
   

  

     

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet - kevät 2020 

TAIVALLAHTI 

Haettavana 27.2 – 23.3.2020 kaksikymmentäkuusi (26) uutta omakotirakennuspaikkaa  

PYÖREÄLAHTI  

Haettavana 27.2 – 23.3.2020 kaksikymmentä (20) omakotitalon rakennuspaikkaa. 
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1 Yleistä 

1.1 Taivallahti 

Taivallahden asemakaava-alue sijoittuu noin 1,5 kilometriä Siilinjärven kuntakeskuksesta 

luoteeseen, moottoritien (vt 5) länsipuolelle, Mäntymäen ja Pyylammin asuinalueiden 

väliin. Kevätön järvi kaava-alueen länsipuolella kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien-

suojeluohjelmaan. Taivallahden rantaan on kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokas 

peltoalue sekä lähivirkistysaluetta. 

Kaava-alueella on tehty maaperäselvityksiä vuosina 2010 ja 2017. Rakennettavuudeltaan 

kaava-alue jakautuu normaalisti ja vaikeasti rakennettaviin alueisiin. Vaikeimmin rakennet-

tavilla paikoilla on varauduttava paalutukseen.  

Lähimmät kunta- ja kauppapalvelut löytyvät kuntakeskuksesta. Taivallahti kuuluu Hamulan 

koulunkäyntialueeseen. Taivallahden alakouluikäisiä palvelee Hamulan koulu Harjamä-

essä n. 3 km päässä ja yläkouluikäisiä Ahmon koulu, kuntakeskuksessa n.3 km päässä.  

Taivallahden kaava-alue käsittää kokonaisuudessaan noin 68 hehtaarin kokoisen alueen 

joka pitää sisällään 82 omakotirakennuspaikkaa ja seitsemän erikokoista rivitalojen raken-

nuspaikkaa. Asemakaava mahdollistaa n. 500 – 650 asukkaan pien- ja omakotiasuinalue. 

Alueelle rakentuu yksityinen päiväkoti, joka aukeaa elokuussa 2020. Musiikkipainotteinen 

päiväkoti Nuotti tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetusta. Päiväkodissa on neljä lap-

siryhmää. 

Nyt luovutettavat rakennuspaikat, pinta-alat ja hinnat käyvät ilmi liitekartalta 1. 

Taivallahden rakennuspaikan voi vuokrata tai ostaa, perusvuosivuokra on 8 % rakennus-

paikan luovutushinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan vuosittain indeksillä. 

1.2 Pyöreälahti  

Pyöreälahti sijaitsee Toivalassa, Haaparinteen ja Metsäkoulun asuinalueiden pohjoispuo-

lella, vajaan kolmen kilometrin päässä Toivalan keskustasta. Alue on pääosin metsää tai 

vanhaa pellonpohjaa. Maasto laskee tasaisesti itään, Iso-Jälän suuntaan. Kaava-alueen 

itäreunalla sijaitsevan rautatien aiheuttaman melun vuoksi radan ja asuinalueen väliin on 

rakennettu meluvalli. Valli sijoittuu kokonaan rakennuspaikkojen ulkopuolelle. 

Kaava-alueella on tehty maaperäselvityksiä vuosina 2010 ja 2013. Rakennettavuudeltaan 

kaava-alue jakautuu normaalisti ja vaikeasti rakennettaviin alueisiin. Vaikeimmin rakennet-

tavilla paikoilla on varauduttava paalutukseen.  

Pyöreälahden kaava-alueella on osoitettu neljä hulevesien viivytysaluetta, joista kaksi si-

joittuu alueen itälaidalle, meluvallin viereen. Viivytysalueista vedet johdetaan meluvallin 

alitse kulkeviin rumpuihin ja edelleen junaradan alittaviin rumpuihin. 

Lähimmät kunta- ja kauppapalvelut löytyvät noin 3,5 kilometrin päässä sijaitsevasta Vuo-

relan keskustasta, Siilinjärven keskustaan matkaa on noin 9 kilometriä. Pyöreälahti kuuluu 

Toivalan koulunkäyntialueeseen. Toivalan alakoulu ja Suininlahden yläkoulu sijaitsevat 
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Toivalassa (n. 2,5 km). Pyöreälahdessa on uusi liikuntapainotteinen päiväkoti viidelle lapsi-

ryhmälle. Päiväkoti Touhula tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi myös esiopetusta. 

