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Yleiset hakuehdot ja vaatimukset
• Hakijakategoriat: Ryhmähakijat, yhteisöhakijat, konsulttihakijat.  

• Yksi hakija voi hakea yhtä tai erillisillä hakemuksilla useampaa tonttia. Samalle 
hakijaryhmälle varataan kuitenkin lähtökohtaisesti vain yksi tontti  Hakijaryhmän jäsen voi 
osallistua hakumenettelyyn vain yhden ryhmän jäsenenä. 

• Kullekin tontille määräajassa jätettyjen hakemusten joukosta valitaan arpomalla 
ensisijainen neuvottelukumppani. Mikäli neuvottelukumppani ja tämän jättämä hakemus 
täyttää kaupungin asettamat kriteerit, sitä esitetään varauksensaajaksi

• Ryhmähakijat ja yhteisöhakijat asetetaan arvonnassa etusijalle. Mikäli näiden joukosta ei 
haun kriteerit täyttävää varauksensaajaa löydy, varauksensaajaksi voidaan esittää 
konsulttihakijaa. 

• Hakijaryhmien tulee perustaa yhdistys tai muu yhteisö hankkeen suunnittelua varten ja 
vähintään 50% varauksensaajana olevan hakijaryhmän alkuperäisistä jäsenistä on tultava 
sen jäseniksi.  Jos näin ei ole, kaupunki voi määrätä varauksen raukeavaksi 

• Hakuaika päättyy 31.5.2021 klo 15.00.



Tonttihakemus
• Tontteja on haettava hakuohjeen liitteenä olevalla hakulomakkeella.  

• Hakemuksiin tulee liittää myös:

  - alustava projekti- ja rahoitussuunnitelma (kaikki hakijat)

  - lista hankkeesta kiinnostuneista jäsenistä vastaten vähintään sitä minimimäärää,
    joka kullekin tontille on tonttiluettelossa vaadittu (ryhmä- ja yhteisöhakijat)

  - ajantasainen yhdistys-, kauppa- tai muu rekisteriote (konsultti- ja yhteisöhakijat) 

• Ennen arvontaa tarkistetaan ainoastaan oikean hakulomakkeen käyttö. Muuten hakemuksen ja sen liitteiden 
arviointi suoritetaan vasta arvonnan jälkeen. 

• Kaikkien kullekin tontille vaaditussa muodossa jätettyjen hakemusten kesken suoritetaan arvonta jokaiselle 
tontille erikseen

• Kunkin tontin arvonnassa ensimmäiseksi päätynyt ryhmä- tai yhteisöhakija kutsutaan varausneuvotteluihin, 
mikäli mainittu hakijaryhmä ja tämän hakemus liitteineen täyttävät vaaditut kriteerit





Alustava projekti ja rahoitussuunnitelma

• Alustavasta projekti- ja rahoitussuunnitelmasta on käytävä hankkeen perustietojen lisäksi 
ilmi ainakin, millaista hanketta hakijaryhmä suunnittelee, miten hankkeen suunnittelu, 
rakentaminen ja rahoitus on tarkoitus järjestää sekä millä aikataululla hanke on tarkoitus 
saattaa loppuun. Lisäksi suunnitelmasta on hyvä ilmetä mahdolliset yhteistyötahot.

• Alustavan projekti- ja rahoitussuunnitelman tulee olla objektiivisin perustein arvioituna 
yleisesti uskottava, sekä vallitsevat tekniset ja taloudelliset olosuhteet sekä sääntely 
huomioon ottaen kohtuullisessa aikataulussa toteutettavissa oleva.

• Alustavan projekti- ja rahoitussuunnitelman perusteella arvioidaan hankkeen yleinen 
uskottavuus.

• Hakijaryhmän tulee osoittaa projektisuunnitelmassa, että sen hanke toteuttaa 
ryhmärakennuttamisen perusajatusta.

• Kaupunki voi varausneuvotteluissa edellyttää alustavan projekti- ja rahoitussuunnitelman 
kehittämistä tai täydentämistä.



Neuvotteluvaihe ja tonttivaraus 

• Tonttien ominaisuuksien ja niiden varaus- ja vuokrausehtojen tarkempi läpikäynti

• Kaupunki voi pyytää tarpeellisia lisäselvityksiä ja jos niitä ei toimiteta määräajassa, kaupunki voi lopettaa 
neuvottelut tuloksettomina ja kutsua sen jälkeen seuraavaksi arvonjärjestyksessä tulleen hakijan 
neuvotteluihin

• Mikäli neuvottelukumppani täyttää kaupungin vaatimukset ja on edelleen kiinnostunut hankkeen 
toteuttamisesta, sitä voidaan esittää kaupunkiympäristölautakunnalle varauksensaajaksi

• Esittäväksi arvioitu varausaika on 31.12.2023 saakka, jota voidaan pidentää, jos hanke on viivästynyt 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä

• Varausajan loppuun mennessä hanke on valmisteltava siihen pisteeseen, että sille voidaan hakea 
rakennus- ja muut vaaditut viranomaisluvat

• Ryhmä- ja yhteisöhakijoiden tulee varausajan kuluessa tehdä hankkeen rakennuttamisesta sopimus 
sellaisen riittävän osaamisen ja kokemuksen omaavaan rakennuttajakonsultin kanssa

• Kaupungilla on oikeus pyytää yhteisöhakijoilta myös todistus yhteiskuntavelvoitteiden täyttämisestä sen 
luottokelpoisuudesta, ml. ryhmän yksilöjäsenten luottokelpoisuus



Tontin vuokraus
• Tontin lyhytaikaista vuokrausta (ensin 12 kk) haetaan, kun 

varauksen-saajan suunnitelmien perusteella voidaan hakea rakennuslupaa

• Lyhytaikaisen 12 kk kuukauden vuokra vastaa vuosivuokran perusteella 
laskettavaa 2 kk:n vuokraa

• Rakennusluvan saatuaan tai halutessaan jo sitä ennen, vuokralaisen tulee 
hakea tontin pitkäaikaista vuokrausta (yleensä 60 vuotta)

• Tontin vuosivuokra määritellään kaupungin sopimushetkellä määrittelemän 
tontin laskennallisen hinnan perusteella, joka kerrotaan 4%:lla.

• Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain virallisen elinkustannusindeksin 
(lokakuu 1951=100) muutosten mukaiseksi 



Alustava kustannusarvio 



Mitä seuraavaksi?

• Yhdistykseltä lähtee sähköpostilla hankekysely jäsenille. llmoittautumalla tuon 
kyselyn kautta on mahdollisuus päästä hankkeeseen mukaan

• Mieti myös ennakkoon, mitä osaamista voit ja haluat antaa projektille

• Tärkeää, että hankkeelle jo tontinhakuvaiheessa muodostuu vähintään 2-3 
hengen ”johtoryhmä”, jonka kanssa kaupunki voi neuvotella ja jolla valmius lähteä 
viemään hanketta eteenpäin tonttivarauksen jälkeen

• Osallistujilla tulee olla vaadittava 50 % omarahoitusvalmius asunnon 
rakennushinnasta.


