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Liite 1  
 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuk-
sen vuokra-ajan jatkaminen (Mellunkylä, Kontula, tontti 47027/6) 
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Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun tontin 47027/6 vuokra-aikaa jatke-
taan 16.4.2022 alkaen 31.12.2051 saakka entisen 31.12.2030 sijaan. 

 
Maanvuokrasopimukseen lisätään ehdot: 
 
2 (V 30.9.2026) 
 
Vuokranantajalla on oikeus 1.1.2031 alkaen määritellä tai tarvittaessa määrätä 
vuokra-alueen uusi vuokra, vuokra-aika ja muut sopimusehdot kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunkiympäristölautakunnan uudelleen vuokrattaville asuntotonteille 
myöhemmin erikseen tehtävien kaupungin päätösten sekä tuolloin kaupungin 
käytössä olevan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen ehtojen mukai-
sesti. 
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Vuokrasopimusta ei saa irtisanoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hy-
väksymän peruskorjaamiseen myönnetyn korkotukilainan voimassaoloaikana. 
 
Tänä aikana ei sovelleta asuntoalueen maanvuokrasopimuksen pantin tuottoa 
koskevia kohtia.  
 
Vuokranantajalla ja vuokralaisella on kuitenkin oikeus sopia tontin uudelleen 
vuokraamisesta 2 kohdassa mainitulla tavalla siten, että tontilla on keskeytyk-
settä voimassa oleva maanvuokrasopimus.  

 
4 (V) 
 
Vuokralainen on velvollinen toimittamaan kolmen (3) kuukauden kuluessa vuok-
rasopimuksen muutoksesta lukien maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palve-
lulle  kirjallisen ilmoituksen, missä mainitaan  valtion korkohyvityksen (korkotuen) 
voimassaoloaika, sekä korkohyvityksen maksamisen alkamis- ja päättymisajan-
kohta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksen korkotukipäätöksestä.  
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Vuokralainen on velvollinen välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit -palvelulle, kun valtion korkotuen maksaminen peruskorjaa-
mista varten myönnetylle lainalle päättyy ja kun korkotukilainan voimassaoloaika 
päättyy.  
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Vuokralainen on tietoinen, että Mellunkylän alueelle tavoitellaan kaupungin stra-
tegian mukaista asuintäydennysrakentamista. Lisäksi vuokralainen on tietoinen, 
että asemakaavoituspalvelu on tunnistanut täydennysrakentamispotentiaalia 
vuokra-alueella. Mahdollinen täydennysrakentaminen vuokra-alueella edellyttäisi 
muutoksia muun muassa vuokra-alueen laajuuteen ja täydennysrakentamiseen 
sovellettaisi kulloinkin voimassa olevia kaupungin maapoliittisia linjauksia. 
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Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituk-
sessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa sei-
kassa tapahtuvien muutosten johdosta. 
 
Jos vuokra-alueelle rakennettujen tilojen käyttötarkoitusta muutetaan toiseksi tai 
tontille rakennetaan lisää kerrosalaa, muutospiirustukset on esitettävä vuokran-
antajan (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu) hyväksyttäväksi.  
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Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa 
asemakaavaa, ellei siitä myönnetä poikkeamispäätöstä. 
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Vuokranantajan ilmoitus maaperän puhtaudesta 
 
Tässä sopimusmuutoksessa on kyse vuokrasopimuksen (sopimus nro 8932, 
vuokraustunnus A1147-27) vuokra-ajan jatkamisesta. Vuokra-alue on ollut vuok-
rattuna 1.8.1969 lähtien. 
 
Vuokra-alueelle on annettu lupa betonimurskeen hyötykäyttöön (kirje 10.9.2015) 
jakavissa ja kantavissa kerroksissa pysäköintialueilla. 
 
Vuokra-alueen maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuutta ei ole tätä sopimusta 
jatkettaessa tutkittu. 
 