Pyöreälahden kaava-alue käsittää kokonaisuudessaan noin 70 hehtaarin kokoisen alueen 

ja pitää sisällään 119 omakotirakennuspaikkaa ja kolme rivitalojen rakennuspaikkaa. Alu-

een eteläosassa on pienyritysalue, jolla on myös asumista.  

Pyöreälahden asuinalue on avattu rakentamiseen vuonna 2016. Nyt haettavana on alu-

een 3. vaiheen 20 uutta omakotirakennuspaikkaa. Rakennuspaikat sijoittuvat kaava-alueen 

keskiosaan Vaaksatien sekä Tuumatien varteen ja ne ovat rakennettavissa kesällä 2020. 

 

Pyöreälahden rakennuspaikkojen luovutusmuoto on myynti.  

Tiedot vapaista rakennuspaikoista löytyvät kunnan nettisivuilta (Asuminen ja ympäristö / 

Rakentaminen / Tontit / Omakotitalotontit), kunnan karttapalvelusta sekä kunnan maan-

käyttöyksiköstä, yhteystiedot tämän ohjeen sivulla 2. 

2 Hakuaika ja jättöaika 

Hakuaika Taivallahden ja Pyöreälahden rakennuspaikoille on 27.2. – 23.3.2020. Hake-

mukset on jätettävä viimeistään maanantaina 23.3.2020 klo 15.45. Allekirjoitettu hakulo-

make tulee toimittaa määräaikaan mennessä postiosoitteeseen Siilinjärven kunta, Elin-

voima- ja konsernipalvelut / Maankäyttö, tonttisihteeri, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköisesti 

osoitteeseen kirjaamo@siilinjarvi.fi. Hakemuksen voi jättää määräaikaan mennessä myös 

kunnan neuvontaan tai kunnan postilaatikkoon kirjekuoressa varustettuna merkinnällä 

”tonttisihteeri”.  

Mikäli lähetät hakemuksen postitse, huomioithan että hakemuksen tulee olla perillä hakuai-

kana. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.  

3 Rakennuspaikan hakeminen  

Arvonnalla jaettavia Taivallahden ja Pyöreälahden rakennuspaikkoja haetaan erillisellä   

hakulomakkeella, joka on saatavilla Elinvoima- ja konsernipalveluista, käyntiosoite         

Kasurilantie 1, Siilinjärvi. Hakulomake löytyy myös kunnan internet-sivuilta: Asuminen ja 

ympäristö/ Rakentaminen / Tontit / Ohjeet 

Hakemuksen voi palauttaa sähköisesti, mutta on huomioitava että hakemus on oltava kaik-

kien hakijoiden allekirjoituksella varustettuna. 

Rakennuspaikkapäätös ja edelleen luovutussopimus (kauppakirja/vuokrasopimus) tullaan 

tekemään niiden hakijoiden nimiin, joiden tiedot on esitetty hakemuksessa.  

Hakulomakkeella haetut Taivallahden ja Pyöreälahden rakennuspaikat jaetaan arpo-

malla ja arvontaan osallistutaan rakennuspaikkahakemuksella. 

mailto:kirjaamo@siilinjarvi.fi
https://www.siilinjarvi.fi/uploads/2017/11/9c3aec63-omakotirakennuspaikkahakemus.pdf
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4 Rakennuspaikka-arvonnan ehdot 

- Arvontaan osallistutaan täyttämällä Omakotirakennuspaikkahakemus, joita löytyy 

kunnantalolta tai kunnan internet sivuilta, ja palauttamalla se määräaikaan men-

nessä kuntaan, osoitteeseen Siilinjärven kunta, Elinvoima- ja konsernipalvelut / 

Maankäyttö, tonttisihteeri, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköisesti osoitteeseen   

kirjaamo@siilinjarvi.fi 

- Kunta pidättää oikeuden hylätä saadut/saadun hakemukset/hakemuksen. 

- Arvontaan voi osallistua yhdellä hakemuksella / talous 

- Myyntiin rakentavat ja ammattirakentajat osallistuvat arvontaan siten, että heidän 

arpalippunsa nostetaan vasta yksityisrakentajien arvontalippujen loputtua. 

- Mikäli rakennuspaikan hakija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, voi 

maankäyttöinsinööri hylätä hakemuksen. 

 

4.1 Arvontatilaisuus päivitetty 17.3.2020 

Koronavirustilanteesta johtuen hallituksen 16.3.2020 antamien ohjeiden mukaan perumme 

rakennuspaikkojen arvontatilaisuuden 25.3.2020 klo 18. Rakennuspaikkojen saajien valin-

tajärjestys arvotaan 24.3.2020 kunnan viranhaltijoiden toimesta valvojan läsnä ollessa. Ar-

vonnasta laaditaan pöytäkirja. 

