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Rantatontin myyntiesite    14.12.2018 

 

Myyjä ja omistaja: Ikaalisten kaupunki 
 

Myyntikohde: Kyrösjärven rannalta asuinrakennustontti määräalana Santamaa  

 nimisestä tilasta kiinteistötunnus 143-416-1-10.  

 Määräalan pinta-ala on n. 3000 m²,     kts. liitekartta kohteesta. 
Määräalan rajat on merkitty maastoon punaisilla puupaaluilla. 
 

Rakennusoikeus Määräala sijaitsee osayleiskaavan APR-alueella, pientalovaltainen asunto-
alue. Ympäristölautakunta on myöntänyt määräalalle kerrosalaltaan 200 m² 

suuruisen, I½ kerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen poikkeusluvan. 
Rakennuslupa tulee hakea 2 vuoden sisään poikkeamisluvan myöntämises-
tä, muutoin poikkeamislupa raukeaa. 

 
Sijainti ja kulku: Kolmostieltä käännytään Wegeliuksenkadulle, jota pitkin mennään  

n. 300m, josta kävellen n. 120 m kohteeseen. 
Määräalalle ei johda tietä. Liitekarttaan on likimäärin merkitty linjaus lohkomi-
sen yhteydessä perustettavasta tieoikeudesta.  
 

Rasitukset: Kiinteistöllä ei ole voimassa velka- eikä muitakaan kiinteistökiinnityksiä  
 eikä sitä ole pantattu. 
 
Osuudet: Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuuksia yhteisiin alueisiin. 
 
Muuta: Kiinteistö on ns. metsätila, osittain entinen soranottoalue.  

Ranta määräalan edessä on vedenkorkeudeltaan matalaa ja pohjaltaan 
pehmeää, oikealta reunalta heinittynyttä.  
Kyrösjärven vedenkorkeus on nyt joulukuussa n. 40 cm matalammalla  
keskimääräisestä korkeudestaan. 
 
Määräalan lohkomiskulut jäävät ostajan maksettaviksi.  
Ostaja vastaa rakennushankkeen maaperätutkimusten suorittamisesta ja  
siihen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. 
Ostaja rakentaa ja kustantaa määräalalle johtavan tien. Rakentamisen  
yhteydessä on suojattava nykyiset viemäri- ja vesijohtoputket. 
Tielinjaus on pääosin hiekkamaalla. 
Jätevedet tontilta tulee johtaa pumppaamalla Wegeliuksenkadun lähellä  
olevalle viemärilinjalle.  
 

Lähtöhinta Määräalan tarjousten lähtöhinta on 100 000 €. Minimikorotus 1000 € 
 
Ostotarjoukset: Ostotarjoukset tulee tehdä www.huutokaupat.com  nettisivujen kautta. 

Huutokauppa päättyy 15.1.2019 klo 16.00, tai 3 min viimeisen tarjouksen  
jälkeen. Tutustu huutokaupat.com huutokauppaehtoihin. 
 
Huutokauppaan osallistuvan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan 
tarjouksen tekemistä. Ilmoituksen kuvaukset ovat ainoastaan myyjän arvioita 
myytävästä kohteesta. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy kohteen kun-
non sellaisenaan. 
 

 

http://www.huutokaupat.com/


Hyväksyminen Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous, 
päätöksen tekee Ikaalisten kaupunginhallitus. 

 
Kauppakirja Mikäli korkein tarjous hyväksytään, lopullinen kauppa määräalasta tehdään 

kaupunginhallituksen päätöksen tultua lainvoimaiseksi.  
Kauppahinnan maksutavasta sovitaan ostajan kanssa erikseen. 

 
Myyntiesitteet ja tiedustelut: 
www.ikaalinen.fi  
Mittausteknikko Esko Hukkanen puh 044 7301 231  
Rakennustarkastaja Mika Wallin puh 044 7301 239  
  
E-Mail  etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi    
 
Liitteet   Sijainti- ja pohjakartta sekä ilmakuva 
Osayleiskaavan karttaote ja otteita selitelmästä 
Kiinteistörekisteriote, lainhuuto- ja rasitustodistus 
Kuvia kohteelta 

 
Sijaintikartta 

 

 

http://www.ikaalinen.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi


liitekartta määräalasta  

 
 

Ilmakuva alueelta, kartta ei alkuperäisessä mittakaavassa,  
tilan metsää on harvennettu ilmakuvauksen jälkeen 
 

 



Ote osayleiskaavasta   ja   osayleiskaavan merkintöjen selityksiä 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 





 
 

 
 



 



Kuvia kohteelta    
Rannalta idän suuntaan, keskustaan 

 

 
 

Rannalta idän suuntaan, keskustaan 

 



Rannalta  pohjoisen suuntaa 

 
 

Rannalta etelän suuntaa 

 
 



Määräalan takaosan suuntaan, länteen 

 
 

Määräalan takaosaa, mistä alue alkaa 

 