Mikäli vuokra-alueella havaitaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai jät-
teitä maassa, vuokralainen vastaa kustannuksellaan vuokra-alueen puhdistami-
sesta sekä alueella olevien jätteiden poistamisesta. 
 
Vuokra-alueella ei saa hyödyntää jätteitä maarakentamisessa ilman vuokranan-
tajan erillistä lupaa. 
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Vuokralaisen vastuu maaperän puhtaudesta 
 
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen 
toimesta tai muutoin pilaannu.  
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Mikäli vuokra-alue vuokra-aikana tapahtuneen onnettomuuden tai muun syyn 
vuoksi pilaantuu, vuokralainen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta vi-
ranomaisille sekä erikseen kirjallisesti vuokranantajalle (maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palvelu). 
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Maaperän pilaantumista koskevat toimenpiteet vuokra-ajan päättyessä 

 
Vuokralainen on vuokra-ajan päättymiseen mennessä velvollinen esittämään 
vuokranantajalle riittävän selvityksen alueella harjoitetusta toiminnasta sekä alu-
eella säilytetyistä jätteistä tai aineista, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohja-
veden pilaantumista. Vuokralaisen on tutkittava alueen maaperä ja pohjavesi, 
mikäli edellä mainitun selvityksen tai muun syyn vuoksi on syytä epäillä pilaantu-
mista. 
 
Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on vuokra-aikana pilaantunut, vuokralainen on 
vuokra-ajan päättyessä velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen maaperän ja 
pohjaveden siten, ettei niiden pilaantumisesta myöhemminkään aiheudu lisäkus-
tannuksia alueen rakentamiselle. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuok-
ranantajalle kunnostuksen loppuraportin. 
 
Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä pilaantumisesta, ellei vuokralainen 
osoita, että pilaantuminen on aiheutunut ennen vuokrasuhteen alkamista. Vuok-
ralainen vastaa kuitenkin myös ennen vuokrasuhteen alkamista aiheutuneesta 
pilaantumisesta, jos se on aiheutunut vuokralaisen tai vuokralaisen lukuun toimi-
neen toiminnasta. 
 
Mikäli vuokra-alueella vuokra-aikana harjoitetusta toiminnasta tai vuokralaisen 
taikka vuokralaisen lukuun toimineen toiminnasta ennen vuokrasuhteen alka-
mista aiheutunut pilaantuneisuus jatkuu vuokra-alueen ulkopuolelle, vastaa vuok-
ralainen kustannuksellaan myös tämän puhdistamisesta.  
 
Mikäli vuokra-alueen maaperään on sijoitettu jätteitä tai luontaisista maa-ainek-
sista poikkeavia materiaaleja, vuokralainen on velvollinen poistamaan ne kustan-
nuksellaan vuokra-ajan päättyessä. 
 
Vuokralainen on vuokra-ajan päättyessä velvollinen siivoamaan vuokra-alueen ja 
panemaan paikan muutoin kuntoon. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että em. vuokralaisen velvollisuudet koskevat koko 
vuokra-aikaa. 
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Maanalaiset rakenteet 
 
Vuokranantajalla ja/tai sen määräämällä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja 
toteuttaa vuokra-alueella sekä sen ympäristössä maanalaisia tiloja ja hankkeita 
sekä käyttää, ylläpitää, uudistaa ja kehittää niitä edellyttäen, etteivät nämä estä 
eivätkä rajoita vuokra-alueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista 
toteuttamista eivätkä käyttöä. 
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Johtoehto 
 
Vuokra-alueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä joh-
toja, viemäreitä ja laitteita tai muita vastaavia rakenteita.  
 
Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan kunnallisteknisten johtojen, 
viemäreiden, laitteiden ja muiden vastaavien rakenteiden rakentamisen, pitämi-
sen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen vuokra-alueella. 
 
