lauteissa. Kuituvalot. Sähkökiuas.
- Pesuhuoneessa isot, laadukkaat valkoiset laatat seinissä. Korkea rättipatteri.
Tasokas peilikaappi ja allaskaappi laatikoilla. Kaksi taittuvaa suihkuseinää, jotka auki ollessaan taittuvat seinää vasten.
Asunto Oy Joensuun Sininen Talo sijaitsee Joensuussa, keskustan ruutukaava-alueella. Kohde on historiallinen, hirsi hirreltä
siirretty ja uudelleen rakennettu asuinrakennus, jossa on kaksi persoonallista, 63 m2:n suuruista saunallista kaksiota.
Talossa on kaukolämpö, huoneistokohtainen ilmanvaihto, valokuitu ja Elisan kaapeli-TV-liittymä. Oma tontti. Asunnot ovat
yksitasoisia. Asuinnoissa on huoneistokohtainen korkeahko (kylmä) käyttöullakko, joka kattaa koko huoneiston alan ja jonne on
käynti eteisestä.
Asuntojen pintamateriaalit kunnioittavat tyylikkäästi ja laadukkaasti vanhoja hirsirakentamisen perinteitä. Asuntojen huonekorkeus
on 290 cm.
Asuntoihin kuuluu oma piha ja autopaikka.

Kiinteistövero, kiinteistövakuutus, jätehuolto ja parkkipaikan ja jalkakäytävän aurauksen kulut maksetaan vastikkeessa. Tarkennettu
vastikearvio on 100 euroa/kk. Kaukolämmön, sähkön ja veden mittaus on huoneistokohtainen ja vain omasta kulutuksesta
maksetaan.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7974396

Velaton hinta:

279 000 €

Sijainti:

Joensuu Keskusta
Sairaalakatu 18 B B1, 80100
Joensuu

Myyntihinta:

279 000 €

Neliöhinta:

4 428,57 € / m²

Lisätietoja maksuista:

Kiinteistövero, kiinteistövakuutus,
jätehuolto ja parkkipaikan ja
jalkakäytävän aurauksen kulut
maksetaan vastikkeessa.
Vastikearvio on 200 euroa/kk.
Kaukolämmön, sähkön ja veden
mittaus on huoneistokohtainen.

Tyyppi:

Paritalo (Huoneisto)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

2h + k + s

Huoneita:

Kaksio

Asuintilojen pinta-ala:

63,0 m²

Kerrokset:

1/

Rakennusvuosi:

2020 (Uudiskohde)

Rakennusvaihe:

Muuttovalmis

Vapautuminen:

Heti vapaa.

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Kohteen kuvaus:

Lunastusoikeus: ei ole

Asunnon kunto:

Hyvä

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Kaukolämpö

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Hirsi

Katto:

Auma

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Asunto Oy Joensuun Sininen Talo

Muuta taloyhtiöstä:

Yhteiset tilat: Jätekatos

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta.

Tontin omistus:

Oma

Muut lisätiedot
Auton säilytys:

Pihassa 1 pistokepaikka/huoneisto

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.

