
Kohdenumero 680654

Oripääntie 873
Pöytyä, Yläne

45,0 m²/60,0 m²
Mökki tai huvila, 1h, k, et, yläkrt avointa tilaa

Kov. 1938
Mh. 39 000,00 €

Upeasti uudistettu 
kuivanmaan mökki
Tämä kauniisti uudistettu mökki etsii nyt uusia kesäasukkaita. 
Tätä mökkiä on vaalittu rakkaudella ja se näkyy paitsi 
mökissä myös puutarhassa. Mökkiä on uudistettu, mutta sen 
entisajan tunnelma on säilynyt hyvin.
Tervetuloa paikanpäälle ihastumaan.
Sovi yksityisnäytöstä:

Energialuokka E-tod. 
ei vaadita

Tanja Leinonen, puh. 050 3382718, tanja.leinonen@op.fi



Oripääntie 873
21900 YLÄNE, Yläne

Kohdenumero 680654

45,0 m²/60,0 m²
Mökki tai huvila, 1h, k, et, yläkrt avointa tilaa

Hintatiedot
Myyntihinta: 39 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Kiinteistövero: 216 euroa/vuosi
Lisätiedot: Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan, lisäksi mm. 

vakuutukset ja jätehuolto. Mökissä on pidetty 
myös talvisaikaan peruslämpö päällä.



Oripääntie 873
21900 YLÄNE, Yläne

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 45,0 m² *) Muut tilat: 15,0 m²
Kokonaispinta-ala: 60,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: yläkerta n. 15 m2, osin matalaa tilaa.
Rakennusvuosi: 1938, 2014
Käyttöönottovuosi: 1938
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot, käytetään loma-

asumiseen
Kunto: Hyvä
Kerros/kerroksia:
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Hirsi, Lautaverhoiltu, hirsirunko tasakertaan 

saakka, yläosa puuta.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Sähkö, Mahdollista lämmittää myös puulla, 

sillä keittiössä toimiva leivinuuni ja huoneessa 
pönttöuuni.

Lämmönjakojärjestelmä: Sähköpatterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: painovoimainen
Energialuokka: Energiatodistusta ei vaadita. Kohteelle ei lain 

mukaan tarvitse hankkia energiatodistusta.
Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: Ulkovuoraus vaatii uusimista.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: 2014 uusittu sähköt ja rakennettu yläkerta
Muut rakennukset: ulkorakennus, jossa sauna n. 45 m2

Varusteet
Keittiö: Jenkkikaappi, liesitaso keraaminen, 

liesituuletin, leivinuuni sen yhteydessä oleva 
puuhella ei toimi, kaapistot.

Sauna/kph/wc: Sauna ulkorakennuksessa, puukiuas ja 
vesipata, erillinen wc kompostoiva puucee.

Pintamateriaalit: Keittiö: kaapistot ja tasot uusittu, lattiassa 
uusitut lautalattiat. Olohuone: lautalattiat.

Säilytystilat: Ulkovarasto
Muu varustus: Pihavarusteet. Istutukset.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Sälekaihtimet. Jätesäiliö. Kohde voidaan 
myydä myös kalusteineen (pl. poislukien viisi 
puutuolia).

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila.
Tilan nimi ja rekisterinro: Heinilä, 
Kiinteistötunnus: 636-449-2-50 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: /Keihäskoski
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 1 162 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan, kaivo
Veden laatu ja riittävyys: Vesijohto ei tule mökkiin sisälle, vettä haettu 

ulkohanasta. Kaivovettä käytetty 
kasteluvetenä.

Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/maahanimeyttämö.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Kaavoittamaton, rakennuslupa/Pöytyän 

kunnan rakennustarkastus.
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Pöytyän kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaan lomarakennuksen rakennuspaikan 
kokonaisrakennusoikeus on 10 % 
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin 
enintään 180 m2 muualla kuin ranta-
alueella.

Kiinnitykset: 21 023,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Kiinteistö
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:
Lähipalvelut: Valasranta, uimapaikka n. 10 km päässä. 

Yläneen kirkonkylään matkaa n. 8 km, josta 
löytyy mm. kauppa, maataloustarvikeita ja 
pankki. Oripäähän tulee matkaa n. 10 km, 
Säkylään n. 25 km, Huittisiin ja Loimaalle n. 
35 km, mistä löytyy runsaasti kauppoja ja eri 
alojen palveluita. Turkuun matkaa on noin 65 
km ja Tampereelle 110 km.

Muu: Vaskijärven luonnonpuistosta löytyy hyvin 
hoidetut ulkoilureitit, sinne matkaa on n. 24 
km. Tourula-Keihäskosken kyläyhdistys toimii 
aktiivisesti ja järjestää mm. erilaisia 
tapahtumia.

*) 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

Tanja Leinonen
Kiinteistönvälittäjä LKV, kaupanvahvistaja

Puhelin 050 3382718
tanja.leinonen@op.fi

OP Koti Turun Seutu Oy LKV
Väinämöisenkatu 6, 32200 LOIMAA
0400 536 941

Y-tunnus 0911093-5
17.5.2023 15.45

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


