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Keväällä 2021 hakumenettelyllä myytävät ja 
vuokrattavat omakotitontit 

 
A Vaativa rakennussuunnittelutehtävä. 
B Tavanomainen rakennussuunnittelutehtävä 
 

 Tontin 
kiinteistötunnus 

Osoite Pinta-ala  
m2  

Rak.oik. 
k-m2 

 

Myynti- 
hinta € 

Perus-
vuosi-

vuokra € 

 Toijainen      
A 853-153-60-3 Serkunkuja 5 1000 150+50 63.000 2.520,00 
A 853-153-60-4 Serkunkuja 7 1000 150+50 63.000 2.520,00 
A 853-153-60-5 Serkunkuja 9 1287 150+50 81.081 3.243,24 
A 853-153-61-1 Serkunkuja 10 1026 150+50 64.638 2.585,52 
A 853-153-61-2 Serkunkuja 8 1022 150+50 64.386 2.575,44 
A 853-153-61-3 Serkunkuja 6 938 150+50 59.094 2.363,76 
A 853-153-61-7 Kumminkuja 7 1079 150+50 67.977 2.719,08 
A 853-153-61-8 Kumminkuja 9 1005 150+50 63.315 2.532,60 
A 853-153-65-4 Ruovikkokuja 1 1140 250+50 71.820 2.872,80 
A 853-153-66-2 Pyölintie 6 1300 250+50 81.900 3.276,00 
A 853-153-66-4 Ulkoniitunkatu 5 1337 250+50 84.231 3.369,24 
A 853-153-66-5 Ulkoniitunkatu 7 1330 250+50 83.790 3.351,60 
A 853-153-66-6 Ulkoniitunkatu 9 1330 250+50 83.790 3.351,60 
A 853-153-66-7 Ruovikkokuja 8 1261 250+50 79.443 3.177,72 
A 853-153-66-8 Ruovikkokuja 6 1263 250+50 79.569 3.182,76 
A 853-153-66-9 Ruovikkokuja 4 1265 250+50 79.695 3.187,80 
A 853-153-67-1 Pyölintie 5 1196 250+50 75.348 3.013,92 
B 853-153-67-2 Hankaniemenkatu 4 1215 200+50 76.545 3.061,80 
B 853-153-67-3 Hankaniemenkatu 6 1235 200+50 77.805 3.112,20 
B 853-153-67-4 Hankaniemenkatu 8 1253 200+50 78.939 3.157,56 
A 853-153-67-5 Hankaniemenkatu 10 1240 250+50 78.120 3.124,80 
A 853-153-67-6 Hankaniemenkatu 12 1163 250+50 73.269 2.930,76 
A 853-153-67-7 Hankaniemenkatu 14 1115 250+50 70.245 2.809,80 
A 853-153-67-8 Hankaniemenkatu 16 1150 250+50 72.450 2.898,00 
A 853-153-67-9 Pyölintie 19 1158 250+50 72.954 2.918,16 
A 853-153-67-10 Pyölintie 17 1217 250+50 76.671 3.066,84 
A 853-153-67-11 Pyölintie 15 1251 250+50 78.813 3.152,52 
A 853-153-68-2 Pyölintie 3 1214 250+50 76.482 3.059,28 
A 853-153-68-3 Hankaniemenkatu 3 1232 250+50 77.616 3.104,64 
A 853-153-68-4 Hankaniemenkatu 5 1236 250+50 77.868 3.114,72 
A 853-153-68-5 Hankaniemenkatu 7 1235 250+50 77.805 3.112,20 
A 853-153-68-6 Hankaniemenkatu 9 1235 250+50 77.805 3.112,20 
A 853-153-68-7 Hankaniemenkatu 11 1235 250+50 77.805 3.112,20 
A 853-153-68-8 Hankaniemenkatu 13 1289 250+50 81.207 3.248,28 
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 Tontin 
kiinteistötunnus 

Osoite Pinta-ala  
m2  

Rak.oik. 
k-m2 

 

Myynti- 
hinta € 

Perus-
vuosi-

vuokra € 
A 853-153-68-9 Hankaniemenkatu 15 1289 250+50 81.207 3.248,28 
A 853-153-68-10 Hankaniemenkatu 17 1289 250+50 81.207 3.248,28 

 
Tontit on merkitty maastoon opaskilvillä ja tonttien pyykit tai rajalinja on 
osoitettu puusälein niiltä osin kuin on ollut mahdollista. 
 
