PIENTALOTONTTIHAKEMUS

kortteli

1. HAETTAVA TONTTI

tontti

Ensisijaisesti haettava tontti 1.

Kiinteistötunnus: 529 - 124

-

-

Vaihtoehtoiset tontit
etusijajärjestyksessä

2.

Kiinteistötunnus: 529 - 124

-

-

3.

Kiinteistötunnus: 529 - 124

-

-

4.

Kiinteistötunnus: 529 - 124

-

-

Haettavan tontin luovutusmuoto:

osto

vuokraus

Tontinkäyttösuunnitelma tehdään ensisijaiselle tontille.
Messujärjestäjät voivat tarjota hakijalle myös muita kuin hakemukseen merkittyjä tontteja.
2. HAKIJAN/HAKIJOIDEN HENKILÖTIEDOT
Hakijana yksityishenkilö/-henkilöt:
Sukunimi ja etunimet:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Sukunimi ja etunimet:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Hakijana yritys/yhtiö
Hakija:
Y-tunnus:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Sähköpostiosoite:
3. RAKENNUSHANKKEEN PERUSTIEDOT
Toteutustapa:


1

omatoiminen
pientaloteollisuus

Puhelinnumero:
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urakointi

Talo tulee:
Messuryhmä täyttää





omaan käyttöön
tiedossa olevalle asukkaalle
myyntiin
vuokrattavaksi

Tietoja kohteesta
Messuryhmä täyttää
Asunnon koko k-m2
Autopaikat kpl


Josta talli tai katos kpl

Asuntojen lukumäärä
Rakennusten lukumäärä

Kustannusarvio: (mahdollisia alennuksia tai oman työn hintaa alentavaa vaikutusta ei tähän lasketa)
_______________________euroa

Rakentamisen aloitusaika:
________________________
4. RAKENNE, MATERIAALIT JA JÄRJESTELMÄT
(täytetään ne, mitkä ovat tiedossa ja oleellisia)
Messuryhmä täyttää
Pääasiallinen runkomateriaali ja –rakenne

Kerrosluku
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Pääasialliset julkisivumateriaalit ja värit

Lämmitysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmä

Muuta

Yksityishakija täyttää
Arvio omasta työn osuudesta hankkeessa
(työtehtävät ja aika-arvio)

Yrityshakija täyttää
Edellisen tilikauden liikevaihto euroina

Pihan keskeiset ideat ja
suunnitteluperiaatteet
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Messuryhmä täyttää
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Messuryhmä täyttää

Muut keskeiset suunnitteluperiaatteet

5. SUUNNITTELIJAT JA YHTEISTYöKUMPPANIT JOS TIEDOSSA
Rakennus- ja pääsuunnittelutehtävien vaativuusluokka on vaativa. Tontin hakuvaiheessa
tulee nimetä pää- ja rakennussuunnittelijat. Myöhemmin valittavat suunnittelijat ja
suunnittelijamuutokset tulee hyväksyttää asuntomessujen projektipäälliköllä. Suunnittelijan
kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontaviranomainen maankäyttö- ja rakennuslain 120 f §:n
mukaan.
Messuryhmä täyttää
5.1. Pääsuunnittelija
Nimi
Yhteystiedot
Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi
5.2. Rakennussuunnittelija
Nimi
Yhteystiedot
Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi
5.3. Rakennesuunnittelija, jos tiedossa
Nimi
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Yhteystiedot

Messuryhmä täyttää

Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi
5.4 KVV-suunnittelija, jos tiedossa
Nimi
Yhteystiedot
Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi
5.5. IV- suunnittelija, jos tiedossa
Nimi
Yhteystiedot
Tutkinto
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi

6. HANKKEEN KIINNOSTAVUUS
Messuryhmä täyttää
Kuinka rakennushanke ilmentää Naantalin asuntomessuille valittuja rakentamisen
teemoja?

Saariston luonto

Energiainnovatiivisuus
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Terveellinen rakentaminen

Messuryhmä täyttää

Turvallisuus

Miksi tämä hanke on erityisen kiinnostava näyttelykohteena?

Liittyykö rakennusprojektiisi tutkimushankkeita tai useamman osapuolen
kehittämishankkeita?

7. LIITTEET
Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: (merkitse liitenumerot selvästi oikeaan yläkulmaan)
Liite 1. Luonnossuunnitelma: alustavat asema-, pohja-, leikkaus-, ja julkisivupiirustukset
Liite 2. Kuvaus hankkeesta (mitä halutaan?)
Liite 3. Muut mahdolliset liitteet
8. HAKIJOIDEN ALLEKIRJOITUKSET

 Olen tutustunut asuntomessualueen asemakaavaan ja rakentamistapaohjeisiin sekä
messurakentamiseen liittyvään monikantasopimukseen sekä tontinhakuesitteeseen.
Hyväksyn niissä esitetyt linjaukset ja tulen toteuttamaan hankkeen niiden mukaisesti, mikäli
hakemukseni johtaa tonttivaraukseen.
 Olen sopinut alustavasti yhteistyöstä hakemuksessa esittämieni yhteistyökumppaneiden
kanssa.
 Tiedotus ja markkinointi ovat oleellinen osa messuhanketta. Hyväksyn, että
rakennushankettani koskevia asioita saa käyttää asuntomessujen tiedotuksessa ja
markkinoinnissa yhteisesti asiasta sopimalla, mikäli hakemukseni johtaa tonttivaraukseen.
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 Yhteystietojani saa luovuttaa messurakentajille tuotteita ja palveluita tarjoaville
yrityksille markkinointitarkoituksiin, mikäli hakemukseni johtaa tonttivaraukseen.
 Vakuutan hakemuksessa esittämäni tiedot oikeiksi. Sitoudun toteuttamaan
rakennushankkeen tontinluovutusehtoja ja asuntomessujen aikatauluja hyvää
rakentamistapaa noudattaen.
 Sitoudun siihen, että tässä hakemuksessa esittämäni hankkeen tiedot eivät oleellisesti tule
poikkeamaan hankkeen toteutuksesta tai hyväksytän muutokset kirjallisesti asuntomessujen
projektipäälliköllä. Sitoudun tonttivarauksen yhteydessä allekirjoittamaan
monikantasopimuksen.
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Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

