HIPPUMÖKKI
Erämökki Saariselän ja Laanilan välillä Laaninojan
rantaterassilla 4-tien länsipuolella

VARAUSTILANNE
Varattu 2.-6.4.2017
Uusi kohde 03/2017

Vuokraushinnat
18.3.2017 alkaen
450 €/vko
1.5. alkaen 400 €/vko

Avaimen luovutus
Liinavaatteiden vuokraus
Savottakahvila, Laanila

Mökin sijainti: Prospektorintie 6, Saariselkä, Inari

Vuokraaja:
Raimo Niemelä
Junailijankatu 2 A 36
04200 KERAVA

Puhelin: 040 5454833
Sähköp.:raimo.niemela@kultahippu.fi
www.kultahippu.fi

Prospektorintie 6 Saariselkä

Tilat ja varusteet

 2 km Saariselän keskustaan
 1 km Laanilan Savottakahvilaan
 400 m Kievari ravintolaan
 Asuinosa on rakennettu 70-luvulla ja saunaosa ja terassi
2016
 Alue on erittäin rauhallinen, tontti 3400 m2, olohuoneesta
ja terassilta näkymä länteen Laaninojalle, jonka takana
erämaata
 Laaninojan alue on kaavoitettu 70-luvulla erittäin väljästi
luonnonmukaiseksi vapaa-ajan asutukseen. Tontit ovat
isoja ja välissä on puistokaistoja. Naapurit eivät ole heti
pihapiirin vieressä. Porot laiduntavat alueella ja syksyllä
sienisato on runsas.

 Asuintila noin 35 ja erillinen sauna ja saunakamari 15 m2,
saunan ja asuintilan välissä iso katettu terassi
 Wc, suihku, pieni takka, oma kaivo, jätevesisäiliö 5 m3
 Sähköhella ja uuni, jääkappi-pakastin,, kahvinkeitin, vedenkeitin, Tv ja radio
 6 hengen astiasto, ei pesukoneita
 Makuuhuoneessa parisänky, olohuoneessa levitettä sohva
ja saunakamarissa ylissänky, majoitustilaa yhteensä 6
henkilölle
 Saunassa Hetivalmis sähkökiuas, suihku ja kuivaustelineitä
 Liinavatteet eivät sisälly vuokraan

Laanilanoja tunnettua kullankaivualuetta
 Laaninojan alue on perinteistä kullanhuuhdonta.aluetta, kesällä voi käydä kokeilemassa vaskausta. Huuhdontalupaa alueelle ei
kuitenkaan enää saa.
 Lapin Kullankaivajain liiton jäsenille on kullanhuuhdontapaikka noin 1,5 km etäisyydellä etelään
 Laaninojan alavirralla (pohjoiseen) noin 1 km on kullankaivun vuokrapaikka Sateenkaarenpää. Siellä on kaikki varusteet, rännit
ja vaskoolit, joita voi vuokrata ja kokea kullan löytämisen ilo.
 Laanilan majatalo, nykyinen Ravintola Kievari oli kullankaivajien tukikohta ennen ja jälkeen toisen maailmansodan.


Näkymät Laaninojalle ja Laaninojalta, lumikuvat marraskuun hämärässä

Kopio rakennuskuvista , laajennus tehty 2015-2016, myös WC ja keittiö päivitetty.

Hippumökki
Prospektorintie 6 , Saariselkä
Sijainti keltainen ympyrä tässä
Karttalähde
GTK Kaivosrekisteri

Näkymiä
Terassilta 3 kpl v
2016
ja sisältä
Keittiö, olohuone
3 kpl, makuuhuone

Näkymiä
Terassilta ja olohuoneen ikkunasta länteen Laaninojalle keväällä 2017
ja wc sekä suihkukaappi päämökissä ja saunatupa sekä sauna, suihku, hetivalmis kiuas (aina lämmin)

