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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS VIINIKKA-NEKALASSA 
          KATSAUS 5.12. 2019 
 

   
 
Tonttien vuokrasopimusten uusimiseen liittyvät kysymykset ovat aika ajoin nousseet esiin lähinnä 
uutisointeina yksittäisiin tontteihin kohdistuvista, aikaisempaan nähden jopa kymmenkertaisista 
vuokrankorotuksista. Muiden asiaan liittyvien kysymysten käsittely, kuten uusimisten määrät ja erittelyt 
tonttityypeille, kohdistuminen ja vaikutukset eri alueille ja asumismuotoihin, vaikutukset 
asumiskustannuksiin erilaisilla tonteilla, asiaan liittyvien rahavirtojen laskelmat jne. ovat toistaiseksi 
jääneet vaille tutkimusta, analysointia ja tiedottamista. Tampereella ei ehkä juuri siksi ole nähty myöskään 
vuokratonttikysymykseen liittyvää laajempaa keskustelua ja politiikkavaihtoehtojen pohdintaa. 
Yleisluontoisia esityksiä vuokrasopimusten uusimisesta on toki kuultu esimerkiksi omakotiyhdistysten ja 
omakotiyhdistysten keskusjärjestön kokousten yhteydessä ja kaupungin verkkosivuilla on asiaan liittyvää 
yleisinformaatiota. Asuinaluettaan ja omaa tonttiaan koskevien tietojen osalta asukkaat ovat kuitenkin 
olleet omaa vuokratonttiaan koskevien kaupungin ilmoitusten varassa, joita saadaan sitten kun 
vuokrasopimuksen uusiminen on jo aivan ovella. 
 
Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen kevätkokouksessa 16.4.2019 päätettiin, että omakotiyhdistyksen 
toimesta pyritään kokoamaan ja julkistamaan aikaisempaa yhdistyksen vuokratonttiselvitystä täydentävä 
katsaus sopimusuusintojen tilanteesta ja vaikutuksista tonttivuokralaisiin. Katsauksen lupautui laatimaan 
alueen asukas Pentti Siitonen (1). Nekalan alueen vuoden 2019 sopimusuusinnoista (uudet sopimukset 
voimaan pääosin 1.5.2019) oli jo keväällä 2019 mahdollista saada tietoja. Viinikan vuodelle 2020 
ajoittuvien sopimusten perusteista (uudet sopimukset voimaan pääosin 1.5.2020) tietoja on jouduttu 
odottamaan marraskuulle 2019, jolloin kaupunki vasta on alkanut tiedottaa tonttikohtaisesti uusista 
vuokraehdoista myös Viinikan alueella.  
_______________________________ 
(1) Pentti Siitonen on nykyisin eläkkeellä oleva DI (maanmittaus), joka on työurallaan toiminut 
yhdyskuntasuunnittelun ja maapolitiikan asiantuntijana, opettajana ja tutkijana. 
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KATSAUKSEN SISÄLTÖ 
Vuokratonttien sopimusten uusimiseen liittyy paljon erilaisia näkökohtia. Tähän katsaukseen on lyhyen 
yleisselostuksen ja yhteenvedon jälkeen koottu erityisesti Viiníkka - Nekalaa koskien tiiviitä tietopaketteja 
tonttivuokralaisen näkökulmasta kiinnostavista kysymyksistä. Käsittely toteutetaan oheisissa TAULUISSA 
seuraavasti: 
1) Millaisia politiikkavaihtoehtoja – millaista keskustelua uudelleenvuokrauksiin liittyy? 
 TALU I VAIKUTTAMISPYRKIMYKSIÄ TAMPEREEN TONTTIPOLITIIKKAAN 
 TAULU II HELSINKI ESIMERKKINÄ KOHTUULLISTAMISTOIMISTA 
2) Miltä tonttien jälleenvuokraus määrällisesti näyttää suhteessa Tampereen uudisluovutuksiin? 

TAULU III  UUDELLEENVUOKRAUSTEN MÄÄRÄ VANHOILLA OMAKOTIALUEILLA 
3) Miten tonttivuokrat alueellamme on määritelty? 

TAULU IV  TONTTIVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN VIINIKAN JA NEKALAN ALUEELLA  
4) Millaisiin tonttivuokriin alueemme uudelleenvuokrauksissa on päädytty? 

TAULU V  UUDET TONTTIVUOKRAT NEKALAN ALUEELLA 
TAULU VI  UUDET TONTTIVUOKRAT VIINIKAN ALUEELLA 

5) Miltä uusien sopimusten tonttihinnat näyttävät suhteessa markkinahintoihin ja ARA- suosituksiin? 
 TAULU VII VUOKRAHINNOITTELUN VERTAILUT 
6) Millaisia rahavirtoja alueemme uudelleenvuokraukset synnyttävät kaupungin ja vuokralaisten näkökulmasta? 
 TAULU VIII VUOKRATONTTIEN RAHAVIRRAT VIINIKKA-NEKALASSA 
Kunkin taulun loppuun on yhteenvedoksi koottu joitakin HUOMAUTUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Katsauksen rajauksena todetaan, että tässä yhteydessä tarkastelu kohdistetaan pääosin ns. omakotitonttien 
tilanteeseen eli tarkastelussa ovat yhden perheen ja muutaman asunnon pientalot (kaavassa AP). Muut 
tontit kuten kerrostaloluontoiset, ryhmärakentamistyyppiset jne. tontit on rajattu pääosin tarkastelun 
ulkopuolelle. 
 
KATSAUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TIETOAINEISTOT 
Omakotiyhdistyksen tonttiselvitys 2017 ja sen jälkeiset toimet 
Keväällä 2017 Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen piirissä todettiin, että tonttien vuokrasopimusten 
uusiminen koskee lähivuosina hyvin suurta osaa asukkaista ja yhdistyksen jäsenistöstä. Asukkaat olivat 
asiassa kuitenkin pelkästään hajatietojen varassa ja siksi sopimusten uusimiseen liittyvä aineisto koottiin 
yhtenäiseksi tietopaketiksi VUOKRATONTTEJA JA TONTTIVUOKRIA. Selvitys vuokratonttikysymyksestä 
vuokrasopimuksia uudistettaessa Viinikan, Nekalan ja Jokipohjan alueilla. Syksyllä 2017 
vuokratonttiselvitys liitettiin Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen verkkosivulle kaikkien ulottuville. 
(katso http://www.viinikkala.fi/wp-content/uploads/2017/11/VN-Katsaus-150617.pdf ). 
 
