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Kohde ja luovutettavat tontit 
 
Tonttihaun kohteena on Masalan Tinanpuiston asemakaava-alueen neljä 
asuinpientalojen korttelialueen tonttia (kaavamerkintä AP), joiden suurin sallittu 
kerrosluku on II. Tontit on varattu tuottajamuotoiseen rakentamiseen jäljempänä olevien 
ehtojen mukaan. 
 
Asemakaava on saanut lainvoiman vuonna 2016, ja kaava-alueella on valmis 
kunnallistekniikka. 
 
Luovutettavat tontit pinta-aloineen, rakennusoikeuksineen ja hintatietoineen on ilmoitettu 
tämän hakuilmoituksen liitteenä olevassa taulukossa. 
 
Ks. tontit merkittynä asemakaavakartalle kunnan karttapalvelussa: 
https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/NYjqt 
 

 
 

  

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/NYjqt
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Tontinluovutusehdot 
 
Ensisijaisesti kunta on halukas myymään tontit. Toissijaisesti, mikäli tontille ei löydy 
sopivaa ostajaa, voi kunta vuokrata tontin noin 50 vuoden pituisella 
maanvuokrasopimuksella. Vuokraoikeus on kiinnityskelpoinen. 
 

Yleiset luovutusehdot 
 
Tontit luovutetaan kuluttajille suunnattuun, vapaarahoitteiseen yhtiömuotoiseen 
omistusasuntotuotantoon ehdolla, että tontin ostaja sitoutuu ennakkomarkkinoimaan 
tontille rakennettavien rakennusten asuinhuoneistoja tarjoamalla ne kuluttajien 
varattavaksi. 
 
Tontteja ei luovuteta lyhyen korkotukimallin hankkeisiin tai erityisryhmille tarkoitettujen 
yksiköiden rakentamiseen. 
 
Tontille rakennettavien asuinrakennusten on oltava puurunkoisia. 
 
Ostaja tai vuokralainen vastaa tontilla mahdollisesti tarvittavista louhinnoista tai 
täytöistä, perustamistavan valinnasta, rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien 
maaperätutkimusten suorittamisesta, maaperän edellyttämistä hankkeen rakenteellisien 
ratkaisujen sekä mahdollisten maanalaisten johtojen sijainnin selvittämisestä. 
 

Myyntiehdot 
 
Tontin myyntiehtoja ovat muun muassa: 
 

• Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille 
viimeistään kaupanteon yhteydessä ja kuitataan maksetuksi kauppakirjan 
allekirjoituksella. 

 

• Ostaja sitoutuu toteuttamaan vähintään 80 % tontin rakennusoikeudesta kolmen 
(3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, 
että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennuslupapäätöksen 
edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. 

 

• Tontti myydään kiinteistöpanttioikeuksista ja muista rasituksista vapaana. 
 

• Ostaja ei saa ilman myyjän kirjallista suostumusta luovuttaa tonttia, ennen kuin 
tontille on rakennettu kauppakirjassa mainittu määrä rakennusoikeutta ja 
rakennukset on hyväksytty käyttöön. 

 

• Mikäli ostaja kauppaehtojen vastaisesti luovuttaa tontin rakentamattomana 
edelleen ilman myyjän kirjallista suostumusta, sitoutuu ostaja maksamaan 
myyjälle sopimussakon, joka on suuruudeltaan 60 % kauppahinnasta. 

 

• Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, sitoutuu ostaja 
maksamaan kunnalle sopimussakkoa, jonka määrä on 20 % tontin 
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kauppahinnasta vuodessa viivästysajalta. Sopimussakkoa tulee maksaa 
kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 
 

Vuokrausehdot 
 
Tontin vuokrausehtoja ovat muun muassa: 
 

• Vuosivuokra määräytyy 5 % mukaan tontin pääoma-arvosta (myyntihinnasta) 
siten, että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja sitä tarkistetaan vuosittain. 

 

• Vuokralaiselta peritään lisäksi kulloinkin voimassa oleva lohkomisen 
kiinteistötoimitusmaksu. 

 

• Vuokralainen sitoutuu toteuttamaan vähintään 80 % tontin rakennusoikeudesta 
kolmen (3) vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen 
valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa 
rakennuslupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. 

 

• Rakentamisvelvollisuuden täytettyään vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa 
kuulematta siirtää vuokraoikeus kaikkine vuokra-alueella olevine rakennuksineen 
ja laitteineen toiselle.  

