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  KEVÄÄLLÄ 2018 HAKUMENETTELYLLÄ 
LUOVUTETTAVAT OMAKOTITONTIT 

   
   
   
A  Vaativa rakennussuunnittelutehtävä. 
   
 Hakumenettelyllä luovutettavat tontit 
    
 Tontin 

kiinteistötunnus 
Osoite Pinta-ala 

m2 
Rak.oik. 

k-m2 

 

Myynti-
hinta € 

Perus-
vuosi-

vuokra €
 Kärsämäki    
A 853-84-108-1 Salmiakkiaukio 2 663 140+35 28.509 1.140,36
A 853-84-108-2 Salmiakkiaukio 4 636 140+35 27.348 1.093,92
A 853-84-108-3 Salmiakkiaukio 6 795 140+40 34.185 1.367,40
A 853-84-108-4 Salmiakkiaukio 8 822 140+40 35.346 1.413,84
A 853-84-108-5 Salmiakkiaukio 10 795 140+40 34.185 1.367,40
A 853-84-108-6 Salmiakkiaukio 12 1647 200+40 70.821 2.832,84
A 853-84-108-7 Salmiakkiaukio 14 963 200+50 41.409 1.656,36
A 853-84-109-1 Salmiakkiaukio 1 661 180 28.423 1.136,92
A 853-84-110-1 Salmiakkiaukio 3 552 140+35 23.736 949,44
A 853-84-110-2 Salmiakkiaukio 5 690 140+40 29.670 1.186,80
A 853-84-110-3 Salmiakkiaukio 7 713 140+40 30.659 1.226,36
A 853-84-110-4 Konvehtiaukio 4 754 140+40 32.422 1.296,88
A 853-84-110-5 Konvehtiaukio 6 1052 140+40 45.236 1.809,44
A 853-84-111-1 Konvehtiaukio 3 857 140+40 36.851 1.474,04
A 853-84-112-1 Salmiakkiaukio 11 1710 200+50 73.530 2.941,20
A 853-84-112-2 Konvehtiaukio 10 1195 200+50 51.385 2.055,40
A 853-84-112-3 Konvehtiaukio 12 1269 200+50 54.567 2.182,68
     
 Ruohonpää    
A 853-75-27-19 Kustavintie 5a 1240 248 70.680 2.827,20
A 853-75-27-20 Kustavintie 5b 1240 248 70.680 2.827,20
A 853-75-27-21 Kustavintie 7 1240 248 70.680 2.827,20
     
     

Tontit on merkitty maastoon opaskilvillä hakuajan alkuun mennessä. 
 
Tonttien karttamateriaali, asemakaavamääräykset ja muu oheismateriaali 
löytyy sähköisestä tonttipalvelusta, jonka kautta myös ensisijaisesti tehdään 
hakemukset tonteista. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen ha-
kuun on hakukaavake mahdollista pyytää sähköpostitse  
ritva.tuomainen@turku.fi 
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Tonttien varaaminen, luovutusmuoto ja maksut 
 

Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisessä tonttipalvelussa  
ma 26.2.2018 klo 9.00 – 22.3.2018 klo 15.30 välisenä aikana.  

 
Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella. 
Kärsämäen alueen vyöhykehinta vuonna 2018 on 43 euroa/m2 ja Ruohon-
pään alueen 57 euroa/m2 ja perusvuokra on 4 % tontin hinnasta. Tontit luo-
vutetaan myymällä tai vuokraamalla ja noudattamalla kaupungin käyttämiä 
vakio- kauppakirjaehtoja/vuokrasopimusehtoja. 
 
Hakumenettelyssä hakemus voi kohdistua useaan tonttiin, mutta vain yhden 
tontin voi saada. Mikäli tonttiin kohdistuu hakumenettelyssä useampi hake-
mus, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Kaikki tonttia hakeneet arvo-
taan järjestykseen ja varasijoja käytetään vain jaon ajan. Hakemuksessa on 
ilmoitettava haettavien tonttien mieluisuusjärjestys, jota käytetään vain siinä 
tapauksessa, että sama taho saisi arvonnassa useamman tontin. Sama 
taho (koskee myös perhettä) voi tehdä vain yhden hakemuksen kutakin 
tonttia kohden.  
 