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 
 
Alueen kunnallistekniikka on rakenteilla ja tontteihin tutustumisen toivo-
taan tapahtuvan urakoitsijan ohjeen mukaan. Serkunkuja ja Kumminkuja 
ovat päällystystä vaille valmiit, eikä niissä ole työmaata käynnissä ja niillä 
voi vapaasti kulkea. Hankaniemenkadun, Ulkoniitunkadun ja Ruovikkokujan 
loppupään linjat on raivattu ja vesihuoltolinjat rakennettu, mutta siellä ei ole 
kerroksia, niitä voi ainoastaan katsoa Pyölinkadulta tai Ruovikkokadun alku-
päästä missä on pumppaamo, lähemmäs ei pääse.  
Liite 1: Urakoitsijan ohjeistus tonttien katselupaikoista. 

 

Tonttien hakeminen, luovutusmuoto ja maksut 
 
  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisessä tonttipalvelussa  

ma 22.3. klo 9.00 – 21.4.2021 klo 15.00 välisenä aikana. 
 
Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella. 
Toijaisen alueen vyöhykehinta vuonna 2021 on 63 euroa/m2 ja perusvuokra 
on 4 % tontin hinnasta. Tontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla ja 
noudattamalla kaupungin käyttämiä vakio- kauppakirjaehtoja/vuokrasopi-
musehtoja. 
 
Hakumenettelyssä hakemus voi kohdistua useaan tonttiin, mutta vain yhden 
tontin voi saada. Hakemukseen voi valita 1-20 tonttia. Mikäli tonttiin kohdis-
tuu hakumenettelyssä useampi hakemus, suoritetaan arvonta hakijoiden 
kesken. Kaikki tonttia hakeneet arvotaan järjestykseen ja varasijoja käyte-
tään vain jaon ajan. Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tonttien mie-
luisuusjärjestys, 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.  
 

mailto:ritva.tuomainen@turku.fi
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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. 
 
Myynti/vuokrauspäätös tontista tehdään Turun kaupungin tonttipäällikön 
päätöksellä kahdeksan (8) kuukauden ajaksi. Kauppakirja/vuokrasopimus 
on allekirjoitettava erikseen sovittuna ajankohtana kahdeksan kuukauden 
kuluessa myynti/vuokrauspäätöksestä, minkä jälkeen tontin hallinta siirtyy 
tontin saaneelle ja hän on oikeutettu hakemaan rakennuslupaa. Tontille on 
rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan/vuokrasopimuksen al-
lekirjoittamisesta lukien vähintään 60 % asemakaavan sallimasta enimmäis-
rakennusoikeudesta. 
 
Vuokrasopimukset tehdään 31.12.2071 päättyviksi.  

 
Kaupunki edellyttää vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että vuok-
ramies hakee vuokran suorittamisen ja muiden vuokrasopimusehtojen täyt-
tämisen vakuudeksi vuokraoikeuteen parhaalle etusijalle vahvistetun kiinni-
tyksen Turun kaupungille. Kiinnityksen rahamäärä kirjataan vuokrasopimuk-
seen ja sen suuruus on vuosivuokra noin kolminkertaisena. 
 
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 
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allekirjoittamisesta Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitoksen Turun toi-
mipisteen osoite on Itsenäisyydenaukio 2. Postiosoite Maanmittauslai-
tos/Kirjaamisasiat, PL 3300, 65101 Vaasa. Maanmittauslaitoksen valtakun-
nallinen asiakaspalvelu puh. 029 530 1110 tai asiakaspalvelu@maanmit-
tauslaitos.fi 

 

Lisätietoja tonteista ja rakentamisesta 
 

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

 
Suunnitelmia tehtäessä on huomioitava pää- ja rakennussuunnittelijan 
riittävä pätevyys, asemakaavamääräysten toteutuminen ja rakennuk-
sen soveltuminen rakennuspaikan maaston muotoihin sekä rakennet-
tuun ympäristöön. 
 
Luovutettavat tontit on luokiteltu rakennussuunnittelutehtävän vaativuuden 
mukaan. Tonttien rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokat on merkitty 
tonttiluetteloon kiinteistötunnuksen eteen kirjaimella A = Vaativa rakennus-
suunnittelutehtävä tai B = Tavanomainen rakennussuunnittelutehtävä. Säh-
köisessä tonttipalvelussa sama tieto löytyy tontin tiedoista. 
 
