
HIRSIKOTI HAAPAVEDELTÄ
Kodissa on erittäin toimiva pohjaratkaisu!

MYYNNISSÄ OPISKELIJOIDEN 
RAKENTAMA UPEA HIRSIKOTI

Omakotitalo Haapaveden kaupungissa Erk-
kisenniemen alueella osoitteessa Manni-
lantie 5 valmistuu keväällä 2019. 
Talo myydään täysin valmiina ulkopinnan 
maalausta lukuun ottamatta.
Täysin valmiin kodin myyntihinta on 220 
000€.
Myyntihinta sisältää
• muuttovalmiin hirsitalon
• korkealaatuiset kodinkoneet
• kiinteät kalusteet
• leivinuunin ja takan

Tekniset tiedot
• Tontti 1502 m2, vuokratontti
• Asuinrakennus kerrosala 138,5 m2
• 3 makuuhuonetta, olohuone, keittiö, 

eteinen, kodinhoitohuone, suihku, 
sauna ja kuisti

• autokatos ja varasto
• huopakatto
Tutustu tämän uudiskohteen pohjaratkai-
suun tarkemmin nettisivuillamme. Sau-
naosastolle on myös oma erillinen sisään-
käynti. 
Tontilta on hyvät yhteydet kevyen liiken-
teenväyliin. Pyöräillen pääsee nopeasti niin 
Haapaveden keskustaan.

Tervetuloa tutustumaan !

HAAPAVESI
Arto Veikkolapuh. 044 769 2211

YHTEYSTIEDOT














  























  



 

















KOULUTUSKESKUS



KOTI HOLMANPERÄLTÄ KALAJOELTA
Kodissa on erittäin toimiva pohjaratkaisu!

MYYNNISSÄ OPISKELIJOIDEN 
RAKENTAMAT UPEAT KODIT

Omakotitalot Kalajoen kaupungissa Hol-
manperän alueella valmistuvat keväällä 
2020.

Talot myydään täysin valmiina.
Täysin valmiin kodin myyntihinta on 230 
000€.

Myyntihinta sisältää
• muuttovalmiin talon ja piharakennuk-

sen
• valmiiksi muokatun ja rakennetun 

pihan (kulkutiet soralla, ruokamulta 
levitettynä)

• korkealaatuiset kodinkoneet ja kiinteät 
kalusteet sekä tulisijan

Tekniset tiedot
• Tontti 1867m2, vuokratontti
• Asuinrakennus kerrosala 120,4 m2, 

lämmin huoneala 109,5m2
• kolme makuuhuonetta, tupakeit-

tiö, eteisaula, kodinhoitohuone, 
suihku, sauna ja kuisti

• Talousrakennus/autotalli kerrosala 
27m2
• autokatos kahdelle autolle, varasto

• peltikatto, Ruukki Classic, tumman 
harmaa

• ulkoseinät, vaakalaudoitus, peittomaa-
lattu vaalean harmaa 

• räystäslaudat, nurkkalaudat, terassin 
kaiteet, valkoinen

• ikkunat, ulko-ovet valkoinen
• sokkeli vaalean harmaa (betonikivi-

jalka)

KOULUTUSKESKUS



KOTI HOLMANPERÄLTÄ KALAJOELTA
Kodissa on erittäin toimiva pohjaratkaisu!

YHTEYSTIEDOT

KOULUTUSKESKUS

KALAJOKI
Esa SiiriläPuh. 040 150 8432

Tutustu näiden uudiskohteiden pohjaratkai-
suun tarkemmin kuvien avulla. 

Kodit sijaitsevat rauhallisella Holmanperän 
asuinalueella lähellä palveluja osoitteissa 
Vanha Holmantie 26 ja 28.

Tonteilta on hyvät yhteydet kevyen liiken-
teenväyliin. Pyöräillen pääsee nopeasti niin 
Kalajoen keskustaan kuin Hiekkasärkkien 
matkailualueelle tai Leton ulkoilualueelle.

Tervetuloa tutustumaan!



KOTI KALAJOELTAKodissa on erittäin toimiva pohjaratkaisu!

KALAJOKI
Esa SiiriläPuh. 040 150 8432

YHTEYSTIEDOT

MYYNNISSÄ OPISKELIJOIDEN 
RAKENTAMA UPEA KOTI

Omakotitalo Kalajoen kaupungissa Vuoren-
kallion alueella valmistunut syksyllä 2018.
Talo myydään täysin valmiina, valmiin kodin 
myyntihinta on 230 000€.

Myyntihinta sisältää
• muuttovalmiin talon ja piharakennuksen
• valmiiksi muokatun ja rakennetun pihan
• korkealaatuiset kodinkoneet ja kiinteät 

kalusteet, leivinuunin ja takan
Tekniset tiedot
• Tontti 1867m2, vuokratontti
• Asuinrakennus kerrosala 138,5 m2

• 3 makuuhuonetta, olohuone, keittiö, 
eteinen, kodinhoitohuone, suihku, sauna, 
tuulikaappi ja kuisti

• talousrakennus/autotalli kerrosala 27m2
• autokatos kahdelle autolle, varasto
• peltikatto, sileä saumattu, tumman har-

maa, ulkoseinät, vaakalaudoitus, peitto-
maalattu vaaleankeltainen, räystäslaudat, 
vuorilaudat, terassin kaiteet, saunapääty 
peittomaalattu ruskea

• ikkunat, ulko-ovet harmaa, sokkeli tum-
man harmaa

Saunaosastolle on myös oma erillinen sisään-
käynti. Tontilta on hyvät yhteydet kevyen lii-
kenteenväyliin. Pyöräillen pääsee nopeasti 
niin Kalajoen keskustaan kuin Hiekkasärkkien 
matkailualueelle tai Leton ulkoilualueelle.

KOULUTUSKESKUS