Hakemukseen voi valita 1-5 tonttia. Mikäli haluatte hakea useampaa tonttia, 
tulee teidän täyttää toinen hakemus, jonka lisätieto kohtaan tulee mainita 
tonttien mieluisuusjärjestys suhteessa jo täytettyyn hakemukseen. 

 
Hakumenettelyssä ainoastaan luonnollisilta henkilöiltä hyväksytään 
vuokrahakemus. Luonnollinen henkilö ei voi jättää vuokrahakemusta pe-
rustettavan yhtiön lukuun. 
 
Hakumenettelyssä olevat tontit luovutetaan ensisijaisesti luonnollisille henki-
löille. Mikäli luonnollisen henkilön hakemuksia ei ole tai kaikki tonttia hake-
neet luonnolliset henkilöt saavat hakumenettelyssä toisen tontin, voidaan 
tontti myydä yritykselle. Rakentamattoman tontin siirtoa yksityiseltä yrityk-
selle ei tulla hyväksymään. Pääsääntöisesti kaupungilta ostetun tai vuokra-
tun tontin siirtämistä rakentamattomana ei hyväksytä. 

 
Kaupunki perii tontin saajalta 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan 
välittömästi, kun päätökset tonttien luovutuksesta on tehty. Tonttipäätökset 
pyritään tekemään mahdollisimman pian hakuajan ja mahdollisten hakijoi-
den kesken tehtävien arvontojen jälkeen ja asiakkaille lähetetään tieto teh-
dystä päätöksestä sähköisen tonttipalvelun kautta. Käsiraha hyvitetään os-
totonteilla kauppahinnassa ja vuokratonteilla palautetaan vuokrasopimuksen 
allekirjoituksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. 
 
Tontin saajan on vetäytyessään kaupasta/vuokrauksesta korvattava kau-
pungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina  
1 000 euroa. 
 
Tontti varataan kuuden (6) kuukauden ajaksi myynti-/vuokrauspäätöksestä 
lukien, jona aikana on jätettävä Turun kaupungille rakennusvalvonnan alus-
tavasti hyväksymät tontin rakennussuunnitelmaluonnokset (asema-, pohja-, 
leikkaus- ja julkisivupiirustukset). Luonnokset tulee ensisijaisesti hyväksyt-
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tää sähköisen palvelun kautta www.turku.fi/rakennuslupa ja palveluun luon-
nokset vie hankkeen pää- tai rakennussuunnittelija. Tämän jälkeen voidaan 
tontin luovutussopimus (vuokrasopimus / kauppakirja) allekirjoittaa, minkä 
jälkeen tontin hallinta siirtyy varaajalle ja hän on oikeutettu hakemaan ra-
kennuslupaa. Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa luovutusso-
pimuksen allekirjoittamisesta lukien vähintään 60 % asemakaavan salli-
masta enimmäisrakennusoikeudesta. 
 
Vuokrasopimukset tehdään 31.12.2068 päättyviksi.  
 
Tontin perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja 
vuokra tarkistetaan vuosittain. 

 
Ostotonteilla varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta. 
 
Ostaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa ja vuokramies oikeutensa kirjaa-
mista kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen alle-
kirjoittamisesta Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitoksen Turun toimi-
pisteen osoite on Itsenäisyydenaukio 2 ja postiosoite Maanmittauslaitos/Kir-
jaamisasiat, PL 3, 20801 Turku. Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen 
asiakaspalvelu puh. 029 530 1110. 

 
 
Rakennusvalvonnan ohjeistusta 
 

Ennen tarjouksen tai hakemuksen jättämistä on hyvä tutustua tonttiin 
ja tontin kaavamääräyksiin ja verrata niitä omiin toiveisiin ja tarpeisiin! 

 
Luovutettavat tontit on luokiteltu rakennussuunnittelutehtävän vaativuuden 
mukaan. Tämän kierroksen tonttien rakennussuunnittelutehtävän vaativuus-
luokat on merkitty tonttiluetteloon kiinteistötunnuksen eteen kirjaimella A = 
vaativa rakennussuunnittelutehtävä. 
 
Suunnittelijakelpoisuuden ratkaisee rakennusvalvonta. 
 
