
Kohdenumero 536701

Täktomintie 699
Hanko, Täktom

90,0 m²/150,0 m²
Omakotitalo, 3 h + k, vh, kph/s, erill. wc

Kov. 1970
Mh. 179 000,00 €

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

Pientä viimeistelyä kaipaava omakotitalo Täktomin 
luonnonläheisessä ympäristössä, vapaa-ajan käyttöön tai 
ympärivuotisena kotina! Talossa on vuosien varrella tehty 
mittavia uudistuksia, 2019 on uusittu muun muassa keittiö 
ja kylpyhuone. Iso 5100 m² oma tontti, pihapiirin täydentää 
tilava autotalli. Tervetuloa tutustumaan!

Max Lindström, puh. 040 583 2257, max.lindstrom@op.fi



Täktomintie 699
10900 HANKO, Täktom

Kohdenumero 536701

90,0 m²/150,0 m²
Omakotitalo, 3 h + k, vh, kph/s, erill. wc

Hintatiedot
Myyntihinta: 179 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Lämmitys: arviolta 3000 litraa / vuosi (3 hlö)
Vesi ja jätevesi: kulutuksen mukaan
Puhtaanapito: sopimuksen mukaan
Kiinteistövero: 222,50 (2021)



Täktomintie 699
10900 HANKO, Täktom

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 90,0 m² *) Muut tilat: 60,0 m²
Kokonaispinta-ala: 150,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: pinta-alatieto perustuu piirustuksiin. autotalli.
Käyttöönottovuosi: 1970
Kunto:
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu.
Kattotyyppi/kate: Harja, pelti.
Salaojat: salaojituksesta ei tietoa
Lämmitysjärjestelmä: öljy, maanalainen öljysäiliö betonibunkkerissa. 

Säiliö tarkastettu edellisen omistajan toimesta 
arviolta 2012, kunto silloin hyvä. Valmius 
ilma-vesilämpöpumppuun.

Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: painovoimainen, koneellinen poisto 

kylpyhuoneessa
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Korjaukset/remontit ja 
muutokset: kylpyhuone ja sauna uusittu 2019, myös 

asennettu wc-istuin kylpyhuoneeseen. Keittiö 
uusittu 2019. Talossa käyttövesiputket ja 
viemäriputket uusittu 2019 (mittari ja 
tonttiputket alkuperäiset). Mittaristo ja 
sulakkeet uusittu, sähköt osittain uusittu.

Muut rakennukset: Puurunkoinen 1973 rakennettu autotalli, 
harjakatto/pelti

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, erillisuuni, liesitaso, liesituuletin, 

astianpesukone, kaapistot, kiinteät valaisimet.
Sauna/kph/wc: Sauna, puukiuas mahdollisuus 

sähkökiukaaseen, kylpyhuone, erillinen wc, 
suihkuseinä, peilikaappi, allaskaappi, 
pesukoneliitäntä, lattialämmitys, kiinteät 
valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: vinyyli, laatoitettu/maalattu. Olohuone: 
vinyyli, tapetti. Makuuhuone 1: laminaatti, 
tapetti. Makuuhuone 2: laminaatti, tapetti. 
Sauna: laatoitettu, paneeli. Kylpyhuone: 
laatoitettu lattia ja seinät. Eteinen: laatoitettu, 
maalattu/paneeli. Wc: laatoitettu lattia ja 
seinät.

Säilytystilat: Vaatehuone
Muu varustus: Antennijärjestelmä. koira-aitaus sopimuksen 

mukaan.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila. Kunnalla on oikeus lunastaa myyty 

kiinteistö etuostolain perusteella (etuosto-
oikeus).

Tilan nimi ja rekisterinro: Lustigkulla, 
Kiinteistötunnus: 78-403-2-430 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: 78 Hanko/403
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 5 100 m²
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/umpisäiliö.
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Yleiskaava, rakennuslupa/Hangon kaupunki.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: lopputarkastuksesta ei tietoa
Käytetty rakennusoikeus: 191 m²

Kiinteistö
Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Rantayleiskaava, M (maa- ja 

metsätalousvaltainen alue)
Kiinnitykset: 160 000,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Ranta: Osuus vesialueisiin. yhteiset vesi- ja maa-

alueet.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot: Muuta huomioitavaa: 1.1.2016 voimaan 

tulleen asbestilain mukaisesti ennen vuotta 
1995 valmistuneessa huoneistossa ja 
rakennuksessa tulee ennen remonttiin 
ryhtymistä varmistua, sisältävätkö purettavat 
rakenteet asbestia tai muita haitta-aineita.

Lähipalvelut: keskustan palveluihin noin 8 km, tie 25 noin 6 
km

*) 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

Max Lindström
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puhelin 040 583 2257
max.lindstrom@op.fi

OP Koti Turun Seutu Oy LKV
Vuorikatu 21, 10900 HANKO
040 583 2257

Y-tunnus 0911093-5
3.2.2023 12.31

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


