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1.TARJOUSKILPAILU KERROSTALOTONTEISTA 
 
Ulvilan valtuusto on 13.12.2021 § 91 päättänyt Palovainion asemakaava-alueen AK 
kolmen kerrostalotontin myyntiehdoista ja myyntihinnoista.  
 
Jokainen tontti myydään erikseen kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€ / 
tontti) tehneelle kilpailuosallistujalle. Alimmat hyväksyttävät tonttikohtaiset myyntihinnat 
on esitetty alla olevassa taulukossa. Tontin 453/1 hinnassa on huomioitu tontilla 
sijaitsevat purettavat rakennukset. Kyseisen tontin 453/1 saaja sitoutuu purkamaan 
rakennukset omalla kustannuksellaan. 
 
Tontilla 453/1 sijaitsee kolme purettavaa rakennusta, jotka kyseisen tontin saaja sitoutuu 
purkamaan omalla kustannuksellaan. Ulvilan kaupunki ei vastaa rakennusten 
purkamiseen liittyvistä kustannuksista miltään osin. 
 
Tarjouskilpailun kesto on kolme viikkoa, jonka jälkeen kilpailuun osallistuneiden 
tarjoukset käsitellään ja siirretään jatkotoimenpiteisiin. 

Tontti / kiinteistötunnus / 

kaavamääräys 

P‐ala 

m² 

Rak.oik. 

k‐m² 

Hinta 

€ 

453/1 (886‐401‐65‐6), AK  3353  1677  80 620 

453/2 (886‐401‐65‐7), AK  3220  1610  96 600 

453/3 (886‐401‐65‐8), AK  3705  1853  111 180 

 

Tämän lisäksi tonttien myynnin yhteydessä peritään suunnittelukustannusten 
korvauksena 6,0 € / k-m² laskettuna tontin rakennusoikeudesta. Lisäksi peritään 
talovesijohdon, taloviemärin ja sadevesiviemärin rakentamiskustannusten korvauksena 
2000 € / tontti sekä katuvalaistuksen rakentamiskustannusten korvauksena 500 € / tontti. 
Kiinteistönmuodostuskustannusten korvauksena peritään 1000 € / tontti. 

Tontin saaja sitoutuu noudattamaan saamansa tontin asemakaavamääräyksiä,  
tonttikilpailun ohjelmaa sekä asuntotonttien luovutushetkellä voimassa olevia 
luovutusehtoja ja -hintoja. Muutoin tonttien myynnissä noudatetaan Palovainion 
kaupunginosan AK tonttien myyntiehdot mukaisia myyntiehtoja. 
 
 
2. MYYTÄVÄT TONTIT 
 
Palovainion kerrostalotontit 
 
Palovainion tontit 1, 2 ja 3 sijaitsevat korttelissa 453 Palovainion kaupunginosassa 
Sahamäen S-marketin, pesäpallostadionin ja Yhdystien luoteispuolella. Tontit ovat 



 
asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Tontin 453/1 
asemakaavanmukainen rakennusoikeus on 1677 k-m2, tontin 453/2 rakennusoikeus on 
1610 k-m2 ja tontin 453/3 rakennusoikeus on 1853 k-m2. Tontit ovat lohkottu 
asemakaavan mukaisiksi tonteiksi. 
 
 

 
Asemakaavakartta kohdealueesta (AK 453) 

 
 
3. KILPAILUAIKA JA TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
 
Tarjouskilpailu järjestetään 02.02.- 27.02.2023. 
 
Ostotarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa viimeistään 
maanantaina 27.02.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: 
 
Ulvilan kaupunki 
Kaupunkikehitys 
Loukkurantie 1 
28450 Vanha-Ulvila 
 



 
Kuoreen merkintä ”Tarjouskilpailu kerrostalotonteista”. 
 
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Tontin saaja pyritään valitsemaan maaliskuun 
aikana. Kaikille tontti kilpailuihin osallistuneille ilmoitetaan puhelimitse tai pyynnöstä 
sähköpostitse tontinsaajien valinnoista. 
 
4. TONTIN SAAJANVALINTA 
 
Kaupunkikehitys valitsee tonttien voittajat jokaisen tontin korkeimman ostotarjouksen  
perusteella. Tarjotun ostohinnan perusteella kilpailuun osallistuneet asetetaan 
varasijajärjestykseen. Ulvilan kaupunki pidättää oikeuden pyytää lisäselvityksiä tai 
tarkennettuja tarjouksia, hyväksyä tai hylätä tarjoukset.  
 
