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§ 748
Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi; vuokratonttien 
vuokranmääritysperusteiden julkaiseminen avoimena datana

HEL 2015-004024 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 25.3.2015 (87 §) hyväksymän toivomusponnen 
(Otso Kivekäs) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivekäs Otso toivomusponsi Kvsto 25.3.2015 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden 
maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2015, kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet julkaista 
kaupungin vuokratonttien vuokranmääräytymisperusteet 
tonttikohtaisesti avoimena datana." (Otso Kivekäs)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta
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Kiinteistölautakunta antoi ponnen johdosta päätöshistoriasta ilmenevän 
lausunnon, jossa todettiin mm. seuraavaa:

Toivomusponnessa edellytetään selvitettäväksi mahdollisuus julkaista 
kaupungin vuokratonttien vuokranmääräytymisperiaatteet 
tonttikohtaisesti avoimena datana. 

Kiinteistölautakunta pitää kaupungin maanvuokraustoiminnan 
avoimuutta tärkeänä ja aloitetta kannatettavana. Kiinteistölautakunta 
toteaa, että kiinteistöviraston tonttiosasto on keväällä 2015 saanut 
päätökseen kehitystyön, jonka tarkoituksena oli saattaa kaikki 
kaupungin maanvuokrasopimukset vuokra-alueina sähköiseen 
karttapalveluun (paikkatietopalvelu). Tämä työ mahdollistaa teknisesti 
sen, että yleisölle avoimessa paikkatietopalvelussa julkaistaan vuokra-
alueet sekä niiden perustiedot (esim. vuokralainen, käyttötarkoitus, 
vuokra-aika, perittävä vuokra jne.).

Edellä mainittuun viitaten kiinteistölautakunta toteaa, että 
kiinteistöviraston tonttiosastolla on varsin nopeasti valmiudet 
keskeisten asuntotonttien vuokraustietojen julkaisemiseen ainakin 
kaupungin paikkatietopalvelussa. Maanvuokrasopimuskannan 
hallinnoinnissa käytettävän maanvuokrajärjestelmän tietokannassa 
olevien puutteiden vuoksi toivomusponnessa esitettyjä 
vuokrausperusteita (rakennusoikeuden yksikköhinta, johon vuokra 
perustuu) ei kuitenkaan ainakaan nykyisellään ole todennäköisesti 
mahdollista julkistaa. Sen sijaan esim. tonteilta perittävät vuosivuokrat 
ovat lähtökohtaisesti julkistettavissa. Yksityisyyden suojaa koskevat 
säännökset voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksia julkaista tietoja 
ainakin niiden tonttien osalta, jotka on vuokrattu yksityishenkilöille. 

Kiinteistölautakunta toteaa edelleen, että kiinteistöviraston tonttiosasto 
valmistelee parhaillaan asuntotonttien vuokrausperusteiden 
määrittelyperiaatteiden uudistamista, jonka keskeisenä tavoitteena on 
vuokraustoiminnan avoimuuden lisääminen. Valmisteltavana oleva 
mallissa kaupungin eri osa-alueille vahvistettaisiin vyöhykehinnat 
(rakennusoikeuden yksikköhinnat), jotka olisivat kaikkien asiasta 
kiinnostuneiden nähtävissä ja yleisesti saatavilla. Uudistusta koskeva 
esitys on tarkoitus saattaa kiinteistölautakunnan ja 
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuluvan vuoden aikana. 
Uudistuksen jälkeen tehtävien vuokrasopimusten osalta myös tonttien 
vuokrausperusteet voitaisiin julkaista paikkatietopalvelussa. 

Kiinteistölautakunta toteaa lopuksi, että toivomusponnessa edellytetty 
selvitys pyritään saattamaan valmiiksi vielä vuoden 2015 aikana ja 
kaupungin vuokratontteja koskevat perustiedot julkaisemaan 
mahdollisimman nopeasti selvityksen valmistuttua.
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Esittelijä viittaa vastauksenaan toivomusponteen kiinteistölautakunnan 
lausunnossa todettuun.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivekäs Otso toivomusponsi Kvsto 25.3.2015 asia 8

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 716

HEL 2015-004024 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 282

HEL 2015-004024 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Otso Kivekkään toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa edellytetään selvitettäväksi mahdollisuus julkaista 
kaupungin vuokratonttien vuokranmääräytymisperiaatteet 
tonttikohtaisesti avoimena datana. 
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Kiinteistölautakunta pitää kaupungin maanvuokraustoiminnan 
avoimuutta tärkeänä ja aloitetta kannatettavana. Kiinteistölautakunta 
toteaa, että kiinteistöviraston tonttiosasto on keväällä 2015 saanut 
päätökseen kehitystyön, jonka tarkoituksena oli saattaa kaikki 
kaupungin maanvuokrasopimukset vuokra-alueina sähköiseen 
karttapalveluun (paikkatietopalvelu). Tämä työ mahdollistaa teknisesti 
sen, että yleisölle avoimessa paikkatietopalvelussa julkaistaan vuokra-
alueet sekä niiden perustiedot (esim. vuokralainen, käyttötarkoitus, 
vuokra-aika, perittävä vuokra jne.).

Edellä mainittuun viitaten kiinteistölautakunta toteaa, että 
kiinteistöviraston tonttiosastolla on varsin nopeasti valmiudet 
keskeisten asuntotonttien vuokraustietojen julkaisemiseen ainakin 
kaupungin paikkatietopalvelussa. Maanvuokrasopimuskannan 
hallinnoinnissa käytettävän maanvuokrajärjestelmän tietokannassa 
olevien puutteiden vuoksi toivomusponnessa esitettyjä 
vuokrausperusteita (rakennusoikeuden yksikköhinta, johon vuokra 
perustuu) ei kuitenkaan ainakaan nykyisellään ole todennäköisesti 
mahdollista julkistaa. Sen sijaan esim. tonteilta perittävät vuosivuokrat 
ovat lähtökohtaisesti julkistettavissa. Yksityisyyden suojaa koskevat 
säännökset voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksia julkaista tietoja 
ainakin niiden tonttien osalta, jotka on vuokrattu yksityishenkilöille. 

Kiinteistölautakunta toteaa edelleen, että kiinteistöviraston tonttiosasto 
valmistelee parhaillaan asuntotonttien vuokrausperusteiden 
määrittelyperiaatteiden uudistamista, jonka keskeisenä tavoitteena on 
vuokraustoiminnan avoimuuden lisääminen. Valmisteltavana oleva 
mallissa kaupungin eri osa-alueille vahvistettaisiin vyöhykehinnat 
(rakennusoikeuden yksikköhinnat), jotka olisivat kaikkien asiasta 
kiinnostuneiden nähtävissä ja yleisesti saatavilla. Uudistusta koskeva 
esitys on tarkoitus saattaa kiinteistölautakunnan ja 
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuluvan vuoden aikana. 
Uudistuksen jälkeen tehtävien vuokrasopimusten osalta myös tonttien 
vuokrausperusteet voitaisiin julkaista paikkatietopalvelussa. 

Kiinteistölautakunta toteaa lopuksi, että toivomusponnessa edellytetty 
selvitys pyritään saattamaan valmiiksi vielä vuoden 2015 aikana ja 
kaupungin vuokratontteja koskevat perustiedot julkaisemaan 
mahdollisimman nopeasti selvityksen valmistuttua.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi


