TONTINHAKUOHJE LOUNATUULI
NAANTALI

HAETTAVAT TONTIT JA HAKUMENETTELY
Myytävänä tai vuokrattavana on kaupungin omistamat 16 omakotitonttia, 5 vapaa-ajan tonttia sekä
4 tonttia useamman asunnon yhtiömuotoiseen rakentamiseen.
Naantalin asuntomessualueen tontteja haetaan naantali.fi-verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai palauttamalla kirjallinen hakemus kaupungintalon kirjaamoon. Hakulomakkeen liitteenä
tarvitaan vähintään hankekuvaus sekä ideatason luonnoksia, jotka tulee tehdä ensisijaisesti yhdelle
tontille. Lisäksi hakijalta pyydetään perusteluja sille, miten rakennushanke ilmentää Naantalin asuntomessujen rakentamisen teemoja. Tärkein teema on saariston luonnon kunnioittaminen rakentamisessa ja se on otettava huomioon kaikissa suunnitelmissa. Hakijalta tiedustellaan myös taloteknisiin
ratkaisuihin ja hankkeen mahdollisiin yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita.
Asuntomessutoimikunta valitsee rakentajat laaturyhmän esityksen pohjalta. Asuntomessutoimikuntaan ja laaturyhmään kuuluu edustajia Naantalin kaupungin viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä
sekä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen henkilöstöstä.

Lounatuulen tontteihin voi tutustua Naantalin karttasovelluksessa. Karttasovelluksessa on esillä tonttien hinnat sekä tarkemmat yksityiskohdat.

529-124-12-1

60 500 €

529-124-12-2

56 500 €

529-124-12-3

60 500 €

529-124-12-4

60 500 €

529-124-12-5

58 500 €

529-124-11-1

62 700 €

529-124-6-1

252 000 €

529-124-5-1

500 000 €

529-124-10-3

40 500 €

529-124-10-4

40 500 €

529-124-7-1

80 500 €

529-124-9-1

188 500 €

529-124-10-5

40 500 €

529-124-10-6

93 500 €

529-124-7-2

70 500 €

529-124-8-2

529-124-7-3

253 000 €

45 500 €

529-124-7-4

42 500 €

529-124-7-5

42 500 €

529-124-7-6

50 500 €

529-124-16-2

24 000 €

529-124-16-4

24 000 €

529-124-16-1

25 000 €

529-124-16-3

24 000 €

529-124-16-5

25 000 €

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN
Tonttien hakuaika on 15.8.–31.10.2019. Tonttia haetaan
ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella:
www.naantali.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuntomessut-naantalissa-2022
Myös paperisen hakemuksen voi toimittaa joko postitse
tai henkilökohtaisesti. Kuoreen lisätään merkintä: Tonttihakemus asuntomessualueelle: Naantalin kaupunki,
Kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali.
Mikäli hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti, sen voi
jättää liitteineen suljetussa kuoressa Naantalin kaupungintalon (Käsityöläiskatu 2, Naantali) kirjaamoon arkisin
klo 9–15 välisenä aikana. Sekä sähköisten että paperisten
hakemusten tulee olla perillä torstaina 31.10.2019 klo
23.59 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei
voida ottaa huomioon. Huomioithan postinkulun vaatiman ajan ja kaupungintalon kirjaamon aukioloajat
hakemusta jättäessäsi. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakuvaiheessa hakijoiden yhteystietoja ei
luovuteta ulkopuolisille.
Hakulomakkeella haetaan yhtä ensisijaista ja kolmea
vaihtoehtoista tonttia. Suositeltavaa on, että hakemukseen nimetään kaikki vaihtoehtoiset tontit. Hakemuksessa kysytään hakijan taustatietoja ja arviointia varten
luonnostason suunnitelmia talosta (alustavat asema-,
pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) päätonttivaihtoehdolle esitettynä. Suunniteltaessa rakennusten sijoittelua tonteille on konsultoitava kaupungin sopimusarkkitehtia maaston haasteellisuuden takia (yhteystiedot
löytyvät tämän dokumentin lopusta). Lisäksi pyydetään
kirjallinen selostus rakentamisen teemojen ilmentämisestä sekä pihan keskeisistä ideoista ja suunnitteluperiaatteista.
Myös muuta aineistoa, kuten havainnekuvia ja mallinnuksia, voi halutessaan lisätä hakemukseen. Messualueen
tontteja voivat hakea yksityiset henkilöt ja yritykset.
Hakemuksia käsittelevä laaturyhmä pidättää itsellään
oikeuden pyytää täydennyksiä hakemukseen.
Rakentajien valinta pyritään tekemään 31.12.2019 mennessä ja hakijoihin ollaan yhteydessä tammikuussa 2020.