Ostajaksi esitettävällä tulee olla käytössään riittävät tekniset, taloudelliset ja muut 
resurssit myytävän tontin rakentamiseksi sovituin ehdoin. Ostajalta edellytetään, että se 
on noudattanut toiminnassa ja rakentamisessa lakisääteisiä velvoitteita. Ostajaehdokas 
on velvollinen toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset tarvittavat todistukset ja selvitykset  
kaupunkikehitykselle, mikäli niitä erikseen pyydetään.  
 
Mikäli tontin voittanut kilpailija haluaa luopua hankkeesta, valitaan sen tilalle varasijalta  
seuraavaksi korkeimman tarjouksen tehnyt tarjoaja. Kaupunki pidättää  
oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai pyytää niihin tarkistuksia.  
 
Kaupunki ei vastaa osallistujille mahdollisesti syntyvistä vahingoista, mikäli 
kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös ei tule lainvoimaiseksi. Mikäli kohteen rakentaminen 
viivästyy tai peruuntuu, kaupunki ei vastaa miltään osin kilpailuehdotuksen tekijöille 
aiheutuneista kustannuksista. 
 
5. TONTINSAAJAN VELVOLLISUUDET 
 
Tontinsaaja sitoutuu noudattamaan voittamansa tontin asemakaavamääräyksiä, 
tonttikilpailun ohjelmaa sekä asuntotonttien voimassaolevia luovutusehtoja ja -hintoja.  
 
Kaupunkikehityksen valitsema tontinsaaja on velvollinen toteuttamaan  
kohteen tonttikilpailun vaatimusten ja tontinluovutusehtojen mukaisesti noudattaen hyvää  
rakennuttamis- ja rakentamiskäytäntöä. 
 
Tontilla 453/1 sijaitsee kolme purettavaa rakennusta, jotka kyseisen tontin saaja sitoutuu 
purkamaan omalla kustannuksellaan. Ulvilan kaupunki ei vastaa rakennusten 
purkamiseen liittyvistä kustannuksista miltään osin. 
 
6. TONTIN LUOVUTUS JA KAUPANTEKO 
 
Tonttien luovutuksissa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä Palovainion 
kaupunginosan AK ja AP-1 tonttien luovutusehtoja ja luovutuspäätös tehdään Ulvilan 
kaupungin hallintosäännön mukaisesti. 



 
 
Tontin kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen kaupunki lähettää laskun  
myyntihinnasta, joka tulee maksaa määräaikaan mennessä. 
 
7. RAKENTAMISVELVOITE JA SOPIMUSSAKKO 
 
Tontinsaaja sitoutuu aloittamaan rakennustyöt kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan  
allekirjoittamisesta.  
 
Tontinsaajan tulee sitoutua olemaan luovuttamatta tonttia ennen rakentamisvelvoitteen  
täyttämistä muulle kuin sille, jonka kaupunki hyväksyy.  
 
Rakentamisvelvoitteen täyttämisen turvaamiseksi ja rakentamattoman tontin edelleen  
luovuttamisen estämiseksi kauppakirjaan otetaan tarvittavat sopimussakkolausekkeet.   
 
8. RAKENTAMISEN ALOITTAMINEN 
 
Rakennuslupaa voi hakea, kun tontin kauppakirja on allekirjoitettu ja rakentaminen 
voidaan aloittaa välittömästi rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Kaupunki  
voi tarvittaessa antaa valtakirjan rakennusluvan hakemiseen kaupunkikehityksen 
valitsemalle tontinsaajalle myös ennen kauppakirjan allekirjoitusta. 
 
Kunnallistekniikka 
 
Tontin ostajan on sitouduttava liittämään tontti ja sille rakennettavat rakennukset yleiseen  
vesijohtoon ja jätevesiviemäriin sekä mikäli se alueella on mahdollista myös  
hulevesiviemäriin.  
 
Lisätietoja:  
jukka.valtonen@ulvila.fi 
 
 
9. TARJOUSKILPAILUN YHTEYSHENKILÖT 
 
Lisätietoja tonttikilpailusta antavat: 
 
Kaupunkisuunnittelun johtaja 
Juha Virola 
puh. 0400 134 718 
 
Maankäyttöinsinööri 
Sami Ylihärsilä 
puh. 0400 134 957 
 
etunimi.sukunimi@ulvila.fi 
 


