Oh, k, 2 mh,kph, sauna, 2 wc:tä, kh, vh, tilava autotalli,
120,0 m², 398 000 €
Omakotitalo, Hämeenlinna, Lammi, Liisala 38

Kohdetta myy
Harri Partio
Gsm: 0500210700
Kiinteistövälitys LKV
Eurokiinteistöt &
Kiinteistömaisema Oy

Myynnissä kaksikerroksinen omakotitalo yli hehtaarin kokoisella puustoisella tontilla Hämeenlinnan Lammilla Kuohijärven
rannalla.
Tämä ainutlaatuinen kohde soveltuu ympärivuotiseen asumiseen tai kesähuvilaksi. Kiinteistö sijaitsee alle kahden tunnin ajomatkan
päässä pääkaupunkiseudulta hyvien tieyhteyksien varrella.

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 2007 valmistunut kaksikerroksinen, tiilikatteinen lamellihirsi-/ lämpöharkkovalmisteinen omakotitalo.
Rakennuksen kerrosala on 194,5 m2 sekä huoneistoala 171,5 m2. Kiinteistön rakennuspaikka on voimassaolevan yleiskaavan
mukainen RA-alue,
johon on saatu poikkeuslupa vakituiselle asunnolle. Rakennusta kiertää toisessa kerroksessa terassi kaikilla sivuilla.
Keittiössä on kiviset työtasot. Lattiat ovat tammiparkettia ja keraamista laattaa. Saunaosastossa on poreamme. Rakennuksessa on
vesikiertoinen lattialämmitys puulla ja/tai sähköllä. Kiinteistöllä on omat vesi- ja jätevesikaivot.
Rakennuksen pohjaratkaisu tarjoaa mahdollisuuden myös kolmannelle makuuhuoneelle toiseen kerrokseen. Hormin juuressa on
lisäksi varaus takalle tai leivinuunille. Rakennuksessa on hyvät säilytystilat ja varsin iso autotalli.

Kiinteistön erityispiirteitä ovat myös Ekojärvestä virtaava puro, joka laskee Kuohijärveen tontin edustalle, sekä luonnon
muovaamalampi. Oman Kuohijärven rantaviivan lisäksi kiinteistöllä on venepaikkaoikeus alle 100 metrin päässä olevaan
venevalkamaan (RN:o 109-537-1-83).
Kuohijärvi on tunnettu hyvistä ravustus- ja kalastusvesistään. Kuohijärven ekologinen tila on luokiteltu erinomaiseksi. Järven
rantaviivan pituus on 116 kilometriä ja vesiala 35 km2. Kuohijärven vesille houkuttelee liikkumaan myös eri saarista
koostuva Hietasalon virkistysalue, josta löytyy hiekkarantoja, nuotiopaikkoja ja telttailupaikka.

Kohteen sijainti tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, retkeilyyn ja kalastukseen.
Evon retkeilyalue on lähellä ja Evon Niemisjärven virkistys-kalastusalueelle on matkaa n. 6km.
Hämeenlinnan keskustaan on matkaa 42 km, Lahteen 65 km, Tuulosen kauppakeskukseen 17 km ja Lammille 17 km.
Tämä kohde soveltuu erinomaisesti luonnossa liikkumisesta ja rauhallisesta elämäntyylistä pitäville.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

p48746

Sijainti:

Hämeenlinna Lammi
Liisala 38, 16900 Lammi

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

Oh , k , 2 mh , kph , sauna , 2 wc:tä
, kh , vh , tilava autotalli

Huoneita:

4 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

120,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

44,0 m²

Kokonaispinta-ala:

194,5 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Olohuone, keittiö, 2 makuuhuonetta
(pohjapiiroksen mukaan
mahdollisuus 3 makuuhuoneeseen)
, kylpyhuone poreammeella +
sauna, 2 wc:tä (toisessa myös
suihkutila), autotalli,
kodinhoitohuone, vaatehuone,
varasto ja pannuhuone. kerroksia 2
kpl
Pinta-aloja ei ole tarkastusmitattu.

Kerrokset:

2

Rakennusvuosi:

2007

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan.

Myyntihinta:

398 000 €

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Parveke:

Asunnossa on parveke

Asunnon kunto:

Hyvä

Kuntotarkastus:

Tehty 8.9.2020

Energialuokka:

D (2007)

Lämmitysjärjestelmä:

Sähkölämmitys, Puu

Vesijohto:

Kaivo

Viemäri:

Kiinteistöllä on omat vesi-ja jätevesikaivot.

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Hirsi
Lamellihirsi ja betoninen lämpöharkko. Talossa koneellinen ilmanvaihto.

Keittiön kuvaus:

Keittiössä kivitasot ja saareke, astiapesukone, jääkaappi-pakastin, liesi
+ tuuletin
(Parma-keittiö)

Kylpyhuoneen kuvaus:

Kosteissa tiloissa laatta

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

109-537-1-65

Tontin pinta-ala:

10 169,0 m²

Lisätietoa tontista:

Kiinteistöllä on myös venepaikkaoikeus alle 100 metrin päässä olevaan
venevalkamaan (RN:o 109-537-1-83).

Muut lisätiedot
Ranta:

Oma ranta
Rannan tyyppi: Järvi
Kauniit näkymät Kuohijärvelle.

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.

