
 

 

 

  

TARJOUSKILPAILU 

PIENTALOTONTISTA SIMONKYLÄSSÄ 

28.3.2022 – 15.6.2022 

VANTAAN KAUPUNKI 



 

 

 

KILPAILUTONTTI 
 

Vantaan kaupunki myy Simonkylässä Raatetie 9:ssä sijaitsevan pientalotontin tarjouskilpailulla 

Tontilla sijaitsee purettava rakennus.  Tontti myydään korkeimman tarjouksen tehneelle. 

Tarjouskilpailun pohjahinta on 249.000 €. Kilpailun järjestelystä vastaa Vantaan kaupungin 

kiinteistöhallinta ja asuminen. 
 

Kiinteistötunnus: 92-65-15-2 

Osoite:  Raatetie 9 

Pinta-ala:  849 m² 

Rakennusoikeus: 212 k-m2 (e=0,25) 

 

Tontti 92-65-15-2 sijaitsee Simonkylän kaupunginosassa. Asemakaavassa tontti on merkinnällä A 

(asuntorakennusten korttelialue). Tontilla on asemakaavan mukaista asuinrakennusoikeutta 212 k-

m2. Tontille voi rakentaa omakotitalon tai paritalon. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 

kaksi (II). 

 

Purkukuntoinen rakennus 

Tontilla sijaitsee purkukuntoinen rakennus. Kaikki purkukustannukset (mukaan lukien rakennuksen 

perusta) ja maaperän puhdistaminen kuuluvat tontin ostajalle ja tulee huomioida tarjousta 

tehtäessä. Ostajan tulee tutustua tonttiin huolellisesti ja vastaa ennen kaupantekoa sijainneiden 

mahdollisten roskien poistamisesta kustannuksellaan. Mikäli maaperästä löytyy jätettä tai 

pilaantunutta maata, niin tontinsaajalla on oikeus hinnanalennukseen, mikäli kiinteistö salaisen 

virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä 

voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. 

 

Rakentamisen yhteydessä tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus sekä tarvittaessa 

myös stabiliteettitarkastelu. Rakentamisen yhteydessä on huomioitava tontin ympäröivien 

alueiden stabiliteetti, jota ei saa heikentää. 

 

Rakennus on ollut öljylämmitteinen. Rakennuksen öljykattilahuoneessa on öljysäiliön 

tarkastuspöytäkirja vuodelta 2015, jossa ei ollut viitteitä, että olisi päässyt sieltä mitään tontille 

valumaan. Öljykattilan purkaminen tulee huomioida purkukustannuksissa. 

 

Rakennuksen asbestikartoitusta ei ole tehty, mutta rakennusajankohtana on yleisesti käytetty 

asbestia. Mahdolliset asbestin purkutyöt tulee huomioida purkukustannuksissa ja tarjousta 

tehtäessä. Kaupunki ei vastaa rakennuksen purkukustannuksista miltään osin. 

 
 

 

 



 

 

 

 
Opaskartta 

 
Kuva tontilta 

 



 

 

 

 
Asemakaavaote 

 

 
Ote asemakaavamääräyksestä 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ilmakuva etelästä 

 

 
Johtokartta 

 

Kaikkia (hulevesiviemäri) kunnallistekniikan tonttiliittymiä ei ole rakennettu tontille. Tontin ostajan 

tulee rakentaa puuttuvat johdot runkoverkkoon omalla kustannuksellaan. Tontilla on HSY:n 

liittymis- ja käyttösopimus, jonka liittymismaksut ovat korvausarvoltaan 5377,26 euroa (sis. alv 

24%, vesi-jäte- ja hulevesi, HSY:n hinnasto 2022). Lähtökohtaisesti liittymismaksut ovat 

kiinteistökohtaisia ja aikaisemmin perityt maksut hyvitetään, kun uusia liittymismaksuja 

määritellään kiinteistölle. HSY:n liittymien arvo (5377,26 euroa) veloitetaan ostajalta 

tonttikaupan yhteydessä (kauppahinnan lisäksi). 

 



 

 

 

Tontilla on yksi 3x35A sähköliittymä. Liittymän arvo on 2450 euroa (vuonna 2022), joka 

veloitetaan tonttikaupan yhteydessä (kauppahinnan lisäksi).  Tontin ostaja voi käyttää nykyisen 

liittymän tai hyvittää sen arvon vaihtaessa isompaan pääsulakekokoon. 