Suunnitelmien
laatu
Valinnassa arvioidaan
kokonaisuutta, joka
käsittää sekä rakennusten arkkitehtonisen
laadun ja kiinnostavuuden että
rakentamisen
teemojen
ilmentämisen.
Lounatuulen tärkein
teema on saariston
luonto.
Suunnitelmien sisältöä
ja laatua
arvioidaan myös
suhteessa alueen
rakentamistapaohjeeseen.

RAKENTAMISEN TEEMAT
Saariston luonto
Saariston luonto on ainutlaatuinen ja tavoitteenamme on säilyttää se mahdollisimman hyvin. Saaristolaiset ovat osanneet rakentaa luontoa kunnioittaen ja haluamme jatkaa tätä perinnettä. Toivomme
ratkaisuja, jotka sopivat mahdollisimman hyvin rakennuspaikkaansa, ja ilmentävät luontevaa asumista lähellä luontoa.
Olemassa olevien kalliomaastojen huomioiminen ja hyödyntäminen suunnittelussa ovat tärkeä
tavoitteemme. Myös pihasuunnittelussa on huomioitava alueella jo kasvava kasvillisuus. Tavoitteena
on luonnonmukaiset ja samalla helppohoitoiset ja viehättävät piharatkaisut.
Kallion muodot ja luontoarvojen huomioiminen ovat olleet alueen suunnittelussa keskeisellä sijalla.
Kallion muodot on otettu huomioon jo asemakaavassa. Alueen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa
alueen pienipiirteiset kallionmuodot hyödynnetään mahdollisimman kauniisti, jotta ne luovat alueelle yksilöllisen ilmeen.
Meren läheisyyden voi aistia, ja lisäksi se mahdollistaa monenlaiset vapaa-ajan viettotavat. Yksi
kauneimmista saaristoista on käden ulottuvilla. Meren äärellä asuminen ilmentää luonnonläheistä
elämäntyyliä.

Innovatiiviset energiaratkaisut
Innovatiiviset energiaratkaisut tarkoittavat miellyttävää ympäristöystävällistä asumista, ja samalla
paremman ympäristöperinnön jättämistä tulevaisuuden sukupolville. Ne tarkoittavat myös sijoittamisen arvoisia ja arvonsa säilyttäviä koteja, ja hyviä valintoja luonnon ja itsemme hyvinvointiin.
Tavoitteena on luoda alueellisia energiaratkaisuja ja erilaisia rakennuskohtaisia toteutuksia, joilla
saavutetaan erityisen matala alueellinen energiankulutuksen taso. Päämääränä on myös, että
integroitujen energiaratkaisujen tuomat kokonaishyödyt siirtyvät asukkaalle täysimääräisinä.
Energiaratkaisujen tavoitteena on pienentää asumisen kustannustason nousuriskejä ja tukea omavaraisuutta.
Alueelle toteutetaan yhtenäisiä, älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat alueellista
ratkaisujen hallintaa ja hyötykäyttöä myös tulevaisuuden energianhallinnassa. Alueella ja messukohteissa tullaan suosimaan erilaisia ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, myös hybridiratkaisuja.
Aurinkokaupungissa erityisesti aurinkoenergiaan liittyvät ratkaisut ovat ominaisia.

Terveellinen rakentaminen
Saariston raikas ulkoilma on oleellinen osa alueen viihtyisyyttä. Haluamme, että myös sisäilman osalta asuntomessualueelle toteutetaan laadukkaita, edistyksellisiä sisäilmaa toteuttavia rakentamisratkaisuja. Terveellinen rakentaminen tarkoittaa kestävää rakentamista, ja sen myötä sijoittamisen
arvoisia ja arvonsa säilyttäviä koteja.

Turvallisuus
Aluetta suunniteltaessa on erityisesti ollut tavoitteena asukkaiden viihtyvyys, joka itse asiassa on
oleellinen osa tätäkin rakentamisen teemaa. Autamme rakentajia ottamaan turvallisuuteen liittyvät
asiat huomioon jo suunnittelusta ja rakentamisesta lähtien.
Turvallisuusajatteluun liittyy muun muassa paloturvallisuus, tapaturmien ennaltaehkäisy esimerkiksi materiaalivalintojen ja valaistuksen suunnittelun avulla, vesivahinkojen ennaltaehkäisy ja esteettömyys. Päämääränämme on turvallisuuskulttuuri, jossa asukkaat osaavat toimia oikein havaitessaan
jonkin epäkohdan. Turvalliseksi suunniteltu, rakennettu ja koettu ympäristö on myös viihtyisä.

