§ 40, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 1/2017

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 41, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 2/2017

PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 27.3.2019.
Tarkastusvuorossa ovat Eva Lillmangs ja Pekka Ollila.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 42, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 3/2016

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 43, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 3/2019

TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESIIN TUODUT ASIAT
(BN/AJM)
- Teknisen johtajan päätöspöytäkirja 11.2. – 10.3.2019
- Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja 11.2 -10.3.2019.
- Rakennustarkastajan päätökset 20.2.2019.
- ELY-keskuksen päätös 25.1.2019 yksityiselle Ringåsintielle myönnetystä valtionavustuksesta.
- Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös 13.2.2019; Lassfolkin, Utterin ja
Wilénin valitus alueen vuokrauksesta Aimoharppaukselle.
- Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös 19.2.2019; Nummelan valitus
Mikonkeitaan osayleiskaavasta.
- Korkein Hallinto-oikeus; toistaiseksi voimassa oleva päätös 4.3.2018
Tiukanjoen ruoppauksen täytäntöönpanokiellosta.

Kokouksen aikana tiedotusta ja valmistelua varten ajankohtaistetut
asiat:

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 43, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Tcchef 3.19p

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUTSPROTOKOLL /
TEKNISEN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

Följande beslut jämte besvärsundervisning är publicerade fredagen den 29 mars 2019 på stadens
hemsida http://www.kristinestad.fi
Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat julkaistu perjantaina 29 maaliskuuta 2019 kaupungin
kotisivuilla http://www.kristiinankaupunki.fi.

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 11.02 –
10.03.2019
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Anhållan om oavlönad ledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Anbud på undersökningsplan.
Tutkintasuunnitelman hankinta.
Anhållan om oavlönad ledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Målning av spelgränser vid Kristinestads skola, gymnastiksalen.
Pelirajojen maalaaminen, Kristinestad skola voimistelusali.
Aställande av lokalvårdare för viss tid.
Siistijän palkkaaminen määräajaksi.
Tidsbestämt anställande av byggnadstillsyningsingenjör.
Rakennusvalvontainsinöörin palkkaaminen määräajaksi.
Uttagande av ledig dag.
Vapaapäivän pitäminen.

________________________

Anslagits på stadens hemsida http://www.kristinestad.fi 29.03.2019
Julkipantu kaupungin kotisivuille http.//www.kristiinankaupunki.fi 29.03.2019

§ 43, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: VägbyggmBeslut03.19

VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/
TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

Följande beslut jämte besvärsundervisning är publicerade 29.03.2019 på stadens hemsida
http://www.kristinestad.fi
Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat julkaistu 29.03.2019 kaupungin kotisivuilla
http://www.kristiinankaupunki.fi

VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSET 11.02 –
10.03.2019.

§3

Anhållan om lov för uppförande av tält på grönområde och gångbana
Anomus teltan pystyttämiselle viher- ja jalkakäytäväalueella

§4

Stängning av del av Strandgatan
Rantakadun osittainen sulkeminen

§5

Stängning av del av Salutorget samt gator, Vårmarknad
Kauppatorin ja katujen osittainen sulkeminen, Kevätmarkkinat

§6

Fördelning av sommar- och vinterunderhållsbidrag för år 2018.
Kesä- ja talvikunnossapitoavusten jako vuonna 2018.

__________
Anslagits på stadens hemsida http://www.kristinestad.fi 29.03.2019
Julkipantu kaupungin kotisivuille http.//www.kristiinankaupunki.fi 29.03.2019

§ 43, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 20_02_19
RAKENNUSTARKASTAJAN ILMOITUS
MRL 142 § ja MRA 97 §
Kunta KRISTIINANKAUPUNKI
Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä
Rakennuttajan nimi
(kylä,

pv kk v

26.02.2019

Rakennuspaikka
tila ja RN:o)

Rakennuksen käyttötarkoitus

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

10/2031/3

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Mannfolkas 32:105

Kiinteistön haltija

Dagsmark

Långstranden 4:169

Kalliolämpö, 1 kpl.
Sisäisiä muutoksia
asuinrakennuksessa +
kalliolämpö, 1 kpl.
Asuinrakennuksen peruskorjaus
+ kalliolämpö, 1 kpl.

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Osa Monikulmio 107:0

Puistomuuntamo

Kiinteistön haltija

Skaftung

Vapaa-ajan asunnon laajennus

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Råholm 8:247
Osa Tillskotts-Liden
61:2

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Osa Järvenpää 29:53

Puistomuuntamo

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Osa Äbb 7:108

Puistomuuntamo

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Osa Mäenlaakso 18:88

Puistomuuntamo

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Osa Strandbo 11:131

Puistomuuntamo

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Osa Fagerlund 15:41

Puistomuuntamo

Puistomuuntamo

Päiväys ja allekirjoitus

Kristiinankaupunki 20.02.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu Kristiinankaupungin kaupungin ilmoitustaululle
pv kk v
Todistaa

Ari-Johan Myllyniemi, rak.tark.sij.
25.02.2019

§ 43, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 20_02_19

BYGGNADSINSPEKTÖRENS MEDDELANDE
MBL 142 § och MBF 97 §
Kommun KRISTINESTAD
Datum för beslut rörande nedan uppräknade ansökningar om tillstånd
Byggherrens namn

Byggnadsplats
(by, lägenhet och RNr)

Dag mån år

26.02.2019

Byggnadens bruksändamål

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

10/2031/3

Bergsvärme, 1 st.
Inre ändringar i bostadsbyggnad
+ bergsvärme, 1st.
Grundrenovering av
bostadsbyggnad + bergsvärme, 1
st.

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Mannfolkas 32:105

Fastighetens innehavare

Dagsmark

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Långstranden 4:169
Del av Monikulmio
107:0

Fastighetens innehavare

Skaftung

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Råholm 8:247
Del av Tillskotts-Liden
61:2

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Del av Järvenpää 29:53 Parktransformator

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Del av Äbb 7:108
Del av Mäenlaakso
18:88

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Del av Strandbo 11:131 Parktransformator

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Del av Fagerlund 15:41

Parktransformator
Tillbyggnad av fritidsbostad
Parktransformator

Parktransformator
Parktransformator

Parktransformator

Datum och underskrift

Kristinestad 20.02.2019
Detta meddelande har anslagits på staden Kristinestads anslagstavla
Dag mån år
Intygar

Ari-Johan Myllyniemi, byggn.insp.
ersättare
25.02.2019

§ 43, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 20_02_19

§ 44, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 4/2019

PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VOI
OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN
(BN/AJM)
- Teknisen johtajan päätöspöytäkirja 11.2. – 10.3.2019.
- Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja 11.2. - 10.3.2019.
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita
oteta käsiteltäväksi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 44, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Högreorg 3.19p

BESLUT I ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING
PÄÄTÖKSET ASIOISSA JOTKA YLEMPI ELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVÄKSI

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET
11.02.2019 – 10.03.2019
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Anhållan om oavlönad ledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Anbud på undersökningsplan.
Tutkintasuunnitelman hankinta.
Anhållan om oavlönad ledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Målning av spelgränser vid Kristinestads skola, gymnastiksalen.
Pelirajojen maalaaminen, Kristinestad skola voimistelusali.
Aställande av lokalvårdare för viss tid.
Siistijän palkkaaminen määräajaksi.
Tidsbestämt anställande av byggnadstillsyningsingenjör.
Rakennusvalvontainsinöörin palkkaaminen määräajaksi.

_____________________________

VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSET 11.02 –
10.03.2019
§3

Anhållan om lov för uppförande av tält på grönområde och gångbana
Anomus teltan pystyttämiselle viher- ja jalkakäytäväalueella

§6

Fördelning av sommar- och vinterunderhållsbidrag för år 2018.
Kesä- ja talvikunnossapitoavusten jako vuonna 2018.

____________

Anslagsdatum för dessa beslut är fredagen den 29 mars 2019
Näiden päätösten julkipanopäivä on perjantaina 29. maaliskuuta 2019

§ 45, YHK17 20.3.2019 17:00

TEKN: 61/2019

MÄÄRÄALAN MYYNTI VAPAA-AJAN ASUNTOA VARTEN, KUVIO 1224-4
(TÖ/AJM)
Vuokra-alueen 1224/4/v vuokralaiset anovat saada ostaa osoitteessa Länsirannikontie 145 A sijaitsevan n. 3 490 m2:n määräalan. Määräalan rajat ilmenevät liitteestä.
Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa merkintä RA (lomaasuntojen alue).
Kaupunginvaltuusto on 9.11.2015 (§ 227) päättänyt, että hinta vahvistetaan
Maplefield Oy Ab:n arvioinnin (syksy 2015) mukaan 69 000,00 euroksi.
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää, että
1. määräalan hinnaksi vahvistetaan 69 000,00 euroa;
2. kaupunki myy vuokralaisille 69 000,00 euron kauppahintaan noin 3 490
m2:n määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads
donationsjord RN:o 14:0 -nimisestä kiinteistöstä (kiinteistötunnus 287401-14-287-14-0). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee osoitteessa Länsirannikontie 145
A; sekä
3. luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavaa:
Kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia.
Vuokrakuvion 1224/4/v vuokrasopimus päättyy kun kuvion
omistusoikeus siirtyy ostajalle.
Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista
Määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi
erillistä rakennusvelvollisuutta ei määrätä.
Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti.
Muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja.
4. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2019, muutoin tämä
päätös raukeaa.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 45, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Köparna

LEGOTAGARNA/KÖPARNA:
Janne Österback
Annika Österback
Suotie 5
65280 Vaasa

§ 45, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Strandgeneralplan

§ 45, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Karta
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§ 46, YHK17 20.3.2019 17:00

TEKN: 62/2019

KORTTELISSA 912 SIJAITSEVAN MUODOSTEILLA OLEVAN TONTIN NRO 7 MYYNTI
(TÖ/AJM)
Allekirjoitetun varaussopimuksen mukaan (LIITE Varaussopimus) tontin hakijat anovat saada ostaa omakotitalon rakentamista varten tonttiin 287-9-912-5
kuuluvan 2 010 m2:n määräalan, joka tonttijaon nro 558 mukaisesti vastaa
muodosteilla olevaa tonttia nro 7 korttelissa 912.
Tontin hinnaksi on vahvistettu 4 020 € (2,00 €/m2).
Korttelin kaavamerkintä AR on voimassa olevan asemakaavan Nro 71 mukaan hyväksytty 6.6.1988.
AR: Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Enintään
1/10 kerrosalasta saa käyttää yhteisiksi talous- ja huoltotiloiksi.
Koska kaavamerkintä on AR, omakotitalon rakentamiseen tontille tarvitaan
poikkeuslupa. Tämän vuoksi kauppakirjaan tulee sisältyä kaupan purkava ehto, jonka mukaan ostajat saavat purkaa kaupan, mikäli omakotitalon rakentamiseen ei myönnetä rakennuslupaa. Jos kauppa puretaan, kaupunki on velvollinen palauttamaan ostajalle kauppahinnan eikä osapuolten välille muodostu
korvausvelvollisuutta.
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää, että
1. kaupunki myy hakijalle allekirjoitetun varaussopimuksen mukaisesti
4 020,00 euron kauppahintaan (2,00 €/m2) 2 010 m2:n suuruisen, tonttiin
287-9-912-5 kuuluvan määräalan. Määräala vastaa tonttijaon nro 558
mukaisesti muodosteilla olevaa tonttia nro 7 korttelissa 912. Määräalan
rajat käyvät ilmi karttaliitteestä. Määräala sijaitsee osoitteessa Hirvitie
11; sekä
2. luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavaa:
ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista.
Kristiinankaupungin kaupunki vastaa kauppakirjan laatimiskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta
ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asuinrakennuksen siten, että
rakennusvalvontaviranomainen on kolmen (3) vuoden sisällä
kauppakirjan allekirjoittamisesta hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi.
ostaja saa purkaa kaupan, mikäli omakotitalon rakentamiselle ei
myönnetä poikkeuslupaa. Jos kauppa puretaan, myyjä (Kristiinankaupungin kaupunki) on velvollinen palauttamaan kauppahinnan ostajalle, eikä osapuolten välille muodostu korvausvelvollisuutta.
ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa rakentamatonta tonttia kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin kirjallista hyväksyntää.
ostaja vastaa rakennushankkeeseen liittyvistä maaperätutkimuksista.
Muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja.
3. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 31.8.2019, muutoin tämä
päätös raukeaa.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 46, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Karta

§ 46, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Reservationsavtal

§ 46, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Reservationsavtal

§ 46, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Reservationsavtal

§ 46, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_Reservationsavtal

§ 47, YHK17 20.3.2019 17:00

TEKN: 63/2019

INVESTOINTIOSAN OSAHANKKEET 2019
(NB/AJM)
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 investointiosan hankkeet.
Julkisen omaisuuden osalta yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tulee
vahvistaa osahankkeet myönnettyjen määrärahojen mukaisesti.
Katuja ja teitä varten on myönnetty yhteensä 450 000 €.
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää hyväksyä katuja ja teitä koskevat osahankkeet seuraavasti:
Asfaltointi 2019:
Tiet ja kadut, jotka pitäisi asfaltoida uudelleen vuonna 2019:
-Osa Aitakatua, 500 m (Koulukadulta Kalastajankujaa kohti)
-Osa Skrattnäsintietä, 600 m (Karhusaarentien ja Hevoshaantien välinen osuus)
-Osa Tervahovintietä (Tervahovintie 32:sta n. 300 m sisäsataman tienhaaraan)
-Osa Vanhaa Vaasantietä, 800 m
-Koulutie 140 m
-Osa Flakåsintietä, 500 m
-Osa Carlströmintietä 200 m
Rakentaminen 2019:
1. Tervahovintien pyörätie, 200 m, Satamakadulle päin

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 48, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 155/2018