Selvitys tehtiin tilanteessa, jolloin näköpiirissä oli sopimusten päättyminen Nekalassa 2019 ja Viinikassa 
2020. Selvityksen yhtenä pontimena oli myös ajatus siitä, että isot sopimusuusinnat välttämättä edellyttävät 
kaupungin taholta suurta aktiviteettia asiaan liittyvän tutkimuksen, poliittisen keskustelun käynnistämisen 
ja myös tiedottamisen osalta. Katsottiin, että selvitys voisi helpottaa omakotiyhdistystä jäsentämään 
näkökantojaan ja auttaa näiden esille saamista myös Tampereen kaupungin päätöksentekijöiden käsitellessä 
maapoliittisia linjavalintoja. Myös muiden osapuolten taholta on ollut vaikuttamispyrkimyksiä asunto- ja 
kiinteistölautakunnan maapolitiikan käsittelyihin. Näitä toimenpiteitä on eritelty TAULUSSA I. 
Omakotiväen kannanotoista voidaan nostaa esiin kaksi keskeistä teemaa: 
- Omakotivuokratonttien uudelleenvuokrauksen yhteydessä tonttien hinnoittelussa tulisi 
asumiskustannusten kohtuullisena pitämisen takia valita alhainen hintataso. 
- Koska kohtuullisenkin hinnoittelun tilanteessa 4% :n tuottovaatimus (vuokra) tonttipääomalle joka 
tapauksessa johtaa hyvin suuriin vuokrankorotuksiin esitettiin, että hintojen täysimääräiseen perimiseen 
luotaisiin siirtymäaika, joka hillitsee ja tasaa suuria äkkinäisiä vuokrankorotuksia ja asumiskustannusten 
nousuja.  
On tiedossa, että suuret vuokrankorotukset vanhoja tonttisopimuksia uudistettaessa eivät ole pelkästään 
tamperelainen ilmiö. Vastaavat uutiset ovat olleet esillä myös monissa muissa suurissa kaupungeissa (Oulu, Turku, 
Pori, Hämeenlinna ja Helsinki). Helsingissä asiaan on paneuduttu myös tutkimuksin ja politiikkavaihtoehtoja 
vertailevin analyysein. Esimerkkinä suurten vuokrankorotusten kohtuullistamisen mahdollisuuksista sisältää 
TAULU II, jossa on eritelty Helsingin kaupungin uudelleenvuokrauksiin liittyviä valintoja. 
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Kiinteistöjen perustiedot ja vuokrasopimusten uusimisen tietoaineistot  
Tampereen karttapalvelu toimii hyvin ja mahdollistaa yksityiskohtaisen pohjatiedon saatavuuden 
kiinteistökohtaisesti (kiinteistötunnukset, asemakaavatilanne, pinta-alatiedot, kiinteistön omistusluokka 
kunta/yksityinen jne.). Katso tarkemmin http://karttapalvelu.tampere.fi/ . Sopimusuusintojen päätösvastuu 
on delegoitu Tampereen kiinteistöjohtajalle. Kiinteistöjohtajan päätökset ovat julkisia (ilman 
henkilötietoja) ja olleet v. 2017 kesästä lähtien aina päätöksenteon jälkeen esillä Tampereen kaupungin 
verkkosivulla kohdassa Päätöksenteko Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset Esityslista- ja 
pöytäkirjahaku  http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI . Erityistapauksessa (mm. valitukset) sopimuksista päättää 
asunto- ja kiinteistölautakunta. Näyttää siltä, että ainakin osa vanhemmista kiinteistöjohtajan päätöksistä 
myöhemmin poistetaan verkosta.  
 
Vuokrapäätökset Nekalan 1.5.2019 alkavista uusista sopimuksista on tehty pääosin tammi-maaliskuussa 
2019 ja tuotu tiedoksi asunto- ja kiinteistölautakunnan alkuvuoden 2019 kokouksien lisäpykälinä (ns. 
viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus). Vuonna 2020 uusittavista Viinikan sopimuksista on vuokralaisille 
v. 2017 lähetetty ennakkoilmoitus, jossa uudet vuokraehdot luvataan ilmoittaa v. 2019 aikana. Ilmoituksia 
uusista vuokrahinnoista ym. ehdoista on alkanut saapua marraskuussa 2019. Vuokralaisen on määräpäivään 
mennessä ilmoitettava haluaako uusia sopimuksen. Vuokrapäätökset 1.5.2020 alkavista uusista 
sopimuksista tehtäneen alkuvuodesta 2020. 
 
Tämän tutkimuksen yhteydessä on listattu kaikki Viinikan ja Nekalan omakotitonttien lähtötiedot ja niihin 
on liitetty vuokratiedot. Kunkin tontin vuokratieto perustuu joko kiinteistöjohtajan vuokrapäätökseen tai 
perustontin arvoja lähtökohtana käyttävään laskentaan. Vuokratiedon perusteella on laskettu tonttien 
pääoma-arvo (tonttihinta) ja maapohjan yksikköhinnat (€/m2 ja €/k-m2). Tulokset on tässä katsauksessa 
koottu korttelikohtaisesti kunkin korttelin raja-arvoina. (TAULU V, Nekala 2019 ja TAULU VI, Viinikka 
2020) 
 
YHTEENETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
1) Vuokrasopimusten uudistamiskysymyksellä on ollut merkitystään pienempi painoarvo? 
Tampereen kaupunki on laatinut aika-ajoin strategia-asiakirjan maapolitiikan linjaukset (viimeksi nimeltään 
Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018- 2021), jonka toteutumista seurataan yleensä vuosikatsauksin.  
(https://www.tampere.fi/tiedostot/a/scUIe9NWl/Asunto_ja_maapolitiikan_linjaukset_2018_2021.pdf), 
Maapolitiikkastrategian valmistelu ja käsittely Tampereen organisaatiossa tuottaa kuitenkin pääosin hyvin 
pelkistetyn käsittelyaineiston ja lopputuloksen, joka ei sisällä mahdollisten politiikkavaihtoehtojen 
esittelyä, analyysiä, vaikutusten arviointeja tai perusteluja tehdyistä valinnoista. Erityisesti tonttien 
vuokrasopimusten ja omakotitonttien sopimusuusintojen problematiikka jää taustatietojen, analyysien ja 
myös luottamuselinten ja julkisen käsittelyn osalta varsin pinnalliseksi siihen nähden, että Tampereella 
pääasiallinen luovutusmuoto erityisesti omakotitonttien osalta on aina ollut vuokraaminen. Tämän 
selvityksen mukaan pelkästään pienen aluekokonaisuuden (Viinikka- Nekala) uusintavuokrausten määrä 
useamman vuoden aikana ylittää selvästi koko kaupungin uudisluovutusten vuotuismäärän. Vastaavasti jo 
pienen alueen vuokrauusintojen seurauksena liikkuu ”miljoonapotti” vuosittain. (TAULUT III ja VIII) 
 
