
 

 

TARJOUS (yksityishenkilöt / perheet) 

Kempeleen kunnalla on haettavana Linnakankaalta tarjousten perusteella 6 kpl omakotitontteja Jättiläisentien varrelta sekä Metsärinteeltä 3 
kpl omakoti- ja 2 kpl partitalotontteja Jäniksenkäpälä-kadun varrelta. Linnakankaan tonttien alin tarjoushinta on 35 - 41 €/m2. Metsärinteen 
omakoti- ja paritalotonttien alin tarjoushinta on 39 – 40 €/m2. Tarjouksen voi jättää useammasta tontista, jolloin tarjoukseen tulee merkitä 
etusijajärjestys (1, 2, 3 jne.) eli minkä tontin haluaa mieluiten ostaa. Kukin tontti myydään ylimmän tarjouksen tehneelle, enintään 1 
kpl / hakija. 
 
Tontit luovutetaan 3.-14.10.2019 jätettävien tarjousten perusteella. Tarjouslomake tulee toimittaa hakuaikana osoitteeseen Kempeleen 
kunta, Ympäristöpalvelut / Mittaus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen tontit(at)kempele.fi 

 
Jätän tarjouksen alla olevista tonteista seuraavassa etusijajärjestyksessä: 
 

Linnakangas / Jättiläisentie 
Kortteli 

(AO) 
Tontti Pohjahinta Tarjoushinta Etusija 

26246 1 (1180 m2) 42 480,00 €   
26246 2 (1180 m2) 41 300,00 €   
26246 3 (1244 m2) 48 516,00 €   
26246 4 (1244 m2) 49 760,00 €   
26246 5 (1244 m2) 49 760,00 €   
26246 6 (1244 m2) 51 004,00 €   

     
     

 
Metsärinne / Jäniksenkäpälä 

Kortteli 
(AO) 

Tontti Pohjahinta Tarjoushinta Etusija 

17268 10 (1175 m2) 47 000,00 €   
17270 1 (1061 m2) 41 379,00 €   
17270 5 (933 m2) 37 320,00 €   

     
     

Kortteli 
(AP) 

Tontti Pohjahinta Tarjoushinta Etusija 

17269 1 (1536 m2) 59 904,00 €   
17269 5 (1690 m2) 67 600,00 €   

 
AO- sekä AP-tonttien varausmaksu on 500 €. Varaus tulee vahvistaa viimeistään 17.10.2019 mennessä, jonka jälkeen lähetämme laskun. 
Varausmaksu hyvitetään kaupanteon yhteydessä. Tonttien kauppakirjan allekirjoitus tulee pyytää 15.1.2020 mennessä ja allekirjoitus 
toteuttaa viimeistään 31.1.2020 tai varaus raukeaa. Mikäli varaus raukeaa / perutaan hakijan toimesta, varausmaksua ei palauteta. 
 
Linnakankaan tonttien kunnallistekniikka on valmiina. 
Metsärinteen tonttien kunnallistekniikka valmistuu 1.5.2020 mennessä, jonka jälkeen tonteille pääsee rakentamaan. 
Tonttihaku on tarkoitettu oman asunnon rakentamiseen. 
 
Tarjouksen jättäjien tiedot: 
 
 
 
Nimi 1        Nimi 2    
 
 
Osoite         
 
 
Sähköposti 1       Sähköposti 2 
 
 
 
Puhelinnumero 1       Puhelinnumero 2  
 
 
Paikka ja päivämäärä   
 
 
 
 
Hakija vakuuttaa ettei ole hankkinut tonttia Kempeleen kunnalta vuosien 2015-2019 välisenä aikana (pakollinen tieto).    
 
Tontin hakija sitoutuu edellä mainittuihin varausehtoihin. 
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