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§ 303
Arrendegrunder för bostadstomter, tomter för gemensam gård och 
underjordiska områden i Fiskehamnen (Sörnäs, Hermanstad)

HEL 2017-006933 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga stadsmiljönämnden att från en av nämnden bestämd tid-
punkt till 31.12.2080 utarrendera de nedan angivna bostadstomterna 
och tomterna för gemensam gård i 10 stadsdelen (Sörnäs), vilka ingår i 
detaljplaneändringen nr 12210 för kvarteren vid Capellas allé, eller de 
tomter som bildas av dessa, samt outbrutna områden för parkering un-
der gårdsdäck på tomterna för gemensam gård, på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomterna (AK) 10627/3 och 4, 10628/1–5, 10629/4–7 
och (AKS) 10629/1–3 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 37 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om bostäder av mel-
lanformstyp (såsom hitasbostäder och/eller bostäder med stöd av fi-
nansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara) (nuvärde 714 
euro/m² vy, 4/2017, index 1929).

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler (li) och kafé- och restauranglokaler (kr) beaktas på sam-
ma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

I fråga om lokaler med dispositionsbeteckningen Y som ska förläggas 
till bostadstomterna, såsom servicelokaler för socialsektorn, lokaler för 
offentlig service och utrymmen för kommunaltekniska anordningar, be-
stäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 17 euro per 
kvadratmeter våningsyta (nuvärde 328 euro/m² vy, 4/2017, index 
1929).

2

Årsarrendet för tomterna (AH) 10627/5 och 10628/6 bestäms så att po-
ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 
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100” motsvaras av priset en (1) euro per kvadratmeter (nuvärde 19 eu-
ro/m², 4/2017, index 1929).

3

Årsarrendena för parkeringsutrymmena under tomterna (AH) 10627/5 
och 10628/6 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset en (1) euro 
per kvadratmeter våningsyta eller per kvadratmeter (nuvärde 19 eu-
ro/m², 4/2017, index 1929).

Något separat arrende tas inte ut för infarterna och trafikförbindelserna 
till parkeringsanläggningen.

4

Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
det för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade objekt med samma principer till 
31.12.2022.

Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut så länge som 
statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen på tomterna (nuvärde 571 
euro/m² vy, 4/2017, index 1929).

5

I övrigt följs i tillämpliga delar de sedvanliga arrendegrunderna för bo-
stadstomter, tomter för gemensam gård och underjordiska områden 
och av stadsmiljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor. I fråga 
om hitasobjekt gäller dessutom de av stadsfullmäktige och stadsstyrel-
sen fastställda villkoren om reglering av pris- och kvalitetsnivån på bo-
städer.

B

bemyndiga stadsmiljönämnden att från en av nämnden bestämd tid-
punkt till 31.12.2075 utarrendera den nedan angivna tomten för speci-
alboende och byggnader för idrottsverksamhet i 21 stadsdelen (Her-
manstad), som ingår i detaljplaneändringen nr 12407, eller de tomter 
som bildas av denna, på följande villkor:

1
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Årsarrendet för tomten (AKS/YU) 21677/5 bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” mot-
svaras av priset 34 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga 
om bostäder av mellanformstyp (såsom hitasbostäder och/eller bostä-
der med stöd av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Ara) (nuvärde 656 euro/m² vy, 4/2017, index 1929) och 16 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om byggnader för idrottsverksamhet 
(nuvärde 309 euro/m² vy, 4/2017, index 1929).

2

Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
det för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade objekt med samma principer till 
31.12.2022.

Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut så länge som 
statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen på tomterna (nuvärde 525 
euro/m² vy, 4/2017, index 1929).

3

I övrigt följs i tillämpliga delar de sedvanliga arrendegrunderna för bo-
stadstomter och tomter för affärs- och verksamhetslokaler och av 
stadsmiljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12210
2 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12407
3 Tonttiluettelo

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Kvarteren vid Capellas allé

Detaljplaneändringen nr 12210 för kvarteren 10627–10629 vid Capel-
las allé i Fiskehamnen vann laga kraft 10.10.2014. I detaljplaneområdet 
i södra delen av Nätholmen planeras ett bostadsområde för cirka 1 000 
nya invånare.

