
IKAALISTEN KAUPUNKI 
Tekniset palvelut 
Kolmen airon katu 3, PL 33 

39501  IKAALINEN                                      Puhelin (03) 45 011  Telefax (03) 4501 373       www.ikaalinen.fi 
  

 

Lomarakennustonttien myyntiesite  1.7.2016 

 

Myyjä ja omistaja: Ikaalisten kaupunki 
 

Myyntikohteet: 3 kpl lomarakennustontteja 
  Määräalat Metsäkestilä nimisestä tilasta, kiinteistötunnus  
  143-409-2-87. Tonttien alueet ovat nyt metsämaata. 

 

Tontit myydään määräaloina - tontin lähtöhinta 

  tontin 1 pinta-ala n. 4100 m²,  50 000€ 

  tontin 2 pinta-ala n. 5300 m²,  49 000 € 

  tontin 3 pinta-ala n. 6400 m².  51 000 € 

 
Rakennusoikeus Alueen ranta-asemakaava on hyväksytty 16.11.2015.  
  Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon.  
  Rakennuspaikan kokonaiskerrosala enintään 185 k-m². 
  Jäljempänä esitteessä ranta-asemakaava, sen määräykset ja 

kaavan havainnekuva. 
 
Sijainti ja kulku:  Matkaa Ikaalisten keskustaan n. 48 km, Tampereelle n. 60 km. 
   Määräalat rajoittuvat Kaakkolammentiehen. Juhtimäessä Poike-

luksentieltä käännytään Kaidankyläntielle, josta n. 1,5 km päästä 
vasemmalle Kaakkolammentielle, jota pitkin n. 0,8 km. 

 
Määräalojen rajat on merkitty likimäärin punaisilla puupaaluilla  
ja nauhoilla maastoon löytämisen helpottamiseksi. 
 

Rasitukset: Metsäkestilä kiinteistöllä ei ole voimassa velka- eikä muitakaan  
  kiinteistökiinnityksiä, eikä sitä ole pantattu. 
 
Osuudet: Kukin määräala saa osuudet kantatilan yhteisiin pinta-alojen  
 suhteessa. 
 
Muuta: Metsäkestilän kiinteistö on ns. metsätila. Ostajan tulee itse  
 arvioida määräalan puuston yms. arvo. 
 Määräalan kaikki erottamiskulut jäävät ostajan maksettaviksi. 
 
Iso-Kalajärven vesi: Järvi on tumma- ja humusvetinen, vesikasvillisuus niukkaa. 

 Vesi asioista voi tiedustella tarvitessa lisää ympäristönsuojelu-
sihteeriltä puh 044 7306 221. 

 

 



Ostotarjoukset: Ostotarjous, jossa yksilöity mitä tonttia tarjous koskee,  
  tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa osoitteella: 
 

Ikaalisten kaupunki, Tekniset Palvelut 

Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.  

 

Kuoreen merkintä  

”Iso-Kalajärven lomarakennuspaikan ostotarjous”. 

 
Tarjous pyydetään tekemään tontin kokonaiskauppahinnasta ja  
määrältään vähintään lähtöhintaisena. 
 
 

Hyväksyminen Kaupunki pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään 
tarjousta. Ikaalisten kaupunginhallitus päättää tarjousten hyväk-
symisestä tai hylkäyksestä. 
 

Kauppakirja Mikäli tarjous hyväksytään, tulee ostajan maksaa 10 %:n  
 suuruinen käsiraha viikon kuluessa päätöksestä. Lopullinen kauppa- 
 kirja tehdään heti kaupunginhallituksen päätöksen tultua lainvoimai- 
 seksi. Loppuosa kauppahinnasta on maksettava viimeistään 2 viikon  
 kuluessa siitä, kun kauppakirja allekirjoitetaan. 
 

Jos kauppa peruuntuu ostajasta johtuvista syistä, suoritettu  
 käsiraha jää kaupungille korvauksena myynti- ja käsittelykulujen  
 peittämiseksi.  

 
 
Myyntiesitteet ja tiedustelut: 

 

 Esko Hukkanen, puh 044 7301 231  
 Mika Wallin, puh 044 7301 239 
 Esko Hyytinen, puh 044 7301 263.  

 

 E-Mail  etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi   www.ikaalinen.fi  
 

Liitteet Sijaintikartta 
Ranta-asemakaavan karttaote, määräykset ja havainnekuva 

 Lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote  
   Metsäkestilä 409-2-87 tilasta. 
 Alueen ilmakuva 
 Kuvia 
 
 

Ranta-asemakaavan tietoja kaupungin www-sivuilta löytyy 
hakusanalla Iso Kalajärvi 

 

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


 
 
 



Ranta-asemakaavaote 

 

 
 





Asemakaavan havainnekuvaote 
 

 
 



 
 
 

 
 



 



 
 



 
 



KTJ- kartta, kartta ei alkuperäisessä mittakaavassa  
 



Alueen ilmakuva 
 



 
Kuvia 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 


