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§ 220
V 15.3.2017, Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren 
asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7)

HEL 2017-000272 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutokseen nro 12270 merkityn ohjeellisen asuntotontin (AK) 
20070/2, asemakaavan muutokseen nro 12331 merkityt ohjeelliset 
asuntotontit (AK) 20828/2-3 ja asemakaavan muutoksen nro 12331 
alueelle sijoittuvan asuntotontin (AK) 20828/7 tai edellä mainituista ton-
teista vastaisuudessa muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa.  
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. 

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason säänte-
lyä koskevia ehtoja.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisen on arvioitu kestävän aina 
2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaareen kuuluville osa-alueille 
on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä ja rakentamista varten tar-
vittavat asemakaavojen muutokset. Vuokrausperuste-esityksen kohtee-
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na olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 
12270 mukaiselle alueelle (Saukonlaituri, Länsi) sekä asemakaavan 
muutoksen nro 12331 mukaiselle alueelle (Jätkäsaari, Atlantinkaari). 
Kummallekin kaava-alueelle sijoittuvien ensimmäisten tonttien rakenta-
minen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 alkupuolella, joten tonteille on 
nyt aiheellista vahvistaa vuokrausperusteet.

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet (Kvsto 26.2.2014, 50 § ja Kvsto 
17.6.2015, 172 §), tonttien sijainti, alueen tonttimaan arvonnousu sekä 
Jätkäsaaren alueen yleinen kehittyminen. Tällä tavoin on pyritty yhden-
mukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Asuntotonttien laskennallinen k-m²-hinta viime marraskuun hintatasos-
sa (ind. 1921) olisi esitetyn mukaisesti noin 730 euroa (ns. alennettu 
ARA-hinta noin 580 euroa). Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,92 
euroa/as-m²/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,34 eu-
roa/as-m²/kk).

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille esitettävää ns. al-
kuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alkuvuosia-
lennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa valtion tukemien 
kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 % 
31.12.2021 saakka.

Esittelijän perustelut

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisesta

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisen on arvioitu kestävän aina 
2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaareen kuuluville osa-alueille 
on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä ja rakentamista varten tar-
vittavat asemakaavojen muutokset. Vuokrausperuste-esityksen kohtee-
na olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 
12270 mukaiselle alueelle (Saukonlaituri, Länsi) sekä asemakaavan 
muutoksen nro 12331 mukaiselle alueelle (Jätkäsaari, Atlantinkaari). 
Kummallekin kaava-alueelle sijoittuvien ensimmäisten tonttien rakenta-
minen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 alkupuolella, joten tonteille on 
nyt aiheellista vahvistaa vuokrausperusteet.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 27.4.2015 (438 §) varata Sato Oyj:lle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20828 suun-
nitellun ja ohjeellisen tontin nro 1 asuntohankkeiden suunnittelua varten 
31.12.2017 saakka muun ohella seuraavin ehdoin:       
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-  Tontin rakennusoikeudesta enintään noin 8 800 k-m² tulee toteuttaa 
vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona. Tontti luovutetaan myy-
mällä käypään arvoon.

-  Tontin rakennusoikeudesta vähintään noin 3 000 k-m² tulee toteuttaa 
omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin. 

-  Varauksensaaja on velvollinen sopimaan hankkeiden toteuttamisen 
ja hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaisesta tonttijaosta ennen ra-
kennussuunnittelun aloittamista sekä hakemaan tonttien lohkomista ja 
rekisteröintiä ennen rakennusluvan hakemista.

Mainitusta tontista 20828/1 on muodostettu tontit 20828/7 ja 8, joista 
tontille 20828/7 on tarkoitus toteuttaa omistusasuntotuotantoa Hitas I -
ehdoin. Tontti 20828/8 tullaan puolestaan luovuttamaan myymällä käy-
pään arvoon ja sille on tarkoitus vahvistaa erikseen myyntiperusteet.