I detaljplaneområdet upptas bostadsbyggrätt för totalt 41 120 m² vy, 
varav högst 1 000 m² får användas för tjänster inom socialsektorn. 
Dessutom får affärslokaler på 2 325 m² vy byggas i bottenvåningen. 
Marken i området saneras i samband med byggarbetena och mening-
en är att inleda byggandet av bostäder i området hösten 2017.

Enligt förslaget ska arrendegrunder fastställas också för bostadstomter, 
tomter för gemensam gård och privata parkeringsanläggningar som 
ska byggas under tomterna för gemensam gård och betjäna bostäder-
na.

Arrendena har bestämts med beaktande av de arrendegrunder som ti-
digare fastställts i motsvarande område, och en enhetlig och konse-
kvent prissättning har eftersträvats.

Enligt förslaget blir det kalkylmässiga priset för bostadstomterna (AK, 
AKS) (i prisnivån 4/2017, index 1929) ca 714 euro/m² vy i fråga om bo-
städer av mellanformstyp (såsom hitasbostäder och/eller bostäder med 
stöd av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara). I fråga 
om Ara-objekt tas 80 % av priset ut, dvs. ca 571 euro. Arrendegrunder 
föreslås inte för tomter för oreglerade ägar- och hyresbostäder ef-
tersom det är meningen att sälja tomterna i fråga.

Enligt förslaget beaktas affärslokaler på samma sätt som bostäder då 
arrendet bestäms. Arrendepriset för lokaler för offentlig service och ut-
rymmen för kommunaltekniska anordningar uppgår enligt förslaget till 
ca 328 euro/m² vy i fråga om lokaler med dispositionsbeteckningen Y 
och 19 euro/m² vy i fråga om parkeringsanläggningar i den angivna 
prisnivån.

Enligt förslaget blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna i 
den angivna prisnivån ca 2,85 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden 
(ca 2,28 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden med den s.k. Ara-ned-
sättningen beaktad).

I de beräknade priserna ovan har man inte beaktat den begynnel-
seårsnedsättning som föreslås för tomterna och som ska gälla till 
31.12.2022. Begynnelseårsnedsättningen sänker priserna ovan med 
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10 % i fråga om objekt med statligt stöd och med 20 % i fråga om fritt 
finansierade objekt till 31.12.2022.

Tomten för specialboende och byggnader för idrottsverksamhet på Byholmen

Detaljplaneändringen nr 12407 för Byholmen i Fiskehamnen vann laga 
kraft 2.6.2017.

I detaljplaneområdet har det anvisats främst bostadsbyggrätt på sam-
manlagt 15 610 m² vy. Marken i området saneras i samband med 
byggarbetena, och meningen är att inleda byggandet av bostäder i om-
rådet under sommaren eller hösten 2017.

Enligt förslaget ska arrendegrunder för tomten 21677/5 för specialbo-
ende och byggnader för idrottsverksamhet (AKS/YU) på Byholmen 
fastställas.

I fastställandet av arrendena har de arrendegrunder som tidigare fast-
ställts i motsvarande område beaktats, och en enhetlig och konsekvent 
prissättning har eftersträvats.

Enligt förslaget blir det kalkylmässiga priset för bostadstomten 
(AKS/YU) (i prisnivån 4/2017, index 1929) ca 656 euro/m² vy i fråga om 
bostäder av mellanformstyp (såsom hitasbostäder och/eller bostäder 
med stöd av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara) 
(med beaktande av den s.k. Ara-nedsättningen ca 525 euro) och i fråga 
om byggnader för idrottsverksamhet 309 euro.

Enligt förslaget blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna i 
den angivna prisnivån ca 2,62 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden 
(ca 2,10 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden med den s.k. Ara-ned-
sättningen beaktad).

I de beräknade priserna ovan har man inte beaktat den begynnel-
seårsnedsättning som föreslås för tomterna och som ska gälla till 
31.12.2022. Begynnelseårsnedsättningen sänker priserna ovan med 
10 % i fråga om objekt med statligt stöd och med 20 % i fråga om fritt 
finansierade objekt till 31.12.2022.