TEIDEN HOITOA KOSKEVA ALOITE
(NB/AJM)(Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 24.10.2018 § 191)
Kristiinankaupungin tulee 18.6.2018 saapuneen valtuustoaloitteen mukaan
pikimmiten kartoittaa kaupungin teiden kunto ja tehdä viiden vuoden budjetointisuunnitelma, joka tuodaan valtuustolle tiedoksi.
Vuoden 2018 investointitalousarvioon on myönnetty 450 000 € kaupungin
ylläpitämien teiden ja katujen rakentamista ja korjausta varten ja käyttötalousarvioon on budjetoitu 515 500 €.
Korjausvelka on kasvanut suuremmaksi vähäisistä valtuuston vuosittain
myöntämistä varoista johtuen. Viime vuosina katu- ja tieinvestointeja tosin
on korotettu, mikä jonkin verran helpottaa tilannetta. Käyttötalousarviota on
kuitenkin supistettu siten, että se on n. 50 000 € pienempi kuin vuonna
2014. Kaupungin ylläpidettävänä on 46 km katuja ja 233 km yksityisiä teitä. Oheisena on luettelo huonossa kunnossa olevista kaduista ja teistä, jotka
tulisi kunnostaa viiden vuoden sisällä.
Luettelossa olevien teiden kunnostamiseen tulisi varata vähintään 2 500 000
€ viiden vuoden ajanjaksolle. HUOM! Tähän ei sisälly katujen ja teiden uudisrakentamista, vaan nämä tulee huomioida erikseen.
Vuosittaisessa investointitalousarviossa yhdyskuntarakentamisen lautakunta
vahvistaa osainvestoinnit, joihin sisältyvät uusien teiden rakentaminen ja
vanhojen päällystysten uusiminen, hulevesijärjestelmät ja massanvaihdot.
Liite § 191/24.10.2018
Esittelijän päätösehdotus:
Viiden vuoden talousarviosuunnitelma ja luettelo huonokuntoisista teistä
annetaan valtuustolle tiedoksi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
Tierakennusmestari selosti asiaa.
Keskustelun aikana puheenjohtaja ehdotti, että liitteeseen lisätään Länsirannantie vuodelle 2021. Hänen ehdotustaan kannatti Carina Storhannus.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti päättäneen esittelijän ehdotuksen ja Mats Ingveksen lisäyksen mukaisesti.
Liite § 191.
(MSe/MSe) (Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 219)
Toimiva infrastruktuuri luo kunnalle edellytykset palvelujen tarjoamiseen ja
kunnan asukkaille hyvään arkeen. Hyvin toimiva infrastruktuuri ja viihtyisä
ympäristö tukevat myös asukkaiden hyvinvointia ja myötävaikuttavat kunnasta saatavaan kokonaiskuvaan.
Toimiva infrastruktuuri ei ole itsestään selvää. Katujen kunnostuskustannukset nousevat ajan mittaan. Kuten yllä on todettu, kaupungin ylläpidettävänä on 46 km katuja ja 233 km yksityisiä teitä. Käyttötalousarvio on tiukka ja sen myötä mahdollisuudet korjata ja ylläpitää teitä ovat rajalliset.

§ 48, YHK17 20.3.2019 17:00

ST: 155/2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto
1.
merkitsee yllä olevan selvityksen, sekä
2.
toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty.
Kaupunginhallituksen päätös:
Pauliina Andlin ehdotti Sari-Milla Ingveksen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle
lisäselvityksiä varten, jotta saadaan mm. tietoja teiden kunnosta ja tarkempia tietoja kustannuksista, koska esillä oleva selvitys ei ole niin laaja.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Åsa Blomstedt totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt palauttaa asian Pauliina Andlinin ehdotuksen mukaisesti.
Liite § 219
_________

Lisäselvitys teiden kunnosta ja kustannuksista:
(Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 48 § /20.3.2019)
(NB/AJM)
Edellisessä käsittelyssä Pauliina Andlin ehdotti Sari-Milla Ingveksen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle lisäselvityksiä varten, jotta saataisiin mm. tietoja
teiden kunnosta ja tarkempia tietoja kustannuksista, koska esillä oleva selvitys ei ole niin laaja.
Kustannukset, joista valmistelussa huomautettiin, ovat asfaltin uusiminen,
kustannus/m2 on noin 8 €. Lisäkustannuksia ovat pohjatyö, vanhan asfaltin
poistaminen tarvittaessa, rumpujen vaihdot, huleveden saneeraukset, tievalaistuksen saneeraukset, kaikilla katu- ja tieosuuksilla on eri kustannukset.
Eri tie- ja katuosuuksien kustannuksia ei tässä vaiheessa voida lyödä lukkoon.
Muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mahdolliset hankekohtaiset
kunnallistekniset yhteistyöt. Sellaisia ovat esimerkiksi kaapelointiyhteistyö,
kuten sähkö, laajakaista ja tievalaistus, mitä useampi yhteistyöosapuoli sitä
matalammat kustannukset. Samanlaista yhteistyötä tehdään veden/viemärin
ja huleveden saneerauksen/laajentamisen suhteen ja myös kiinteistönomistajilla on toiveensa esim. katua/tietä sivuavasta maankuivatuksesta. Massojenvaihtoa tarvitaan siellä täällä ja näiden valtavasti eri hankkeisiin vaikuttavien kustannusten tarkka määritteleminen on tällä hetkellä mahdotonta,
eikä siitä saisi totuudenmukaista kuvaa kustannuksista.
Kuten aikaisemmin on mainittu, tiet ja kadut on listattu asfaltin uusimistarpeen perusteella siten, että huonokuntoisimmat ja pikaista kunnostusta
tarvitsevat kadut ja tiet tulevat ensin. Tällä tarkoitetaan, että asfaltin kantokyky on huonontunut huomattavasti ja siihen on muodostunut kuoppia ja
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halkeamia. Kaupunginhallituksen päätöksessä ei mainita, mitä nämä teiden
kuntoa koskevat lisäselvitykset sisältäisivät.

Teiden/katujen kustannuksia koskevaa seuraavaa listaa on täydennetty asfaltin uusimisen kokonaiskustannuksella hintaan 8 euroa/m2. Kertomalla
tien pituus sen leveydellä on saatu kyseisen tien/kadun asfaltin uusimisen
kokonaiskustannus.
Tiet ja kadut, joiden asfaltointi pitäisi uusia vuonna 2019:
-Osa Aitakatua, 500 m, (Koulukadulta Kalastajankujaa kohti) 28 000 €.
-Osa Skrattnäsintietä, 600 m (Karhusaarentien ja Hevoshaantien välinen
osuus) 33 600 €.
-Osa Tervahovintietä (Tervahovintie 32:sta n. 300 m sisäsataman tienhaaraan) 16 800 €
-Osa Vanhaa Vaasantietä, 800 m, 44 800 €
-Koulutie ,140 m, 7 840 €
-Osa Flakåsintietä, 500 m, 28 000 €
-Osa Carlströmintietä, 200 m, 11 200 €
Tiet ja kadut, joiden asfaltointi pitäisi uusia vuonna 2020.
-Sibeliuksenkatu, 300 m, 16 800 €
-Osa Björndahlintietä, 1000 m, (Alkaen Brandmyrintieltä kohti Myrkyntietä) 56 000 €
-Svidintie, 765 m, 42 840 €
-Osa Koulurinnettä, 620 m, (Leppäsalmenkadulta Merimiehenkadulle) 34
720 €
-Osa Sunnantilltietä, 100 m + 500 m, 33 600 €
-Pihlajantie, 285 m, 15 960 €
Tiet ja kadut, joiden asfaltointi pitäisi uusia vuonna 2021:
-Hirvitie, 670 m, 37 520 €
-Osa Itäistä Pitkäkatua, 130 m, (Kauppatorilta Koulukatua kohti) 7 280 €
-Osa Rantakatua (torilta pohjoiseen päin (130 m + 300 m) 24 080 €
-Timoteitie, 170 m, 9 520 €
-Heinäniityntie, 100 m, 5 600 €
-Virnakuja, 95 m, 5320 €
-Osa Puskamarkintietä, 1100 m, 61 600 €
-Puolukkatie, 290 m, 16 240 €
-Länsirannantie Skaftungissa, 1700 m, 95 200 €
Tiet ja kadut, joiden asfaltointi pitäisi uusia vuonna 2022:
-Kuusistontie, 1000 m, 56 000 €
-Pukinsaarentie (1-9), n. 250 m, 14 000 €
-Laidunhaantie, 520 m, 29 120 €
-Osa Isonsillantietä, 450 m, 25 200 €
-Osa Lålbyntietä, 350 m, (entiseltä uimahallilta Lapväärtintietä kohti, toimii tällä hetkellä lähinnä pyörätienä) 19 600 €
Tiet ja kadut, joiden asfaltointi pitäisi uusia vuonna 2023:
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-Osa Mellangärdintietä, 800 m, 44 800 €
-Osa Tullikatua, 300 m, 16 800 €
-Osa Köydenpunojankatua, 200 m, 11 200 €
-Osa Leivosentietä/Peippotietä, 375 m, 21 000 €
-Osa Metsäläntietä, 300 m, 16 800 €
Esittelijän päätösehdotus:
5-vuotinen talousarviosuunnitelma ja lista huonokuntoisista teistä pyydetyin
lisäselvityksin annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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Vägar och gator som borde förses med ny asfaltbeläggning år 2019:
-Del av Staketgatan 500m (Från Skolgatan mot Fiskaregränd)
-Del av Skrattnäsvägen 600m (Mellan Björnövägen och Hästhagsvägen)
-Del av Tjärhovsvägen (Från Tjärhovsvägen 32 ca 300m till inre hamnens infart)
-Del av Gamla Vasavägen (800m)
-Skolvägen 140m
-Del av Flakåsvägen 500m
-Del av Carlströmskavägen 200m

Vägar och gator som borde förses med ny asfaltbeläggning år 2020:
-Sibeliusgatan 300m
-Del av Björndahlsvägen 1000m (Med början från Brandmyrvägen mot Mörtmarkvägen)
-Svidivägen 765m
-Del av Skolbrinken 620m (Från Alesundsgatan mot Sjömansgatan)
-Del av Sunnantillvägen 100m + 500m
-Rönnvägen

Vägar och gator som borde förses med ny asfaltbeläggning år 2021:
-Älgvägen 670 m
-Del av Östra långgatan 130m (från salutorget mot Skolgatan)
-Del av Strandgatan (från torget norrut 130m+300m)
-Timotejvägen 170m
-Höängsvägen 100m
-Vickergränd 95m
-Del av Påskmarkvägen 1100m
-Lingonvägen
- Västraändvägen i Skaftung

Vägar och gator som borde förses med ny asfaltbeläggning år 2022:
-Granskogsvägen 1000m
-Bockholmsvägen (1-9) ca 250m
-Vallängsvägen 520m
-Del av Storbrovägen 450m
-Del av Lålbyvägen 350m (från gamla simhallen mot Lappfjärdsvägen, fungerar främst som cykelväg
idag.)
Vägar och gator som borde förses med ny asfaltbeläggning år 2023:
-Del av Mellangärdsvägen 800m
-Del av Tullgatan 300m
-Del av Repslagaregatan 200m
-Del av Lärkvägen/Bofinksvägen
-Del av Ömossavägen 300m
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KIRJELMÄ (20.5.2018) VESIHUOLTOLAITOKSEN PERUSMAKSUISTA VIITATEN LASKUUN NRO 78236
(AJM/AJM)
Veden ja jäteveden perusmaksuja koskeva, laskunumeroon 78236 viittaava
kirjelmä, joka on päivätty 20.5.2018, on saapunut 21.5.2018. Liite.
Taustatiedot
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti tarkistaa taksaa ja tukkuvesimaksuja 1.11.2017 (§ 47). Oikaisuvaatimus käsiteltiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa 21.2.2018 (§ 34). Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on 25.4.2018 (§ 76) tehnyt päätöksen lausunnosta Vaasan hallintooikeudelle.
Vaasan hallinto-oikeus ei ole ratkaissut asiaa.
Kooste 20.5.2018 päivätystä kirjelmästä
Kirjelmän allekirjoittajat katsovat, että asiassa on rikottu oikeusperiaatetta
perusmaksun perimisestä vedestä ja jätevedestä, koska Vaasan hallintooikeus ei vielä ole ratkaissut yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätöksestä jätettyä oikaisuvaatimusta § 47 (1.11.2017).
Johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää merkitä kirjelmän tiedoksi sillä
perusteella, että odotetaan Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua asiasta (Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös 1.11.2017, § 47).
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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KIRJELMÄ (8.1.2019) VESIHUOLTOLAITOKSEN PERUSMAKSUISTA KRS-VEDEN
LASKUISSA
(AJM/AJM)
8.1.2019 päivätty kirjelmä perusmaksuista KRS-Veden laskuissa 78236,
79964 sekä 81774 saapui 8.1.2019 Liite.
Taustatiedot
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti tarkistaa taksaa ja tukkuvesimaksuja 1.11.2017 (§ 47). Oikaisuvaatimus käsiteltiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa 21.2.2018 (§ 34). Yhdyskuntarakentamisen lautakunta teki 25.4.2018 (§ 76) päätöksen lausunnosta Vaasan hallintooikeudelle.
Vaasan hallinto-oikeus ei ole ratkaissut asiaa.
Erillinen, laskuun 78236 liittyvä kirjelmä saapui 21.5.2018.
Kooste 8.1.2019 päivätystä kirjelmästä
Kirjelmän allekirjoittajat katsovat, että perusmaksu on lainvastainen sisältäen piilosubventoinnin.
Johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää merkitä kirjelmän tiedoksi sillä
perusteella, että odotetaan Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua asiasta (Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös 1.11.2017, § 47).
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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KAAVOITUSTARVERATKAISU VARASTOHALLIN RAKENTAMISEKSI TIUKASSA SIJAITSEVALLE KIINTEISTÖLLE 287-421-11-120

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA
KRISTIINANKAUPUNKI
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 06-2216200

PÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen
29.3.2019
YRL 51/ 20.3.2019
Dnro: 57/ 2019

Asia

Kaavoitustarveratkaisu rakentamista varten Tiukassa sijaitsevalle kiinteistölle 287-421-11-120

Hakija

Stora Enso Packaging Oy/Kristiinankaupungin tehdas
Håkan Blomkvist
Isosillantie 32
64140 TIUKKA

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus: 287-421-11-120
Isosillantie 32
64140 TIUKKA

Rakennushanke ja toimenpide
Varastohallin rakentaminen, 1206 m2
Rakennusrajoitukset

Tiukan yleiskaava-alue on Kristiinankaupungin rakennusjärjestyksen mukaan kaavoitustarvealue alue.

