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§ 235
Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet
HEL 2012-007240 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 36. kaupunginosan
(Viikki, Viikinmäki) korttelin nro 36110 tontin nro 12 lautakunnan
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2070 seuraavin ehdoin:
1
Asuintontin (A) 36110 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.
2
Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.
Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokraa.
3
Jos tonteille rakennettavien uudisrakennusten rakentamiseen
myönnetään valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä, peritään
asuintilaa vastaavasta osasta tontin vuosivuokraa 80 prosenttia siltä
osin kuin valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä on myönnetty
(ARA-alennus).
ARA-alennus myönnetään kuitenkin vain siltä ajalta, jolloin tontille
rakennettavien asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn
lainan perusteella korkohyvitystä.
4
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja,
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
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1
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Sijaintikartta
Ote asemakaavasta

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki) korttelin nro
36110 tontin nro 12 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen
31.12.2070 seuraavin ehdoin:
1
Asuintontin (A) 36110 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.
2
Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.
Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokraa.
3
Jos tonteille rakennettavien uudisrakennusten rakentamiseen
myönnetään valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä, peritään
asuintilaa vastaavasta osasta tontin vuosivuokraa 80 prosenttia siltä
osin kuin valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä on myönnetty
(ARA-alennus).
ARA-alennus myönnetään kuitenkin vain siltä ajalta, jolloin tontille
rakennettavien asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn
lainan perusteella korkohyvitystä.
4
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja,
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
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Esittelijä
Varauspäätös ja vuokraukset
Viikinmäen tontti 36110/12 on varattu asuntotuotantotoimikunnalle
valtion tukemien korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen suunnittelua
varten 31.12.2013 saakka. Tontille on tarkoitus toteuttaa yhteensä 50
asuntoa.
Tontti on vuokrattu lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten
1.6. - 30.11.2012, joten vuokrausperusteiden vahvistaminen
pitkäaikaista vuokrasopimusta varten on ajankohtaista.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 36110/12 kuuluu
asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin rakennusoikeus on
3800 k-m² ja korkein sallittu kerrosluku 4, eli tontille voidaan rakentaa
kerrostalo.
Asuinrakennusten korttelialueella saa rakennusten katutasoon sijoittaa
liiketilaa ja julkisia palvelutiloja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevia tiloja.
Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä
enintään 20 % sallitusta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- yms. tiloja
asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin ja talousrakennuksiin.
Askartelu-, kerho- ja vastaavaa tilaa on rakennettava 1,5 % tontin
kerrosalasta.
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat esityksen liitteenä 1 ja 2.
Ehdotetut vuokrausperusteet
Tontille 36110/12 ehdotetaan vuokrausperusteet, joiden mukaan
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.
Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.
Tontille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokraa.
Vuosivuokrasta perittäisiin 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille
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rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä.
Asuntotonttien vuosivuokrana peritään 4 % laskennallisesta hinnasta.
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on
n. 2,24 euroa/m²/kk ilman alennuksia ja valtion tukemassa tuotannossa
n. 1,79 e/kk/m².
Alueelta viime aikoina aikaisemmin luovutettujen tonttien
vuokrausperuste on ollut sama kuin nyt ehdotettu.
Tontin vuokrasopimus ehdotetaan tehtäväksi 31.12.2070 saakka.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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2

Sijaintikartta
Ote asemakaavasta

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 811
HEL 2012-007240 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki) korttelin nro
36110 tontin nro 12 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen
31.12.2070 seuraavin ehdoin:
1
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Asuintontin (A) 36110 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.
2
Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.
Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokraa.
3
Jos tonteille rakennettavien uudisrakennusten rakentamiseen
myönnetään valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä, peritään
asuintilaa vastaavasta osasta tontin vuosivuokraa 80 prosenttia siltä
osin kuin valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä on myönnetty
(ARA-alennus).
ARA-alennus myönnetään kuitenkin vain siltä ajalta, jolloin tontille
rakennettavien asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn
lainan perusteella korkohyvitystä.
4
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja,
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.05.2012 § 329
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Kiinteistökartta H5 S4, Henrik Lättiläisen katu 12
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Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan vuokraamaan 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki)
korttelin nro 36110 tontti nro 12 lautakunnan määräämästä
ajankohdasta alkaen 31.12.2070 seuraavin ehdoin:
1
Asuintontin (A) 36110 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.
2
Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.
Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokraa.
3
Jos tonteille rakennettavien uudisrakennusten rakentamiseen
myönnetään valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä, peritään
asuintilaa vastaavasta osasta tontin vuosivuokraa 80 prosenttia siltä
osin kuin valtion asuntolainaa tai valtion korkohyvitystä on myönnetty
(ARA-alennus).
ARA-alennus myönnetään kuitenkin vain siltä ajalta, jolloin tontille
rakennettavien asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn
lainan perusteella korkohyvitystä.
4
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja,
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
Lopuksi lautakunta toteaa, että Viikinmäen tontilla 36110/12 on
käynnistymässä Asuntotuotantotoimiston hanke korkotukilainoitettujen
vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Tontille on tarkoitus toteuttaa
yhteensä 50 asuntoa. Esitettyjen vuokrausperusteiden mukaan
nykyhintatasossa laskettu kerrosneliömetrihinta on asuintontille
559 euroa ja maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin
on n. 2,24 euroa/m²/kk ilman alennuksia ja valtion tukemassa
tuotannossa n. 1,79 e/kk/m².
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