Hakemus nro (Ohjausryhmä täyttää)

TONTTIHAKEMUS
Hakuaika 7.2.2012–15.3.2013
Tyhjennä lomake

Hakemukset palautetaan kirjekuoressa 15.3.2013 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Rakennusvalvonta, PL38, 90015 Oulun kaupunki
Kuoreen merkintä ”Tonttihakemus Resca-pilottialueelle”
Hakemuskirjekuoren voi myös palauttaa suoraan rakennusvalvontaan vastaanottotiskille
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti pilottialueen ohjausryhmässä.
Hakuvaiheessa hakijoiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tonttia haetaan tällä hakulomakkeella. Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet siten, että liitteiden oikeaan
yläkulmaan on merkitty liitenumero selvästi. Puutteelliset hakemukset voidaan jättää käsittelemättä.
Liite 1. Hankesuunnitelma
- idea-/luonnoskuvat: asema-, pohjapiirros, julkisivut, lämmitysjärjestelmän periaatekuva,
rakennukseen tulevat uusiutuvan energian laitteistot, tarvittaessa muita selventäviä havainnekuvia jne.
Liite 2. Rakennushankkeen alustava aikataulu
- HUOM. Rakentaminen voidaan aloittaa kunnallistekniikan valmistuttua, aikaisintaan
syyskuussa 2013
Liite 3. Rakennushankkeen alustava rahoitussuunnitelma
Liite 4. Laskelmat (ks. Tontinhakuopas, http://bit.ly/hiukkavaara)
- lämpöhäviöiden tasauslaskenta, E-luvun määritys, A/V-luku, Tilankäytön tehokkuusluku
Olen tutustunut pilottialueen asemakaavaan, rakentamistapaohjeisiin, tontin valintakriteereihin sekä
teknisen lautakunnan päätökseen. Niissä esitetyt linjaukset vastaavat tavoitteitani, ja tulen toteuttamaan
hankkeen niiden mukaisesti, mikäli hakemukseni johtaa tonttivaraukseen.
Olen sopinut alustavasti yhteistyöstä hakemuksessa esittämieni yhteystyökumppaneiden kanssa.
Minua / yritystäni saa käyttää pilottialueen tiedotuksessa ja markkinoinnissa, mikäli hakemukseni johtaa
tonttivaraukseen.
Sitoudun siihen, että rakennettavassa kohteessa voidaan tehdä erillisten hankkeiden mittauksia liittyen
uusiutuvan energian hybridiratkaisuihin, rakenteiden toimivuuteen, energian tuottoon sekä
taloautomaation seurantaan. Kaikkien kohteiden minimivaatimus on, että yritys teettää rakennukseen
tiiveysmittauksen, lämpökuvauksen sekä Oulun rakennusvalvonnan mukaisen
kosteudenhallintasuunnitelman edellyttämät kriittiset kosteusmittaukset. Kaikkien kohteiden E-luvun
kehitystä seurataan suunnittelusta toteutukseen erillisellä ohjelmalla.
Vakuutan tässä hakemuksessa esittämäni tiedot oikeiksi. Sitoudun toteuttamaan kohteen tonttihaun,
tontinvaraus- ja tontinluovutusehtojen mukaisesti hyvää rakennuttamis- ja rakentamiskäytäntöä noudattaen.
Sitoudun tontin varatessani käyttämään hakemuksessa esittämiäni yhteistyökumppaneita ja toteuttamaan
hankkeen keskeiset ideat ja innovatiiviset ratkaisut. Sitoudun siihen, että tässä hakemuksessa esittämäni
hankkeen tiedot eivät oleellisesti tule poikkeamaan hankkeen toteutuksessa tai hyväksytän muutokset
pilottialueen ohjausryhmässä.
Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

1
Hakijan
tiedot

1.1 Hakijana yritys tai yhteisö
Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö
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Toimiala
Y-tunnus
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti ja Internet-sivut
Edellisen tilikauden liikevaihto
2
Haettava
tontti