Föredragandens motiveringar

Byggandet i området

Byggandet i Fiskehamnen beräknas pågå till slutet av 2030-talet.
För Fiskehamnens delområden, såsom kvarteren vid Capellas allé, har 
det utarbetats eller utarbetas detaljplaneändringar för utveckling av om-
rådena och byggarbeten i dessa. I Fiskehamnen byggs våningsyta på 
ca 1,4 miljoner m², varav ca 1 000 000 m² vy utgör bostäder. I hela om-
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rådet kommer bostäder för ca 25 000 invånare och arbetsplatser för ca 
10 000 anställda att byggas.

Byggarbetena i Fiskehamnen inleddes år 2009 på Sörnäsudden.

Reserveringsbeslut

De tomter för vilka förslaget till arrendegrunder gäller har genom sta-
dens beslut reserverats för olika finansierings- och besittningsformer 
och användningsändamål.

Kortvarig utarrendering för ansökning om bygglov

Tomterna har också med stöd av stadens beslut i huvudsak kortvarigt 
utarrenderats för ansökning om bygglov.

Meningen är att inleda byggandet på de första tomterna under sensom-
maren eller hösten 2017.

Detaljplan

Kvarteren vid Capellas allé

Enligt den gällande detaljplaneändringen nr 12210 för kvarteren vid Ca-
pellas allé utgör tomterna 10627/3–4, 10628/1–5 och 10629/4–7 kvar-
tersområde för flervåningshus i 2–8 våningar (AK, II–VIII). Dessutom 
har tomterna för specialboende (AKS) 10629/1–3 för hus i högst sex 
våningar betecknats i detaljplanen.

I kvartersområdet med beteckningen AK och AKS får affärslokaler, lo-
kaler för offentlig service och utrymmen för kommunaltekniska anord-
ningar förläggas till byggnadens två nedersta våningar.

Specialbestämmelser i detaljplanen

På tomten 10627/3 har det anvisats en del av byggnadsyta på vilken 
högst 1 000 m² vy av den totala tillåtna våningsytan får användas för 
tjänster inom socialsektorn.

På tomterna 10627/3 och 4, 10628/1 och 2 och 10629/4–7 har det an-
visats en del av byggnadsyta på vilken minst den angivna våningsytan 
för affärslokaler ska byggas i gatunivå (li 80, li 150, li 190, li 200, li 250, 
li 280, li 300). Affärslokalerna får byggas utöver den på detaljplanekar-
tan angivna våningsytan.

På tomten 10628/5 har det anvisats en del av byggnadsyta på vilken 
minst den angivna våningsytan för kafé- och restauranglokaler (kr 325) 
ska byggas. Lokalerna ska utrustas med en fettavskiljningsbrunn och 
en ventilationskanal som leds ovanför takets högsta nivå.
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Dessutom har tomter i sambruk som betjänar boendet (AH) 10627/5 
och 10628/6, som ska bebyggas enligt en enhetlig plan, betecknats i 
mitten av bostadskvarteren 10627 och 10628. I detaljplanen har det på 
tomten i fråga anvisats underjordiska lokaler till vilka bilplatser (ma) får 
förläggas. Bilplatser får inte anläggas på gårdsdäcket.

En kopia av detaljplaneändringen nr 12210 finns som bilaga 1.

Tomten för specialboende och byggnader för idrottsverksamhet på Byholmen

Den normativa tomten 21677/5 vid Byholmsgatan i den gällande detalj-
planen nr 12407 utgör kvartersområde för specialboende och byggna-
der för idrottsverksamhet (AKS/YU) för hus i högst åtta våningar. Bygg-
rätt på 6 150 m² vy har anvisats på tomten.

I kvartersområdet med beteckningen AKS/YU ska specialboende för-
verkligas i form av studentbostäder.

En infart till Byholmsgränden ska ordnas genom LPA-kvarteret. Bilplat-
ser behöver inte anläggas för studentbostäder. Bilplatsskyldigheten för 
idrottshallen är högst 1 bilplats/35 m² vy. Avsikten är att placera bilplat-
serna på sin egen tomt.

