












6

muut yhteisöt, joiden tarkoituksena on ryhmärakennuttamishankkeen toteuttaminen (jäljempänä
myös ”yhteisöhakijat”). Lisäksi tontteja voivat hakea rakennuttajakonsultointia harjoittavat
yhteisöt (jäljempänä myös ”konsulttihakijat”). Sen sijaan yksittäinen luonnollinen henkilö ei voi
hakea tonttia/tontteja. Hakijaryhmän tulee ilmoittaa hakemuksessaan, mihin näistä kolmesta
hakijaryhmästä (ryhmä-, yhteisö- vai konsulttihakijat) se kuuluu.

Hakijaryhmä (ryhmä-, yhteisö- tai konsulttihakijat) voi hakea yhtä tai useampaa tonttia.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa kustakin haettavasta tontista erikseen. Hakumenettelyn
perusteella samalle hakijaryhmälle varataan kuitenkin lähtökohtaisesti vain yksi tontti.

Sama hakijaryhmä voi jättää yhdestä tontista ainoastaan yhden hakemuksen. Samalla
hakijaryhmällä tarkoitetaan pääasiassa samoista henkilöistä koostuvaa ryhmää (ryhmähakijat)
tai samaa yhteisöä (yhteisö- ja konsulttihakijat). Hakijaryhmän jäsen voi olla tonttikohtaisesti
jäsenenä vain yhdessä ryhmässä (lisäys 25.3.2021).

Ryhmähakijat ja yhteisöhakijat asetetaan arvonnassa etusijalle konsulttihakijoihin nähden.
Ryhmähakijat ja yhteisöhakijat ovat puolestaan keskenään samassa asemassa.

4.1.2  Ryhmähakijat

Ryhmähakijalla tarkoitetaan joukkoa luonnollisia henkilöitä, jotka eivät ole perustaneet ryhmära-
kennuttamishanketta varten yhdistystä tai muuta yhteisöä.

Katso kuitenkin yhdistyksen perustamisesta hakumenettelyn myöhemmässä vai-
heessa kohta 5.3.

Ryhmässä tulee olla vähintään tonttiluettelossa ilmoitettu määrä jäseniä/kotitalouksia. Hake-
mukseen tulee sisällyttää kaikkien mainittujen jäsenten nimet, henkilötunnukset ja allekirjoituk-
set. Vähimmäismäärä on johdettu tontille laskennallisesti toteutettavissa olevien asuntojen mää-
rästä, ja sillä pyritään varmistamaan ryhmähakijan hankkeen toteuttamiskelpoisuus.

Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä täysi-ikäisiä ja
oikeustoimikelpoisia luonnollisia henkilöitä.

Ryhmän tulee nimetä keskuudestaan yhteyshenkilö, jonka kautta mahdollinen yhteydenpito ta-
pahtuu. Lisäksi ryhmän tulee nimetä ryhmänsä ja merkitä hakemukseen kyseinen nimi. Ryhmän
tunnistaminen on näin yksinkertaista ja vaivatonta.

4.1.3  Yhteisöhakijat

Yhteisöhakijoita ovat yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tarkoituksena on ryhmärakennuttamis-
hankkeen toteuttaminen.

Yhteisössä tulee olla tonttiluettelossa ilmoitettu vähimmäismäärä sellaisia jäseniä tai osuuden
omistajia, jotka ovat kiinnostuneet ja sitoutuvat ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseen.
Hakemukseen tulee sisällyttää kaikkien mainittujen jäsenten nimet, henkilötunnukset ja allekir-
joitukset. Vähimmäismäärä on johdettu tontille laskennallisesti toteutettavissa olevien asuntojen
määrästä, ja sillä pyritään varmistamaan yhteisöhakijan hankkeen toteuttamiskelpoisuus.

4.1.4  Konsulttihakijat

Konsulttihakijoilla tarkoitetaan rakennuttajakonsultointia harjoittavia yhteisöjä.
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Konsulttihakijalla tulee olla tonttikohtaisesti arvioituna riittävä kokemus ja osaaminen sekä riit-
tävät resurssit tontin osalta rakentamishankkeen projektinjohtoon ja konsultointiin sekä asuk-
kaiksi tulevien henkilöiden kokoamiseen.

4.2  Hakemukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset

4.2.1  Hakulomake ja liitteet

Tontteja haetaan hakuohjeen liitteenä 1 olevaa hakulomaketta käyttäen. Muussa muodossa
toimitettuja hakemuksia ei käsitellä, ja ne jätetään arvonnan ulkopuolelle.

Sama hakijaryhmä voi jättää yhdestä tontista vain yhden hakemuksen. Mikäli hakijaryhmä jättää
yhdestä tontista useamman kuin yhden hakemuksen, jätetään ylimääräiset hakemukset
arvonnan ulkopuolelle. Mikäli mainitut hakemukset eivät ole yhteneväisiä, kaupungilla on oikeus
valita yksi hakemuksista arvontaan hakemuksen saapumisajankohdan tai jollakin muulla
päättämällään perusteella.

Hakemukseen on merkittävä kaikki hakulomakkeessa pyydetyt tiedot.

Lisäksi hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat (hakemuksen liitteet):

1) Kaikkiin hakemuksiin (kaikki hakijaryhmät) tulee liittää alustava projekti- ja rahoitussuun-
nitelma.

2) Konsulttihakijoiden tulee liittää hakemukseen selvitys, jonka perusteella hakijan osaamis-
ta, kokemusta ja resursseja voidaan arvioida kohdassa 4.1.4 esitettyjen vähimmäisvaati-
musten edellyttämällä tavalla (selvitys osaamisesta, kokemuksesta ja referensseistä).