Haen ensisijaisesti
AO tonttia

AO-7 tonttia

AP-3 tonttia

Ohje: Kirjoita listaan 1 - 3 mieleistäsi tonttia siten, että vaihtoehdoista ensisijainen
(1.), toissijainen (2.) tai kolmas (3.) vaihtoehto. Usean vaihtoehdon esittäminen ei
ole pakollista, mutta suositeltavaa.
Korttelinumero/tonttinumero, osoite
1.
2.
3.
Haluan myös osallistua kaikkien muiden vastaavien tonttien
arvontaan, jos en saanut haluamaani tonttia
2.1 Lisätietoja (esim. syy tonttivalintaan tai hakijalle tärkeät tontin ominaisuudet)

3
Toteutustapa
Rakennushakijayritys
hankkeen
muu, mikä
perustiedot
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taloteollisuus

urakointi (KVR)

Talo tulee
omaan käyttöön

myyntiin

tiedossa olevalle asukkaalle

muu, mikä
Talon lämmitysmuoto
bioenergia

maalämpö

sähkö

muu, mikä
Laajuus (asuinpinta-ala ja muut tilat)
asunto

m2

autosuoja

m2

vihertila
varasto
m2
m2
Kustannusarvio (mahdollisia alennuksia tai oman työn hintaa alentavaa vaikutusta
ei huomioida)
€
3.1 Hankkeen keskeinen idea ja yleiset suunnitteluperiaatteet

3.2. Rakenne, materiaalit ja järjestelmät
(täytetään ne, mitkä ovat tiedossa tai oleellisia)
Pääasiallinen runkorakenne ja –materiaali
Pääasialliset julkisivumateriaalit

Lämmitysjärjestelmä

Taloautomaatiojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmä

Muuta

Kerrosluku

4
Suunnittelijat ja
yhteistyökumppanit

4.1 Pääsuunnittelija
Nimi
Yhteystiedot
Tutkinto
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Internet-sivut
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi

4.2 Rakennussuunnittelija (täytetään mikäli on eri kuin pääsuunnittelija)
Nimi
Yhteystiedot
Tutkinto

Internet-sivut
Tutkinnon suorituspaikka ja vuosi

4.3 Muut suunnittelijat (jos ovat tiedossa)
Rakennesuunnittelu
Lvi
Sähkö
ICT/automaatio
Muut (Esim. rakennusfysiikka)

4.4 Muut yhteistyökumppanit, rakennusliikkeet, osatoimittajat,
laitevalmistajat ym. (jos ovat tiedossa)
Yritys / taho
Toimiala / toiminnan luonne
Yritys / taho
Toimiala / toiminnan luonne
Yritys / taho
Toimiala / toiminnan luonne
Yritys / taho
Toimiala / toiminnan luonne

5
Hankkeen
kiinnostavuus

5.1 Kuinka rakennushanke ilmentää pilottialueelle valittuja teemoja?
Uudet innovatiiviset ratkaisut

Energiatehokkuus ja valmius nollaenergiatasolle tulevaisuudessa

Energia-arkkitehtuuri ja rakenteiden toimivuus

Automaatio- ja hybridijärjestelmien yhteistoimivuus

5.2 Miksi tämä hanke olisi erityisen sopiva pilottialueelle?

5.3 Liittyykö hankkeeseen mahdollisesti tutkimushankkeita,
koerakentamista tai vastaavia, jos niin mitä?
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6
Liitteet

Hakemukseen liitteet
Liite 1. Hankesuunnitelma
idea-/luonnoskuvat: asema-, pohjapiirros, julkisivut, leikkaus, piha jne.
Liite 2. Rakennushankkeen alustava aikataulu
Liite 3. Rakennushankkeen alustava rahoitussuunnitelma
Liite 4. Laskelmat
Muut mahdolliset liitteet
-

