
Kohdenumero 528242

Tunalundintie 24
Raasepori, Tammisaari/Snappertuna

60,0 m²/120,0 m²
Omakotitalo, yläkerta; 

2h+k+kph+et;kellari;s+ph+at+tekn.til/var

Kov. 1954
Mh. 119 000,00 €

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

Myydään tai vuokrataan 
omakotitalo 
Snappertunassa
Myydään kompakti omakotitalo Raaseporin Snappertunassa.
Asuinkerroksessa on oloh+työtila+k+mh+kph+et. Rappuset 
kellariin jossa s+pesuh+pukuh+teknistätilaa/varastotilaa+AT.
Keittiössä mahdollisuus puuhellalle. Ilmalämpöpumppu 
viilennykseen. Kellarissa kombipannu, lämmitys joko puilla tai 
öljyllä.
2018/2019 tehty perusparannuksia, kuten salaojitus ja 
sadevesijärjestelmä ja asuinkerroksen kaikki tilat. Myös 
asuinkerroksen sähköt, vesijohdot ja viemärit uusittu.
Hieman keskeneräinen, mm. listoitukset puuttuvat.



Tunalundintie 24
10710 SNAPPERTUNA, Tammisaari/Snappertuna

Täältä voit kävellä Raaseporin linnanraunioille katsomaan 
kesäteatteria tai syömään kesäaikaan Linnan Tupaan. 
Linnalta myös rakkauspolku Museolle Snappertunan kylälle. 
Snappertunassa myös alueen vanhin puukirkko. Till salu 
mindre egnahemshus i Raseborg Snappertuna. I 
bostadsvåningen vardagsrum ,arbetsutrymme, kök, sovrum, 
badrum och tambur. I Källaren bastu, tvättrum, 
omklädningsrum, tekniska/lagerutrymmen och garage. I 
köket färdighet för vedspis. Luftvärmepump. 
Grundförbättringar 2018/2019, såsom dränering, 
regnvattensystem och bostadsvåningen sanerad och där 
förnyats el-installationer, vattenrör och avlopp. Vissa detaljer 
ännu på hälft; t.ex. saknas lister. Härifrån kan du promenera 
till Raseborgs slottsruiner med teaterföreställningar eller äta 
sommartid på Slottsknektens Stuga. Kärleksstig från slottet 
till museet till kyrkbyn med regionens äldsta träkyrka.

Yatta Malmsten, puh. 0400 840 734, yatta.malmsten@op.fi
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Kohdenumero 528242

60,0 m²/120,0 m²
Omakotitalo, yläkerta; 

2h+k+kph+et;kellari;s+ph+at+tekn.til/var

Hintatiedot
Myyntihinta: 119 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Lämmitys: 2000 l
Vesi ja jätevesi: n. 200€ vuodessa sakokaivon tyhjennys
Puhtaanapito: sopimuksen mukaan
Kiinteistövero: n. 90€/v
Lisätiedot: Nykyinen omistaja lämmittänyt enimmäkseen 

puilla.
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Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 60,0 m² *) Muut tilat: 60,0 m²
Kokonaispinta-ala: 120,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: DVVn mukaan on kerrosala 60m2. Ei 

tarkistusmitattu. Muut tilat ovat kellarissa; 
s+pesuh+pukuh+var/tekninentila+at.

Rakennusvuosi: 1953
Käyttöönottovuosi: 1954
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Vakituinen asunto
Kunto: Tyydyttävä, Asuinkerros on uusittu, mutta 

mm. listoitus puuttu
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Vapautuminen: Heti
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Siporex, Sisäseinät olleet avattuna Siporexiin 

asti. Tehty  lisäkoolaus ja 50mm ecovillaa, 
sitten ilmansulkupaperi ja gyproclevy joka 
maalattu.
Lattiat uusittu lautalattioiksi.

Kattotyyppi/kate: Auma, pelti. Maalattu n. 10 v. sitten.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: Betoni alapohja ja välipohja
Salaojat: Salaojitettu ja asennettu sadevesijärjestelmä 

2018
Patolevyn ylälista puuttuu.

Lämmitysjärjestelmä: öljy, Kombipannu, käytetty puita ja myös öljyä 
lämmitykseen. Tällä hetkellä öljysäiliötä ei ole 
kutketty pannuun.
Ilmalämpöpumppu keittiössä viilennykseen. v. 
2011
Keittiössä puuhella (liitos piippuun puuttuu 
vielä),Öljysäiliön sijainti: Kellari, Öljysäiliö 
tarkastettu: Ei tiedossa, Kattilan 
valmistusvuosi:1985.

Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys, WC 
vesikiertoinen lattialämmitys, myös sauna, 
pesuhuone ja pukeutumishuone.

Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

Kohteella ei ole lain edellyttämää 
energiatodistusta ja sen vuoksi energialuokka 
ei ole tiedossa.

Lisätiedot rakennuksen 
kunnosta: Listoitus puuttuu ja viimeistely keskeneräinen.

Rappu alakertaan keskeneräinen.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: 2018/2019 Asuinkerros uudistettu siporexiin 

asti,
Uusi keittiö ja kylpyhuone.
Vesiputket uusittu asuinkerroksessa 
(muoviputket suojaputkessa). Salaojitettu, 
sadevesijärjestelmä asennettu, uusittu kph 
ikkuna ja olohuoneen tienpuoleinen ikkuna ja 
asennettu samalle seinälle ovi.
Sähköt uusittu yläkerrassa.
Uudet lautalattiat  ja sisäkatot asuintiloissa 
.Viemäri yläkerran WCssä uusittu.

Laajennukset: Puhkaistu ovi olohuoneesta, valmiiksi 
parveketta varten.

Muut rakennukset: Pihavarasto, 1990-luvulta n. 5 m2
Muut rakennukset luvat: Ei tiedossa

Varusteet
Keittiö: Jääkaappipakastin, erillisuuni, liesitaso, 

keraaminen liesi, liesituuletin aktiivihiili, 
astianpesukone, kaapistot, kiinteät valaisimet.

Sauna/kph/wc: Sauna Kellarissa, sähkökiuas, kylpyhuone 
Yläkerrassa, suihku kellarissa ja kph, 
suihkuseinä kph, peilikaappi kph, allaskaappi 
kph, pesukoneliitäntä kph, lattialämmitys 
vesikiertoinen, kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: lautalattia/maalattu levy. Olohuone: 
lautalattia/maalattu levy ja paneeli. 
Makuuhuone 1: lautalattia/maalattu levy. 
Sauna: laatta/puupaneeli. Kylpyhuone: 
laatta/laatta. Eteinen: lautalattia/maalattu 
levy. Pesuhuone: kaakeli/kaakeli. Pukuhuone: 
kaakeli/paneeli ja tiili.

Säilytystilat:
Muu varustus: Antennijärjestelmä, ei kytketty. 

Ilmalämpöpumppu, viilennykseen. Puuhella, 
liitos piippuun puuttuu.

Muuta kauppaan kuuluvaa:
Kiinteät valaisimet. Rullaverhot. Jätesäiliö, 
vuokrattu.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila.
Tilan nimi ja rekisterinro: TÄPPAN, 7:23
Kiinteistötunnus: 710-474-7-23 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: 710/474
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 0,085 ha
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/porakaivo
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/saostuskaivo.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Kaavoittamaton, suunnittelutarvealue, 

rakennuslupa/Raaseporin kaupunki.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: Alue on kaavoittamaton. Rakentaminen voi 

vaatia suunnitelutarveratkaisun tai 
poikkeuslupamenettelyn.

Kokonaisrakennusoikeus: 102 m²
Käytetty rakennusoikeus: 63 m²
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Rakennusjärjestyksen mukaisesti on 

rakennusoikeus max 12% tilan koosta.
Kiinnitykset: 140 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Viat ja vahingot: Kosteusvaurioita, yläkerran kph kosteutta, 
kellarin pesuhuoneessa kosteutta.

Vahingon korjaus: Yläkerran kph uusittu kokonaan ja alakerran 
kosteus poistunut kuivattamalla salaojituksen 
jälkeen.

Ranta: ,.
Tie perille: Kyllä



Tunalundintie 24
10710 SNAPPERTUNA, Tammisaari/Snappertuna

Muut tiedot
Lisätiedot: Ei ole
Lähipalvelut: ruokakauppa Karjaan ABC 9 km

Tammisaaren keskusta 14 km ja Karjaan 
keskusta 12 km, posti Popsi Tammisaari, 
terveysasema Tammisaaren terveysasema 15 
km
Karjaan terveysasema 13 km

Liikenneyhteydet: Juna-asema Karjaa 12 kmBussipysäkki 
valtatie 25 n. 10 km

Koulut: Snappertuna skola

*) 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

Yatta Malmsten
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puhelin 0400 840 734, 0400 840 734
yatta.malmsten@op.fi
https://www.facebook.com/yatta.malmsten.
LKV

OP Koti Turun Seutu Oy LKV
Elina Kurjenkatu 2 B, 10300 KARJAA

Y-tunnus 0911093-5
6.3.2023 10.00

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


