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D/1509/02.05.00/2019 
 
 Palveluasumisen ja vanhustentalojen vuokrat vuonna 2020 
 
PER_YTA 10.12.2019 
§ 108 

Akaan ja Urjalan muodostamalla yhteistoiminta-alueella on vuonna 2020 kol-
me Viialassa sijaitsevaa vanhusten vuokrataloa, kaksi Kylmäkoskella sijaitse-
vaa vanhustentaloa ja viisi Akaan eri taajamissa sijaitsevaa palveluasumisyk-
sikköä, joiden asukkailta kaupunki perii vuokran.  
 
Palveluasumisen yksikköjä ovat 1.1.2020 alkaen Havulinna, Koivulakoti, Tar-
piakoti, Torkonkartano sekä Mäntymäki.  
 
Vuodelle 2017 vuokrankorotukset kaikkiin vanhus- ja vammaispalveluiden 
asumisyksiköihin ja hoivapaikkoihin olivat 2,7 %. Vuodelle 2018 ja 2019 ei 
esitetty korotuksia palveluasumisen vuokriin, koska vuokratasoa oli nostettu 
useana vuonna peräkkäin. Tukiasuntoihin ja osaan vuokra-asunnoista tehtiin 
vuokran korotusta vuonna 2018. Tarkoituksena oli tasata vuokratasoa koko 
Akaan alueella.  
 
Vuodelle 2020 ei esitetä vuokran korotuksia ikäihmisten palveluasumiseen ei-
kä tukiasumiseen. Perusteluna on, että palveluasumisen muita maksuja koro-
tettiin 1.3.2019 alkaen. 
   
Palveluasumisyksiköiden vuokriin on jyvitetty yleiset tilat. Laskelmat on tehty 
siivouspinta-alan mukaan.  
 
Yleinen vuokrataso on Akaassa 10,54 e/m2. Taajamien osalta vuokratasoissa 
ei ole merkittäviä eroja.    
 
(Lisätietoja: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Eveliina Kiiski p. 040 335 
3434, hallintosihteeri Maarit Liljendahl, p. 040 335 4609, kiinteistöpäällikkö 
Jaana Rajantaus p.040 335 3255) 
 

 
Ehdotus ma. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että vanhuspalveluiden 

asuntojen ja palveluasumisen vuokrat peritään 1.1.2020 lukien seuraavasti 
(suluissa vuonna 2017 peritty vuokra): 

   

 Vanhustentaloasunnot 1-3, Viiala 
 huoneiston koko 28,5 - 51 m2: 10,30 e/m2 (10,21 e/m2) 
 Vesimaksu sisältyy vuokraan 
  

 Kylmäkosken vanhustentalo, Puistotie 1a-1b: 
 asunnot 1-2, koko 40 m2: 10,30 e/m2 (10,30 e/m2) 
 asunnot 3-10, koko 32 m2: 10,68 e/m2 (10,68 e/m2) 
 Vesimaksu sisältyy vuokraan 

 

 Havulinnan tukiasunnot: 
 Asunto 1, koko 28 m2: 10 e/m2 (9,07 e/m2)  
 Asunnot 2, 3 ja 4, koko 25,5 m2: 13,00 e/m2 (13,00 e/m2),  
 Vesi ja sähkö sisältyvät vuokraan 
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Asunto Oy Viialan Puisto-Kumpu 
 Kirkkokatu 18 as 4, koko 41 m2, 8,74 €/m2 (6,88 €/m2) 

(rivitalo asunto: vesimaksu ennakko 20 euroa/kk) 
   

Asunto Oy Tulikettu 
 Tuliketuntie 3 as 19, koko 36 m2, 9,35 €/m2 (7,30 e/m2). 
 (vesimaksu sisältyy vuokraan) 
  
 Asunto Oy Viialan Valkoapila 
 Keskuskatu 36 as 3, koko 42 m2, 8,74 €/m2 (8,74 €/m2).  

(vesimaksu peritään asukkaalta asunto-osakeyhtiön puolesta)  
 
 Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköt: 
 

 Havulinna 20,03 e/m2 (20,03 e/m2).  
Havulinnassa 3 kpl 30 e/m2 huoneita ja näissä on käytetty 26 e/m2   
kokoisen asunnon vuokraa, koska vuokrataso olisi muussa tapaukses-
sa kohtuuttoman korkea. 

 Koivulakoti 16,86 e/m2 (16,86 e/m2) 

 Tarpiakoti 17,38 e/m2 (17,38 e/m2) 

 Torkonkartano 21,07 e/m2 (21,07 e/m2) 

 Mäntymäki 21,73 e /m2 (21,73 e/ m2) 
Mäntymäen huoneet nro 202, 204, 210, 214, 218 vuokrat kohtuulliste-
taan vastaamaan yhden hengen huoneen vuokraa. 

 
Päätös Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
Ote Akaan kaupunki/ Eija Kauranen, Merja Niekka, Anna-Stiina Salminen, Maarit 

Mäenpää, Seija Tromstedt, Heljä Lehtonen, Leena Laine, Maarit Mattila, Tuu-
la Auranen, Henni Numminen, Leena Kähkönen, Seija Korkiakangas, Maarit 
Liljendahl, Marjut Takanen 