En kopia av detaljplaneändringen nr 12407 finns som bilaga 2.

Tomtuppgifter

De tomter för vilka arrendegrunder föreslås och deras adresser, an-
vändningsändamål, byggrätter, tomtexploateringstal och arealer fram-
går av en separat tomtförteckning.

Tomtförteckningen finns som bilaga 3.

Privata parkeringsanläggningar och serviceutrymmen

För de nya funktionsområdena i Fiskehamnen har det bildats ett nytt lo-
kalt servicebolag, Fiskehamnens Service 2 Ab, till vilket staden utarren-
derar alla tomter för gemensam gård (AH) och bilplatstomter på mar-
knivå (LPA) i området. I detaljplaneområdet för kvarteren vid Capellas 
allé kommer bilplatserna för bostäderna att förläggas till parkeringsan-
läggningar ovan jord på bostadstomterna och/eller under gårdsdäck på 
tomterna för gemensam gård.

Byggandet av parkeringsanläggningar som betjänar bostadstomterna 
under gårdsdäck hör inte till verksamhetsområdet för servicebolaget i 
Fiskehamnen. De bostadstomter som gränsar till anläggningarna eller 
som har bilplatser i dessa ska bygga anläggningarna på sin egen be-
kostnad i samband med byggandet av husen. Bostadstomterna äger 
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parkeringsanläggningarna och ansvarar för dessas underhåll och ren-
hållning.

Staden överlåter vid sidan av bostadstomterna också områdena under 
gårdsdäck på tomterna för gemensam gård till mottagarna av överlåtel-
se för byggande och användning av parkeringsanläggningar och even-
tuella serviceutrymmen genom särskilda långfristiga arrendeavtal. Ar-
rendeavtalen för parkeringsanläggningen och serviceutrymmena upp-
tas i ett servitutsliknande villkor i arrendeavtalet för tomten för gemen-
sam gård. Arrendetagarna är skyldiga att se till att bilplatserna i parke-
ringsanläggningarna bevaras i de invånares bruk som bor på bostads-
tomterna.

Uppgifter om marken på tomterna

Marken på tomterna i kvarteren vid Capellas allé är förorenad med an-
ledning av tidigare verksamhet i området. Den som arrenderar tomter-
na sanerar marken på tomterna i samband med byggarbetena till den 
nivå som förutsätts vid bostadsbyggande i enlighet med Helsingfors 
stads miljöcentrals beslut om sanering 3.8.2016 (158 §). Staden ansva-
rar för kostnaderna för sanering av marken på tomterna enligt vederta-
gen praxis och avtalsvillkoren.

Enligt detaljplanebeskrivningen ligger tomterna vid Capellas allé i hu-
vudsak i ett fyllnadsjordsområde som anlagts på lermark. Fyllnadsjor-
dens tjocklek uppgår till ca 1–3 meter i västra delen av området. Fyll-
nadsjordlagret blir tjockare mot öster och är ca 5–10 meter tjockt i östra 
kanten av detaljplaneområdet. På nordvästra kanten av området finns 
det friktionsjord under fyllnadsjorden. I detta område är fyllnadsjordlag-
ret under 3 meter tjockt. I södra delen av detaljplaneområdet finns det 
friktionsjord eller berg under fyllnadsjorden, och fyllnadsjordens tjocklek 
uppgår till ca 3 meter.

Byggförhållandena kan anses som rimliga i området för kvarteren vid 
Capellas allé och bättre än på Byholmen och i Arabiastranden. Botten-
förhållandena liknar dessa i Sundholmen.

På Byholmen är bottenförhållandena däremot särskilt krävande och be-
svärligare än i Majstranden i södra delen av Arabiastranden, vilket har 
beaktats som en faktor som sänker tomtarrendet. Staden (byggnads-
kontoret) har genomfört grundberedningen i området. Staden ansvarar 
för kostnaderna för sanering av marken på tomterna enligt vedertagen 
praxis och avtalsvillkoren senast i samband med byggarbetena.