Suunnittelijakelpoisuuden ratkaisee rakennusvalvonta. 
 
Pääsuunnittelijan valinta on rakennushankkeen ensimmäinen asia.  
 
Varmista suunnittelijan kelpoisuus rakennusvalvonnasta ENNEN 
suunnitelmien tekemistä.  

 
Rakennusvalvonta vastaa rakentamista koskeviin kysymyksiin puhelimitse 
tai sähköpostitse, soittoaika ma ja to klo 10.00-12.00. Aila Koivumäellä soit-
toaika on vain torstaisin. 
 
Toijainen 
Aila Koivumäki, puh. 040 188 0601 tai aila.koivumaki@turku.fi 
Halla Savisaari, puh. 040 570 8063 tai halla.savisaari@turku.fi 
Milla Mikkonen, puh. 040 571 0861 tai milla.mikkonen@turku.fi 

 

Yleistä 
Kunnallistekniikka, mm. vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot sekä sähkö ovat 
yleensä rakennettu tai tullaan rakentamaan tontin rajalle.  

 
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.  

mailto:asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
mailto:asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
mailto:aila.koivumaki@turku.fi
mailto:halla.savisaari@turku.fi
mailto:milla.mikkonen@turku.fi
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Toijainen 
 
Toijaisen alueen tontit sijaitsevat Hirvensalon saaren keskiosassa Kukolan-
tien eteläpuolella. Tonteilta on matkaa lähimpään kouluun (Wäinö Aaltosen 
koulu, alakoulu) ja päiväkotiin vajaa kaksi kilometriä. Keskustaan on ton-
teilta matkaa noin seitsemän kilometriä. 
 
Hirvensalossa sijaitsee Syvälahden monitoimitalo. Monen toiminnan talossa 
palvelevat Syvälahden koulu (luokat 1-9) ja päiväkoti sekä kirjasto, nuoriso-
tila, neuvola, kouluterveydenhuolto ja liikuntatilat. Tonteilta on matkaa Syvä-
lahteen noin kolme kilometriä ja esim. kuntoradalle noin kilometri, jota kautta 
myös pääsee monitoimitaloon. 
 

Huom! Alle on koottu kortteli tai tonttikohtaisesti otteita asemakaavasta. Katso tarkemmin ra-
kentamiseen ja tontin käyttöön liittyvä ohjeistus asemakaavamääräyksistä! 
 
Serkunkuja ja kumminkuja, asemakaavamääräys AO-1 
 

Tontit ovat 13.1.2018 voimaan tulleen asemakaavan ”Illoistenjärvi, pohjoi-
nen” 21/2009 mukaisia yksiasuntoisten erillispientalojen tontteja (AO-1). 
Julkisivuverhouksena tulee käyttää yhtenäistä peittomaalattua laudoitusta 
tai rappausta. Julkisivujen pääväreinä tulee käyttää vaaleita murrettuja vä-
risävyjä. Korostettuja nurkkien ja aukkojen pielilaudoituksia sekä ikkunaristi-
koita tulee välttää. Katemateriaalin tulee olla tiilenpunainen tiili tai konesau-
mattu pelti. Tonteille on rakennettava kaksikerroksiset asuinrakennukset. 
Rakennettavasta kerrosalasta tulee sijoittaa vähintään 30 % toiseen kerrok-
seen.  
 
Rakentaminen on sovitettava alueen oleviin pinnanmuotoihin. Rakennusten 
perustamistavassa tulee huomioida tulvakorkeus. Kellarin rakentamisessa 
tulee huomioida Häppilännotkon ja Järviniitun hulevesirakenteiden läheisyys 
ja tulvimisvaara. Rakentamisen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kiintoaineskuormituksen vaikutuksiin hulevesien laatuun. Tontti on istutet-
tava tai kalliomaastossa säilytettävä luonnontilaisena niiltä osin kuin sitä ei 
käytetä rakentamiseen, kulkuteinä tai leikkialueina. Olemassa olevaa koo-
kasta puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Erityisesti rakennus-
alan ulkopuolella sijaitsevat jalopuut tulee pyrkiä säilyttämään. Pihojen pääl-
lysteinä tulee pääasiallisesti käyttää vettä läpäisevää pinnoitetta. 
 
