
Kohdenumero 526766

Koulukatu 7
Salo, Alhaisi

110,0 m²/135,0 m²
Paritalo, 2h,avokeittiö, kph, vh (2kpl)

Kov. 1968-1999
Mh. 100 000,00 €

Myynnissä kokonainen 
paritalo!
Vanha myymälärakennus muutettiin -99 asuinkäyttöön ja 
siihen tehtiin neljä yksiöitä. Myöhemmin yksiöt muutettiin 
kahdeksi kaksioksi.

Kustannuksista As Oy Hiiskantornin ja paritalon välillä on 
sovittu siten, että kumpikin osapuoli vastaa hallitsemaansa 
rakennukseen kohdistuvista huolto-, ylläpito- ja 
perusparannuksista. Kummallakin osapuolella/rakennuksella 
on omat sähkö-, vesi- ja lämpömittarit sekä sähkö-, vesi ja 
viemäri-, lämpö-, jätehuolto-, kaapeli-, puhelin-, 
verkkoyhteys ym. sopimukset.

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

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



Koulukatu 7
24130 SALO, Alhaisi

Kohdenumero 526766

110,0 m²/135,0 m²
Paritalo, 2h,avokeittiö, kph, vh (2kpl)

Hintatiedot
Myyntihinta: 100 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Asumiskustannukset (keskimäärin)
Kiinteistövero: 231,53e (2022)
Lisätiedot: Kustannuksista As Oy Hiiskantornin ja 

asuinrakennuksen välillä on sovittu siten, että 
kumpikin osapuoli vastaa hallitsemaansa 
rakennukseen kohdistuvista huolto-, ylläpito- 
ja perusparannuksista. Kummallakin 
osapuolella/rakennuksella on omat sähkö-, 
vesi- ja lämpömittarit sekä sähkö-, vesi ja 
viemäri-, lämpö-, jätehuolto-, kaapeli-, 
puhelin-, verkkoyhteys ym. sopimukset. 
Koulukatu 7 omistaja suorittaa As Oy 
Hiiskantornille 9,35 % tonttivuokrasta. (2022 
tonttivuokra on 2056,78€)



Koulukatu 7
24130 SALO, Alhaisi

Asuinrakennuksen tiedot
Asuintilojen pinta-ala: 110,0 m² *) Muut tilat: 25,0 m²
Kokonaispinta-ala: 135,0 m²
Lisätietoja pinta-alasta: Pääpiirustuksen mukaan rakennuksen 

rakennusala on 162m² ja huoneistoala 
149m². Muihin tiloihin on laskettu käytävä ja 
tekninen tila. Rakennuksen pinta-aloja ei ole 
tarkistusmitattu.

Käyttöönottovuosi: 1968-1999
Rakennusluvan mukainen 
käyttötarkoitus: Vanha myymälätila muutettu 

asuinhuoneistoiksi 1999. Lopputarkastus 
tehty 2.11.2017.

Kunto: Tyydyttävä
Kerros/kerroksia: 1
Parveke: Ei
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Vuokrattu: Kyllä
Rakennusmateriaali: Betoni, Puulaudoitus.
Kattotyyppi/kate: Pulpetti, pelti.
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö.
Lämmönjakojärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys.
Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

Kohteella ei ole lain edellyttämää 
energiatodistusta ja sen vuoksi energialuokka 
ei ole tiedossa.

Korjaukset/remontit ja 
muutokset: 1999 myymälä muutettu asuinrakennukseksi 

käsittäen neljä yksiötä. Myöhemmin neljästä 
yksiöstä tehty n. 54 m² kaksiota. Rakennusta 
on peruskorjattu samassa yhteydessä, kun se 
muutettiin myymälätilasta asuinkäyttöön.