Lähtötilanne

Rakennuspaikka on rakennettu (tehdasalue)

Asemakaavamääräykset
Alueella ei ole oikeusvaikutteisia kaavoja.
Kuuleminen

Naapureita on kuultu asiassa.

Lausunto

Tarvetta pyytää Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 4 momentin mukaista
lausuntoa muulta viranomaiselta ei ole.
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Hakija on perustellut hakemustaan. Liite.

Teknisen johtajan ehdotus
Alueen kaavoittamistarvetta ei ole. Tarvetta pyytää lausuntoa Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta ja maakuntatason liitolta ei ole.
Perustelu
Hakijan perustelut ja varastorakennuksen sijainti huomioon ottaen Tiukan
kaavoitus ei vaikeudu.
Lausunnon pyytäminen viranomaisilta ja maakuntatason liitolta on ilmeisen
turhaa hankkeen luonteesta ja sijainnista johtuen. Kyseessä oleva rakennus
on tavanomainen varastorakennus, joka soveltuu tehdasalueelle tehtaan tuotantotoimintaan.
Sovelletut lainkohdat
Maankäyttö- ja rakennuslaki § 137, § 173 mom 3.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

Voimassaoloaika

Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista, hakijalla tulee olla
paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa.
Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän päätökseen voi hakea kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus oheistetaan.

Tekninen johtaja

Ari-Johan Myllyniemi

Valmistelija

Ari-Johan Myllyniemi

Liitteet

-Ympäristökartta
-Asemapiirros, pohjapiirustus sekä julkisivupiirustus
-Ilmakuva

Jakelu ja maksu

Päätös hakijalle
390,00 euroa
Stora Enso Packaging Oy/Kristiinankaupungin tehdas
Håkan Blomkvist
Isosillantie 32
64140 TIUKKA
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Maksuton jäljennös
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Kirjaamo
PL 131, 65101 VAASA
Pohjanmaan museo
PL 3
65101 VAASA
Kristiinankaupungin rakennusvalvontaviranomainen
Lapväärtintie 10
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
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ITÄPUOLELLA SIJAITSEVAA ALUETTA KOSKEVIEN TONTTIHAKEMUSTEN KÄSITTELY SEKÄ TONTTIVARAUSPÄÄTÖS
(TÖ/AJM)
Yhteensä 15 asuinrakennustonttia on ollut avoimen tonttihaun piirissä 14.2.
– 8.3.2019. Tästä on ilmoitettu paikallislehdissä Syd-Österbotten ja Suupohjan Sanomat sekä kaupungin kotisivuilla. Oheisessa liitteessä on tietoa
tonteista ja tonttihakuprosessista.
Jätettyjen hakemusten valmistelua käsitellään kokouksessa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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Yhdyskuntarakentaminen » UUDET ASUNTOTONTIT

UUDET ASUNTOTONTIT
Kaupunki myy nyt yhteensä 15 omakotitonttia Itäpuolella, Tervahovintien sekä vastarakennetun
Kuningattarenkadun osan varrella.
Tonttien sijainti on erinomainen lähellä merta ja ainoastaan kivenheiton päässä ruokakaupasta,
huoltoasemasta, urheilukentästä, frisbeegolfradasta sekä kaupungin keskustasta. Läheisyydessä on
lasten leikkipaikka, retkipolkuja ja uimaranta.

VAPAAT ASUNTOTONTIT:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on 24.10.2018 vahvistanut tonttien hinnaksi 5,50 €/m².
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KORTTELI 429
TONTTI:

429-1

Pinta-ala
Rak.oikeus
Hinta
Karttapalvelu
Kartta
Kaavamerk. ja
määräykset

429-2

429-3

1900 m²
475 m²
10 450 €
Kartta
Kartta

1900 m²
475 m²
10 450 €
Kartta
Kartta

1900 m²
475 m²
10 450 €
Kartta
Karta

Linkki

Linkki

Linkki

KORTTELI 430
TONTTI:
Pinta-ala
Rak.oikeus
Hinta
Karttapalvelu
Kartta
Kaavamerk. ja
määräykset

430-1

430-2

430-3

1530 m²
383 m²
8 415 €
Kartta
Kartta

1530 m²
383 m²
8 415 €
Kartta
Kartta

1530 m²
383 m²
8 415 €
Kartta
Kartta

Linkki

Linkki

Linkki

KORTTELI 431
TONTTI:
Pinta-ala
Rak.oikeus
Hinta
Karttapalvelu
Kartta
Kaavamerk. ja
määräykset

431-5

431-6

431-7

1520 m²
380 m²
8 360 €
Kartta
Kartta

1520 m²
380 m²
8 360 €
Kartta
Kartta

1520 m²
380 m²
8 360 €
Kartta
Kartta

Linkki

Linkki

Linkki

§ 52, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Asuntotontit Kuningattarenkatu Tervahovintie liite 7

KORTTELI 432
TONTTI:

432-4

Pinta-ala
Rak.oikeus
Hinta
Karttapalvelu
Kartta
Kaavamerk. ja
määräykset

432-5

2265 m²
566 m²
12 458 €
Kartta
Kartta

2265 m²
566 m²
12 458 €
Kartta
Kartta

Linkki

Linkki

KORTTELI 434
TONTTI:
Pinta-ala
Rak.oikeus
Hinta
Karttapalvelu
Kartta
Kaavamerk. ja
määräykset

4341

4342

4343

4344

1680 m²
420 m²
9 240 €
Kartta
Kartta

1680 m²
420 m²
9 240 €
Kartta
Kartta

1680 m²
420 m²
9 240 €
Kartta
Kartta

1680 m²
420 m²
9 240 €
Kartta
Kartta

Linkki

Linkki

Linkki

Linkki

TONTTIHAKEMUS LOMAKE

Asuntotontit jaetaan yleisen tonttihaun kautta 14.2 - 8.3.2019.
Tonttihakemus jätetään tai lähetetään postitse kuoressa, jossa on merkintä "Itäpuoli
asuntoalue" perjantaina 8.3.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Yhdyskuntarakentamisen
lautakunta, PL 13, Lapväärtintie 10, 64101 Kristiinankaupunki.
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa maankäyttöpäällikkö Tony Östersund, 040 3566450,
tony.ostersund@krs.fi.
Tontin näyttöä varten voi ottaa yhteyttä: Emilia Grannas 040-354 7772 tai Tony Östersund.
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Kukin ostaja saa ostaa/vuokrata ainoastaan yhden tontin, mutta hakemuksen voi jättää neljästä
tontista. Merkitse tontit hakemukseen tärkeysjärjestyksessä; ensimmäisenä mieluiten haluamasi tontti,
sen jälkeen toiseksi mieluinen tontti jne.
Jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä. Jos samalla tontilla on enemmän kuin yksi
hakija, arpa ratkaisee. Samalle hakijalle/perheelle jaetaan vain yksi tontti. Yleisen tonttihakuajan
päätyttyä jäljelläolevia tontteja voi hakea jatkuvan haun kautta.
Yksityishenkilöillä on rakennusyrityksiin nähden etuoikeus omakotitontteihin.

Varaus
Tonttihakulomakkeella hakija sitoutuu maksamaan 250 €:n varausmaksun, jos
yhdyskuntarakentamisen lautakunta varaa tontin hakijalle. Varauksella hakija sitoutuu tekemään ostotai vuokrasopimuksen kunnan kanssa puolen vuoden varauskauden aikana. Kaupunki ei markkinoi
tonttia varauskauden aikana. Varauksesta peritään 250 euron varausmaksu, joka jää kaupungille, jos
tonttivaraus ei toteudu. Varausmaksu on maksettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Varausta voi
jatkaa ainoastaan kerran kuudella kuukaudella.
Maanvuokra
Vuokra-aika on 35 vuotta ja vuosivuokra vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohtana voimassa olevan
taksan mukainen ja sidotaa elinkustannusindeksiin.
Rakennusvelvoite
Ostaja/vuokralainen sitoutuu rakentamaan tontille asuinrakennuksen voimassa olevan asemakaavan
huomioon ottaen siten, että rakennusvalvontaviranomainen on kolmen (3) vuoden sisällä
kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi.
Edelleenluovutus
Ostajalla/vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa rakentamatonta tonttia kolmannelle osapuolelle ilman
kaupungin kirjallista hyväksyntää.
Muuta
Ostaja/vuokralainen vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista. Kristiinankaupungin
kaupunki vastaa myyjänä kauppakirjan laatimiskustannuksista sekä julkisen kaupanvahvistajan
palkkiosta. Ostaja/vuokralainen vastaa rakennushankkeeseen liittyvistä maaperätutkimuksista.
Muutoin sovelletaan Kristiinankaupungin tavanomaisia tontinluovutuksen ehtoja.
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ANTILASSA SIJAITSEVAN LISÄMAAN HINNAN VAHVISTAMINEN
(TÖ/AJM)
Antilan asemakaava-alueella on neljä kiinteistöä, joiden on lunastettava lisämaata Kristinestads donationsjord 287-401-14-0 -kiinteistöstä voidakseen
muodostaa voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisen tontin.
Kaikkien kaupungin omistamien tonttien sekä tonttimaan myyntihintoja
tarkastetaan parhaillaan mahdollisia tarkistuksia varten ja samalla vahvistetaan hinta niille tonteille, joilla ei ole hintaa. Tämän hankkeen odotetaan
valmistuvan vuoden lopussa ja tarkoituksena on, että myös lisäalueet otetaan mukaan tähän hankkeeseen.
Niillä kiinteistöillä, joiden tulee lunastaa lisämaata, vallitsee rakennuskielto.
Hinnan vahvistaminen on tärkeää, jotta lisämaa voidaan lunastaa ja jotta
kiinteistöt tontinlohkomistoimituksessa suoritetun lohkomisen jälkeen voidaan merkitä kiinteistörekisteriin tontteina voimassa olevan asemakaavan ja
tonttijaon mukaisesti. Rakennuskielto kumotaan vasta tällöin (MRL 81 §).
Antilan asemakaava hyväksyttiin vuonna 2010 ja maanomistajat ovat pidemmän aikaa tiedustelleet lisämaan hintaa. Jotta asia ei enempää viivästyisi, maanomistajille tulee nyt antaa mahdollisuus lunastaa lisämaa viivästymisestä aiheutuvien haittojen välttämiseksi.
Lisämaa sijaitsee katualueen ja kiinteistön välissä ja se on muodostunut
asemakaavoituksen yhteydessä.
Lisämaan voi lunastaa ja sitä voivat käyttää vain sen kiinteistön omistajat,
johon alue liitetään. Syynä siihen, että kiinteistöille on kaavoitettu lunastettavaa lisämaata, on että lisämaalla on suojeltuja rakennuksia tai laitteita ja
että katualueen suuntainen raja on vedetty tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Lisämaa nostaa tontin rakennusoikeutta, muttei välttämättä lisää käyttömahdollisuuksia, koska suurelle osalle lisäalueista ei saa rakentaa lisärakennuksia jo olemassa olevien lisäksi johtuen asemakaavan rakennusalasta
sekä katualueen läheisyydestä. Nämä seikat tulee huomioida lisäalueiden
hinnoittelussa.
Kiinteistöt, joiden tulee lunastaa lisämaata, ovat: 287-401-5-10 GRANSKOG, 287-401-4-49 INGVES, 287-401-4-62 BJÖRKHAGA, 287-401-5-8
BASTUSKATAN. Liitteestä ilmenevän lisämaan hinnaksi ehdotetaan 4
€/m2. Hinnat ovat voimassa, kunnes muuta päätetään ja niitä voidaan tarkistaa aikaisintaan kokonaisarviointihankkeen yhteydessä, jolloin Kristiinankaupungin tonttihintoja vertaillaan ja ne vahvistetaan ja jonka arvioidaan
valmistuvan myöhemmin tänä vuonna.
Teknisen johtajan ehdotus:
Liitteenä olevasta kartasta ilmenevien neljän lisämaa-alueen hinnaksi vahvistetaan 4 €/m2. Hintoja voidaan tarkistaa aikaisintaan kokonaisarviointihankkeen yhteydessä, johon Antilan alue sisältyy.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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LOMA-ASUNTOJEN MÄÄRÄALOJEN HINNAT KESÄKUUN 2019 JÄLKEEN
(TÖ/AJM)
Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2015 § 227:
1) Hyväksyä seuraavat perusteet loma-asuntojen määräalojen myynnille:
a. kaupunginhallitus oikeutetaan vahvistamaan liitteessä lueteltujen lomaasuntojen määräalojen tai lohkottujen tonttien hinnat Maplefield Ab Oy:n ilmoittamien hintojen mukaisesti.
b. asemakaavoittamattomilla alueilla myytävien määräalojen rajat ja pinta-alat
ovat samat kuin vuokrasopimuksessa ilmoitetut. Ilmoitettu pinta-ala ei ole
täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa.
Eräissä tapauksissa alueen rajoja on tarkistettava olemassa olevat rakennukset
huomioon ottaen ja kaupunginhallitus oikeutetaan tarkistamaan rajat. Ostajat
voivat myös kaupan yhteydessä ja silloin kun se on mahdollista lunastaa määräalaan liittyviä alueita asemakaavan ulkopuolella.
c. määräalaan rajautuvien lisäalueiden neliöhinta määräytyy siten, että kunkin
määräalan hinnaksi tulee liitteessä mainittu, a-kohdan mukainen hinta jaettuna
ko. määräalan pinta-alalla
d. yllä mainittu määräala luovutetaan alueen 1.1.2015 voimaan astuneen vuokrasopimuksen mukaiselle hallintaoikeuden haltijalle tai hallintaoikeuden haltijan
suostumuksella kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle
e. muutoin kauppaan sovelletaan tavanomaisia kauppaehtoja (kauppakirjamalli
liitteenä).

