
Tontin valinta
Opas rakentamisesta haaveilevalle:



Omakotitalon rakentaminen on yksi elämän  
suurimmista hankkeista. Tonttia ei kannata  
valita hätäisesti, koska se ja talon rakennuspaikka 
vaikuttavat merkittävästi rakentamisen  
kustannuksiin. 

 
 
 
 

€

Oppaan tekstejä laadittaessa on haasteteltu Perustavan  
maanrakennusmyyjää Sergei Zaychenkoa.



01 Sijainti
 
 

Talon rakentamisessa moneen asiaan voi vaikut-
taa vielä myöhemmissä vaiheissa, mutta sijaintia 
ei voi muuttaa. Kannattaa pohtia tarkoin jo en-
nen tonttikauppoja rakennuspaikan sopivuutta 
perheen tarpeisiin. 

Sijaintia pohtiessa kannattaa miettiä, saammeko 
tässä asuinpaikassa pyöritettyä arkea mielek-
käästi.  
 
Työ- ja koulumatkat sekä muu liikkuminen 
määrittelee arjen sujuvuutta ja jos sijainti on 
väärä, arjesta ei tule helppoa. Kannattaa myös 
miettiä, kumpi on tärkeämpää, palveluiden 
läheisyys vai kodin sijainti omassa rauhassa 
luonnon helmassa. 

Omat muistiinpanot:

Lue lisää blogista: Mitä pitää tietää kun ostaa tontin?

https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/omakotitalon-tontin-ostaminen-mita-pitaa-tietaa-kun-ostan-tontin


02 Tontin koko
Haluatko asua väljästi vai tiiviisti? Minkä kokoiselle 
tontille on tarvetta? Jos esimerkiksi harrastukset 
vaativat paljon tilaa ja useampia sivurakennuksia, 
pieni tontti ei ole riittävä. Pienellä tontilla raken-
nusoikeutta ei välttämättä ole tarpeeksi suurem-
paa taloa ajatellen. Jos asuminen on kompaktia 
ja ympärille ei kaipaa paljon tilaa, voi pienempikin 
tontti riittää. 
 
Rakennusoikeus on tontin arvon mitta
Rakennusoikeus on keskeinen tontin hintaan vai-
kuttava tekijä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla se 
määrittää yhdessä sijainnin kanssa tontin arvon.

Tiiviisti rakennetuilla kaupunki- ja taajama-alueilla 
pienellekin tontille voi mahduttaa kelpo omako-

titalon piharakennuksineen. Haja-asutusalueilla 
tontin koko ei niinkään rajoita rakennusten ko-
koa, sillä rakennusoikeus haetaan poikkeusluvalla 
erikseen.

Tonttien rakennusoikeudet olivat edeltävällä 
vuosituhannella tyypillisesti hyvin pieniä. Nykyisin 
uusissa kaavoissa pienemmillekin tonteille saa 
rakentaa enemmän. 

Rakennusoikeus voi vaihdella eri alueilla paljonkin 
kaava-alueiden asemakaavamääritysten mukaan. 
Asemakaavaa säätelevät vuorostaan maankäyt-
tö- ja rakennuslaki sekä rakennusjärjestys. 

Omat muistiinpanot:

Lue lisää blogista: Rakennusoikeus tontilla on  
tontin arvon mitta

https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/rakennusoikeus-tontilla-on-tontin-arvon-mitta
https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/rakennusoikeus-tontilla-on-tontin-arvon-mitta


02 Mistä löytää tontti?
Tontin voi löytää montaa eri kautta ja eri 
vaihtoehtoja kannattaa tutkailla heti kun 
talon rakentaminen alkaa kiinnostamaan. 
Tontin voi löytää vapailta markkinoilta, 
jolloin moni aloittaa etsinnän netistä. Myös 
kiinteistönvälittäjät voivat olla avuksi tontin 
etsinnässä ja heillä voi olla tieto tontista, joka 
ei ole vielä tullut julkiseen myyntiin. Myös 
talotoimittajilla voi olla tiedossa sopivia 
vapaita tontteja. Lehti-ilmoittelua kannattaa 
seurata. Varsinkin ikäihmiset voivat ilmoittaa 
myytävästä tontista vain lehdessä.

Lohkottavia tontteja täydennysrakentami-
seen voi tiedustella kiinnostavien alueiden 
asukkailta tai kysyä suoraan suuremman 
tontin omistajalta, olisiko tämä kiinnostunut 
lohkomaan tontin, mikäli tontilla on raken-
nusoikeutta jäljellä. Jos sopiva tontti löytyy, 
siitä voi mahdollisesti ostaa määräalan tai 
tontin voi jakaa hallinnanjakosopimuksella. 

