
Kohdenumero 542586

Harviaistentie
Asikkala, Kalkkinen

2,982 ha
Metsätila

Mh. 298 000,00 €Monien mahdollisuuksien 
paikka!
Kalkkisten kanavan kupeessa löytyy Savilahti-niminen tila, 
joka on jakautunut alueelle laaditussa kaavassa 
metsätalousalueeseen, sekä loma-asuntojen 
korttelialueeseen. Alueelle on kaavoitettu kolme 
rantarakennuspaikkaa. Tila on tällä hetkellä kuitenkin 
kokonaan metsää. Metsästä on tehty OP Metsäarvio jonka 
mukaan metsän arvo on noin 42 000 euroa.
OP Koti Päijät-Häme Oy LKV, puh. 010 256 7700, opkoti.paijathame@op.fi



Harviaistentie
17240 KALKKINEN, Kalkkinen

Kohdenumero 542586

2,982 ha
Metsätila

Hintatiedot
Myyntihinta: 298 000,00 €
Maksuehto: Käteinen

Muut maksut
Kiinteistövero: 180 €/ vuosi
Lisätiedot: Kiinteistölle ei tällähetkellä kohdistu 

tiemaksua, koska kiinteistöllä ei ole 
rakennuksia. Tienhoitokunta määrittää 
maksun ostajalle kiinteistön käytön mukaan.
Rakennuspaikkoja ei ole lohkottu eikä 
kaavassa tilalle merkittyä tietä ole rakennettu. 
Tila myydään yhtenä kokonaisuutena, myyjä 
ei vastaa lohkomisista, tienrakentamisesta 
eikä mahdollilsesta vesijätön lunastamisesta.



Harviaistentie
17240 KALKKINEN, Kalkkinen

Kiinteistö
Maapohjan tyyppi: Tila. Maapohja metsää. Pääosin kuusi- ja 

koivumetsää, lisäksi mäntyä. Rantaviivaa 
kaakkoon n 250 m.

Tilan nimi ja rekisterinro: Savilahti, 5:492
Kiinteistötunnus: 16-406-2-192 
Kunta/kaupunginosa tai 
kylä: Asikkala/Kalkkinen
Tilan kuvaus: Tila sijaitsee rantakaava-alueella. Reilu puolet 

tilasta on kaavan mukaan metsätalousaluetta 
ja loput rantarakennuspaikkoja, yht 3 kpl.

Tontin/pihapiirin kuvaus: Tila on tällähetkellä lähes kokonaan metsää. 
Kohteesta on laadittu metsäarvio. OP 
Metsäarvio on laadittu perustuen Suomen 
Metsäkeskuksen keräämään ja ylläpitämään 
metsävaratietoon, metsänkäyttöilmoitusten 
tietoihin sekä satelliitti- ja ilmakuva-
aineistoihin. Arviota ei ole maastotarkastettu 
eikä kiinteistön hakkuusopimuksista tai 
metsän käyttörajoituksista ole tietoa.
Arvion mukaan puuston arvo on 42 170 
euroa.

Lisätiedot rakennuksesta:
Maapohjan pinta-ala: 2,982 ha
Maapohjan omistus: Oma
Vuokrasopimus päättyy:
Vuokraoikeuden siirto 
rajoitettu: 
Käyttö-/luovutusrajoitus: Ei
Tilan jakaminen: Myydään kokonaisena
Vesijohto/käyttövesi: Ei
Viemäri/jätevesihuolto: Ei
Jätevesiselvitys tehty: Ei
Kaavoitus ja 
luvat/lisätietoja antaa: Ranta-asemakaava/Asiakkalan kunta.
Lisätietoa kaavoituksesta 
ja kaavoitustilanteesta: Tilalla on kolme kaavoitettua 

rantarakennuspaikkaa loma-asuntojen 
korttelialueella ja muu alue on 
metsätalousaluetta. Kaavassa on rasitteena 
venevalkama-alue ja tieoikeus 
venevalkamalle.

Lisätietoa 
rakennusoikeudesta: Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-

asunnon sauna- ja talousrakennuksineen. 
Yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa 
kohti saa olla enintään 120 m2. Erillisen 
saunarekennuksen, jonka kerrosala saa olla 
enintään 20 m2, saa sijoittaa vahvistetun 
rakennusalan ulkopuolelle vähintään 10 m:n 
etäisyydelle rantaviivasta.

Rakennuspaikoille ei ole rakennettu tietä, 
kaavakartassa tien paikka on määritelty.

Kiinnitykset: 0,00 €
Muut rasitukset ja 
rasitteet: Tieoikeus ja venevalkama. Katso lisätiedot.
Ranta: Oma ranta, rantaviivaa noin250 m, osuus 

vesialueisiin, venevalkamaoikeus. Yhteinen 
vesialue 16-406-876-1 Kalkkisten yhteiset 
vesialueet. Yhteinen vesialue 16-406-876-3 
Mettälammit. Yhteisiä maa-alueita joissa 
venevalkama 5 kpl 16-406-878-6 (7-10)
Lisäksi yhteinen sorapaikka 16-406-878-3 ja 
-4. ja savenottopaikka 16-406-878-5.

Rannan tyyppi ja kuvaus: Järvi. Ruotsalainen. Kaakko.
Vesijättö: Rantatilan ja vesirajan väliin on muodostunut 

vesijättöalue, joka ei ole vesijättöön 
rajoittuvan maa-alueen haltijan omistuksessa 
eikä kuulu kauppaan. Vesijättöalueen 
muodostuminen tulee ostajan selvittää 
maanmittauslaitoksen toimituksena ja 
lunastaa alue kustannuksellaan, jos sitä on 
olemassa.

Tie perille: Ei

Tiedot metsästä
Metsäala: 2,98 ha
Metsän kuvaus: Pääosin kuusi- ja koivumetsää, lisäksi mäntyä.
Puuston määrä ja 
rakenne: Mänty tukkipuuta  57 m³ + kuitupuuta  21 

m³, kuusi tukkipuuta  334 m³ + kuitupuuta  
151 m³, koivu tukkipuuta  196 m³ + 
kuitupuuta  236 m³.

Kehitysluokkajakauma:
Puun yhteismäärä:
Metsätalousmaan määrä 
ja rakenne: Lehtomainen kangas3 ha
Kasvupaikkajakauma:
Metsätaloussuunnitelma: Ei ole
Metsäarvio: On

Muut tiedot
Lisätiedot: - Tieoikeus merkitty rantakaavaan 

kaavoitetulle tontille nro 1, 16-406-2-190 
Sorsakivi.
- Rantakaavassa on merkitty tierasite 
venevalkamalle, josta on kulkuyhteys
Iitulansaareen. Saareen on kaavoitettu 
rantatontteja, mutta saari on toistaiseksi
rakentamaton ja yksityisessä omistuksessa.
- Tieoikeus Harviaisten yksityistie, tiekunnan 
osakkaille. 

Lähipalvelut: Kalkkisten kyläkauppa ja Mani-Baari 8 km. 
Vääksy 25 km,



 

Ota yhteyttä

OP Koti Päijät-Häme Oy LKV
Lahti

Puhelin 010 256 7700
opkoti.paijathame@op.fi

Aleksanterinkatu 20, 15140 LAHTI
010 256 7700
https://www.facebook.com/OP.Koti.paijathame
Y-tunnus 0884942-0

19.4.2023 11.55

Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. (alv 24 %).