Jämförelsepriser och förslag till arrendegrunder

Tidigare arrendegrunder i området
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Stadsfullmäktige beslutade 15.6.2016 (181 §) bemyndiga fastighets-
nämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utar-
rendera de bostadstomter som ingår i detaljplaneändringen nr 12200 
för Sumparn i 10 stadsdelen (Sörnäs), på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) 10630/1 och 3, 
10632/1 och 3, 10634/1 och 4, 10636/3 och 6 samt 10637/1 och 3 be-
stäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 42 euro per kvadratmeter bo-
stadsvåningsyta i fråga om hitasbostäder och/eller bostäder med stöd 
av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara).

Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) och tomterna för spe-
cialbostäder (AKS) 10630/2 och 4, 10632/2 och 4, 10634/2 och 3, 
10636/1, 4 och 5 samt 10637/2 och 4 bestäms så att poängtalet 100 för 
det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras 
av priset 37 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om hitas-
bostäder och/eller bostäder med stöd av finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet Ara.

2

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler som eventuellt byggs på bostadstomterna beaktas på 
samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

I fråga om lokaler för offentlig service och utrymmen för kommunaltek-
niska anordningar som eventuellt förläggs till bostadstomterna bestäms 
årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 21 euro per kvadrat-
meter våningsyta.

Förslag till arrendegrunder

På basis av det ovanstående föreslås det att arrendena för tomterna i 
fråga ska fastställas enligt följande:

Årsarrendet för tomterna (AK) 10627/3 och 4, 10628/1–5, 10629/4–7 
och (AKS) 10629/1–3 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 37 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om bostäder av mel-
lanformstyp (såsom hitasbostäder och/eller bostäder med stöd av fi-
nansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara).
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Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler (li) och kafé- och restauranglokaler (kr) som byggs på bo-
stadstomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

I fråga om lokaler med dispositionsbeteckningen Y, såsom serviceloka-
ler för socialsektorn, lokaler för offentlig service och utrymmen för kom-
munaltekniska anordningar, kan årsarrendet bestämmas så att poäng-
talet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 17 euro per kvadratmeter våningsyta. Det föreslag-
na arrendet motsvarar arrendenivån för tomter för allmänna byggnader 
som motsvarar cirka hälften av arrendet för en motsvarande bostads-
tomt.

Tomterna i kvarteren vid Capellas allé ligger vid goda offentliga trafik-
förbindelser och i närheten av Fiskehamnens metrostation (under 500 
meter). I arrendegrunderna har man också beaktat kostnaderna för 
tomternas bilplatser och byggnadernas grundläggning vilka har jäm-
förts med motsvarande kostnader i Fiskehamnen och på Busholmen.

Tomten för specialboende och byggnader för idrottsverksamhet på Byholmen

Tidigare arrendegrunder

Stadsfullmäktige beslutade 9.4.2014 (106 §) bemyndiga fastighets-
nämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utar-
rendera de planerade tomter som ingår i förslaget till detaljplaneändring 
nr 12223 för 21 stadsdelen (Hermanstad), på bland annat följande vill-
kor:

Årsarrendet för tomten (YU) 21677/5 eller de tomter som bildas av den-
na bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 16 euro per kvadrat-
meter i fråga om byggnader för idrottsverksamhet.

Förslag till arrendegrunder

På basis av det ovanstående och stadsfullmäktiges beslut 15.6.2016 
(181 §) föreslås det att arrendena för de aktuella tomterna ska faststäl-
las enligt följande:

Årsarrendet för tomten (AKS/YU) 21677/5 bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” mot-
svaras av priset 34 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga 
om bostäder av mellanformstyp (såsom hitasbostäder och/eller bostä-
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der med stöd av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Ara) och 16 euro/m² vy i fråga om byggnader för idrottsverksamhet.

Parkeringsanläggningarna och serviceutrymmena under gårdsdäck

Tidigare arrendegrunder

Enligt stadsfullmäktiges beslut 15.6.2016 (181 §) fastställdes årsarren-
det för bilplatstomterna och tomterna för gemensam gård (LPA, AH) 
och underjordiska parkeringsanläggningar och serviceutrymmen som 
betjänar bostadstomterna och som ska byggas under tomterna för ge-
mensam gård i kvarteren 10630–10637 och 10639–10640 på Sumparn 
i Fiskehamnen så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnads-
indexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset en (1) euro per 
kvadratmeter.

