
Kohdenumero 690520

Liusketie 32
Oulu, Rusko

903,0 m²
Tuotantotila, 2 huoltohallia, 2 toimistoa, taukotilat, 

varastot

Mh. 980 000,00 €,.
Vh. 980 000,00 €

Erinomainen sijoituskohde 
Ruskossa
Myydään KOY:n osakekanta. Yhtiöllä valmiiksi vuokrattu 
hallikiinteistö Ruskosta. Tilava 1,3 ha:n vuokratontti. Kaksi 
modernia hallitilaa, joissa myös tämänpäivän vaatimusten 
mukainen varustus. Monipuoliset toimisto-, tauko-, ja 
sos.tilat, saunaosasto. Hyvä vuokratuotto. Kysy tarkemmat 
tiedot.

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

Petteri Haapala, puh. 040 567 1497, petteri.haapala@op.fi



Liusketie 32
90620 OULU, Rusko

Kohdenumero 690520

903,0 m²
Tuotantotila, 2 huoltohallia, 2 toimistoa, taukotilat, 

varastot

Hintatiedot
Myyntihinta: 980 000,00 €,.
Osuus yhtiölainasta: 0,00 €
Velaton hinta: 980 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Muut kustannukset: Kiinteistöyhtiön omistajan hoitokustannukset: 

tontinvuokra 11 765,63 € / v, kiinteistövero 7 
975,57 € / v, kiinteistövakuutus 753,88 € / v, 
yhteensä 20 495,08 € / v (alv 0%).

Vuokratuotot: Vuokratulot koko kiinteistöstä (2 vuokralaista) 
yhteensä 8 584,50 € / kk = 103 014 € / v. 
(alv 0 %).
Kiinteistöyhtiön nettotuotto (ennen poistoja, 
rahoituskuluja ja veroja) 82 518,92 € / v.



Liusketie 32
90620 OULU, Rusko

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
Pinta-ala: 903,0 m²
Osakenumerot:
Huoneluku/tilaerittely: 2 huoltohallia, 2 toimistoa, taukotilat, varastot
Muut tilat: Hallitilan 1 käyttäjällä toimistotilat, taukotilat, 

sos.tilat ja varastot maantasakerroksessa.
Hallitilan 2 käyttäjällä taukotila, sos.tilat ja 
varastotilat maantasakerroksessa ja lisäksi 
toimistotilat, taukotilat, kokoustilat ja 
saunaosasto yläkerrassa.

Kerros/kerroksia: 1-2/1
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Tila suunniteltu ja rakennettu kahdelle 

käyttäjälle.
Huoneistoala alakerrassa 787,5 m2 ja 
yläkerrassa 115,5 m2, yhteensä 903 m2.
Kerrosala yhteensä 947 m2.

Varustus: Koneellinen ilmanvaihto lto tiloittain 
(molemmat hallitilat ja toimistotilat), 
lattialämmitys kaikissa tiloissa, hallitiloissa 
hiekan- ja öljynerotuskaivot, taitto-ovet 5 x 
5,5 m yhteensä 5 kpl, kokoustilat, 
saunaosasto, pihan kulkuväylät asfaltoitu ja 
pysäköintialue murskeella. Tontti aidattu 
ympäriinsä ja varustettu sähköportilla. 
Kiinteistöllä sähkö-, vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöliittymät.

Pintamateriaalit: Hallitiloissa lattiat pinnoitettua betonia, 
seinäpinnat ja sisäkatot levytetty. Toimisto- ja 
taukotiloissa lattiat laminaattia, seinäpinnat ja 
sisäkatot maalattua levyä. Pesutilat, 
suihkutilat, wc:t laatoitettu.

Vapautuminen: koko kiinteistö on vuokrattu. 2 määräaikaista 
sopimusta. Kysy lisätiedot kohteen välittäjältä.

Yhtiön nimi: Kiinteistö Oy Liusketie 32
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot: Näyttävä ja laadukas hallikiinteistö, joka on 
rakennettu 2017. Erittäin tilava 1,3 ha 
vuokratontti, joka aidattu. Puurunko, 
villaeristys, kaukolämpö. Suuret taitto-ovet 5 
kpl. Kohde suunniteltu ja rakennettu kahdelle 
käyttäjälle. Kaksi erillistä toiminnallista 
yksikköä, joissa molemmissa hallitilaa, 
toimitotilat, taukotilat, sos.tilat ja varastot. 
Toisella käyttäjällä yläkerrassa lisäksi 
näyttävät neuvottelutilat ja saunaosasto. 
Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. Nettotuotto 
n. 82 500 € / v. Tarkemmat tiedot 
sopimuksesta saat kohteen välittäjältä. 
Myydään Kiinteistö Oy Liusketie 32 -yhtiön 
koko osakekanta. Kysy lisätiedot ja sovi 
tarkempi katselmus paikan päälle.



 

Ota yhteyttä

Petteri Haapala
Toimitilavälitys ja -arviointi, LKV

Puhelin 040 567 1497, 040 567 1497
petteri.haapala@op.fi

Ö EI ASIAKASOHJAUKSIA OP Koti 
Oulu Oy LKV
Isokatu 14, 90100 OULU
010 2535 400

Y-tunnus 0935555-3
4.5.2023 14.53

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


