
Kohdenumero 536287

Savistentie 6
Jämsä, Särkijärvi

105,0 m²/163,0 m²
Omakotitalo, 

4h+k+khh+psh+s+harraste/varastohuone+autototalli

Kov. 1988
Mh. 127 500,00 €

Viihtyisä koti harrastajalle
Vehreällä Särkijärven omakotitaloalueella umpitien päässä 
vuonna 1988 rakennettu ok-talo. Oma, ilmeikäs 1722 
neliön tontti, joka rajoittuu osin puistoalueeseen. Toimiva 
pohjaratkaisu; keittiö, olohuone ja takkahuone mukavasti 
yhtä avaraa tilaa. Lämmin noin 25 neliön varasto on 
muokattavissa harrastetilaksi tai vaikka asuinhuoneiksi. 
Keittiössä puuhella ja leivinuuni kotiruuan ystäville. Viehättävä 
koti lähellä sekä palveluja ja puhdasta luontoa. Varaa oma 
esittelyaikasi!

Energialuokka D2018

OP Koti Jämsä Oy LKV, puh. 010 256 2005, opkoti.jamsa@op.fi



Savistentie 6
42100 JÄMSÄ, Särkijärvi

Kohdenumero 536287

105,0 m²/163,0 m²
Omakotitalo, 

4h+k+khh+psh+s+harraste/varastohuone+autototalli

Hintatiedot
Myyntihinta: 127 500,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Kiinteistövero: 229 €/v



Savistentie 6
42100 JÄMSÄ, Särkijärvi

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 105,0 m² *) Muut tilat: 58,0 m²
Kokonaispinta-ala: 163,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Muiden tilojen pinta-alassa mukana noin 33 

neliön autotalli ja noin 25 neliön 
harraste/varastohuone.

Rakennusvuosi: 1988
Käyttöönottovuosi: 1988
Kunto:
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Kyllä
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti. ei aluskatetta.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Toinen pääty talosta rossipohjalla ja muutoin 

laatta.
Salaojat: Autotallin päätyyn ja sisäpihan puolelle, 

autotallin ja varaston kohdelle, lisätty patolevy 
ja uusittu salaojat ja parannettu sadevesien 
ohjausta. Autotallin päädyssä olevan 
salaojakaivon purkuputki huuhdottu ja 
asennettu 75 mm putki sisään.

Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Olohuoneessa ilmalämpöpumppu, 
keittiön puolella leivinuuni + puuhella ja 
takkahuoneessa muurattu varaava takka.

Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys, Lattialämmitys 
sähköllä kylpyhuoneessa ja kodinhoitotilassa.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.
Energialuokka: D2018
Lisätiedot: Ns. harraste/varastohuoneeseen on viemäri 

valmiina ja vesijohtovalmius. Ok-talon 
viemärit on kuvattu vuonna 2017. Autotallin 
päätyyn ja harraste/varastohuoneen kohdalle 
sisäpihan puolelle on lisätty patolevy 2021.

Varusteet
Keittiö: Keittiössä on jääviileäkaappi, 2021 uusittu 

induktio liesitaso, 2021 uusittu erillisuuni, 
liesituuletin, astianpesukone, mukavasti 
kaapistoja ja tasoja, puuhella ja leivinuuni.

Sauna/kph/wc: Kylpyhuoneessa on suihku ja toinen vesipiste, 
joka on helposti muutettavissa suihkuksi. 
Lisäksi tilavassa kylpyhuoneessa on wc-istuin, 
peili ja lavuaari. Kylpyhuoneessa on laatoitetut 
seinät ja lattia, jossa on lattialämmitys 
sähköllä. Sauna on puilla lämpiävä kiuas. 
Saunassa on laatoitettu lattia ja seinissä on 
paneeli. Kodinhoitohuoneessa on paikka 
pyykinpesukoneelle, uudehko 
lämminvesivaraaja, lavuaari, kaapistoja, 
työtasoa ja ns. kurasyöppö savisaappaille tai -
tassuille. Kodinhoitohuoneesta on käynti ulos. 
Kodinhoitohuoneessa on laatoitettu lattia ja 
siinä on lattialämmitys sähköllä. Eteisaulassa 
on erillinen wc.

Pintamateriaalit: Asuintiloissa on lautalattiat ja seinissä on 
maali tai paneeli.

Säilytystilat: Vaatehuone, kaapistoja, iso lämmin 
varasto/harrastehuone

Muu varustus: Varaava takka. Ilmalämpöpumppu. Istutukset. 
Puuhella ja leivinuuni.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Sälekaihtimet. Verhotangot. 
Keskuspölynimuri. Lämminvesivaraaja.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tontti.
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 182-4-226-3 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: /
Tontin/pihapiirin kuvaus: Valoisa, iso 1722 neliön ilmeikäs vehreä 

tontti. Sisäpihan puolella myös upea kallio ja 
tontti rajoittuukin siellä puistoalueeseen. 
Sisäpihan eli etelän puolella on noin 32 neliön 
katettu, suojaisa mutta valoisa terassi. 
Sisääntulopiha on asfaltoitu. Autotallin 
viereen jää suojaisa noin 15 neliön katos 

Kiinteistö
pyörille tai autolle. Pihasta löytyy myös 
nurmialuetta, vaikka lasten pallopeleille.

Maapohjan pinta-ala: 1 722 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
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 (sitova tonttijako), rakennuslupa 

1988/Jämsän kaupunki.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: Asemakaava
Kokonaisrakennusoikeus: 200 m²
Kiinnitykset: 64 752,35 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:
Lähipalvelut: Lähimpään markettiin noin 1,5 km. Jämsän 

keskustaan missä on mm. elintarvike- ja 
erikoistavaraliikkeitä, ravintoloita, kahvioita, 
kampaamoja, pankit, apteekki, 
vakuutusyhtiöiden konttoreita, kuntosali, 
satama. kirjasto jne. noin 2 km.

Liikenneyhteydet: Linja-autoasemalle noin 2 km, 
rautatieasemalle noin 3,5 km.

Koulut: Vitikkalan ja Paunun kouluille noin 2,8 km ja 
lukiolle noin 2,7 km

Päiväkoti: Palomäen päiväkotiin noin kilometri ja 
Puukilan päiväkotiin noin kaksi kilometriä.

Muu: Himoksen vapaa-ajankeskukseen missä mm. 
golf-viheriö, laskettelurinteet, 
festaritapahtumia jne. noin 7 km. Pururadalle/ 
valaistulle hiihtoladulle, Särkijärven 
uimarantaan ja matonpesupaikalle noin 800 
metriä.

*) 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

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 16.50

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


