
Omakotitalo, 5h+k+s+khh+ak x 2, 160 m² + 14
m²

Kohdenumero: 9751238
Toimeksiantonumero: 2255

Päiväys: 08.02.2019
Esitteen versionumero: Versio 1

Luontipäivämäärä: 08.02.2019
Västervik, Nokikanantie 5 , 65280 Vaasa

Rakennus
Käyttöönottovuosi: 2002
Loppukatselmusvuosi: 2002
Rakennusmateriaali: Puu. Pitkästä tehty
Kattotiedot: Tyyppi: Harjakatto Kate:

Konesaumattu pelti
Asuintilojen pinta-ala: N. 160 m²
Lisätietoja pinta-alasta: 1. krs 81 m², 2. krs 79 m², lämmin

varasto 14 m²
Muut tilat: 14 m²
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneell. iv lämm.talteenotolla

(Vallox Digit)
Lämmitysjärjestelmä: Alakerrassa varaava lattialämmitys

(paksu laatta 12 cm), yläkerrassa
patterit

Huoneluku: 5h+k+s+khh+ak x 2
Keittiö: Nixi-keittiö, Siemensin koneet,

integroitu, korotettu
astianpesukone, rosterinen
liesituuletin Varustus: jääkaappi,
pakastin, astianpesukone,
erillisuuni, liesitaso. Liesi:
keraaminen. Työtasot: laminaatti.
Lattia: laatta. Seinät:
lasikuitutapetti.

Pesutilat: 2 suihkua + poreamme saunan
pesuhuoneessa. Yläkerran
kylpyhuoneessa suihku. Varustus:
poreamme, lattialämmitys. Lattia:
laatta. Seinät: kaakeli.

Sauna: Oma sauna. Harvian Forte "heti
valmis" -kiuas

Erillinen WC: Alakerran vessaan käynti sekä
eteisestä että kodinhoitohuoneesta.
Yläkerran kylpyhuoneessa wc.
Lukumäärä: 2.

Kodinhoitohuone: Kuraeteinen, pesuallas, naulakko
lämminvesivaraaja (300 l),
kaappitilaa Varustus:
pesukoneliitäntä, lattialämmitys,
pyykkikaapit, pöytätaso. Lattia:
laatta. Seinät: kaakeli. Kulku suoraan
ulos.

Makuuhuoneet: Kahdessa makuuhuoneessa
muovimatto ja kahdessa parketti.
Päämakuuhuoneen yhteydessä iso
vaatehuone. Lattia: muovi, parketti.
Seinät: tapetti, lasikuitutapetti.
Lukumäärä: 4.

Olohuone: Varaava takka olohuoneessa Lattia:
laatta. Seinät: lasikuitutapetti.

Huonekorkeus: Huonekorkeus alakerrassa 270 cm
Takka: Varaava Tulikiven vuolukivitakka

olohuoneessa.
Pintamateriaalit: Lattiamateriaalit: Alakerrassa 30 x

30 laatta, yläkerrassa kahdessa
makuuhuoneessa Upofloor Pyökki
Baroque lämpökäsiteltynä ja
kahdessa muussa yläkerran
huoneessa muovimatto.

Säilytystilat: 2 vaatehuonetta yläkerrassa ja yksi
alhaalla eteisessä, lämmin varasto
autokatoksen yhteydessä.

Muut rakennukset: Talousrakennus.
Talousrakennuksessa kahden auton
katos ja lämmin varasto n. 14 m²

Tehdyt korjaukset: Katot pesty 2014, ilmanvaihdon
huolto ja mittaukset 12/2014, katon
huolto 5/2014

Muuta kauppaan
kuuluvaa:

Kirenan liukuovikaapit, joissa Elfan
hyllyt sisällä

Kunto: Hyvä

Kiinteistötiedot
Kiinteistötunnus: 905-35-36-3-L1
Tyyppi: Omakotitalo
Tontti: Tasamaatontti, 993 m², vuokrattu,

vuokranantaja Vaasan kaupunki
Lisätietoja tontista: Etupiha asfaltoitu
Vesijohto: Kunnan.
Viemäri: Kunnan.