Pääsuunnittelijan valinta on rakennushankkeen ensimmäinen asia.  
 
Varmista suunnittelijan kelpoisuus rakennusvalvonnasta ENNEN 
suunnitelmien tekemistä.  
 
Rakennusvalvonnan lupa-arkkitehdit vastaavat rakentamista koskeviin kysy-
myksiin puhelimitse ma, ti ja to klo 10.00-12.00 tai sähköpostitse: 
 
Kärsämäki,  
Juha Kylliö, puh. 050 430 4908 tai juha.kyllio@turku.fi  sekä 
Aila Koivumäki, puh. 044 907 4062 tai aila.koivumaki@turku.fi 

 
  Ruohonpää, 

Anitta Sundvall, puh. 044 907 4783 tai anitta.sundvall@turku.fi  sekä 
Perttu Nieminen, puh. 040 130 5803 tai perttu.nieminen@turku.fi 

 
 

Yleistä Kunnallistekniikka, mm. vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot sekä sähkö ovat 
yleensä rakennettu tai tullaan rakentamaan tontin rajalle. 
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Huom! Kaikkien tonttien alueella tontin haltijan tulee huolehtia kustannuk-
sellaan viemäröintinsä yhteydessä tonttiin rajoittuvilta puistoalueilta sekä 
jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleistä viemäriverkkoa, tontille mahdollisesti 
valuvien pintavesien poisjohtamisesta.  
 

 

Kärsämäki Kärsämäen tontit sijaitsevat alavalla ja valoisalla peltoaukealla hyvien kulku-
yhteyksien lähistöllä Tampereen valtatien itäpuolella ja Ohitustien eteläpuo-
lella. Keskustaan tonteilta on matkaa noin viisi kilometriä. 

 
Tietoa rakentamisesta 
 
 Tontit ovat 13.12.2014 voimaan tulleen asemakaavan mukaisia erillispienta-

lojen tontteja (AO-1). Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon eril-
lispientaloja. Asuinrakennuksissa tulee olla symmetrinen satulakatto, jonka 
kattokulma on 1:3. Muissa rakennuksissa tulee olla pulpettikatto, jonka kat-
tokulma on 1:6 ja joka laskee kadulta poispäin. Korttelissa 112 ja korttelin 
108 tontilla 7 talousrakennusten katto laskee kaakkoon, korttelin 108 tontilla 
6 luoteeseen. Katemateriaalina tulee käyttää mustaa tai harmaata kone-
saumattua teräspeltiä. Korttelialueella pääasiallisena julkisivumateri-
aalina (yli 70 %) tulee käyttää keski- tai tummanharmaata, terrakotan 
väristä tai luonnonvaaleaa savitiiltä tai rappausta. Ns. pastellisävyjä ei 
saa käyttää. Talousrakennuksen rakennusalan sijaitessa kadun varrella tai 
rakennettaessa auton säilytyspaikka osaksi asuinrakennusta ajo autokatok-
seen tai -talliin ei saa tapahtua kadunpuoleiselta julkisivulta. Rakennusalan 
kadunpuoleisesta julkisivusta vähintään 70 % tulee olla seinäpintaa. Kadun-
puoleista seinäpintaa tulee aukottaa. Asuinrakennusten sisäänkäyntejä ja 
ovia ei saa sijoittaa katujulkisivuihin. Rakentaminen on sovitettava tontin 
maanpinnan muotoihin, paksuja täyttöjä tulee välttää. 

 
Alueen tonteille tulee pääosin rakentaa yksikerroksiset asuinrakennukset, 
alueen itälaidan tonteille osoitteissa Salmiakkiaukio 11, 12 ja 14 sekä Kon-
vehtiaukio 10 ja 12 tulee rakentaa kaksikerroksiset asuinrakennukset. 

 Kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennettavasta kerrosalasta tulee si-
joittaa vähintään 40 % toiseen kerrokseen. Yksikerroksisten asuinrakennus-
ten kadunpuoleisen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden 
vaakaräystään kohdalla tulee olla n. 3,8-4,3 metriä maan pinnasta. Kaksi-
kerroksisten asuinrakennusten kadunpuoleisen julkisivupinnan ja vesikaton 
leikkauskohdan korkeuden vaakaräystään kohdalla tulee olla n. 6,0-6,5 met-
riä maan pinnasta. Julkisivujen tulee olla arkkitehtoniselta ilmeeltään moder-
neja. 

