
Omakotitalo,
6h+k+kk+4wc+kph+s+ph+khh+baarihuone+ kirjasto+
varasto-/ askartelutilat, 184,1 m² + 112,45 m²
Mankkaa, Mankkaanmalmi 1, 02180 Espoo

Kohdenumero 9689628

Omakotitalo isollekin lapsiperheelle tai kahden sukupolven kodiksi Mankkaan parhaalta paikalta. Koti sopii myös yrittäjäperheelle, joka voi käyttää
sivuasuntoa toimistona/ toimitiloina. Talossa on kolme makuuhuonetta ja iso n. 60m² olohuone, josta on käynti parvekkeelle. Olohuoneessa on
avotakka. Lisäksi talossa on toinen asunto, jossa on kaksi huonetta (mh+oh). Alakerrasta löytyy baarihuone, josta saa myös erinomaisen
kotiteatterin tai työhuoneen. Talossa on yhteensä 4 wc:tä ja iso tila uudistettavaa saunaosastoa varten, vaikka nykyinenkin pesuhuone, sauna ja
pukuhuone toimivat oikein hyvin. Koulumatka on turvallinen eikä katuja tarvitse ylittää kouluun mennessä. Lähin päiväkoti kävelymatkan päässä ja
kaupat, r-kioskin postitoimipaikka jne. tien toisella puolella. Tämän lähemmäksi ei palveluita pääse omakotitaloalueella. Tontti on aidattu korkealla
aidalla, joka tuo turvaa pihassa leikkiville lapsille ja lemmikeille sekä yksityisyyttä ohikulkijoilta. Aita kannattaa kunnostaa oman maun mukaan.
Muiden tilojen lisäksi talossa iso käyttöullakko. Tarjouksia otetaan vastaan. Varaa yksityisesittelyaikasi (ei julkisia näyttöjä tulossa) p. 040 5410631/
LKV Harriet Väänänen

Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus myös rakentajalle! Tilan koko on 1310m² ja sille voi rakentaa tontiksi muuttamisen jälkeen nykyisen talon
lisäksi esimerkiksi erillistalon (rakennusluvat haettava), jonka voi erottaa esimerkiksi hallinnanjakosopimuksin. Vaihtoehtoisesti tilan voi tontiksi
muuttamisen jälkeen yhtiöittää uuden talon rakentamisen yhteydessä. Myös tontin jakaminen tuee mahdolliseksi. Nykyisen talon voi myös purkaa,
vaikka se onkin rakenteiltaan erinomaisen jämäkkä säästettäväksikin. Purettaessa tontille mahtuu kolme noin 109m² erillistaloa tai yksi erillistalo ja
yksi paritalo. Alue on erillispientalojen alue (AO) ja e=0,25. Kokonaisrakennusoikeus tontilla on 328m².

Rakennus
Rakennusvuosi (aloitettu): 1955
Käyttöönottovuosi: 1975
Lisätietoja
rakennusvuodesta:

Huoneisto- ja kiinteistörekisteriotteen mukaan talon alkuperäinen rakennusvuosi on 1955/1975.
Omistajan mukaan rakennusvuodet ovat 1965/1975 ja alkuperäiset rakennusluvat haettu 1955.

Rakennusmateriaali: Tiili, betoni. Talo on tiilirunkoinen ja tiilipintainen. Kellarikerros ja perustukset betonia.
Kattotiedot: Tyyppi: harja Kate: pelti
Lisätietoja pinta-alasta: Raksystems tarkistusmitannut 2005. Huoneistoala yk 173,4m² ja ak 10,71m², yhteensä 184m². Kellari

112,45m² alle 2200m korkeaa tilaa. Mitattujen tilojen lisäksi yläkerran kuistin alla kellarissa on
varastotilaa ja talossa on käyttöullakko, jonka kokoa ei ole mitattu. Espoon kaupungin huoneisto- ja
kiinteistörekisteriotteen mukaan käytetty rakennusoikeus on 198m²+24m²=222m². Rakennusoikeutta on
jäljellä 105,5 m² tai 129,5m² ulkovaraston purkamisen jälkeen. tarkistusmitattu.

Asuintilojen pinta-ala: 184,1 m²
Muut tilat: 112,45 m²
Energiatodistus: Ei lain edellyttämää energiatodistusta.
Lämmitysjärjestelmä: Öljylämmitys
Huoneluku: 6h+k+kk+4wc+kph+s+ph+khh+baarihuone+ kirjasto+ varasto-/ askartelutilat
Keittiö: Remontoitava (vuodeta 1975) Varustus: jääkaappi/pakastin, liesituuletin, mikroaaltouuni,

astianpesukone. Liesi: keraaminen. Työtasot: laminaatti. Lattia: parketti. Seinät: kaakeli, maalattu.
Pesutilat: Varustus: pesukoneliitäntä, suihku. Lattia: laatta. Seinät: kaakeli.
Sauna: Oma sauna. Kiukaan tyyppi: puukiuas.
Erillinen WC: Varustus: peilikaappi. Lattia: lauta. Seinät: kaakeli. Lukumäärä: 4.
Kodinhoitohuone: Varustus: pesukoneliitäntä, pyykkikaapit. Lattia: laatta. Seinät: kaakeli.
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Makuuhuoneet: Pääasunnossa 3 mh, kaksiossa 1 mh. Yhdessä (perimmäisessä) makuuhuoneessa laattalattia (ollut
koirien huoneena). Lattia: laatta, parketti. Lukumäärä: 4.

