
Kohdenumero 543110

Kuusitie 13
Mynämäki, Kivistönmäki

97,0 m²/120,0 m²
Omakotitalo, 4h+k+tkh+2xwc+ph+s+at+var

Kov. 1981-1986
Mh. 118 000,00 €

Energialuokka D2018
Mynämäen Kivistönmäessä sijaitseva koti, päättyvän tien 
päässä, rauhallisella sijainnilla. Koti on alkuperäisessä 
kunnossaan ja rakennettu 1980-luvun alkupuolella oman 
perheen tarpeisiin. Koti on vapautuu alkuperäisiltä 
omistajiltaan. Puurunkoinen, tiiliverhoiltu koti, asuintilat 
kahdessa kerroksessa.

Henrik Haapakoski, puh. 040 1410626, 
henrik.haapakoski@op.fi



Kuusitie 13
23100 MYNÄMÄKI, Kivistönmäki

Kohdenumero 543110

97,0 m²/120,0 m²
Omakotitalo, 4h+k+tkh+2xwc+ph+s+at+var

Hintatiedot
Myyntihinta: 118 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Sähkö: kulutuksen mukaan 10716 kWh/v
Kiinteistövero: 350,06 €
Lisätiedot: Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. Jätehuollon 

ja nuohouksen kustannus. 
Lämmityskustannukset ollut aktiivisena 
asumisaikana polttopuut + taloussähkö n. 
5300 kWh/vuosi (v.2018). Vuonna 2021 
sähkön kulutus n. 10 700 kWh (peruslämpö + 
16).



Kuusitie 13
23100 MYNÄMÄKI, Kivistönmäki

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 97,0 m² *) Muut tilat: 23,0 m²
Kokonaispinta-ala: 120,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: takkahuone, pannuhuone, varasto, autotalli. 

Pinta-alatiedot on saatu 
rakennuslupapiirustuksista eikä niitä ole 
tarkistusmitattu, joten ne saattavat poiketa 
olennaisestikin nykymääräysten mukaan 
mitattavista pinta-aloista.

Rakennusvuosi: 1981-1986
Käyttöönottovuosi: 1981-1986
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: erillispientalovaltainen alue
Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia:
Parveke: On
Vapautuminen: Heti
Vuokrattu: Ei
Rakennusmateriaali: Puu, Puurunko/tiiliverhous.
Kattotyyppi/kate: Harja, tiili. alkuperäinen.
Perustamistapa/ alapohjan 
rakenne: maanvarainen laatta
Lämmitysjärjestelmä: Puu, puulämmityskatttila, jossa sähkövastus.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: D2018. Tämä talo edustaa olemassa olevien 

rakennusten hyvää luokkaa D.
Korjaukset/remontit ja 
muutokset: alkuperäisessä kunnossa oleva koti, ei tehtyjä 

remontteja
Muut rakennukset: autotallirakennus n. 35 m2

Varusteet
Keittiö: Sähköliesi, liesituuletin, astianpesukone, 

kaapistot, kiinteät valaisimet.
Sauna/kph/wc: Sauna, sähkökiuas, kylpyhuone, erillinen wc 2 

kpl, suihku, peilit alakerran wc, peilikaappi 
yläkerran wc, pesukoneliitäntä 
pesuhuoneessa, kiinteät valaisimet.

Pintamateriaalit: Keittiö: lattia muovimatto, seinät maalattu 
lastulevy. Olohuone: lattia muovimattoa, 
seinät tapettia. Makuuhuone 1: lattia 
muovimattoa, seinät tapettia. Makuuhuone 2: 
lattia muovimattoa, seinät tapettia. 
Makuuhuone 3: lattia muovimattoa, seinät 
tapettia. Sauna: lattia muovimattoa, seinät 
paneelia. Kylpyhuone: lattia laattaa, seinät 
kaakelia. Eteinen: lattia muovimatto, seinät 
maalattu lastulevy. Wc: yläkerta: lattiat ja 
seinät muovimattoa. WC: alakerta: lattia 
laattaa, seinät kaakelia. takkahuone (alakerta): 
lattia muovimattoa, tiili/paneeliseinä.

Säilytystilat:
Muu varustus: Kaapeli-TV. Ei varaava takka. pihakeinu.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Naulakko. Mattoteline. 
Jätesäiliö.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila.
Tilan nimi ja rekisterinro: Tontti313/5, 
Kiinteistötunnus: 503-442-1-119 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Mynämäki/Mäenkylä
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 1 330 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 (ohjeellinen tonttijako), 

rakennuslupa 12.5.1982/Mynämäen kunta.
Kokonaisrakennusoikeus: 332,5 m²
Kiinnitykset: 56 200,00 €

Kiinteistö
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 
Viat ja vahingot: Muita erityisiä vahinkoja, vikoja tai puutteita, 

etupihan puoleisen makuuhuoneen nurkassa, 
tapetissa kosteusjälkiä.

Tie perille: Ei

Muut tiedot
Lisätiedot: Varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. 

Lainhuudatuksen kustannus. 
Kaupanvahvistaja 120 euroa. Kiinteistöllä 
sijaitsevasta autotallirakennuksesta ei ole 
saatavilla tietoa laajennuksesta (puuvaja) eikä  
loppukatselmuksesta. Myyjä ei ole asunut 
kaupan kohteessa eikä sen vuoksi ole 
tietoinen kiinteistön, rakennusten tai 
tarpeiston kunnosta. Ostajaa on kehotettu 
tarkastamaan kiinteistö, rakennus, kauppaan 
kuuluva tarpeisto sekä laitteet tavanomaista 
huolellisemmin.  Kiinteistö ollut tyhjillään 
keväästä 2021, peruslämpö +16 astetta. 
Nuohottu viimeksi kaksi vuotta sitten. 
Nuohous tilattu 10.11.2022.

Lähipalvelut: Mynämäen keskustan palvelut n. 2 km.  
Mynämäen keskustassa ruokakaupat sekä 
Alko, pankit (SP ja OP) sekä erikoisliikkeet 
mm. kukkakaupat, sisustuskauppa, 
silmälasiliike, huoltoasema, kirjasto sekä 
uimahalli.

Liikenneyhteydet: Bussipysäkki kasitiellä n. 500 m
Koulut: Ala- ja yläkoulu ja lukio Mynämäen keskusta 

n. 2 km.
Päiväkoti: Mynämäen keskusta n. 2 km
Muu: Sijainti urheilukeskuksen läheisyydessä, 

pururata (hiihtolatu) n. 100 m

*) 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

Henrik Haapakoski
Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, Kiat, 
Kaupanvahvistaja

Puhelin 040 1410626
henrik.haapakoski@op.fi

OP Koti Turun Seutu Oy LKV
Torikuja 1, 21200 RAISIO
010 2569 118

Y-tunnus 0911093-5
5.4.2023 16.07

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