2) Omakotiväen vaikuttamispyrkimykset – taistelua tuulimyllyjä vastaan  
Tampereen asianomaiset viranhaltijat eivät maapolitiikan päätösehdotuksissaan ole juurikaan nostaneet 
erilaisia vuokralaisten taholta esiin tuotuja vuokrauksen politiikkavaihtoehtoja päätöskeskusteluun. 
Myöskään vuokratonttikysymykseen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä tai analyysejä ei ole tuotu ainakaan 
julkisuuteen laadittua kerros- ja rivitalotonttien markkinahintaselvitystä lukuun ottamatta (tonttihintakartta). 
Ison vanhoihin pientaloalueisiin kohdistuvan uudelleenvuokrausbuumin osalta kaupungin linjaukset ja 
päätökset on käytännöllisesti katsoen tässä vaiheessa tehty. Näyttää siltä, että omakotiväki ei yrityksistä 
huolimatta päässyt juuri lainkaan vaikuttamaan vuokrahistoriansa ehkä suurimpaan muutokseen. Ainoa 
muutosta hiukan pehmentävä vastaantulo kaupungin taholta on ollut uusiin vuokrasopimuksiin sisällytetty 
omakotiväen tekemän ehdotuksen mukainen mahdollisuus vuokranmaksuun neljässä erässä aikaisemman 
kahden erän maksun vaihtoehtona. (TAULU I) 
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3) Kohtuullisuus tavoitteena - kovat markkinahinnat käytäntönä? 
Yleisesti on tiedossa, että 50 vuoden vuokrasopimusten aikana vanhat tonttivuokrat ovat jääneet indeksikorotuksista 
huolimatta jälkeen tonttimaan reaalisesta hintakehityksestä. Sikäli tonttivuokrien nousu sopimuksia uusittaessa 
yleensä ymmärretään. Kasvavalla kaupunkiseudulla kova kysyntä ja tarjonnan niukkuus nostavat asuntotonttien 
markkinahintoja voimakkaasti. Viranhaltijat perustelevatkin vuokrien jättikorotuksia sillä, että kunnalla on 
omakotitonttien uusintavuokrauksissa velvoite hinnoittelussaan noudattaa markkinahintoja. Tosiasia on kuitenkin, 
että kunnan ei katsota toimivan ns. kilpailullisilla markkinoilla silloin, kun kunta ostaa, myy tai vuokraa 
asuinkiinteistöjä kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä (kunnan maapolitiikkaa) 
hoitaessaan. Kaupungilla on siis vanhojen omakotitonttien uudelleenvuokrausten yhteydessä täysi 
mahdollisuus toteuttaa tonttien vuokraperiaatteensa haluamallaan tavalla. Esimerkin tästä tarjoavat 
Helsingin kaupungin asumiskustannusten kohtuullistamiseen tähtäävät valinnat. (TAULU II) 
 
Vuokratonttien hinnoittelun osalta Tampere on maapolitiikkansa yleistavoitteiksi linjannut seuraavaa (Asunto- ja 
maapolitiikan linjaukset 2018 – 2021, hyväksytty kv. 23.4.2018): ”Asuntotonttien uudelleenvuokrausten 
yhteydessä vuokran määrityksessä tavoitteena on markkinahintaa vastaava kohtuullinen käypä hinta”. 
Vuokratonttien hintojen yhteenveto osoittaa, että käytännön hinnoittelu pääosin osuu markkinahinnoittelua 
vastaavaan keskimääräisen maanhinnan haarukkaan eri alueilla. Julkaistu Tampereen markkinahintatutkimus jättää 
kuitenkin omakotitonttien hinnoittelun tulkinnanvaraiseksi. Markkinahintatutkimuksen mukaan rivitaloissa esille 
nouseva varsin suuri ero Viinikan ja Nekalan välillä on kuitenkin omakotitonttien vuokrahinnoittelussa tasoittunut. 
Joillakin alhaisen tehokkuuden tonteilla k-m2 kohden lasketut yksikköhinnat Viinikassa kuitenkin nousevat lähelle 
rivitalotonteille laskettua markkinahintaa. Asumiskustannuksia kohtuullistavaa eroa markkinahintoihin on vaikea 
havaita. (TAULU VII) 
 
4. Tuloja kaupungille – menoja vuokralaisille 
Vuokrasopimusten uusiminen merkitsee sitä, että keskimääräinen vuosittainen vuokra alueemme 
vuokratonteilla on uudistamisen jälkeen noin 3200 €/vuosi (vuokrat liikkuvat välillä 2400 – 5000 €/vuosi). 
Joidenkin yksittäisten tonttien vuokra Viinikassa nousee selvästi keskimääräishaarukan ylikin. 
Kokonaisuudessaan alueen 308 vuokratonttitalouden vuosittainen kaupungille kerryttämä vuokratulo on 
uudistuksen jälkeen noin miljoona euroa. 
 
Vuokralaisten kannalta uudet tonttivuokrat merkitsevät aikaisempaa olennaisesti suurempaa 
asumiskustannusta. Asiaan liittyvä käytännön todellisiin lukuihin perustuva esimerkkilaskelma osoittaa, 
että asumiskustannus kasvaa noin 1,5 -kertaiseksi ja tonttikustannuksen (tonttivuokran) osuus 
asumiskustannuksista uusien vuokrien johdosta nousee lähes 40 % osuuteen. Tätä voitaneen yleisesti ottaen 
pitää varsin suurena osuutena  asumiskustannuksista, eikä sen kohtuullisuutta ole vuokrien uudistamisen 
prosessissa tarkemmin analysoitu. (TAULU VIII) 
 
5. Sopimuskumppaneita vai vuokratorppareita? 
Tampereen kaupungin organisaatiota on vuokrasopimusten uudistamisen yhteydessä moitittu 
(lehtiartikkelien haastattelut) siitä, että sopimusten ehtoa uudelleenvuokrauksen ilmoittamisesta ei ole 
noudatettu. Sopimusmuotoilu (6§) on yleensä edellyttänyt 3 vuotta ennen sopimusten päättymistä 
ilmoitusta ja uusien ehtojen tiedottamista vuokralaiselle. Tästä ei sellaisenaan ole pidetty kiinni. 
Esimerkiksi Viinikan alueella ennakkoilmoitus kyllä annettiin 2017, mutta uusien vuokraehtojen 
ilmoittaminen on jäänyt, ainakin joillain tonteilla pitkälle joulukuuhun 2019. Uudet lainvoimaiset 
vuokrasopimukset saataneen vasta vähän ennen sopimuskauden katkeamista. Vuokralaisen näkökulmasta 
menettelyyn voidaan viitata ”torppariasetelmalla” siksi että kireän aikataulun johdosta vuokralaisen saattaa 
olla vaikea hoitaa tarvittavia toimenpiteitä, esimerkiksi vuokraoikeuden kirjaamismenettelyä ajoissa. 50-
vuoden vuokrasopimusten uusimisprosessia leimaa epätietoisuus, kiire ja hätäily. Tällainen ei oikein vastaa 
hyvää hallintotapaa tai on merkki organisaatiolle myönnetyistä liian vähistä resursseista. 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
VAIKUTTAMISPYRKIMYKSIÄ UUDELLEENVUOKRAUKSEN PERIAATTEISIIN TAULU I  
 
1. VUODEN 2016 LOPPU JA ALKUVUOSI 2017 
- Petsamon omakotiyhdistyksen piirissä laadittiin (Tre 19.2.2017 VN) vertailu eri kaupungeissa noudatettavasta 
tonttipolitiikasta ja Petsamon aluetta koskeva yhteenveto uusista tonttihinnoista 2016.  
- Petsamon omakotiyhdistys on käynyt neuvotteluja myös vuokraehtojen vuokran päättymisen yhteydessä 
noudatettavan menettelyn ja määräaikojen ongelmallisuudesta. 
- Petsamon omakotiyhdistys ehdotti, että tontinvuokran voisi maksaa kahden sijaan neljässä erässä. Lisäksi yhdistys 
ehdotti, ettei vuokraa korotettaisi kerralla vaan porrastetusti kymmenen vuoden aikana ja että vuokran 
määräytymisperusteet selvitettäisiin avoimesti. 
 