Förslag till arrendegrunder

Med beaktande av att det är fråga om parkeringsarrangemang för bo-
stadstomterna i området på basis av detaljplanen (s.k. bilplatsskyldig-
het) föreslås det i fråga om privata parkeringsanläggningar under 
gårdsdäck att årsarrendet för lokalerna för parkeringsverksamhet (par-
keringslokaler och tekniska lokaler) under tomterna för gemensam gård 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset en (1) euro per kvadratmeter 
våningsyta eller per kvadratmeter.

Arrendet motsvarar det arrende som tas ut för bilplatser enligt bilplats-
skyldigheten på bilplatstomter (LPA) ovan jord. Enligt förslaget ska ar-
rende inte tas ut för infarterna och trafikförbindelserna till parkeringsan-
läggningarna.

Allmänt

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset 
baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Arrendepriset har bestämts med beaktande av arrendepriserna på bo-
stadstomterna på Sörnäsudden i Fiskehamnen och på Busholmen, ut-
vecklingen av markvärdet efter byggandet i området, tomternas läge i 
området, deras finansierings- och upplåtelseformer och användnings-
ändamål och hustyper.

I fråga om kapitalvärdena på tomtarrendena för bostadstomterna, den 
teoretiska inverkan på boendekostnaderna och de prisnedsättningar 
som beviljats hänvisas det till uppgifterna under punkten Sammandrag.
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Arrendetid

Avsikten är att utarrendera tomterna i Fiskehamnen för ca 60 år.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 15.6.2016 (181 §) utarrenderas bostads-
tomterna och de övriga tomterna i kvarteren 10630–10637 och de un-
derjordiska outbrutna områdena på Sumparn till 31.12.2080. Med an-
ledning av detta föreslås det att tomterna 10627–10629 och de under-
jordiska outbrutna områdena vid Capellas allé utarrenderas till 
31.12.2080.

På Byholmen har bl.a. tomten 21677/6, som ligger bredvid tomten 
21677/5, utarrenderats långvarigt till 31.12.2075. Med anledning av 
detta föreslås det att tomten 21677/5 utarrenderas till 31.12.2075 med 
tanke på enhetligheten i området.

Till slut

Förslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12210
2 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12407
3 Tonttiluettelo

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunkiympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.08.2017 § 743

HEL 2017-006933 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Ca-
pellan puistotien kortteleiden asemakaavan muutokseen nro 12210 
merkityt jäljempänä mainitut asunto- ja yhteispihatontit tai niistä muod-
ostettavat tontit sekä autopaikoitusta varten yhteispihatonttien kanne-
nalaiset määräalat lautakunnan päättämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tonttien (AK) 10627/3 ja 4, 10628/1–5, 10629/4–7 sekä (AKS) 
10629/1–3 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen (kuten Hitas-asun-
tojen ja/tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien 
asuntojen) osalta 37 euroa (nykyarvo 714 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotonteille toteutettavien liiketilojen (li) sekä kahvila- ja ravintolati-
lojen (kr) osalta peritään samaa maanvuokraa kuin asuntotonteilta. 

Asuntotonteille sijoitettavien Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen, ku-
ten sosiaalitoimen palvelutilojen, julkisten palvelutilojen ja kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen, vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliöhintana 17 euroa (nykyarvo 328 euroa/k-m², 
4/2017, ind. 1929).

2

Tonttien (AH) 10627/5 ja 10628/6 vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 
100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa (nykyarvo 19 eu-
roa/m², 4/2017, ind. 1929).

3

Tonttien (AH) 10627/5 ja 10628/6 alapuolisten asuntotonttien autopai-
koitusta palvelevien tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetri- tai neliömetrihintana yhtä (1) euroa (nyky-
arvo 19 euroa/m², 4/2017, ind. 1929).
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Pysäköintilaitoksen ajo- ja kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

4

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asu-
inrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2022 saakka.

Tämän jälkeen asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, 
jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille ra-
kennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea) (nykyarvo 571 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).