Lohkottavan tontin löytäminen voi kuiten-
kin olla hidasta ja byrokratia saattaa viedä 
aikaa. Lohkominen on kuitenkin hyvä keino 
löytää sopiva tontti esimerkiksi suurissa 
kaupungeissa, joissa uusia rakennuspaikkoja 
on vähän tarjolla. Purkukuntoinen talo on 
myös mahdollisuus; työtä on ehkä enemmän, 
mutta tieverkosto ja sähkö- sekä vesiliittymät 
löytyvät jo valmiina.

Kaupungit ja kunnat myyvät tai vuokraavat 
tontteja. Vuokratonteissa on pitkä vuokra-aika 
ja yleensä mahdollisuus lunastaa tontti myö-
hemmin omaksi. Vuokratonteissa itse talon 
rakentamiseen jää käyttöön enemmän rahaa 
ja tontin vuokraamalla saatat myös selvitä 
pienemmällä lainamäärällä. Kannattaa kuiten-
kin laskea tarkkaan vuokran osuus perheen 
kuukausimenoissa. Selvitä oman kuntasi tai 
kiinnostavan kunnan tonttihaun mahdolliset 
kiemurat ja varaudu siihen, että prosessi voi 

Lue lisää blogista: Tontin ostaminen perustukset ja suunnittelutyö 
- Tontin ostaminen ja talon suunnittelu - näin aloitat talohankkeen

https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/tontin-ostaminen-perustukset-ja-suunnittelutyo
https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/tontin-ostaminen-ja-talon-suunnittelu-nain-aloitat-talohankkeen


03 Kaavamääräykset suomeksi
Kaava-alue. Kodin rakentaminen kaava-alueel-
le on yleensä nopeaa, sillä alueella on valmiina 
tiet ja liittymät ja rakennusluvankin saa yleensä 
sujuvasti. Kaavamääräykset kannattaa tar-
kistaa huolella etukäteen, jotta myöhemmin 
ei tule pettymyksiä esimerkiksi kerrosluvun 
tai ulkonäöllisten asioiden suhteen. Nykyään 
kaavamääräykset ovat aiempaa väljempiä esi-
merkiksi talon muodon, koon ja ulkonäöllisten 
asioiden osalta. Kaava-alueella rakennuslupaan 
voi sisältyä ehto, jossa määrätään, että raken-
taminen tulee aloittaa ja valmistua määräai-
kaan mennessä. Myös täydennysrakentaminen 
on usein kaava-alueelle rakentamista.  

Haja-asutusalue. Kaavoittamattomalle 
alueelle rakentaminen on usein hidasta ja 
haja-asutusalueelle tulee yleensä hankkia 
suunnittelutarveratkaisu, jonka käsittely voi 
kestää useita kuukausia, ellei pidempäänkin. 
Haja-asutusalueella tonttikauppoihin kannat-
taa ryhtyä vain ehdollisen tarjouksen kera 
sillä ehdolla, että tontille saa rakennusluvan. 
Jos tontille ei saakaan rakennuslupaa, kaupan 
voi tällöin peruuttaa. Rakennusluvan hakemi-
nen on pääsuunnittelijan tehtävä. 

Rakennusoikeus. Rakennusoikein on maksi-
miala, johon sallitaan harvoin ylitystä, mutta 
kuntien joukossa on poikkeuksiakin. Raken-
nusoikeus voidaan ilmoittaa tehokkuuslukuna 
(esimerkiksi e=0,25) tai neliöinä (esimerkiksi 
200 m2). Rakennusoikeutta tarkistaessa on 
tarpeen ottaa selvää sallituista piharakennuk-
sista ja siitä, sisältyykö autotalli ja autokatos 
rakennusoikeukseen. 

Kerrosluku. Rakennuksen sallittu kerros-
määrä voidaan sanella kaavassa. Esimerkiksi 
yksikerroksisen talon kerrosluku on  
I ja puolitoistakerroksisen talon kerroskulu 
on I u 1⁄2. Alleviivaus kerrosluvun alla tarkoit-
taa pakollista määräystä. 

Rakentamistapaohje. Alueella voi olla 
kaavan lisäksi rakentamistapaohje, joka 
määrittelee kaavaa tarkemmin kaavoittajan 
periaatteita alueelle. Rakentamistapaohje ei 
määrää niin vahvasti kuin kaava, mutta voi 
silti määritellä alueelle rakennettavien talojen 
ja ympäristön ominaisuuksia. 

