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Keväällä 2022 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 €
Paattinen

B 853-96-3-7 Tanhukaari 12 1040 208 16.640 665,60
B 853-96-3-8 Tanhukaari 10 1017 203 16.272 650,88

Tontit on merkitty maastoon opaskilvillä ja tonttien pyykit on osoitettu
puusälein.

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

Tonttien hakeminen, luovutusmuoto ja maksut

Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisessä tonttipalvelussa
pe 22.4. klo 9.00 – ti 17.5.2022 klo 15.00 välisenä aikana.

Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella.
Paattisen alueen vyöhykehinta vuonna 2022 on 16 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. 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.
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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 31.12.2072 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 www.maanmittauslaitos.fi. Maanmit-
tauslaitoksen Turun toimipisteen osoite on Itsenäisyydenaukio 2. Postiosoite
Maanmittauslaitos/Kirjaamisasiat, PL 3300, 65101 Vaasa. Maanmittauslai-
toksen valtakunnallinen asiakaspalvelu puh. 029 530 1110 tai asiakaspal-
velu@maanmittauslaitos.fi
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Lisätietoja tonteista ja rakentamisesta

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä tutustua tonttiin ja tontin kaa-
vamääräyksiin 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 B = Tavanomainen rakennussuun-
nittelutehtävä. Sähköisessä tonttipalvelussa sama tieto löytyy tontin tie-
doista.

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.

Länsi-pohjoinen alue
Tiina Hosio puh. 040 541 7684 tai tiina.hosio@turku.fi
Evi Suominen puh. 044 907 4785 tai evi.suominen@turku.fi

Yleistä

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.

Paattinen

Tontit sijaitsevat Paattisten keskustan alueella. Tonteilta on matkaa Turun
keskustaan noin 19 km. Palvelut, ala-koulu, kaksi päiväkotia, kirjasto, neu-
vola, kuntosali, Paattisten aluetalon vuokrattava allastila ja lähikauppa ovat
kaikki alle kilometrin päässä tonteista.
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Tanhukaari 10 ja 12

Tontit ovat 1.3.1986 voimaan tulleen asemakaavan Paattinen 1/1984 mukai-
sia erillispientalojen tontteja (AO-2). Asemakaavan mukaan tonteille on
mahdollista rakentaa kaksikerroksinen asuinrakennus, kaavamerkintä II
osoittaa rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tonteille saa rakennusoikeuteen kuuluvana rakentaa erillisen talousraken-
nuksen. Talousrakennus voidaan sijoittaa merkityn rakennusalan ulkopuo-
lellekin ottaen huomioon sen, mitä on sanottu asemakaavamääräysten
1§:ssä etäisyyksistä naapurin tonttiin nähden.

Pääasiallisesti maanpäällistä kellaria ei saa rakentaa 2-kerroksisiin asuinra-
kennuksiin.

Korttelialueella on käytettävä harjakattoa. Katon kaltevuuden on oltava vä-
hintään 1:2,5, kuitenkin enintään 1:1,5.

Tonttien kadunpuoleiselle rajalle on istutettava pensasaita.

Katso tarkemmin rakentamisen ohjeistus asemakaavamääräyksistä.

Tanhukaari 12

Tontin Tanhukaari 12 kadunpuoleisen rajan tuntumassa sijaitsee ulkovalo-
kaapeli, jonka likimääräinen sijainti on osoitettu kartalla M 117/13.4.2022.

Kunnallistekniikka ja liittymismaksut

Kunnallistekniikka, vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot on kaupungin osalta
tonttien kohdalle valmiiksi rakennettu, mutta kunnallistekniikkaa ei ole tuotu
tontin rajalle. Tontin saajan pitää liittyä olemassa oleviin johtoihin kustan-
nuksellaan.

Vesihuollon liittymismaksuna peritään noin 5 000 – 8 200 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.

Sähköjen osalta alue kuuluu Caruna Oy:n alueeseen. Sähköt toimitetaan
asiakkaan tilauksesta ja toimitusaika-arvio on noin 1-4 kk. Sähköliittymä-
maksun suuruus on alkaen 2 640 euroa (liittymismaksu vyöhyke 1) tarvitta-
van pääsulakkeen koosta riippuen. Liittymismaksun lisäksi tulevat liittymän
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varsinaiset rakentamiskustannukset. Tarkempia tietoja saa https://www.ca-
runa.fi/sahkoliittymat.

Nettiyhteyksistä voi kysyä Telian asiakaspalvelusta puh. 020 690 400 ja
siellä mainita Rakennusmaksukyselyn, niin he tutkivat kiinteän netin mah-
dollisuuden. Mobiilinetti 5 G on mahdollista saada tonteille, vaatii kuitenkin
ulkoantennin, jotta toimivuus olisi hyvä.

Maaperätutkimukset

Tontinsaajan on tehtävä tontille omalla kustannuksellaan maaperätutkimuk-
set perustamistapalausuntoineen ja pintavaaituksineen. Tutkimus maksaa
arviolta noin 1 500 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 luovutettavien tonttien alueella ei ole kairauksia tehty. Tonttien lähistöllä
olevat kairauspisteet on esitetty tonttikohtaisesti sähköisessä tonttipalve-
lussa kohdassa – Tietoa tontin maaperästä.

Lisätietoja

Lisätietoja tonteista antavat Ritva Tuomainen puh. 050 405 2688 ja Laura
Niemi puh. 040 668 4604.