 

• Vuokralainen sitoutuu hakemaan parhaalla etusijalla kolminkertaisen 
vuosivuokran määräisen kiinnityksen vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
sijaitseviin vuokralaisen omistamiin rakennuksiin. Kiinnitystä koskeva sähköinen 
panttikirja luovutetaan kunnalle vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen 
vakuudeksi. 

 

• Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokra-aikana. Vuokranantaja päättää 
myyntihinnan erikseen. Myyntihinta määritetään ostohetkellä vallitsevan 
markkinahinnan (tontin käyvän hinnan) mukaisesti. 

 

• Mikäli vuokralainen siirtää vuokraoikeuden toiselle ilman vuokranantajan 
kirjallista suostumusta ennen kuin maanvuokrasopimuksessa määrätty vuokra-
alueen rakentamisvelvoite on täytetty, sitoutuu vuokralainen maksamaan 
vuokranantajalle kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on 
luovutusajankohdan vuosivuokra 12-kertaisena. 

 

• Mikäli vuokralainen ei täytä rakentamisvelvoitettaan, sitoutuu vuokralainen 
maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan 
vuokra nelinkertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä 
vuodelta. 
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Tontin varausehdot 
 
Tontin varausehdot ovat: 
 

• Tonttivarauksesta ja luovutuksesta päättää kunnanhallitus tonttipalveluiden 
esityksestä. Tonttivaraus tehdään puoleksi vuodeksi hankesuunnittelua ja 
ennakkomarkkinointia varten. Varausmaksuna peritään 2 500 euroa per tontti 
per puolen vuoden varausaika siten, että tonttikaupan toteutuessa varausmaksu 
on osa kauppahintaa. 

 

• Jatkovaraus voidaan tehdä enintään puoleksi vuodeksi. Jatkovaraus ja 
tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli tontin suunnittelu etenee 
kunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä 
suunnittelukuluja. Kunta ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli se päättää olla jatkamatta varausta. 

 

• Ensisijaisesti haetaan asemakaavan mukaista suunnitteluratkaisua, mutta mikäli 
hankkeessa on perusteltua hakea poikkeamista asemakaavasta, vastaa 
varauksensaaja poikkeamisluvan hakemisen kustannuksista. 

 

• Kunta ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, 
haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että hankesuunnittelu ei johda 
kunnan kannalta toivottuun tulokseen tai tontinluovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen. 

 

• Kunnalla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan 
raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, 
mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai 
muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty 
suoriutumaan velvoitteistaan. 

 

• Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla tontilla 
hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Mikäli tutkimuksia on tehtävä 
alueella, joka on vuokrattuna muuhun käyttöön lyhytaikaisella sopimuksella, on 
tutkimusten tekemiseen saatava vuokralaisen suostumus. 

 

• Kunnalla on oikeus käyttää tonttia varausaikana muuhun tarkoitukseen 
varauksensaajaa kuulematta. 
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Tonttihakuun osallistuminen 
 

Tonttihaun materiaali, aikataulu ja lisäkysymykset 
 
Kunta hakee ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä toteuttajia tonteille. Tonttihaku on 
suunnattu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille ja rakennusliikkeille. Hakija voi 
hakea enintään kahta tonttia. Korttelin 2063 tontit luovutetaan yhtenä kokonaisuutena. 
 
Materiaali julkaistaan tonttihaun internetsivuilla osoitteessa 
www.kirkkonummi.fi/tinanpuiston-tonttihaku 
Hakuaika alkaa 2.3.2020 ja päättyy 4.5.2020 klo 12.00. 
 
Mahdolliset lisäkysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteella 
tonttipalvelut@kirkkonummi.fi 16.3.2020 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 
tonttihaun internetsivuilla 23.3.2020 mennessä. 
 

Tonttihakemus 
 
Hakijan on jätettävä tonttihakemus, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
 

• haettavat tontit, 

• onko hakija valmis ostamaan tai vuokraamaan tontit, 

• hankekuvaus, 

• tontinkäyttösuunnitelma sisältäen asemapiirroksen ja havainnekuvan, sekä 

• hankkeen arvioitu toteutusaikataulu. 
 
Lisäksi hakijaa pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat, jotka eivät saa olla yli 
kolmea kuukautta vanhoja (hakemuksen jättöpäivästä lukien): 
 

• referenssiluettelo hakijan viimeisen 5 vuoden aikana toteuttamista 
vastaavanlaisista hankkeista, 

• verovelkatodistus, 

• todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, 

• kaupparekisteriote (tai vastaava rekisteriote), sekä 

• todistukset ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverorekisteriin ja 
työnantajarekisteriin merkitsemisestä. 

