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Omakotitalotonttien haku 1.11.2022 – 30.11.2022 Siivikkalan koulun
pohjoispuolen ja Siltatie 3. vaiheen asemakaava-alueilta

Yleistä

AO-1 kortteleilla sijaitsevien omakotitalojen hakemuksen viimeinen jättöaika on
keskiviikko 30.11.2022 klo 15.00. Hakuajan jälkeen saapuvia hakemuksia ei
huomioida.

Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei huomioida tonttihaussa.

Hakemusta ei ole mahdollista muuttaa hakuajan tai lähetetyn hakemuksen
jälkeen.

Tonttihakua koskeva yleinen tiedottaminen / viestintä tapahtuu sähköpostilla
hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 4.10.2021 § 124 ja kaupunginhallituksen
päätöksessä 3.10.2022 § 319 on esitetty tonttien hinnan määräytyminen ja
luovutuksessa käytettävät pääehdot.

Tontit, joko myydään tai vuokrataan. Tontinsaaja/saajat saa valita ostaako vai
vuokraako tontin varausaikana.

Haettavana olevat tontit

Tonttihaussa haettavana olevat AO-1 kortteleiden omakotitalotontit sijaitsevat
asemakaava alueilla Siivikkalan koulun pohjoispuoli ja Siltatie 3. Vaihe.
Haettavana olevat tontit on esitetty tonttikartalla.

Tontit tulee valita hakemuksessa ensisijaisuus järjestyksessä. Eli hakemukseen
merkitään numerolla 1. tontti, jota haetaan esisijaisesti ja numerolla 2. tontti, jota
haetaan seuraavaksi, ja niin edelleen.

Tontit, joita hakemuksella haetaan, tulee merkitä hakemukseen. Jälkikäteen
haettavia tontteja ei voi lisätä.

Kuka voi hakea tontteja?

AO-1 kortteleiden tontinhakijoiden joukkoa rajataan arvontaa varten siten, että
tontteja ei varata tai luovuteta Ylöjärven kaupungilta viimeisen kymmenen vuoden
aikana asemakaavatontin saaneille. Hakemuksella voi olla yksi tai useampi hakija.
Tonttia voi hakea vain yksityishenkilöt. Rakennusliikkeitä tai muita yhteisöjä ei
huomioida omakotitalotonttien haussa.

Hakijoiden tiedot

Tontti varataan ja luovutetaan vain hakemuksessa ilmoitetuille hakijoille. Tontin
hakija ei voi vaihtua eikä uutta luovutuksen saajaa voi tulla hakeneiden lisäksi.
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Tämä kannattaa ottaa huomioon rahoitusta, vuokraoikeuden kirjausta tms.
haettaessa.

Tonttihaussa ei huomioida tuplahakemuksia. Hakija ei voi täten hakea tonttia
usealla hakemuksella. Jos hakemuksia on hakijalta useampi kuin yksi, karsitaan
tuplahakemukset. Tällöin jätetyistä hakemuksista valitaan hakemus, jossa hakijan
nimi esiintyy saman ruokakunnan jäsenen kanssa. Muita hakemuksia ei
huomioida.

Hakemuksen tietoja käytetään myöhemmin sopimusten tekoon, joten varmista,
että antamasi tiedot ovat oikein ja kaikki tiedot mainittu. Hakemukseen ei ole
mahdollista tehdä muutoksia jälkikäteen.

Hakemuksessa voi olla enintään kaksi hakijaa.

Arvonta / tontinsaajan valinta

Tontit jaetaan arpomalla. Arvonta suoritetaan kaikkien hyväksyttyjen hakemusten
kesken.

Tonttiarvonnassa tontin saajan tontti määräytyy hakemuksen mukaisessa
järjestyksessä. Hakija saa hakemuksen mukaisesti ensimmäisen arvonnassa
jäljellä olevan tontin. Eli jos hakijan ensimmäiseksi haettava kohde on mennyt, saa
hakija hakemuksen mukaisesti seuraavan vapaan tontin. Mikäli kaikki hakijan
hakemuksessa ilmoittamat tontit ovat menneet tontin hakija saa järjestyksen
mukaisen varasijan.

Omakotitonttien saajat valitaan erikseen järjestettävässä arvontatilaisuudessa.
Arvonta tilaisuus järjestetään Ylöjärven kaupungintalolla. Arvonta tilaisuudesta
informoidaan sähköpostilla tontin hakijoita erikseen. Arvonta tilaisuuteen
osallistuminen ei ole pakollista.

Kaikille tonttien hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse arvonnan tulos 2 viikon
kuluessa tonttiarvonnan suorittamisesta.

Varasija

Tonteille arvotaan myös varasijan saaja siltä varalta, että tontin saanut ei ota
tonttia vastaan. Varasijoja jaetaan 10 kpl. Varasijojen järjestys määräytyy
arvonnan mukaisesti. Mikäli arvonnassa mukana ollut tontti vapautuu varauksesta
tai muusta syystä, vapautunutta tonttia tarjotaan varasijan saaneille
järjestyksessä.