Kaupunginvaltuusto päätti 23.4.2018 § 31, että kaupunginvaltuuston päätöksen 9.11.2015 (§ 277) 1a ja 1c -kohdissa hyväksyttyjä hintaperusteita
sovelletaan vuoden 2019 kesäkuun loppuun toteutettaviin kauppoihin; kaupunginvaltuusto päättää erikseen sen jälkeen myöhemmin tehtävien kauppojen hinnoittelusta, jolloin voidaan myös hyväksyä hinnankorotus.
Kaupunginvaltuusto päätti 23.4.2018 § 32, että yhdyskuntarakentamisen
lautakunta päättää rakennustonttien ja loma-asuntojen vuokra-alueiden
myynnistä valtuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.
Yhteensä 138 loma-asuntojen vuokratonttia on myyty ja 3 tontilla on myyntipäätös vuodelta 2019. Jäljellä on 120 tonttia, joista 40 osalta on päätetty,
että niitä ei myydä kaavoitustilanteen vuoksi. Vuonna 2016 myytiin 56 tonttia, 2017 myytiin 29 tonttia. Vuonna 2018 myytiin 7 tonttia ja tähän mennessä vuonna 2019 on myyty yksi loma-asutustontti ja tehty kolme myyntipäätöstä.
Niistä 13 vuokratontista, joista on tehty valitus käräjäoikeuteen, on oikeusharkinnan kohteena hovioikeudessa enää ainoastaan yksi. Tämä johtuu siitä,
että vuokralaisten asianajaja on tuomioistuimen arvion mukaan jättänyt valituksen liian myöhään 12 tapauksessa, minkä vuoksi käräjäoikeuden tuomio
on saanut lainvoiman näiden osalta.
Hovioikeudessa vielä käsiteltävänä olevassa tapauksessa kaikki vaatimukset
ovat voimassa, koska käräjäoikeuden tuomiosta valitettiin kaikilta osin; hinnoittelusta, vuokratasosta ja uuden vuokrasopimuksen voimaantulon ajankohdasta.
Tämän vuoksi kaikki on vielä auki, mitä tulee myymättömien vuokraalueiden osalta lopulta sovellettaviin periaatteisiin. Koska kaupungin puolelta on tärkeää pyrkiä tasavertaiseen kohteluun, on päätetty, että mitään alueita ei myydä hinnoin, jotka poikkeavat kaupunginvaltuuston päätöksestä,
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jonka pohjana on mm. Maplefieldin arviointi, ennen kuin hovioikeudelta on
saatu lainvoimainen tuomio.
Hovioikeudella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta korottaa käräjäoikeuden
vahvistamaa hintaa tai maanvuokraa, koska ainoastaan kantaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta. Asia ehditään mahdollisesti hyvällä onnella käsitellä
tämän vuoden aikana.
Jäljellä on siis kolme vaihtoehtoa, hovioikeus vahvistaa käräjäoikeuden
tuomion, hovioikeus laskee tontin hintaa ja /tai vuokraa ja/tai muuttaa uuden
vuokrasuhteen soveltamisen aloittamisajankohtaa sekä mahdollisesti kumoaa ja palauttaa asian käräjäoikeuteen uutta käsittelyä varten, mikäli hovioikeus katsoo käräjäoikeuden syyllistyneen menettelyvirheeseen tai ylittäneen
toimivaltansa.
Asemakaavaluonnos ”Karhusaaren asemakaavan muutos ja laajennus” käsiteltiin 4.3.2019 kaupunginhallituksessa. Ajankohtaisena olevan asemakaavan vaikutusalueen vuokralaisille voitaisiin vuoden 2019 loppuun saakka
antaa mahdollisuus vielä lunastaa huvilatontit vahvistetuin hinnoin sekä lisämaa, mikäli tämä ei vaikeuta asemakaavan toteutusta. Tämän jälkeen tonteilla ja tonttimaalla tulee olla myyntikielto kaava-alueella, kunnes asemakaava on tullut voimaan ja tontit ovat saaneet uuden arvon. Näin myynti ja
kiinteistönmuodostus eivät vaikeuta kaavoitusprosessia tai kaavan toteuttamista. Asemakaava tulee todennäköisesti korottamaan vapaa-ajan tonttien
arvoa. Tämä merkitsee, että vapaa-ajan tonttinsa 31.12.2019 mennessä lunastaneet ilmeisesti hyötyvät tulevan asemakaavan mukanaan tuomasta arvon lisäyksestä. Kysymyksessä on kaikkiaan 14 kaava-alueen vapaa-ajan
tonttia, jotka edelleen ovat vuokrasuhteessa.
Teknisen johtajan ehdotus
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää
1. että kaupunginvaltuuston yllä olevan päätöksen 9.11.2015 (§ 227) aja c -kohdassa hyväksyttyjä hintaperusteita sovelletaan 30.6.2020
mennessä toteutettaviin kauppoihin; kaupunginvaltuusto päättää
erikseen sen jälkeen tehtäviin kauppoihin sovellettavasta hinnoittelusta, jolloin voidaan hyväksyä myös hinnankorotus.
2. 31.12.2019 alkaen ajankohtaisena olevan asemakaavan, Karhusaaren asemakaavan muutos ja laajennus, vaikutusalueella sijaitsevat
vapaa-ajan tontit sekä lisämaa asetetaan myyntikieltoon kunnes
asemakaava on hyväksytty ja astunut voimaan ja uudet hinnat alueelle vahvistettu.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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LOMA-ASUNTOJEN MÄÄRÄALOJEN LUOVUTUSPERUSTEET ASEMAKAAVOITTAMATTOMILLA ALUEILLA SEKÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA
(Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 § 227)
Kaupunginvaltuuston päätös:
Merkitään, että kokouksessa jaettiin alla siteerattu kirjallinen selostus liitteineen otsikossa mainitusta asiasta.
”Kaupunginhallituksen asettama huvilatoimikunta on valmistellut loma-asuntojen määräalojen luovutusehdot. Toimikunta on tilannut arvioinnin Maplefield Ab Oy, Erik Lönnfeldtiltä, joka on jättänyt 26.10.2015 päivätyn raporttinsa. Raportti oheistetaan. Toimikunta on varannut vuokralaisille mahdollisuuden ilmoittaa arviointiin vaikuttavat seikat.
Kaupunginvaltuusto päättää:

1) Hyväksyä seuraavat perusteet loma-asuntojen määräalojen myynnille:
a. kaupunginhallitus oikeutetaan vahvistamaan liitteessä lueteltujen
loma-asuntojen määräalojen tai lohkottujen tonttien hinnat Maplefield Ab Oy:n ilmoittamien hintojen mukaisesti.
b. asemakaavoittamattomilla alueilla myytävien määräalojen rajat ja
pinta-alat ovat samat kuin vuokrasopimuksessa ilmoitetut. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Eräissä tapauksissa alueen rajoja on tarkistettava olemassa olevat rakennukset huomioon ottaen
ja kaupunginhallitus oikeutetaan tarkistamaan rajat. Ostajat voivat myös kaupan yhteydessä ja silloin kun se on mahdollista lunastaa määräalaan liittyviä alueita asemakaavan ulkopuolella.
c. määräalaan rajautuvien lisäalueiden neliöhinta määräytyy siten,
että kunkin määräalan hinnaksi tulee liitteessä mainittu, a-kohdan
mukainen hinta jaettuna ko. määräalan pinta-alalla
d. yllä mainittu määräala luovutetaan alueen 1.1.2015 voimaan astuneen vuokrasopimuksen mukaiselle hallintaoikeuden haltijalle
tai hallintaoikeuden haltijan suostumuksella kokonaan tai osittain
kolmannelle osapuolelle
e. muutoin kauppaan sovelletaan tavanomaisia kauppaehtoja (kauppakirjamalli liitteenä).
2) että yllä 1a- ja 1c-kohdassa hyväksyttyä hintaa sovelletaan vuoden 2017
kesäkuun loppuun mennessä toteutettaviin kauppoihin; kaupunginvaltuusto päättää erikseen sen jälkeen tehtäviin kauppoihin sovellettavasta
hinnoituksesta, jolloin voidaan hyväksyä myös hinnankorotus
Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginvaltuusto lausuu jo tässä vaiheessa, että
kaupunki aikoo korottaa hintoja 5 %:lla 1.7.2017 alkaen.
Päätös:”

Merkitään, että seuraavat jäsenet poistuivat paikoiltaan, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn esteellisyyden takia: Patrick Ragnäs (osallisuusjäävi);
Henrik Antfolk (intressijäävi); Mats Ingves (intressijäävi) ja Sari-Milla Ingves (intressijäävi) sekä, että varajäsenet Ingmar Rosenback, Jarl Nordman ja
Peder Sahl tulivat kokoukseen Patrick Ragnäsin, Henrik Antfolkin ja Mats
Ingveksen tilalle. Sari-Milla Ingveksen tilalla ei ollut varajäsentä.
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Kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Mikael Perjus siirtyi
puheenjohtajaksi Patrick Ragnäsin ollessa esteellinen.
Puheenjohtaja Mikael Perjus määräsi, että kaupunginvaltuusto pitää n. 15
minuutin neuvottelutauon.
Neuvottelutauon (klo 17.14-17.36) päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus
määräsi, ottaen huomioon sen, että neuvotteluja ei ollut saatu päätökseen,
että kaupunginvaltuusto pitää vielä n. 15 minuutin neuvottelutauon.
Neuvottelutauon (klo 17.37-17.55) päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus
totesi jaettuun selostukseen viitaten, että asia käsitellään kohdittain.
Kohdat 1) ja 1a.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt ehdotti Anna-Lena af
Hällströmin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kohdat 1 ja
1a seuraavasti:
1) hyväksyä seuraavat perusteet loma-asuntojen määräalojen myynnille:
a. kaupunginhallitus oikeutetaan vahvistamaan liitteessä lueteltujen loma-asuntojen määräalojen tai lohkottujen tonttien hinnat
Maplefield Ab Oy:n ilmoittamien hintojen mukaisesti.
Mikael Perjus ehdotti Nina Jolkkonen-Poranderin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi ehdotuksen lisäyksellä ja hyväksyisi kohdat 1 ja
1a seuraavasti:
1) hyväksyä seuraavat perusteet loma-asuntojen määräalojen myynnille:
a. kaupunginhallitus oikeutetaan neuvottelemaan ja vahvistamaan
liitteessä lueteltujen loma-asuntojen määräalojen tai lohkottujen
tonttien hinnat Maplefield Ab Oy:n ilmoittamien hintojen mukaisesti.
Kohtia 1 ja 1 a koskevan keskustelun päätyttyä Mikael Perjus totesi, että
kaksi kannatettua ehdotusta oli annettu - Åsa Blomstedtin ehdotus, jota Anna-Lena af Hällström oli kannattanut, ja Mikael Perjuksen ehdotus, jota Nina Jolkkonen-Porander oli kannattanut.
Puheenjohtaja Mikael Perjus ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestäisi
nimenhuudon avulla ehdotuksista siten, että Åsa Blomstedtin ehdotusta
kannattavat jäsenet äänestävä Jaa ja Mikael Perjuksen ehdotusta kannattavat
jäsenet äänestävät Ei.
Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Jaa-ääniä
18 (kahdeksantoista) kpl
Ei-ääniä:
8 (kahdeksan) kpl
Kukaan ei pidättäytynyt äänestämästä.
Puheenjohtaja Mikael Perjus totesi kaupunginvaltuuston äänestämällä päättäneen kohdissa 1 ja 1a Åsa Blomstedtin ehdotuksen mukaisesti.
Kohta 1b.

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän liite: stge 2015-11-09 § 277 fi

ST: 189/2015

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt ehdotti Anna-Lena af
Hällströmin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kohdan 1b
seuraavasti:
b. asemakaavoittamattomilla alueilla myytävien määräalojen rajat ja
pinta-alat ovat samat kuin vuokrasopimuksessa ilmoitetut. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Eräissä tapauksissa alueen rajoja on tarkistettava olemassa olevat rakennukset huomioon ottaen
ja kaupunginhallitus oikeutetaan tarkistamaan rajat. Ostajat voivat myös kaupan yhteydessä ja silloin kun se on mahdollista lunastaa määräalaan liittyviä alueita asemakaavan ulkopuolella.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti päättäneen kohdassa 1b Åsa Blomstedtin ehdotuksen
mukaisesti.
Kohta 1c.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt ehdotti Anna-Lena af
Hällströmin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kohdan 1c
seuraavasti:
c. määräalaan rajautuvien lisäalueiden neliöhinta määräytyy siten,
että kunkin määräalan hinnaksi tulee liitteessä mainittu, a-kohdan
mukainen hinta jaettuna ko. määräalan pinta-alalla
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti päättäneen kohdassa 1c Åsa Blomstedtin ehdotuksen
mukaisesti.
Kohta 1d.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt ehdotti Anna-Lena af
Hällströmin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kohdan 1d
seuraavasti:
d. yllä mainittu määräala luovutetaan alueen 1.1.2015 voimaan astuneen vuokrasopimuksen mukaiselle hallintaoikeuden haltijalle
tai hallintaoikeuden haltijan suostumuksella kokonaan tai osittain
kolmannelle osapuolelle
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti päättäneen kohdassa 1d Åsa Blomstedtin ehdotuksen
mukaisesti.
Kohta 1e.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt ehdotti Anna-Lena af
Hällströmin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kohdan 1e
seuraavasti:
e. muutoin kauppaan sovelletaan tavanomaisia kauppaehtoja (kauppakirjamalli liitteenä).
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Nina Jolkkonen-Porander ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättäisi, että
luovutusten yhteydessä otettaisiin huomioon vuonna 2015 maksetut vuokramaksut.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus totesi, että kaksi ehdotusta oli annettu. Åsa Blomstedtin ehdotus, jota Anna-Lena af Hällström oli
kannattanut ja Nina Jolkkonen-Poranderin ehdotus. Koska Nina JolkkonenPoranderin ehdotusta ei ollut kannatettu, se raukeaa. Puheenjohtaja Mikael
Perjus totesi kaupunginvaltuuston päättäneen kohdassa 1e Åsa Blomstedtin
ehdotuksen mukaisesti.
Kohta 2)
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt ehdotti Anna-Lena af
Hällströmin kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kohdan 2)
seuraavasti:
2)

että yllä 1a- ja 1c-kohdassa hyväksyttyä hintaa sovelletaan vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä toteutettaviin kauppoihin;
kaupunginvaltuusto päättää erikseen sen jälkeen tehtäviin kauppoihin sovellettavasta hinnoituksesta, jolloin voidaan hyväksyä
myös hinnankorotus.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti päättäneen kohdassa 2) Åsa Blomstedtin ehdotuksen
mukaisesti.
Pöytäkirjamerkintä
Mikael Perjus ehdotti Sture Riissasen kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi seuraavan pöytäkirjamerkinnän:
Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginvaltuusto lausuu jo tässä vaiheessa, että
kaupunki aikoo korottaa hintoja 5 %:lla 1.7.2017 alkaen.
Merkitään, että Nina Jolkkonen-Porander piti puheenvuoron keskustelun
aikana.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Mikael Perjus totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt hyväksyä Mikael Perjuksen ehdottaman pöytäkirjamerkinnän.
Paavo Rantala, Mikael Perjus, Nina Jolkkonen-Porander ja Marianne SaloTuisku ilmoittivat eriävän mielipiteen päätöksen kohtaan 1a.
Liite § 227
_________
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1. ARVIOINTIKOHDE
Huvilatontteja Kristiinankaupungissa (184kpl)
Sijainti:

A) Länsirannikontie (48 kpl tontteja)
B) Korkeasaari (16 kpl)
C) Skatantie Pohjoinen (16 kpl)
D) Skatantie Länsi (20 kpl)
E) Karhusalmi (10 kpl)
F) Skrattnäsintie (25 kpl)
G) Suurjärvi (2 kpl)
H) Saaritontit Länsirannikontie (11 kpl)
I) Saaritontit Skatantie (13 kpl)
J) Saaritontit Antila (4 kpl)
K) Antila (19 kpl)

Kohteen käyttötarkoitus:

Lomarakennuspaikkoja (pääosin)

2. TOIMEKSIANTO JA ARVION TARKOITUS
Arvion tarkoituksena on määrittää arviokohteen markkina-arvo. Kohteena on Kristiinankaupungin
omistamia rantarakennuspaikkoja (184 kpl), arviossa myös käytetty nimike ”tontit”, jotka sijaitsevat
lahjoitusmaalla Kristiinankaupungissa.
Työssä on määritetty kohteen markkina-arvo, joka määritellään arvioiduksi rahamääräksi, jolla
omaisuus arvoajankohtana vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien
myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti,
harkitusti ja ilman pakkoa.
Markkina-arvo perustuu kohteen parhaaseen ja tuottavimpaan käyttöön, joka on fyysisesti mahdollinen,
harkittu, laillinen, taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja johtaa korkeimpaan mahdolliseen arvoon.
Arvio täyttää auktorisoidun arvioijan vaatimukset, ns. AKA-arvio, Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen (SKAY) eettiset säännöt sekä IVS:n (International Valuation Standards) vaatimukset.
Arvio perustuu kokemusperäiseen vertailuhintamenetelmään, joka on kauppa-arvomenetelmän
muunnelma.
Arvio perustuu kaikkien 184 arviokohteen ja 23 vertailukohteen (josta 14 ovat edustavat)
katselmukseen ja valokuvaukseen, tilaajalta, maanvuokralaisilta (tilaajan kautta), julkisista rekistereistä,
yms. saatuihin tietoihin koskien arvion kohdetta, vertailukohteita sekä markkinatietoihin. Arvio
perustuu suurelta osin tilaajalta saatuihin tietoihin, joiden oikellisuutta ei erikseen ole tarkistettu. Erik
Lönnfeldt on 25.-27.9.2015 arvio- ja vertailukohteissa suorittanut katselmuksen lähes normaalilla
vedenkorkeudella.
Arvio on laadittu kaupungin sisäiseen käyttöön ja arvoajankohta on lokakuu 2015. Työ on tehty
tilaajalle vain edellä mainittua käyttötarkoitusta varten ja muu käyttö edellyyttää arvioijan erillistä lupaa.
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3. ARVION TIETOLÄHTEET
M.m. seuraavat tietolähteet on käytetty arviossa:
Kaupungilta saadut tiedot
o

Rakennuspaikkojen/vuokra-alueiden pinta-alat

o

Kantakarttaote rakennuskäyrineen

o

Infrarakennetietoja, yms.

o

Eräiden rantatonttien kauppahintatietoja

o

Rantayleiskaavojen ja asemakaavojen otteita (arviossa ei ole kuvattu kaavojen sisältö
yksityiskohtaisella tasolla)

Maanmittauslaitokselta saadut tiedot
o

Kauppahintarekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän tietoja

o

Julk. nro 96: Haja-asuntotontin kauppa-arvo (Risto Peltola – Juhani Väänänen 2005)

o

Julkaisu nro 69: Omarantaisten rakentamattomien lomarakennuspaikkojen hinta ja
hintaindeksit Suomessa 1982-1990 (Olavi Myhrberg, Tuomo Heinonen ja Juhani
Väänänen 1991)
Julkaisut Kiinteistöjen kauppahintatilastot 2008-2014 och 1.1-30.6.2015

o

Selvitys nro 2/2010: Korjauskertoimet asunto- ja loma-asuntotontin arvioinnissa

o

Muita Maanmittauslaitoksen julkaisuja

o

Puhelinhaastattelu 13.10.2015, Juhani Väänänen, Maanmittauslaitos

Uudenmaan maanmittaustoimisto. Maankäyttö 4/2009. Uutta tietoa saari- ja mannertontin
hintasuhteesta. Helka-Marja Kohonen ja Pekka Nurmikari 2009.
Muita julkisia tietoja
Arviomiehen tiedot ja kokemukset kiinteistömarkkinoista, arviointikokemus (n. 7.000
arviointikohteen kirjalliset arviot)

4. ARVIOSSA KÄYTETYT OLETUKSET
Markkina-arvion lähtökohta on, että kohde myydään rasituksista (esim. käyttöoikeuksista) vapaana, että
maaperässä ei ole saasteita, kohde on rakentamaton ja koskematon sekä on ulottuvuudeltaan ja pintaaltaan huvilatontti- ja asemakaavakarttojen mukainen. Arviossa on käyetty kupungilta saadut pinta-alat.
Toimeksiantajan pyynnöstä ei ole huomioitu:


Rakennuspaikkoja koskevia maanvuokrasopimuksia



(maanvuokralaisten) rakennuspaikoille suoritettuja parannustoimenpiteitä



Maanvuokralaisten rakennuspaikoille rakennettuja ja omistamia rakennuksia ja rakennelmia

Toimeksiantajalta saadun tiedon mukaan, arviokohteen omistaja on kaupunki. Suurin osa
rakennuspaikoista on vuokrattu yli 50 vuotta ja suurin osa maanvuokralaisilta on suorittanut
parannustoimenpiteitä kuten rannan ruoppauksia, tonttien nostoja ja kuivatuksia sekä liittymä/tonttiteiden rakentamista kaupungin tai valtion ylläpitämille teille.
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5. KOHDEALUEIDEN KUVAUS
Jokaisen kohdealueen kaavoitustilanne, sijainti, häiriötekijöitä, infrarakenne, palvelut ja maastomuodot
kuvataan lyhyesti.

5.1 KOHDEALUE A. LÄNSIRANNIKONTIE (48 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

tontin

Kohde sijaitsee Kaupunginlahden itäpuolella n. 3-5,5km torin eteläpuolella pääosin Länsirannikontien
länsipuolella Vargöskatanista etelässä Romarvikeniin pohjoisessa (n. 8-10,5km VT 8:n länsipuolella).
Tontit sijaitsevat pääosin yhdessä rivissä meren äärellä. Tontit avautuvat pääosin länteen päin,
lukuunottamatta Vargöskatanissa olevien 5 tontin osalta, jotka avautuvat itään kaislikkoiselle lahdelle
päin. Vargöskatanissa myös 5 tonttia sijaitsee kapean ja kokonaan muokatun lahden varrella joka
avautuu lähinnä etelään. Teiden lisäksi häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset
tuulimyllyt n. 3,5km luoteeseen, jotka näkyvät monille tonteille. Veden laatuun vaikuttavat
Tiukanjoen suu n. 3,5-6km pohjoiseen, Lapväärtinjoen suu n. 3,5-6km etelään ja mahdollisesti myös 4
kalaviljelyslaitosta n. 3,5km länteen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa tuulimyllyä. Veden
kierto on monessa paikassa suhteellisen rajallista, vaikka avomeri alkaa n. 4,5km lännessä.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä sekä n. 1km pätkä Vargöskatanilla on
julkinen (kaupungin/valtion). Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen
palvelutaso.
Tontit ovat alavia. Vain Grötgrund nimisellä niemellä ja alueen pohjoisosassa tontit ovat huomattavin
osin >2m merenpinnan yläpuolella. Muutamilla tonteilla näillä alueilla on myös avokallioita. Rantavesi
on matala ja vaatii melkein aina pitkää ruoppausta.

5.2 KOHDEALUE B. KORKEASAARI (16 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

tontin

Kohde sijaitsee Korkeasaarella Kaupunginlahden länsipuolella n. 2,5-3,5km torin lounaispuolella (n.
8-9km VT 8:n länsipuolella). Tontit sijaitsevat yhdessä rivissä meren äärellä ja avautuvat kaikkiin
ilmasuuntiin. Teiden lisäksi häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt
n. 1,5km länteen, jotka näkyvät/kuuluvat osalle tonteille. Veden laatuun vaikuttavat Tiukanjoen suu n.
3-4km koilliseen, Lapväärtinjoen suu n. 5,5-6,5km kaakkoon ja mahdollisesti myös 4
kalaviljelyslaitosta n. 2-3km lounaaseen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa tuulimyllyä,
lähin runsaan kilometrin etäisyydellä muutamista tonteista. Veden kierto on monessa paikassa
suhteellisen rajallista ja Korkeasaaren sillan pohjoispuolella lähes olematon. Avomeri alkaa n. 3km
lounaaseen.
Kohdealueelle tulee autotie, joka Skatantieltä on julkinen (kaupungin/valtion) ja Korkeasaarella
yksityinen. Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso. N. 0,3km
Korkeasaaresta luoteeseen on kunnallinen uimaranta ja retkeilyalue. Saaren koillisrannalla on
purjehdusseuran alue ja paviljonki.
Tontit ovat korkeita. Vain alueen eteläosassa on tontteja, joiden korkeusasema huomattavin osin on <2m
merenpinnan yläpuolella. Rantavesi on pääosin matala (lännessä ja luoteessa erittäin matala) ja vaatii
melkein aina pitkää ruoppausta.
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5.3 KOHDEALUE C. SKATANTIE POHJOINEN (16 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan kunkin tontin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2 (RA) tai tehokkusluku e=0.15 (AO). Asemakaava on
lisärakentamisen edellytys.
Kohde sijaitsee Korkeasaarensalmen länsipuolella n. 2,5-3,5km torin lounaispuolella pääosin
Skatanintien itäpuolella alkaen hieman Korkeasaaren sillan pohjoispuolelta aina Kaninsaaren
alkuosaan etelässä (n. 8-9km VT 8:n länsipuolella). Tontit sijaitsevat pääosin yhdessä rivissä meren
äärellä ja avautuvat pääosin itään. Teiden lisäksi häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren voimalaitos ja
nykyiset tuulimyllyt n. 1,5km länteen, jotka kuuluvat osalle tonteille. Veden laatuun vaikuttavat
Tiukanjoen suu n. 3-4km koilliseen, Lapväärtinjoen suu n. 5,5-6,5km kaakkoon ja mahdollisesti myös
4 kalaviljelyslaitosta n. 1,5-2,5km lounaaseen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa
tuulimyllyä, lähin runsaan puolen kilometrin etäisyydellä muutamista tonteista. Veden kierto on
monessa paikassa suhteellisen rajallista ja Korkeasaaren sillan lähellä lähes olematon. Avomeri alkaa
n. 2,5km lounaaseen.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä on julkinen (kaupungin/valtion).
Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso.
Tontit ovat alavia. Vain alueen eteläosassa on tontteja, joiden korkeusasema huomattavin osin on >2m
merenpinnan yläpuolella. Rantavesi on matala ja vaatii melkein aina pitkää ruoppausta.

5.4 KOHDEALUE D. SKATANTIE LÄNSI (20 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan kunkin tontin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2 (RA) tai tehokkusluku e=0.15 (AO ja AT). Asemakaava on
lisärakentamisen edellytys.
Kohde sijaitsee n. 3,5-4,5km torin lounaispuolella Skatanintien eteläpuolella Kaninsaarelta idässä
Björkskäretiin lännessä (n. 9-10km VT 8:n länsipuolella). Tontit sijaitsevat pääosin yhdessä rivissä
meren äärellä ja avautuvat pääosin etelään tai länteen. Teiden lisäksi häiriötekijöitä ovat mm.
Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt n. 0,7-1,5km pohjoiseen/luoteeseen, jotka
näkyvät/kuuluvat osalle tonteille. Veden laatuun vaikuttavat Tiukanjoen suu n. 4-5km koilliseen,
Lapväärtinjoen suu n. 5,5-6,5km kaakkoon ja myös 4 kalaviljelyslaitosta n. 0,5-1,5km
etelään/lounaaseen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa tuulimyllyä, lähin vajaan puolen
kilometrin etäisyydellä muutamista tonteista. Veden kierto on monessa paikassa suhteellisen rajallista.
Avomeri alkaa n. 1,5-2,0km lounaaseen.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä on julkinen (kaupungin/valtion).
Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso. Alueella on
kunnallinen pienvenesatama.
Tontit ovat osittain suhteellisen korkeita, varsinkin Lingonskärstien varrella. Suurin osa tonteista on
lähes kokonaan >2m merenpinnan yläpuolella. Muutamia avokallioalueitakin löytyy. Rantavesi on
varsin matala ja vaatii melkein aina varsin pitkää ruoppausta.

