
Kohdenumero 533455

Kauppakatu 29
Kemi, Sauvosaari

694,0 m²
Liiketila, Liike- ja toimistotilat, taukotilat, wc:t

Mh. 250 000,00 
€,.

Vh. 250 000,00 €
Energialuokka Ei 

lain ed. e-tod.

Toimitilakiinteistö meren 
rannassa
Myydään meren rannassa sijaitseva erittäin kaunis v. 1912 
rakennettu Jugend-tyylinen toimitilarakennus, jonka on 
suunnitellut arkkitehti Valter Thome. Kohteen tilat ovat 
kahdessa kerroksessa.  Kiinteistössä on tehty runsaasti 
kunnostuksia. Kohteen kuntoarvio on valmistumassa. 
Soveltuu parhaiten liike- ja toimistotiloiksi.
Erinomainen mahdollisuus päästä omistajaksi 
ainutlaatuiseen kiinteistöön meren rannassa. Kysy 
tarvittaessa lisätiedot ja sovi aika tutustumiselle.

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



Kauppakatu 29
94100 KEMI, Sauvosaari

Kohdenumero 533455

694,0 m²
Liiketila, Liike- ja toimistotilat, taukotilat, wc:t

Hintatiedot
Myyntihinta: 250 000,00 €,.
Osuus yhtiölainasta:
Velaton hinta: 250 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Muut kustannukset: Tontin vuokra 1 531 € / v, kiinteistövero 375 

€ / v, vakuutus 2 827 € / v, sähkö 
keskimäärin 650 € / kk (vaihdellut välillä 400-
900 € / kk).



Kauppakatu 29
94100 KEMI, Sauvosaari

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Kiinteistö- tai kiinteistön vuokraoikeus
Pinta-ala: 694,0 m²
Osakenumerot:
Huoneluku/tilaerittely: Liike- ja toimistotilat, taukotilat, wc:t
Kerros/kerroksia: 2
Varustus: Keittiö / taukotila (x2), wc-tilat, maalämpö, 

ilmalämpöpumput. Ilmanvaihto osin 
koneellinen ja osin painovoimainen.

Pintamateriaalit: Lattiat matto / lauta, seinäpinnat maalattu 
levy / betoni, sisäkatot maalatut.

Vapautuminen: Heti
Kiinteistön/piha-alueen 
kuvaus: Piha-alue pääosin nurmella, osin kivetys. 

Esteetön näkymä sisäsatamaan ja merelle. 
Kävelymatka keskustaan. Kiinteistöllä on 
seitsemän lämpöpistokkeella varustettua 
autopaikkaa.

Tontin omistus: Vuokrattu
Tontin pinta-ala: 1 074 m²
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot: Myydään meren rannassa sijaitseva erittäin 
kaunis v. 1912 rakennettu Jugend-tyylinen 
toimitilarakennus, jonka on suunnitellut 
arkkitehti Valter Thome ja joka on toiminut 
aikanaan tullikamarina. Rakennus on ulko-
osiltaan suojeltu. Kohteen tilat ovat kahdessa 
kerroksessa. Pääasialliset rakennusmateriaalit 
ovat tiili ja betoni. Kiinteistössä on tehty 
runsaasti kunnostuksia. Kohteen kuntoarvio 
on valmistunut 6/2022. Kohde soveltuu 
parhaiten liike- ja toimistotiloiksi. Käyttökulut 
ovat olleet keskimäärin 1 050 € / kk.
Viimeisimmät peruskorjaukset: Julkisivun 
rappaus 2017, ikkunat kunnostettu 2016, 
katto kunnostettu 2015, maalämpö ja 
ilmalämpöpumput asennettu 2014, sähkö ja 
lvi sekä pintakorjauksia 2011.
Erinomainen mahdollisuus päästä omistajaksi 
ainutlaatuiseen kiinteistöön meren rannassa. 
Kysy tarvittaessa lisätiedot ja sovi aika 
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 %).