Rakennuspaikan saajaan otetaan yhteyttä arvonnan osoittamassa järjestyksessä erikseen 

ilmoitettuna aikana puhelimitse ja/tai sähköpostitse, jolloin hänen tulee ilmoittaa valitse-

mansa rakennuspaikka. Arvonnan jälkeen hakijoille ilmoitetaan henkilökohtainen valinta-

aika. Hakijat tekevät valinnat 25.3 – 3.4.2020 välisenä aikana. Rakennuspaikkapäätökset 

tehdään sen jälkeen kun valinnat on saatu suoritettua. 

Lisätietoja: tonttisihteeri Sari Kattainen 044 740 1407, etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

 

4.2 Arvontatilaisuuden paikka ja aika päivitetty 17.3.2020 

Koronavirustilanteesta johtuen hallituksen 16.3.2020 antamien ohjeiden mukaan perumme 

rakennuspaikkojen arvontatilaisuuden 25.3.2020 klo 18. Rakennuspaikkojen saajien valin-

tajärjestys arvotaan 24.3.2020 kunnan viranhaltijoiden toimesta valvojan läsnä ollessa. Ar-

vonnasta laaditaan pöytäkirja. 

5 Rakennuspaikkapäätökset 

Päätökset hakemusten perusteella jaettavien rakennuspaikkojen saajista tehdään maalis- 

huhtikuun aikana. Kaikille rakennuspaikasta määräaikaan mennessä hakemuksen jättä-

neille toimitetaan päätös tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla. Päätökset rakennuspaikan 

myöntämisestä tekee kunnan hallintosäännön perusteella maankäyttöinsinööri. 

https://www.siilinjarvi.fi/uploads/2017/11/9c3aec63-omakotirakennuspaikkahakemus.pdf
mailto:kirjaamo@siilinjarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
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6 Luovutusehdot  

Rakennuspaikat luovutetaan luovutushetkellä voimassaolevilla valtuuston hyväksymillä 

luovutusehdoilla ja kunnanhallituksen hyväksymillä luovutushinnoilla. 

Kunta perii lopullisen luovutussopimuksen (kauppakirja / maanvuokrasopimus) yhteydessä 

lohkomiskustannuksina 1 020 € kaava-alueen rakennuspaikoilla. 

Rakennuspaikkaa ei voi siirtää rakentamattomana edelleen. 

6.1 Varaussopimus 

Rakennuspaikan varaussopimus on voimassa yhden vuoden rakennuspaikkapäätöksestä, 

jonka kuluessa rakennuspaikan saajalla on aikaa järjestää hankkeen suunnittelu ja rahoi-

tus siihen vaiheeseen, että rakennuslupaa voidaan hakea. Varaussopimus oikeuttaa teke-

mään rakennuspaikalla rakennushankkeen edellyttämät selvitykset, mm. maaperäselvitys. 

Varaussopimus ei oikeuta muihin toimenpiteisiin sopimuksen kohteella. Varausmaksu luo-

vutettavilla rakennuspaikoilla on 350 euroa. Varausmaksu laskutetaan sitten kun rakennus-

paikkapäätös on lainvoimainen. 

6.2 Lopullinen luovutussopimus 

Lopullinen luovutussopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) on tehtävä ennen rakennuslu-

van hakemista varaussopimuksen voimassaoloaikana. 

Kiinteistökauppa on käteiskauppa, jolloin kauppahinnan eräpäivä on kauppakirjan allekirjoi-

tuspäivä. 

Hakuhetkellä voimassaolevat vuokrausehdot: 

• vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta. 

• perusvuosivuokra on 8 % rakennuspaikan myyntihinnasta 

• vuokra peritään vuokramiehen valinnan mukaan joko kertasuorituksena koko 

vuoden osalta toukokuussa tai kahdessa erässä maalis- ja syyskuussa. Kah-

dessa erässä maksettaessa peritään ensimmäisen erän yhteydessä maksu-

tapalisä (5 € vuonna 2020). 

• Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. 

• Vuokra-alueella olevat puut luovutetaan korvauksetta vuokramiehen omistuk-

seen. 