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1141 §) varata asuntotontit (AK) 
20070/2 ja 20828/2-3 asuntohankkeiden suunnittelua varten 
31.12.2017 saakka päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin. Tontit on 
varattu säänneltyyn asuntotuotantoon.

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevien tonttien yhteenlaskettu 
asuinrakennusoikeus on 18 350 k-m², josta välimuodon asuntotuotan-
non (Hitas- ja asumisoikeusasuntotuotanto) osuus on yhteensä 8 550 
k-m² ja valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon osuus yhteensä 
9 800 k-m².

Asemakaavatiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12270 (Saukon-
laituri, Länsi) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 ja se on 
tullut voimaan 16.1.2015. Asemakaavan käsittämälle alueelle rakenne-
taan asuntoja yhteensä noin 132 000 k-m² sekä 5 kpl autopaikkatontte-
ja. Lisäksi kaava-alueelle rakennetaan toimitila- ja palvelutoimintaa pal-
velevia rakennuksia yhteensä 910 k-m². 

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta on liitteenä 
1.

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12331 (Jätkä-
saari, Atlantinkaari) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2015 ja 
se on tullut voimaan 22.1.2016. Asemakaavan käsittämälle alueelle ra-
kennetaan asuntoja yhteensä noin 118 000 k-m² sekä 1 autopaikka-
tontti.

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta on liitteenä 
2.
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Tonttien tiedot

Tontit, joille vuokrausperusteita esitetään, sekä niiden osoitteet, käyttö-
tarkoitukset, rakennusoikeudet ja pinta-alat on merkitty erilliseen tontti-
luetteloon. 

Tonttiluettelo on liitteenä 3.

Maaperätiedot

Asemakaavan muutoksen nro 12270 (Saukonlaituri, Länsi) alueelle sijoittuva tontti

Kaupungin tietojen mukaan maaperä asemakaavan muutoksen nro 
12270 alueelle sijoittuvalla ja vuokrausperuste-esityksen kohteena ole-
valla tontilla 20070/2 on pilaantunut aiemmin harjoitetun toiminnan ja 
vanhojen täyttöjen vuoksi. Tontin pilaantunut maaperä kunnostetaan 
rakentamisen yhteydessä. Rakennuttaja vastaisi puhdistamiseen liitty-
vistä maanrakennustoimenpiteistä, kuten kaivusta ja kuljetuksesta, ym-
päristöviranomaisen päätöksen ja kiinteistöviraston tonttiosaston ohjei-
den mukaisesti. Kaupunki korvaisi rakennuttajalle maaperän puhdista-
misesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut. Tonttiosasto vastaisi puhdistamisen suunnitte-
lusta, tutkimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkailusta.

Asemakaavan muutoksen nro 12331 (Jätkäsaari, Atlantinkaari) alueelle sijoittuvat 
tontit

Kaupungin tietojen mukaan maaperä asemakaavan muutoksen nro 
12331 alueelle sijoittuvilla ja vuokrausperuste-esityksen kohteena ole-
villa tonteilla on pilaantunut aiemmin harjoitetun toiminnan ja vanhojen 
täyttöjen vuoksi. Tonttien pilaantunut maaperä kunnostetaan rakenta-
misen yhteydessä ympäristökeskuksen 23.6.2016 antaman ilmoitus-
päätöksen 129 §:n mukaisesti. Rakennuttajat vastaisivat puhdistami-
seen liittyvistä maanrakennustoimenpiteistä, kuten kaivusta ja kuljetuk-
sesta, ympäristöviranomaisen päätöksen ja kiinteistöviraston tonttio-
saston ohjeiden mukaisesti. Kaupunki korvaisi rakennuttajille maaperän 
puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuk-
siin nähden ylimääräiset kulut. Tonttiosasto vastaisi puhdistamisen 
suunnittelusta, tutkimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkai-
lusta.

