
Kohdenumero 559829

Sukkulakuja 6
Pieksämäki, Vilj.tien alue

138,4 m²/200,6 m²
Omakotitalo, 4h,k,s,khh,takkah,at,varasto

Kov. 1976
Mh. 115 000,00 €

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

Sukkulakuja 6, 5h, k, s, at
Tilava -76 rakennettu, rauhallisen kadun varrella sijaitseva 
omakotitalo , jossa valoisat  huoneet ja erittäin toimiva 
pohjaratkaisu keskeisellä paikalla sijaitsevine keittiöineen. 
Kylmiössä säilyy esim.puutarhan antimet. Lisää valoisuutta 
luo kattoikkuna. Remontoitu saunaosasto on kodikas ja sinne 
mahtuu esim.pesutorni ja takkahuoneesta on uloskäynti 
pihalle. Myös isosta  keittiöstä on oma uloskäynti lähes talon 
levyiselle katetulle terassille ja pihalle. Säilytystilaa tuo lisää 
vaatehuone. Koneellinen ilmanvaihto. 
Öljylämmitysjärjestelmä uusittu v. 2011 ja harjakatto 
rakennettu v.2013 . Kattoikkuna ja sen välilasi uusittu 
v.2015.  Wc-istuin ja wc lavuaari vaihdettu v.2016. Piipun 
nuohous v.2016. Parkettiremontti 08/2017. Lämmin 
autotalli ja lämmin varasto ovat tilavia. Rauhallisella, 
aurinkoisella pihalla on marja - ja koristepensaita, 
kukkaistutuksia sekä satoisa mustikkapuu 
(Marjatuomipihlaja). Pihalla on myös tilaa pienelle 
kasvimaalle. Vuokratontti. Ok talo viljelyksentien  alueella  n. 
500 metrin päässä uudesta koulukeskuksesta.
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Sukkulakuja 6
76130 PIEKSÄMÄKI, Vilj.tien alue

Kohdenumero 559829

138,4 m²/200,6 m²
Omakotitalo, 4h,k,s,khh,takkah,at,varasto

Hintatiedot
Myyntihinta: 115 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Lämmitys: n.1000ltr/ v.2015 peruslämpö, ei asuttu
Sähkö: 1.244kWh/v =409,00 eur/v (v.2015) 1244 

kWh/v
Kiinteistövero: 284,21 eur/v (v.2015)



Sukkulakuja 6
76130 PIEKSÄMÄKI, Vilj.tien alue

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 138,4 m² Muut tilat: 62,2 m²
Kokonaispinta-ala: 200,6 m²
Lisätietoja pinta-alasta:
Rakennusvuosi: 1976
Käyttöönottovuosi: 1976
Kunto: Hyvä
Kerros/kerroksia:
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu:
Rakennusmateriaali: Puu, /tiiliverhous.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. Pulpettikatto muutettu 

harjakatoksi v.2013.
Lämmitysjärjestelmä: öljy, Öljykattila uusittu 10/2011. Ölysäiliön 

tarkastus/puhdistus v.2016 (A-luokka). 
Kattilan tuloputken suodatin uusittu v.2017. 
Öljysäiliön täyttöputken hela v.2016. 
Autotallin vesiposti uusittu v.2016. Isoimman 
makuuhuoneen seinien maalaus v.2016. 
Eteisen ja olohuoneen seinien maalaus 
v.2017.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto.
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. -.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: Wc-istuimen/lavuaarin vaihto v.2016. 

Kattoikkuna ja sen tunneli ja välilasi uusittu 
v.2015. Piipun nuohous v.2016. 
Parkettilattiat hiottu ja lakattu elokuussa 
2017. Takkahuoneen ulko-oven lasi v.2016.

