
Omakotitalo, 8h, k, 5 wc, 2 kph, s ja kellarissa lisäksi
uima-allasosasto, harraste-/kotiteatterihuone,
takkahuone, 387 m² + 221 m²
Tammisaari/ Langansböle gård, Horsbäckintie 129,
10600 Tammisaari

Kohdenumero 9899629

Upea 1983 valmistunut kokonaisuus Tammisaaresta meren rannalta. Omistaja on juuri teettänyt kymmenien tuhansien eurojen laituriremontin ja
lunastaa parhaillaan vesijättömaata (n. 1350m²), jotta uuden omistajan on mukava muuttaa tähän omarantaiseen kotiin tai vapaa-ajan asuntoon.
Lisäksi uima-allasosasto eli lähes koko kellarikerros on remontoitu noin viisi vuotta sitten. Kellarista löytyy upea punatiilistä muurattu
holvikattoinen tunnelmallinen baaritiskillä varustettu takkahuone, jota nykyinen omistaja kutsuu jouluhuoneeksi ympärivuotisen koristelun vuoksi.

Pihasta löytyy minikeittiöllä ja omalla WC:llä varustettu vierastalo, jonka koko on myyjän arvion mukaan noin 32 m². Talon pihassa on iso
nurmikenttä, jonka alle on haudattu 2,5 km maalämpöputkea. Kenttä on niin iso ja tasainen, että siihen on laskeuduttu joskus myös helikopterilla.
Talo sijaitsee kumpareen päällä ja sen takana on oma pieni metksikkö (n. 0,48 ha). Puutarha on porrastettu kauniisti kartanon/ linnan puutarhan
tyyliin.

Varsinaisia asuinkerroksia on kaksi kellarin yläpuolella. Olohuone, kirjasto, työhuone ja kymmenen hengen ruokapöydän sisältävä ruokasali ovat
ensimäisen kerroksen näyttäviä tiloja. Ruokasalin ja eteisen välillä on kauniita pylväitä ja niiden välissä kaaria. Keittiö ja apukeittiö kylmiöinen toimii
hyvin niin isompienkin juhlien kuin arjenkin pyörittämisen keskiössä. Yläkerrassa on kolme makuuhuonetta ja olohuone omalla baaritiskillä sekä iso
vaatehuone/ varasto. Päämakuuhuoneella on oma iso pukeutumishuone, wc, suihku ja vaatehuone, jotka voi päivittää oman maun mukaan. Myös
toisessa pinemmistä makuuhuoneista on oma pieni wc. Jokaisesse kerroksessa on myös yksi yleinen wc. Tämä kohde pitää nähdä itse ihan
paikanpäällä, joten varaa itsellesi yksityisnäyttö. P. 040 5410631/ Harriet Väänänen

Rakennus
Rakennusvuosi (aloitettu): 1982
Käyttöönottovuosi: 1983
Rakennusmateriaali: Puu, tiili, betoni. Paikalleen valettu kivitalo, kellari betonia, ensimmäinen kerros tiilipintainen, ylin kerros

puurunkoinen ja puulla vuorattu
Kattotiedot: Tyyppi: aumakatto Kate: varttikate Katon kunto: hyvä, maalattu n. 5 v. sitten ja ruiskutettu

sammaleenpoistoaineella eli Bio Puhdas Katto -seoksella kesällä 2018 (vaikuttaa n. 3 v. ruiskutuksesta)
Lisätietoja pinta-alasta: Asuinrakennuksen kokonaisneliömäärä noin 600m² (kaksi ylintä kerrosta 355/379m²)

uima-allasosastoineen ja autotalleineen (kellarikerros noin 221m², at n. 80 m²). Lisäksi tontilla vierastalo
noin 32 m², lasihuone ja kasvihuone.

Asuintilojen pinta-ala: 387 m²
Muut tilat: 221 m²
Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto
Energiatodistus: Ei lain edellyttämää energiatodistusta.
Lämmitysjärjestelmä: Maalmpö, vesikiertoiset patterit, alkuperäinen putkisto, maalämpökoneisto uusittu n. 10 v. sitten
Huoneluku: 8h, k, 5 wc, 2 kph, s ja kellarissa lisäksi uima-allasosasto, harraste-/kotiteatterihuone, takkahuone
Keittiö: Tammiset kaapistot, kaakeloidut työtasot, apukeittiössä kylmiö sekä lisää säilytys- ja työtilaa. Varustus:

jääkaappi/pakastin, kylmiö, liesituuletin, astianpesukone, lattiakaivo. Liesi: keraaminen. Työtasot: muu.
Lattia: laatta, parketti. Seinät: kaakeli, maalattu.

Pesutilat: Uima-allasosaston suihkuja 2, erillinen wc, kaikki pinnat kaakeloituja/laattaa, päämakuuhuoneen
pesutiloissa suihkukaappi, bidee, wc, 2 käsienpesuallasta, pinnat kaakeloitu/laattaa Varustus:
suihkukaappi, lattialämmitys, wc-istuin, suihku. Lattia: laatta. Seinät: kaakeli.
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Sauna: Oma sauna. uusittu 2013 Lattia: laatta. Seinät: puu. Kiukaan tyyppi: sähkökiuas.
Erillinen WC: 1 kellarissa, 1 keskikerroksessa ja 3 yläkerrassa, lattialämmitys osassa Varustus: lattialämmitys,

peilikaappi, bidee-suihku. Lattia: laatta. Seinät: kaakeli. Lukumäärä: 5.
Kodinhoitohuone: Apukeittössä, keittön ja apukeittön välisen sisäänkäynnin yhteydessä kurasuihku esim. koirille ja lapsille

Varustus: pesukone, pesukoneliitäntä, kuivausrumpu, kuivauskaappi, lattialämmitys, kurapiste,
pöytätaso. Lattia: laatta. Seinät: kaakeli.