Vertailutiedot ja ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijainti, alueen tontti-
maan arvonnousu sekä Jätkäsaaren alueen yleinen kehittyminen. Tällä 
tavoin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 
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Vertailutietona todetaan ensinnäkin, että kaupunginvaltuusto päätti 
26.2.2014 (50 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsin-
gin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muu-
tokseen nro 11770 merkityt asuntotontit (AK) 20810/1-2 ja 4, 20813/1-
3, 20814/1-2, 20815/1 ja 3-4, 20818/1-4, 20819/1-4 sekä 20820/2-4 tai 
niistä muodostettavat tontit muun ohella seuraavasti:

-  Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen, valtion 
korkotukemien vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osalta 
35 euroa.

-  Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

-  Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

-  Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2018 saakka.

Toisena vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti 
17.6.2015 (172 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsin-
gin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muu-
tokseen nro 12020 merkityt erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 tai 
niistä muodostettavat tontit muun ohella seuraavasti:

-  Tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen, valtion korkotukemien 
vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osalta 37 euroa.

-  Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

-  Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
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jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

-  Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.

Kaupunginvaltuuston vuokrausperustepäätöksen 26.2.2014 (50 §) mu-
kaiset tontit sijoittuvat asemakaavan muutoksen nro 11770 mukaiselle 
Jätkäsaaren rakentamisen aloitusalueelle pääosin sen läpikulkevan Hy-
väntoivonpuiston länsi- ja eteläpuolelle. Rakentaminen on alkanut suu-
rimmalla osalla po. tonteista vuosien 2015 - 2016 aikana ja viimeisten 
tonttien rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2017 aikana. Kaupun-
ginvaltuuston vuokrausperustepäätöksen 17.6.2015 (172 §) mukaiset 
tontit puolestaan sijoittuvat asemakaavan muutoksen nro 12020 tarkoit-
tamalle kaava-alueelle (Saukonlaituri, Itä). Näiden tonttien rakentami-
nen on alkanut vuosien 2015 - 2016 aikana.

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaa-
ren uusimmille asemakaava-alueille (nro 12331, Atlantinkaari ja nro 
12270, Saukonlaituri Länsi) vertailun kohteena olevien tonttien etelä- 
ja/tai lounaispuolelle lähemmäksi meren rantaa, joten niiden sijainti ero-
aa jossain määrin vertailun kohteena olevien tonttien sijainnista. Näin 
ollen esityksen kohteena olevien tonttien asuinrakennusoikeuden arvoa 
voitaneen lähtökohtaisesti pitää hieman suurempana kuin vertailun 
kohteena olevien tonttien.

Esittelijä toteaa lisäksi, että viimeisimmästä kaupunginvaltuuston Jätkä-
saaren tontteja koskevasta vuokrausperustepäätöksestä (17.6.2015, 
172 §) on kulunut jo pitkälti toista vuotta. Tänä aikana Jätkäsaaren alue 
on kehittynyt huomattavasti erityisesti asuntorakentamisen myötä, sillä 
esimerkiksi vuonna 2015 kiinteistötoimi luovutti alueelta lähes 100 000 
k-m² asuinrakennusoikeutta eri rahoitus- ja hallintamuodoin toteutetta-
vaa asuntotuotantoa varten. Edelleen alue on kehittynyt myös muun 
tyyppisen rakentamisen, kuten hotelli- ja koulurakentamisen, myötä, jo-
ten alueelle on jo muodostunut oma asukaskunta ja selkeä identiteetti. 
Edellä mainituista syistä johtuen Jätkäsaaren alueen tonttimaan arvo 
on samalla noussut. Näin ollen esittelijä katsoo, että aiemmin päätettyjä 
vuokrausperustehintoja on aiheellista hieman tarkistaa.