Ulkonäölliset asiat. Kaavamääräykset sane-
levat usein myös talon ulkonäöllisiä asioita, 
kuten vesikaton kaltevuutta ja väriä sekä julki-
sivun materiaalia ja väritystä. 

Liittymät ja kunnallistekniikka. Kunnan 
vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen on 
hyvä huomioida ajoissa. Kunnan liitoskohta-
lausunnosta selviää, mihin kohtaan verkos-
toa saa liittyä. Liitostyö tarkoittaa sitä, että 
rakennukselta vedetään hulevesi, vesijohto 
ja viemäri kadulle. Kaupungilta tarvitaan 
kaivuuluvat, sovitaan katuvuokrasta, kadun 
avaamisesta, asfaltin ja mahdollisten reuna-
kivien poistosta ja uudelleen asentamisesta, 
liikennesuunnitelmista ja liikenneopasteista 
kaivuutöiden ajaksi, jotta alueella pääsee 
kulkemaan. Kunnan vesilaitoksen asentajat 
tulevat tekemään varsinaisen liitoksen. 
 
 



Hulevesi. Kiinteistön omistaja tai haltija on 
vastuussa tontilla muodostuvien hulevesien 
hallinnasta. Hulevesiä hallitaan muun muas-
sa viivyttämällä, imeyttämällä ja johtamalla 
hulevesi hulevesiviemäriin tai kunnan huleve-
sijärjestelmään. Huleveden johtaminen toisen 
tontille tai kadulle on kiellettyä eikä sen joh-
tamisjärjestelyistä saa olla naapureille haittaa. 
Hulevesien hallinnan suunnittelu ja uuden 
talon tontin kuivatus tulee suunnitella raken-
nussuunnittelun yhteydessä ja tämä kannat-
taakin ottaa huomioon jo tonttia valitessa. 
Hulevesien hallinnan suunnitteluun tarvitaan 
asiantuntijaa ja suunnitteluun saa ohjeistusta 
oman kunnan rakennusvalvonnasta. 

Lohkominen. Täydennysrakentaminen ole-
massa olevalle omakotitaloalueelle isosta 
tontista lohkotulle rakennuspaikalle vaatii 
usein eniten suunnittelua ja asioiden sump-
limista. Uusi talo sovitetaan paitsi kaavaan ja 
rakentamismääräyksiin, myös olemassa olevien 

talojen tyyliin ja arkkitehtuuriin ja ikkunanäky-
mät voivat aiheuttaa pohtimista, jotta asu-
misviihtyisyys on mahdollisimman hyvä. Talon 
suuntaaminen optimaalisesti ilmansuunnat 
huomioiden voi olla haastavaa.  
 
Milloin kaavamääräyksistä voi poiketa? 
Perustellut pienet muutokset menevät yleensä 
läpi rakennuslupaa haettaessa, mutta asian 
käsittely riippuu toki aina kunnasta. Ammatti-
taitoinen pääsuunnittelija osaa kertoa, millaisia 
poikkeamia kunta yleensä hyväksyy.



04 Millainen on hyvä tontti?

05 Maaperä

Ihanteellisella tontilla maanpinnat viettävät 
tontilta poispäin, eikä tontilla ole liian var-
jostavia puita tai rinteitä talon välittömässä 
läheisyydessä. Ihanteellisia tontteja on varsin-
kin kasvukeskuksissa harmillisen vähän, mutta 

hyvällä suunnittelulla monenlaisille tonteille 
voi toteuttaa onnistuneita taloja ja haasteelli-
semmastakin tontista saa parhaan irti ammat-
tilaisten avulla.

Ennen rakennustöiden aloittamista kannattaa 
tontilla tehdä maaperätutkimus. Jos tulevan 
rakennuspaikan tontin maarakennus- ja perus-
tustöiden laajuus epäilyttää, tutkimus voi olla 
järkevää tehdä jo ennen tontin ostoa. Näin vältyt 
ikäviltä yllätyskustannuksilta. Perustavan tekemä 
maaperätutkimus maksaa normaalisti 1674 eu-
roa. Hintaan vaikuttavat tontin koko sekä tontille 
tulevat rakennukset. Maaperätutkimus kertoo 
tontin maaperän ja kantavuuden ja tutkimuksen 
pohjalta laaditaan perustamistapalausunto. Sen 
perusteella suunnitellaan maarakennustyöt ja 
talon alle sopivat perustukset tai kellari. Maape-
rätutkimukset teettäminen on mahdollista jo 
ennen tonttikauppoja maanomistajan  
luvalla. Maaperätutkimuksessa  
voi selvitä, että perustamis- 
kustannukset ovat niin  
suuret, että ostaja haluaa  
vetäytyä tonttikaupoista.  
 

