Pojanluomantie 625
Ilmajoki, Pojanluoma

107,0 m²/168,0 m²
Kohdenumero 508161

Omakotitalo, 3h+tk+ph+wc

Kodikas pieni omakotitalo Ilmajoen Pojanuomalta. Talon
alakerrassa on peräti 3 toimivaa tulisijaa, joten puilla
lämmittäminen hoituu mainiosti sähkölämmityksen rinnalla!
Talon alakerrassa on tilava tupakeittiö, kaksi kamaria, joista
toinen sopii makuuhuoneeksi, tilava eteinen, erillinen WC ja
pesuhuone, jotka on uusittu 2014. Yläkerrassa on kaksi
makuuhuonetta ja säilytystilaa sivukkaissa.
Ulkorakennuksessa on 90-luvulla saneerattu sauna pesu- ja
pukuhuoneineen. Asuinrakennus on kuntotarkastettu ja
raportti on saatavissa välittäjältä.
Seinäjoen- ja Ilmajoen palvelujen löytyvät vain 15 min.
automatkan päästä.

Kov. 1953-1988
Mh. 64 000,00 €
Energialuokka Ei lain
ed. e-tod.

Pojanluomantie 625
60760 POJANLUOMA, Pojanluoma
OP Koti Etelä-Pohjanmaa Oy LKV, puh. 010 254 7110,
opkoti.seinajoki@op.fi

Pojanluomantie 625
60760 POJANLUOMA, Pojanluoma

107,0 m²/168,0 m²
Omakotitalo, 3h+tk+ph+wc

Kohdenumero 508161

Hintatiedot
Myyntihinta:
Maksuehto:

Asumiskustannukset (keskimäärin)
64 000,00 €
Käteinen

Sähkö:
Vesi ja jätevesi:
Puhtaanapito:
Kiinteistövero:

Keskimääräinen kokonaiskulutus n. 15700
kWh/v
Ilmajoen veden taksan mukaan
Etapin taksan mukaan
179 €/vuosi

Pojanluomantie 625
60760 POJANLUOMA, Pojanluoma
Asuinrakennuksen tiedot

Varusteet

Asuintilojen pinta-ala:
Kokonaispinta-ala:
Lisätietoja pinta-alasta:

Keittiö:

Rakennusvuosi:
Käyttöönottovuosi:
Kunto:
Kerros/kerroksia:
Parveke:
Vapautuminen:
Vuokrattu:
Rakennusmateriaali:

Kattotyyppi/kate:

107,0 m²
Muut tilat: 61,0 m²
168,0 m²
Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu. Muita tiloja
on mm. noin 50 m2 ulkorakennus, jossa on
pesuhuone ja sauna, varasto ja puuvaja.
1953/1988
1953-1988
Tyydyttävä
2
Ei
Sopimuksen mukaan
Ei
Puu, Puurunkoiset ja lautaverhoillut
ulkoseinät, joissa eristeenä puru 100 mm ja
sisäpuolella lisäeristys 50 mm. Ikkunat
kolminkertaiset puu/alumiini-ikkunat (MSEA).
Yläpohjassa purueriste.
Harja, pelti. Rivisaumapeltikate ilman
aluskatetta.

Perustamistapa/ alapohjan
rakenne:
Betonisokkeli maanvaraisella laatalla ja sen
päällä puukoolattu lattia villaeristeellä.
Salaojat:
Vain kuistin kohdalla.
Lämmitysjärjestelmä:
Sähkö, Keittiössä leivinuuni ja puuhella ja
alakerran toisessa kamarissa pönttöuuni ja
toisessa varaava takka.
Lämmönjakojärjestelmä: Kattolämmitys, Alakerrassa kattolämmitys,
yläkerrassa sähköpatterilämmitys,
pesuhuoneessa sähköinen lattialämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä:
Painovoimainen.
Energialuokka:
Ei lain edellyttämää energiatodistusta.
Kohteella ei ole lain edellyttämää
energiatodistusta ja sen vuoksi energialuokka
ei ole tiedossa.
Korjaukset/remontit ja
muutokset:
2018: ikkunat uusittu, 2014: pesuhuone
saneerattu, 2005: keittiö uusittu. 1991:
piharakennuksen sauna, pesuhuone ja
pukuhuone sekä niiden seinä-, ala- ja
yläpohjarakenteet uusittu, 1980-luvulla:
alakerran ulkoseinät lisäeristetty (50mm)
sisäpuolelta ja sähköt uusittu.
Laajennukset:
1988 laajennus, johon tuli eteisen lisäksi
pesuhuone, erillinen WC ja vaatehuone.
Lisätiedot rakennuksesta:
Muut rakennukset:
Ulkorakennus, jossa pesuhuone, sauna ja
pukuhuone sekä varasto, katos ja puuvaja.
Rakennusvuodet 1953/1991.
Muut rakennukset
lisätiedot:
Ulkorakennus on puurunkoinen ja
lautaverhoiltu ja siinä on harjakatto
peltikatteella. Pesuhuoneessa sähköinen
lattialämmitys, vesipata, saunassa puukiuas.
Remontit, 1991 saunaosasto uusittu (ala- ja
yläpohja sekä seinärakenteet ja pinnat).