Muita tietoja
Kaavoitus: Asemakaava
Perustus: Laatta
Rakennusoikeus: e-luku:0,25.
Palvelut: K-market Kuusilahdentie n. 2 km,

S-market Gerby n. 4 km, Strömsön
uimaranta n. 1,8 km, Gerbyn ja
Västervikin venesatamat vajaa 2 km,
Ukkokarin uimaranta ja ravintola n.
1 km Koulu: Länsimetsän alakoulu n.
2,3 km, Gerby skola n. 4 km
Päiväkoti: Suomenkielinen:
Länsimetsän päiväkoti n. 2,3 km,
Ruotsinkielinen: Granvikenin
päiväkoti n. 2 km. Gerbyn alueella
useita päiväkoteja.

Liikenneyhteydet: Bussilinjat 1 ja 2 kulkevat läheltä
Lisätietoja: Sähköliittymä siirtyy. Muita siirtyviä

liittymiä: vesi- ja viemäriliittymät,
kaapeli-tv.

Kiinteistömeklarit Vaasa Oy LKV
Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
Y-tunnus: 2431414-3
puh: 020 144 1333
www: www.kiinteistomeklarit.fi



Asumiskustannukset
Sähkönkulutus: Suurimmat sähkölaskut n. 350 €

kylmimpinä kuukausina ja kesällä n.
100 €, keskimääräinen
sähkönkulutus 26.000 kWh

Hinta
Myyntihinta: 265 000,00 €
Vapautuu: Heti
Maksutapa: Käteinen

Esittelyteksti
Toimivaksi suunniteltu v. 2002 valmistunut kaksikerroksinen 160
m² omakotitalo vapaana uusille asukkaille Västervikin mukavalla
luonnon ja meren läheisellä asuinalueella.
Hyvä suuunnittelu on silmiinpistävää jo heti sisääntullessa;
tuulikaapissa on vaatehuone ulkovaatteita varten.
Alakerta on mukavan avaraa tilaa, kun keittiö, ruokailutila ja
olohuone ovat toisiinsa yhteydessä ja huonekorkeutta on hiukan
tavanomaista enemmän. Olohuoneessa on luonnollisesti myös
varaava takka. Alakerrassa sijaitsee myös saunaosasto ja todella
toimivaksi tehty kodinhoitohuone, jossa oma uloskäynti ja mm.
kurapiste. Pesuhuoneessa on kylpyammeen lisäksi kaksi suihkua
ja saunassa Heti valmis -kiuas.

Yläkerrassa on neljä todella reilun kokoista makuuhuonetta sekä
kylpyhuone. Keskimmäiseen huoneeseen kauniit lasipariovet ja
tästä huoneesta on kulku parvekkeelle. Isoimmassa
makuuhuoneessa on todella hyvän kokoinen vaatehuone, mutta
myös vaatekaapit.
Parille autolle ja muutamalle pienemmälle ajopelille on tilaa
katoksessa, jonka yhteydessä on myös lämmin 14 m² varasto.
Osa 993 m² tontista on luonnontilassa kaavan mukaisesti.

Funktionellt tvåvåningshus 160 m² byggt 2002 i Västervik på ett
trevligt bostadsområde nära naturen och havet som är tomt och
väntar på nya invånare.
Att huset är välplanerat märks redan vid entrèn, eftersom det i
vindfånget finns klädskåp för ytterkläderna.
Nedrevåningen är ett öppet utrymme, där köket, matrummet
och vardagsrummet är anslutna till varandra och rumshöjden är
lite högre än vanligt. I vardagsrummet finns även en
ackumulerande spis.
I nedrevåningen finns även bastuavdelningen och ett mycket
bra fungerande klädvårdsrum som har en egen ingån och bl.a en
#kura-tambur#. I badrummet finns ett badkar och två duschar
och i bastun finns en #heti-valmis# ugn.
Övrevåningen har fyra rejäla sovrum samt ett badrum. Det
mittersta sovrummet har vackra glaspardörrar och från det här
rummet går man ut på balkongen. Det större sovrummet har ett
verkligen stort klädrum och även klädskåp.
I biltaket finns rum för ett par bilar och några mindre fordon
därtill, och där finns även ett förråd på 14 m².
En del av tomten 993 m² är i naturligt tillstånd.
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