Varusteet
Keittiö: Jääkaappi, sähköliesi, liesituuletin, kaapistot, 

kiinteät valaisimet.
Sauna/kph/wc: Kylpyhuone, suihku, peilikaappi, 

pesukoneliitäntä, kiinteät valaisimet.
Pintamateriaalit: Keittiö: Laminaatti/Maali. Olohuone: 

Laminaatti/Maali. Makuuhuone 1: 
Laminaatti/Maali. Wc: Muovimatto/Laatta.

Säilytystilat:
Muu varustus: Antennijärjestelmä.
Muuta kauppaan kuuluvaa:

Kiinteät valaisimet. Sälekaihtimet. Naulakko.

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tontti. Vuokratontilla sijaitsee kerrostalo- ja 

autotallirakennukset sekä erillinen 
myymälärakennus, joka on muutettu 
asuinkäyttöön. As Oy Hiiskantornin ja vanhan 
myymälärakennuksen omistajan välille on 
tehty sopimus rakennusten hallinasta ja 
vuokran maksusta.

Tilan nimi ja rekisterinro:
Kiinteistötunnus: 734-13-8-24-L1 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Salo/Alhaisi
Tontin/pihapiirin kuvaus:
Maapohjan pinta-ala: 2 997 m²
Maapohjan omistus: Vuokrattu Vuokra: 2 056,78 

€/v
Vuokranantaja: Salon kaupunki
Vuokrasopimus päättyy: 31.12.2030
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen:
Vesijohto/käyttövesi: Kyllä/kunnan
Viemäri/jätevesihuolto: Kyllä/kunnan.
Jätevesiselvitys tehty:
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Asemakaava (sitova tonttijako), 

rakennuslupa/Salon kaupunki.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: AK-3 = Asuntokerrostalojen korttelialue.
Kiinnitykset: 251 128,38 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: 

Kiinteistö
Asbestikartoitus: Rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty 

ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole 
tehty

Autopaikka mantereella: Kyllä,.
Tie perille: Kyllä

Muut tiedot
Lisätiedot: Vuokratontilla sijaitsee kerrostalo- ja 

autotallirakennukset sekä erillinen 
myymälärakennus, joka on muutettu 
asuinkäyttöön. As Oy Hiiskantornin ja vanhan 
myymälärakennuksen omistajan välille on 
tehty sopimus rakennusten hallinasta ja 
vuokran maksusta.

Kustannuksista As Oy Hiiskantornin ja 
asuinrakennuksen välillä on sovittu siten, että 
kumpikin osapuoli vastaa hallitsemaansa 
rakennukseen kohdistuvista huolto-, ylläpito- 
ja perusparannuksista. Kummallakin 
osapuolella/rakennuksella on omat sähkö-, 
vesi- ja lämpömittarit sekä sähkö-, vesi ja 
viemäri-, lämpö-, jätehuolto-, kaapeli-, 
puhelin-, verkkoyhteys ym. sopimukset. 

Lähipalvelut: Hyvä sijainti kohtuullisella 1,5 km etäisyydellä 
Salon keskustan palveluista. Lähimmät kaupat 
2 kpl ja terveyspalvelut 400 m säteellä. Ala-
aste ja päiväkoti sekä lukio lähellä. Suosittu 
urheilupuistoista kävelymatkan etäisyydellä 
mm. uimahalli, hevostallit, 2 kpl jäähalleja, 
jalkapallokentät ja Golf kenttä.

Liikenneyhteydet: Paikallisliikenne keskustaan läheltä
Koulut: Ala-aste, ylä-aste ja ammattikoulu 

keskustassa, lukio lähellä.
Päiväkoti: Alhaisten päiväkoti 100 metrin päässä.

*) Kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen asuinpinta-alaa ei ole mitattu 
nykyisin käytettävän huoneistoalan laskemismenetelmän mukaisesti 
(standardi SFS 5139) eikä asuinpinta-alaa ole sittemmin tarkistusmitattu. 
Tämän vuoksi asuinrakennuksen ilmoitettu asuinpinta-ala saattaa poiketa 
merkittävästi todellisesta huoneistoalasta.



 

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
16.5.2023 14.32

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


