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Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisa-
tama) asemakaavan muutokseen nro 12270 merkityn ohjeellisen asun-
totontin (AK) 20070/2, asemakaavan muutokseen nro 12331 merkityt 
ohjeelliset asuntotontit (AK) 20828/2-3 ja asemakaavan muutoksen nro 
12331 alueelle sijoittuvan asuntotontin (AK) 20828/7 tai edellä maini-
tuista tonteista vastaisuudessa muodostettavat tontit lautakunnan mää-
räämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1       

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. 

2       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.
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Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3       

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4       

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason säänte-
lyä koskevia ehtoja.
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