 
Kunta varaa oikeuden pyytää hakijalta muuta taloudellista selvitystä. 
 

Tonttihakemuksen jättäminen 
 
Tonttihakemus täytetään tonttihaun internetsivuilta ladattavalle pdf-muotoiselle 
lomakkeelle. Hakemuslomake tulee allekirjoittaa ja lähettää yhdyskuntatekniikan 
sähköpostiosoitteeseen yhdyskuntatekniikka@kirkkonummi.fi 
Sähköpostin otsikkona on mainittava ”Tinanpuiston tonttihaku”. 

  

http://www.kirkkonummi.fi/tinanpuiston-tonttihaku
mailto:tonttipalvelut@kirkkonummi.fi
mailto:yhdyskuntatekniikka@kirkkonummi.fi
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Tonttihakemuksen arviointi 
 
Kunnan tonttipalvelut ja kaavoitus arvioivat tonttihakemukset ja tontinkäyttösuunnitelmat. 
 
Tonttihakemuksia arvioidaan mm. seuraavin perustein:  
 

• Tontinvarauksen saajaksi esitettävällä tulee olla riittävä tekninen osaaminen 
sekä riittävät taloudelliset ja muut resurssit rakennushankkeen toteuttamiseksi. 

• Hankkeessa on huomioitu asemakaava ja siihen liittyvät määräykset sekä 
lähiympäristö- ja rakentamistapaohje. 

• Tontinkäyttösuunnitelma on toimiva ja ympäristöönsä sopiva. 

• Hankkeessa on huomioitu rakennusten energiatehokkuus. 

• Hakija on valmis ostamaan tontin.  

• Lisäksi tontin luovuttamista perustajarakennuttajalle tai perustajaurakoitsijalle 
arvostetaan. 

 

Kunnan luovuttama materiaali 
 
Tonttihaun internetsivuilla julkaistaan mm. seuraavat materiaali: 
 

• asemakaavakartta ja -määräykset (pdf), 

• asemakaavaselostus (pdf), 

• Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapaohje 21.12.2015 (pdf),  

• asemakaava-alueen alustava rakennettavuusselvitys (pdf), sekä 

• pohjakartta, asemakaavakartta ja vesilaitoksen johtokartta (dwg). 
 

Tonttihakemusten käsittely 
 
Tonttihakemuksille varatun määräajan jälkeen kunnan tonttipalvelut kutsuu neuvotteluun 
ne parhaimmaksi arvioitujen hakemusten tekijät, jotka ovat jättäneet hakemuksen 
määräaikaan mennessä, ja joiden hakemus vastaa hakuilmoituksessa pyydettyä 
sisältöä, ja jotka täyttävät tässä hakuilmoituksessa ja hakulomakkeella hakijalta 
edellytetyt vaatimukset. 

Tonttivarauksesta päättäminen 
 
Kunnan tonttipalvelut esittää mahdollista tonttivarausta neuvotteluihin ja em. tontin 
varausehtoihin perustuen. Tontin varaamisesta ja ehdoista päättää kunnanhallitus.  
Kunta pidättää myös oikeuden olla luovuttamatta tontteja. 
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Lisätiedot 
 
Tonttihaun internetsivut: https://www.kirkkonummi.fi/tinanpuiston-tonttihaku  
 
Kunnan karttapalvelu: https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/  
 
Tontti- ja paikkatietopalvelut:  
 
- maankäyttöinsinööri Niklas Wickholm, puh. 040 631 6478 
- kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen, puh. 040 126 9794 
 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. 

Liitteet 
 

- Luovutettavat tontit hintoineen 
 

https://www.kirkkonummi.fi/tinanpuiston-tonttihaku
https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/


Tinanpuiston asuinpientalotonttien hintaliite

Tontti Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala m2 Rakennusoikeus k-m2
Kerrosluku Hinta € Vuokra € / vuosi

K2027 T5 (A) 257-460-2-107 Tinanrinne 5 3058 720 II 273 600 13 680

K2066 T1 (B) 257-460-2-129 Pyssysepänkaari 7 2100 625 II 237 500 11 875

K2063 T1 (C) 257-460-2-118 Pyssysepänkaari 11 3508 1050 II 373 800 18 690

K2063 T2 (D) 257-460-2-119 Pyssysepänkaari 13 4581 1200 II 427 200 21 360

 


