
Kohdenumero 535222

Mansikkaniementie 8
Saarijärvi, 

93,0 m²/107,0 m²
Omakotitalo, 3h, k, wc, ph, s

Kov. 1950
Mh. 60 000,00 €

Energialuokka E2018

Omakotitalo hyvällä 
sijainnilla
Mansikkaniemen suositulta asuinalueelta myyntiin kodikas 
1950-luvulla rakennettu omakotitalo, jota on vuonna 1978 
laajennettu. Talon lisäksi tontilla on vanha sauna- / 
varastorakennus.
1241 neliöinen tontti, jonka laidalla kiertää pensasaita. 
Pihassa on muutamia istutuksia sekä puita. Piha on tasainen 
ja suurimmaksi osaksi nurmikkoinen.  Nurmikolla on hyvin 
tilaa lapsien tai lemmikkien leikeille ja miksei myös muille 
harrastuksille!
Puurunkoinen talo, jossa on kaksi kerrosta + pieni kellari. 
Alakerrassa keittiön ja olohuoneen lisäksi ovat eteinen, 



Mansikkaniementie 8
43100 SAARIJÄRVI 

erillinen wc sekä pukuhuone, pesuhuone ja sauna. Talon 
molemmin puolen on kuistit. Takapihan puoleiselta kuistilta 
aukeaa kaunis näkymä pihapiiriin. Yläkerrassa on kahden 
makuuhuoneen lisäksi ullakkotilaa. Kahden makuuhuoneen 
ansiosta kohde soveltuu hyvin pariskunnalle tai pienelle 
perheelle.
Sähkölämmitystä avustaa keittiössä oleva puuhella sekä 
yläkerran toisessa makuuhuoneessa oleva uuni. 
Olohuoneeseen on mahdollista asentaa tulisija (takkavaraus).
Kohde on hyvällä sijainnilla, sillä keskustaan on noin puoli 
kilometriä eli palvelut ovat kävelyetäisyydellä. 
Mansikkaniemen uimarannalle on vain parisataa metriä. 
Kohde vapautuu nopeallakin aikataululla seuraavalle asujalle.
Vuosien varrella on mm. uusittu ikkunat (v. 1989) ja 
huoltomaalattu julkisivu (v.2021). Talo on perussiisti mutta 
esim. pesutilat olisi hyvä remontoida lähiaikoina. Kohteeseen 
on tehty kuntotarkastus kesäkuussa 2022.
Olisiko tämä sinun uusi koti? Varaa esittelyaika, niin käydään 
yhdessä tutustumassa.

Päivi Peltoaho, puh. 040 701 1537, paivi.peltoaho@op.fi
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Kohdenumero 535222

93,0 m²/107,0 m²
Omakotitalo, 3h, k, wc, ph, s

Hintatiedot
Myyntihinta: 60 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Kiinteistövero: n. 166,00 e / vuosi
Lisätiedot: Normaalit omakotitalon asumiskustannukset. 

Kaupanteon yhteydessä varainsiirtovero 4 %, 
ellei ole ensiasunnon ostaja.
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Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 93,0 m² *) Muut tilat: 14,0 m²
Kokonaispinta-ala: 107,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Asuintilojen pinta-ala on ilmoitettu 

kerrosalana. Ei tarkastusmitattu.
Käyttöönottovuosi: 1950
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Asuinrakennus
Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia: 2
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu, Ulko- ja sisäseinät puurunkoisia. 

Välipohja ja yläpohja puurakenteisia.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Maanvarainen perustus. Antura ja sokkeli 

betonia. Alapohja rossipohja / betonilaatta.
Salaojat: Ei tietoa
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö.
Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys, Keittiössä puuhella. 

Yläkerran toisessa makuuhuoneessa 
uuni/takka.
Nuohous tehty 27.6.2022.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: E2018. Energiatodistus laadittu 27.6.2022 ja se 

on voimassa 10 vuotta. Energiatodistus 
nähtävillä välittäjän kautta.

Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: Rakennus on valmistunut vuonna 1952 ja sitä 

on laajennettu 1978.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: 1978 Laajennus sekä vesi- ja viemäriputkien 

uusiminen
1989 Ikkunat uusittu
Seinien sisäpuolinen lisälämmöneristys
2000- luvun alussa vanhan osan peltikatto 
uusittu
2021 julkisivun huoltomaalaus

Muut rakennukset: Pihassa vuonna 1950 rakennettu 
saunarakennus. Puurakenteinen 
kokonaisalaltaan 49 neliöinen rakennus, jossa 
varastotilaa ja sauna pukuhuoneineen.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, sähköliesi, liesituuletin sekä 

kaapistot ja kiinteät valaisimet.
Sauna/kph/wc: Saunassa sähkökiuas. Pesuhuoneessa suihku, 

lavuaari ja pesukoneliitäntä. Vessassa wc-
istuin, lavuaari sekä peilikaappi. Kiinteät 
valaisimet.

Pintamateriaalit: Kaikissa tiloissa lattiapinnoitteina on 
muovimatto. Seinät ovat lastulevyä, jotka ovat 
tapetoitu tai maalattu. Pesuhuoneessa seinillä 
on muovitapetti. Saunan seinät on paneloitu.

Säilytystilat: Kellari, vintti, ulkovarasto
Muu varustus: Antennijärjestelmä. Takkavaraus, 

Olohuoneeseen mahdollisuus asentaa tulisija. 
Istutukset.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet. Naulakko. 
Lämminvesivaraaja, kellarissa.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila. Tasainen tontti, jonka laidalla kiertää 

pensasaita. Pihapiiri tasaista nurmikenttää.
Tilan nimi ja rekisterinro: TONTTI NO 16, 37:16
Kiinteistötunnus: 729-408-37-16 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Saarijärvi/Mansikkaniemi
Tontin/pihapiirin kuvaus: Tasainen asemakaava- alueen tontti. Tontin 

laidalla kiertää pensasaita ja pihapiirissä on 
muutamia istutuksia sekä puita.

Maapohjan pinta-ala: 1 241 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:

Kiinteistö
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava (ohjeellinen tonttijako), 

yleiskaava, rakennuslupa/Saarijärven tekninen 
toimisto.

Käytetty rakennusoikeus: 160 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Saarijärven tekninen toimisto
Kiinnitykset: 0,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Ranta: Ei rantaa.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:
Lähipalvelut: Saarijärven keskustaan noin 500 m. 

Keskustassa kaupat, pankit, kirjasto, uimahalli 
jne.
Halpahalli ja Lidl n. 2 km päässä.
Terveyskeskukseen n. 1,2 km.

Koulut: Keskustassa esikoulusta lukioon
Päiväkoti: Keskustassa
Muu: Mansikkaniemen uimaranta n. 200 m päässä.

*) Kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen asuinpinta-alaa ei ole mitattu 
nykyisin käytettävän huoneistoalan laskemismenetelmän mukaisesti 
(standardi SFS 5139) eikä asuinpinta-alaa ole sittemmin tarkistusmitattu. 
Tämän vuoksi asuinrakennuksen ilmoitettu asuinpinta-ala saattaa poiketa 
merkittävästi todellisesta huoneistoalasta.



 

Ota yhteyttä

Päivi Peltoaho
Myyntipäällikkö, LKV, YKV

Puhelin 040 701 1537
paivi.peltoaho@op.fi

OP Koti Keski-Suomi Oy LKV
Kauppakatu 3, 43100 SAARIJÄRVI
010 256 6525

Y-tunnus 0636041-0
21.3.2023 11.25

Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %).


