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Liite 2  
 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuk-
sen vuokra-ajan jatkaminen (Malmi, Pihlajisto, tontti 38306/1) 
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Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun tontin 38306/1 vuokra-aikaa jatke-
taan 1.9.2022 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. 
 
Edellä mainittu vuokrankorotus tulee kuitenkin tehdä Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen vahvistamaan kohtuulliseen hintatasoon, mikäli vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin silloin kohdistuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
myöntämiä tuettuja lainoja. 
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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 Pihlajiston alueelle tavoitellaan kaupungin strate-
gian mukaista asuintäydennysrakentamista. Lisäksi vuokralainen on tietoinen, 
että asemakaavoituspalvelu on tunnistanut täydennysrakentamispotentiaalia 
vuokra-alueella (tontti 38306/1) sekä vuokra-aluetta palvelevalla autopaikkaton-
tilla 38305/2. Mahdollinen täydennysrakentaminen vuokra-alueella edellyttäisi 
muutoksia muun muassa vuokra-alueen laajuuteen ja täydennysrakentamiseen 
sovellettaisi kulloinkin voimassa olevia kaupungin maapoliittisia linjauksia. 

 
7 
 
Vuokra-alueesta perittävän vuokran määrässä ei tällä hetkellä ole huomioitu 
päiväkodin käyttämää rakennusoikeutta 641 k-m2, sillä vuokralaisen anta-
mien tietojen mukaan päiväkoti ei ole enää käytössä ja vuokralainen on ai-
keissa hakea sille purkulupaa.  
 
Mikäli päiväkotirakennus korjataan ja otetaan käyttöön, vuokranantajalla on 
oikeus tarkistaa vuokra-alueesta maksettavaa vuokraa siten, että vuokraa 
maksetaan myös päiväkodin käyttämästä rakennusoikeudesta. 
 
Vuokran tarkistamisessa noudatetaan soveltuvin osin alla olevassa koh-
dassa 8 mainittuja ehtoja. 
 
8 

 
Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa vuokra-alueen ja/tai kunkin vuokra-
alueelle toteutettavan rakennuksen tai sen osan (tilan) käyttötarkoituksessa, kaa-
vamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtu-
vien muutosten perusteella edellyttäen, että vuokralainen ryhtyy toteuttamaan 
muutoksen mukaista rakennusoikeutta hakemalla tarvittavia viranomaislupia. 
Edellä mainituissa muutostilanteissa vuokranantajalla on oikeus määrittää muu-
toksen kohteena olevan rakennusoikeuden vuokra muutoshetken markkina-ar-
von mukaisesti. 
 
Vuokralainen on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle edellä 
mainituista muutoksista. Tällöin vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa 
kahden kuukauden kuluttua muutossuunnitelmien tutkimista seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta lukien. Mikäli vuokralainen laiminlyö velvoitteensa muutoksista 
ilmoittamiseen, vuokranantajalla on oikeus periä tältä osin vuokraa takautuvasti 
sen jälkeen, kun muutos on tullut vuokranantajan tietoon. 
 
Jos vuokra-alueelle rakennettujen tilojen tai niiden osien käyttötarkoitusta muute-
taan toiseksi tai vuokra-alueelle rakennetaan lisää kerrosalaa, muutospiirustuk-
set (pääpiirustukset) on esitettävä vuokranantajan (maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelu) hyväksyttäväksi.  
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Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa ase-
makaavaa, ellei siitä myönnetä poikkeamispäätöstä. 
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Vuokralainen on tietoinen, että vuokra-alueen läpi kulkee viemärijohto asema-
kaavan muutoksessa nro 10436 osoitetussa maanalaista johtoa varten varatussa 
alueen osassa. Lisäksi vuokra-alueen läpi kulkee viemäri- ja vesijohtotunneli, 
jonka kohdalla kalliota ei saa louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.  
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Johdot, viemärit, laitteet ja niiden siirrot  

 
Vuokra-alueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä joh-
toja, viemäreitä, laitteita tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaap-
peja tai liikenteen ohjauslaitteita.  
 
Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten 
johtojen, viemäreiden, laitteiden ja vastaavien pitämisen, käyttämisen, huoltami-
sen sekä uudistamisen vuokra-alueella. Kaupungilla on oikeus korvauksetta erik-
seen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta toiselle.  
 
Mikäli vuokra-alueen asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai käyttö edellyt-
tää mainittujen käytössä olevien kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämistä, 
vuokralainen on velvollinen sopimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. 
siirtämisestä po. johtojen omistajien kanssa. Lisäksi vuokralainen on velvollinen 
sopimaan vuokranantajan kanssa johtosiirtojen tms. tilaamisesta ja siirroista ai-
heutuvista kustannuksista.  
 
