
Kiinteähintaisten pientalotonttien jakoperusteet 2021:

Yleiset hakuehdot:

• Tontteja voi hakea kaikki yksityishenkilöt ja perheet omatoimista omakotitalorakentamista varten

• Samassa kotitaloudessa asuvat voivat jättää vain yhden hakemuksen

• Syksyn uusien pientalotonttien yleisessä haussa hakijat eivät ole saaneet kaupungilta tonttia
edeltävänä 10 vuoden aikana. Aika lasketaan luovutushetkestä. (kauppakirja allekirjoitettu tai
vuokrasopimus astunut voimaan)

• Edellinen ehto voidaan lyhentää 5 vuoteen, mikäli yhteisestä kodista on jouduttu luopumaan eron,
työttömyyden, opiskelun, vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

• Jatkuvassa haussa olevien pientalotonttien osalta hakijat eivät ole saaneet kaupungilta tonttia
edeltävänä 5 vuoden aikana.

• Mikäli yksittäinen pientalotontti ei ole rakentunut viiden vuoden kuluessa siitä, kun se on tullut
ensimmäisen kerran haettavaksi, se voidaan luovuttaa vapaasti hakijoille.
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Hakuryhmät ja arvonta:

Hakijat jaetaan kolmeen ryhmään alla olevien
kriteerien pohjalta ja ryhmien sisäiset järjestykset
arvotaan:
Lapsiperheryhmä 1, kriteerit

• Vähintään 1 aikuinen + vähintään 4 alaikäistä
lasta

• Vähintään 1 aikuinen + 2 tai 3 alaikäistä lasta ja
nykyisen asunnon m2/henkilö ≤ 20 m2 *

Lapsiperheryhmä 2, kriteerit
• Vähintään 1 aikuinen + vähintään 1 alaikäinen

lapsi
Avoin ryhmä

• Täyttää yleiset hakuehdot
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Arvonta 1
Lapsiperheryhmä 1

Arvonta 2
Lapsiperheryhmä 2

Arvonta 3
Osallistuvat kaikki jotka kuuluvat avoimeen
ryhmään.
Mahdolliset lapsiperheryhmissä jäljellä
olevat hakijat
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• m2/henkilö lasketaan seuraavasti: jakamalla nykyisen asunnon asuinneliöt
asukkaiden lukumäärällä. Tässä lapseksi huomioidaan yhteishuollossa oleva
lapsi, josta tulee 1/2 lasta. Samoin huomioidaan neuvolan tai lääkärin antama
raskaustodistus, jossa tuleva lapsi lasketaan yhdeksi lapseksi. Esim. jos asunto
on 78 m2 ja asunnossa asuu 2 aikuista ja 2 alaikäistä lasta m2/henkilö on 78/4 =
19,5.

• jakoperusteissa otetaan huomioon vammainen lapsi asumistuen
määräytymisperusteen mukaisesti (Valtioneuvoston asetus 14.11.2014/938
11§) siten, että jos talouteen kuuluu vammainen henkilö, jonka tilantarve
tarvittavien apuvälineiden tai vammaisen henkilön avustamisen tai hoidon
vuoksi on erityisen suuri, otetaan vammainen henkilö huomioon yhtä
suuremman henkilöluvun mukaan kuin mitä hakijaperheen koko on.


