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1 Yleistä 

1.1 Kehvo - Haapaniemi 

Kehvon Haapaniemen rantarakennuspaikka sijaitsee Kallaveden rannalla, ilmansuunta 
lounaaseen (liitekartta 1). Rakennuspaikka luovutetaan määräalana, ja sen pinta-ala on 
noin 5 500 m². Rantavyöhykkeellä olevalla omakotitalon rakennuspaikalla rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala saa kunnan rakennusjärjestyksen mukaan olla enintään 500 m². Ra-
kennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen, enintään kaksikerroksisen asuinra-
kennuksen. Edellä mainitusta rakentamisen määrästä on varattava vähintään 30 % erillis-
ten talousrakennusten rakentamista varten. Viitteellinen osoite on Haapaniementie 95, 
71800 Siilinjärvi. 

Katso kunnan nettisivuilta (Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus / Voimassa olevat kaavat / 
Yleiskaavat) lisätietoa rakentamisen kaavamääräyksistä Kehvo-Väänälänranta  
yleiskaavasta. 

Rakennuspaikka sijaitsee Autiorannan vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alu-
eella, johon on liityttävä. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee suunnitella ja ra-
kentaa ympäristönsuojelulain 156a § määräyksiin perustuen siten, että sen puhdistustaso 
täyttää perustason puhdistusvaatimukset. Jätevesien johtamisen tulee täyttää myös raken-
nusjärjestyksen vaatimukset mm. rannan suojaetäisyyksien suhteen. 

2 Tarjousten jättöaika 

Haapaniemen rakennuspaikkaa koskevien tarjousten jättöaika on 15.6. – 14.8.2020. 
Tarjoukset on jätettävä viimeistään perjantaina 14.8.2020 klo 12.00.  Hakuajan ulkopuo-
lella jätettyjä tarjouksia ei huomioida. Tarjoukset jätetään suljetussa kirjekuoressa ja kirje-
kuoreen merkitään maininta ”Haapaniemi”. 
 
Postiosoite on Siilinjärven kunta, Elinvoima- ja konsernipalvelut / tonttisihteeri, Kasurilantie 
1, PL 5, 71801 Siilinjärvi. 
 
Tarjouksen voi toimittaa myös kunnantalon (Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi) neuvontaan 
tai suoraan tonttisihteerille tarjousten jättöajan puitteissa.  
 
Kunta avaa tarjouskuoret vasta perjantaina 14.8.2020 klo.12.00 jälkeen ja tarjousten avaa-
misesta tehdään pöytäkirja. Kunta ei ilmoita hakuaikana tulleiden tarjousten lukumäärää 
ennakkoon, vaan tiedot julkaistaan tarjousten avaamisesta tehdyssä pöytäkirjassa, joka lä-
hetetään kaikille tarjouksen tehneille sähköpostitse tai kirjeitse. 
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3 Tarjouskilpailun ehdot 

- Haapaniemen rakennuspaikan alin hyväksyttävä hinta (pohjahinta) on 
130 000 euroa. 

- Kunta pidättää oikeuden hylätä saadut tarjoukset. 

- Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa. Kirjekuoressa on oltava 
maininta ”Haapaniemi”. 

- Tarjouksesta tulee ilmetä tarjouksen kohteena oleva rakennuspaikka sekä 
siitä tarjottava hinta, tarjouksen tekijän /tekijöiden nimet, yhteystiedot, sähkö-
postiosoite ja allekirjoitukset.  

- Kunta avaa määräaikaan mennessä saapuneet tarjouskirjekuoret 14.8.2020 
klo 13.00. 

- Hyväksytyksi tulleen tarjouksen tekijän kanssa tehdään 14.9.2020 mennessä 
esisopimus (varaussopimus tai esikauppakirja), joka on voimassa yhden vuo-
den. Esisopimuksen yhteydessä maksetaan käsiraha, joka on 5 % hyväksy-
tystä tarjoushinnasta. Käsirahaa ei palauteta, mikäli lopullinen sopimus pe-
ruuntuu tarjoajan toimesta. 

- Haapaniemen rantarakennuspaikka on ostettava. Kauppakirjan allekirjoitus-
päivä on myös kauppahinnan eräpäivä (käteiskauppa). Ostaja maksaa mää-
räalan lohkomiskulut maanmittauslaitokselle. 

- Mikäli korkeimpia tarjouksia on kaksi tai enemmän samalla tarjoussummalla, 
niin tarjousten kesken suoritetaan arvonta 14.8.2020 heti tarjousten avaami-
sen jälkeen. 

 

4 Rakennuspaikkapäätökset 

Rakennuspaikkapäätös Haapaniemen rakennuspaikasta tehdään heti tarjouskilpailun rat-
kettua. Kaikille rakennuspaikasta määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneille toimitetaan 
päätös tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla. Päätökset rakennuspaikan myöntämisestä tekee 
kunnan hallintosäännön perusteella maankäyttöinsinööri. 

4.1 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 on 5 
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% hyväksytystä tarjoushinnasta. Varausmaksu laskutetaan sitten kun rakennuspaikkapää-
tös on lainvoimainen. 

4.2 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. 

4.3 Muut kustannukset 

Sähkö-, puhelin-, tietoliikenne- , vesi-, viemäri-, yms. liittymistä ja niiden hinnoista antavat 
lisätietoja paikalliset palveluntarjoajat. 
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Liitekartta 1 

Tarjouskilpailulla luovutettavan rakennuspaikan sijainti  / Kehvo - Haapaniemi 
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Tonttikartta rakennuspaikasta. Paalut laitettu maastoon nurkkapisteiden kohdalle. 
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