
Kohdenumero 694521

Tiilitie 1
Muhos, Korivaaran teollisuusalue

1 017,5 m²
Muu toimitila, Myymälä-, halli-, varasto-, toimisto ja 

sos.tilat

Mh. 210 000,00 €,.
Vh. 210 000,00 €

Tilava ja monipuolinen 
toimitilakokonaisuus
Monipuolinen toimitilakohde, jossa tilaa vaikka useammalle 
yritykselle. Liike-, halli-, toimisto-, varasto- ja sos.tilat ja 
myös tilava asfaltoitu piha-alue.
Myydään KOY:n koko osakekanta. Oma tontti yli 4 000 m2, 
lämmitys ilmalämpöpumpuilla tai öljyllä, useita sähköliittymiä 
jne. Mahdollisuus myös vuokrata isompana kokonaisuutena. 
Kysy lisätiedot ja tule tutustumaan.

Energialuokka Ei lain 
ed. e-tod.

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



Tiilitie 1
91500 MUHOS, Korivaaran teollisuusalue

Kohdenumero 694521

1 017,5 m²
Muu toimitila, Myymälä-, halli-, varasto-, toimisto ja 

sos.tilat

Hintatiedot
Myyntihinta: 210 000,00 €,.
Osuus yhtiölainasta:
Velaton hinta: 210 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Muut kustannukset: Koko kiinteistön (yhtiön) kulutustiedot: Sähkö 

(käyttö ja ilmalämpöpumput) n. 4 000 € / v, 
kiinteistövero n. 900 € /v, vakuutus n. 2 400 
€ / v. Öljylämmitystä käytetty vain 
kylmimpänä aikana ja kulutus ei ole tarkkaan 
tiedossa.
Myydään Soson Teollisuuskiinteistö Oy:n koko 
osakekanta. Ostaja maksaa osakekannan 
kaupasta määräytyvän varainsiirtoveron 2 % 
kauppahinnasta.



Tiilitie 1
91500 MUHOS, Korivaaran teollisuusalue

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Kiinteistö- tai kiinteistön vuokraoikeus
Pinta-ala: 1 017,5 m²
Osakenumerot:
Huoneluku/tilaerittely: Myymälä-, halli-, varasto-, toimisto ja sos.tilat
Muut tilat: Kylmiä katoksia tehty rakennusten vierustalle. 

Niiden pinta-ala ei ole mukana 
kokonaisalassa.

Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Kiinteistöyhtiöllä yhteensä 9 osakesarjaa. 

Tiloja voidaan jakaa monipuolisesti esim. eri 
käyttötarkoituksen tai eri käyttäjien kesken.

Varustus: Iv-koneellinen poisto, asfaltoidut piha-alueet, 
osa tiloista sisäkorkeus 5 metriä, öljypoltin ja 
-kattila (v. 2000), ilmalämpöpumput jne. 
Yhtiöllä oma tontti 4 151 m2. Useita 
sähköliittymiä, vesiliittymä. Lämmitys hoidettu 
pääosan vuodesta ilmalämpöpumpuilla. 
Öljylämmitystä käytetty lisänä vain 
kylmimpänä aikana.

Vapautuminen: Heti
Kiinteistön/piha-alueen 
kuvaus: Kiinteistöyhtiön omistaman tontin koko 4 151 

m2, kiinteistötunnus 494-402-47-38. Piha-
alue asfaltoitu

Tontin omistus: Oma
Tontin pinta-ala: 4 151 m²
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot: Monipuolinen kokonaisuus yhdelle tai 
useammalle toimijalle. Liiketilaa, hallitilaa, 
varastotilaa, toimistotilaa, sosiaalitiloja, kylmät 
katokset ja hyvät piha-alueet. Tiloja on myös 
mahdollista muunnella. Myydään 
kiinteistöosakeyhtiön koko osakekanta, 
varainsiirtovero vain 2 % kauppahinnasta. 
Yhtiöllä oma tontti 4 151 m2. Rakennukset 
on rakennettu 1988-1995 välillä. 
Mahdollisuus vuokrata myös suurempi 
kokonaisuus (ei yksittäisiä pieniä tiloja). Kysy 
lisätiedot ja sovi aika tarkemmalle 
tutustumiselle.



 

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 %).