5.5 KOHDEALUE E. KARHUSALMI (10 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

Kohde sijaitsee n. 2,5km torin lounaispuolella Kaislalahdentien länsipuolella (n. 8,5km VT 8:n
länsipuolella Lålbyn kohdalla). Yhteys koilliseen VT 8:lle Tiukan kohdalla
6
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Karhusaarentien/Kristiinankaupungintien kautta on hieman lyhyempi ja huomattavasti nopeampi.
Tontit sijaitsevat yhdessä rivissä meren äärellä ja avautuvat länteen. Teiden lisäksi häiriötekijöitä ovat
mm. Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt n. 1,5km lounaaseen, jotka näkyvät/kuuluvat
osalle tonteille. Veden laatuun voi vaikuttaa puhdistamon putki joka loppuu runsaan kilometrin
lounaaseen sekä linnunsuojelualue n. 0,4km länteen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa
tuulimyllyä, lähin 1,5km etäisyydellä muutamista tonteista. Veden kierto on suhteellisen hyvä.
Avomeri alkaa n. 0,5km lounaaseen.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä on julkinen (kaupungin/valtion).
Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso. Leppäsalmella
pohjoisessa on kesäkioski.
Tontit ovat hyvin korkeat ja pääosin avokalliopohjaiset. Suurin osa tonteista on lähes kokonaan >2m
merenpinnan yläpuolella. Monia avokallioalueitakin löytyy. Rantavesi on varsin syvä ja vaatii pääosin
varsin vähäistä ruoppausta.

5.6 KOHDEALUE F. SKRATTNÄSINTIE (25 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

tontin

Kohde sijaitsee n. 3,5-5,5km torin pohjoispuolella pääosin Skrattnäsintien länsipuolella. Yhteys itään
(n. 6,5-8,5km) VT 8:lle Tiukan kohdalla Karhusaarentien/Kristiinankaupungintien kautta on varsin
nopea ja hyvä. Tontit sijaitsevat pääosin yhdessä rivissä meren äärellä ja avautuvat länteen (2
pohjoisinta tonttia etelään). Teiden (vilkas liikenne) lisäksi häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren
voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt n. 4-6km lounaaseen, jotka näkyvät osalle tonteille. Karhusaareen
suunnitellaan myös 7 isompaa tuulimyllyä. Veden vaihtuvuus on suhteellisen hyvä alueen eteläosassa,
mutta lähes olematon pohjoisessa. Avomeri alkaa n. 3-5km lounaaseen.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä on julkinen (kaupungin/valtion).
Eteläisimmät tontit ovat mahdollisesti liitettävissä kunnallistekniikkaan jos kunnallistekniikka vedetään
Antila-alueen pohjoisimmille tonteille. Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja
kaupallinen palvelutaso. Alueen eteläosassa on ravirata.
Tontit ovat hyvin alavat. Lähes kaikki tontit ovat kokonaan <2m merenpinnan yläpuolella. Rantavesi on
varsin matala ja muuttuu yhä matalammaksi alueen pohjoisosassa ja vaatii pääosin varsin pitkää
ruoppausta.

5.7 KOHDEALUE G. SUURJÄRVI (2 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

tontin

Kohde sijaitsee Suurjärven (n. 2km pitkä ja 0,5km leveä) varrella n. 5km torin pohjoispuolella. Yhteys
itään (n. 6km) VT 8:lle Tiukan kohdalla on varsin nopea ja hyvä. Tontit sijaitsevat järven itä- ja
länsipuolella. Häiriötekijöitä ovat mm. ampumarata ja moottorirata n. 1,5km säteellä sekä läntisen
tontin osalta Närpiön tuulimyllyt. Uusia tuulimyllyjä on myös suunnitteilla.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä (pitkä itäisen tontin osalta) on julkinen
(kaupungin/valtion). Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso.
Läntinen tontti on korkea ja itäinen matalampi. Rantavesi vaikuttaa matalalta.
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5.8 KOHDEALUE H. SAARITONTIT LÄNSIRANNIKONTIE (11 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

tontin

Kohde sijaitsee saarilla Ådgrund, Ådgrundsgrynnan ja Vilgrund Kaupunginlahden eteläosassa n.
4,5-5,5km torin eteläpuolella (n. 9-10,5km VT 8:n länsipuolella). Ådgrundsgrynnanilla oleva tontti
hallitsee koko saaren. Tontit avautuvat kaikkiin ilmasuuntiin. Häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren
voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt n. 3km luoteeseen, jotka näkyvät monille tonteille. Veden laatuun
vaikuttavat Tiukanjoen suu n. 5-6km pohjoiseen, Lapväärtinjoen suu n. 3,5-4,5km etelään ja
mahdollisesti myös 4 kalaviljelyslaitosta n. 3km länteen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa
tuulimyllyä. Veden kierto on monessa paikassa suhteellisen rajallista, vaikka avomeri alkaa n. 4km
lännessä.
Vargöskatanilla on n. 0,5km etäisyydellä pääosin suojaisalla venematkalla pari yksitystä
pienevenesatamaa. Kaupungin satamat ovat keskustan tuntumassa. Kristiinankaupungin keskustassa on
hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso.
Tontit ovat hyvin alavia ja tontit ovat melkein kokonaan <2m merenpinnan yläpuolella. Muutamilla
tonteilla näillä alueilla on myös avokallioita. Rantavesi on osittain matala ja vaatii melkein aina pitkää
ruoppausta.

5.9 KOHDEALUE I. SAARITONTIT SKATANTIE (13 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2.

rakennusjärjestyksen

mukaan

kunkin

tontin

Kohde sijaitsee saarilla Svartstenarna, Svartgrund, Stickelgrund, Lingonskäret och Granskäret
Skatanin eteläpuoella n. 4-5km torin lounaispuolella (n. 9,5-10,5km VT 8:n länsipuolella). Tontit
avautuvat kaikkiin ilmansuuntiin. Häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset
tuulimyllyt n. 1,5-2,5km pohjoiseen, jotka näkyvät/kuuluvat suurelle osalle tonteille. Veden laatuun
vaikuttavat Tiukanjoen suu n. 4,5-5,4km koilliseen, Lapväärtinjoen suu n. 6-6,5km kaakkoon ja myös
4 kalaviljelyslaitosta n. 0,2-1,5km lounaaseen/länteen. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa
tuulimyllyä, lähin n. 1km etäisyydellä muutamista tonteista. Veden kierto on monessa paikassa
suhteellisen rajallista. Avomeri alkaa n. 1-1,5km lounaaseen.
Skatalle on 0,5-1,0km etäisyydellä pääosin suojaisa venematka kaupungin pienvenesatamalle.
Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso.
Tontit ovat hyvin alavat ja ovat lähes kokonaan <2m merenpinnan yläpuolella, lukuunottamatta
Svartgrundetilla ja etenkin Granskäretillä missä ne ovat korkeampia. Muutamia avokallioalueitakin
löytyy. Rantavesi on varsin matala ja vaatii melkein aina ruoppausta.

5.10 KOHDEALUE J. SAARITONTIT ANTILA (4 kpl tonttia)
Vahvistetun rantayleiskaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan kunkin tontin
kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2. Smågrundenilla lisärakentaminen vaatii ELY-keskuksen
lausuntoa.
Kohde sijaitsee saarilla Lillgrundet, Smågrunden sekä Bocken och Geten Leppäsalmen/Antilan
länsipuolella n. 3,5-4km torin länsi-/luoteispuolella ja n. 6,5-7km VT 8:n länsipuolella. Tontit
avautuvat kaikkiin ilmasuuntiin ja muodostavat lukuunottamatta Lillgrundet oman saaren
hallintoalueen. Häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt n. 3-4km
etelään, jotka näkyvät/kuuluvat suurelle osalle tonteille. Veden laatuun vaikuttavat linnunsuojelualueet
8
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etenkin Smågrundenin kohdalla. Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa tuulimyllyä, lähin n.
3km alueelta. Veden vaihtuvuus on suhteellisen hyvä. Avomeri alkaa n. 1,5-3km lounaaseen.
Antilan ja Leppäsalmen alueella on yksityisiä pienvenesatamia 0,5-0,7km etäisyydellä pääosin
suhteellisen suojaisalla venematkalla. Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja
kaupallinen palvelutaso. Leppäsalmella on kesäkioski.
Tontit ovat varsin alavat ja tontit sijaitsevat osittain <2m merenpinnan yläpuolella. Smågrundenilla on
myös avokalliota. Rantavesi on pääosin varsin matala ja vaatii jonkin verran ruoppausta.

5.11 KOHDEALUE K. ANTILA (19 kpl tonttia)
Vahvistetun asemakaavan tonttikohtaiset tehokkuusluvut ovat e=0.10-0.15, mikä antaa merkittävän
rakennusoikeuden.
Kohde sijaitsee n. 3-3,5km torin luoteispuolella pääosin Antilantie/Riihipelllontie länsipuolella, yhteys
koilliseen (6km) VT 8:lle Tiukan kohdalla Karhusaarentien/Kristiinankaupungintien kautta on nopea
ja hyvä. Tontit sijaitsevat yhdessä/kahdessa rivissä meren äärellä ja avautuvat länteen. Teiden lisäksi
häiriötekijöitä ovat mm. Karhusaaren voimalaitos ja nykyiset tuulimyllyt n. 3,5km lounaaseen, jotka
näkyvät/kuuluvat osalle tonteille. Veden laatuun vaikuttaa linnunsuojelualue n. 0,4km länteen.
Karhusaareen suunnitellaan myös 7 isompaa tuulimyllyä, lähin 3,5km etäisyydellä muutamista
tonteista. Veden kierto on suhteellisen hyvä. Avomeri alkaa n. 2,5km länteen.
Kohdealueelle tulee autotie, joka lukuunottamatta liittymäteitä on julkinen (kaupungin/valtion).
Alueella on kunnallistekniikka lukuunottamatta Riihipellontien tonteilla, jotka kuitenkin
todennäköisesti ovat liitettävissä kunnallistekniikkaan mikäli mielenkiintoa löytyy. Kristiinankaupungin keskustassa on hyvä kunnallinen ja kaupallinen palvelutaso ja alueella on uimaranta ja
yksityinen pienvenesatama. Leppäsalmella etelässä on kesäkioski.
Tontit ovat hyvin alavat. Suurin osa tonteista on lähes kokonaan <2m merenpinnan yläpuolella.
Rantavesi on varsin syvä ja vaatii pääosin varsin vähäistä ruoppausta.

6. RANTATONTTIEN MARKKINAT
Pohjanmaan maakunnan lomarakennuspaikkojen hintakehitys on viime vuosina ollut vaihteleva.
Kysyntä on ollut voimakasta ja hinnat nousivat ja saavuttivat huippunsa arviolta 2013. Tämän jälkeen
sekä volyymi että hintataso on laskenut. Viime aikoina hintataso on tasaantunut, mutta trendin
havaitseminen on vaikeaa, koska edustavien kauppojen lukumäärä on niin pieni. Edustaviin kauppoihin
eivät kuulu maanvuokralaisten lunastuskaupat mm. koska kohteet eivät ole tarjottu avoimille
markkinoille. Osa näistä kaupoista on kuitenkin päätynyt maakunnan viralliseen tilastoon joka heikentää
keskiarvojen luotettavuutta. Lehdistössä selostetut keskiarvot näyttävät liian dramaattisen
hintakehityksen.
Analyysia vaikeuttaa myös että Maanmittauslaitos 2013 saakka laski maakuntakohtaisia rantatonttien
hintaindeksejä. Indeksit perustuivat (Juhani Väänänen, Maanmittauslaitos, puhelinhaastattelu
12.10.2015) regressiomallehin, joiden selitysasteet olivat 45-55%. Putoava kauppavolyymi johti
luotettavuuden heikentymiseen ja nykyään lasketaan vain entisten suurläänien mediaanihintoja.
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7. TONTTIHINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tässä luvussa on kuvattu rantarakennuspaikkojen arvoon vaikuttavia tekijöitä. Kuvatut
riippuvuussuhteet on soveltuvin osin käytetty. Tärkeää on välttää käyttämästä samantyyppisiä tekijöitä
täysimääräisesti. Lisäksi eri alueiden mieltymykset voivat olla erilaiset ja muuttuvat ajan kuluessa. Jos
yhdistetään liian monta tekijää liian suurella painolla, kokonaisvaikutus on liian voimakas, varsinkin jos
tekijämittakaavan portaat ovat harvat.
Tutkimusten ja KHO:n ratkaisujen mukaan tärkeimmät rantatontin hintaan vaikuttavat tekijät ovat;
sijainti taajamien nähden, rannan laatu ja pituus, näköala, avautumisilmansuunta, vesistön tyyppi ja
veden laatu, kohteen pinta-ala, kaavatilanne, naapurialueen käyttö (häiriötekijät) ja topografia.
Manner- ja saaritonttien hintasuhteet on käsitelty usessa tutkimuksessa. Yksittäisiä kokonaisia saaria
ovat yleensä hyvin arvokkaita. Vesistön koko korreloi voimakkaasti arvon kanssa ja meritontit ovat siten
arvokkaampia kuin järvitontit. Rannattomien tonttien arvo on enintään 60% rantatonttien arvosta, usein
paljon vähemmän.
-

Yllä mainittu tutkimus nro 69 (1991) näytti, että saaritonttien arvo oli 68-93% mannertonttien arvosta.
Keskiarvo oli 83%, mikä myös oli suhde Vaasan läänissä.

-

Tutkimus nro 96 vuodelta 2005 näyttää, että saaritonttien arvo oli 70% mannertonttien (ml. järvitontit)
arvosta.

-

Etelärannikolla (Kohonen& Nurmikari 2009) saaritontin arvo oli 64-76% verrattuna mannertonttiin.
Keskiarvo oli 68%.
Selvä trendi on, että haetaan yhä parempaa varustelutasoa. Osa-aika-asuminen on myös kasvanut. Tämä
on johtanut siihen että saaritonttien ja mannertonttien välinen arvoero on kasvanut. Pohjanmaalla on
vahva veneilyperinne, mutta kasvava osuus ulkopaikkakuntalaisia tonttiostajia on vahvistanut
tieyhteyksillä varustetun huvilatontin kysyntää.
Vanhemman laajan tutkimuksen (Olavi Myhrberg 1991) mukaan avautumisilmansuunta vaikuttaa siten
että etelä-/länsitontit ovat 8-10% arvokkaampia kuin pohjois-/itätontit. Uusimaalaisen tutkimuksen
mukaan seikalla on pienempi merkitys. Vuoden 2009 tutkimuksen mukaan vapaa merinäköala on 1015% kalliimpi kuin näköala joka rajoittuu 500m.
Vuoden 1991 tutkimus näytti seuraavat riippuvuussuhteet Vaasan läänissä:
o

Kaavoitettu (asemakaava) rakennuspaikka 37% kalliimpi kuin kaavoittamaton

o

Mannertontti 20% kalliimpi kuin saaritontti

o

Jos merinäköala on >600m hinta nousee 24%

o

Hyvä ranta 16% kalliimpi kuin heikko ranta

Tutkimuksen Peltola-Väänänen (2005) pinta-alan vaikutus rantarakennuspaikan kokonaisarvoon on
varsin pieni kun pinta-ala on > 5.000 m2. Pienimmillä tonteilla pinta-alan vaikutus on suuri. Koska
arvioitavalla kohteella on rantayleiskaava (tai asemakaava), rakennusoikeus on erikseen huomioitu,
voi lisäpinta-ala arvostaa sen perusteella että ”vapausasteita” on enemmän, on helpompaa sijoittaa
rakennukset tontille eikä naapuri tule niin lähelle. Viimeksi mainittu tekijä on myös erikseen
huomioitu, samoin rannan leveys ja käyttökelpoisuus.
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Kauppahintoja vertailtaessa tulee muistaa, että niin sanottujen psykologisten tekijöiden osuus on
lomarakennuspaikkojen kaupoissa suuri ja ostajien arvostukset eroavat niissä toisistaan enemmän kuin
muiden kiinteistöjen kaupoissa. Tämä on omiaan lisäämään hintojen hajontaa ja kauppahintavertailun
tilastollista epätarkkuutta.
Koskien häiriötekijöitä on vaikeata löytää luotettavia tutkimuksia. Esim. voimalinjan sijainti vähintään
70 m etäisyydellä omakotitalokiinteistöstä ei näyttänyt vaikuttavan kiinteistön arvoon (Juhana Cajanus
1985). Arvioitavalla kohdealueella voimalinja ei myöskään vaikuta näköalaan. Yhteenvetotutkimus
koskien tuulimyllyjen vaikutus kiinteistöjen markkina-arvoon (Juhana Hiironen, Maanmittauspäivät
2015) kertoo ettei Suomessa aikaisemmin ole tieteellisia tutkimuksia asiasta. Voitiin todeta, että asenteet
olivat kielteisimmät ja kauppojen lukumäärä alimmillaan suunnitteluvaiheessa (epävarmuus).
Useimmat ulkomaalaiset tutkimukset näyttivät etteivät arvot muuttuneet kun vertailtiin arvot ennen
projektin alkua ja kun projekti oli saatettu loppuun. Kahdessa tutkimuksissa näytettiin pysyviä
arvonmuutoksia jopa 1,5km tuulimyllyistä. Suomalaisessa tutkimuksissa löytyi indiakaatioita, jotka
eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, siitä että tullimyllyt vaikuttaisivat huvilatontiien
hintoihin.

8. METODIIKKA – PERUSTONTTI
Kohdealueiden tonttien arvioinnissa vertailuhintamenetelmä on käytetty. Vertailuhintamenetelmä on
kauppahintamenetelmän muunnelma, missä on määritelty markkina-arvo ns. perustontille. Tässä
arviossa perustontti on
o

Pinta-ala 2.000 m²

o

Rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikkaa Kristiinankaupungissa, jolla on
rakennusoikeutta 150 k-m2, ei kunnallisteknikkaa

o

Eteäisyys tonttikuviosta rantaan 30-80m ja hyvä (muttei vapaa) näköala

o

Oma ranta 30-100m ja mahdollisuus kohtuullisella ruoppauksella saada pieni
moottorivene rantaan
12
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o

Kohtuulliset häiriötekijät (naapurit, tiet, yms.)

o

Suurin osa tontista >2,5m merenpinnan yläpuolella, ei avokallioita

o

Mahdollisuus autotiehen

o

Avautumisilmansuunta etelästä länteen

o

Kaupantekohetki arviointiajankohtana lokakuu 2015

Korjaamalla vertailukaupat ominaisuuksien eri tekijöillä on saatu vertailukaupat muistuttamaan
perustonttia ja siten perustontille arvo.
Lomarakennuspaikkojen arviointiin liittyy osittain irrationalisia epävarmuustekijöitä esim. isoja
paikallisia eroja, ainutlaatuisia ominaisuuksia, tunnearvoja sekä sukulais-, kaveri- ja sisäisiä kauppoja.
Muutama kauppa, joka on osoittautunut lisäaluekaupaksi, on karsittu pois vertailumateriaalista.
.

9. VERTAILUKAUPAT

Vertailuaineistoon kuuluu 60 kauppaa Kristiinankaupungista, Närpiöstä, Korsnäsistä ja Merikarvialta
vuosina 2010-2015 (Kristiinankaupungista myös 2008-09). Kaupoista 73% oli tehty Kristiinankaupungissa, mutta tähän sisältyi myös 3 kauppaa sisältäen arvottomia rakennuksia sekä 12 toisen
tyyppisiä kohteita rantavyöhykkeellä. Muiden kuntien edustavien kauppojen lukumäärä oli niin pieni,
niihin sisältyi todennäköisesti paljon ei edustavia kauppoja, ja ne sijaitsivat niin laajalla alueella ettei
niitä kelpuutettu mukaan analyysiin. Hintahajonta oli myös suuri (5.000€-276.000€). Karsinnan jälkeen
(muutama epäedustava kauppa havaittiin vasta katselmuksen yhteydessä), jossa poistettiin
lisäaluekaupat, muut kohdetyypit ja lunastuskaupat, jäljelle jäi 14 edustavaa vertailukauppaa (sis. 3
kauppaa ”arvottomilla” rakennuksilla, missä rakennusten mahdollinen arvo on vähennetty). Vertailukaupoista 3 kpl on saaressa ja 6 kpl kohdealueella (5 kpl Antilantiellä ja 1 kpl Länsirannikontiellä).
13
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Edustavat kaupat ovat seuraavat:
VERTAILUKAUPAT 2008-2015 (KATSELMUS TEHTY) KRISTIINANKAUPUNKI
Kauppa nro
J03
J28
J04
J70
J71
J72
J73
J74
J29
J06
J07
J27
J26
J100
Keskiarvo
Mediaani
Keskihajonta

Pinta-ala
6 300
6 200
3 220
2 676
2 446
2 613
3 052
3 099
5 266
5 900
6 500
5 000
4 000
5 100
4 384
4 500

Hinta
110 000
56 000
45 000
101 999
101 999
70 500
85 500
59 321
47 000
151 000
35 100
80 000
100 000
188 320
88 000
83 000
43 000

Vuosi
2008
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2015

Mediaanihinta oli n. 83.000€ ja keskihinta n. 88.000€. Mediaanipinta-ala oli n. 4.500 m2.
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10. KÄYTETYT KORJAUSKERTOIMET
Arviokirjassa on määritelty tontin kokonaisarvo, siis ei neliömetriarvoa. Tutkimusten ja kokemuksen
perusteella seuraavat tarkistuskertoimet on arviossa käytetty:
o

Pinta-alakorjaus yllä olevan kuvion mukaan, mutta huomioitu vain 30% kun mm.
rakennusoikeus, rantapituus ja naapurihäiriö on huomioitu omilla kertoimilla. Hajonta
n. 0,9-1,3. Esim. 4.000m2 tontti on 14% arvokkampi kuin 2.000m2 tontti.

o

Rakennusoikeuskorjaus (sis. kunnallistekniikka), hajonta n. 1,0-1,65. Hyvin varovainen
kerroin, koska esim. pinta-ala on jo huomioitu. Esim 250k-m2 on 14% kalliimpi kuin
150k-m2.

o

Rannan läheisyyden ja näköalan korjaus, hajonta n. 0,55-1,21. Alhaisimmat korjaukset
koskevat rannattomia tontteja.

o

Rantaleveys- ja käytettävyyskorjaus, hajonta n. 0,75-1,10.

o

Naapuuruus- ja häiriökorjaus, hajonta n. 0,7-1,1. Mm. on huomioitu etäisyys
naapureihin, vilkkaasti liikennöidyyn tiehen, joensuihin, kalanviljelyslaitoksiin,
nykyiseen voimalaitokseen tuulimyllyineen, suunniteltuihin tuulimyllyihin, jätevesipuhdistuslaitokseen poistoputkineen, sekä paikallisiin pienempiin häiriötekijöihin.
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o

Maastomuotojen eli topografian (sis. avokallioita) korjaus, hajonta n. +-15%.

o

Saaritonttien korjaus -40%. Tutkimusten mukaan tämä korjaus voisi olla pienempi,
mutta perustelut käytetylle alennukselle on lomakohteiden lisääntynyt käyttö sekä
tosiseikka että saaritontilla on keskimääräistä parempia ominaisuuksia (joita ei
tieteellisissä tutkimuksissa ole huomioitu). Järvitontille on tehty -25% korjaus. On
huomioitava ettei perustonttikaan ole prime-kohde.

o

Saavutettavuus ym. tekijöiden (saaritonttien satama, oma saari, etäisyys yleiseen tiehen,
mikrosijainti, mahdollisuus kunnallistekniikkaan tai sen puute, yms.), vaihtelu n. 0,651,30.

o

Avautumisilmansuunta, vaihtelu 0,85-1,05.

11. VERTAILUKAUPPOJEN KORJAUS
Em. tekijöiden lisäksi korjattiin myös vertailukaupan ajankohta, joka vaihtelee painetulla keskiarvolla
(oletetulla rantatontti-indeksin jatkeella Pohjanmaalla, mediaanihintakehitys Länsi-Suomessa), hajonta
n. 0,8-1,3. Kaikki korjauskertoimet laskettiin käänteislukuina, jotta saataisiin ne muistuttamaan
perustonttia.
Vertailukauppojen korjausten tulos:
Ennen korjausta

Korjauksen jälkeen

Keskiarvo

88.000€

=> 62.000€

Mediaani

83.000€

=> 62.000€

Keskihajonta

43.000€

=> 16.000€

Keskihajonnan ratkaiseva pieneminen viittaa siihen, että tehdyt korjaukset oleellisin osin selittävät
hintojen vaihtelun. Mediaani- ja keskiarvohinnan pieneminen taas viittaa siihen, että perustontti
ominaisuuksiltaan on huonompi kuin vertailukaupat ja/tai että kaupat on tehty korkeimman hinnan
ajankohtina. Valittiin perustontin arvoksi 62.000€.

12. BENCHMARK KOSKIEN MUITA HINTAHAVAINTOJA
Benchmarkina on tarkastettu alueella olevien tonttien pyyntihintoja (voidaan laskea että ne ovat
ehdottomia maksimihintoja) sekä niitä kauppoja (maanvuokralaisten lunastukset) joita kaupunki teki
2014-15. Yleisellä tasolla voidaan laskea, että nämä kaupat kuvastavat tonttien minimihintatasoa. Näistä
31 kaupasta 35% oli saaressa (arvioitavista kohteista 15%) ja 3% kalleimmilla alueilla Antilantiellä ja
Karhusalmella (arvioitavista kohteista 16%). Näiden kauppojen yhteenveto on seuraava:
Ilman lisäalueita

Ml. lisäalueet

Min-maks

31.000-132.000€

31.000-153.000€

Keskiarvo

51.000€

55.000€

Mediaani

46.000€

47.000€
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Yleisesti ottaen voidaan lähteä siitä, ettei ole realistista, että Kristiinankaupungin rantatontin arvo olisi
alle 25.000€.

13. MARKKINA-ARVO
Korjaamalla perustontin arvo arvioitavien kohteiden ominaisuuksien korjauskertoimilla on arvioitavien
kohteiden markkinahinnat määritelty (kts. Liite 1). Lopuksi on vielä suoritettu yksittäisen tontin arvon
kohtuullisuusarviointi. Perustuen yllä oleviin tietoihin sekä kokemukseen, olen arvoajankohtana
(lokakuu 2015) määritellyt arvioitavien rakennuspaikkojen markkina-arvot seuraavaksi:
Rakennuspaikkojen arvot
Rakennuspaikkakohtainen markkina-arvo

~15.000-147.000€

Keskiarvo

56.000€

Mediaaniarvo

51.000€

Yksittäisten rakennuspaikkojen arvot on yksilöity Liittessä 1.

Arvioinnin tarkkuus + / - 15%.

Espoo 26.10.2015

Maplefield Oy Ab

Erik Lönnfeldt
DI, maanmittari
Auktorisoitu kiinteistöarvioija
(AKA) yleisauktorisointi
Puh. 0400-471 040
erik.lonnfeldt@iki.fi
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Eriävä mielipide 9.11.2015 pidetyn kaupunginvaltuuston kokouksen §:ään 227

Katson, että pykälään olisi pitänyt sisällyttää sana neuvotella ja vahvistaa ja perustelen tätä
sillä, että prosessin aikana ei ole kiinnitetty huomiota arvioijan perusteluihin, vaan käytetty
lähtökohtana vain hinta-arviointia. Täten katson, että voidakseen uskottavalla tavalla
vahvistaa arviointihinnat, tulisi myös kaupunginhallituksen perehtyä vuokratonttien
arvioinnissa käytettyihin perusteluihin, eikä vain käyttää hintaa lähtökohtana. Käytyäni
henkilökohtaisesti muutamalla huvilatontilla olen todennut, että arvioinnin perustaksi
esitetyt perustelut voidaan kyseenalaistaa, minkä vuoksi vuokralaisten mielipiteet tulee
ottaa huomioon molempia osapuolia tyydyttävän päätöksen saamiseksi.