2. SYKSY 2017 
- Syksyllä 2017 Viinikan Nekalan omakotiyhdistyksellä oli tiedossa, että Tampereen maapolitiikan linjaukset 2018-
2021–strategiapaperi tulee luottamuselinten käsittelyyn vuoden lopulla. Tätä silmälläpitäen koottiin 
omakotiyhdistyksen tonttiselvityksen johtopäätöksistä lyhyt tiivistelmä luottamushenkilöiden informoimiseksi. 
Tiivistelmä annettiin tiedoksi niille lautakuntien jäsenille, jotka aiemmin olivat olleet asiassa aktiivisia (Asunto- ja 
kiinteistölautakunta). Informaatiota jaettiin myös muille omakotiyhdistyksille. 
- 20.11.2017 Keskustan valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteenaan, että vuosittainen korostus sopimusuudistuksen 
yhteydessä ei voisi olla enempää kuin 50 % nykyisestä vuokratasosta ja että korotukset tulisi jaksottaa usean vuoden 
aikavälille. Perusteena se, että vuokralaisille on taattava riittävä sopeutumisaika tontinvuokrien korottamiselle. 
(Asunto- ja kiinteistölautakunta 28.3.2018) 
 
3 KEVÄT 2018 
- 5.1.2018 Omakotiyhdistysten keskusjärjestö esitti lausuntonaan Tampereen maapoliittinen ohjelma 2018-2021 
strategiapaperiin mm. että uusittavien vuokrasopimusten vuokrien korotuksille tulisi 10 vuoden siirtymäaika siten, 
että ensimmäisenä vuonna korotus on 50%  ja sen jälkeen 5% vuosittain, jolloin 11 vuosi on 100%  (ns Helsingin 
malli siirtymäajasta. Samalla esitettiin, että vuokran voi anomuksesta maksa 4 erässä. Lisäksi edellytettiin 
aikaisempaa parempaa etukäteistietoa vuokralaisille sopimusuusinnan ajoittumisesta ja vuokrahinnoittelun 
perusteista mm. hintavyöhykekartoin. 
 
- 21.2.2018 Asunto- ja kiinteistölautakunnan Maapolitiikan linjausten kokouskäsittelyssä valtuutettu Kalle Kiili jätti 
eriävän mielipiteen, joka sisälsi mm. seuraavaa: Kaupunkilaiset kaipaavat läpinäkyvyyttä ja kohtuullisuutta tonttien 
hinnoitteluun ja tästä syystä kaupungin tulisi ottaa käyttöön kaupunginvaltuuston hyväksymä vyöhykekartta, josta 
kaupunkilaiset näkevät tonttien neliöhinnat kaupungin eri alueilla pientalo- kerros- ja rivitaloille ml. 
rakennusoikeuden vaikutuksen hintaan. 
 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ   
- Viranhaltijat ovat omissa päätösehdotuksissaan tyrmänneet kaikki edellä esille tulleiden suuntaiset tarkistukset 
maapolitiikan linjauksiin. Uuden vuokrasopimusmallin mukaan vuokra kuitenkin maksetaan, jos vuokralainen niin 
haluaa, neljässä erässä (aikaisemmin kahdessa erässä). 
- Todettakoon lisäksi, että kaupunki on teettänyt selvityksen ASUINTONTTIEN HINTAVYÖHYKKEET 
TAMPEREEN KAUPUNGISSA. NEWSEC VALUATION OY 13.7.2018 (Kerros- ja Rivitalotonttien 
markkinahintavyöhykkeet, raportti ja kartta.  
https://www.tampere.fi/tiedostot/a/BGGUDfBlD/Julkinen_versio_Tampereen_AK_ja_AR-
vyohykkeiden_paivitys_2018_muokkaukset_15.1.2019.pdf  
https://www.tampere.fi/tiedostot/a/AXgTogPc3/AK_ja_AR_tonttihintavyohykkeet_2018_julkaisuun.pdf 
- Markkinahintatutkimuksessa ei lainkaan käsitellä erikseen vuokratontteja eikä myöskään vanhojen 
omakotitonttien uudelleenvuokrauksen erityiskysymyksiä ja niihin liittyvän tonttihinnoittelun 
problematiikkaa. 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
HELSINKI ESIMERKKINÄ KOHTUULLISTAMISTOIMENPITEISTÄ  TAULU II 
 
Esimerkkejä tonttivuokrien kohtuullistamisesta erityisesti uusintavuokrausten yhteydessä tarjoavat Helsingin 
kaupungin hinnoitteluperiaatteet. (Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 10.10.2018 § 285. Kaupunginvaltuusto 
Asia/10. Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 
ja 2021 HEL 2018 -005993 T 10 01 01 02).  
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatoshistoria/2018/Keha_2018-10-
10_Kvsto_17_Pk/7E45FAD0-2859-C168-86C7-
668077000000/Vuokrausperusteiden_maarittaminen_asuntotonteille_.pdf 
Asiakirjoista ilmenee että: 
- Sopimuksia uusittaessa uudet maanvuokrat ovat usein voimassa olevien sopimusten mukaisia maanvuokria 
merkittävästi korkeammat. Uusi vuokrataso määritetään kuitenkin aina kohtuulliseksi suhteessa kunkin alueen 
kiinteistöjen markkinahintatasoon. 
 
- Maanvuokraa määritettäessä tonttien laskennallisena arvona käytetään aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti 
arvoa, joka on noin 60 % käyvästä arvosta. Sopimusten nyt ehdotettavien vuokrausperusteiden mukaiset tonttien 
rakennusoikeuksien arvot ovat siis vähintään noin 40% kunkin alueen keskimääräisiä rakennusoikeuksien markkina-
arvoja alhaisemmat. (Myös Helsinki on teettänyt tutkimukset tonttien markkinahinnoista). 
 
- Vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa kohtuullisuus korostuu erityisesti siinä, että uusittavien asuntotonttien 
maanvuokrasopimusten uusi maanvuokra pyritään määrittämään alueellisesti noin 20 % alhaisemmaksi, kuin 
vastaavan uudisrakennettavan tontin maanvuokra. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että kaikilla alueilla käytetään 
yhdenvertaisesti vuokraa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on noin 60 % käyvästä 
arvosta. 
 
- Kaupungin vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa käyttämä hintataso on sääntelemättömille tonteille lähellä valtion 
tukemalle säännellylle asuntotuotannolle ARA:n toimesta asetettua hintatasoa ja vuokrasopimuksia uusittaessa 
käytetyt rakennusoikeuden yksikköhinnat ovat siten hyvin kohtuullisia. Lisäksi maanvuokraa määritettäessä pyritään 
aina arvioimaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin. 
 
