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KIINTEISTÕJEN LUOVUTUStrIIDOT

I. LUOVUTUSNIUOTO

l.l omatoimiseen ja tuottajamuotorseen rakentamiseen tontit luovutetaan rnyymällä-

2- LUOVUTUSTAPA

2.1. om akoti-, r-i'r'i-, kerrostaro-, teoilisu u s-, ja riikera kenn.,sten tonti t

- vapaat lontjt ovat pâãsäãntöisesti jatkuvasti haettavana.

- varaus tapahruu tontinvaraussopimukseila, joka on voimassa puori (t/z) vuoïïa.Perustellusta syysr ä kunn anjoh iaja voi myön t ää v araukser re j atkoaikaa.

- kunnanhallitus voì pãättää my<is jonkin aìueen mäãräaikaisesta hakumenettelystä

2-7.7. Luovutushinta

Asuinrakennusten tontleja m¡,'tãessä niistä peritään käypzi lrinta, mikã tarkoittaayleisen hinlatason mukaista keskimãäräistä hintaa kunnan ìuovutushirmat huomi-
l]_ot" 

Perushinto-¡a larkisletaan etäisyyde¡r, rakennenavuuden sekã alueen sijain-nrn perusteella-

Aiueiden myyn tihinna t vahvj sl aa kunn anvaJ luuslo -

Mikäli myytävä tontti on valmiiksi lohkottu kunnan toimesla, peritãän lohkomis-kuslannukset kulloinkin voimassa olevan maanmrttaustaksan mukaisesti lisättynãralamerkki- j a työkustannuksjll a.

Luovu tushinta al I e 35-vuotiairJ elt e¡rsiasuntotolr tti :

Kunla myöntäâ Laihian kurmaìta ensiasuntolontin oslaneilìe alle 35-vuotiaille20 Yo:n alennuksen valtuuston vahvistamasra kyseisen aìueen yleisestã myynti_hinnasta.

Alennus myönneläân myös silìoin, kun vain toinen ostajista on alle 3S-vuotias,mikäli kysyrnys on osfajien yìrteisestä hankkeesla.

Alennus ei koske alaikäisiä.



2.1-Z Muut luovutusehdot

Tontin saajalle asetetaan rakentamisvelvollisuus siten, että tontille on raken-
nettava kolmen (3) vuoden kuluessa vãhintään '10'/o rakerutusoikeudesta,
ellei luovutuskirjassa toisin sovita- Määrällinen velvoite ei koske omakoti-
tonttela.

2- Rakentamatloman tontin edelleen luovuttamisen ehtona on, ettã kunta hyvãk-
syy luovutuksen.

3. Kurulalla on oikeus saada luovuttamansa tonlin osalta maankäftö- ja raken-
nuslain, jätehuoltolain, vesihuoltolain ja kunnan ao. taksojen mukaiset korva-
uksel vi emãriverkosloon lii ttymi sestä-

4. Ostaja vastaa maaràalana myydyn tontin lohkomis-, ja rajamerkki- ja lainhuu-
datuskust amuksi st a sekä v arainsi i rtoverosta-

5- Kunnalla on oikeus sijoittaa alueelle tarpeelliset johdot, laitteet ja kiirrnikkeet.

6. Edellã mainittujen velvoitteiden sekä muiden luovutusehtojen vakuudeksi
aseletaan sopimussakko, j oka on suuruudeltaan luovutushinta kolminkertai-
sena-

7. Mìkãli aìueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, siloutuu tontin saaja niitä
noudattamaan-

3. VARAUSMAKSUT

- omakotitontit
- rivitalotontit
- kerrostalotonlit
- teollisuus- ja liikerakennusten tontit

50,- €
200,- €
400,- €
400,- €

Varausmaksu hyvìtetään luovutuskirjan teon yhteydessã.



4. VOIMAANTULO

Näitä ki intei stöj en luovutusehtoj a sovel I etaan v äl ittömästi voimaantulon jälkeen
tapahtuvi ssa tontinluovutuksi ssa,

Voimaantulopäivä 7 ¡ 10 2008

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29.09.2008$ BT

Kunnanhallitus päättänyt 06.10.2008 S 427, että kiinteistöjen
1u<¡vutusehtoja sovelletaan 7 .10.2008 lukien.


