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§ 321
Teollisuustontin vuokrasopimuksen muuttaminen Muuntosähkö 
Oy:lle (Oulunkylä, tontti 28292/1)

HEL 2020-006586 T 10 01 01 02

Niittylänpolku 4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

- muuttaa Muuntosähkö Oy:lle (y-tunnus 0111855-3) teollisuustarkoi-
tuksiin vuokratun Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
korttelin 28292 tontin nro 1 (pinta-ala 3 415 m², os. Niittylänpolku 4) 
maanvuokrasopimusta (sop.nro 12563, vuokraustunnus T1128-1) si-
ten, että vuokrasopimus päättyy 31.12.2028 entisen 31.12.2020 ase-
masta sekä seuraavin ehdoin muiden ehtojen pysyessä ennallaan: 

1 

Vuokra-alue on ollut aiemmin vuokrattuna 1.10.1983-31.12.2020 (so-
pimusnumerot 12563). 

Vuokra-alueella on maaperäkartan mukaan täyttöä. Vuokra-alueen 
maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuutta ei ole tutkittu. 

Mikäli vuokra-alueella havaitaan rakentamisen yhteydessä tai muutoin 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai jätteitä maassa, vuokralai-
nen vastaa kustannuksellaan alueen puhdistamisesta sekä alueella 
olevien jätteiden poistamisesta. 

Vuokra-alueella ei saa hyödyntää jätteitä maarakentamisessa ilman 
vuokranantajan erillistä lupaa. 

Vuokraoikeuden siirron yhteydessä vuokralainen on velvollinen anta-
maan uudelle vuokralaiselle selvityksen alueella harjoitetusta toimin-
nasta sekä vuokra-alueen mahdollisesta pilaantumisesta. 

Edellä mainitut puhdistamiseen liittyvät vuokralaisen velvollisuudet 
koskevat kokonaisuudessaan ensimmäisen maanvuokrasopimuksen 
alkamispäivän ja tämän maanvuokrasopimuksen päättymispäivän vä-
listä aikaa. 

2 

Vuokralainen on vuokra-ajan päättyessä velvollinen viemään pois 
omistamansa rakennukset, rakenteet, laitteet ja laitokset perustuksi-
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neen sekä muun vuokra-alueella olevan omaisuuden. Vuokralainen on 
samoin velvollinen siivoamaan vuokra-alueen ja panemaan paikan 
muutoin kuntoon. 

Vuokralainen on vuokra-ajan päättymiseen mennessä velvollinen esit-
tämään kaupungille riittävän selvityksen alueella harjoitetusta toimin-
nasta sekä alueella säilytetyistä jätteistä tai aineista, jotka voivat ai-
heuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli edellä mainitun 
selvityksen tai muun syyn vuoksi on syytä epäillä pilaantumista, vuok-
ralaisen on tutkittava alueen maaperä ja pohjavesi. 

Mikäli vuokra-alueella todetaan pilaantuneisuutta, vuokralainen on 
vuokra-ajan päättyessä velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen maa-
perän ja pohjaveden siten, ettei niiden pilaantumisesta myöhemmin-
kään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen rakentamiselle. Vuokralai-
nen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kunnostuksen loppura-
portin. 

Mikäli vuokra-alueella vuokra-aikana harjoitetusta toiminnasta aiheutu-
nut pilaantuneisuus jatkuu vuokra-alueen ulkopuolelle, vastaa vuokra-
lainen myös tämän puhdistamisesta. 

Mikäli vuokra-alueen maaperään on sijoitettu jätteitä tai luontaisista 
maa-aineksista poikkeavia materiaaleja, vuokralainen on velvollinen 
poistamaan ne vuokra-ajan päättyessä. 

Mikäli vuokralainen ei kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokra-ajan 
päättymisestä ole täyttänyt edellä tässä pykälässä mainittuja velvolli-
suuksiaan, vuokranantajalla on oikeus tehdä tai teettää velvollisuuksien 
täyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet vuokralaisen lukuun ja periä toi-
menpiteistä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta. 

Tällöin vuokranantajalla on oikeus viedä pois vuokra-alueella oleva 
vuokralaisen omaisuus ja menetellä sen suhteen parhaaksi katsomal-
laan tavalla. Jos omaisuuden arvo ylittää sen myymisestä aiheutuvat 
kulut, vuokranantajalla on tällöin oikeus myydä se vuokralaisen lukuun 
julkisella huutokaupalla tai muulla omaisuuden laatu ja arvo huomioon 
ottaen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuokranantajalla on oikeus käyt-
tää omaisuuden myynnistä kertyvät varat edellä mainituista toimenpi-
teistä aiheutuvien kustannustensa ja muiden vuokrasopimukseen pe-
rustuvien saataviensa kattamiseen. 

Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokraa vastaavaa korvausta 
vuokra-alueen käytöstä myös vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä ajalta 
siihen saakka, kunnes vuokra-alue on edellä tässä pykälässä sanotun 
mukaisesti puhdistettuna ja siivottuna jätetty vuokranantajan vapaa-
seen hallintaan. 
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Edellä mainitut vuokralaisen velvollisuudet koskevat kokonaisuudes-
saan ensimmäisen maanvuokrasopimuksen alkamispäivän ja tämän 
maanvuokrasopimuksen päättymispäivän välistä aikaa. 

- oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun sopimuk-
set ja toiminnanohjaus –tiimin tiimipäällikön tai hänen valtuuttamansa 
alle-kirjoittamaan edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tekemään 
siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

T1128-1 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Maka/Make Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tonttia ja sen vuokrausta koskevat tiedot

Vuokralainen pyytää teollisuustontin nro 28292/1 vuokraamista uudel-
leen teollisuustarkoitukseen. 

Nykyisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika on 1.10.1983 -
31.12.2020. 

Tontilla on voimassa asemakaava nro 8249 (1981), jossa se on osoitet-
tu teollisuustarkoitukseen. Tontin pinta-ala on 3 415 m² ja rakennusoi-
keus 3 415 k-m². 
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Tontilla sijaitsee hyväkuntoinen 2 740 k-m²:n suuruinen teollisuusra-
kennus. Asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on siis toteu-
tettu 80 %. 

Yleiskaavassa (2016) tontti on osoitettu toimitila-alueeksi. 

Tontin uudelleenvuokraus

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi uudelleen päätösesityksen mukainen 
tontti 31.12.2028 saakka teollisuustarkoitukseen.

Uusia vuokrausperusteita ei ole vahvistettu alueelle eikä tontille. 

Tontin vuokraaminen uudelleen kyseiseksi ajaksi ja tarkoitukseen on 
perusteltua, koska tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoi-
tettu teollisuustarkoitukseen ja yleiskaavassa toimitila-alueeksi. Ase-
makaavapalvelun kanssa Metsälän teollisuusalueen kehittämisestä 
käytyjen neuvottelujen mukaan uudelleen vuokraukselle ei ole estettä.  

Vuokralainen on täyttänyt nykyisen maanvuokrasopimuksen mukaiset 
velvoitteensa. 

Tontin vuosivuokra

Tontin nykyinen perusvuosivuokra on 1 435,99 euroa elinkustannusin-
deksissä lokakuu 1951=100, mikä vastaa tämän päivän indeksissä 
(1973) noin 25 079,56 euroa. 

Vuokra perustuu tontin pääoma-arvoon noin 166 euroa/k-m². Kyseisellä 
alueella on teollisuustonttien uudelleenvuokraukset perustuneet viime 
vuosina pääoma-arvoon noin 237 euroa/k-m². 

Alueelle on vireillä asemakaavan muutos ja uusia liikennejärjestelyjä 
liittyen Tuusulanväylän bulevardisointiin ja alueen kehittämiseen tehok-
kaampaan toimitilarakentamiseen. Koska suunnitelmien mukaan tontin 
nykyistä käyttöä tai nykyisen tontin laajuudella ei varmuudella voida 
jatkaa, on perusteltua jatkaa vuokra-aikaa varsin lyhyellä ajalla. Mikäli 
suunnitelmat eivät toteudu tai ne toteutuvat suunniteltua myöhemmin, 
tai jos vuokralainen on kiinnostunut osallistumaan alueen kehittämi-
seen vuokra-alueellaan, on vuokralaisella mahdollisuus neuvotella pi-
dempää vuokra-aikaa vuoden 2025 aikana. 

Koska edellä esitetyin perustein vuokra-aikaa jatketaan varsin lyhyellä 
ajalla, ei tässä vaiheessa ole syytä tarkistaa vuokranmäärää. 

Vuokrausperiaatteiden ja tontinluovutuslinjausten noudattaminen
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Esitettävä tontin vuokraus on laadittu kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 
5 päättämien tontin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti lukuun 
ottamatta edellä sanottua vuokran tarkistamatta jättämistä.

Vuokrausperiaatteita ei alueelle ole vahvistettu.  

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Maanvuokrasopimukseen esitetään lisättäväksi uudet maaperäehdot. 
Muutoin noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja. 

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019, 5 § hyväksymän johtosäännön mu-
kaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnas-
sa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokra-
sopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, 
joissa enintään yhden vuoden irtisanomisaika.
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