Mikäli vuokra-alueen asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai käyttö edellyt-
tää mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. rakenteiden siirtämistä, vuokralai-
nen on hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista velvollinen sopimaan mai-
nittujen kunnallisteknisten johtojen tms. rakenteiden siirtämisestä po. johtojen ja 
rakenteiden omistajien kanssa. Lisäksi vuokralainen on velvollinen sopimaan 
vuokranantajan (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu) kanssa johtosiir-
tojen tilaamisesta ja siirroista aiheutuvista kustannuksista. Johtosiirtoehdot sekä 
laitteiden ja rakenteiden siirtoehdot määrittelee johtojen ja laitteiden/rakenteiden 
omistaja. 
 
Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttami-
sesta kolmannelle. 
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Rasitteenluonteista asioita, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopiminen 
 
Vuokralainen on velvollinen vuokra-alueen osalta kustannuksellaan laatimaan 
tarvittavilta osin yhdessä muiden tonttien ja myös yleisten alueiden kanssa po. 
tonttien ja myös yleisten alueiden toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteen-
luonteisia oikeuksia, rasitteita ja yhteisjärjestelyitä koskevat rasite- ja/tai yhteis-
järjestelysopimukset sekä esittämään sopimukset vuokranantajan (maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelu) hyväksyttäväksi. Mainittu sopimus/sopimukset 
tulee liittää osapuolina olevien vuokratonttien pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin 
ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin. 
 
Mainitussa rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on tällöin muun ohella tarvit-
taessa sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön edellyttämien yhteisten ajo- ja 
kulkuyhteyksien, autohallin, autopaikkojen, pelastusteiden, väestönsuojan, kun-
nallisteknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden vastaavien kun-
toonpanosta ja kunnossapidosta sekä näistä aiheutuvien kustannusten jakami-
sesta. 
 
Rasitteenluonteiset oikeudet, rasitteet ja yhteisjärjestelyt tulee pyrkiä järjestä-
mään siten, että näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rasitetulle kiin-
teistölle (vähimmän mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin eikä toi-
sin oikeutta periä tonttien rakentamisen ja käytön edellyttämistä välttämättömistä 
rasitteenluonteisista oikeuksista, rasitteista, eikä yhteisjärjestelyistä mitään kor-
vausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai vuokranantaja toisin määrää. 
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Yleisten alueiden osalta vuokralainen on velvollinen sopimaan vuokra-alueen to-
teuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteenluonteisista oikeuksista, rasitteista 
ja yhteisjärjestelyistä kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden alueiden 
käyttö- ja valvonta -yksikön kanssa sekä esittämään mainitut sopimukset vuok-
ranantajan (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu) hyväksyttäväksi. 
 
Mikäli mainitut osapuolet eivät pääse edellä mainituista asioista sopimukseen, 
vuokranantajalla on oikeus päättää näistä harkintansa mukaan sekä sisällyttää 
niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja muihin luovutusasiakirjoi-
hin sekä mainittuihin sopimuksiin. 
 
Vuokranantaja ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista oikeuksista, rasitteista, 
eikä yhteisjärjestelyistä aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista 
eikä rasitteiden tai yhteisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuk-
sista. 

 
Mikäli tontin vuokraoikeus rakennuksineen myöhemmin siirretään toiselle, vuok-
ralainen on velvollinen tällöin samalla siirtämään luovutusasiakirjassa tonttia kos-
kevat rasitteenluonteiset asiat, rasitteet ja yhteisjärjestelyt uuden vuokralaisen 
vastattavaksi niistä laadittujen sopimusten ja tämän vuokrasopimuksen mukaisin 
ehdoin. 
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Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista mahdollisista vahingoista, hai-
toista eikä kustannuksista, mikäli vuokrasopimuksen muuttamista koskeva pää-
tös tai muu siihen liittyvä päätös, oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai 
ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu. 
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Muilta osin noudatetaan vuokrasopimuksen entisiä ehtoja. 


