Pajuniementie 91
Oulu, Oulunsalo

2,511 ha
Kohdenumero 510801

Tontti Oulunsalosta
Oulunsalon Pajuniemestä tarjolla 2,511 ha suuruinen tontti
koostuen rakennuspaikasta ja pelloista. Tontilla tällä hetkellä
purkukuntoisia rakennuksia. Purkukustannuksista vastaa
ostaja. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi
asuinrakennusta samaan pihapiiriin. Pää- ja sivuasunnon
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m², josta
sivuasunto enintään 80 k-m². Rakennukset saavat olla
enintään kaksikerroksisia. Rakennuspaikalle rakennettavien
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500
k-m².
Mikäli kiinnostuit, niin käydään tutustumassa alueisiin paikan
päällä!
Mika Väisänen, puh. 0400 680 449, mika.vaisanen@op.fi

Tontti

Mh. 45 000,00 €

Pajuniementie 91
90470 VARJAKKA, Oulunsalo

2,511 ha
Kohdenumero 510801

Hintatiedot
Myyntihinta:
Maksuehto:

45 000,00 €
Käteinen

Tontti

Pajuniementie 91
90470 VARJAKKA, Oulunsalo
Kiinteistö
Maapohjan tyyppi:
Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus:
Kunta/kaupunginosa tai
kylä:
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Lisätiedot rakennuksesta:
Maapohjan pinta-ala:
Maapohjan omistus:
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto
rajoitettu:
Käyttö-/luovutusrajoitus:
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi:
Veden laatu ja riittävyys:
Viemäri/jätevesihuolto:
Lisätietoa vesi- ja
viemärijärjestelmästä:
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja
luvat/lisätietoja antaa:
Lisätietoa
rakennusoikeudesta:

Kiinnitykset:
Muut rasitukset ja
rasitteet:
Tie perille:

Tila. Tontilla purkukuntoisia rakennuksia.
Ostaja vastaa purkukustannuksista.
Särkkinen, 10:4
564-404-10-3

2,511 ha
Oma

Ei
Kyllä/kunnan
Kunnan vesijohtoverkosto alueella, mutta ei
voimassa olevaa liittymää
Ei
Uudisrakentaminen edellyttää liittymistä
kunnalliseen viemäriverkostoon.
Ei
Yleiskaava/Oulun kaupunki.
Alue on varattu pääasiassa asuinpientaloille.
Alueelle saa sijoittaa pienimuotoista
yritystoimintaa, josta ei aiheudu ympäristöön
haittaa. Uuden rakennuspaikan tulee olla
kooltaan vähintään 2000 m².
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi
asuinrakennusta samaan pihapiiriin. Pää- ja
sivuasunnon yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 300 k-m², josta sivuasunto enintään
80 k-m². Rakennukset saavat olla enintään
kaksikerroksisia. Rakennuspaikalle
rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 500 k-m².
Rakennukset tulee sijoittaa mahdollisuuksien
mukaan kulkutien viereen yhtenäiseksi
pihapiiriksi.
Nykyiset kiinteistöt on mahdollisuuksien
mukaan liitettävä kunnalliseen
viemäriverkkoon ja uudisrakentaminen
edellyttää liittymistä kunnalliseen
viemäriverkostoon. Hailuodontien
läheisyydessä rakennukset on sijoitettava
siten, että ne suojaavat pihaalueita
tieliikenteen melulta. Eläintenpidosta on
määrätty yleismääräyksellä.
0,00 €
Tierasitteet. Lisätiedot
kiinteistörekisteriotteesta.
Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot:

Voimassa oleva sähköliittymä.
Asemakaavan ulkopuolella olevilla alueilla
jätevesi- ja vesiliittymismaksut määräytyy
kiinteistön kokonaiskerrosalan mukaan.
Kerrosalaan lasketaan kaikki rakennukset
riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä.
Oulun veden hinnaston löydät Oukan sivuilta
tai pyydä välittäjältä.
Kauppa vaatii Digi- ja väestöviraston (DVV)
luvan. Käsittelyajat 1-4kk.

Ota yhteyttä
Mika Väisänen

OP Koti Pohjoinen Oy LKV

Myyntineuvottelija

Isokatu 14, 90100 OULU
010 2535 400
Instagram:@opkotipohjoinen.oulu
@op.koti.pohjoinen.lappi
Y-tunnus 3185846-4

Puhelin 0400 680 449, 0400 680 449
mika.vaisanen@op.fi
Instagram: @vaisanenmyykotisi LinkedIn:
www.linkedin.com/in/mika-väisänen

22.12.2022 12.58

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