Sauna/kph/wc:

Pintamateriaalit:

Säilytystilat:
Muu varustus:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Jääkaappi, pakastekaappi (2 kpl, joista isompi
pakastin eteisessä), sähköliesi, liesituuletin
(hormi), leivinuuni ja puuhella,
astianpesukone, kaapistot, kiinteät valaisimet.
Sauna (ulkorakennuksessa), puukiuas ja
vesipata, kylpyhuone (asuinrakennuksessa),
suihku, peilit, peilikaappi, allaskaappi,
pesukoneliitäntä (pesuhuoneessa),
lattialämmitys (sähköinen, pesuhuoneessa ja
saunassa), kiinteät valaisimet. Pesuhuone ja
wc uusittu 2014 ja ulkorakennuksen sauna
1991.
Kylpyhuone: lattiat ja seinät laattaa, katto
maalattua paneelia. Wc: lattia muovimattoa,
seinät puolipaneelia/tapettia, katto maalattua
paneelia. Asuinhuoneet: lattiat
laminaattia/muovimattoa, seinät
tapetoituja/puolipaneloituja levyseiniä, katot
maalattua paneelia. Ulkorakennus, sauna:
lattia laattaa, seinät ja katto paneelia.
Pesuhuone: lattia ja seinät laattaa, katto
paneelia. Pukuhuone: lattia muovimattoa,
seinät ja katto paneelia.
Ulkovarasto
Antennijärjestelmä, maanpäällinen TVantenni. Varaava takka. Pihavarusteet.
Istutukset.
Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet.
Lämminvesivaraaja, (Haato 300 l vuodelta
1979). Jätesäiliö.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi:
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus:
Kunta/kaupunginosa tai
kylä:
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala:
Maapohjan omistus:
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto
rajoitettu:
Käyttö-/luovutusrajoitus:
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi:
Viemäri/jätevesihuolto:
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja
luvat/lisätietoja antaa:
Lisätietoa kaavoituksesta
ja kaavoitustilanteesta:
Kokonaisrakennusoikeus:
Käytetty rakennusoikeus:
Lisätietoa
rakennusoikeudesta:

Kiinnitykset:
Muut rasitukset ja
rasitteet:
Kuntotarkastukset:
Tie perille:

Tila.
RENKO, 1:343
145-419-1-343
Ilmajoki/Pojanluoma
1 248 m²
Oma

Ei
Kyllä/kunnan
Kyllä/saostuskaivo. 2 kpl saostuskaivoja.
Kyllä
Kaavoittamaton, rakennuslupa/Ilmajoen
kunta, (06) 419 1111.
Maantien suoja-alue. Lisätietoa Ilmajoen
kunta, vaihde (06) 419 1111.
187 m²
168 m²
e=0,15.
Asuinrakennuksen rakennusala 134m2,
ulkorakennus n. 50m2. Jäljellä oleva
rakennusoikeus tulee varmistaa kunnalta
rakennuslupahakemuksen yhteydessä.
41 000,00 €
Maantien suoja-alue.
Kuntotarkastus, 25.5.2021. Lisätietoja saa
välittäjän kautta.
Kyllä

Pojanluomantie 625
60760 POJANLUOMA, Pojanluoma
Muut tiedot
Lisätiedot:

Lähipalvelut:

Sähköisen kaupankäynnin kulut 185€ (sis.
kaupanvahvistajan palkkion ja
lainhuutomaksun),
Perinteisessä kiinteistö kaupassa
kaupanvahvistajan kulu 120€ ja lisäksi
lainhuutomaksu 132€.
Neiron kouluun ja päiväkotiin matkaa noin 3,3
km. Seinäjoelle matkaa noin 18 km, Ilmajoelle
noin 16 km ja Jalasjärvelle noin 23 km.

Ota yhteyttä
OP Koti Etelä-Pohjanmaa Oy
LKV

Keskuskatu 9, 60100 SEINÄJOKI
010 254 7110

Seinäjoki

Y-tunnus 1575000-7

Puhelin 010 254 7110
opkoti.seinajoki@op.fi

2.12.2022 10.57

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