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
salo_tuisku_eriävämielipide§227
2015-11-09 § 277 fi

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
maplefield_värdering_arviointi
2015-11-09 § 277 fi

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
maplefield_värdering_arviointi
2015-11-09 § 277 fi

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
maplefield_värdering_arviointi
2015-11-09 § 277 fi

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
maplefield_värdering_arviointi
2015-11-09 § 277 fi

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
maplefield_värdering_arviointi
2015-11-09 § 277 fi

§ 54,
227,YHK17
KVSTO20.3.2019
9.11.201517:00
16:00/ Pykälän
/ Pykälänliite:
liite:stge
maplefield_värdering_arviointi
2015-11-09 § 277 fi

§ 54, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: stge 2018-04-23 § 31 fi
LOMA-ASUNTOJEN MÄÄRÄALOJEN HINNAT KESÄKUUN 2018 JÄLKEEN
(DAS/REN)(Kaupunginhallitus 16.4.2018 § 92)
Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2015 (§ 227):
1.

hyväksyä seuraavat perusteet loma-asuntojen määräalojen myynnille:
a. kaupunginhallitus oikeutetaan neuvottelemaan ja vahvistamaan liitteessä lueteltujen loma-asuntojen määräalojen tai lohkottujen tonttien hinnat Maplefield Ab
Oy:n ilmoittamien hintojen mukaisesti.
b. asemakaavoittamattomilla alueilla myytävien määräalojen rajat ja pinta-alat ovat
samat kuin vuokrasopimuksessa ilmoitetut. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen,
vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Eräissä tapauksissa
alueen rajoja on tarkistettava olemassa olevat rakennukset huomioon ottaen ja
kaupunginhallitus oikeutetaan tarkistamaan rajat. Ostajat voivat myös kaupan yhteydessä ja silloin kun se on mahdollista lunastaa määräalaan liittyviä alueita
asemakaavan ulkopuolella.
c. määräalaan rajautuvien lisäalueiden neliöhinta määräytyy siten, että kunkin määräalan hinnaksi tulee liitteessä mainittu, a-kohdan mukainen hinta jaettuna ko.
määräalan pinta-alalla.
d. yllä mainittu määräala luovutetaan alueen 1.1.2015 voimaan astuneen vuokrasopimuksen mukaiselle hallintaoikeuden haltijalle tai hallintaoikeuden haltijan suostumuksella kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.
e. muutoin kauppaan sovelletaan tavanomaisia kauppaehtoja (kauppakirjamalli liitteenä).

2.

että yllä 1a- ja 1c-kohdassa hyväksyttyä hintaa sovelletaan vuoden 2017 kesäkuun
loppuun mennessä toteutettaviin kauppoihin; kaupunginvaltuusto päättää erikseen sen
jälkeen tehtäviin kauppoihin sovellettavasta hinnoituksesta, jolloin voidaan hyväksyä
myös hinnankorotus.

Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginvaltuusto lausuu jo tässä vaiheessa, että kaupunki aikoo
korottaa hintoja 5 %:lla 1.7.2017 alkaen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitukset hylättiin ja kaupunginvaltuuston päätös sai lainvoiman elokuun lopulla 2016. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2016, että huvilatonttien
myynti uusin hinnoin aloitetaan marraskuussa 2015 kun päätös saa lainvoiman. Ensimmäiset myyntipäätökset tehtiin syyskuussa 2016. Vuonna
2016 myytiin 53 tonttia ja vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
on myyty tai tehty myyntipäätös 19 tontista. Arvioinnit lähetettiin vuokralaisille kun kaupunginvaltuusto oli päättänyt hintakuvasta. Hintatasosta on
jätetty noin 80 muistutusta noin 60 tontista. Osa muistutusten jättäjistä on
lunastanut tonttinsa. Maplefield Ab Oy on jättänyt lausunnon jäljellä olevista n. 40 tonttia koskevista muistutuksista.
Maplefield toteaa kaikista tonteista seuraavaa: Muistutuksessa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, joka huomattavasti vaikuttaisi markkina-arvoon.”
Asiakirjat ovat saatavilla hallintokeskuksessa sekä kokouksessa.
Käräjäoikeus on käsitellyt vuokrankorotuksen kohtuullisuutta. Käräjäoikeus
on päätöksessään ottanut kantaa myös vuokrakuvion arvoon. Käräjäoikeuden päätöksen vaikutuksia koskevaa selvitystä valmistellaan. Tässä tulee
myös ottaa huomioon, että osa on valittanut edelleen hovioikeuteen. Nämä
kysymykset käsitellään erikseen, kun valmistelu on saatu valmiiksi.
Valitusten ja muistutusten suuresta lukumäärästä johtuen hinnankorotus
ajankohtaistuu liian nopeasti (1.7.2018). Siksi olisi vuokralaisten kannalta
kohtuullista, että kaupunginvaltuusto pidentäisi nykyisten hintojen voimassaoloaikaa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
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Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän, että kaupunginvaltuuston päätöksen 9.11.2015 (§ 227) 1a- ja 1c-kohdassa hyväksyttyjä
hintaperusteita sovelletaan vuoden 2019 kesäkuun loppuun mennessä toteutettaviin kauppoihin; kaupunginvaltuusto päättää erikseen sen jälkeen tehtäviin kauppoihin sovellettavasta hinnoituksesta, jolloin voidaan myös hyväksyä hinnankorotus.
Kaupunginhallituksen päätös:
Merkitään, että Petri Pihlajaniemi poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden (osallisuusjäävi) takia.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite § 92
_________
(Kaupunginvaltuusto 23.4.2018 § 31)
Kaupunginvaltuuston päätös:
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Patrick Ragnäs totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti päättäneen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Merkitään, että jäsen Petri Pihlajaniemi ilmoitti esteellisyydestä (osallisuusjäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn.
Liite § 31
__________
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ANOMUS VUOKRA-ALUEEN PIENENTÄMISESTÄ, KUVIO 1044/6
(EG/TÖ/AJM)
Loma-asutuksen vuokra-alueen kuvion 1044/6 vuokralaiset ovat jättäneet
14.1.2019 saapuneen anomuksen vuokra-alueen pienentämisestä. Vuokraalue on osa kiinteistöä Kristinestads donationsjord 14:0 ja sijaitsee Karhusaaressa. Voimassa olevan, 20.12.2010 hyväksytyn osayleiskaavan mukaan
alue on kaavoitettu TI-alueeksi, teollisuus- ja varastoalueeksi. Vuokrasopimus on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2019. Alue tullaan asemakaavoittamaan,
minkä vuoksi sen tuleva käyttötarkoitus on vielä epäselvä.
Vuokralaiset haluavat pienentää aluetta puoleen, ts. 3470 m2:stä 1735 m2:iin
vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä 1.1.2020. Vuokralaiset toivovat,
että läntinen osa (rantaa kohti) jää vuokra-alueeksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi 3:n loma-asunnon vuokra-alueen muutoksen ja
pienennyksen vuonna 2016. Näiden muutosten perusteluna on ollut, että
vuokra-alueen sijainti on muuttunut siten, että tuottavaa metsämaata on
vaihdettu kaislikkoiseen ja vesakkoiseen joutomaahan, toisin sanoen sekä
vuokralaisen että kaupungin (vuokraajan) eduksi ja yhden vuokra-alueen
pienentäminen oli niin vähäistä, että sen ei katsottu vaikuttavan markkinaarvoon tai kaupungille suoritettavaan vuotuiseen maanvuokraan. Kolmannessa tapauksessa pienennystä perusteltiin sillä, että hankala maasto aiheutti
ongelmia tielinjaukselle ja tarkoituksenmukaiselle pysäköinnille, ts. toiset
käyttivät vuokra-aluetta pysäköintipaikkana.
Hallintosääntöön tehtyjen muutosten myötä kaupungin vuokra-alueiden
pienentämistä koskeva päätösoikeus siirtyi kaupunginhallitukselta yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti 19.6.2018 § 139 hallintojohtajan valmistelun ja teknisen johtajan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä loma-asutuksen vuokra-alueen pinta-alan pienentämisen sillä perusteella, että alue on vesiperäinen eikä sitä voi käyttää
rakennusmaana tai muuten hyödyksi.
Tekninen lautakunta päätti jo 4.2.2014 § 13, että loma-asutuksen vuokraalueiden muutokset tulisi hylätä mm. sillä perusteella, että on olemassa suuri ketjureaktion vaara vuokra-alueiden muutosanomusten määrän osalta.
Aina on olemassa vuokralaisia, jotka katsovat, että vuokra-alueella on jokin
osa, josta heillä ei ole hyötyä. Vuokra-alueen pienentämistä koskeva asia
käsitellään myös yhdyskuntarakentamisen lautakunnan esityslistan myöhemmässä pykälässä, jossa päätetään uusista periaatteista vastaavia tapauksia varten. Myöhempään pykälään viitaten tätä vuokra-alueen pienentämistä
ei tulisi hyväksyä, koska anomuksesta ei ilmene mitään selkeää ja merkityksellistä perustelua alueen pienentämiselle. Vuokra-alueen pienentämiseksi tulisi esittää selkeät perusteet ja erityiset syyt. Erityisiä syitä eivät
voi olla sellaiset asiat, jotka voivat koskea kaikkia vuokra-alueita, esim.
osalle vuokra-aluetta ei voi rakentaa tai sitä ei voi käyttää, metsittynyt maa,
kallioinen alue jne. Tämä menettelytapa antaisi oikeuden anoa pienennystä
kaikille vuokra-alueille. Lisäksi tulee myös selventää, että vuokralaisilla oli
jo ennen nykyisen vuokrasopimuksen tekemistä hallussaan sama alue ilman
minkäänlaisia toiveita alueen pienentämisestä.
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Teknisen johtajan ehdotus:
Vuokra-aluetta, kuvio 1044/6, koskeva anomus hylätään, koska erityisiä
syitä ei ole ilmennyt eikä alueella ole tapahtunut asiaan vaikuttavia muutoksia.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 55, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Bilaga_1_Anhållan

§ 55, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Bilaga_2_Arrendekarta

§ 55, YHK17 20.3.2019 17:00 / Pykälän liite: Bilaga_3_Karta_delgeneralplan
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UUDET LINJAUSPERIAATTEET LOMA-ASUTUKSEN VUOKRA-ALUEIDEN MUUTTAMISESTA JA PIENENTÄMISESTÄ
(EG/TÖ/AJM)
Kaupunginhallitus hyväksyi 3:n loma-asunnon vuokra-alueen muutoksen ja
pienentämisen vuonna 2016. Näiden muutosten perusteluna on ollut, että
vuokra-alueen sijainti on muuttunut siten, että tuottavaa metsämaata on
vaihdettu kaislikkoiseen ja vesakkoiseen joutomaahan, toisin sanoen sekä
vuokralaisen että kaupungin (vuokraajan) eduksi, ja yhden vuokra-alueen
pienentäminen oli niin vähäistä että sen ei katsottu vaikuttavan markkinaarvoon tai kaupungille suoritettavaan vuotuiseen maanvuokraan. Kolmannessa tapauksessa pienennystä perusteltiin sillä, että hankala maasto aiheutti
ongelmia tielinjaukselle ja tarkoituksenmukaiselle pysäköinnille, ts. toiset
käyttivät vuokra-aluetta pysäköintipaikkana.
Hallintosääntöön tehtyjen muutosten myötä kaupungin vuokra-alueiden
pienentämistä koskeva päätösoikeus siirtyi kaupunginhallitukselta yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti 19.6.2018 hallintojohtajan valmistelun ja teknisen johtajan ehdotuksen
mukaisesti hyväksyä loma-asutuksen vuokra-alueen pinta-alan pienentämisen sillä perusteella, että alue on vesiperäinen eikä sitä voi käyttää rakennusmaana tai muuten hyödyksi.
Tekninen lautakunta otti jo 4.2.2014, § 13, kantaa asiaan todeten, että lomaasutuksen vuokra-alueiden muutokset tulisi hylätä mm. sillä perusteella, että on olemassa suuri ketjureaktion vaara vuokra-alueiden muutosanomusten
määrän osalta.
Vuokra-alueet perustuvat aikaisemmin allekirjoitettuihin ja hyväksyttyihin
vuokrasopimuksiin ja alueet ovat ja ovat olleet pidemmän aikaa vuokralaisten hallinnassa, minkä vuoksi kaupungilla ei ole syytä lähteä tekemän muutoksia vuokra-alueisiin. Vuokrasopimuksissa ei myöskään ole ehtoja, jotka
oikeuttaisivat vuokra-alueen muuttamiseen. Molemmat osapuolet ovat hyväksyneet maanvuokrasopimuksen ja siten hyväksyneet vuokra-alueen sellaisenaan.
Vuokra-alueen pienentämiseksi tai muuttamiseksi tulisi esittää selkeät perusteet ja erityiset syyt. Erityisiä syitä eivät voi olla sellaiset asiat, jotka voisivat koskea lähes kaikkia vuokra-alueita, esim. että osalle vuokra-aluetta ei
voi rakentaa tai sitä ei voi käyttää, metsittynyt maa, kallioinen alue jne., siis
ei muuttuneita olosuhteita aikaisempaan verrattuna. Tämä menettelytapa
antaisi suurelle osalle vuokralaisia oikeuden anoa alueen pienennystä ja tasa-arvoperiaatteen huomioon ottaen tästä voisi tulla ongelmallista.
Kaupunki voi tehdä pienempiä tarkistuksia vuokra-alueen rajoihin vuokraalueen lunastuksen yhteydessä esim. ottaen huomioon olemassa olevat rakennukset tai alueen kaavoituksen näin vaatiessa, mutta pinta-alat pysyvät
samoina.
Teknisen johtajan ehdotus:
Loma-asutuksen vuokrasopimusten voimassa olevat vuokra-alueet eivät
muutu kuluvan vuokrakauden aikana tai vuokra-ajan jatkamisen aikana.
Pienempiä tarkistuksia voidaan tehdä vuokra-alueen rajoihin vuokra-alueen
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lunastuksen yhteydessä molempien osapuolten hyväksynnällä sekä jos alueen kaavoitus vaatii tarkistuksia, mutta pinta-alat pysyvät samoina.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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RAKENNUSLUPAHAKEMUS VARASTOHALLIA VARTEN TIUKASSA SIJAITSEVALLE
KIINTEISTÖLLE 287-421-0011-0120
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