Olohuone: Punatiiliseinät, mäntypanelikatto ja kaksiossa maalattu seinä & katto Lattia: parketti. Seinät: muu.
Takka: Takka.
Muut tilat: Asuntojen välillä sijaitsevan ison eteisen tai kuistin lattia on laattaa ja seinät maalattu. Kuistilta on

uloskäynti etu- ja takapihalle sekä molempiin asuntoihin. Kirjasto sijaitsee kellarikerroksessa heti
portaiden päässä. Kirjaston seinät ja katto on puupaneelia ja tilassa on korkkilattia. Olohuoneesta on
käynti korotetulle terassille/parvekkeelle. Kellarissa sijaitsevan baarihuoneen lattia on korkkia, seinät ja
katto puupaneelia. eteinen, pannuhuone, kirjasto, terassi.

Säilytystilat: Käyttöullakko on iso ja ikkunallinen. Käyttöullakolle voisi hakea rakennuslupaa lisähuoneiden
rakentamiselle. ulkovarasto, kaapistot, ullakko.

Muut rakennukset: Varasto. 24m² varasto
Kunto: Tyydyttävä. Keittiö vuodelta 1975, makuuhuoneiden, kaksion, kirjaston ja baarihuoneen pinnat

kaipaavat päivitystä, kaapistojen ovet ovat vuodelta 1975, kylpyhuoneen edessä sijaitsevat
kodinhoitotilat kannattanee siirtää kellarikerroksen muihin tiloihin. Alkuperäisen 1975 rakennetun
kylpyhuoneen ja saunan voi remontoida ja uudistaa oman maun mukaiseksi, vaikka se toimii
nykyiselläänkin hyvin.

Viat ja vahingot: Vesivahinko, Ajankohta: Vesivahinko ollut ja korjattu kellarin askartelutiloissa n. 30 vuotta sitten. Syy:
Sulamisvesien aiheuttama tulva aiheuttanut vesivahingon.. Laajuus: Askartelu-/ varastohuoneet
kellarissa.. Tehdyt korjaukset ja toimenpiteet: Kuivatettu ja uusittu kaakelointi sekä rakennettu samalla
lisää väliseiniä..

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

Kiinteistötiedot
Kiinteistötunnus: 49-432-1-423
Kortteli/Kiinteistön nimi: K 9 T 3
Tyyppi: Tila
Tontti: Tasamaatontti, 1 310 m², oma, tontin numero/RN:o: 1-423.
Lisätietoja tontista: Tontti on pääosin tasamaatontti, mutta sen yksi sivu laskeutuu loivasti.
Kiinnitykset, rasitukset ja
rasitteet:

Velkakiinnityksiä: 500 000 € Vallintarajoituksia ei ole.

Vesijohto: Oma. Porakaivon vesisäiliö noin 200litraa. Suodatin vaihdettava.
Viemäri: Kunnan.

Muita tietoja
Piha: Piha on aidattu. Aita vaatii sammalpesua, maalausta ja osin korjausta/ uusintaa. Osa pihasta on aidattu

erillisellä huonokuntoisella/ purettavakuntoisella aidalla aikoinaan koirille, joista on luovuttu vuosia
sitten. Pihaan mahtuu jopa pienimuotoinen kennel. Pihassa on myös huvimaja ja keinu. Puutarhassa on
kaunnita rodoja, syreenejä, jasmiineja, sinivuokkoja, kieloja ja kunnostusta vaativa lipputanko.

Kaavoitus: Asemakaava, yleiskaava. Espoon kaupunki p.09-81626617
Perustus: Betoni
Rakennusoikeus: 328 m², e-luku:0,25. Kiinteistö on tila-muotoinen ja se on haettava tonttimuotoiseksi ennen kuin jäljellä

olevaa rakennusoikeutta voi käyttää. (AO= erillispientalojen alue)
Palvelut: Alepa 50m, Lidl 100m, R-kioski ja posti 100m, K-Supermarket mankkaa n.2km. Laajalahden uusi

liikekskittymä n. 3km: Lidlin ja Tokmannin lisäksi muita tiloihin tulevia vuokralaisia ovat muun muassa
Power, Jysk, Plantagen sekä pääkaupunkiseudun ensimmäinen Leos Lekland -leikkimaa. Tapiolan
palvelut n. 4km. Koulu: Mankkaan koulu 700m, Mankkaanpuron koulu 550m Päiväkoti: Mankkaan
päiväkoti ja asukaspuisto 200m
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Liikenneyhteydet: Bussipysäkit tontin vieressä/ 50m

Asumiskustannukset
Lämmitys: 375,00 €/kk
Kiinteistövero: 1450€/v
Muut maksut / lisätietoa
maksuista:

Sähkö n. 50€/kk

Hinta
Myyntihinta: 695 000,00 €
Vapautuu: Sopimuksen mukaan
Maksutapa: Käteinen
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