
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMAKOTITALOTONTTI    2850 M2 

Huvilatie 35 
90940 Jääli 
 



Kotigalleria LKV
08 3225500
kotigalleria@kotigalleria.fi

Esa Heikkilä
Yrittäjä, Laillistettu Kiinteistönvälittäjä; LKV

0400-683 208
esa@kotigalleria.fi

Huvilatie 35, 90940 Jääli

OKT-TONTTI

Asuinpinta-/kok.ala
Omakotitalotontteja 2 kpl 
kokonaisalaltaan 0,2850 ha, 
johon sitova tonttijako tehty, 
mutta ei lohkomista. 
Lohkomisesta ja siitä aiheutuvista 
kuluista vastaa ostaja.

Vapautuminen Vapautuminen sopimuksen 
mukaan

Asbestikartoitus Ei

Tilat/pinta-alat/muut 
rakennukset

Tonttijaon muutoksella voidaan yhdistää ja pitää yhtenä tonttina, joka tapauksessa on lohkottava 
joko yhdeksi tonttijaon muutoksen myötä yhdeksi tai jaettaessa kahdeksi. Syynä lohkomiselle - 
vaikka pidettäisi yhtenä - on rannan puistoalue. Rakennusmääräyksen mukaan voidaan rakentaa 
asuinrakennuksia yhdelle tai kahdelle perheelle/tontti.

Tontin kokonais pinta-ala 2850 m² josta rannan puistoalueen osuus 609 m². Rakennusoikeus 
määräytyy jäljelle jäävän pinta-alan mukaan joka on siis 2241 m² ja josta lasketaan rakennusala 
448,2 m² koko tontille.

Lohkottuna pinta-alat ja rakennusoikeudet seuraavasti:
Tontti 3, 1174 m² jolla rakennusoikeutta 234,8 m²
Tontti 4, 1067 m² jolla rakennusoikeutta 213,4 m²

HINTA

Myyntihinta 298 000,00 €

KIINTEISTÖ

Kunta/kaupunki Oulu
Tilan nimi KESÄRANTA
Tontin pinta-ala 2 850,00 m²
Ranta Oma ranta
Maasto Tasamaa

Kasvusto Nurmipiha, puita ja pensaita
Kaavoitustilanne Asemakaava, tied. Oulun 

kaupunki
Kylä/kaup.osa Jääli
Tilan numero 564-409-10-47
Tontin omistus Oma

ESITTELYTEKSTI

Harvoin tarjolla!
Kaksi omakotitalotonttia Jäälijärven rannalla!
Tonttijaon muutoksella voidaan yhdistää ja pitää yhtenä tonttina, joka tapauksessa on lohkottava 
joko yhdeksi tonttijaon muutoksen myötä yhdeksi tai jaettaessa kahdeksi. Syynä lohkomiselle - 
vaikka pidettäisi yhtenä - on rannan puistoalue. Rakennusmääräyksen mukaan voidaan rakentaa 
asuinrakennuksia yhdelle tai kahdelle perheelle.

Tontin kokonais pinta-ala 2850 m² josta rannan puistoalueen osuus 609 m². Rakennusoikeus 
määräytyy jäljelle jäävän pinta-alan mukaan joka on siis 2241 m² ja josta lasketaan rakennusala 
448,2 m² koko tontille.

Lohkottuna pinta-alat ja rakennusoikeudet seuraavasti:
Tontti 3, 1174 m² jolla rakennusoikeutta 234,8 m²
Tontti 4, 1067 m² jolla rakennusoikeutta 213,4 m²
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