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Kiinteistössä toimivat vuokraajat
- Hotel Scandinavian Oy (hotelli). Vuokrasopimus 01.11.2027 asti.

- Karhulan Ase- ja Erävaruste Ky (kauppa). Vuokrasopimus toistaiseksi. 

- Laajakoksen Auto (huoltoasema). Vuokrasopimus 15.09.2021 asti.



Vuokrauskohde
• Vuokrauskohteena uima-allas ja sauna sekä sen yhteydessä oleva auditorio/kahvila + 2 WC (noin 900 m²)



Valokuvia vuokrauskohteesta



Kiinteistökulut ilman uima-altaan käyttöä

• Lämmitys n. 18 000 €/vuosi
• Sähkö n. 12 000 €/vuosi
• Lisäksi altaan peittämisestä aiheutuvat kulut (altaan peittämiseen on haettava rakennuslupa tilan 

käyttötarkoituksen muuttumisen takia).
• Rakennesuunnitelmista aiheutuvat kulut (rakennesuunnitelmat on teetettävä jollain insinööritoimistolla, esim. 

Insinööri Studio Oy Kotkassa on hyvä, veloitus 95 €/tunti + alv 24 %. Teetimme juuri erään 120 m² kokoisen 
ravintolan suunnitelman siellä. Maksoi vähän yli 10 000 €. Itse altaan peittävän kannen työstä kysyimme viime 
syksynä alustavan tarjouksen. Arvio työstä ja tarvikkeista oli 40 000-50 000 €).

• Auditorion/kahvilan (Kymin) lämmitys maksaa n. 3 000 €/vuosi (nämä kulut pienenevät kun tilan lämmitys 
siirretään pellettilämmitykselle vuonna 2023).

• Sähkö kulutuksen mukaan

Tilojen käyttöideana voi olla esimerkiksi liikuntakeskus tai jokin muu toiminta.

Uima-allastilan kulut allas peitettynä, kun tilassa pidetään normaali lämpö ja valaistus on päällä sekä ilmanvaihtokone on 
käynnissä:



Kiinteistökulut, jos uima-allas on käytössä

• Lämmitys (halli ja vesi), kun veden lämpötila 28 astetta, 40 000 €/vuosi

• Sähkö 45 000 kWh, 5000 €/vuosi

• Vesi 2 500 kuutiota vuodessa = n. 10 000 €/vuosi (1,71 €/kuutio ja jätevesi 2,46 €/kuutio yhteensä 4,17 €/kuutio)

• Uimahallin vedenpuhdistuslaitteiden käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset:
vanhojen suodatusmassojen uusinta, n. 2 000 €
kemikaaliannostelijoiden uusinta n. 2 500 €
kemikaalit vuodeksi n. 3 000 €
automatiikan ohjelmiston päivitys ja tarkistus tuntityönä 65 €/tunti + matkat. (Päivän työ, jos kaikki kunnossa. Jos joutuu 
tekemään ohjelmat uudestaan, voi maksaa muutaman tonnin.)

• Lisäksi tulee tietysti saunojen kulut.

• Tarvitaan uimahallin valvoja koko aukioloajaksi sekä huoltomies, jolla on voimassa oleva vesipassi, eli oikeus huoltaa 
uimahallilaitteita.

• Siivous



Vuokrahinta
• Vuokra 1 500 € kuukaudessa + arvonlisävero ja kiinteistökulut.  

• Tiloja saa käyttää erilaisiin tarkoituksiin.


