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Iso-Kalajärven lomarakennustontin myyntiesite 

 

Myyjä ja omistaja: Ikaalisten kaupunki 
 
Myyntikohde: Määräala Metsäkestilä nimisestä tilasta, kiinteistötunnus  
  143-409-2-87. Tontti on nyt metsämaata. Pinta-alaltaan noin 

6 400 m² suuruinen tontti myydään määräalana. Tontin hin-

ta on 35 000 €. 

 
Rakennusoikeus Alueen ranta-asemakaava on hyväksytty 16.11.2015.  
  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 Poi-

keluksentieltä 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 alueisiin 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. 

 

 



Varaaminen: Esitteessä mainitun tontin voi varata välittömästi.  
Varaajiksi tulee merkitä kaikki ne henkilöt, jotka ovat tulossa 
tontin ostajiksi! Tontin varaushakemus käsitellään varausmak-
sun, 200 €, maksamisen jälkeen.  
Hyväksytty tontinvaraus on voimassa 3 kk, ellei tonttikauppaa 
synny em. aikana varaajasta johtuvista syistä, tai varaus peruu-
tetaan, varausmaksu jää kaupungille korvauksena asian käsit-
telykuluista.  
 
Tontinvaraushakemuslomake on tämän esitteen viimeisenä si-
vuna, josta sen voi repäistä käyttöön. Lomakkeita ja esitteitä on 
myös saatavilla teknisistä palveluista tai tilaamalla puhelimitse 
numerosta 044 7301 522.  
Tontinvaraushakemus palautetaan teknisiin palveluihin, osoite 
Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai sähköpostilla os.  
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi  
 

Ostaminen: Kun hyväksytty tontinvaraaja haluaa tehdä kiinteistökaupan, tu-
lee hänen ottaa yhteyttä teknisiin palveluihin, yhteystiedot alla. 
Kauppa on mahdollista, kun tontinvarauksen hyväksymispäätös 
on lainvoimainen. Muussa tapauksessa kaupungin puolesta 
otetaan asiasta yhteyttä, kun tontinvarauksen hyväksytty aika 
on loppumassa.  
Ostajan tulee hakea kaupantekopäivästä lukien 6 kk:n sisällä 
saannolleen lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Lainhuudatuk-
sen jälkeen tontti on välittömästi kiinnitys- ja panttauskelpoinen.  

 
Myyntiesitteet ja tiedustelut: 

maanmittausinsinööri Jussi Majuri, puh 044 7301 231  
rakennustarkastaja Hannu Suoniemi, puh 044 7301 239 
 
toimistonhoitaja Sirpa Hinkkanen, puh 044 7301 522 
 
E-Mail  etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi       www.ikaalinen.fi  
 
 
 
 
 

Liitteet Sijaintikartta 
Ranta-asemakaavan karttaote, määräykset ja havainnekuva 
Kiinteistörekisteriote   Metsäkestilä 409-2-87 tilasta. 
Alueen ilmakuva 
Kuvia 
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Ranta-asemakaavaote 

 

 
 





Asemakaavan havainnekuvaote 
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KTJ- kartta, kartta ei alkuperäisessä mittakaavassa  
 



Alueen ilmakuva 
 



 
Kuvia 
 

 
 
 

 
 



 
 


