
 

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvis- 
tamiseksi Honkasuon Perhosniityn asunto-, yhteispiha- ja autopaikkatonteille   

Liite 1  

Vuokrausperiaatteet  

Kaarela, Honkasuo, tontti 33358/2-4 ja 33357/2-10 sekä korttelit 33362 – 33365 ja 33367 - 
33368  

1  

Asuntotontti 33363/10 ja kortteleiden 33358, 33364 ja 33365 asuntotontit, jotka 
toteutetaan hintakontrolloituna asuntotuotantona, vuosivuokrat esitetään 
määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
asuinrakennustonttien (A) osalta 28 euroa (nykyarvo 549 €), pientalotonttien (AP) 
osalta 30 euroa (nykyarvo 588 €) ja kaupunkipientalotonttien (AP-1) osalta 28 
(nykyarvo 549 €). 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulko-  
puolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.  

 

2  

Kortteleiden 33367 ja 33368 asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana asuinrakennustonttien (A) osalta 28 
euroa (nykyarvo 549 €) sääntelemättömän asuntotuotannon osalta. 

Hitas-omistusasuntotuotantona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) asumis-  
oikeusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-  
asuntotuotantona toteutettavien kortteleiden 33367 ja 33368 asuntotonttien (A) 
vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana  
24 euroa (nykyarvo 470 euroa).  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulko-  
puolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.  
 
Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien myymälä-, liike-, toimisto- tai työtilojen 
sekä julkisten palvelutilojen osalta vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana päivittäistavarakauppaa palvelevien tilojen 
osalta 28 euroa (nykyarvo 549 €) ja muiden tilojen osalta 14 euroa (nykyarvo 274 €) 
vastaten elinkustannusindeksin pistelukua 100 indeksisarjassa "lokakuu 1951 = 
100". 

Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

 

3  

Autopaikkojen korttelialueiden (LPA) tonttien 33365/1, 33368/1 ja 33368/5 
vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliö-  



metrihintana yhtä (1) euroa (nykyarvo 19,60, ind. 10/2018).  

4  

Yhteispihatonttien (AH) 33365/2 ja 33368/6 vuosivuokrat määrätään pitäen  

perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100  

vastaavan tonttineliömetrihintana 1 euroa (nykyarvo 19,60, ind. 10/2018).  

5  

Edellä mainitut tontit vuokrataan korkeintaan 31.12.2080 saakka.  

6  

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien, yhteispihatonttien ja auto-  
paikkatonttien vuokrausehtoja sekä viranhaltijan mahdollisesti päättämiä  

lisäehtoja.   
 