Makuuhuoneet: Makuuhuoneista 1 toimii työhuoneena, yläkerran pienemmissä makuuhuoneissa kokolattiamatto Lattia:
parketti, laminaatti, muu. Seinät: tapetti. Lukumäärä: 4.

Olohuone: Olohuoneita 2, alakerrassa parketti, yläkerrassa laminaatti/ kokolattiamatto Lattia: parketti, laminaatti.
Seinät: maalattu, tapetti.

Takka: Takka, takkavaraus. Asunnossa 3 takkaa, yläkerrassa takkavaraus.
Muut tilat: Kellarissa kaksi teknistä tilaa mm. uima-allaskoneistolle, maalämpölaitteistolle ja vedenpuhdistamolle

sekä maalattiainen viinikellari, osittain kivetty terassialue talon sivustalla, jossa uudehko lasihuone
työhuone, ruokailutila, eteinen, tuulikaappi, aula, takkahuone, kirjasto, terassi.

Säilytystilat: Vaatehuone, kaapistot, kellarikomero, vinttikomero.
Muut rakennukset: Asuinrakennus, autotalli. kasvihuone, lasihuone, vierastalossa minikeittiö (jääkaappipakastin) ja wc
Tehdyt korjaukset: Katto 2018, maalämpökoneisto 2010, uima-allasosaston täydellinen uusiminen vesiputkistoineen 2013
Kunto: Hyvä. Alkuperäiset ja hyväkuntoiset kaakelit kahden ylimmän kerroksen wc ja kph tiloissa
Viat ja vahingot: Muita erityisiä ongelmia, Ajankohta: 2013. Syy: Uima-altaan pohja haljennut alhaalta ylöspäin veden

paineen poistuttua sen päältä.. Tehdyt korjaukset ja toimenpiteet: uima-allas (lattia ja seinät) korjattu ja
suurin osa kellarikerroksesta uusittu samalla eli sauna, suihkuhuone, WC, pukuhuone ja kotiteatteri
uusittu (lattiat ja seinät), samalla talon ympärille tehty uudet salaojat.

Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty ennen vuotta 1994, eikä asbestikartoitusta ole tehty.

Kiinteistötiedot
Kiinteistötunnus: 710-467-1-161
Kortteli/Kiinteistön nimi: Björkkulla
Tyyppi: Tila
Tontti: Rinnetontti, 14 663 m², oma, tontin numero/RN:o: 161.
Lisätietoja tontista: Porrastettu rinnetontti. iso nurmikenttä ja pieni metsikkö kuuluu tilaan. Lisäksi ennen kauppaa

lunastetaan vesijättömaa 1350m², joka siirtyy samalla kaupalla uudelle omistajalle.
Vesijohto: Porakaivo. oma vedenpuhdistamo, toimii mm. aktiivihiilellä, uima-altaan vesi on tilattu säiliöautolla,

kaivon vesi riittää normaalikäyttöön.
Viemäri: Saostuskaivo, imeytyskenttä. Myyjä huoltaa imeytyskentän kuntoon ennen kauppaa.

Muita tietoja
Kaavoitus: Osayleiskaava. Raaseporin kaupunki mittaus@raasepori.fi tai puhelimitse: vs. kiinteistösihteeri Eva

Lundsten, puh. 019 289 3823
Perustus: Betoni
Ranta: Oma ranta, omaa rantaviivaa 140 m, meri, laiturin päässä syvyyttä noin 1,4m, sopii moottoriveneille

Itämeri, Pohjanlahti
Vesijättö: 1350m² lunastettu ennen myyntiä.
Palvelut: Kauppa n. 4 km, lounasravintola n. 3 km, leipomo n. 3 km Koulu: n.4-5km Päiväkoti: n.2 km
Liikenneyhteydet: Bussipysäkki n. 2 km
Lisätietoja: Sähköliittymä siirtyy. Muita siirtyviä liittymiä: Verisure hälytysjärjestelmä siirrettävissä uudelle

omistajalle.. jalkapallo-/jääkiekkokenttä sekä leikkipuisto noin 1 km
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Asumiskustannukset
Sähkö: Sähköyhtiön vuosiennuste 1.4.2017 44 040kw
Vesi ja jätevesi: Oma porakaivo, 3 säiliötä ja imeytyskenttä, jonka omista kunnostaa ennen myyntiä
Kiinteistövero: 1560€/v
Muut maksut / lisätietoa
maksuista:

Sähköyhtiön vuosiennuste 1.4.2017 44040kw, kiinteistövero tiedot v, 2016 maapohja 708€ pientalo
852€ yht 1560€, jätesäiliön tyhjennys nykyisen sopimuksen mukaan joka toinen viikko, valokuitu rajalla,
naapuri aurannut tien talvella

Hinta
Myyntihinta: 1 595 000,00 €
Vapautuu: Viimeistään 6 kk kaupanteosta
Maksutapa: Käteinen
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