- Edellä mainitun lisäksi Helsingillä on käytössään 10 vuoden siirtymäaikamenettely, mikä tarkoittaa sitä, että 
uudesta maanvuokrasta peritään sopimuksen ensimmäisenä voimaantulovuotena vain 50 %, jonka jälkeen 
maanvuokra nousee 5 % vuosittaisin korotuksin siten, että uutta maanvuokraa peritään täysimääräisenä vasta 10 
vuoden kuluttua uuden sopimuksen vuokra-ajan alkamisesta. 
 
 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
- Kasvavalla kaupunkiseudulla kova kysyntä ja tarjonnan niukkuus nostavat asuntotonttien markkinahintoja 
voimakkaasti. Viranhaltijat perustelevatkin vuokrien jättikorotuksia uusintavuokrauksissa juuri 
markkinahintaisuuden vaatimuksella. Tältä osin korotukset on usein koettu kohtuuttomina.  
- Toistuvasti asukkaille ja päätöksentekijöille on korostettu, että kuntalain mukaan vuokran täytyy olla 
markkinahintainen, jolloin viitataan kuntalain 130§:än (Kuntalaki 410/2015).  
- Kuntalaki kyllä edellyttää kunnan toiminnassa ja hinnoittelussa markkinaehtoisuutta silloin kun kunta toimii itse 
kilpailutilanteessa markkinoilla tai yhdessä näin toimivan tahon, esimerkiksi yrityksen kanssa. Laki itsessään 
(kuntalaki 410/2015, 126 § ja 130§) ja hallituksen esitysten perustelut (HE 32/2013, HE 268/2014) korostavat 
nimenomaan, että kunnan ei katsota toimivan kilpailullisilla markkinoilla silloin, kun kunta ostaa, myy tai vuokraa 
asuinkiinteistöjä kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä (kunnan maapolitiikkaa) hoitaessaan. -- 
Tampereen kaupungilla olisi siis tonttien uudelleenvuokrausten yhteydessä ollut täysi mahdollisuus Helsingin tapaan 
sovittaa tonttivuokrauspolitiikkansa valittaviin kohtuullistamispyrkimyksiin. 
- Helsingin asiakäsittelyssä on pohdittu myös vuokratason 4% kohtuullisuutta. 4 % tasoa on voitu perustella 
erityisesti sillä, että käytännössä Helsingin hinnoittelun ja siirtymäajan kohtuullistamistoimet merkitsevät, että 
vuokrataso todellisuudessa jää 2-3% välille. 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
UUDELLEENVUOKRAUSTEN MÄÄRÄ VANHOILLA OMAKOTIALUEILLA  TAULU III 
 
Omakotivuokratonttien jatkosopimusten huippuvuodet 2019-2020 Viinikka -Nekalassa 
Vanhoilla keskustan läheisillä pientaloalueilla (Lappi, Petsamo, Härmälän vanhat osat, Vuohenoja sekä Viinikka ja 
Nekala), toteuttaminen ja tontinvuokraus on käynnistynyt 1920  -luvun taitteessa. Näillä alueilla 50 vuotta voimassa 
olleiden tontinvuokrasopimusten uusiminen on tullut ajankohtaiseksi taas 2020-luvun kynnyksellä. Jaksolla 2016-
2021 vuokrasopimuksen jatkosopimukset koskevat yli 500 omakotitonttia em. vanhoilla pientaloalueilla. Vuosina 
2016 - 2021 Viinikan – Nekalan alueella tulee tehtäväksi kaikkiaan 308 omakotitontin vuokrasopimusta ja 
huippuvuosiin 2019 - 2020 osuu tällä aluekokonaisuudella noin 265 omakotitontin jatkosopimusta.  
 
Uudelleenvuokrausten määrä suhteessa Tampereen uudistonttien luovutuksiin 
Määrä on suuri kaupungin uudisrakentamiseen tarkoitettujen omakotitonttien tonttiluovutusten kokonaismäärään 
verrattuna. Tampere luovuttaa omakotitontteja kaikkiaan keskimäärin 74 kpl vuosittain. Tavoitetasoksi on ilmoitettu 
101 tonttia vuosittain. (Asunto – ja maapolitiikan linjausten 2018- 2021 seuranta 2/2019) 
(http://tampere.cloudnc.fi/download/noname/%7B00847c80-5f47-422b-8910-3451bb25a566%7D/3008526). 
Yksistään Nekalan alueen 111 tontin vuokrausten jatkosopimusten määrä v. 2019 ylittää reilusti keskimääräisen 
vuosittaisen koko kaupungin uudisluovutusmäärän. Vuonna 2020 Viinikan alueen 171 tontin jatkosopimuksen määrä 
on jo yksistään yli kaksinkertainen kaupungin vuotuiseen uudisluovutusten määrään nähden. Muiden keskustaa 
lähellä olevien vanhojen pientaloalueiden uusintavuokraus nostaa vuoden 2020 tonttien jatkosopimusten määrän jo 
kolminkertaiseksi Tampereen koko uudisluovutusmäärään verrattuna. 
 
Tampereen kaupunki luovuttaa omakotitontteja pääosin vuokraamalla. Myytävien tonttien määrä on ollut viime 
vuosina 10- 20 kpl vuosittain (2018- 2019 keskimäärin 10 kpl/v). Vastaavasti yksityiset tahot myyvät pientalotontteja 
40- 50 kpl vuosittain (keskiarvo 44 vuosina 2016 -19). 
 

Kaupungin AO-tonttien uudisluovutukset (kaikki) ja 
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HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
- Vuokrauusintojen määrä-analyysit muutoin kuin Viinikan ja Nekalan osalta perustuvat vain yleispiirteisiin 
kaupungin antamiin arvioihin, tarkkoja erittelyjä aluekohtaisesti ei ole ollut saatavissa 
- Ottaen huomioon uudelleenvuokrausten suuren määrän erityisesti 2019 -2020  uudistamiseen liittyvä tiedon 
kerääminen ja julkistaminen, sekä vuokraperiaatteisiin liittyvä keskustelu ja politiikkavaihtoehtojen  käsittely 
kaupungin elimissä maapolitiikan linjauksia käsiteltäessä on ollut hyvin vähäistä. 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
TONTTIVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN VIINIKAN JA NEKALAN ALUEELLA  TAULU  IV 
 
Vuokran perusmääritelmä 
Tonttivuokra on vuokranantajalle vuosittain maksettava korvaus tonttiin sitoutuneesta pääomasta (tontin 
arvosta/hinnasta). Tampereella ja varsin yleisesti muutoinkin kunnissa asuntotonttien vuosittaisen vuokran 
suuruudeksi on määritelty 4% pääoma-arvosta (tonttihinnasta). 
 Tonttivuokra (vuotuisvuokra) = 4/100 x tontin hinta 
 