Asuinrakennusta varten vuokrattu rakennuspaikka on aina lunastettavissa omaksi sen jäl-

keen kun rakentamisvelvoite on täytetty. Mikäli rakennuspaikan lunastus tapahtuu kuuden 

(6) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen teosta, vähennetään luovutushinnasta vuokrasopi-

muksen perusvuokraprosentista riippuen joko 3 % tai 4 % kutakin täyttä vuokravuotta koh-

den. Alennukset kuudentena vuokravuonna ovat täten joko 15 % tai 20 %. 
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Mikäli vuokrauksesta on kulunut yli kuusi (6) mutta alle yksitoista (11) vuotta, vähennetään 

luovutushinnasta 15 % tai 20 % perusvuokraprosentista  

riippuen. 

6.3 Rakentamisvelvoite kaava-alueella 

Lopulliseen luovutussopimukseen sisältyy rakentamisvelvoite, jolla rakennuspaikan omis-

taja tai haltija sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen 

piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupanteko- tai 

vuokrasopimuksen allekirjoitushetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontavi-

ranomainen voi siinä suorittaa rakennusluvan edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokat-

selmuksen. 

6.4 Muut kustannukset 

Sähkö-, puhelin-, tietoliikenne- vesi ja viemäri- yms. liittymistä ja niiden hinnoista antavat 

lisätietoja paikalliset palvelun tarjoajat. 

6.5 Rakentamisohjeet 

Kunnan kaava-alueille on laadittu erityiset suunnittelu-ja rakentamistapaohjeet. Ohjeessa 

määritellään pääpiirteittäin rakennusten sijoittuminen, julkisivumateriaalit sekä värit. Oh-

jeissa annetaan opastusta myös rakennuspaikan istutuksista ja vihertöistä. Ohjeiden liit-

teenä ovat mm. kaavakartan otteet + kaavamerkinnät ja -määräykset, korttelikartat, joista 

selviää rakennuspaikkojen pinta-alat, rajamitat yms. 

Lisätietoja rakentamisesta rakennustarkastajilta, joille on myös esitettävä suunnitelmaluon-

nos rakennushankkeesta ennen rakennusluvan hakemista. 

Hyväksytyt aluekohtaiset rakentamistapaohjeet löytyvät kunnan internet-sivuilta: 

Asuminen ja ympäristö / Tontit / Ohjeet  



Siilinjärven kunta - Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet, kevät 2020 

  

Liitekartta 1 

Hakemuksella / arvonnalla luovutettavat rakennuspaikat  / Taivallahti 

  

 

  

Kortteli Paikka Pinta-ala m2
Rak.oik kem² Hinta

2255 1 777           194           13 210   

2255 2 801           200           13 620   

2255 3 797           199           13 550   

2255 4 992           248           16 865   

2255 5 1 037         259           17 630   

2256 1 1 069         267           18 175   

2256 2 1 020         255           17 340   

2256 3 1 112         278           18 905   

2256 4 1 253         313           21 300   

2259 1 1 089         272           18 515   

2259 2 1 009         252           17 155   

2259 3 1 017         254           17 290   

2259 4 1 017         254           17 290   

2259 5 1 155         289           19 635   

Kortteli Paikka Pinta-ala m2
Rak.oik kem² Hinta

2260 9 727           182           13 360   

2260 10 858           215           14 590   

2260 11 916           229           15 570   

2260 12 985           246           16 745   

2260 13 891           223           15 150   

2260 14 891           223           15 150   

2260 15 917           229           15 590   

2260 16 857           214           14 570   

2261 1 1 175         294           19 975   

2261 2 1 132         283           19 245   

2261 3 1 002         251           17 035   

2261 4 983           246           16 715   



Siilinjärven kunta - Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet, kevät 2020 

Liitekartta 2 

Hakemuksella / arvonnalla luovutettavat rakennuspaikat  / Pyöreälahti  

 

 

 

 

Kortteli Paikka Pinta-ala m2
Rak.oik kem² Hinta, €

8166 1 1 016         254           23 370   

8166 2 998           250           22 955   

8166 3 1 009         252           23 210   

8166 4 1 112         278           25 580   

8166 5 1 252         313           28 800   

8166 6 1 571         393           36 135   

8167 1 1 145         286           26 335   

8167 2 1 171         293           26 930   

8167 3 1 160         290           26 680   

8167 4 1 103         276           25 370   

8167 5 964           241           22 170   

8167 6 952           238           21 900   

8167 7 1 626         407           37 400   

Kortteli Paikka Pinta-ala m2
Rak.oik kem² Hinta

8168 1 1 095         274           25 185   

8168 2 1 024         256           23 550   

8168 3 1 241         310           28 545   

8169 1 1 321         330           30 380   

8169 2 1 302         326           29 950   

8170 1 1 634         409           37 580   

8170 2 1 928         482           44 340   


