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Kortteli 509 sijaitsee Siuntion Störsvikissä. Kortteli on Störsvikin alueen asemakaavassa (KV 28.2.2000 § 29) 

K-1 alueeksi merkitty, joka määrää korttelin liike- ja toimistorakennusten alueeksi, jonne voidaan rakentaa 

sataman ja uimarantojen toimintaa palvelevia tiloja. Suurin sallittu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä 

on 350, ja suurin sallittu rakennusten kerrosmäärä on 2. 

Visio 

Siuntion ja alueen arvoihin sekä kestävään rakentamiseen nojaava kortteli tarjoaa ympärivuotisia, 

elämyksellisiä ja laadukkaita palveluita kaiken ikäisille. Korttelin kehittäminen luo mahdollisuuksia alueen 

elinvoiman kehittymiseen.  

Hyödyt kuntalaisille 

Kortteli on alueen uusi kohtaamisten paikka, joka tuo uusia palveluita kuntalaisille, lisää ulkona tekemisen 

mahdollisuuksia ja kasvattaa alueen kiinnostusta. Kehittämisen myötä alueen yleisilme ja siisteys paranee.  

Hyödyt kunnalle 

Kortteli esittelee Siuntion parhaat puolet, ja toimii merellisenä käyntikorttina kunnalle. Paikka, jossa voi 

vierailla ja kokea Siuntion. Kortteli vahvistaa Siuntion luonnonläheistä, rauhallista imagoa ja luo 

hyvinvointia sekä elinvoimankasvua alueelle.  

Korttelin kunnallistekniikka 

Korttelin rajalle on tuotu kunnallistekniikka. 

Korttelin käyttöönoton tavoite ja tapa 

Korttelin 509 vuokraa pitkällä vuokrasopimuksella yrittäjä, joka rakennuttaa toimitilan ja alkaa harjoittaa 

siinä yllä olevan vision mukaista toimintaa. 

Kortteli vuokrataan pitkäaikaisella (tavoitteena 20-vuotta) vuokrasopimuksella niin että vuokra on 

määritelty kunnan puolelta. Perusteluna pitkälle ajalle on, että yrittäjän on kannattavaa tehdä 

investointeja, kun vuokra-aika on suoraan pitkä. Ja etuna vuokraamiselle on kunnan kannalta parempi 

tuotto ja maaomistuksen säilyminen ainutlaatuisella paikalla, meren äärellä. 

Vuokran määritellään etukäteen mutta tarjouksetkin huomioidaan, kilpailutuksen laatukriteerit kuitenkin 

voittavana tekijä.  

Vuokran määrittäminen 

Tontin hinnoittelu perustuu sen markkina-arvoon. Oikea hintataso varmistetaan ulkopuolisen asiantuntijan 

tekemällä arviolla. Vuosivuokra on viisi (5) prosenttia markkina-arvosta ja se sidotaan 

elinkustannusindeksiin.  

Valintaprosessin vaiheet 

1. Julkistus: Kortteli 509 julkistetaan jatkuvaan tonttihakuun kunnan verkkosivustojen ja some-

kanavien kautta.   

 



2. Yhteydenotto: Kiinnostunut yritys ottaa yhteyttä ja tekee tarjouksen ja esittää luonnoksen 

konseptista. Tämän pohjalta neuvotellaan alustavasti. 

 

3. Määräaika: Kun kunta on saanut toteutuskelpoisen tarjouksen, muille yrityksille annetaan noin 

kuukausi aikaa jättää oma hakemuksensa samasta tontista.  

 

4. Tontin saajan valinta: Kunnan tekninen lautakunta tekee ehdotuksen kunnan hallitukselle, 

neuvottelujen, selvitysten ja tontinluovutuslinjausten pohjalta tontin saajasta. Valinnassa käytetään 

perusteena kriteeristöä, jossa huomioidaan mm. kuinka hyvin hanke toteuttaa kunnan strategiaa, 

miten hyvin toiminta ja rakennus sopii alueelle, rakentamisen laajuus, kuinka hyvin hanke toteuttaa 

asemakaavan tavoitteita, hankkeen toteutusvarmuus ja onnistuminen aikaisemmissa hankkeissa. 

 

5. Kunnan hallituksen päätös: Kunnan hallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksesta. 

Jos ehdotus hyväksytään, voidaan edetä varaukseen tai tontti palautetaan takaisin jatkuvaan 

hakuun. 

 

6. Varaus: Jos hankkeen toteuttaminen edellyttää tarkempia selvityksiä, tontti voidaan varata 

hakijalle määräajaksi ennen vuokrauspäätöstä. Varauksesta päättää tekninen lautakunta. 

Tyypillinen varausaika on noin vuoden, ja varaus on maksuton. 

 

7. Rakennuslupa: Varausvaiheen jälkeen tontti voidaan vuokrata kuudeksi kuukaudeksi, jotta tuleva 

rakentaja voi hakea rakennusluvan. Tältä ajalta kunta veloittaa tontista kahden kuukauden 

maanvuokraa vastaavan summan.  

 

8. Tontinluovutus ja rakentaminen: Tontti luovutetaan vuokraamalla 20-vuoden sopimuksella. Tontin 

vuokraaja toteuttaa rakentamisen maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

 

 


