
Yritystonttikampanjan 1.5.-30.6.2021 ehdot 

 
 

Lapinjärven kunta tukee COVID-19 puitetukiohjelman puitteissa kuntalain mukaisin perusteluin 

yritystoiminnan ja investointien elpymistä siten, että yritystontteja tarvitseville yrityksille annetaan 

avustus yritystontin kaupan myötä kauppahintaa vastaavalla määrällä puitetukiohjelman ja 

jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.  

 

Kysymyksessä on tilapäinen valtiontukisäännösten kevennys koronaepidemiasta johtuen. Kuntien on 

mahdollista myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman 

mukaisesti. Puitetukiohjelman mukainen tuki tulee myöntää viimeistään 31.12.2021 mutta tuki 

voidaan kuitenkin maksaa tätä myöhemmin. 

 

Avustusmäärä sidotaan tonttien normaalihintaan (5 €/neliö Ristisillan alue ja 3 €/neliö 

Ingermaninkylän alue), jolloin avustusmäärä voi olla yritystä kohden 9 117– 47 500 euroa. 

 

Avustusta myönnetään yritystontin kauppahintaa vastaava määrä eli 100 % kauppahinnasta. Avustus 

on kunnan normaalin tonttihinnoittelun mukainen eli avustuksen määrä vaihtelee tontin koon ja 

neliöhinnan mukaisesti.  

 

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä. Avustus koskee Ristisillan alueen tontteja ja 

Ingermaninkylän alueen yritystontteja poislukien vuonna 2018 kaavoitettu Ingermaninkylän 

yritysalueen laajennus. Tontit Yritystie ja Yritystie 2 eivät siis ole tuen piirissä, eikä niiden 

ostohinnasta myönnetä avustusta.  

 

Keinottelun ja kunnan taloudellisen riskin poissulkemiseksi avustuksen saanti sidotaan siihen, että 

alue on otettu yritystoiminnan käyttöön alueen kaavan ja rakentamismääräyksen sekä yleisten 

yritystonttien tontinluovutusehtojen mukaisesti eli tontti luovutetaan avustuksena yritykselle vasta 

sitten kun toimenpiteet on tehty. Aluksi tehdään tontista muu hallintaan oikeuttava sopimus. Avustus 

on yrityskohtainen, joten sitä ei voida siirtää eteenpäin.  

 

Kampanja on avoin kaikille eli toteuttaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Tontin luovuttamisen ehtona on 

kuitenkin se, että tontti otetaan kaavan ja rakentamistapamääräysten sekä yleisten yritystonttien 

tontinluovutusehtojen edellyttämään käyttöön ja noudatetaan kunnan tontin varaus- ja luovutusehtoja.  

 

Avustusmenettely on määräaikainen ajalla 1.5. – 30.6.2021 ja liittyy korona-ajan elpymiseen.  

 

Avustus koskee vain tonttihinnan osuutta. Rakentamiskustannukset ja kunnallistekniset maksut, esim. 

liittymämaksut jäävät normaalisti ostajalle.  Avustusta luovutetaan vain maksimissaan yksi 

tonttikauppaa vastaava määrä per yritys.  

 

Tontin takaisinlunastus/-ostotilanteessa tontin hinnaksi määritellään 0 euroa, muissa tontin 

luovutusehtojen mukaisissa tilanteissa noudatetaan tontin kauppahintaa. Avustusta ei kohdenneta 

tontin vuokraustilanteisiin. 
 

Kampanjan tausta, tavoite ja ehdot ovat kokonaisuudessaan luettavissa kunnanvaltuuston 

pöytäkirjaotteelta. Yritystonttikampanja on hyväksytty Lapinjärven kunnanvaltuustossa 24.3.2021. 
 

https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/KV-24032021-Ote-§-9.pdf
https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/KV-24032021-Ote-§-9.pdf

