Suomussalmi Naamajärvi tontti 9-1 - plot, 19 200 €
Vapaa-ajan tontti, Suomussalmi, Alavuokki, Keskisentie 88

Kohdetta myy
LKV Rantamökki Oy
Vesipääskyntie 2 B, 90540 Oulu
Puh: +358 400 184884

In English after Finnish
Upea mäntykangas rantatontti Suomussalmen Naamajärven rannalta!
Silvestica Estate Naamajärvi tontti 9-1 on yksi hienoimmista tarjolla olevista rantatonteista. Tontti on kauniisti harjanteiden
reunustama naapurin ja tien suuntaan, kovaa hiekkapohjaista ja suuri puustoista mäntykangasta. Ranta on kovapohjainen ja
sopivan loiva lapsillekin.
Halutessasi voit ostaa lisäksi myös tonttiin rajoittuvaa lisämaata!
Ehdottomasti tutustumisen arvoinen tontti, jollaisia on todella harvoin tarjolla!
Tietoja ranta-asemakaavasta
Suomussalmi Poutionjärven ranta-asemakaavan tontit sijaitsevat Kainuun komeissa maisemissa, viehättävien Naamajärven
etelärannalla ja Poutionjärven pohjoisrannalla.
Poutionjärven ranta-asemakaavan tonttien koot vaihtelevat 5 100 ja 7 000 neliömetrin välillä. Tonteilla on kokonaisrakennusoikeutta
230 kerrosneliömetriä. Alueelle on rakennettu tiet.
Tontit ovat omaan rauhaan ja korpimaisemien lumoon ihastuneiden toivekohde. Suomussalmen laajoilla valtionmailla on myös
erinomaiset mahdollisuudet metsästykseen.
Tonteilta on matkaa Suomussalmen kaupunkitasoiseen keskustaan noin 50 kilometriä. Matka Ouluun on noin 240 ja Kajaaniin noin
140 kilometriä.
Lisätietoja tonteista voi kysyä numerosta 0400 184 884. Rakentamisesta voi kysyä tarkempia ohjeita Suomussalmen kunnan
rakennusvalvonnasta.
Katso tarkemmat tiedot sivun lopussa olevien linkkien kautta.
--Gorgeous holiday house plots by peaceful Suomussalmi Naamajärvi lake.
Silvestica Estate Naamajärvi lake plot 9-1 is one of the finest plots available. The plot is beautifully lined with ridges in the direction
of the neighbor and the road, with a hard sandy bottom and old pine trees. The beach is hard-based and suitable for children.
If you wish, you can also buy additional land next to the plot!
Rarely for offer, absolutely worth to check and see!

About the building plan:
The plots are located on south side of Naamajärvi lake and most of them on south side of Poutionjärvi lake.
The areas of the plots are between 5 100 - 7 000 m2. Each plot does have 250 m2 building rights.
There are also several hundreds of thousands of hectares state owned forest in Suomussalmi.
The distances to Suomussalmi town centre is about 50 km, to City of Oulu about 240 km and town of Kajaani 120 km.
For more information on this and other plots, construction and area services, please see the links at the end.
If you have anything to ask, don't hesitate to call +358 40 5578487.

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9659768

Velaton hinta:

19 200 €

Sijainti:

Suomussalmi Alavuokki
Keskisentie 88, 89600
Suomussalmi

Myyntihinta:

19 200 €

Tyyppi:

Vapaa-ajan tontti

Kohteen selite:

Suomussalmi Naamajärvi tontti 9-1
- plot

Kohteen lisätiedot

Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

777-403-21-3

Tontin tyyppi:

Rantatontti

Tontin pinta-ala:

5 100,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

Kumpareinen mäntykangas, loiva kovapohjainen ranta. -- Hilly, big pine
trees, a good beach also for children.

Rakennusoikeus:

230,0 m²

Kaavoitustilanne:

Ranta-asemakaava

Kaavoitustiedot:

Poutionjärven ranta-asemakaava
-Poutionjärvi lake building plan

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Lähikauppa 10 km, Suomussalmi kaupunkitason palvelut 50
km -- nearest food store Ala-Vuokki 10 km, Suomussalmi city-level
services 50 km

Liikenneyhteydet:

Oma auto, Kajaanin lentoasema 120 km, Kontiomäen rautatieasema
100 km -- Own car, Kajaani airport 120 km, Kontiomäki railway station
100 km

Muut lisätiedot
Rannan tyyppi: Järvi
kova, loiva pohja -- gently sloping beach, sandy bottom
Vesistön nimi: Naamajärvi
Lisätietoja:

Suomussalmi Fi
Suomussalmi En
Rakennusvalvonta
Raatteentie
Rantamokki.fi
Retkikartta fi
retkikartta en

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.

