
Kohdenumero 531052

Pajakuja 1
Oulu, Oulunsalo

631,0 m²
Tuotantotila, Hallitilat, verstas, toimistot, sos.tilat

Vuokra 5 400,00 
€

Energialuokka Ei 
lain ed. e-tod.

Hyväkuntoinen 
pienteollisuuskohde
Kiinteistö on rakennettu v. 2011, kunnostettu ja 
toimistotilojen osalta laajennettu 2018. Tilavat hallitilat, 
verstas, vastaanotto ja tauko / sos. tilat. Yläkerrassa toimistot 
ja neuvottelutila. Tilava katos pysäköintiin tai varastointiin. 
Hyvä piha-alue, josta osa asfaltoitu. Kaukolämpö, 
ilmalämpöpumput, koneellinen iv kahdella koneella, 
huoltomontut, suuret nosto-ovet, kamera- ja kulunvalvonta 
jne. Monipuolinen ja hyvä kohde, jossa erinomainen 
varustelu.Sovi aika tarkemmalle tutustumiselle.

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



Pajakuja 1
90460 OULUNSALO, Oulunsalo

Kohdenumero 531052

631,0 m²
Tuotantotila, Hallitilat, verstas, toimistot, sos.tilat

Hintatiedot
Vuokran määrä: 5 400,00 €
Muut kustannukset: Vuokra 5 400 € / kk + alv 24 %. Vuokralainen 

vastaa kohteen hoitokustannuksista 
(lämmitys, sähkö, vesi, puhtaanapito, 
jätehuolto), jotka ovat kaikkinensa arviolta 1,5 
€ / m2 / kk.



Pajakuja 1
90460 OULUNSALO, Oulunsalo

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Kiinteistö- tai kiinteistön vuokraoikeus
Pinta-ala: 631,0 m²
Huoneluku/tilaerittely: Hallitilat, verstas, toimistot, sos.tilat
Kerros/kerroksia: 2
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Hallitilat voidaan tarvittaessa jakaa usempaan 

osaan (nyt kahdessa eri osassa). Suurempi 
halli toiminut korjaus- ja huoltohallina sekä 
pienempi osin pesuhallina.

Varustus: Hallitilojen korkeus n. 6,0 metriä. Kolme 
korkeaa nosto-ovea hallin molemmin puolin. 
Kaukolämpö, lattialämmitys, 
ilmalämpöpumput, hallitiloissa myös 
säteilylämmittimet, lämmitetyt ajoluiskat. 
koneellinen iv kahdella eri koneella, 
kameravalvonta, sähköiset lukot, 
valokuituverkko. Hallitiloissa huoltomontut, 
hälyttävät öljyn- ja hiekanerotuskaivot jne.

Pintamateriaalit: Hallitilojen lattiat pinnoitettua betonia, 
seinäpinnat pelti / levy ja sisäkatot pelti. 
Toimisto- ja muiden tilojen lattiat laminaatti / 
matto. Sisäseinät ja -katot maalattu levy.

Vapautuminen: Viimeistään 1.8.2022, mutta myös aiemmin 
mahdollista

Kiinteistön/piha-alueen 
kuvaus: Koko tontti 3 883 m2. Etupiha asfaltoitu, muu 

alue murskeella.
Tontin omistus: Oma
Tontin pinta-ala: 3 883 m²
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot: Kiinteistö on rakennettu v. 2011, sekä 
kunnostettu ja toimistotilojen osalta 
laajennettu 2018. Tilavat hallitilat, verstas, 
vastaanotto ja henkilökunnan tauko / sos. 
tilat. Yläkerrassa toimistot ja neuvottelutila. 
Tilava katos pysäköintiin tai varastointiin. 
Hyvä piha-alue, josta osa asfaltoitu. 
Kaukolämpö, ilmalämpöpumput, koneellinen 
iv kahdella koneella, huoltomontut, suuret 
nosto-ovet (6 kpl), kameravalvonta, sähköinen 
kulunvalvonta jne. Monipuolinen ja hyvä 
kohde, jossa erinomainen varustelu.
Vuokra 5 400 € / kk + alv. Lisäksi 
vuokralainen vastaa kohteen hoitokuluista. 
Kokonaisvuokra arviolta 10 € / m2 / kk (alv 0 
%).  Vuokravakuus sopimuksen mukaan.
Kohde vapautuu viimeistään 1.8.2022, mutta 
aikaisempikin vapautuminen on mahdollista. 
HUOM, myös kohteen osto on mahdollista. 
Kysy tarvittaessa lisätiedot ja sovi aika 
tarkemmalle tutustumiselle.



 

Ota yhteyttä

Petteri Haapala
Toimitilavälitys ja -arviointi, LKV, AKA, KHK

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

OP Koti Pohjoinen Oy LKV
Isokatu 14, 90100 OULU

@opkotipohjoinen
Y-tunnus 3185846-4

15.3.2023 12.47

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


