
Kohdenumero 624807

Lahdentie 725
Jämsä, Lopeisto

8 000 m²
Vapaa-ajan tontti

Mh. 85 000,00 €

Päijänteen rannalla noin 8000 neliön määräala. Puustoinen 
tontti ja omaa rantaviivaa noin 70 metriä. Päijänteen 
rantayleiskaavan mukaan rakennusoikeus 250 k-m2. Varaa 
oma esittelyaikasi.
OP Koti Jämsä Oy LKV, puh. 010 256 2005, opkoti.jamsa@op.fi



Lahdentie 725
42100 JÄMSÄ, Lopeisto

Kohdenumero 624807

8 000 m²
Vapaa-ajan tontti

Hintatiedot
Myyntihinta: 85 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Muut maksut
Tiemaksut: ei määritelty
Kiinteistövero: ei vielä määritelty kun ei ole lohkottu 

rak.paikka
Lisätiedot: Lohkomiskuluista ja tientekokuluista vastaa 

ostaja.



Lahdentie 725
42100 JÄMSÄ, Lopeisto

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Määräala. Lohkomiskuluista vastaa ostaja.

Määräalan lopullinen pinta-ala selviää 
lohkomistoimituksessa.

Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 182-419-8-1 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä:
Tontin/pihapiirin kuvaus: Loiva rinnetontti, jossa puustoa. 

Lohkomiskuluista ja tientekokuluista vastaa 
ostaja. Huom. Osoitenumero on 
summittainen, tarkentuu myöhemmin.

Lisätiedot rakennuksesta:
Maapohjan pinta-ala: 8 000 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Ei
Viemäri/jätevesihuolto: Ei
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Yleiskaava/Jämsän kaupunki.
Kokonaisrakennusoikeus: 250 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: RA=Alue varataan loma-asutusta varten. 

Alueen luonnonmukaisuuteen ja 
maisemakuvaan tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Kullekin rakennuspaikalle saa 
rakentaa yhden enintään kaksi kerroksisen 
loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja 
alousrakennukset. Rakennusten etäisyys 
keskiveden korkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. 
Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m² 
suuruinen sauna ja / tai 15 m² savusauna 
voidaan sijoittaa vähintään 20 metrin 
etäisyydelle vesirajasta.
Rakennusoikeus määräytyy rakennuspaikan 
koon mukaan seuraavasti: Alle 2000 m² 
suuruisella rakennuspaikalla rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 7 % 
rakennuspaikan pinta-alasta. Mikäli 
rakentamisetäisyyksiä ei voida noudattaa, 
saadaan olemassa olevia rakennuksia 
peruskorjata ja tuhoutuneiden tilalle rakentaa 
uusia nykyistä kerrosalaa ylittämättä. 2000 - 
3000 m² suuruisen rakennuspaikan 
yhteenlaskettu kerrosala
saa olla enintään 150 k-m². Yli 3000 m² 
suuruisella rakennuspaikalla rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5 % 
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
enintään 250 k-m².

Kiinnitykset: 160 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Ranta: Oma ranta, rantaviivaa noin70 m.
Rannan tyyppi ja kuvaus: Järvi.
Vesistön nimi: Päijänne
Tie perille: Ei
Lisätiedot kiinteistöstä: Elenia Oy:n tarjous sähköliittymästä 

13.1.2016 osoitteeseen Lahdentie 725 
Jämsä. "Liittymismaksu määräytyy 
vyöhykehinnoittelun mukaan. Liittymismaksu 
3x25 pääsulakkeilla on 3155 euroa. 
Liittymismaksuun eivät sisälly pääkeskus, 
liittymiskaapeli, niiden asennus, 
liittymiskaapelin kytkentä sähkökeskukseen, 
liittymiskaapelin jatkaminen tontin rajalla eikä 
kaapeliojan kaivaminen ja peittäminen. 
Mittarin asentamisesta veloitamme voimassa 
olevan palveluhinnaston mukaan. Tällä 
hetkellä mittalaitteen asennusmaksu oin 145 
euroa."

Muut tiedot
Lisätiedot:
Lähipalvelut: Jämsän keskustaan missä elintarvike- ja 

erikoistavaraliikkeitä, apteekki, kahvioita, 
ravintoloita jne noin 9 km.

Liikenneyhteydet: Rautatieasema noin 9 km
Koulut: Kaipolan kouluun noin 7 km.
Päiväkoti: Kaipolan päiväkotiin noin 7 km.
Muu: Himoksen vapaa-ajankeskukseen missä mm. 

golf-viheriö, laskettelurinteet, 
festaritapahtumia noin 16 km.



 

Ota yhteyttä

OP Koti Jämsä Oy LKV
OP Koti Jämsä Oy LKV

Puhelin 010 256 2005
opkoti.jamsa@op.fi

Keskuskatu 11, 42100 JÄMSÄ
010 256 2005

Y-tunnus 0842288-1
1.5.2023 16.49

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


