
IKAALISTEN KAUPUNKI 
Tekniset palvelut 
Kolmen airon katu 3, PL 33 

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

 

Lomarakennustontti Karkionkujan varrella 

 

Myyjä ja omistaja: Ikaalisten kaupunki 
 

Myyntikohde: Vesijättö niminen tila, kiinteistötunnus 143-434-3-40 

Kiinteistön pinta-ala n. 1,29 ha, myyntihinta 35 000 €. 
 
Rakennusoikeus Alueen rantaosayleiskaava on hyväksytty 2.6.2014.  

Kiinteistölle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja muita rakennuk-
sia. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala enintään 155 k-m². 
Jäljempänä esitteessä rantaosayleiskaavaote, osa sen määräyk- 
sistä ja kiinteistörekisteriote ja kartta. 

 
Sijainti ja kulku: Matkaa Ikaalisten keskustaan n.10 km, Tampereelle n. 65 km. 

Kiinteistö rajoittuu Karkionkuja tiehen, n.1 km tietä pitkin kohteelle. 
Kohde merkitty maastoon kyltillä. 

 
Rasitukset: Vesijättö kiinteistöllä ei ole voimassa velka- eikä muitakaan kiin- 

teistökiinnityksiä, eikä sitä ole pantattu. 
 
Muuta: Vesijättö kiinteistö on ns. peltotila. Pelto on vuokrattu maanviljelyyn. 

Vesijohtolinja on tilan eteläpäässä, johon voi liittyä. 
 
Varaaminen: Varaajiksi tulee merkitä kaikki ne henkilöt, jotka ovat tulossa ostajiksi. 

Tontin varaushakemus käsitellään varausmaksun, 200 €, maksami-
sen jälkeen.  
Hyväksytty tontinvaraus on voimassa 3 kk, ellei tonttikauppaa synny 
em. aikana varaajasta johtuvista syistä, tai varaus peruutetaan, va-
rausmaksu jää kaupungille korvauksena asian käsittelykuluista.  
 
Tontinvaraushakemuslomake on tämän esitteen viimeisenä sivuna, 
josta sen voi repäistä käyttöön. Lomakkeita ja esitteitä on myös saa-
tavilla 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, tulee 
hänen ottaa yhteyttä teknisiin palveluihin, yhteystiedot alla. Kauppa 
on mahdollista, kun tontinvarauksen hyväksymispäätös on lainvoi-
mainen. Muussa tapauksessa kaupungin puolesta otetaan asiasta 
yhteyttä, kun tontinvarauksen hyväksytty aika on loppumassa.  
Ostajan tulee hakea kaupantekopäivästä lukien 6 kk:n sisällä saan-
nolleen lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Lainhuudatuksen 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  
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Liitteet Sijaintikartta 
Rantaosayleiskaavan karttaote, osa määräyksistä 
Kiinteistörekisteriote   Vesijättö 434-3-40 tilasta. 
Alueen ilmakuva 

 



Rantaosayleiskaavaote 
 



 
Kiinteistörekisteriote 

 

 
 

 
 



 

KTJ- kartta, kartta ei alkuperäisessä mittakaavassa  
 

 



Vesijohdon sijaintikartta 
 

 



Alueen ilmakuva 
 
 

 



 
Kuva alueesta 

 
 
 

 