Vaikka maaperätutkimuksen hinta menee tällöin 
kyseisen tontin osalta hukkaan, säästöä voi tulla 
toistakymmentä tuhatta euroa, kun rakentaja voi 
etsiä tontin, jonka perustamis- ja maarakennus-
kustannukset ovat huomattavasti pienemmät.

On myös hyvä muistaa, että tontin muodot 
määrittävät talo tyypin, ei koskaan toisin päin. 
Esimerkiksi rinnetontilla maanpinnan muodot 
tippuvat rajusti, jolloin taloon tarvitaan kellari, 
kun taas tasamaalle kellaria on turha suunnitella. 
Kallioisella tontilla louhintaan tulee varautua ja 
pehmeä maaperä vaatii paalutusta. Tämä kaikki 
selviää perustamistapalausunnosta.

Lue lisää blogista: Maaperätutkimus ja maarakennustyöt

https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/maaperatutkimus-ja-maarakennustyot


06 Tontin ilmansuunnat ja näkymät
Tonttia valitessa kannattaa käyttää aikaa myös 
ilmansuuntien miettimiseen ja talon sijoittelun 
suunnitteluun. Pihaa kannattaa suunnitella 
jo tontteja vertaillessa, jotta talo sijoitetaan 
tontille niin, että pihasta saa viihtyisän oleske-
lua varten. Paras mahdollinen tilanne on, jos 
tie ja tontin sisääntulo ovat tontin pohjasi- tai 
itäpuolella, jolloin etelä- ja länsipuoli voidaan 
jättää oleskelupihaksi. Rakennusten järkevällä 
sijoittelulla on kuitenkin mahdollista muodos-
taa viihtyisä ja aurinkoinen piha myös tonteille, 

joissa ilmansuunnat eivät sijoitu ihanteelli-
sesti. Sijoittelulla voidaan myös hyödyntää 
auringon säteilyä ja estää pihan tuulisuutta. 
Myös näkymät on tärkeää suunnitella ajoissa, 
jo tonttia valitessa, jotta oleskelutiloihin tai 
makuuhuoneisiin ei tule suoraa näkymää ja 
piha on ulkopuolisten katseilta suojassa. Kodin 
oleskelutilat kannattaa suunnitella lounaaseen 
tai länteen, jotta auringonvalo osuu ilta-aikaan 
olohuoneeseen ja terassille.



07 Budjetti

08 Tontin varainsiirtovero

Tontin valinnassa kannattaa kiinnittää paljon 
huomiota siihen, että saat talohankkeen pysy-
mään ennalta laaditussa budjetissa ja kuinka 
paljon tontti vaikuttaa kokonaisbudjettiin. 
Tontti, maaperä ja tontin pinnan korkeuserot 
vaikuttavat merkittävästi rakennushankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Hintaero halvimman 
ja kalleimman rakennuspaikan välillä on usein 

useita kymmeniä tuhansia euroja. Vaikka 
tontti olisi edullinen, voivat tontin maatyöt 
viedä ison osan budjetista. Vastaavasti osto-
hinnaltaan kalliimpi tontti voi olla maatöiltään 
huomattavasti edullisempi. Tärkeintä on 
verrata kokonaisuuden hintaa, ei pelkästään 
tontin hintaa. Hintojen vertailussa kannattaa 
käyttää ammattilaisia apuna.

Varainsiirtoveroilmoitus annetaan Verohallin-
nolle ennen lainhuudon hakemista tai kirjaa-
mista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava 
Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopi-
mus on allekirjoitettu. Jokaisen ostajan on 
annettava oma ilmoitus. Varainsiirtoveroa ei 
tarvitse maksaa esimerkiksi ensiasunnosta, 
jos tietyt ehdot täyttyvät (anna silti ilmoitus) 
ja silloin, jos veron määrä on alle 10 euroa 

(anna silti ilmoitus). Varainsiirtovero mak-
setaan ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista 
haetaan. Lainhuutoa tai kirjaamista on haet-
tava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kaup-
pakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. 
Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta tai 
muusta vastikkeesta. Jokaisen ostajan vero 
pitää maksaa erikseen käyttämällä ostajan 
omaa varainsiirtoveron viitenumeroa.  
(Lähde: Vero.fi)

Lue lisää blogista: Paljonko talon raken-
taminen maksaa?