Kun vuokran suuruus on 4/100 tonttihinnasta niin laskennallisesti Tonttihinta = 100 x vuokra/4 
Kaupungin maapolitiikan linjausten mukaan asuntotonttien uudelleenvuokrausten yhteydessä vuokran määrityksessä 
tavoitteena on markkinahintaa vastaava kohtuullinen käypä hinta. (Asunto ja maapolitiikan linjaukset 2018-
2021). Keskeinen tekijä vuokran suuruuden määrittämisessä on siis tontin arvon/hinnan määrittely. Tonttihinnat 
eritellään yleensä kokonaishinnan ohessa yksikköhintana joko tontin pinta-alan suhteen (€/m2, pinta-alan neliömetriä 
kohden laskettuna) tai kaupunkialueilla usein myös tontin rakennusoikeuden suhteen (€/k-m2, rakennusoikeuden 
kerrosneliömetriä kohden laskettuna). Molempia yksikköhintoja tarkastellaan usein samanaikaisesti. Tontin pinta-
alan ja kerrosalan keskinäissuhdetta kuvataan tontin tehokkuusluvulla: kerrosala (k-m2) jaettuna pinta-alalla (m2) 
= tonttitehokkuusluku (e tai et). 
 
Vuokran tonttikohtainen määrittäminen laskennallisesti 
Tampereen kaupungin menettely omakotitonttien vuokrien määrittelyssä perustuu siihen, että kaupunki määrittelee 
aluekohtaisesti ns. perustontin tunnusluvut (pinta-ala, rakennusoikeus, vuosivuokra).  
Taulukossa on yhteenveto Nekalan ja Viinikan perustonttien em. tunnusluvuista ja niiden pohjalta lasketuista muista 
tonttitiedoista (tehokkuusluku, hinta, yksikköhinnat). 
 

PERUSTONTTI 

pinta-
ala 
m2 

kaavan 
rak. oikeus 

k-m2 

vuotuis- 
vuokra 
€/vuosi 

kaavan 
toteh luku 

et 

 tontin 
hinta 

€ 

yksikkö- 
hinta 
€/m2 

yksikkö- 
hinta 

€/ k-m2 
NEKALA 840 252 3450 0,30 86250 102,7 342,3 
VIINIKKA 680 238 3350 0,35 83750 123,2 351,9 

 
Muiden tonttien vuokra lasketaan alueittain perustontin arvojen pohjalta. Laskettavan ja perustontin pinta-alasuhteen 
ja rakennusoikeussuhteen painokertoimilla saadaan laskettavan tontin vuokraan vaikuttamaan sekä pinta-ala että 
kerrosala. Perustonttia suurempi tonttikoko ja/tai rakennusoikeus suurentaa laskettavan tontin vuokraa ja hintaa, 
pienemmät arvot vastaavasti pienentävät.  
 
LASKUTAVAN ESIMERKKILASKELMIA  
PERUSTONTTI A (NEKALA)  pinta-ala 840 m2 ja rakennusoikeus 252 k-m2, vuokra 3450 €/v  
LASKETTAVA TONTTI B (esimerkki)  pinta-ala 600 m2 ja rakennusoikeus 150 k-m2 
Perustontin A perusteella (painottaen pinta-ala- ja kerrosalasuhteella)  
LASKETTAVAN TONTIN B TONTTIVUOKRA NEKALA    3450 x (600/840 + 150/252)/2 = 2260  €/v 
 
PERUSTONTTI A (VIINIKKA)  pinta-ala 680 m2 ja rakennusoikeus 238 k-m2, vuokra 3350 €/v  
LASKETTAVA TONTTI B (esimerkki)  pinta-ala 600 m2 ja rakennusoikeus 150 k-m2 
Perustontin A perusteella (painottaen pinta-ala- ja kerrosalasuhteella)  
LASKETTAVAN TONTIN B TONTTIVUOKRA VIINIKKA      3350 x (600/680 + 150/238)/2 =  2534 €/v 
 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
- Perustontin tunnusluvut ovat lähellä keskimääräistä tonttia kummallakin alueella 
- Sekä pinta-alan, että rakennusoikeuden sisältävä painotus laskelmassa on perusteltu. Teoreettis-laskennallinen 
pohdinta painotusvalinnan osalta olisi ollut paikallaan käsitellä maapolitiikan linjausten yhteydessä, koska 
painotustapa vaikuttaa merkittävästi tonttien keskinäisiin vuokrasuhteisiin ja yksittäisten tonttien vuokraan.  
- Tonttien pinta-alan ja rakennusoikeuden vaihtelusta johtuen laskennalliset yksikköhinnat (€/m2 ja €/k-m2 
vaihtelevat tonttikohtaisesti. 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
UUDET TONTTIVUOKRAT NEKALAN ALUEELLA  (2019)   TAULU V 
 
Nekalan korttelit   
Kortteli 579 on kerrostaloluonteinen, kerrostalotontteja on myös kortteleissa 575, 574, 573. 
HUOM korttelien 575 -579 uudet sopimukset on tehty vuosina 1989 ja 1991 eikä niitä ole analysoitu tässä 
tutkimuksessa. 

 
 
Nekalan alueen uudet omakotitonttien tonttisopimukset tulivat pääosin voimaan 1.5.2019.  
Muutamien tonttien uusi sopimuskausi on alkanut jo 2016 (5 kpl), Joidenkin tonttien uusi sopimuskausi alkaa vasta 
vuonna 2021 (12 kpl). Tällaiset tontit on analysoitu samalla kuin muutkin tontit. 
 
Yhteenveto AP- kortteleittain (AP tontteja yhteensä 111 kpl) 
124 NEKALA  AP pinta-ala tehokkuus yks. hinta yks. hinta tonttivuokra  

kortteli (tontit kpl) m2 e t € / m2 €/k-m2 €/v 2019 (pyör) 
558 (8) 721 - 901 0,30 103 342 3000 - 3700 
559 (7) 646 - 790 0,30 103 342 2600 - 3600 
560 (6) 707 -833 0,30 103 342 2900 - 3400 
561 (6) 671 - 833 0,30 103 342 2800 - 3500 
566 (9) 710 - 963 0,30 103 342 2900 - 3900 

567 (10) 538 - 701 0,3 (0,4) 103 342 2200 - 3200 
568 (6) 568 - 639 0,35 111 317 2500 - 2800 

569 (17) 707 -833 0,30 92 - 103 308 - 342 3000 - 4200 
570 (14) 793 - 1140 0,3 (0,35) 92 - 111 310 - 340 3300 - 4200 
572 (14) 840 (1200) 0,3 (0,35) 92 - 111 310 - 340 3500 - 4400 
573 (8) 810 0,3 (0,36) 92 - 111 310 - 340 3300 - 3700 

574 (10) 600 0,36 104 368 2500 
HUOM  kussakin korttelissa voi olla myös poikkeavia tontteja   
perusteena yleensä poikkeuksellinen tonttikoko tai rakennusoikeus  