 

Tontin rakentamisessa ja käyttämisessä tulee huomioida kadun puoleisella reunalla kulkevat 

sähköjohdot/linja ja valotolppa. 

 

TIETOA PIENTALOTONTIN HAKEMISEEN 
 

Luovutusperiaatteet 
 
Tontti luovutetaan myymällä. 
 
Tontinsaaja / -saajat valitaan tarjouskaupan perusteella korkeimman tarjouksen tehneelle. Kor-
keimman tarjouksen tehneen kieltäytyessä ostamasta tonttia, myydään tontti seuraavaksi kor-
keimman tarjouksen tehneelle.  
 
Mikäli tontin ostaa yksityishenkilö myös seuraavat luovutusperiaatteet tulevat kauppakirjaan: 
Tontinsaajien tulee olla yksityishenkilöitä, joiden on muutettava asumaan tontille rakennettavaan 
asuinrakennukseen.  
 
Mikäli tonttia, jolle asemakaavan ja rakentamisohjeiden mukaan voi rakentaa kaksi asuntoa (pari-
talo tai kaksi omakotitaloa), on yhdessä hakenut kaksi ruokakuntaa, on sille rakennettava samanai-
kaisesti kaksi asuntoa. Jos tällaista tonttia hakee vain yksi ruokakunta, tontille saa rakentaa vain 
yhden asunnon. 
 

Luovutushinnat ja luovutusehdot 
 
Kaupungilla on oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli tontille rakennettavien rakennusten 
rakennusoikeus ylittää kaavan mukaisen rakennusoikeuden. 
 
Tontinsaajalta peritään 2 000 euron varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa. Kilpailun päät-
tymisen jälkeen lähetetään varausmaksulasku kilpailun voittajille. Varausmaksulle annetaan noin 
kahden viikon maksuaika. 
 
Varausmaksua ei palauteta, jos tontin kauppakirjaa ei allekirjoiteta (maakaaren 2 luku 8 §). Jos 
kaupunki perustellusta syystä ostaa rakentamattoman tontin takaisin ostajan pyynnöstä tai osta-
jasta riippuvasta syystä, peritään kustannusten korvauksena vähintään varausmaksun suuruinen 
maksu.  
  
Kauppakirja on allekirjoitettava noin 2 kk sisällä varausmaksun maksamisesta. Allekirjoitusajan so-
pimisen jälkeen kaupunki lähettää laskun myyntihinnasta, joka tulee maksaa kaupan allekirjoitusti-
laisuuteen mennessä. 
 

 
  



 

 

 

Rakentamisvelvoite ja sopimussakko 
 
Mikäli tontin ostaa yksityishenkilö:  
 
Tontinsaajan tulee sitoutua aloittamaan (aloituskokous) rakennustyöt vuoden kuluessa kauppakir-
jan allekirjoittamisesta ja ilmoittaa siitä kaupungille. Tontinsaajan tulee sitoutua rakentamaan ton-
tille kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta asemakaavan, mahdollisten raken-
tamisohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukainen asuinrakennus siten valmiiksi, että se on hy-
väksytty osittaisessa loppukatselmuksessa (muuttovalmis).  
 
Tontin rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 60 prosenttia.  
 
Tontinsaajan tulee sitoutua olemaan luovuttamatta tonttia ennen rakentamisvelvoitteen täyttä-
mistä muulle kuin sille, jonka kaupunki hyväksyy. 
 
Rakentamisvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi ja rakentamattoman tontin edelleen luovut-
tamisen estämiseksi otetaan kauppakirjaan sopimussakkolauseke. 
 
Jos tontinsaajat laiminlyövät rakentamistyön aloittamisen, he sitoutuvat maksamaan kaupungille 
viivästysajalta sopimussakkoa, joka on 500 euroa jokaista alkavaa viivästymiskuukautta kohti. 
 
Jos tontinsaajat laiminlyövät rakentamisvelvoitteen määräajan, he sitoutuvat maksamaan kaupun-
gille viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on vuodessa 20 prosenttia kauppahinnasta, kui-
tenkin enintään viideltä vuodelta. 
 
Mikäli tontinsaaja luovuttaa tontin rakentamattomana edelleen ilman kaupungin lupaa, sopimus-
sakon määrä on enintään kauppahinnan kolminkertainen määrä. 
 