Näin laadit rakennushankkeen budjetin:
• Varaa aika talomyyjälle. Kokeneet myyjät 

voivat varmasti auttaa sinua talonraken-
nushankkeen budjetin laatimisessa

• Varaa aika pankkiin ja keskustele budje-
tista yhteyshenkilösi kanssa lainan haun 
yhteydessä.

• Jos olet jo pidemmällä suunnitelmissa 
tai ostanut jo tontin, palkkaa vastaava 
mestari (Vastaava työnjohtaja) hankkee-
seen ja laadi hänen kanssaan hankkeen 
budjetti.

https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/talon-rakennus-hinta-paljonko-talon-rakentaminen-maksaa
https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/talon-rakennus-hinta-paljonko-talon-rakentaminen-maksaa


09 Ota ammattilaiset mukaan  
projektiin riittävän aikaisin
Ammattilainen osaa arvioida budjetin, suun-
nitelmien ja tontin yhteensopivuutta, joten 
vastaava työnjohtaja kannattaa palkata 
mukaan projektiin jo hyvissä ajoin, mielellään 
ennen tontin ostoa. Tontti ja suunnitelmat 
määräävät koko hankkeen budjettia suuresti.

Hyvä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja 
auttavat säästämään kustannuksissa koko 
rakennushankkeen aikana enemmän kuin 
palkkionsa verran. Pääsuunnittelijan avun  
ansiosta voit myös välttää sudenkuopat ton-
tin ostamisessa.

Varsinkin kasvukeskuksissa pääsuunnnitteli-
jat ja vastaavat työnjohtajat ovat kiireisiä ja 
vapaana olevan etsimisessä saattaa mennä 
tovi. Voit löytää vastaavan työnjohtajan ja 
pääsuunnittelijan esimerkiksi kyselemällä 
talokauppiailta, pääsuunnittelijoilta, someyh-
teisöistä (Esim. Raksakimppa-ryhmät ja 
hirsitalorakentajat Facebookissa) ja ”puskara-
diosta”. Aktiivisuus palkitaan.

 ɢ Palkkaa pääsuunnittelija ja vastaava 
työnjohtaja mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa hankkeeseen.

 ɢ Kysy pääsuunnittelijalta tai vastaavalta 
työnjohtajalta neuvoa tontin valintaan.

 ɢ Laadi yhdessä vastaavan työnjohtajan 
kanssa realistinen budjetti taloprojektille. 
Muista jättää myös 10 % pelivara mah-
dollisten budjetinylitysten varalle. Tässä 
videoblogissa on kattavasti tietoa talon-
rakennushankkeen budjetoinnista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että  
”rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettä-
vissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnitte-
lutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyys-
vaatimukset täyttävät suunnittelijat.”  
 
Samainen laki ohjeistaa, että pääsuunnittelija 
otettaisiin avuksi jo rakennustyyppiä ja sen 
tontille sijoittumista pohdittaessa. 

Lue lisää blogista: Pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, arkkitehti ja 
taloprojektin muut vastuunhenkilöt

https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/paasuunnittelija-vastaava-tyonjohtaja-arkkitehti-ja-taloprojektin-muut-vastuuhenkilöt
https://www.perustava.fi/blogi/rakentajan-vinkit/paasuunnittelija-vastaava-tyonjohtaja-arkkitehti-ja-taloprojektin-muut-vastuuhenkilöt


10 Fiilis
 
Vaikka tontti vastaisi paperilla kaikki tarpeita, 
mutta fiilis oikeasta tontista puuttuu, ei raken-
nuspaikka ole perheen kodille sopiva. Tontilla 
ja sijainnilla on merkittävä vaikutus uuteen 
kotiin kotiutumiseen. Asuinpaikan tulee olla 
viihtyisä, jossa elämästä voi nauttia!

Tontin valinnassa on monta muuttujaa ja 
huomioitavaa asiaa, joten valintaan kannattaa 
käyttää aikaa, jotta päätös on fiksu ja perus- 
teltu ja jotta rakennuskustannukset eivät 
yllätä. Kun löydät omaan hankkeeseen sopivan 
tontin, saat tontille maaperätutkimuksen, maa-
rakennuksen ja perustukset Perustavan kautta.

Omat muistiinpanot: 

Haluatko tietää vielä lisää?  
Katso vielä videosarjamme rakentamisen vaihesta youtubesta

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQDOnwSi-Lv4Ae9B1XeP29xpHERgRWWP
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Yksi hinta. Yksi sopimus. Yksi vastuunkantaja. Ylivoimainen toimitussisältö.


