480 000 €
Vapaa-ajan tontti, Kittilä, Kittilä, Utsuvaarantie 1

Kohdetta myy
Jaakola Juha
Toimitusjohtaja, LKV,
kaupanvahvistaja
Gsm: 0400 676 088
Kiinteistönvälitys Jaakola LKV [A]

UtsuLevi on suunniteltu edustustason asumiseen. Alueen kaavoituksessa on kunnioitettu ympäröivän luonnon arvoja.
Korkealle tunturin rinteelle, juuri puurajan suojiin sijoitetuilta UtsuLevin tonteilta avautuvat upeat näkymät alas tunturia
reunustavaan jokilaaksoon sekä kymmenien kilometrien päässä siintäviin naapurituntureihin. Levitunturia kiertävältä
yhdystieltä nouseva Utsuvaarantie kaartuu pehmeästi kohti Levitunturin huippua, nousten aina lähes 400 metrin korkeuteen.
UtsuLevi is designed for exquisite living. The planning of the area respects the values of the surrounding countryside. High on the
slopes of the fell, just within the tree limit, the UtsuLevi plots witness fantastic views on the river valley below bordering the fell and
the distant neighbouring fells tens of kilometres away. The Utsuvaarantie road that rises from the road circling the Levi Fell gently
winds its way towards the summit, reaching a height of nearly 400 metres.

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9520265

Velaton hinta:

480 000 €

Sijainti:

Kittilä Kittilä
Utsuvaarantie 1, 99130 Sirkka

Myyntihinta:

480 000 €

Tyyppi:

Vapaa-ajan tontti

Vapautuminen:

Heti vapaa.

Kohteen lisätiedot
Vesihuollon kuvaus:

kunnan vesijohto
Lisätietoja: Vesi- ja viemäriliittymät yhteensä 42 euroa/k-m2 (Levin
Vesihuolto Oy hinnasto 1.7.2015 / www.levikeskus.fi/vesihuolto/). Ostaja
vastaa liittymiskustannuksista.

Viemäri:

kunnan

Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

261-405-27-21

Tontin tyyppi:

Tasamaatontti

Tontin pinta-ala:

9 190,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

Tontilla neljä rakennuspaikkaa, joilla jokaisella rakennusoikeutta 300
m2. Tontti myydään määräalana. Tontin arvioitu koko on noin 9190 m2.
Tontin koko tarkentuu lohkomistoimituksessa. Lohkomiskustannuksista
vastaa ostaja.

Tontin nimi:

Loma-Kaira / Kortteli 800

Rakennusoikeus:

1 200,0 m²

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Pääasiallisin julkisivumateriaali höylähirsi. Kaavamerkintä RM 1/2 k I u
1/3. Katso lisätiedot kaavakartta ja rakentamistapaohje. Lisätietoja
antaa Kittilän kunta.

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Kaikki Levi alueen palvelut, katso lisätiedot www.levi.fi.

Liikenneyhteydet:

Hyvät, mm. lentokentälle 20 km.

Muut lisätiedot
Lisätietoja:

Utsuvaara I asemakaavakartta
Utsuvaara I rakentamistapaohjeet

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.

