
Kohdenumero 635843

Olavinkatu 60 LH 36
Savonlinna, Keskusta

52,0 m²
Liiketila, Toimisto, taukohuone, eteinen, wc

Vuokra 450,00 €
Energialuokka Ei 

lain ed. e-tod.Pikaisesti vapautuva siistikuntoinen toimistohuone ja erillinen 
taukohuone linja-autoaseman kiinteistön 
kolmannessa/ylimmässä kerroksessa.

OP Koti Suur-Savo Oy LKV, puh. 010 255 2222, 
opkoti.savonlinna@op.fi



Olavinkatu 60 LH 36
57100 SAVONLINNA, Keskusta

Kohdenumero 635843

52,0 m²
Liiketila, Toimisto, taukohuone, eteinen, wc

Hintatiedot
Vuokran määrä: 450,00 €
Muut kustannukset: Vuokra sisältää vesimaksun. Vuokralainen 

maksaa sähkömaksut.



Olavinkatu 60 LH 36
57100 SAVONLINNA, Keskusta

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
Pinta-ala: 52,0 m²
Huoneluku/tilaerittely: Toimisto, taukohuone, eteinen, wc
Kerros/kerroksia: 3/3
Tilan jakaminen: Tila ei ole jaettavissa
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Yhtiön nimi: Kiinteistö Oy Savonlinnan Linja-autotasema
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

Kohteelle ei lain mukaan tarvitse hankkia 
energiatodistusta.

Peruskorjaukset: 1994 ilmanvaihdon lämmöntalteenotto- ja 
säätölaitteistot, 1998 betonisaneerauksia, 
1999 betoonisaneeraus, ulkonäkö - ja 
toimivuuvperusparannus, 2001 sisäpihan 
parantaminen, vesi-allas ja lasten 
peuhapaikka, 2003 kiinteistön 
energiakatselmus, 2003-2004 matalan 
katto-osan vesikatteen uusiminen, 2004 a 
siiven vesikatteen uusiminen, yläparkkipaikan 
vesieristeen ja asfaltoinnin uusiminen 
rakennussivuilta noin 600 neliön osalta, 2008 
uusittu vesikatteen loppuosa, 2011 iv 
automatiikan uusiminen ja samassa 
yhteydessä uusittiin tai korjattiin kaikki 
tarkastuksissa vialliseksi osoittautuneet iv 
laitteet, säätömoottorit ym. järjestelmän osat. 
kaikki iv koneiden sähkönsyöttö yhtiön 
mittaukseen siirrettiin. 10 uutta 
lämpötolpallista autopaikkaa, uusittiin kaikki 
puiset ulko-ovet, nuotottiin metsäkeskuksen 
1v kanavisto, 2012 toisen ja kolmannen 
kerroksen sekä taksiaseman ikkunoiden 
uusiminen, yläpysäköinnin peruskorjaus 2. 
vaihde, kaikkiin pintavesikaivoihin asennetiin 
lämmitys sisäpihan laatoittaminen 1. vaihde 
puurakenteiden huoltomaalaus, 2013 
sisäpihan laatoitus 2 vaihde, 2014 julkisivujen 
betonikorjaukset ja elementtisaumojen 
uusiminen, piha-alueiden istutukset uusittiin, 
keksipihan lasikaton vialliset ikkunaruudut 
vaihdettiin ja kunnostettiin tiivistykset, tehtiin 
ilmanvaihto säätö ja tasapainotus sekä 
eräiden liiketilojen koneiden sähkönsyöttö 
muutettiin kiinteistöjen mittaukseen



 

Ota yhteyttä

OP Koti Suur-Savo Oy LKV
Savonlinna

Puhelin 010 255 2222
opkoti.savonlinna@op.fi

Olavinkatu 49, 57100 SAVONLINNA
010 255 2222

Y-tunnus 0212230-0
27.1.2021 16.12

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


