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OHJEITA KAUPUNGIN OMAKOTITONTIN SAAJALLE:  
 

 Luovutuspäätös tontista tehdään Turun Kaupungin tonttipäällikön päätöksellä kuuden kuukau-
den ajaksi. 

 
 Asiakkaalle lähetetään päätöspöytäkirjanote vuokrauksesta/myynnistä. Mukana on myös kartta 

tontista ja tontin asemakaavamääräykset suunnittelun pohjaksi. 
 

 Maaperätutkimuksen voi tehdä heti luovutuspäätöksen jälkeen. Turussa vaaditaan perustamis-
tapaselvitys, joka tarkoittaa geoinsinöörin tekemää selvitystä maaperästä ja maanpinnan 
vaaitusta.  
 

 Rakennuslupakartta toimitetaan sähköisenä. Paperisen kartan saa vain erikseen tilaamalla 
15€:n lisämaksua vastaan. Kaupunkiympäristötoimiala toimittaa kartta-aineiston rakennusval-
vontaan lupahakemuksen käsittelyä varten. Asiakkaan ei tarvitse toimittaa karttaa lupahake-
muksen mukana. Rakennuslupakartan tilaus ensisijaisesti www.turku.fi/tilauspalvelu tai  
kartat@turku.fi tai Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelusta 02 262 4508. 

 
 Suunnitelmia tehtäessä huomioitava pää- ja rakennussuunnittelijan riittävä pätevyys, 

asemakaavamääräysten toteutuminen ja rakennuksen soveltuminen rakennuspaikan 
maaston muotoihin sekä rakennettuun ympäristöön. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota suunnittelijoiden pätevyyteen, kun tontti on määritelty Vaa-
tiva-luokkaan. Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokat on määritetty Valtioneuvos-
ton asetuksessa. Suunnittelijoiden kelpoisuuksien määrittämisessä noudatetaan Ympäristömi-
nisteriön ohjetta rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankoh-
taista/Asetuksilla_yhtenaisyytta_rakentamisen_o(32965) 
 
Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka löytyy tämän kirjeen liitteenä toimitettavasta 
sähköisen tonttipalvelun tulosteesta kohdasta Rakennussuunnittelutehtävän vaativuus.  
 

 Rakennuspiirustusten esittäminen luonnosvaiheessa Rakennusvalvonnassa   
 
Lupa-arkkitehdeille jätetään luonnokset ja suunnittelijakelpoisuudet hyväksyttäväksi (asema-, 
pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) sähköiseen palveluun www.turku.fi/rakennuslupa 
Luonnokset lataa palveluun pää- tai rakennussuunnittelija. Suunnittelija lisää hankkeelle tontin 
haltijat. Rakennusvalvonta ilmoittaa luonnosten hyväksymisestä tonttipalveluihin sähköisen pal-
velun kautta. Luonnoksia voi halutessaan käydä esittelemässä rakennusvalvonnan lupa-arkki-
tehdeille. Esittämiselle tulee varata aika asiakaspalvelun kautta klo 9.00-15.00 puh. 02 262 
4700 tai suunnitelmia voi tulla esittelemään ilman ajanvarausta perjantaisin klo 9.00-12.00. 
(Puolalankatu 5, 2.kerros). 
 
Lupaosaston arkkitehdeilla on puhelinaika maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 10.00–12.00 
ja vastaanottoaika ilman ajanvarausta perjantaisin klo 9.00–12.00. 

 
 Kun alustavat rakennussuunnitelmat on hyväksytty Rakennusvalvonnassa, voidaan tehdä 

vuokrasopimus tai kauppakirja. 
käännä 
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 Vuokrasopimus/kauppakirja on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa luovutuspää-
töksestä. 

 
 Turun Vesihuolto Oy perii vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen runkolin-

jasta mahdollisesti tontin rajalle tuoduista ns. tonttijohdoista (alkupäät) n. 2.000–4.000 euron 
rakentamiskustannukset. Varsinainen liittymismaksu maksetaan, kun sopimus Turun Vesihuolto 
Oy:n kanssa on allekirjoitettu. Lisätiedot liittymisasioista Turun Vesihuolto Oy:n asiakaspalvelu-
toimistosta 02 2633 2292 tai 02 2633 2293 ja internetistä osoitteesta www.turunvesihuolto.fi . 
 
Turun kaupunginvaltuuston päättämää hulevesimaksua ruvetaan perimään vuoden 2018 aika-
na. Lisä-tietoa hulevesimaksusta: http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/huleve-
det/hulevesimaksu 
 

 Tiedoksi puidenkaadosta: 
 

Rakennusvalvonta edellyttää kaadettavien puiden merkitsemistä asemapiirustukseen eikä 
yleensä ole puoltanut erikseen kaadettavia puita ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä sen 
vuoksi, että tonteille pyritään jättämään olevaa puustoa ja puut kaatuvat aina rakennettavien 
rakennusten, kulkulinjausten ja ym. alta, jolloin kokonaisuus on tarkasteltava luvan yhteydessä. 

 
Jos vuokratontilla on sellaisia puita, joita halutaan poistaa, otetaan yhteys Turun kaupungin 
metsänhoitaja Juha Mäkitaloon, puh. 050 558 9530 tai juhao.makitalo@turku.fi . 
Kaupungin toimesta viedään pois myytävä puutavara. Hakkuutähteen keräys on mahdollista 
tilata kustannuksia vastaan. Kantojen poisto kuuluu rakentajalle. 
 
Ostotonteilla olevien puiden kaadosta ollaan yhteydessä ensisijaisesti rakennusvalvonnassa 
hortonomi Saila Niemiseen sähköisen palvelun kautta www.turku.fi/rakennuslupa. Palveluun 
tulleet puunkaatokyselyt käsitellään joko ilmoituksena, tai ne edellyttävät lupaa. Puh. 050 310 
1659, soittoaika ma ja to klo 10.00-12.00. 

                               
 Rakennuslupakuvien esittäminen naapureille. 

 
 Rakennusluvan hakeminenwww.turku.fi/rakennuslupa Rakennusvalvonta (Puolalankatu 5).  

Varaa luvan käsittelyajalle noin kuukausi. Hankkeen täydennykset pidentävät käsittelyaikaa. 
 

 Rakennuslupa myönnetään. 
 

 Kaivaminen tontilla voi alkaa….
 


