
Kohdenumero 537258

Alarannantie 314
Ii, Alaranta

615,0 m²
Tuotantotila, Hallirakennus, asunto, pressuhalli

Mh. 420 000,00 
€,.

Vh. 420 000,00 €
Energialuokka Ei 

lain ed. e-tod.

Pientelakka / teollisuushalli 
Iijoen rannalla
Omalla Iijokeen rajoittuvalla tontilla ainutlaatuinen 
erikoistelakka / tuotantohalli. Hallirakennus 615 m2 koostuu 
kahdesta erillisestä tilasta sekä asunnosta. Asunto 
remontoitu täysin 2020. Siltanosturi 12,5 tn, jolla voi nostaa 
esim. veneet suoraan veteen. Kohde myydään osin 
vuokrattuna ja osin vapaana. Tarkemmat tiedot vuokrista ja 
kohteesta saat suoraan välittäjältä.

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



Alarannantie 314
91100 II, Alaranta

Kohdenumero 537258

615,0 m²
Tuotantotila, Hallirakennus, asunto, pressuhalli

Hintatiedot
Myyntihinta: 420 000,00 €,.
Osuus yhtiölainasta:
Velaton hinta: 420 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Vastike: Hoitokulut: Sähkö kaikista tiloista n. 10 000 € 

/ v, vakuutukset n. 1 200 € / v, vesi n. 600 € / 
v, kiinteistövero n. 850 € / v. Kulut yhteensä 
n. 12 650 € / v, eli noin 1 050 € / kk.

Muut kustannukset: Ostaja maksaa varainsiirtoveron 4 % 
kauppahinnasta sekä kaupanvahvistuksen 
120 €.

Vuokratuotot: Vuokratulot v. 2021 yhteensä n. 49 500 €. 
Tällä hetkellä ison hallitilan vuokra 2 500 € / 
kk, asunto 800 € / kk, yhteensä 3 300 € / kk. 
Pieni hallitila ollut vuokralla 1 000 € / kk, 
mutta nyt vapaana. Pressuhalli ( 430 m2) 
ollut vuokrattuna talvisäilytyst



Alarannantie 314
91100 II, Alaranta

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Kiinteistö- tai kiinteistön vuokraoikeus
Pinta-ala: 615,0 m²
Osakenumerot:
Huoneluku/tilaerittely: Hallirakennus, asunto, pressuhalli
Kerros/kerroksia: 1
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Hallirakennus yhteensä 615 m2, joka 

jakautuu korkeaan isoon halliin (400 m2), 
pienempään hallitilaan (130 m2) ja asuntoon 
(85 m2). Lisäksi tontilla suuri pressuhalli 
(Best-hall, n. 430 m2).

Varustus: Asunnossa keittiö normaaleilla kodinkoneilla, 
sähkösauna.

Pintamateriaalit: Hallirakennuksessa metallirunko, villaeriste, 
julkisivut, harjakatto ja sisäosat peltiä. 
Asunnossa lattiat pääosin laattaa, seinäpinnat 
ja sisäkatot maalattu. Kylpyhuone kaakeloitu 
ja sauna paneloitu. Asunto-osa (2 huonetta, 
oh, k, sa, ph, kh-tila, wc) täysin remontoitu v. 
2020.

Vapautuminen: Vuokrattu. Tilat pääosin vuokrattu.
Kiinteistön/piha-alueen 
kuvaus: Piha-alue sorapinnalla. Tila rajoittuu Iijokeen.
Tontin omistus: Oma
Tontin pinta-ala: 3 840 m²
Muut rakennukset: Best-hall 430 m2.
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot: Omalla Iijokeen rajoittuvalla tontilla 
ainutlaatuinen erikoistelakka / tuotantohalli. 
Hallirakennus (615 m2) koostuu isommasta 
(400 m2) hallitilasta, jonka hyötykorkeus on 6 
m sekä pienemmästä (140 m2) hallitilasta, 
jonka sisäkorkeus on 3,30 m). Rakennuksessa 
lisäksi asunto (85 m2) joka on täysin 
remontoitu v. 2020. Isossa hallissa 12,5 tn 
siltanosturi, jolla voidaan esim. veneet nostaa 
suoraan Iijokeen. Pienemmässä hallissa 
nosturi 2,5 tn. Isommassa hallissa on 
lattiakaivot sekä korkeat ovet molemmissa 
päädyissä. Kohde on liitetty maalämpöön. 
Hallin katolla on 28 aurinkopanelia sähköä 
tuottamassa. Kohde osin vuokrattu ja osin 
vapaana. Vuokratuotot v. 2021 yhteensä n. 
49 500 € ja kaikki kulut n. 12 600 €. Kohde 
myydään osin vuokrattuna ja osin vapaana. 
Tarkemmat tiedot vuokrista ja kohteesta saat 
suoraan välittäjältä.



 

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 %).


