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Rakentajainfon materiaalin ovat koostaneet:
Tontin ostoon ja vuokraukseen liittyvät asiat
Maankäyttöinsinöörit Juho Passoja ja Ulla Nyqvist

Palvelupiste Hannikainen
Palveluasiantuntijat Anni Mäkelä ja Päivi Korhonen

Alueen asemakaava
Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

Kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät asiat
Rakennuttajainsinööri Ilpo Irva

Rakennuslupaan liittyvät asiat
Toimistoinsinööri Marja Fagerlund
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Tontin varaus

• Tontit on varattu 30.9.2021 saakka.
• Tonttikauppa tai vuokrasopimus tulee tehdä varausaikana.
• Tämän hetkinen tonttihinta/vuosivuokra on voimassa 31.3.2021 

saakka. Hinnat tarkastetaan vuosittain. Hintoja nostettiin 
1.4.2020, joten ensi vuonna ei ole oletettavissa hinnan nousua.

• Tonttivarausta ei ole mahdollista siirtää toiselle.
• Mikäli tonttivarauksesta luovutaan, tulee siitä ilmoittaa 

maankäyttöön, Tuula Häkkiselle p. (014) 266 5065 tai 
sähköpostilla kaupunkirakennepalvelut.tontti@jyvaskyla.fi
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Maaperätutkimukset

• Tontin maaperätutkimuksista ja perustamistavasta vastaa 
rakentaja. 

• Maaperätutkimukset saa ja on suositeltavaa tehdä varausaikana 
ennen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Muita 
maatöitä ei saa aloittaa ennen kauppakirjan /vuokrasopimuksen 
allekirjoittamista.
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Tontin osto

• Tontin kauppahinta maksetaan kertamaksuna. 
• Kaupat tehdään ns. käteiskauppoina; 

kaupantekotilaisuudessa ostajalle annetaan lasku, jolla on 
maksuaikaa kolme arkipäivää. Laskulla peritään tontin 
kauppahinta, tontin lohkomiskulut 1 150€ (v.2020) sekä 
tarvittaessa kaupanvahvistajan palkkio 120€ (v.2020).

• Kaupat on mahdollista tehdä myös sähköisenä. Sähköisessä 
kaupassa kaupanvahvistajan palkkiota ei peritä vaan ostaja maksaa 
kiinteistövaihdannan palvelun asiointimaksun 170€ (v.2020), 
joka sisältää myös lainhuudon (119€ v.2020).

• Lisäksi ostajan tulee maksaa kauppahinnasta ja lohkomiskuluista 
varainsiirtoveroa 4%.
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Tontin vuokra
• Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.
• Vuokra-aika on 50 vuotta ja se alkaa sen kuun alusta, jolloin 

vuokrasopimus tehdään.
• Vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen saatte postitse laskun 

tontin lohkomiskuluista 1 150 € (v. 2020).
• Vuokra voidaan sopia allekirjoituksen yhteydessä joko yhteen tai 

kahteen erään. Jälkikäteen vuokran maksua on mahdollista hakea 
jaettavaksi jopa neljään erään alla olevasta linkistä: 
https://jkl.epalvelu.fi/palvelut/tonttituotanto/Maanvuokran_maks
aminen_21800910.html

• Tontin voi ostaa omakseen vuokra-aikana, ostohinta määräytyy 
kaupantekohetkellä voimassa olevan vyöhykehinnoittelun 
mukaisesti. Maksettuja vuokria ei hyvitetä kauppahinnassa. 
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Allekirjoitusajat
• Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten allekirjoitusajat sovitaan 

maankäyttösihteeri Tuula Häkkisen kanssa  puh. 014 266 5065. 
Myös sähköisen kiinteistökaupan kaupantekopäivä on sovittava 
etukäteen.

• Aika tulee varata vähintään viikko ennen haluttua ajankohtaa.
• Kauppakirja/vuokrasopimus tehdään hakijan tai hakijoiden nimiin 

ja lähtökohtaisesti osuus on 1/1 tai ½ ja ½. Tästä poikkeava suhde 
tulee ilmoittaa allekirjoitusaikaa varattaessa.
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Rakentamisvelvoite ja vallintarajoitus
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• Rakentamisvelvoiteaika kaupungin tonteille on 2 vuotta > 
asuinrakennus tulee olla käyttöönottokatselmuskunnossa 
kahden vuoden kuluessa siitä, kun alueen kunnallistekniikka 
on valmis rakentamista varten.

• Tontin ostaja/vuokraaja ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin 
rakentamattomana ilman kaupungin kirjallista suostumusta. 
Suostumuksesta peritään 95 € maksu.

• Jos rakennushankkeesta luovutaan, kaupunki lähtökohtaisesti 
purkaa vuokrasopimuksen ja tontti tulee uudelleen haettavaksi.



Sähkö- ja vesiverkkoihin liittyminen
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• Alva (entinen Jyväskylän Energia):
https://www.alva.fi/kuluttajille/rakentajille/

• Sähkö- ja vesiverkkojen tonttiliittymähinnasto:
https://www.alva.fi/asiakaspalvelu/hinnastot-ja-
sopimusehdot/

https://www.alva.fi/kuluttajille/rakentajille/
https://www.alva.fi/asiakaspalvelu/hinnastot-ja-sopimusehdot/


Palvelupiste Hannikainen
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• Tietoa rakentajille ja asukkaille, hakemukset, tilaukset ja palautteet
• Rakennuksen paikanmerkintä aloituskokousta varten (metsäkepit ja korkeusasema)
• Tarkempi rakennuspaikan merkintä aloituskokouksen ja kaivutöiden jälkeen         

esim. lankapukkimerkintä/naulat, maalimerkit (jos kalliossa), harjateräkset (jos tasoitettu 
hiekkapeti) yms. 

• Sijaintikatselmus (rakennuksen perustustyön jälkeen, sokkeli tai vast. rakennusvaihe 
valmis) 

• Huom! Vastaava työnjohtaja tekee tilaukset, jos ei toisin ole sovittu

YHTEYSTIEDOT
Puhelin 014 266 0108
Hannikaisenkatu 17
palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi

Avoinna arkisin klo 8–16
RAKENTAJANTALO
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