Rajatie 4
Saarijärvi,

151,0 m²/240,0 m²
Kohdenumero 647767

Omakotitalo, 6h, k, s, at, erill.yksiö

Hyväkuntoinen ja
etätyöhön erinomaisesti
soveltuva omakotitalo
Husuahossa
Teknisesti ja muutoinkin kaikin puolin hyvässä kunnossa
oleva omakotitalo Husuahon asuinalueella, vain muutaman
minuutin päässä Saarijärven keskustasta. Taloon on 2010luvulla tehty paljon ylläpito- ja kunnossapitokorjauksia. Mm.
kylpyhuone ja keittiö, katto ja salaojat sadevesijärjestelmineen
on remontoitu ja uusittu. Isoille remonteille ei siis ole tarvetta
lähiaikoina. Omalla tontilla oleva tilava koti, jossa tilat
kahdessa kerroksessa. Alakerrassa keittiö, avara olohuone,
makuu-/työhuone, wc sekä takkahuone, kylpyhuone ja

Kov. 1979
Mh. 129 000,00 €
Energialuokka E2018
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sauna. Yläkerrassa kolme makuuhuonetta, wc ja parveke.
Siisti pihapiiri - selkeästi rajattu nurmikot ja osittain
murskepinnoitettu. Tasainen tontti, jossa tilaa lasten leikeille,
puutarhalle tai molemmille! Aurinko paistaa aamusta iltaan,
joten valoakin riittää. Tontti rajoittuu takapihalla metsäiseen
puistoalueeseen. Talossa öljylämmitys ja säilytystilaa
runsaasti. Kahden auton lämmin autotalli. Lisäksi autotallin
yläkerrassa erillinen yksiö, jonne oma sisäänkäynti. Kohde
sopii hyvin isommallekin perheelle. Keskustan palvelut,
koulut, päiväkodit ja harrastusmahdollisuudet parin
kilometrin etäisyydellä. Luonto ja lenkkipolut lähellä. Tule
tutustumaan paikan päälle niin keskustellaan kohteesta lisää!
Päivi Peltoaho, puh. 040 701 1537, paivi.peltoaho@op.fi
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151,0 m²/240,0 m²
Kohdenumero 647767

Hintatiedot
Myyntihinta:
Maksuehto:

Omakotitalo, 6h, k, s, at, erill.yksiö

Asumiskustannukset (keskimäärin)
129 000,00 €
Käteinen

Lämmitys:
Kiinteistövero:
Lisätiedot:

kulutuksen mukaan
n. 350 e / vuosi
Öljynkulutus keskiarvo 2200 litraa/vuosi.
Normaalit omakotitalon asumiskustannukset.
Kaupanteon yhteydessä varainsiirtovero 4%,
ellei ole ensiasunnon ostaja.
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Asuinrakennuksen tiedot

Varusteet

Asuintilojen pinta-ala:
Kokonaispinta-ala:
Lisätietoja pinta-alasta:

Keittiö:

Käyttöönottovuosi:
Kunto:
Kerros/kerroksia:
Parveke:
Vapautuminen:
Vuokrattu:
Rakennusmateriaali:
Kattotyyppi/kate:

151,0 m² *)
Muut tilat: 89,0 m²
240,0 m²
Ei tarkastusmitattu. Pinta-alat eivät ole
tarkat, joten kauppahinta ei perustu pintaaloihin.
1979
Hyvä
2
On
Sopimuksen mukaan
Ei
Puu, puurunkoinen, tiilivuoraus.
Harja, pelti. Vesikate uusittu 2015.
Vesikatteena Ruukin Elite-kate, mikä on
markkinoiden huippua. Samaan aikaan
uusittu kaikki pellitykset mm. savupiipun
pellitykset sekä asennettu uusi kattoikkuna.
Yläpohjaa lisälämmöneristetty Termexpuhallusvillalla 500mm 2014.

Perustamistapa/ alapohjan
rakenne:
Piharemontin yhteydessä avattu kivijalan
vierustat ja todettu perustukset
hyväkuntoisiksi. Samalla asennettu Pato-levy
sekä sokkelilevyt ja routaeristykset.
Salaojat:
Salaojat ja sadevesijärjestelmä uusittu ja
asennettu piharemontin yhteydessä.
Salaojissa myös tarkastusputket/-kaivot.
Lämmitysjärjestelmä:
öljy, öljykattila uusittu 2003, öljysäiliö 2007,
öljypoltin uusittu 2015, poltin huollettu ja
palamisarvot säädetty 1/2022 ja pattereiden
termostaatit uusittu 2012. Öljysäiliö muovia ja
sijaitsee sisätilassa pannuhuoneessa.
Oumanin- automaattisuntti asennettu 2015,
joka säätää lämmön ulkoilman mukaan.
Kattilaan asennettu sähköautomatiikka 2017,
millä kattila esim. öljyn loppuessa toimii /
kääntyy sähkölle. Ruostumattomasta
teräksestä=rosterista valmistettu savupiippu.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys, eteisessä ja
kosteissa tiloissa sekä takkahuoneessa
lattialämmitys sähköllä. Autotallissa sekä
varastossa vesikiertoinen lattialämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä:
Painovoimainen
Energialuokka:
E2018. Energiatodistus laadittu 11/2021 ja se
on nähtävillä välittäjän kautta.
Lisätiedot rakennuksen
kunnosta:
Rakennus on erittäin hyvässä kunnossa,
johtuen laajasti tehdyistä remonteista ja
huolellisesta ylläpidosta.

