
Ohjeita omakotitontin hakijoille 
Tontti varataan kuuden (6) kuukauden ajaksi myynti-/vuokrauspäätöksestä lukien, jona aikana 
on jätettävä Turun kaupungille rakennusvalvonnan alustavasti hyväksymät tontin rakennus-
suunnitelmaluonnokset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset). Luonnokset tulee 
ensisijaisesti hyväksyttää sähköisen palvelun kautta www.turku.fi/rakennuslupa ja palveluun 
luonnokset vie hankkeen pää- tai rakennussuunnittelija. 

Tämän jälkeen voidaan luovutussopimus (vuokrasopimus/kauppakirja) allekirjoittaa, jolloin 
tontin hallinta siirtyy varaajalle ja hän on oikeutettu hakemaan rakennuslupaa. Vuokrasopi-
mus/kauppakirja allekirjoitetaan sovittuna ajankohtana. 

Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoittamisesta lu-
kien vähintään 60 % asemakaavan sallimasta enimmäisrakennusoikeudesta. 

Tontin vuokrasopimus tehdään n. 50 vuodeksi. Tontin vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin 
(1951:10=100) ja vuokra tarkistetaan vuosittain. 

Vuokratontti on mahdollista myöhemmin lunastaa omaksi. Lunastushinta määräytyy kaupan-
tekohetkellä olevan vyöhykehinnan tai tarjotun vuosivuokran mukaan. 

Ostotonteilla varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta. 

Ostaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa ja vuokramies oikeutensa kirjaamista kuuden kuu-
kauden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta Maanmittauslaitoksel-
ta. Maamittauslaitoksen Turun toimipisteen osoite on Itsenäisyydenaukio 2 ja postiosoite 
Maanmittauslaitos/Kirjaamispalvelut, PL 3, 20801 Turku. Maanmittauslaitoksen valtakunnalli-
nen asiakaspalvelu puh. 029 530 1110. 

 

Suunnittelijankelpoisuusluokat ja suunnittelijoiden valinta. 

Pääsuunnittelijan valinta on rakennushankkeen ensimmäinen asia. 

Suunnittelijakelpoisuuden ratkaisee rakennusvalvonta. 

Varmista suunnittelijan kelpoisuus rakennusvalvonnasta ENNEN suunnitelmien tekemistä. 

 

Liittymismaksut ja muita rakentamiseen liittyviä kustannuksia. 

Maaperätutkimuksen teettää tontin saaja ja tutkimus maksaa n. 1 000 euroa. Turussa vaadi-
taan perustamistapaselvitys, joka tarkoittaa geoinsinöörin tekemää selvitystä maaperästä ja 
maanpinnan vaaitusta. 

Vesihuollon liittymiskustannuksista peritään runkolinjasta mahdollisesti tontin rajalle tuoduista 
ns. tonttijohdoista (alkupäät) n. 2 000 – 4 000 euron rakentamiskustannukset kauppakirjan tai 
vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, sekä liittymismaksua n. 5 000 – 12 900 eu-
roa kun sopimus Turun Vesihuolto Oy:n kanssa on allekirjoitettu. Johtojen loppupäiden ja 
mittarin kustannukset ovat alkaen 1 600 euroa. Lisätietoja vesihuollon liittymisasioissa saa 
Turun Vesihuolto Oy:n asiakaspalvelutoimistosta puh. 02 2633 2292 tai tekninen neuvonta 
puh. 02 2633 2293 ja internetistä osoitteesta www.turunvesihuolto.fi. Tontin sisällä tehtävistä 
kaivu- ja rakentamistöistä ja niiden kustannuksista vastaa kiinteistönhaltija. 



 

Turun kaupunginvaltuuston päättämää hulevesimaksua ruvetaan perimään vuoden 2018 ai-
kana. Lisätietoa hulevesimaksusta:  
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/hulevedet/hulevesimaksu 
 

Sähköliittymämaksun suuruus on alkaen 1 488 euroa tarvittavan pääsulakkeen koosta riippu-
en. 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. 

Rakennuslupakartan (asuntotontti enintään 2 asuntoa tai 300 k-m2) hinta on 120 euroa.  

Rakennuslupakartta toimitetaan sähköisenä. Kartta-aineisto tallennetaan sähköiseen arkistoon 
lupahakemuksen käsittelyä varten. Asiakkaan ei tarvitse toimittaa karttaa lupahakemuksen 
mukana.  

Rakennuslupamaksu on 460 euroa + 6,10 euroa/m2/rakennus. 

Omakotirakennuksen ja talousrakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä 
sijaintikatselmus maksavat 600 euroa/rakennus, jos talousrakennus on alle 50 m2, maksu on 
350 euroa. 

 


