
Lomarakennuspaikka n. 5 000 m2

Enimmäisrakennusoikeus määräytyy rakennuspaikan 
pinta-alan mukaan:
• Rakennuspaikan pinta-ala yli 5 000 m2 > kokonaisra-
kennusoikeus 240 kerros-m2:  
Lomarakennus enintään 150 m2, saunarakennus enintään 
30 m2 ja talousrakennus 15 m2

Rakennuksen etäisyys rantaviivasta määräytyy raken-
nuksen kerrosalan mukaan:
• Lomarakennus 80–120 m2 > min. 40 m, lomarakennus 
yli 120 m2 > min. 50 m, lomarakennus yli 150 m2 > min. 
60 m, rantasauna max. 25 m2 > min. etäisyys 20 m
Hinnat: 25 000–30 000 €

TONTTITIEDUSTELUT
p. 044 787 1340 | p. 044 787 1304

Valkeajärvi
Valkeajärven loma-asuntotontit sijaitsevat pienen Valkeajärven rannalla Väärinmajan kylässä.

Valkeajäven rannalla on kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa. | Minkkisperäntie 180.
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Valkeajärvi, Väärinmajan kylä 

Lomarakennuspaikka 25 000 - 30 000 euroa 

Lomarakennuspaikkaan on mahdollista liittää metsä-
aluetta. Lisämaan hinta on 1,00 €/m2.�

Loma-asuntojen raken-
nuspaikat Valkeajärven 
rannalla: 
1) pinta-ala n. 6 000 m2 

2) pinta-ala n. 5 000 m2 

3) pinta-ala n. 5 000 m2 

Lomarakennuspaikka n. 5 000 m2 
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Ote rantaosayleiskaavasta  

     Lomarakennusten alue (RA) 

Ympäröivät metsät ovat kaavassa maa– ja metsätalousvaltaista 
aluetta (MU). Eteläpuolella on retkeily– ja ulkoilualue (VR), missä 
maisemaa tai luonto- ja ympäristöarvoja muuttavaa toimenpidettä 
ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.  

Valkeajärvi
Valkeajärven loma-asuntotontit sijaitsevat pienen Valkeajärven rannalla Väärinmajan kylässä.

Valkeajäven rannalla on kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa.
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