Muut rakennukset:

Viemärit kuvattu 11/2022. Todettu
hyväkuntoisiksi. Kuvauksesta videotallenne.
Lämpimän autotallin yläpuolella, omalla
sisäänkäynnillä olevassa noin 30 m2:n
yksiössä eteinen, keittiö, pesuhuone, jossa pkliitäntä, suihku sekä wc.

Sauna/kph/wc:

Pintamateriaalit:

Säilytystilat:
Muu varustus:
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Jääkaappi, lattialiesi, liesituuletin,
astianpesukone sekä kaapistot uusittu 2014.
Keittiössä myös tilava Huurre-kylmiö, joka on
esim. erinomainen apu suuremmissa juhlissa.
Miksei myös jatkuvassa käytössä jos tarvetta.
Keittiö pintaremontoitu.
Saunassa sähkökiuas. Kylpyhuoneessa suihku
ja suihkukaappi sekä pesukoneliitäntä.
Erillinen wc ala- ja yläkerrassa. Alakerran
vessassa sekä peili- että allaskaappi ja wcistuin. Yläkerran vessassa wc-istuin ja
lavuaari jotka on uusittu 2018. Lisäksi
yläkerran wc:ssä lattiakaivo, mikä
mahdollistaa suihkun asentamisen. Kosteissa
tiloissa lattialämmitys. Kiinteät valaisimet.
Sauna- ja pesutilat remontoitu täysin
rakenteineen 2011.
Keittiön seinät tapetoitu, lattiassa parketti.
Olohuoneen seinät sekä katto Haltex-levyä,
lattiassa parketti. Eteisen katto sekä seinät
Haltex-levyä, lattiassa kivilaatta. Yhdessä
makuuhuoneessa tapettiseinät, lattiassa
parketti. Kolmessa makuuhuoneessa
tapettiseinät ja laminaattilattiat.
Takkahuoneen seinissä levypaneeli, lattiassa
kivilaatta. Takkahuoneen katto maalattu sekä
takka pinnoitettu Kolibri-koristepinnoitteella.
Alakerran wc:n seinät sekä lattia laattaa.
Laatat maalattu. Yläkerran wc:n seinät ja
lattia laatoitettu - lattiakaakelit maalattu
2018. Kylpyhuoneen seinät sekä lattia
laatoitettu. Saunan seinät paneloitu, lattiassa
laatta.
Vaatehuone, vintti, lämmin iso varasto
SatelliittiTV. Ei varaava takka. Mahdollisuus
liittyä valokuituun.
Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. Naulakko.
Jätekatos ja -säiliö, lipputanko sekä pihakeinu.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi:

Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus:
Kunta/kaupunginosa tai
kylä:
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala:
Maapohjan omistus:
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto
rajoitettu:
Käyttö-/luovutusrajoitus:
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi:
Viemäri/jätevesihuolto:
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja
luvat/lisätietoja antaa:
Käytetty rakennusoikeus:
Kiinnitykset:
Muut rasitukset ja
rasitteet:
Asbestikartoitus:
Ranta:
Tie perille:

Tila. Tasainen, siististi laitettu ja
hyvänurminen tasamaatontti, mikä rajoittuu
takarajastansa kaupungin puistoalueeseen.
Piha-alue on peruskorjattu täydellisesti 2015.
Konola, 23:64
729-408-23-64
Saarijärvi/Husuaho
Tasainen tontti. Laitettu, siisti ja
hyvänurminen pihapiiri.
1 112 m²
Oma

Ei
Kyllä/kunnan
Kyllä/kunnan.
Ei
Asemakaava (ohjeellinen tonttijako),
rakennuslupa/Saarijärven tekninen toimisto.
240 m²
0,00 €
Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty
ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole
tehty
Ei rantaa.
Kyllä
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Muut tiedot
Lisätiedot:

Asuinrakennuksen yhteydessä sijaitseva
erillinen yksiö sopii loistavasti etätyö käyttöön.
Mahdollisuus liittyä valokuituun.

Lähipalvelut:

Koulut:
Päiväkoti:

Viemärit kuvattu 11/2022. Todettu
hyväkuntoisiksi. Kuvauksesta videotallenne.
Palvelut Saarijärven keskustassa, jonne
matkaa n. 2km. Myös uima-halli sekä
monitoimitalo keskustassa. Saarijärven
kaupungin nettisivuilta näet tarkemmin mitä
kaupunki sinulle tarjoaa - käy tutustumassa.
Peruskoulu sekä lukio Saarijärven
keskustassa. Koululle n. 2km.
Pikku-Mäntylän päiväkoti alle kilometrin
päässä. Keskustassa Sivulan päiväkoti, jonne
noin 2,5 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
Päivi Peltoaho

OP Koti Keski-Suomi Oy LKV

Myyntipäällikkö, LKV, YKV

Kauppakatu 3, 43100 SAARIJÄRVI
010 256 5975

Puhelin 040 701 1537
paivi.peltoaho@op.fi

Y-tunnus 0636041-0

15.12.2022 13.32

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

