
KANGAS
Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt elokuussa 
2022 asemakaavamuutoksen Ailakinkadun alueella 
(Kankaan Ailakki 14:061). Jyväskylän kaupunki hakee 
kumppania kaavaluonnoksen mukaisen, korttelissa 
54 sijaitsevan A-1 tontin asemakaavatyön loppuun 
saattamiseksi ja tontin toteuttamiseksi. A-1 tontille 
on tarkoitus toteuttaa pienimittakaavaisen asumisen 
hanke, esim. townhouse, rivitalo tai kytkettyjä pien-
taloja. Kumppanuushaun tavoitteena on, että ton-
tille toteutetaan toiminnallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti korkealaatuinen asuinrakennus, joka toteuttaa 
kaavaluonnoksen ja myöhemmin kaavaehdotuksen 
mukaiset tavoitteet.
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KUMPPANUUSHAKU

OTE KAAVALUONNOKSESTA



KAAVALUONNOKSEN TONTTITIEDOT 
-Oikeudet muutoksiin pidätetään, hintatiedot voimassa 31.3.2023 asti.

54‐5 Ailakinkatu 14 B noin 900  1 100 III 363 000 €
myyntihintatontti osoite pinta‐ala m² rak.oik. k‐m² kerrosluku

HAKEMINEN KUMPPANIKSI 

Kiinnostuneiden kumppaneiden tulee toimittaa kaupungille vapaamuotoinen hakemus. 
Hakemuksesta tulee ilmetä 
• hakija/hakijat ja muut mahdolliset yhteistyötahot (esim. suunnittelija)
• hankkeen hallinta- ja rahoitusmalli (lähtökohtaisesti hankkeessa toteuttavan rahoitusmallin 

tulee olla vapaarahoitteinen)
• kuvaus toteutettavan hankkeen kokonaisideasta ja tavoiteltavien ratkaisujen pääperiaatteet 

(asuntokoko, huoneistojakauma, ensisijainen kohderyhmä jne) huomioon ottaen Kankaan 
asumisohjelma

• hankkeen alustava aikataulu
• enintään kolme liitettä: hakijan referenssit, mahdollinen esitys toteutuksesta ja 

vapaavalintainen liite.  
• mikäli hakee kumppanuushaun lisäksi samanaikaisesti Kankaan alueella haussa olevaa 

AKR-tonttia; kumpi tonteista on ensisijainen vaihtoehto tai onko halukas varaamaan 
molemmat tontit

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 27.1.2023 klo 15.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kaupunkirakennepalvelut.tontti@jyvaskyla.fi 
sähköpostiin tunnus “Kankaan Ailakki kumppanuushaku”. 



Tarkempi hakuohje liitteineen: www.jyvaskyla.fi /tontit/rivi-ja-kerrostalotontit  

Lisätietoja: 

Tonttihaku  maankäyttöinsinööri Saara Vasama, puh: 050 563 6096
   saara.vasama(at)jyvaskyla.fi 
   www.jyvaskyla.fi /tontit/rivi-ja-kerrostalotontit   

Kangas   projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, puh. 014 266 8444
   kaisa.hirvaskoski-leinonen(at)jyvaskyla.fi  
   www.jyvaskyla.fi /kangas        
   www.kangasverkko.fi 

KAAVANMUKAISEN TONTIN VARAAMINEN

Kaavaluonnoksen mukainen tontti varataan kumppanille vuodeksi ja varausajasta 
peritään 3 630 euron varausmaksu. Tontinsaajan tulee allekirjoittaa kaupungin 
tontinluovutusehtojen mukainen kauppakirja varatusta tontista varausajan 
puitteissa, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa kaavan saatua lainvoiman. 
Kaupan yhteydessä kaupunki perii tontin ko. ajankohdan taksan mukaiset 
lohkomiskulut, ostaa vastaa myös kaupanvahvistajan palkkiosta tai sähköisen 
kiinteistövaihdantapalvelun maksusta. Tonttikaupan edellytyksenä on, että Kankaan 
laaturyhmät ovat hyväksyneet suunnitelmat.  

Tontin ostaja 
• sitoutuu allekirjoittamaan Kankaan Palvelu Oy:n kanssa erillisen osakemerkintä- 

ja käyttömaksusopimuksen ja noudattamaan siitä seuraavia kiinteistön 
yhteisiä järjestelyjä ja velvoitteita muun muassa yhteispihojen, jätehuollon, 
alueportaalin ja prosenttikulttuurin osalta

• sitoutuu noudattamaan kauppakirjan allekirjoitushetkellä voimassa olevia 
Viisaan Kankaan määrittelyjä ja Kankaan alueelle laadittua Laatuaapista sekä 
kaupungin erikseen antamia, yhdessä sovittuja, Kankaan alueen toteuttamiseen 
liittyviä ohjeita ja määräyksiä (esim. työmaajärjestelyt)

• osallistuu yhteispysäköintiin ja sitoutuu lunastamaan asemakaavan velvoittamat 
pysäköintipaikat Kankaan pysäköintilaitoksesta 

• sitoutuu noudattamaan myöhemmin laadittavaa yhteisjärjestelysopimusta 
korttelin 54 AH-korttelialueesta. 

Kankaan erityisjärjestelyistä voi tiedustella jo kumppanuushakuvaiheessa Kankaan 
projektipäälliköltä Kaisa Hirvaskoski-Leinoselta. 