Mikäli varasijalla oleva vastaanottaa tarjotun tontin hän poistuu varasijalta.
Varasijan järjestys tai varasija ei muutu, jos varasijalla oleva ei ota tarjottua tonttia
vastaan. Tilanteessa, jossa kukaan varasijan saaneista ei ota tarjottua tonttia
vastaan tontti palautuu kaupungille. Varasijat raukeavat, kun tonttihaun tontit on
luovutettu.

Varausmaksu ja varausaika
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Tonttiarvonnan jälkeen kaavoituspäällikkö tekee kahden viikon sisällä
varauspäätöksen tonttien saajista. Päätösote lähetetään tiedoksi kaikille
tonttihakuun osallistuneille ensisijaisesti sähköpostilla. Päätöksestä tiedotetaan
myös Ylöjärven kaupungin sivuilla.

Tontin saajille lähetään erikseen lasku varausmaksusta. Varausmaksu tulee
maksaa eräpäivään mennessä, muutoin varaus raukeaa. Varausaika
varausmaksunsa maksaneille on 12 kuukautta kaavoituspäällikön päätöksestä,
johon mennessä tontista tulee allekirjoittaa luovutuskirja. Mikäli luovutuskirjaa ei
allekirjoiteta varausaikana, varaus raukeaa. Allekirjoitus tulee sopia vähintään yhtä
(1) kuukautta ennen haluttua luovutuskirjan allekirjoituspäivää. Varaajan tulee
hakea luovutuskirjan allekirjoitusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen
varausajan umpeutumista sähköpostilla Ylöjärven kaupungin Maat- ja
paikkatietoyksiköstä. Mikäli varaaja ei ole ollut kaupunkiin yhteydessä viimeiseen
määrättyyn ajankohtaan luovutuskirjan allekirjoituksen osalta kaupunki ei takaa,
että luovutuskirjaa ehditään allekirjoittamaan varausaikana. Tällöin varaus
umpeutuu.

Varausmaksua ei palauteta tonttivarauksen peruuntuessa tai varauksen
umpeutuessa. Varausmaksu hyvitetään tonttia koskevan luovutussopimuksen
yhteydessä.

Varaamatta jääneet tontit

Tonttihaussa varaamatta jääneet tontit pidetään hakuaikojen jälkeen jatkuvassa
haussa. Haku on tällöin kaikille avoin ilman rajoituksia. Esisijaisesti tontti varataan
hakemuksensa ensimmäisenä jättäneelle. Jos tonttiin kohdistuvien hakemusten
saapumisjärjestystä ei voida varmuudella osoittaa, arvotaan tontti hakijoiden
kesken.

Hyvä tietää / huomioida

Ylöjärven vesi Oy perii taksojensa mukaiset kunnallistekniikan liittymismaksut
vesihuoltoon liittyessä.

Rakennuttaja vastaa tontin perustamistavan valinnasta ja tarvittavista
pohjatutkimuksista, sekä niiden kustannuksista. Tontin varaajalla on oikeus käydä
tekemässä maaperätutkimukset varausaikana ennen luovutuskirjan tekoa.
Kaupungin kautta ei ole saatavilla rakentamistapa selvitykseen käytettäviä
maaperän pohjatutkimus tietoja.

Rakennusvalvonta perii taksojensa mukaiset maksut rakentamiseen liittyvistä
luvista.

Rakennusvalvonta myöntää rakennusluvat. Tiedustelut tontille sallitusta
rakentamisesta tehdään rakennusvalvonnalle. Rakentamiseen liittyvien lupien
käsittelyajat on hyvä huomioida esimerkiksi talopakettia tilatessa.
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Ylöjärven Mittauspalveluiden kautta saa tilattua rakennuksen sijainnin
merkitsemisen ja rajannäytön (ei kiinteistötoimitus), jossa kiinteistön rajat
merkitään puupaaluilla. Mittauspalveluiden kautta tarvittaessa voi tilata
suunnittelun pohjalle tarvittavaa aineistoa kuten tontin tarkemmat maanpinnan
korot. Mittauspalvelut veloittaa tilattavista töistä taksojensa mukaiset hinnat.

Tonttihaussa haettavia tontteja voi käydä katsomassa paikan päällä. Alueella on
rakennustyöt kesken, joten varovaisuutta tulee noudattaa alueella liikkuessa ja
työmaa-alueella tulee noudattaa työmaakohtaisia turvallisuusmääräyksiä.

Tonttihaun yhteydessä kaupunki on julkaissut aineistopaketin, jossa on yleistietoa
alueesta, kuten DWG asemakaava ja pohjakartta, katusuunnitelmat yms.
Koordinaattitiedot tarkemmat raja tiedot löytyvät aineistosta.


