
Kohdenumero 545661

Tuotekuja 9
Oulu, Oulunlahden yrityskylä

272,0 m²
Tuotantotila, Toimisto, tuotanto- / varastotila, wc, 

keittiö

Oulunlahden yrityskylässä 
toimitilaa
Kaakkurissa, Tuotekuja 9, vuokrataan kokonainen kiinteistö, 
jossa on sekä toimistoa että hallia yhteensä 272m2. 
2615m2 tontilla runsaasti tilaa vuokralaisen käyttöön. 
Tontilla on lisäksi hyödynnettävänä 16m2 eristetty 
ulkovarasto. Lämmityksenä vesikiertoinen lattialämmitys ja 
lisänä 3x ilmalämpöpumppuja. Toimistoissa koneellinen 
tuol- ja poistoilmanvaihto, hallissa koneellinen poisto.

Toimiston lattiat vinyyliä ja seinät maalattu. Hallin lattiat on 



Tuotekuja 9
90410 OULU, Oulunlahden yrityskylä

Vuokra 2 448,00 
€

Energialuokka Ei 
lain ed. e-tod.

epoksia. Tilassa on hyvä keittiö, 3 vessaa, neukkari, 
toimistohuoneita ja saunalle varaus. Toimistoihin on desibeli 
ovet. Kiinteistön seinällä on valomainokset valmiina uutta 
käyttäjää varten.

Heti vapaa vuokrattavaksi. Vuokra 9€/m2/kk + alv. 
Vuokralaisen tulee huolehtia itse vesi ja sähkö 
kustannuksista, jäte- ja pihanhuollosta.

Julia  Hoikkala, puh. 050 4118747, julia.hoikkala@op.fi



Tuotekuja 9
90410 OULU, Oulunlahden yrityskylä

Kohdenumero 545661

272,0 m²
Tuotantotila, Toimisto, tuotanto- / varastotila, wc, 

keittiö

Hintatiedot
Vuokran määrä: 2 448,00 €
Muut kustannukset: Vesi, sähkö, jätehuolto, lumityöt.



Tuotekuja 9
90410 OULU, Oulunlahden yrityskylä

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Kiinteistö- tai kiinteistön vuokraoikeus
Pinta-ala: 272,0 m²
Huoneluku/tilaerittely: Toimisto, tuotanto- / varastotila, wc, keittiö
Muut tilat: + 16m2 eristetty ulkovarasto
Kerros/kerroksia: 1
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Kysy myös mahdollisuudesta jakaa tila.
Varustus: Koneellinen ilmanvaihto, desibeliovet 

toimistohuoneisiin, 3x ilmalämpöpumppua, 2x 
valomainoksia.  Keittiö, 3x wc, saunavaraus.

Pintamateriaalit: Toimistossa vinyylilattiat, hallissa epoksilattia, 
seinät maalipinnoin,

Vapautuminen: Heti
Kiinteistön/piha-alueen 
kuvaus: 2615m2 tontti käytettävissä.
Tontin pinta-ala: 2 615 m²
Muut rakennukset: Ulkovarasto 16m2.
Energialuokka: Ei lain edellyttämää energiatodistusta. 

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

Lisätiedot: Kaakkurissa, Tuotekuja 9, vuokrataan 
kokonainen kiinteistö, jossa on sekä toimistoa 
että hallia yhteensä 272m2. 2615m2 tontilla 
runsaasti tilaa vuokralaisen käyttöön. Tontilla 
on lisäksi hyödynnettävänä 16m2 eristetty 
ulkovarasto. Lämmityksenä vesikiertoinen 
lattialämmitys ja lisänä 3x 
ilmalämpöpumppuja. Toimistoissa koneellinen 
tuol- ja poistoilmanvaihto, hallissa koneellinen 
poisto.

Toimiston lattiat vinyyliä ja seinät maalattu. 
Hallin lattiat on epoksia. Tilassa on hyvä 
keittiö, 3 vessaa, neukkari, toimistohuoneita ja 
saunalle varaus. Toimistoihin on desibeli ovet. 
Kiinteistön seinällä on valomainokset valmiina 
uutta käyttäjää varten.

Heti vapaa vuokrattavaksi. Vuokra 9€/m2/kk 
+ alv. Vuokralaisen tulee huolehtia itse vesi ja 
sähkö kustannuksista, jäte- ja pihanhuollosta.

Esittelyt ja lisätietoa Julia Hoikkala 
0504118747 tai julia.hoikkala@op.fi.



 

Ota yhteyttä

Julia  Hoikkala
Toimitilavälittäjä, LVV, Trad.

Puhelin 050 4118747
julia.hoikkala@op.fi

OP Koti Pohjoinen Oy LKV
Isokatu 14, 90100 OULU

@opkotipohjoinen
Y-tunnus 3185846-4

16.3.2023 9.11

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