3) Konsulttihakijoiden tulee lisäksi liittää hakemukseen verovelkatodistus, todistus TyEl-
vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta sekä selvitys luottotie-
doista/maksuhäiriöistä (yhteiskuntavelvoitteita ja luottokelpoisuutta koskevat todistukset).

4) Yhteisöhakijoiden tulee liittää luettelo ryhmärakennuttamishankkeesta kiinnostuneista jä-
senistä tai osuuden omistajista. Luettelolla varmistetaan, että yhteisössä on haettavalle
tontille laskennallisesti toteutettavissa olevien asuntojen määrään suhteutettu vähim-
mäismäärä jäseniä tai osuuden omistajia, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen toteuttami-
sesta (ks. edellä kohta 4.1.3). Kaupungilla on oikeus arvioidessaan sen tarpeelliseksi
pyytää yhteisöhakijoilta myös selvitys yhteiskuntavelvoitteiden täyttämisestä ja luottokel-
poisuutta koskevista todistuksista. Mainitut selvitykset ovat tuolloin toimitettava kaupun-
gille kahden viikon kuluessa pyynnöstä, ja selvitysten tulee olla alle kolme kuukautta
vanhoja.

5) Lisäksi konsultti- ja yhteisöhakijoiden tulee liittää hakemukseen ajantasainen yhdistys-
kauppa- tai muu rekisteriote.

4.2.2  Alustava projekti- ja rahoitussuunnitelma

Alustavasta projekti- ja rahoitussuunnitelmasta on käytävä hankkeen perustietojen lisäksi ilmi
ainakin, millaista hanketta hakijaryhmä suunnittelee, miten hankkeen suunnittelu, rakentaminen
ja rahoitus on tarkoitus järjestää sekä millä aikataululla hanke on tarkoitus saattaa loppuun.
Lisäksi suunnitelmasta on hyvä ilmetä mahdolliset yhteistyötahot.



8

Alustavan projekti- ja rahoitussuunnitelman tulee olla objektiivisin perustein arvioituna yleisesti
uskottava, vallitsevat tekniset ja taloudelliset olosuhteet sekä sääntely huomioon ottaen kohtuul-
lisessa aikataulussa toteutettavissa oleva.

Alustavan projekti- ja rahoitussuunnitelman perusteella arvioidaan hankkeen yleinen uskotta-
vuus. Hakijaryhmän tulee osoittaa projektisuunnitelmassa, että sen hanke toteuttaa
ryhmärakennuttamisen perusajatusta.

Kaupunki voi varausneuvotteluissa edellyttää alustavan projekti- ja rahoitussuunnitelman kehit-
tämistä tai täydentämistä.

4.3  Hakemuksen arviointi

Hakemuksen ja sen liitteiden arviointi suoritetaan vasta arvonnan jälkeen. Ennen arvontaa tar-
kistetaan kuitenkin kaikkien hakemusten osalta, että ne on tehty käyttäen hakuohjeen liitteenä 1
olevaa hakulomaketta.

Selvästi puutteelliset tai virheelliset hakemukset suljetaan hakumenettelyn ulkopuolelle. Mikäli
sama hakijaryhmä on jättänyt yhdestä tontista useamman hakemuksen, suljetaan ylimääräiset
hakemukset hakumenettelyn ulkopuolelle. Mikäli mainitut hakemukset eivät ole yhteneväisiä,
kaupungilla on oikeus valita yksi hakemuksista arvontaan hakemuksen saapumisajankohdan tai
jollakin muulla päättämällään perusteella. Hakijaryhmän jäsen voi osallistua hakumenettelyyn
vain yhden ryhmän jäsenenä.

4.4  Hakuaika ja hakemuksen toimittaminen

Hakuaika alkaa, kun kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt hakuohjeen hyväksymisestä ja
hakumenettelyn järjestämisestä sekä kun hakumenettely ilmoitetaan alkavaksi tontit-yksikön
internet-sivuilla. Hakuaika päättyy 31.5.2021 klo 15.00.

Hakemukset liitteineen osoitetaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle ja
toimitetaan Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun joko postitse osoitteeseen maomaisuuden
kehittäminen ja tontit –palvelu, tontit-yksikkö, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai
käyntiosoitteeseen Työpajankatu 8 viimeistään 31.5.2021 klo 15:00 tai sähköpostilla
osoitteeseen tonttihakemukset@hel.fi.  Postitetut tai toimitetut kuoret tulee varustaa merkinnällä
”Ryhmärakennuttamishaku 2021”. Sähköpostilla toimitettu hakemus tulee otsikoida
”Ryhmärakennuttamishaku 2021”

Hakuaikaa voidaan jatkaa perustellusta syystä. Mikäli hakuaikaa päätetään jatkaa, ilmoitetaan
tästä tontit-yksikön internet-sivuilla viimeistään 1.4.2021.

5  Neuvottelukumppanien valinta, varausneuvottelut ja tonttien varaaminen

5.1  Neuvottelukumppanin valinta

Hakuajan päätyttyä tontit-yksikkö suorittaa arvonnan ja hakemusten arvioinnin seuraavasti:

- vaaditussa muodossa jätettyjen hakemusten kesken suoritetaan arvonta siten, että
jokaiselle mainitulle hakemukselle arvotaan etusija.

- hakemuksen ja sen liitteiden arviointi suoritetaan vasta arvonnan jälkeen. Ennen
arvontaa tarkistetaan kuitenkin kaikkien hakemusten osalta, että ne on tehty käyttäen
hakuohjeen liitteenä 1 olevaa hakulomaketta.

- ensimmäisenä arvontajärjestyksessä oleva ryhmä- tai yhteisöhakijat kutsutaan
varausneuvotteluihin, mikäli mainittu hakijaryhmä ja tämän hakemus liitteineen täyttävät






