Mahdollisten täyttöjen ja pohjarakennustapojen osalta tulee huomioida Häp-
pilännotkon hulevesijärjestelmän toteutus sekä putkena että avo-ojana. 
Kortteleissa 60 ja 61 tonttien välinen palo-osastointi tulee toteuttaa kokonai-
suudessaan alle neljän metrin etäisyydelle rajasta rakennettavassa talous-
rakennuksessa tai rakennelmassa.  
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Korttelin 61 tonttien 7 ja 8 (Kumminkuja 7 ja 9) on pumpattava viemäri-
vetensä kiinteistökohtaisesti vesilaitoksen osoittamaan liittymiskoh-
taan Kumminkujan katualueelle. Tontit sijaitsevat alueella, jossa kunnal-
listekniikan jätevesiviemäröinti on toteutettu paineviemäriratkaisun avulla. 
Tämä edellyttää, että kiinteistön jätevedet tulee pumpata paineellisesti vie-
märilinjaan. Kiinteistölle tulee rakentaa pienpumppaamo jätevesille tontin 
saajan toimesta ja kustannuksella. LVI-suunnittelun yhteydessä pumppaa-
mon mitoituksessa tulee huomioida se, että pumppaamon nostokorkeus riit-
tää yleisen viemärilinjan paineentasauskaivolle saakka, joka ei välttämättä 
sijaitse kiinteistön läheisyydessä. 
 
Nuolen osoittamilla asuinrakennuksen rakennusalan sivuilla rakennusalan 
ulkopuolelle saa kadun puolella rakentaa asuinrakennukseen liittyviä kuis-
teja, katoksia ja parvekkeita, joiden syvyys saa olla enintään 2,0 metriä ja 
pituus enintään 1/3 julkisivun pituudesta. Julkisille alueille suuntautuvat 
asuinrakennuksen päädyt tulee suunnitella ikkunallisiksi.  
 
II -kerroksisten asuinrakennusten tonteilla asuinrakennuksissa tulee olla 
symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:3. Talousrakennuksissa tulee 
olla satula- tai pulpettikatto kaltevuudeltaan 1:3. Kaksikerroksisessa asuin-
rakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdankorkeuden vaakaräys-
tään kohdalla tulee olla n. 6,0 - 6,5 metriä maantasokerroksen lattiapin-
nasta. Talousrakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan korkeu-
den alaräystään kohdalla tulee olla 2,5 - 3 metriä lattiapinnasta. 
 
Serkunkuja 5, 7 ja 9 tonteilla sijaitsee alueen osa, jolla kaivaminen syvem-
mälle kuin 20 cm ja maatäyttöjen tekeminen on kielletty luonnonsuojelualu-
een tammien juuriston vuoksi. Poikkeuksena kaivamiselle on aidan edellyt-
tämät perustukset (L-1) ja (ai-1) merkintä osoittaa tontin rajan, jolle on ra-
kennettava jalopuumetsikköön kulkemisen estävä rakenteellinen portiton 
aita. Aidan perustamisessa tulee huomioida luonnonsuojelualueen tammien 
juuret. Aidan perustusten sijoittamisessa ja toteuttamistavassa tulee kuulla 
ympäristöviranomaista. 

 
Ulkoniitunkatu, Ruovikkokuja ja Pyölintie 6, asemakaavamääräys AO-2 

 
Tontit ovat 13.1.2018 voimaan tulleen asemakaavan ”Illoistenjärvi, pohjoi-
nen” 21/2009 mukaisia yksiasuntoisten erillispientalojen tontteja (AO-2). 
Julkisivuverhouksena tulee käyttää yhtenäistä peittomaalattua laudoitusta 
tai rappausta. Julkisivujen pääväreinä tulee käyttää vaaleita murrettuja vä-
risävyjä. Korostettuja nurkkien ja aukkojen pielilaudoituksia sekä ikkunaristi-
koita tulee välttää. Katemateriaalin tulee olla keskiharmaa tiili tai konesau-
mattu pelti. Tonteille on rakennettava kaksikerroksiset asuinrakennukset. 
Rakennettavasta kerrosalasta tulee sijoittaa vähintään 30 % toiseen kerrok-
seen.  
 



