
 

 
 

Kauramäki – 13.-24.9.2021 
 
Tonttiarvontamenettely Kauramäki 

 
o Tontteja voivat hakea yksityishenkilöt, jotka eivät ole saaneet pientalotonttia Jyväskylän 

kaupungilta viimeisen 10 vuoden aikana (hakuun ei voi osallistua, jos on allekirjoittanut 
kauppakirjan/vuokrasopimuksen pientalotontista Jyväskylän kaupungin kanssa 1.9.2011 jäl-
keen) 

o Hakuajan päätyttyä kaikkien hakemusten jättäneiden kesken arvotaan järjestysnumerot si-
ten, että järjestysnumerot 1-11 arvotaan lapsiperheiden kesken (lapsiperhe=vähintään 1 
lapsi). Järjestysnumerot 12:sta eteenpäin arvotaan kaikkien hakemusten jättäneiden kesken. 

o Kaupungilla on oikeus tarkistaa hakijan antamat tiedot ja mikäli ne osoittautuvat virheelli-
siksi tai harhaanjohtaviksi, hakemus suljetaan tonttiarvontamenettelyn ulkopuolelle. 
 

Tontinvalintatilaisuus 
 

o Järjestysnumeroiden arvontatulos on selvillä viimeistään 7.10.2021. Arvottu henkilökohtai-
nen järjestysnumero lähetetään hakijalle sähköpostitse. Arvontatulokset tulevat nähtäville 
myös palvelupiste Hannikaiseen, os. Hannikaisenkatu 17, 1.krs.  

o Tontinvalintatilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.10.2021 klo 16.00 alkaen puhelimitse. 
Tontinvalintatilaisuudessa hakijat valitsevat järjestysnumeronsa mukaisesti vapaana olevan 
tontin tai ilmoittavat, että tonttia ei valita. Ellei järjestysnumeroita 1-45 käytetä tässä tilai-
suudessa, oikeus osallistua tonttiarvontamenettelyyn menetetään.  

o Mikäli tontteja jää vapaaksi tontinvalintatilaisuuden jälkeen, tulevat tontit normaaliin kuu-
kausittaiseen hakuun seuraavassa mahdollisessa hakukuussa. 
 

Tontin varaaminen 
 

o Tontinvalintatilaisuuksien jälkeen tehdään tonttivarauspäätös.  
o Tontin varauksesta peritään varausmaksu 440 euroa. Varausmaksua ei hyvitetä kauppahin-

nassa tai tontin vuokrassa eikä sitä myöskään palauteta, mikäli varauksesta luovutaan.   
o Tontinsaajan tulee allekirjoittaa kauppakirja tai vuokrasopimus varatusta tontista syyskuun 

2022 loppuun mennessä. Luovutusehtoina noudatetaan kaupungin normaaleja myynti- ja 
maanvuokrausehtoja. 

o Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustus-
ten mukaisen uudisrakennuksen kahden vuoden kuluessa kauppakirjan/vuokrasopimuksen 
allekirjoituksesta (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu).  

o Tontin ostaja ei saa myydä tai luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana ilman kau-
pungin kirjallista suostumusta. Tontin varausta ei voi luovuttaa eteenpäin. 

o Vuokraoikeuden siirto rakentamattoman tontin osalta vain samassa taloudessa asuvalle. 
o Tontin perustamistavan selvittämiseksi maaperätutkimukset saa ja on suositeltavaa tehdä 

tontilla ennen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista. 
 

 
 
 
 



 
Tontinvalintatilaisuuteen valmistautuminen 
 

o Tutustu huolellisesti kaavamääräyksiin, rakentamistapaohjeisiin ja tonttiarvontamenettelyyn 
o Maastokäynti tonteilla on suositeltavaa! 
o Tontinhakijan lista suosikkitonteista > tontit valitaan arvonnan mukaisessa järjestyksessä, 

mieti etukäteen oma järjestyksesi! 
 
 

Huomioitavia asioita alueen tulevasta rakentamisesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonttihakemuksen palautus 
 

o Hakemuksen voi tehdä Jyväskylän kaupungin sähköisessä tonttienhakupalvelussa. 
 

o Haku voidaan suorittaa myös hakemuslomakkeella, jonka saa osoitteesta  
www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/tontit/omakotitontit tai Palvelupiste Hannikaisesta.  
 
Hakemuslomake tulee toimittaa siten, että se on perillä viimeistään perjantaihin 24.9.2021 
klo.16.00 mennessä jollakin seuraavista tavoista: 

 

• Lähettämällä allekirjoitettu hakemus skannattuna sähköpostitse osoitteeseen  

kaupunkirakennepalvelut.tontti@jyvaskyla.fi 

• Henkilökohtaisesti Palvelupiste Hannikaiseen (Rakentajantalo, Hannikaisenkatu 17) 

• Kirjeellä osoitteeseen: 

Kaupunkirakenteen toimiala 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 

Tonttihakemus / Kauramäki 

PL 233, 40101 Jyväskylä 

https://kartta.jkl.fi/IMS/fi?REQUEST=SiteSearch&theme=Asemakaava&SiteClass=1
http://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/tontit/omakotitontit

