
Kohdenumero 526458

Satamakatu 12
Rauma, Tarvonsaari

200,0 m²
Toimistotila, toimisto ja kokoontumistilaa, 2xwc, k, 

varastotila

Mh. 61 723,00 €,.
Vh. 69 000,00 €

Energialuokka F2013
Toimisto / kokoontumistila katutasokerroksessa. Oma 
sisäänkäynti. Edullinen hoitovastike. Etsitkö itsellesi 
toimistokäyttöön tiloja ? Yhdistykselle kokous- / 
kokoontumistilaa ? Tässä oiva mahdollisuus! 200 m2 - osa 
omaan käyttöön ja hyvä mahdollisuus vuokrata vaikka osa 
tiloista toisen toimijan käyttöön - vuokratuoloilla katat oman 
tilan kulut ! Kysy lisää ja sovi näyttö 044-7317412 / Kari tai 
kari.tamminen@op.fi

Kari Tamminen, puh. 044 731 7412, kari.tamminen@op.fi



Satamakatu 12
26100 RAUMA, Tarvonsaari

Kohdenumero 526458

200,0 m²
Toimistotila, toimisto ja kokoontumistilaa, 2xwc, k, 

varastotila

Hintatiedot
Myyntihinta: 61 723,00 €,.
Osuus yhtiölainasta: 7 277,00 €
Velaton hinta: 69 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa: Kyllä
Vastike: HUOM! Edullinen hoitovastike, vastikekerroin 

0,5 Hoitovastike 370,- € / kk (= 1,85 
€/m2/kk) ja rahoitusvastike 96,- € / kk. 
Lisäksi peritään yhtiöjärjestyksen mukaan 
vesimaksuna kolmen henkilön vesimaksu eli 
42,- € / kk ( vesivastike 14,- €/hlö/kk)

Muut kustannukset: sähkönkulutus mittarin mukaan. 
Autosähköpistokepaikka nro 14, jonka 
hoitovastike on 8,51 €/kk



Satamakatu 12
26100 RAUMA, Tarvonsaari

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö
Pinta-ala: 200,0 m²
Osakenumerot: 135001 - 155000, 157991 - 158220
Huoneluku/tilaerittely: toimisto ja kokoontumistilaa, 2xwc, k, 

varastotila
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: helposti jaettavissa erillisiä toimistohuoneita 

useammallekkin tomijalle. Keittiö, wc:t ja 
aulatila jäisi silti hyvin yhteiskäyttöön. 
Katutasossa.

Varustus: keittiön varustus, jk, liesi, apk
Vapautuminen: Sopimuksen mukaan
Yhtiön nimi: Asunto Oy Rauman Ruori
Energialuokka: F2013. laadittu 19.1.2015 ja se on voimassa 

18.1.2025 asti.
Peruskorjaukset: 1998 talon ulkopuolen maalaus, elementit ja 

ikkunat, joustavien putkiliittimien vaihto sekä 
lämmitysverkoston tasapainotus; 2005 
pelastustie rakennettu, 2007 julkisivujen 
saumaus- ja maalauskorjaukset; 2011 
kylpyhuoneiden kuntokatselmus; 2013 
parvekkeiden korjausmaalaukset, katon 
viemäriputkien juurien kittaus ja 
kermisaumojen kittaus; 2014 
kiinteistölaajakaistaliittymä, länsipäädyn 
julkisivun paikkakorjaus; 2015 
lämmönjakokeskuksen uusiminen; 2018 
palovaroittimet uusittu ja läntisen juilkisivun 
korjaus ja 12 kpl:n ikkunoiden uusiminen 
korjausalueelta; 2020 salaoja rakennuksen 
länsi-päätyyn; 2021 julkisivun parvekkeiden 
ulommaisten osien, ikkunakarmien sekä 
muiden puuosien huoltomaalaus

Lisätiedot: toimisto / kokoontumistila 
katutasokerroksessa. Oma sisäänkäynti. 
Edullinen hoitovastike. Etsitkö itsellesi 
toimistokäyttöön tiloja ? Yhdistykselle kokous- 
/ kokoontumistilaa ? Tässä oiva mahdollisuus! 
200 m2 - osa omaan käyttöön ja hyvä 
mahdollisuus vuokrata vaikka osa tiloista 
toisen toimijan käyttöön - vuokratuoloilla 
katat oman tilan kulut !



 

Ota yhteyttä

Kari Tamminen
Kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja

Puhelin 044 731 7412, 044 731 7412
kari.tamminen@op.fi

OP Koti Länsi-Suomi Oy
Nortamonkatu 16, 26100 RAUMA
044 7317433
Facebookissa OP Koti Länsi-Suomi ja 
Instagramissa opkoti.lansisuomi
Y-tunnus 0741856-5

27.3.2023 11.53

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