ASEMAKAAVA JA RAKENNUSTAPAOHJE
Asemakaavaa täydentävät rakentamistapaohjeet ohjaavat rakennussuunnittelua ja rakentamista
siten, että alueesta muodostuu viihtyisä, sopusuhtainen ja omaleimainen kokonaisuus, joka ottaa
huomioon saaristoluonnon ja asuntomessualueen erityispiirteet. Rakentamistapaohjeeseen ja asemakaavamääräyksiin tulee tutustua huolellisesti jo tontinhakuvaiheessa. Molempiin voit tutustua
osoitteessa www.naantali.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuntomessut-naantalissa-2022/rakentaminen.

Lounatuuli
nauraa ja
meri kuiskii
Kotikulmiasi ympäröi meri, joka tarjoaa
upean koskemattoman
luonnon lisäksi
rajattomasti vapaa-ajan
mahdollisuuksia.

VALINNAN JÄLKEEN
Hakijat saavat tiedon varauspäätöksestä tammikuussa 2020. Naantalin kaupunki tekee tontin
varauspäätöksen asuntomessutoimikunnan käsittelyn jälkeen. Mikäli hakija hyväksyy ehdotetun
tontin, tulee hakijan maksaa tontinvarausmaksu. Varausmaksujen hinnat ovat AO-tontilta 5 000 €,
AP-tontilta 20 000 € ja RA-tontilta 3 000 €, jotka hyvitetään tonttikaupan kauppahinnassa tai tontinvuokrasopimuksen vuosivuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kauppa/vuokraus raukeaa
kaupungista johtumattomista syistä. Varausmaksun jälkeen allekirjoitetaan kauppakirja tai vuokrasopimus sekä monikantasopimus. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään
kaupantekotilaisuudessa. Monikantasopimuksella sopijapuolet (tontin ostaja/vuokraaja, Osuuskunta
Suomen Asuntomessut, Naantalin kaupunki) sopivat muun muassa tontin rakentamisesta ja sen
käyttämisestä Asuntomessuilla näyttelytarkoituksiin.
Tämän jälkeen tontin haltija voi viimeistellä suunnitelmiaan, ja toimittaa valmiit suunnitelmat laaturyhmän hyväksyttäväksi keväällä 2020. Tämän jälkeen rakentaja voi hakea rakennuslupaa Naantalin
kaupungilta tekemällä sähköisen rakennuslupahakemuksen Lupapiste-palvelun kautta. Rakentaminen voi alkaa syyskuussa 2020.

ASUNTOMESSUJEN TAVOITTEET
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen yleishyödyllinen tehtävä on auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin. Suomen Asuntomessut edustaa
kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti asukkaan näkökulmaa. Messut esittelevät rakentamiseen ja
asumiseen liittyvää tutkimusta, sen tuloksia ja käytännön sovelluksia näyttäen hyvää esimerkkiä ja
konkreettisen vision hyvästä asumisesta niin alan ammattilaisille kuin kuluttajillekin.
Suomen Asuntomessujen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.asuntomessut.fi.

LOUNATUULI

Lisätietoja tonttihausta ja asuntomessualueesta:
naantali.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuntomessut-naantalissa-2022
Tavoitat meidät myös sähköpostitse asuntomessut@naantali.fi
Asuntomessujen yleiset asiat, tonttihaku ja sopimukset:
Projektipäällikkö Timo Tirri, p. 050 410 4005,
timo.tirri@naantali.fi
Projektikoordinaattori Nina Hietala, p. 044 772 5726,
nina.hietala@naantali.fi
Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Rakennustapaohjeet:
Konsultoiva sopimusarkkitehti Paula Markkula, arkkitehti SAFA
AD.CE Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 49, 20100 Turku
p. (02) 252 2252, 040 539 0625
adce@co1.inet.fi
Konsultoiva sopimusarkkitehti Pia Sabelström, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy
Linnankatu 49, 20100 Turku
p. 040 596 7655
pia.sabelstrom@arksabel.fi
Asemakaava:
Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, p. 044 417 1229
oscu.uurasmaa@naantali.fi
Rakennusluvat:
Rakennustarkastaja Markku Aro
Naantalin kaupunki, tekniset palvelut
PL 43, 21101 Naantali
p. 050 464 9911
markku.aro@naantali.fi
rakennusvalvonta@naantali.fi

Tervetuloa
messutoimistoomme
kaupungintalolle!