Johtosiirtoehdot sekä rakenteiden ja/tai laitteiden tai vastaavien siirtoehdot mää-
rittelee niiden omistaja. Edellä mainitut siirrot tulee ottaa huomioon rakentamisen 
aikatauluissa ja vaiheistuksissa niin, ettei haitallisia käyttökatkoksia synny.  
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Vuokranantajan ilmoitus maaperän puhtaudesta 
 
Tässä sopimusmuutoksessa on kyse vuokrasopimuksen (sopimus nro 9151, 
vuokraustunnus A1138-67) vuokra-ajan jatkamisesta. Vuokra-alue on ollut vuok-
rattuna 01.12.1970 lähtien. 
  
Vuokra-alueella on maaperäkartan mukaan täyttöä. Vuokra-alueen maaperän tai 
pohjaveden pilaantuneisuutta ei ole tätä sopimusta jatkettaessa eikä aiemmin 
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. 
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Vuokra-alueella ei saa hyödyntää jätteitä maarakentamisessa ilman vuokranan-
tajan erillistä lupaa. 
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Vuokralaisen vastuu maaperästä 

 
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei vuokra-alueen maaperä, 
pohjavesi, eikä sedimentti vuokralaisen toimesta eikä muutoin pilaannu. 
 
Mikäli vuokra-alue vuokra-aikana tapahtuneen onnettomuuden tai muun syyn 
vuoksi pilaantuu, vuokralainen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta vi-
ranomaisille ja erikseen kirjallisesti vuokranantajalle sekä estämään pilaantumi-
sen leviämisen. Vuokralainen on velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen jäljem-
pänä kohdassa 17 mainitun mukaisesti. 
 
Vuokra-alueella ei saa hyödyntää jätteitä eikä luontaisista maa-aineksista poik-
keavia materiaaleja maarakentamisessa ilman vuokranantajan erillistä lupaa. 
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Rasitteenluonteista asioita, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopiminen 
 
Yleistä 
 
Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan laatimaan tarvittavilta osin yh-
dessä muiden tonttien ja myös yleisten alueiden kanssa po. tonttien ja/tai yleis-
ten alueiden toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteenluonteisia asioita, rasit-
teita ja yhteisjärjestelyitä koskevat rasite- ja /tai yhteisjärjestelysopimukset sekä 
esittämään sopimukset vuokranantajan hyväksyttäväksi.  
 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien tonttien pitkäaikai-
siin maanvuokrasopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin. Vuokranantajan 
niin vaatiessa rasitteet ja/tai yhteisjärjestelyt tulee myös merkitä kiinteistörekiste-
riin.  
 
Mainitussa rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksessa on tällöin sovittava tonttien 
toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista ja/tai yhteisjärjestelyistä, näiden 
kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä näistä aiheutuvien kustannusten jaka-
misesta.  
 
Rasitteenluonteiset asiat, rasitteet ja yhteisjärjestelyt tulee pyrkiä järjestämään 
siten, että näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle 
(vähimmän mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin eikä toisin oi-
keutta periä tonttien rakentamisen ja käytön edellyttämien välttämättömien rasit-
teenluonteisten asioiden, rasitteiden, eikä yhteisjärjestelyiden sopimisesta/perus-
tamisesta mitään korvausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai vuokran-
antaja toisin määrää sen omistuksessa olevien tonttien osalta tai myymällä luo-
vutettavien tonttien luovutusasiakirjoissa.  
 
Yleisten alueiden osalta vuokralainen on velvollinen sopimaan vuokra-alueen to-
teuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteenluonteisista asioista, rasitteista ja 
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yhteisjärjestelyistä vuokranantajan kanssa sekä sijoitusluvista/sijoitussopimuk-
sista tai muista vastaavista luvista Alueidenkäytön ja -valvonnan kanssa.  
 
Mikäli kaupungin myymällä luovuttamat tontit, vuokranantajan omistuksessa ole-
vat tontit ja/tai yleiset alueet eivät pääse edellä mainituista rasitteenluonteisista 
asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopimukseen, vuokranantajalla on oi-
keus päättää näistä siten, että osapuolten kohtuulliset intressit tulevat huomioi-
duksi sekä sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja 
muihin luovutusasiakirjoihin ja mainittuihin sopimuksiin. Sijoituslupien/sijoitusso-
pimusten tai muiden vastaavien lupien osalta ehdot päättää Alueidenkäyttö ja -
valvonta.  
 
