
Kohdenumero 524337

Toijantie 7 LH 1
Salo, Kisko

556,0 m²
Liiketila, Liikehuoneisto, entinen pankkikonttori

Mh. 1,00 €, Kohde 
myydään tarjousten 

perusteella.
Vh. 1,00 €

HYVÄKUNTOINEN 
LIIKEHUONEISTO
MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA
Hyväkuntoinen liikehuoneisto Kiskon Toijan keskustassa. Tila 
kokonaisuudessaan noin 556 m2, jakautuen seuraavasti: 
liikehuoneisto noin 236 m2, siihen liittyvä toimisto- ja 
kokoustila n.106 m2 sekä  alakerrassa noin 214 m2 
varastotila.
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt 
tarjoukset

Energialuokka D2013

OP Koti Lounaismaa Oy, puh. 010 256 1310, opkoti.salo@op.fi



Toijantie 7 LH 1
25460 KISKO, Kisko

Kohdenumero 524337

556,0 m²
Liiketila, Liikehuoneisto, entinen pankkikonttori

Hintatiedot
Myyntihinta: 1,00 €, Kohde myydään tarjousten 

perusteella.
Osuus yhtiölainasta: 0,00 €
Velaton hinta: 1,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Vastike: Hoitovastike 1927,80 €/kk.
Muut kustannukset: Oma mittari vesimaksuun, Vesimaksuennakko 

7,00 €/kk. Sähköön tehtävä oma sopimus. 
Liiketilassa on kaukolämpö.

Yhtiön hallitukselle on myönnetty valtuudet 
periä maksimissaan kahden (2) kuukauden 
ylimääräinen hoitovastike taloudellisen 
tilanteen niin vaatiessa.



Toijantie 7 LH 1
25460 KISKO, Kisko

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
Pinta-ala: 556,0 m²
Osakenumerot: 1 - 485
Huoneluku/tilaerittely: Liikehuoneisto, entinen pankkikonttori
Muut tilat: Pankkisali, 4 toimistohuonetta, 

neuvotteluhuone, eteinen, pukuhuone, 2wc, 
suihkutila, kokoushuone, holvi, alakerrassa 
yhtenäinen varastotila.
Pinta-alat:  liiketila 235,7 m², kokous ym. tilat 
106,3m² ja varastotilaa 214 m². Jyvitetty 
pinta-ala 567 m².

Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Varustus: Keittiö: jääkaappipakastin, keraaminen liesi, 

astianpesukone.
Kph/Sauna/wc: suihkutila, kaksi erill. wc, 
peilikaappi, kiinteät valaisimet, 
kylpyhuonekaapisto.
Muu varustus: kiinteät valaisimet, naulakko, 
takka, huoneistokohtainen ilmanvaihto.
Lisäksi koneellinen talteenottava ilmastointi 
sekä useita ilmalämpöpumppuja.

Taloyhtiöstä löytyy sauna sekä 
urheiluvälinevarasto.

Pintamateriaalit: Keittiö: kk, lattia muovimatto, seinät maali. 
suihkutilan lattia ja seinät laattaa. Wc:n lattia 
ja seinät laattaa. Pankkisalin lattia laattaa ja 
seinät maalia. Kokoustilan lattia korkkilaatta ja 
seinät maalia. Neuvotteluhuoneen lattia 
parkettia ja seinät maalia. Huoneiden lattiat 
parketti ja seinät maali

Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Yhtiön nimi: Kiinteistö Oy Toijantori
Energialuokka: D2013
Peruskorjaukset: Toijantien puoleiset asuinhuoneiston ikkunat 

uusittu ja muut ikkunat huoltomaalattiin 
2002, piha-alue asfaltoitu uudelleen 2005, 
talon vesiliittymä siirretty pois talon alta 
2006, parvekkeiden ja sokkelin kunnostus ja 
maalaus 2009, kaukolämpö 2012, lukostot 
uusittu 2013, öljysäiliö tyhjennetty ja 
puhdistettu 2017, käyttövesiputket ja 
patteritermostaatit uusittu ja säädetty 2017, 
yläpihan salaojakorjaus 2021, routaeristeen 
uusiminen ja asfaltoinnin uusiminen

Tiedossa olevat remontit: Korjaustarveselvitys 2021-2025: 
Huoneistojen 
korvausilmakorjaukset/ikkunoiden uusiminen, 
yhteisten tilojen valaistuksen päivittäminen, 
vesikattojen korjauksia tarpeen mukaan

Lisätiedot: Kohde myydään tarjousten perusteella, ei 
hintapyyntöä. Myyjä pidättää itsellään 
oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt 
tarjoukset.

Ryhdyttäessä remontoimaan ennen vuotta 
1994 rakennettua rakennusta tai huoneistoa 
tulee ottaa huomioon vuoden 2016 alusta 
voimaan tulleet asbestilaki ja -asetus sekä 
niihin liittyen asbestikartoitus ja mahdollisen 
asbestipurkutyön vaatimukset.



 

Ota yhteyttä

OP Koti Lounaismaa Oy
Salo

Puhelin 010 256 1310
opkoti.salo@op.fi

Turuntie 7, 24100 SALO
010 256 1310

Y-tunnus 0204552-8
22.5.2023 8.16

Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %).