 

  7 (10)  
  
       

 17.3.2021  
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

Rakentaminen on sovitettava alueen oleviin pinnanmuotoihin. Rakennusten 
perustamistavassa tulee huomioida tulvakorkeus. Kellarin rakentamisessa 
tulee huomioida Häppilännotkon ja Järviniitun hulevesirakenteiden läheisyys 
ja tulvimisvaara. Rakentamisen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kiintoaineskuormituksen vaikutuksiin hulevesien laatuun. Tontti on istutet-
tava tai kalliomaastossa säilytettävä luonnontilaisena niiltä osin kuin sitä ei 
käytetä rakentamiseen, kulkuteinä tai leikkialueina. Pihojen päällysteinä tu-
lee pääasiallisesti käyttää vettä läpäisevää pinnoitetta.  
 
Nuolen osoittamilla asuinrakennuksen rakennusalan sivuilla rakennusalan 
ulkopuolelle saa kadun puolella rakentaa asuinrakennukseen liittyviä kuis-
teja, katoksia ja parvekkeita, joiden syvyys saa olla enintään 2,0 metriä ja 
pituus enintään 1/3 julkisivun pituudesta. Julkisille alueille suuntautuvat 
asuinrakennuksen päädyt tulee suunnitella ikkunallisiksi.  
 
II -kerroksisten asuinrakennusten tonteilla Asuinrakennuksissa tulee olla 
symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:3. Talousrakennuksissa tulee 
olla satula- tai pulpettikatto kaltevuudeltaan 1:3. Kaksikerroksisessa asuin-
rakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdankorkeuden vaakaräys-
tään kohdalla tulee olla n. 6,0 - 6,5 metriä maantasokerroksen lattiapin-
nasta. Talousrakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan korkeu-
den alaräystään kohdalla tulee olla 2,5 - 3 metriä lattiapinnasta. 
 
Tonteille Ulkoniitunkatu 9 ja Ruovikkokuja 8 on asemakaavassa osoitettu 
johtoa varten varattu alueen osa. 

 
Hankaniemenkadun parilliset numerot ja Pyölintie 5, 15, 17 ja 19, asemakaavamääräys AO-3 
 

Tontit ovat 13.1.2018 voimaan tulleen asemakaavan ”Illoistenjärvi, pohjoi-
nen” 21/2009 mukaisia yksiasuntoisten erillispientalojen tontteja (AO-3). 
Julkisivuverhouksena tulee käyttää yhtenäistä peittomaalattua laudoitusta 
tai rappausta. Julkisivujen tulee olla yksivärisiä, värisävyinä tulee käyttää 
murrettuja ns. maavärien sävyjä. Korostettuja nurkkien ja aukkojen pieli-
laudoituksia sekä ikkunaristikoita tulee välttää. Katemateriaalin tulee olla 
tumman harmaa tiili tai konesaumattu pelti.  
 
Tonteille Hankaniemenkatu 4, 6 ja 8 sekä Pyölintie 5 tulee rakentaa yksiker-
roksiset asuinrakennukset. Muilla tonteilla on asemakaavamääräys I u 2/3 ja 
asemakaavan mukaisesti ”murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen alasta ullakolla saa käyttää kerros-
alaan laskettavaksi tilaksi”. Jos I u 2/3 -kerroksisten asuinrakennusten 
tonteilla haluaa ottaa asuinrakennuksesta käyttöön vain 1. kerroksen, 
niin rakennusoikeudesta voi tässä vaiheessa käyttää vain 67 % ja ullakko-
kerrokseen on toteutettava vähintään käyttöullakko, mutta käytännössä kui-
tenkin asuinrakennuksen pitää ulospäin täyttää samat vaatimukset, kuin ul-
lakollisen asuinrakennuksen.  
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Rakentaminen on sovitettava alueen oleviin pinnanmuotoihin. Louhinta on 
sallittu vain välttämättömin osin rakennusten, kulkuteiden ja maanalaisten 
johtojen kohdalta. Rakennusten perustamistavassa tulee huomioida tulva-
korkeus. Kellarin rakentamisessa tulee huomioida Häppilännotkon ja Järvi-
niitun hulevesirakenteiden läheisyys ja tulvimisvaara. Rakentamisen aikana 
tulee kiinnittää erityistä huomiota kiintoaineskuormituksen vaikutuksiin hule-
vesien laatuun. Tontti on istutettava tai kalliomaastossa säilytettävä luon-
nontilaisena niiltä osin kuin sitä ei käytetä rakentamiseen, kulkuteinä tai leik-
kialueina. Olemassa olevaa kookasta puustoa tulee säilyttää mahdollisim-
man paljon. Erityisesti rakennusalan ulkopuolella sijaitsevat jalopuut tulee 
pyrkiä säilyttämään. Pihojen päällysteinä tulee pääasiallisesti käyttää vettä 
läpäisevää pinnoitetta. 
 