5

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asunto-, yhteispiha- 
ja maanalaisten alueiden vuokrausehtoja ja kaupunkiympäristölauta-
kunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta nou-
datetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättä-
miä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) ase-
makaavan muutokseen nro 12407 merkityn jäljempänä mainitun erityi-
sasumisen ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin tai siitä 
muodostettavat tontit lautakunnan päättämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AKS/YU) 21677/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen (kuten 
Hitas-asuntojen ja/tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) tukemien asuntojen) osalta 34 euroa (nykyarvo 656 euroa/k-m², 
4/2017, ind. 1929) ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten ker-
rosneliömetrihintana 16 euroa (nykyarvo 309 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asu-
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inrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2022 saakka.

Tämän jälkeen asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, 
jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille ra-
kennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea) (nykyarvo 525 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).

3

Muuten noudatetaan tontin vuokrauksessa soveltuvin osin tavanomai-
sia asunto-, liike- ja toimitilarakennusten vuokrausehtoja ja kaupun-
kiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.06.2017 § 12

HEL 2017-006933 T 10 01 01 02

Capellan puistotie, Kalasatamankatu, Hermannin rantatie, Verkkosaarenkatu, Tukkutorinkuja ja 
Kyläsaarenkatu

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupungino-
san (Sörnäinen) Capellan puistotien kortteleiden asemakaavan muu-
tokseen nro 12210 merkityt jäljempänä mainitut asunto- ja yhteispiha-
tontit tai niistä muodostettavat tontit sekä autopaikoitusta varten yhteis-
pihatonttien kannenalaiset määräalat lautakunnan määräämästä ajan-
kohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1       

Tonttien (AK) 10627/3 ja 4, 10628/1-5, 10629/4-7 sekä (AKS) 10629/1 - 
3 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
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liömetrihintana välimuodon asuntojen (kuten Hitas-asuntojen ja/tai Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen) 
osalta 37 euroa (nykyarvo 714 euroa/k-m², 4/2017, ind. 1929).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotonteille toteutettavien liiketilojen (li) sekä kahvila- ja ravintolati-
lojen (kr) osalta peritään samaa maanvuokraa kuin asuntotonteilta. 

Asuntotonteille sijoitettavien Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen, ku-
ten sosiaalitoimen palvelutilojen, julkisten palvelutilojen ja kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen, vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliöhintana 17 euroa (nykyarvo 328 euroa/k-m², 
4/2017, ind. 1929).

2       

Tonttien (AH) 10627/5 ja 10628/6 vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 
100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa (nykyarvo 19 eu-
roa/m², 4/2017, ind. 1929).

3       

Tonttien (AH) 10627/5 ja 10628/6 alapuolisten asuntotonttien autopai-
koitusta palvelevien tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetri- tai neliömetrihintana yhtä (1) euroa (nyky-
arvo 19 euroa/m², 4/2017, ind. 1929).

Pysäköintilaitoksen ajo- ja kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

4       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asu-
inrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2022 saakka.

Tämän jälkeen asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, 
jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille ra-
kennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea) (nykyarvo 571 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).
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5       

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asunto-, yhteispiha- 
ja maanalaisten alueiden vuokrausehtoja ja kaupunkiympäristölauta-
kunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta nou-
datetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättä-
miä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 21. kaupungino-
san (Hermanni) asemakaavan muutokseen nro 12407 merkityn jäljem-
pänä mainitun erityisasumisen ja urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten tontin tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1       

Tontin (AKS/YU) 21677/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen (kuten 
Hitas-asuntojen ja/tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) tukemien asuntojen) osalta 34 euroa (nykyarvo 656 euroa/k-m², 
4/2017, ind. 1929) ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten ker-
rosneliömetrihintana 16 euroa (nykyarvo 309 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).

2       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asu-
inrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2022 saakka.

Tämän jälkeen asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, 
jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille ra-
kennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea) (nykyarvo 525 euroa/k-m², 4/2017, ind. 
1929).

3   

Muuten noudatetaan tontin vuokrauksessa soveltuvin osin tavanomai-
sia asunto-, liike- ja toimitilarakennusten vuokrausehtoja ja kaupun-
kiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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