Tontinsaajalle asetetaan kauppakirjassa enintään tontin myyntiajan myyntihinnan suuruinen sopi-
mussakko, mikäli tontinsaaja rikkoo muutoin kauppakirjan mukaisia velvoitteitaan. 
 
Mikäli tontin ostaa yritys:  
 

Tontinsaajan tulee sitoutua aloittamaan rakennustyö vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokraso-
pimuksen allekirjoittamisesta ja rakentamaan tontille 2,5 vuoden kuluessa allekirjoittamisesta 80 
prosenttia tontin kerrosalasta. Jos tontti ei ole luovutusajankohtana rakentamiskelpoinen, luetaan 
määräaika siitä, kun tontti on rakentamiskelpoinen. Tontti voidaan myös luovuttaa ehdoin, että 
toteuttaja vastaa tontinsaajan sijaan tai yhteisvastuullisesti tontinsaajan kanssa rakentamisvelvoit-
teesta. 
 
Tontinsaaja ei saa ilman kaupungin hyväksyntää luovuttaa tonttia ennen rakentamisvelvoitteen 
täytymistä. Rakentamisvelvoitteen turvaamiseksi ja rakentamattoman tontin edelleen luovuttami-
sen estämiseksi kirjataan kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen sopimussakkolauseke. Sopimussa-
kon määrä on kauppahinnan viisinkertainen tai vuosivuokran satakertainen määrä. Sopimussakkoa 
voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä syystä. 
 

  



 

 

 

TARJOUKSEN TEKEMINEN 
 
Jotta tarjoukset voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti, tulee tarjouksessa ilmoittaa tarjouk-
sen tekijöiden täydelliset nimet ja osoitteet. Jos tontti halutaan ostaa useamman henkilön nimiin, 
tulee ostotarjouksessa olla kaikkien allekirjoitukset.  
 

Tontin ostotarjous 
 
Paritalon suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että molempia asuntoja varten tarvitaan myös 
taloustilaa sekä tarvittavat autopaikat asuntoja kohti. Molemmat asunnot tulee rakentaa samanai-
kaisesti. Jos tontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa, luovutetaan vain yhdelle hakijaper-
heelle, saa tontille rakentaa vain yksiasuntoisen asuinrakennuksen. 
 
Ennen hankkeeseen ryhtymistä kannattaa tehdä realistinen arvio omista rakentamisresursseista ja 
mahdollisimman todenmukainen kustannusarvio. Ennen tarjouksen jättämistä tulee lukea kaikki 
tontteja koskevat asemakaavamääräykset ja rakentamisohjeet huolellisesti sekä käydä mahdolliset 
lainaneuvottelut pankin kanssa. Tontin valinnassa on huomioitava, että tontin rakentamisehdot 
pystytään toteuttamaan.  
 
Tontin valinnassa on suositeltavaa valita ensin tontti ja vasta sen jälkeen suunnitella sinne talo. 
Saadun tontin peruuttaminen syystä, että tontille ei voikaan rakentaa halutun tyyppistä taloa, ai-
heuttaa turhaa ylimääräistä työtä sekä viivästyttää jonkun toisen rakentamista. Varausmaksun jäl-
keen tapahtuva peruuttaminen aiheuttaa lisäksi ylimääräisiä kustannuksia.  
 
Ostotarjous tulee toimittaa liitteenä olevalla lomakkeella sähköisesti osoitteeseen: 
asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Simonkylän tarjouskilpailu 
2022”. 
 
Ostotarjouksen tulee olla saapunut perille kaupungin sähköpostijärjestelmään viimeistään 
15.6.2022 klo 12.00 mennessä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Kaupunki ei vastaa teknisistä 
vioista, jos ostotarjous ei jostain syystä päädy kaupungin sähköpostiin.  
 
Kaikille ostotarjouksen jättäneille ilmoitetaan sähköpostitse tontinsaajan valinnasta. 
 

TONTIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 
 
Tontilla on voimassa oleva asemakaava ja tonttijako. Rakennuslupaa voi hakea, kun tontin kauppa-
kirja on allekirjoitettu ja rakentaminen voidaan aloittaa rakennusluvan myöntämisen jälkeen. 
 