 
 Rataliikenteestä aiheutuva tärinä tulee huomioida rakennusten rakenteissa 

siten, että normaaleissa asuinrakennuksissa liikennetärinän osalta ei ylitetä 
VTT:n laatiman ohjeen värähtelyluokan C arvoa 0,30 mm/s tai voimassa 
olevaa määräysarvoa. Asuinrakennukset on perustettava paaluilla kovaan 
pohjaan. 

 Rakennusvalvonta tähdentää, että kaikilla tonteilla tulee kortteleissa 
108 – 112 jo lupavaiheessa ottaa kantaa rataliikenteen aiheuttamaan 
tärinään ja sen vaikutukseen rakenteisiin. 

 
 Katso tarkemmin rakentamiseen liittyvä ohjeistus asemakaavamää-

räyksistä. 
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Muuta huomioitavaa  Veden hankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue sijaitsee osalla luovutetta-

vista tonteista. Rakennusvalvonta ohjeistaa, että jos alla mainituille ton-
teille  

 korttelin 108 tonteilla 1,2 ja 3 
 korttelin 109 tontilla 1 
 korttelin 110 tontilla 1 ja 4 
 korttelin 111, tontilla 1 

 
halutaan maalämpö, tulee tontin saajan ensin hakea Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolta (AVI) vesilain mukainen porauslupa. Liitteenä on ohje po-
rausluvan hakemisesta Liite 1 ja pohjavesikartta Liite 2. 

 
Salmiakkiaukion tonteille, joilla on parillinen osoitenumero 2-12, on perus-
tettu vesi- ja viemärijohtorasite Turun kaupunkia varten. Rasitteen sijainti on 
osoitettu sähköisen tonttipalvelun liitekartalla (Rasitteet kartalla). 

 
Tonttien kohdalla on kunnallistekniikka valmiina ja se on tuotu tonttien ra-
joille.  
 
Tonttien alueella maaperä on pehmeää ja Turun Vesihuolto Oy on laatinut 
tiedotteen Munttismäen kaava-alueen katujen vesihuoltolinjojen perustami-
sesta. Ohjeet on laadittu kaduittain ja ne tulee ottaa huomioon, kun suunni-
tellaan tontin sisäpuolella olevan tonttijohdon perustamista. Katso Liite 3. 

 
 

Ruohonpää Ruohonpään tontit sijaitsevat jo rakennetun alueen keskellä puistomaise-
massa hyvien kulkuyhteyksien varrella Suikkilantien itäpuolella ja Satakun-
nantien eteläpuolella. Keskustaan tonteilta on matkaa noin neljä kilometriä. 

 
Tietoa rakentamisesta 
 
 Tontit ovat 5.8.2017 voimaan tulleen asemakaavan mukaisia erillispientalo-

jen tontteja (AO-1). Tonteille saa asemakaavan mukaisesti rakentaa kaksi-
kerroksisen asuinrakennuksen. Korttelissa 27 tontin rakentamattomaksi jää-
västä osasta tulee vähintään 1/2 jättää päällystämättä tai päällystää vettä 
läpäisevällä rakenteella (reikäkivi, nurmikko tai vastaava). Kortteliin 27 ei 
saa rakentaa kellarikerrosta. 

 
Muuta huomioitavaa Kunnallistekniikka vesihuollon osalta tullaan rakentamaan tonteille ja tuo-

maan tonttien rajoille syksyn 2018 aikana. Sähköliittymät tonttien rajoille tul-
laan rakentamaan kesän 2018 aikana. Tonteille on mahdollisuus saada kau-
kolämpö. 

 
 Tontilla Kustavintie 5a sijaitsee sähköpylväs haruksineen ja ilmajohtoja. Pyl-

väs tulee poistumaan ilmajohtoineen, kun alueen tonteille on rakennettu 
maakaapelit, eli kesän 2018 aikana. Sähköpylvään likimääräinen sijainti ha-
ruksineen on osoitettu sähköisen tonttipalvelun liitekartalla M 37 / 2.2.2018. 