 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
- Nekalan yksikköhinnat tonttineliötä kohden laskien liikkuvat haarukassa 92 - 114 €/m2 (maksimi 149 €/m2). 
Keskimäärin tonttien yksikköhinta on 103 €/m2.  
- Nekalan yksikköhinnat kerrosalan neliötä kohden laskettuna vaihtelevat vastaavasti 310 - 370 €/k-m2, keskimäärin 
arvoksi tulee 341 €/k-m2.  
- Uudet tonttivuokrat liikkuvat haarukassa 2200 – 4400 €/vuosi ja ovat 7-  8 -kertaiset vanhoihin vuokriin nähden. 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
UUDET TONTTIVUOKRAT VIINIKAN ALUEELLA (2020)   TAULU VI 
Viinikan korttelit  

 
 
Yhteenveto AP- kortteleittain (AP tontteja yhteensä 197 kpl) 
123 VIINIKKA AP  pinta-ala tehokkuus yks.hinta yks.hinta tonttivuokra  
kortteli (tontit kpl) m2 e t € / m2 €/k-m2 €/v 2020 (pyör) 

523 (9) 465 - 710 0,3 - 0,45 114 - 141 313 - 381 2400 - 3300 
524 (5) 561 - 1090 0,25 - 0,30 106 - 119 381 - 422 2600 - 4600 
525 (7) 534- 579 0,35 123 351 2600 - 3300 
526 (5) 482 - 956 0,35 123 351 2400 - 4700 
527 (8) 565 - 793 0,30 - 0,35 114 - 123 352 - 381 2700 - 3900  
528 (6) 551 - 860 0,30 - 0,35 114 - 123 352 - 381 2700 - 3900  
529 (8) 627 -1176 0,30 - 0,40 114 - 132 330 -381 3100 - 5400 
530 (8) 340 - 833 0,35 - 0,45 123 313 -352 1700 - 4100 
531 (6) 924 - 1314 0,40 132 329 4300 - 6900 
532 (4) 480 - 742 0,35 123 352 2400 - 3700 
533 (7) 550 -601 0,30 114 381 2500 - 2700 

534 (10) 722 - 1153 0,25 106 422 3000 - 4900 
535 (8) 531 -773 0,30 - 0,40 114 - 132 352 - 381 2400 - 2900 

543 (10) 625 - 1092 0,24 - 0,37 104 - 126 343 - 435 2400 - 4500 
544 (6) 487 - 739 0,3 -0,4 114 - 132 330 - 381 2200 - 4500 
545 (8) 712 - 798 0,35 123 352 3500 - 3900 
546 (8) 625 - 854 0,3 -0,4 114 - 132 330 - 380 2900 - 3900 
547 (7) 634 - 651 0,3 -0,35 114 - 123 352 - 381 2600 - 3200 
548 (8) 590 - 594 0,3 -0,4 114 - 132 330 - 381 2900 - 3200 
549 (6) 637 - 653 0,3 -0,35 114 - 123 352 - 381 2900 - 3200 
550 (7) 586 - 596 0,3 -0,35 114 - 132 330 - 381 2700 - 3100 
551 (4) 772 - 877 0,3 114 381 3500 - 4000 

552 (10) 629 - 847 0,35 -0,4 123 - 132 330 - 352 3600 - 5400 
553 (12) 660 - 799 0,35 -0,4 123 - 132 330 - 352 3200 - 3900 
554 (8) 524 - 1007 0,35 -0,5 123 -150 299 - 352 2900 -5300 
555 (8) 533 - 562 0,3 114 381 2400 - 2600 

HUOM  kussakin korttelissa voi olla myös poikkeavia tontteja   
perusteena yleensä poikkeuksellinen tonttikoko tai rakennusoikeus  

 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  
- Viinikan yksikköhinnat tonttineliötä kohden laskien liikkuvat haarukassa 105 - 140 €/m2. Keskimäärin 
yksikköhinta on 121 €/m2. Tonttien yksikköhinnat kerrosalan neliötä kohden laskettuna vaihtelevat vastaavasti 313 - 
435 €/k-m2, keskimääräisarvoksi tulee 362 €/k-m2. 
- Uudet vuokrat liikkuvat välillä 2200 – 5400 €/v (joitain poikkeavia arvoja erityisen pienillä tai suurilla tonteilla) 

Korttelit 538 ja 539 ovat kerrostalokortteleita, 
kerrostalotontteja on myös kortteleissa 543 ja 
554 ja 537 
Korttelit 557, 536 ja pääosin 537 ovat Y – 
rakennusten kortteleita 
Viinikan alueen uudet omakotitonttien 
tonttisopimukset tulevat pääosin voimaan 
1.5.2020.  
Erityisesti korttelissa 555 vuokrien 
jatkosopimukset on tehty pääosin vuonna 2016 
ja muissakin kortteleissa on tällaisia tontteja 
(kaikkiaan 22 kpl). Joidenkin tonttien 
sopimuskausi katkeaa vasta vuonna 2021 (4 kpl). 
Nämäkin tontit on analysoitu tämän tutkimuksen 
yhteydessä muiden tonttien joukossa 
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VUOKRATONTTIEN UUDELLEENVUOKRAUS    
VUOKRAHINNOITTELUN VERTAILUT     TAULU VII 
 
Vuokrahinnoittelun periaatteet ja arviointi 
Tampereen asuntotonttien uudelleenvuokrausten hinnoitteluperusteet on kirjattu varsin yleispiirteisesti mutta 
periaatteeltaan markkinalähtöisesti kaupungin maapolitiikan strategia-asiakirjassa. Asunto ja maapolitiikan linjaukset 
2018- 2021 toteaa seuraavasti: ” Asuntotonttien uudelleenvuokrausten yhteydessä vuokran määrityksessä tavoitteena 
on markkinahintaa vastaava kohtuullinen käypä hinta”. 
Tampereen kaupunki on teettänyt asuntotonttien markkinahintatutkimuksen (Asuintonttien hintavyöhykkeet 
Tampereen kaupungissa. Newsec Valuation 13.7.2018). Hintavyöhykekartoissa kuvataan kunkin hintavyöhykkeen 
keskimääräisen tontin rakennusoikeuden yksikköarvon keskihinta (€/k-m2). Tutkimuksen julkisena aineistona on 
tiedotettu kerrostalo (AK) ja rivitalotonttien (AR) analyysi ja markkinahinnat myös hintavyöhykekarttana.  

        
Kuva Tampereen hintatutkimus /markkinahintavyöhykkeet.   Kuva ARA enimmäishintavyöhykkeet  
Kohtuullisen tonttihinnan merkitystä asumiskustannusten osana korostetaan  ns. ARA -tuotannossa (Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA). ARA on erikseen laina- ja tukiehdoissaan määritellyt kohtuulliset 
enimmäistonttihinnat kaupunkiseuduilla, joita tuetussa asuntotuotannossa ei saa ylittää. ARA -hintavyöhykkeet 
Tampereen kaupunkiseudulla. on esitetty ARA hintavyöhykekartoilla. 
(katso https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Tonttihinnat/Lansi_ja_SisaSuomi/Tampere). 
 
