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KAUPUNGINVALTUUSTON 8.6.2005 (141 §) VAHVISTAMIEN TÄYDENNYS- 
RAKENTAMISEN EDISTÄMISPERIAATTEIDEN SOVELTAMISOHJEET 
(KLK 13.12.2005) 
 
• Soveltamisala 

- kaupungin vuokratontit, jotka vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla 
*  pääsääntöisesti asuntotontit 

                    * perustetuista syistä muukin tontti; kun se on samalla vuokralaisella kuin  
   asuntotonttikin kuten autopaikkatontti, myymälätontti, yleisten rakennusten 
   tontti, muu alue (lisäalue puistossa) 

- ei taannehtivasti 
 
•  Lisärakennusoikeuden toteutus 

- pääsääntöisesti täydennysrakentamiselle kaavoitetaan ja muodostetaan uusi tontti, 
tontti vapautetaan kaupungin vapaaseen hallintaan vuokrasopimuksen muutoksella 
vuokralaiselle maksettavaa korvausta vastaan, kaupunki päättää asuntotuotannon 
rahoitus- ja hallintamuodon. 

- mikäli täydennysrakentaminen tapahtuu vuokratontin sisällä, kaupunki ja 
vuokralainen sopivat rahoitus- ja hallintamuodon keskenään. 

  
• Korvauksen laskemisohjeet 

- käsitellään kohdekohtaisesti: kaavamuutoksittain ja vuokrasopimuskohtaisesti 
- on kaavoituksen vuokratontille tuomasta kohtuullisesta nettoarvosta 1/3 

           * poikkeuksellisesti, kun täydennysrakentaminen ei tapahdu 
     kokonaisuudessaan vuokratontin sisällä, korvaus voi olla alle 1/3; 
     pienennetään kaupungin ja vuokralaisen hallinnassa olevien tontinosien 
     pinta-alojen suhteessa   

-    kohtuullinen nettoarvonousu 
*  lasketaan kaavoituksen vuokratontille tuoma kohtuullinen arvonnousu: 
    lisärakennusoikeuden määrä (k-m2) x kunkin alueen kohtuullinen käypä  
    hintataso 
 *  vähennetään arvonnousun aikaansaamiseksi tarvittavat kaupungin  
    virastojen ja laitosten kulut kuten johtojen siirrot, rakennusten purkamiset, 
    autopaikkajärjestelyt ja muut vastaavat kulut sekä vuokralaiselle korvattavat 
    vastaavat kulut   
*  arvonnousun oltava suurempi kuin täydennyskaavoituksen 
    korvausinvestoinnit 

- vuokralaisten yhdenvertainen kohtelu, yhtenäinen ja johdonmukainen käytäntö   
 

• Uudet vuokrasopimukset ja/tai nykyisten vuokrasopimusten muutokset  
- uusi vuokrasopimus: normaaliin tapaan kaupunginvaltuusto vahvistaa tontille 

vuokrausperusteet ja päättymisajan (50-60 v), kun rakennustyöt aloitetaan Klk 
vuokraa tontin ja muuttaa nykyisen vuokrasopimuksen kaavanmuutosta vastaavaksi 

- nykyisen vuokrasopimuksen tarkistaminen: tontin numerointi, pinta-ala, 
käyttötarkoitus ym. muutetaan kaavamuutosta vastaaviksi, jatketaan tarvittaessa 
vuokra-aikaa ja tehdään vuokrantarkistus lisärakentamisen osalta  



- mikäli nykyisen vuokrasopimuksen vuokra-aikoja joudutaan jatkamaan, 
lautakunnalla mahdollisuus johtosääntönsä nojalla jatkaa 30 vuodella 

2 (2) 
  

• Korvauksen maksaminen ja määrärahat 
- Klk päättää korvauksen suuruuden ja sen maksamisesta uuden tontin 

vuokraamisen tai nykyisen vuokrasopimuksen tarkistamisen yhteydessä 
- maksetaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä vuokralaiselle  
- tarvittavat määrärahat korvausten suorittamiseen esitetään Khlle kussakin 

tapauksessa erikseen 
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