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KOULURANTA
hakuaika

21.5.-1.6.2018

Keväällä 2018 jaetaan 4 omarantaista tonttia Säynätsalon 
Koulurannasta tarjouskilpailun perusteella. Rauhaisassa 
niemennokassa Päijänteen äärellä unelma omasta kodista 
järven rannalla voi käydä toteen!



tonttitunnus pinta-ala/m2 rak.oikeus/k-m2 osoite pohjahinta

78-4 1081 432 Kilkitniementie 20 95 000 €                
78-3 1205 482 Kilkitniementie 18 95 000 €                
78-2 979 392 Kilkitniementie 16 95 000 €                
78-1 1296 518 Kilkitniementie 14 95 000 €                

TONTTITIEDOT - oikeudet muutoksiin pidätetään
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TARJOUSKILPAILU 

Koulurannan tontit jaetaan tarjouskilpailun perusteella. Tonttien pohjahinta on  
95 000 euroa. Tarjousten jättöaika alkaa 21.5.2018 ja tarjoukset tulee toimittaa 
viimeistään perjantaihin 1.6.2018 klo 15.00 mennessä. 

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa osoitteeseen Kaupunkirakenteen toimiala, 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, PL 233, 40101 Jyväskylä tai henkilökohtaisesti 
Palvelupiste Hannikaiseen (Hannikaisenkatu 17). Kuoreen merkintä ”TARJOUS 
KOULURANTA”. Tarjous tulee tehdä erillisellä, hakuaikana saatavilla olevalla 
tarjouslomakkeella.

Tarjouksen voi jättää kaikista tonteista, yksi hakemus/perhekunta/yritys/tms. Mikäli 
tarjous on jätetty muutoin kun kaupungin laatimalla tarjouslomakkeella tai hakuajan 
ulkopuolella, tarjous jätetään käsittelemättä. Tontit luovutetaan korkeimman tarjouksen 
tekijälle, kuitenkin vain yksi tontti tarjoajaa kohden. Mikäli samasta tontista on tehty 
useampi samansuuruinen tarjous, ratkaistaan tontin saaja arvalla.

TONTIN OSTO

Myönteisen päätöksen saatuaan tontinsaajan tulee maksaa käsiraha, joka on 10% 
tehdystä tarjouksesta ja se huomioidaan lopullisessa kauppahinnassa. Kaupat tonteista 
tulee tehdä viimeistään tuokokuun 2019 loppuun mennessä. Alueen kunnallistekniikka 
rakentuu kevään 2019 aikana ja rakentaminen on mahdollista aloittaa kesällä 2019.

”Säynätsalon saarilla on 
upeat rantamaisemat ja 

ulkoilureitistöt, kauneutta 
silmänkantamattomiin!”

ENNAKKO-OHJAUS

Onnistuneen lopputuloksen aikaan-
saamiseksi varausaikana on hyvä 
osallistua rakennusvalvonnan 
tarjoamaan maksuttomaan  pientalo-
rakentamisen ennakko-ohjaukseen, jossa 
opastetaan ja autetaan rakentamisen 
peruskysymyksissä.
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AO-1 - Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle saadaan rakennusalalle rakentaa 
yksi asuinrakennus.

is - Istutettava alueen osa. Alueella tulee säilyttää sen luontainen kasvillisuus. Vain 
maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Alueella ei saa suorittaa 
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä.

kortteli 78 - Julkisivut: julkisivujen pinnan tulee olla pääosin  vaakasuuntaista puuta. 
Mikäli puupintaa käsitellään, tulee puun olla tervattua, tervamaalattua tai vastaavasti
tummin sävyin käsiteltyä. Täydentävät puu- ja rakennusosat tulee olla sävyltään tummia. 
Myös hirsi julkisivumateriaalina on mahdollinen jos se toteutetaan tasanurkkaisena. 
Rakennusten julkisivuihin saa sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan 
suuntaisesti.
Katot: Kattojen tulee olla harmaita kattohuopapintaisia pulpetti-, kaksoispulpetti- tai 
harjakattoja kattokaltevuudella 1:2,5 -1:3. Katoille saa sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä 
kattojen lappeiden suuntaisesti. 
Maanpinnan käsittely: Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maaston muotoihin
rakentamalla osittaisen kellarikerroksen tai porrastamalla rakennuksen ensimmäistä 
maantasossa olevaa kerrosta riittävästi. Tonteille saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla 
hyödynnetään aurinkoenergiaa. Rantaan voidaan sijoittaa yksi kelluva laituri.

Alueella eivät uudisrakennusten alimmat lattiakorot saa olla tason +80,94(N2000) 
alapuolella. Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa 
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

Lisätietoja, ohjeita ja tonttihakemus saatavilla hakuaikana www.jyvaskyla.fi/tontit


