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3 §
Omakotikiinteistön hallinta-ajan jatkaminen Östersundomissa

HEL 2023-000519 T 10 01 00

O1155-59

Päätös

Tontit -yksikön päällikkö päätti jatkaa ********** hallintaoikeutta omako-
tikiinteistöön ********** liitteenä nro 1 olevan sopimusluonnoksen mu-
kaisin ehdoin.

Tontit -yksikön päällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus 
-tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan 
Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaes-
sa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Päätöksen perustelut

Helsinki on ostanut omakotikiinteistön ********** osana Östersundomin 
maapoliittista hankintaa. Myyjä pidätti tuolloin kiinteistön hallintaoikeu-
den 31.12.2022 asti ja hänelle jäi oikeus jatkaa hallintaa erikseen sovit-
tavin ehdoin, ellei kaupunki tarvitse kiinteistöä omaan käyttöönsä.

Östersundomin alueen kaavoitus on edelleen kesken, eikä kaupungilla 
ole tarvetta kiinteistölle.

Hallintaoikeuden jatko koskee lähinnä rakennettuja kiinteistöjä, jotka 
kaavoituksen ja sen toteutumisen edetessä mitä ilmeisimmin on tarkoi-
tus purkaa, koska eivät sijaintinsa tai luonteensa puolesta sovellu uu-
teen maankäyttöön. Hallintaoikeuden jatkaminen on kaupungin kannal-
ta kustannus- ja resurssitehokas keino pitää alueen väestömäärä sel-
laisena, että se takaa olevat palvelut kunnes mittavampi uudisrakenta-
minen pääsee käyntiin. Tähän mennessä Östersundomisssa on jatket-
tu 23 kiinteistön tai määräalan hallintaoikeutta, joista voimassa on 16. 

Hallintaoikeuden korvaustasoa on johdettu alueen/kiinteistön vuokrata-
sosta, ottaen huomioon hallintaoikeuden haltijan vuokralaista selvästi 
suuremmat kustannusvastuut kiinteistöstä. Yleisesti ottaen korvausta-
son määrittämisessä on, sitä alentavana otettu huomioon kaupungin 
vuokrausriskeistä (markkinointiaika, vuokrauskuntoon laittaminen, 
vuokralaisen vaihtumistiheys, kaupungin tavanomaista vuokranantajaa 
suuremmat vastuut), hallinnoinnista ja ennakoidusta korjaustarpeesta 
sekä vanhojen omakotitalojen teknisistä ratkaisuista (vaiheittain raken-
taminen, eri standardien mukaiset rakenteet, riskirakenteet, mahdolli-
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nen sijainti kunnallisteknisten verkostojen ulkopuolella) ja mahdollisista 
tavanomaista korkeammista tie/katumaksuista johtuvat lisäkustannuk-
set. 

Vanhoja omakotikiinteistöjä vuokrattaessa kaupungin nettotulot jäävät 
edellä mainitut korjaus- ja muut vastuut huomioon ottaen tyypillisesti 
tasolle 35 - 50 % kiinteistön bruttovuokrasta. Hallintaoikeuden korvaus 
alla mainitulla tasolla arvioidusta bruttovuokratasosta ei siis pienentäisi 
kaupungin nettotuloja vuokrausvaihtoehtoon nähden. 

Kiinteistöt, joiden vuokraaminen kaupunkiin vuokranantajana kohdistu-
vien tavanomaista suurempien vaatimusten vuoksi edellyttäisivät mitta-
via peruskorjauksia, tullaan pääsääntöisesti purkamaan hallinnan päät-
tyessä, koska korjauksia ei pystytä vuokratuloilla kattamaan. Mikäli hal-
lintaoikeuden haltija haluaa tällaisen kiinteistön hallintaoikeutta jatkaa, 
korvaustaso jää rakennuksen nykykunnon mukaisen teoreettisen vuok-
ratason alhaisuudesta johtuen varsin alhaiseksi.

**********

Neuvottelutuloksena saatu esitys hallintaoikeuden korvaukseksi, 
********** vastaa noin 50 % kiinteistön arvioidusta bruttovuokratasosta 
tavanomaisin vuokraehdoin.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 29.5.2018 § 280 siirtää Tontit -
yksikön päällikölle oikeuden antaa vuokralle kiinteistöjä sekä yritys- että 
asuintarkoituksiin enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopi-
muksin, kun kiinteistön rakennusoikeus on enintään 3 000 k-m². Hallin-
taoikeuden luovuttaminen on vuokraamista tavanomaista vuokrausta 
laajemmilla kiinteistön kunnossapito- ja korjausehdoilla.

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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