Vuokranantaja ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asioista, rasitteista eikä 
yhteisjärjestelyistä aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista eikä 
rasitteiden ja yhteisjärjestelyiden perustamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
Vuokranantaja ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli mainitussa sopimuksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puut-
teita eikä vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kyseisten tonttien vä-
lillä ei ole sovittu kaikista toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista. 

 
Asemakaavassa yleiseen käyttöön osoitetut vuokra-alueen osat 
 
Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan vuokra-alueella vuokrasopi-
muksen muutoksen allekirjoittamisen ajankohtana voimassa olevaan asemakaa-
vaan merkityn yleistä jalankulkua ja/tai polkupyöräilyä ja/tai huoltoajoa ja/tai vas-
taavaa varten varatun vuokra-alueen osan käyttämisen asemakaavan osoitta-
maan yleiseen tai muuhun tarkoitukseen. Vuokralainen on velvollinen vuokra-
alueen rakentamisen yhteydessä kustannuksellaan toteuttamaan mainitun kulku-
yhteyden vuokra-alueelle sekä kustannuksellaan pitämään sen vuokrasuhteen 
aikana kunnossa ja puhtaana, talvikunnossapito mukaan lukien.  
 
Kaupungilla on pysyvä oikeus korvauksetta rakentaa, pitää, käyttää, ylläpitää ja 
uusia vuokra-alueella sijaitsevia tai sinne toteutettavia viemäritunneleita, maan-
alaisia johtoja tai vastaavia asemakaavassa niitä varten merkityillä/varatuilla 
vuokra-alueen osilla edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita vuokra-alueen 
asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä. 
Tällöin kaupungilla on kuitenkin oikeus tarvittaessa rajoittaa energiakaivojen to-
teuttamista vuokra-alueelle. Vuokranantajan tulee suorittaa edellä mainittuja ra-
sitteita ja rasitteenluonteisia asioita koskevat rakentamistoimenpiteet aiheuttaen 
mahdollisimman vähäistä haittaa vuokralaiselle. Kaupungilla on oikeus korvauk-
setta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kolmannelle.  
 
Lisäksi sopijapuolet sitoutuvat sopimaan vuokrasopimuksen voimassaoloaikana 
muistakin asemakaavaan merkityistä yleistä käyttöä palvelevista rasitteenluontei-
sista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä ja niitä koskevien ehtojen sisällyttä-
misestä vuokrasopimukseen tai muuhun vuokra-aluetta koskevaan luovutusasia-
kirjaan tai erikseen laadittaviin rasite- tms. sopimuksiin edellyttäen, etteivät nämä 
estä eivätkä rajoita vuokra-alueen asemakaavan eivätkä tämän vuokrasopimuk-
sen mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä. Rasite- tms. sopimusten perusteella 
suoritettavat rakentamistoimenpiteet tulee suorittaa aiheuttaen mahdollisimman 
vähäistä haittaa vuokralaiselle. 
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Maanalaiset hankkeet 
 
Vuokranantajalla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja 
toteuttaa vuokra-alueelle ja sen ympäristöön maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä 
käyttää ja ylläpitää sekä kehittää niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä ra-
joita vuokra-alueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista toteutta-
mista eivätkä käyttöä.  
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Energiakaivot 
 
Vuokralaisella on oikeus maalämmön hyödyntämiseksi ja rakennusten viilen-
tämiseksi toteuttaa vuokra-alueelle tavanomaisia enintään noin 1 000 metrin 
syvyisiä energiakaivoja laitteistoineen kulloinkin voimassa olevan lainsää-
dännön, viranomaisohjeiden ja tätä varten myönnettävien viranomaislupien 
mukaisesti. Energiakaivojen sijoittamisessa tulee lisäksi noudattaa 
vuokranantajan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita. 
 
Vuokralainen on tietoinen ja hyväksyy sen, että vuokra-alueen alapuolella si-
jaitsevat tunnelit, tilat, tilavaraukset, kallioresurssi- tai pohjavesialueet tai 
vastaavat saattavat estää energiakaivojen sijoittamisen vuokra-alueelle. Il-
man naapurikiinteistöjen omistajien ja haltijoiden suostumusta energiakai-
voja ei myöskään saa sijoittaa siten, että se vaarantaa tai estää naapurikiin-
teistöjen mahdollisuuksia hyödyntää maalämpöä alueillaan. Tämän vuoksi 
vuokralainen on velvollinen etukäteen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä huo-
lellisesti selvittämään kaupungilta vuokra-alueen osan, johon energiakaivot 
voidaan mahdollisesti sijoittaa. 
 