Tontin rakentamisessa on noudatettava asemakaavaa ja -kaavamääräyksiä. 
 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee muun muassa maanalaisten johtojen sijaintitietoihin 
ja kaupunkimittaukseen, rakennuslupaan, erilaisiin katualuelupiin, kiinteistöihin ja karttoihin liitty-
vissä asioissa sekä asemakaava-asioissa. Asiakaspalvelu opastaa lupa-asioissa ja järjestää tarvitta-
essa tapaamisen lupakäsittelijän tai muun henkilöstön kanssa. 
 
Rakennusvalvonta antaa neuvontaa rakentamisen suunnitteluun, lupa-asioihin sekä asemakaavan 
ja rakentamisohjeen tulkintaan Lupapiste.fi-palvelun kautta (vaatii rekisteröitymisen). 

mailto:asuntotontit@vantaa.fi
http://www.lupapiste.fi/


 

 

 

Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan si-
vuilta löytyy lisää ohjeita. 
 

Vesijohto-, jätevesi- ja sadevesiviemäriliittymä 
 
Tontin ostajan tulee omalla kustannuksellaan rakentaa tonttivesi-, tonttijätevesiviemäri- ja tontti-
sadevesiviemärijohdot liittymiskohtaan asti. Valmiista tonttiliittymistä HSY perii erillisen rakenta-
mismaksun niiltä kiinteistön omistajilta, jotka liittyvät valmiiksi rakennettuihin tonttihaaroihin ja 
ostavat ne samalla osaksi kiinteistön tonttijohtoja. Jos kiinteistölle ei ole rakennettu tontin rajalle 
tonttihaaraa, jonka kiinteistön omistaja ostaa itselleen, kiinteistön omistajan tulee rakentaa tontti-
johtonsa liittymiskohtaan asti. 
 
Tontin ostajan on sitouduttava liittämään tontti ja sille rakennettavat rakennukset yleiseen vesi-
johtoon ja jätevesiviemäriin sekä mikäli se alueella on mahdollista myös hulevesiviemäriin (sade-
vesiviemäriin).  HSY perii kaikilta tonteilta liittymismaksut. 
 
Tietoa liittymisohjeista ja liittymismaksuista löytyy HSY:n internet-sivuilta: www.hsy.fi 
 

VEROT JA MAKSUT 
 
Tontin ostajan tulee huomioida, että tontin kauppahinnan lisäksi ostajalle tulee maksettavaksi 
myös muita maksuja. 
 
Lainhuudatusmaksu 
Tontin ostajan tulee hakea Etelä-Suomen maanmittaustoimistolta tontille lainhuuto kuuden kuu-
kauden kuluessa kaupantekopäivästä. Lainhuutoa haettaessa tulee maksaa varainsiirtovero, joka 
on neljä prosenttia kauppahinnasta. 
  
Rakennuslupamaksu 
Rakennusvalvonnan internet-sivuilta löytyy ajantasainen rakennusvalvontataksa. 
 
Kiinteistövero 
Tontinomistaja maksaa kiinteistöveroa tontista ja rakennuksista. Verovelvollinen on se, joka omis-
taa kiinteistön tai rakennuksen kyseisen vuoden ensimmäisenä päivänä. 
 

YHTEYSTIETOJA 
 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu 

Tonttivaraukset 

09 8392 2242 

vantaa-info@vantaa.fi 

 
Tietoa kilpailusta, tontin luovutuksesta sekä kauppakirjan allekirjoittamisesta 
 
maankäyttöinsinööri Juho Lumme, 
maankäyttöinsinööri Marja Hannikainen, 
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi 
 
Rakennuslupakarttojen tilaaminen  

http://www.hsy.fi/
mailto:vantaa-info@vantaa.fi


 

 

 

 
Pohjakartta asemapiirrosta varten tilataan karttatilauspalvelusta 
https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-tontit/kartat 
09 839 26157 
kartanmyynti@vantaa.fi 
 
 
Vesihuollon liittymät HSY 
 
https://www.hsy.fi 
 
Sähköliittymät, Vantaan Energia Sähköverkot 
 
www.vantaanenergiasahkoverkot.fi 
  
Kaukolämpöliittymät, Vantaan Energia 
 
www.vantaanenergia.fi/lampo 
 
Kiinteistövero  
 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/ 
 
Vantaan karttapalvelu 
 
https://kartta.vantaa.fi/ 
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