  
Maaperätutkimukset 

Maaperätutkimuksen teettää tontin saaja kustannuksellaan ja tutkimus mak-
saa n. 1 000 euroa. 
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Kaupunki tekee maaperätutkimuksia kadun rakentamisen pohjaksi, mutta 
nykyisin monesti uusilla alueilla on yksi kairauspiste myös rakennusalalla. 
Kärsämäen tonteilta löytyy kairauspisteet.  
Ruohonpään alueella ei ole tehty tonttikohtaisia maaperätutkimuksia, mutta 
tonttien ympäristön kairaustieto on esitetty tonttikohtaisesti. Kaikkien em. 
mainittujen kairauspisteiden tiedot on esitetty sähköisessä tonttipalvelussa 
kohdassa – Tietoa tontin maaperästä.  
 
Maaperätietoja antaa (ei tulkitse) maanantaista torstaihin Tiina Saarinen 
puh. 040 183 4010 tai tiina.s.saarinen@turku.fi ja perjantaisin Pia Erme puh. 
(02) 262 4627 tai pia.erme@turku.fi  
 
Kyselyt mieluiten sähköpostilla, tunnistetietona joko tontin osoite tai kiinteis-
tötunnus. 

 
Liittymismaksut ym. 
 

Vesihuollon liittymiskustannuksista peritään runkolinjasta mahdollisesti ton-
tin rajalle tuoduista ns. tonttijohdoista (alkupäät) n. 2 000 – 4 000 euron ra-
kentamiskustannukset kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitta-
misen jälkeen, sekä liittymismaksua n. 5 000 – 12 700 euroa kun sopimus 
Turun Vesihuolto Oy:n kanssa on allekirjoitettu. Johtojen loppupäiden ja 
mittarin kustannukset ovat alkaen 1 125 euroa. Lisätietoja vesihuollon liitty-
misasioista saa Turun Vesihuolto Oy:n asiakaspalvelutoimistosta puh. 02 
2633 2292 tai puh. 02 2633 2293 ja internetistä osoitteesta www.turunve-
sihuolto.fi. Tontin sisällä tehtävistä kaivu- ja rakentamistöistä ja niiden kus-
tannuksista vastaa kiinteistönhaltija. 
 
Turussa on kaupunginvaltuuston päätöksellä 30.5.2016 § 92 päätetty, että 
1.1.2017 alkaen Turun kaupunki vastaa asemakaava-alueella, vesiliikelai-
toksen sijaan, hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien. Li-
säksi päätettiin ottaa käyttöön kiinteistön kokoon ja katettuun pinta-alaan 
perustuva julkisoikeudellinen hulevesimaksu samasta ajankohdasta lukien. 
Hulevesimaksun tarkempi määrittely on kesken.. 
  
Sähköliittymämaksun suuruus on alkaen 1 488 euroa tarvittavan pääsulak-
keen koosta riippuen. Liittymismaksun lisäksi tulevat liittymän varsinaiset 
rakentamiskustannukset. Tarkempia tietoja saa Turku Energia Sähköverkot 
Oy liittymispalvelut puh. (02) 2628 401 tai www.turkuenergia.fi   

 
Kaukolämpöön liittymismahdollisuudesta ja kustannuksista voi tiedustella 
Turku Energia Oy Jari Kairama puh. 050 557 3172. 
 

Yleisötilaisuus 
Luovutettavista tonteista kiinnostuneille pidetään yleisötilaisuus Puutarha-
kadun auditoriossa, Puutarhakatu 1, keskiviikkona 7.3.2018 klo 18.00. 
Tilaisuudessa kaupungin edustajat kertovat tonttien luovutusmenettelystä, 
luovutettavien tonttien asemakaavamääräyksistä ja muista ohjeista. 
Tilaisuuteen toivotaan tontin hakijoiden lisäksi osallistuvan myös kohteiden 
rakennussuunnittelijoita ja pääsuunnittelijoita.    

Lisätietoja 
Lisätietoja tonteista antavat Ritva Tuomainen puh. 050 405 2688, Juhani 
Lankinen puh. 050 592 8596 ja Suvi Panschin puh. 040 137 4909
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