Nuolen osoittamilla asuinrakennuksen rakennusalan sivuilla rakennusalan 
ulkopuolelle saa kadun puolella rakentaa asuinrakennukseen liittyviä kuis-
teja, katoksia ja parvekkeita, joiden syvyys saa olla enintään 2,0 metriä ja 
pituus enintään 1/3 julkisivun pituudesta. Julkisille alueille suuntautuvat 
asuinrakennuksen päädyt tulee suunnitella ikkunallisiksi.  
 
 I -kerroksisten asuinrakennusten tonteilla asuinrakennuksissa tulee olla 
symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:3. Talousrakennuksissa tulee 
olla satula- tai pulpettikatto kaltevuudeltaan 1:3. Talousrakennuksessa julki-
sivun ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden alaräystään kohdalla tulee olla 
2,5 - 3 metriä lattiapinnasta. 
 
I u 2/3 -kerroksisten asuinrakennusten tonteilla asuinrakennuksissa tu-
lee olla symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:1,5. Talousrakennuk-
sissa tulee olla satulakatto kaltevuudeltaan 1:3 tai sama kuin asuinraken-
nuksessa. Asuinrakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdankor-
keuden vaakaräystään kohdalla tulee olla n. 4,5 - 5 metriä maantasokerrok-
sen lattiapinnasta. Talousrakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkaus-
kohdan korkeuden alaräystään kohdalla tulee olla 2,5 - 3 metriä lattiapin-
nasta. Myös käyttöullakolle tulee rakentaa päätyikkunat. 
 
Tontilla Pyölintie 15 sijaitsee Turku Energian työnaikainen porttiharuspylväs. 
Pylväs poistetaan tontilta vasta, kun alueen lopullinen sähkökaapeliverkko 
saadaan valmiiksi. 
 
Tontilla Pyölintie 17 sijaitsee käytöstä poistettua kaivo. Tontin saaja vastaa 
rakennushankkeen yhteydessä tarvittaessa kaivon poistamisesta ja hävittä-
misestä kustannuksellaan. Kaivo on osoitettu kartalla M 62/ 1.3.2021. 

 
Hankaniemenkadun parittomat numerot ja Pyölintie 3, asemakaavamääräys AO-3 

 
Tontit ovat 13.1.2018 voimaan tulleen asemakaavan ”Illoistenjärvi, pohjoi-
nen” 21/2009 mukaisia yksiasuntoisten erillispientalojen tontteja (AO-3). 
Julkisivuverhouksena tulee käyttää yhtenäistä peittomaalattua laudoitusta 
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tai rappausta. Julkisivujen tulee olla yksivärisiä, värisävyinä tulee käyttää 
murrettuja ns. maavärien sävyjä. Korostettuja nurkkien ja aukkojen pieli-
laudoituksia sekä ikkunaristikoita tulee välttää. Katemateriaalin tulee olla 
tumman harmaa tiili tai konesaumattu pelti. 
 
Tonttien asemakaavamääräyksen 1/2 k I, ”murtoluku roomalaisen numeron 
edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen 
alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi”, mu-
kaan tonteille on mahdollista rakentaa ns. rinneratkaisu. 
 
Asiakkaiden kysymyksiin, voiko 1/2 k I asemakaavamääräyksen ton-
teille rakentaa myös yksikerroksisen asuinrakennuksen? Asemakaa-
voittaja ja rakennusvalvonta vastaa: 
”Kerroslukua ei ole alleviivattu, joten saa rakentaa myös yksikerroksisen ta-
lon. Mutta: Tontit sijaitsevat mäen rinteessä, osalla tonteista on suuriakin 
korkeuseroja. Asemakaavamääräyksen mukaan rakentaminen on sovitet-
tava alueen oleviin pinnanmuotoihin. Louhinta on sallittu vain välttämättömin 
osin rakennusten, kulkuteiden ja maanalaisten johtojen kohdalta. Maanpin-
nan korkeusvaihtelusta ja pinnanmuotoihin sovittamisesta johtuen raken-
nukseen pitää rakentaa joko korkea sokkeli tai kellari. Kellariin saa asuinra-
kennuksessa mm. varastotilojen ja saunan lisäksi rakentaa pääkäyttötarkoi-
tuksenmukaisia tiloja”. 