Edellä olevan perusteella po. tonttien vuokrien esitetään määräytyvän 
seuraavasti:

Esityksessä mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra voitai-
siin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihin-
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tana Hitas-asuntotuotannon, valtion korkotukeman vuokra-asuntotuo-
tannon ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta 38 euroa.

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu ARA:n kanssa, ja ARA pitää esitettyjä hintoja sen ohjeistus-
ten mukaisina ja hyväksyttävinä. Po. tonttien vuosivuokrista peritään 
80 % siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentami-
seen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio 
maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn 
lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Ensi vaiheessa valtion tukemaan tuotantoon toteutettaville asuntoton-
teille tai mainittua tuotantoa vastaavalle tontin asuntorakennusoikeuden 
osuudelle esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuokrasta 30 % al-
kuvuosialennus ja vapaarahoitteisille kohteille 20 % alkuvuosialennus 
31.12.2021 saakka. Alkuvuosialennus esitetään myönnettäväksi alueen 
rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella. Tämän johdos-
ta maanvuokrasta perittäisiin valtion tukemilta tonteilta 70 % ja vapaa-
rahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2021 saakka.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muiden vastaavien tilojen osalta sekä mahdollisesti toteutettavien 
toimisto- ja muiden vastaavien tilojen osalta esitetään perittäväksi 
asuntokerrosalaa vastaavaa maanvuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Ehdotettu vuokra vastaa 
yleisten rakennusten tonteilta keskimäärin perittyä vuokratasoa, joka on 
noin puolet vastaavasta asuntotontista peritystä vuokrasta.

Lisäksi esitetään, että tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muuttues-
sa esimerkiksi varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. 
tonttien osalta voitaisiin käyttää vuokran määräytymisen perusteena 
uutta rahoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä 
esityksessä mainituille tonteille esitettyä hintaa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Yleistä

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 9 (11)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
06.03.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

Valtion korkotukemien kohteiden maanvuokrasta esitetään perittäväksi 
normaali 80 % vapaarahoitteisten kohteiden maanvuokrasta siltä ajalta, 
jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

Vuokrien määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijainti, alueen tonttimaan ar-
vonnousu sekä Jätkäsaaren alueen yleinen kehittyminen. Tällä tavoin 
on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 

Asuntotonttien laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (11/2016, ind. 
1921) olisi esitetyn mukaisesti noin 730 euroa (ns. alennettu ARA-hinta 
noin 580 euroa). Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,92 euroa/as-
m²/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,34 euroa/as-m²/kk).

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille edellä esitettyä ns. 
alkuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alkuvuo-
sialennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa valtion tuke-
mien kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 
20 % 31.12.2021 saakka.

Vuokra-aika

Kaupunginvaltuusto päätti 26.2.2014 (50 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsi-
satama) asemakaavan muutoksen nro 11770 mukaiset ja po. päätök-
sessä mainitut tontit tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan mää-
räämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka.

Samoin kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 (172 §) oikeuttaa kiinteis-
tölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12020 mukaiset ja po. 
päätöksessä mainitut tontit tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka. 

Jätkäsaaren alueella on tarkoitus vuokrata tontit noin 60 vuodeksi. Tä-
män vuoksi vuokra-ajan loppumisajankohdaksi esitetään 31.12.2080.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta
3 Tonttiluettelo

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Länsisatamaprojekti

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 40

HEL 2017-000272 T 10 01 01 02

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisa-
tama) asemakaavan muutokseen nro 12270 merkityn ohjeellisen asun-
totontin (AK) 20070/2, asemakaavan muutokseen nro 12331 merkityt 
ohjeelliset asuntotontit (AK) 20828/2-3 ja asemakaavan muutoksen nro 
12331 alueelle sijoittuvan asuntotontin (AK) 20828/7 tai edellä maini-
tuista tonteista vastaisuudessa muodostettavat tontit lautakunnan mää-
räämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1       

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa.  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
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Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. 

2       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3       

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4       

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason säänte-
lyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi


