
Kohdenumero 545899

Piikuja 1
Oulu, Rusko

512,0 m²
Tuotantotila, 3 hallitilaa, varastotila, toimistot, 

sos.tilat

Mh. 430 000,00 
€,.

Vh. 430 000,00 €
Energialuokka E-

tod. ei vaadita

Myydään 
pienteollisuukohde
Pienteollisuuskohde, joka on rakennettu v. 2010. 
Vuokratontti 2 583 m2. Kokonaisuudessa 3 hallitilaa, 
varastotila, toimisto- ja taukotilat sekä keskeneräinen sauna 
/ ph. Kohteessa on kaukolämpö. Rakennusoikeutta on jäljellä 
491 kem2. Kohde vapautuu omistajalta, joka on juuri 
siirtynyt uusiin tiloihin.
Kohde on mahdollista myös vuokrata. Kysy tarvittaessa 
lisätiedot ja sovi näyttö kohteeseen.

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



Piikuja 1
90620 OULU, Rusko

Kohdenumero 545899

512,0 m²
Tuotantotila, 3 hallitilaa, varastotila, toimistot, 

sos.tilat

Hintatiedot
Myyntihinta: 430 000,00 €,.
Osuus yhtiölainasta:
Velaton hinta: 430 000,00 €
Lainaosuus maksettavissa:
Muut kustannukset: Ostaja maksaa varainsiirtoveron 4 % 

kauppahinnasta. Kohteen kustannukset per 
vuosi, vuodelta 2022: tontin vuokra 4 778,30 
€, kiinteistövero 1 535 €, vakuutus 1 535 €, 
kaukolämpö 4 060 € (alv 0 %), sähkö 
kokonaisuudessaan (sisältäen k-autojen 
lämmityksen) 3 320 € (alv 0 %), vesi 1 454 € 
(alv 0 %).



Piikuja 1
90620 OULU, Rusko

Kohteen tiedot
Omistusmuoto: Kiinteistö- tai kiinteistön vuokraoikeus
Pinta-ala: 512,0 m²
Osakenumerot:
Huoneluku/tilaerittely: 3 hallitilaa, varastotila, toimistot, sos.tilat
Muut tilat: Huoneistoala 512 m2, kerrosala 542 m2.
Kerros/kerroksia: 2
Tilan jakaminen: Tila on jaettavissa osiin
Lisätiedot tilan 
jakamisesta: Tilojen jakaminen esim. eri käyttötarkoitusten 

mukaan tai vuokraustilanteessa mahdollista. 
Hallitilojen käyttö mahdollista tiloittain, 
sos.tiloja voidaan käyttää 1-2 kerroksen 
osalta erikseen.

Varustus: Hallitiloissa lattiakaivot, nosto-ovet (3 kpl) 
koot 4,0 x 4,0 metriä, hallitilojen sisäkorkeus 
5 metriä, hallitiloissa huippuimurit, muissa 
tiloissa koneellinen iv-lto. Lämmitys 
kaukolämmöllä (lattialämmitys) sekä yläkerran 
toimistossa sähköpatterit.

Pintamateriaalit: Hallitilat lattiat pinnoitettua betonia, 
seinäpinnat ja sisäkatot levytettyjä. Toimisto- 
ja sos.tiloissa lattiat laattaa / laminaattia, 
seinäpinnat ja sisäkatot maalattuja levyseiniä. 
Sauna ja pesuhuone keskeneräisiä.

Vapautuminen: Sopimuksen mukaan. Vapautuu omistajalta 
sopimuksen mukaan (nopeastikin).

Kiinteistön/piha-alueen 
kuvaus: Rakennus rakennettu tontin laitaan, joten 

käytössä olevaa piha-aluetta on reilusti. Piha-
alueet ovat sorapinnalla.

Tontin omistus: Vuokrattu
Tontin pinta-ala: 2 583 m²
Energialuokka: Energiatodistusta ei vaadita. Kohteelle ei lain 

mukaan tarvitse hankkia energiatodistusta.
Lisätiedot: Pienteollisuuskohde, joka on rakennettu v. 

2010. Rakennuksessa on puurunko, 
villaeristys ja peltiverhoilu. Vuokratontti 2 583 
m2. Kokonaisuudessa 3 hallitilaa, varastotila, 
alakerrassa toimisto, taukotila ja wc sekä 
yläkerrassa 2 toimistoa, wc sekä 
keskeneräinen sauna / ph. Yläkerrassa on 
myös parveke. Kohteessa on kaukolämpö. 
Rakennusoikeutta on jäljellä 491 kem2.
Kohteen kustannukset per vuosi, vuodelta 
2022: tontin vuokra 4 778,30 €, 
kiinteistövero 1535 €, vakuutus 1535 €, 
kaukolämpö 4060 € (alv 0 %), sähkö 
kokonaisuudessaan (sisältäen k-autojen 
lämmityksen) 3320 € (alv 0 %), vesi 1454 € 
(alv 0 %). Kohde vapautuu omistajalta, joka on 
juuri siirtynyt uusiin tiloihin.
Kohde on mahdollista myös vuokrata. Vuokra 
4 000 € / kk (alv 0 %) + käyttökulut. 
Lisätietoja myynnistä / vuokrauksesta saatte 
kohteen välittäjältä. Näytöt sopimuksen 
mukaan.



 

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

11.4.2023 12.37

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