Tampereen omakotitonttien vuokrauksessa Viinikassa ja Nekalassa noudatettu tonttihintataso suhteessa muihin 
vanhoihin alueisiin ja em. hintatutkimuksiin ja - suosituksiin on koottu seuraavaan taulukkoon. 
VERTAILUJA 
tonttimaan hinta  

TRE markkinahintakartta* 
AR -tontit €/k-m2 (€/m2)* 

ARA enimmäishinnat 
AP –tontit €/k-m2 (€/m2)* 

TAMPERE vuokrahinnoittelu  
AP –tontit €/k-m2 €/m2 

Viinikka II 550  (165-190)* tapauskohtaisesti* 330- 430   104-150  
Nekala IV 330  (99-116)* 218 (65-76)* 310- 370   103-111 
Petsamo III 370  (111-130)* tapauskohtaisesti* 300- 400   114-140 
Härmälä IV 330  (99-116)* 218  (65-76)* 320- 350  65-83 
V-VI uud. alu** 200-240  (60 -84)* 180  (60-70)* myy-hinn** 150-250 100-150 
*Huom. Tonttihintoja on vyöhyketarkasteluissa esitetty yksikköhintoina kerrosneliötä kohden (€/k-m2). 
Rivitalotonttien tonttitehokkuuden 0,35 mukaisesti laskien saadaan taulukkoon suuntaa antava laskelma 
tonttineliöhinnoista (€/m2). Tampereen omakotitonttien hinnoista ei ole käytettävissä kerros ja rivitalotontteihin 
verrattavaa markkinahintatutkimusta. ARA hinnoittelusuositus keskustaa lähellä olevilla alueille harkitaan 
tapauskohtaisesti. 
**Huom. Tampereen kaupungin tontinluovutukset 2018- 2019 sijoittuvat pääosain Vuoreksen ja Hervantajärven 
alueille ja muille kauempana keskustasta sijoittuville alueille (hintakartan vyöhyke V- VI). Kauppahintatilasto: 
Keskimääräiset myyntihinnat Tampereen kaupungin vuosina 2018- 2019 myymistä AP –tonteista.  
 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
- Keskustaa lähellä olevilla Petsamon ja Viinikan alueilla tonttikanta ja kaavojen reunaehdot vaihtelevat siinä määrin, 
että ARA tutkii näillä alueilla tonttihintoja yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti, eikä siksi ole antanut yleissuositusta. 
ARA -hinnoittelu on kuitenkin yleensä 60-70%:n tasolla markkinahinnoista 
- Rivitalotonttien markkinahintojen jyrkkä hintaero Nekalan ja Viinikan välillä näyttäisi sopivan huonosti 
suhteellisen yhtenäisen omakotialueen omakotitonttien hinnoitteluvertailuun. Hintaero onkin omakotitalojen 
vuokrahinnoittelussa tasaisempi. 
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Iso ”vuokrapotti” tulossa kaupungin kassaan omakotitonttien vuokrasopimuksia uudistettaessa 
Vuokrauksen jatkosopimusten merkitystä ja volyymia voidaan havainnollistaa vuosittaisen ”vuokrapotin” (vuosittain 
vuokrina maksettava euromäärä) suuruuden avulla. Tampereen kassaan kilahtaa vuosina 2016 -2021 Viinikan - 
Nekalan alueella uusittavien 308 AP-tontin vuokrasopimusten perusteella noin 1 milj. euroa vuosittain (990989 €/v). 
Todettakoon, että vanhojen vuokrasopimusten aikana vastaava vuosittainen tulopotti on ollut 120000-130000 €/v. 
suuruusluokkaa. Kaupungin kaikkien asuntotonttien vuokratuloon, yhteensä n. 28 milj. €/vuosi, suhteutettuna 
Viinikka- Nekalan alueen tulovirta on vajaa 4 %.  
Omakotiasukkaana ja vuokranmaksajana olisi kiinnostavaa tietää enemmänkin vuokratonttien jakautumasta eri 
tonttityyppeihin ja vastaavasti vuokratulojen osuuksista. Julkista tietoa ja analyysejä vuokratonteista ja erityisesti 
omakotitontteihin liittyviä erittelyjä ei kuitenkaan ole saatavissa. Tulovirran lisääminen lieneekin keskeinen perustelu 
Tampereen varsin kovaan ja luonteeltaan markkinaperusteiseen hinnoitteluun omakotitonttien uusintavuokrauksessa. 
 

Vuokrakertymä alueittain  €/ vuosi
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”Tonttipotti” – vuosittainen vuokrakertymä  Asumiskustannukset – tonttivuokran osuus  
kaupungille Viinikan-Nekalan alueelta   tavanomaisista asumiskustannuksista 
 
Tonttivuokran osuus asumiskustannuksista kasvaa lähelle 40 % osuutta 
Kaupungin ison tulovirran vastapainona Viinikan-Nekalan vuokratonttitalouksille lankeaa sopimusten tullessa 
voimaan 2500- 5000 € lisäys vuotuisiin asumiskustannuksiin.  
 
Todelliseen esimerkkikiinteistöön kohdistetun laskelman mukaan  uusi vuokrasopimus merkitsee tonttikustannusten 
osuuden nousua noin 10 % tasolta noin 40 % osuuteen asumiskustannuksista. Kiinteistön asumiskustannukset 
kasvavat esimerkkilaskelman omakotikiinteistön tilanteessa uuden tonttivuokran johdosta lähes 50 %. (tarkemmin 
1,46 kertaisiksi)  
Esimerkkikiinteistön tiedot,  Viinikka 
Tontti noin 1000 m2, tehokkuusluku 0,25, sähkölämmitys, kulutus yht. n.  25000 kWh/vuosi (Energ). Mukana 
laskelmassa yksi 10000 €:n ylläpitokorjaus (Rem) (esim. katto-, maalaus- tms. remontti), joka on jaksotettu 10 
vuodelle. Muut kiinteistökustannusten erät kuten vakuutukset ja kiinteistövero (VakKv), vesi- ja jätehuolto ja 
nuohous (VhJhN) sekä korjaus- ja kunnossapitokustannukset (KorjKp) on huomioitu kiinteistökirjanpidon mukaisina 
keskimääräisinä vuosikustannuksina. Rakennuksen kiinteistövero on vanhalla rakennuskannalla suhteellisen pieni ja 
on sisällytetty kohtaan (VakKv), vuokratontilla tontista ei makseta kiinteistöveroa. 
 
HUOMAUTUKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
- Viinikan-Nekalan alueen vuokrakertymä eli kaupungille vuosittain laskuttama ”vuokrapotti” kasvaa noin 
kymmenkertaiseksi vuokria uudistettaessa. 
- Asukkaalle nousu merkitsee sitä, että asumiskustannus kasvaa uuden tonttivuokran seurauksena 
esimerkkikiinteistöllä noin 1,5 -kertaiseksi. Tonttikustannusten (tonttivuokran) osuus asumiskustannuksista kasvaa 
samalla noin 10 % osuudesta vajaa 40 % osuuteen.  