Lisätiedot: Tilava -76 rakennettu, rauhallisen kadun 
varrella sijaitseva omakotitalo , jossa valoisat  
huoneet ja erittäin toimiva pohjaratkaisu 
keskeisellä paikalla sijaitsevine keittiöineen. 
Kylmiössä säilyy esim.puutarhan antimet. 
Lisää valoisuutta luo kattoikkuna. Remontoitu 
saunaosasto on kodikas ja sinne mahtuu 
esim.pesutorni ja takkahuoneesta on 
uloskäynti pihalle. Myös isosta  keittiöstä on 
oma uloskäynti lähes talon levyiselle katetulle 
terassille ja pihalle. Säilytystilaa tuo lisää 
vaatehuone. Koneellinen ilmanvaihto. 
Öljylämmitysjärjestelmä uusittu v. 2011 ja 
harjakatto rakennettu v.2013 . Kattoikkuna ja 
sen välilasi uusittu v.2015. Wc-istuin ja wc 
lavuaari vaihdettu v.2016. Piipun nuohous 
v.2016. Lämmin autotalli ja lämmin varasto 
ovat tilavia. Rauhallisella, aurinkoisella pihalla 
on marja - ja koristepensaita sekä 
kukkaistutuksia. Pihalla on myös tilaa pienelle 
kasvimaalle. Vuokratontti.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin v.2014, kylmiö koneisto 

uusittu v.2002, erillisuuni 
v.2017,kiertoilmauuni, jossa grillivastukset, 
keraaminen liesi v.2017, liesituuletin, 
astianpesukone (kunnosta ei ole tietoa), 
kaapistot.

Sauna/kph/wc: Sauna, kylpyhuone, erillinen wc, suihku, 
peilikaappi, pesukoneliitäntä, lattialämmitys 
vesikiertoinen. Sauna ja kylpyhuone 
remontoitu v.2008.

Pintamateriaalit: Keittiö: seinät maali, lattiassa 
mosaikkiparketti, hiottu/lakattu 08/17. 
Olohuone: seinät tapetti, lattiassa 
mosaikkiparketti, hiottu/lakattu 08/17. 
Makuuhuone 1: seinät tapetti, lattiassa 
mosaikkiparketti, hiottu/lakattu 08/17. 
Makuuhuone 2: seinät tapetti/maali, lattiassa 
mosaikkiparketti, hiottu/lakattu 08/17. 
Makuuhuone 3: seinät tapetti, lattiassa muovi. 
Kylpyhuone: seinät laatta, lattassa laatta. 
Takkahuone: seinät tiili, lattiassa parketti 
(kataja), hiottu/lakattu 08/17.

Säilytystilat:
Muu varustus: Ei varaava takka. Pihavarusteet, keinu, 

hiekkalaatikko. Istutukset. Tv-antenni.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Naulakko. Pyykinkuivausteline. Jätesäiliö. 
Kauppahintaan kuuluu robotti-imuri, auton 
peräkärry, painepesuri sekä joitain 
huonekaluja sekä puutarhatyökaluja.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tontti.
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 593-1-134-3-L1 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: /
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 726 m²
Maapohjan omistus: Vuokrattu Vuokra: 269,82 €/v
Vuokranantaja: Pieksämäen kaupunki
Vuokrasopimus päättyy: 30.09.2024
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava, rakennuslupa/Pieksämäen 

kaupunki p.015-7882111.
Kokonaisrakennusoikeus: 200 m²
Kiinnitykset: 65 309,40 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Kuntotarkastukset: 2016 asbestilain mukaista kartoitusta ei ole 

tehty.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:
Lähipalvelut: Pieksänjärvelle n.300m, Hiekanpään rantaan 

400m.
Liikenneyhteydet: Bussipysäkki 150m
Päiväkoti: 400 m



 

Ota yhteyttä

Ö EI ASIAKASOHJAUKSIA OP 
Koti Suur-Savo Oy LKV
Pieksämäki

Puhelin 010 255 2551
opkoti.pieksamaki@op.fi

Kauppakatu 2, 76100 PIEKSÄMÄKI
010 255 2551

Y-tunnus 0212230-0
15.7.2022 14.07

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