Mikäli vuokralainen on tahallaan tai huolimattomuuttaan toteuttanut energia-
kaivot edellä mainittujen ehtojen vastaisesti, vuokralainen on vuokranantajan 
ja/tai naapurin ja/tai maanalaisen esteen/tilan haltijan vaatimuksesta kustan-
nuksellaan velvollinen välittömästi poistamaan energiakaivoihin asenta-
mansa keruulaitteistot ja täyttämään mainitut kaivot vuokranantajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti. 
 
Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa energiakaivojen käyttöoikeus kahden 
(2) vuoden kuluessa vuokranantajan vuokralaiselle toimittamasta kirjallisesta 
käyttöoikeuden irtisanomisilmoituksesta. 
 
Vuokranantaja korvaa edellä mainitussa irtisanomistilanteessa energiakaivo-
jen käytön estymisestä ja poistamisesta johtuvat välittömät vahingot edellyt-
täen, että toimenpiteistä ja kustannuksista sovitaan vuokranantajan kanssa 
etukäteen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Korvattavia kustannuksia ovat 
energiakaivojen keruulaitteiston poistamisesta ja täyttämisestä sekä korvaa-
van vastaavan tasoisen energiajärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat koh-
tuulliset kustannukset. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei vuokranantaja kor-
vaa asiassa mahdollisia välillisiä vahinkoja, kuten korvaavasta järjestelmästä 
aiheutuvaa energian käyttökustannusten ja/tai energiajärjestelmän ylläpito-
kustannusten nousua. 
 
Vuokranantajalla on oikeus siirtää edellä mainitun korvauksen maksamista 
koskeva velvollisuus kolmannelle. 
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Maaperän pilaantumista sekä vuokra-alueen puhdistamista ja siivoamista 
koskevat toimenpiteet vuokrasuhteen päättyessä 
 
Vuokralainen on vuokra-ajan päättymiseen mennessä velvollinen esittämään 
vuokranantajalle riittävän selvityksen vuokra-alueella harjoitetusta toimin-
nasta sekä siellä säilytetyistä jätteistä ja aineista, jotka voivat aiheuttaa maa-
perän, pohjaveden tai sedimentin pilaantumista. Mikäli edellä mainitun selvi-
tyksen tai muun syyn vuoksi on syytä epäillä pilaantumista, vuokralaisen on 
kustannuksellaan teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla tutkimukset kos-
kien vuokra-alueen maaperän, pohjaveden ja sedimentin pilaantuneisuutta 
sekä toimitettava tutkimustulokset vuokranantajalle.  
 
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan 
vuokra-alueen maaperän, pohjaveden ja sedimentin siten, ettei niiden pilaan-
tumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen rakentami-
selle eikä sen käytölle. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokrananta-
jalle puhdistamisesta loppuraportin.  
 
Edellä mainittu puhdistamisvelvollisuus koskee vuokrasuhteen aikana aiheu-
tuneen pilaantumisen puhdistamista. Lisäksi puhdistamisvelvollisuus koskee 
ennen vuokrasuhteen alkamista aiheutunutta pilaantumista, jos pilaantumi-
sen on aiheutunut vuokralaisen ja/tai vuokralaisen lukuun toimineen toimin-
nasta.  
 
Mikäli vuokra-alueella vuokra-aikana harjoitetusta toiminnasta tai vuokralai-
sen taikka vuokralaisen lukuun toimineen toiminnasta ennen vuokrasuhteen 
alkamista aiheutunut pilaantuneisuus jatkuu vuokra-alueen ulkopuolelle, vas-
taa vuokralainen kustannuksellaan myös tämän tutkimisesta ja puhdistami-
sesta. Mikäli vuokra-alueen maaperään on sijoitettu jätteitä tai luontaisista 
maa-aineksista poikkeavia materiaaleja, vuokralainen on velvollinen poista-
maan ne kustannuksellaan vuokrasuhteen päättyessä.  
 
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen myös siivoamaan 
vuokra-alueen. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että em. vuokralaisen velvollisuudet koskevat 
koko vuokra-aikaa. 
 
Mikäli vuokralainen ei kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymi-
sestä ole täyttänyt edellä mainittuja velvollisuuksiaan, vuokranantajalla on oi-
keus tehdä tai teettää velvollisuuksien täyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet 
vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja muut 
vuokrasopimukseen perustuvat saatavat vuokralaiselta lunastushinnasta. 

 
Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kaksinkertaista vuokraa vastaavaa 
korvausta vuokra-alueen käytöstä myös vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä 
ajalta siihen saakka, kunnes vuokra-alue on puhdistettuna, siivottuna ja ta-
sattuna jätetty vuokranantajan vapaaseen hallintaan. 
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Muilta osin noudatetaan vuokrasopimuksen entisiä ehtoja. 
 
 