 
Rakentaminen on sovitettava alueen oleviin pinnanmuotoihin. Louhinta on 
sallittu vain välttämättömin osin rakennusten, kulkuteiden ja maanalaisten 
johtojen kohdalta. Tontti on istutettava tai kalliomaastossa säilytettävä luon-
nontilaisena niiltä osin kuin sitä ei käytetä rakentamiseen, kulkuteinä tai leik-
kialueina. Olemassa olevaa kookasta puustoa tulee säilyttää mahdollisim-
man paljon. Erityisesti rakennusalan ulkopuolella sijaitsevat jalopuut tulee 
pyrkiä säilyttämään. Pihojen päällysteinä tulee pääasiallisesti käyttää vettä 
läpäisevää pinnoitetta. 
 
Julkisille alueille suuntautuvat asuinrakennuksen päädyt tulee suunnitella 
ikkunallisiksi. 1/2 k I -kerroksisten asuinrakennusten tonteilla asuinraken-
nuksissa tulee olla symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:3. Talousra-
kennuksissa tulee olla satula- tai pulpettikatto kaltevuudeltaan 1:3. Talous-
rakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden alaräys-
tään kohdalla tulee olla 2,5 - 3 metriä lattiapinnasta. 

 

Alueen kunnallistekniikka 
 

Alueen katujen ja vesihuoltoverkon arvioidaan valmistuvan kesäkuun 2021 
lopussa ja alustavan arvion mukaan alueen sähköistys päästään tekemään 
loppukesällä 2021. 
 
Alueelle on Telian valokuitu ja Telian palvelut saatavilla. Nopeudet valo-
kuidun mukaiset. Lisäksi myös kaapeli-tv on saatavilla. Telia on kaupungin 
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katurakentamisessa mukana rakentamassa valokuitua alueelle. Telian valo-
kuitukaapeli tulee olemaan tonteilla kiepillä odottamassa kuten sähkön kaa-
peli liittymää varten. Liittymä ja liittyminen pitää erikseen tilata. Oletus on, 
että muita palveluiden tarjoajia alueella ei ole. Lisätietoa osoitteesta:  
https://www.telia.fi/kauppa/kodin-netti/rakennan-pientaloa 
Olisi hyvä, että talojen rakentajat perehtyisivät erityisesti: Pientalorakenta-
jan tietoliikenneoppaaseen (PDF) 

 
 

Maaperätutkimukset 
 

Tontinsaajan on tehtävä tontille omalla kustannuksellaan maaperätutkimuk-
set perustamistapalausuntoineen ja pintavaaituksineen. Tutkimus maksaa 
arviolta noin 1000 euroa. Tontinsaaja vastaa maaperän edellyttämistä ra-
kennushankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.  
 
 Kaupunki tekee maaperätutkimuksia kadun rakentamisen pohjaksi, mutta 
nykyisin monesti uusilla alueilla on yksi kairauspiste myös rakennusalalla.  
Nyt luovutettavilla tonteilla tai tonttien lähistöllä olevat kairauspisteet on esi-
tetty tonttikohtaisesti sähköisessä tonttipalvelussa kohdassa – Tietoa tontin 
maaperästä.  

 

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 noin 5 000 – 12 900 euroa kun sopi-
mus Turun Vesihuolto Oy:n kanssa on allekirjoitettu. Johtojen loppupäi-
den ja mittarin kustannukset ovat alkaen 1 600 euroa. Lisätietoja vesihuol-
lon liittymisasioista 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 raken-
tamistöistä ja niiden kustannuksista vastaa kiinteistönhaltija. 
 
Sähköliittymämaksun suuruus on alkaen 1 705 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   

 

Lisätietoja 
 
Lisätietoja tonteista antavat Ritva Tuomainen puh. 050 405 2688 ja Juhani 
Lankinen puh. 050 592 8596.

 

https://www.telia.fi/kauppa/kodin-netti/rakennan-pientaloa
http://www.turunvesihuolto.fi/
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