
Tattarisuon  
vuokrausperiaatteet



Vireilletulo
Yrittäjien yhteydenotto: 

• Huoli toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta 
• Alueen siistiminen  

Kaupungin tavoite:
• tarve yhtenäistää vuokrausperiaatteita kaikilla teollisuusalueilla
• Kaupungille järkevää kehittää ja saada täydennysrakentamista 
• Yrityksille riittävä varmuus pienteollisuusalueen tulevaisuudesta 
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Malmi, Tattarisuo
• Alueella 206 teollisuustonttia
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Tattarisuon pienteollisuusalue
• Nykyiset vuokrasopimukset (klk 2005)

• Vuoden 2034 loppuun kun rakennusoikeudesta toteutettu vähintään 40 %
• Muut rakennetut tontit 10 vuotta kerrallaan
• 52 vuokrasopimusta päättyy 2020 lopussa
• Yleiskaavassa 2016 osoitettu edelleen toimitila-alueeksi

• Tavoite  
• Alueen siistiytyminen ja kehittäminen (vajaasti rakennettu)
• Rakennuskannan uusiminen tai perusparannus
• Tyhjien tonttien kaavanmukainen rakentaminen (35 kpl)
• Alueen kehittäminen uusien asuntoalueiden välissä, Alppikylä ja lentokentän 

uusi asuntoalue 
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Uudet vuokrausperiaatteet
• Vuokra-aika porrastetaan niin, että siihen vaikuttaa toteutettu rakennusoikeus 

sekä rakennusten ja pihan kunto:

• Uusi asemakaavan mukainen rakennus => 31.12.2047 saakka 
• Rakennettu yli 40% ja hyvä rakennus ja piha => 31.12.2047 saakka
• Rakennettu yli 40 % ja tyydyttävä rakennus ja piha => 20 vuotta
• Rakennettu 20-40% ja tyydyttävä rakennus ja piha => 10 vuotta
• Rakennettu alle 20% ja tyydyttävä rakennus ja piha => max 5 v tai toistaiseksi
• Rakennuksen koosta riippumatta huonokuntoiset rakennukset ja piha 

vuokrataan max 5v tai toistaiseksi
• Tyhjiä tontteja vuokrataan tilapäiskäyttöön max 5v tai toistaiseksi 

• Kolmessa viimeksi mainitussa tapauksessa vaihtoehtona on vuokraaminen 
kolmannelle uudisrakentamista varten (kaupunki vuokraa)
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Arviointi
• Rakennusten ja pihojen kunnon arviointi suoritetaan katselmusten ja 

yleisilmeen perusteella
• Tontteja verrataan keskenään alueen yleisilmeeseen
• Rakennettu rakennusoikeus ja rakennuksen ulkoasu ratkaiseva
• Pihan siisteys, ei rojua ympäriinsä, ulkovarastointia ei voi välttää, mutta sen 

voi tehdä siististi  
• Ulkovarastointi pitäisi sijoittaa tontin takaosaan

6



Vuokran määräytyminen
• Vuokra määräytyy asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan, tähän 

asti pinta-alan mukaan
• Kaikille sama yksikköhinta, tähän asti <40% rakennetuilla ollut hieman 

halvempi 
• Vuokrannousu kohdistuu kovemmin vajaammin rakennettuihin
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Aitaaminen ja siivoaminen
• Tontit on aidattava 
• Vaadittaessa aidan on oltava läpinäkymätön, epäsiisteille tonteille voidaan 

vaatia 
• Kesken vuokra-ajan voidaan vaatia aitaamaan tai siivoamaan, kaupungilla 

mahdollisuus periä kuukauden vuokraa vastaava summa laiminlyönnistä
• Tontin ulkopuolella ei saa säilyttää vuokralaisen omaisuutta
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Luvat
• Vuokralaisen on esitettävä kirjallisesti, että rakennukselle on voimassa oleva 

rakennuslupa vuokrasopimusta uusittaessa
• Vuokralainen vastaa, että toiminnalleen on voimassa olevat luvat mikäli 

toiminta vaatii lupaa, esim. ympäristölupa
• Tontilla ei saa harjoittaa vuokrasopimuksen vastaista toimintaa, tonteilla 

sijaitsevissa rakennuksissa ei saa asua tai majoittaa 
• Tontin maa-alaa ei saa luovuttaa toisen käyttöön 

• Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, voidaan vuokrasopimus myös  
irtisanoa
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