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TONTTIHAKEMUS
Kirkkonummen kunnan
tontti- ja paikkatietopalveluille

Hakijan henkilötunnus tai y-tunnus

Postiosoite

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön puhelinnumero

Lyhyt kuvaus hakijasta

1 Hakijan tiedot

2 Hanke ja haettavat tontit
Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeen toivottu laajuus (rakennusoikeus ja asuntojen lukumäärä)

Hankkeen toivottu rahoitus- ja hallintamuoto (valitse yksi vaihtoehto)

Hakijan nimi / toiminimi

Vapaarahoitteinen omistus Vapaarahoitteinen vuokra Valtion tukema vuokra Asumisoikeus Muu

Haettavat tontit

Haettavien tonttien toivottu luovutusmuoto (valitse yksi vaihtoehto)

Tontit ostetaan Tontit vuokrataan Tontit ostetaan tai vuokrataan

(kunta täyttää)
Saapumispvm

Dnro
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TONTTIHAKEMUS
Hankkeen pääsuunnittelija (jos tiedossa)

Hankkeen arvioitu aikataulu

Hankkeen mahdolliset erityispiirteet

Kuvaus hankkeen suunnitellusta toteutustavasta ja hakijan käytössä olevista taloudellisista, teknisistä ja muista resursseista
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TONTTIHAKEMUS

A) Asiakirjat ja selvitykset
3 Hakemukseen liitettävät asiakirjat ja hakijan vakuutukset

  Päiväys ja allekirjoitus

Yhteisöjen tulee liittää tämän hakemuksen oheen seuraavat asiakirjat ja selvitykset, 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.

Hakijan tulee liittää tämän hakemuksen oheen tontinkäyttösuunnitelma sisältäen asemapiirroksen ja havainnekuvan. Lisäksi hakija voi 
liittää hakemuksen oheen haluamiaan hanketta kuvaavia piirustuksia, luonnossuunnitelmia, alustavia hankesuunnitelmia yms.

Tämän hakemuksen oheen on liitetty seuraavat asiakirjat: 

B) Hakijan vakuutukset
Hakija vakuuttaa, että se noudattaa verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia 
lakisääteisiä velvoitteita:

Mikäli kunta päättää tämän hakemuksen perusteella tontin varaamisesta, myymisestä tai vuokraamisesta, ja myöhemmin ilmenee, että 
hakija on rikkonut tai rikkoo edellä mainittuja velvoitteitaan, on kunnalla oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan, tai olla vuokraamatta tai olla tekemättä lopullisia tonttikauppoja.

Hakija vakuuttaa, ettei hakijayritystä, sen johtohenkilöitä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä ole tuomittu ns. 
harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta:

Mikäli kunta päättää tämän hakemuksen perusteella tontin varaamisesta, myymisestä tai vuokraamisesta, ja myöhemmin ilmenee, että 
hakijan edellä mainittu vakuutus osoittautuu vääräksi, on kunnalla oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan 
tai olla tekemättä lopullisia tonttikauppoja tai olla vuokraamatta tonttia.

Mikäli hakija ajautuu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei sillä ole taloudellisia tai muita edellytyksiä 
hankkeen toteuttamiseksi, on kunnalla oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan tai olla 
tekemättä lopullisia tonttikauppoja tai olla vuokraamatta tonttia.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakuaika alkaa 2.3.2020 ja päättyy 4.5.2020 klo 12.00.

Hakemuslomake tulee allekirjoittaa ja lähettää yhdyskuntatekniikan
sähköpostiosoitteeseen yhdyskuntatekniikka@kirkkonummi.fi

Sähköpostin otsikkona on mainittava ”Tinanpuiston tonttihaku”.

Kyllä

Kyllä
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