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HELSINGIN MAILAPELIKESKUS OY:N (AIEMMIN LATEPPO OY) PITKÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS

VUOKRANANTAJA

HELSINGIN KAUPUNKI
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta
PL 25400
00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö:
Liikuntapalvelukokonaisuus
Liikuntapaikat –palvelu
yksikön päällikkö Turo Saarinen, puh. 09 31087801
turo.saarinen@hel.fi

VUOKRALAINEN

Helsingin Mailapelikeskus Oy
(aiemmin Lateppo Oy)
Tapulikaupungintie 4
00750 Helsinki
Y-tunnus 0838848-4
Yhteyshenkilö:
toimitusjohtaja Ilpo Kilpeläinen, puh. 044 766 1211
ilpo.kilpelainen@tapanilanurheilu.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuokraa Helsingin Mailapelikeskus
Oy:lle 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 11 937 m²:n suuruisen, asemakaavan nro 11608 mukaisen alueen
(kiinteistötunnus 091-040- 0110-0006), liikuntatoimintaa varten.
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VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT:
1.

Vuokrakohteen käyttö
Vuokrakohdetta saa käyttää ainoastaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

2.

Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa 1.7.2017 ja päättyy 31.12.2034 ilman erikseen tehtävää irtisanomista.

3.

Vuokra ja sen maksaminen
Vuokrasopimuksessa noudatetaan vuonna 2007 (Lilk 30.10.2007) voimaan tulleen sopimuksen vuokranmääräytymisehtoja seuraavasti:
”Vuosina 2009–2018 vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 878,46
euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.
Vuoden 2019 alusta lukien vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on
1 286,18 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin
kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuo-sivuokra
luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen
elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.”
Vuokra-aikaa 1.1.2029 - 31.12.2034 koskevasta vuokranmäärittelystä
päätetään viimeistään 31.12.2026.
Perittävä vuokra ajalta 1.7.2017 – 31.12.2017 on 8 402,47 euroa ja 1.1. 31.12.2018 on 16 927,92 euroa (alv. 0 %). Vuokra peritään takautuvasti
yhdessä erässä.
Vuokra on maksettava vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä helmi-,
huhti-, heinä- ja lokakuun 15. päivään mennessä kaupungin lähettämää
laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.
Maksusuorituksen viivästyessä vuokralainen on velvollinen maksamaan
erääntyneille saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota
kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.
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Kaupungilla on oikeus tarkistaa alueen vuokraa, mikäli alueen arvossa
alueen käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, lisärakentamisen tai muun
vastaavan seikan johdosta tapahtuu muutoksia.
Ellei vuokraeriä tai muita sopimukseen perustuvia saatavia suoriteta eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saataville
eräpäivästä maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.
4.

Lohkomiskustannukset
Vuokralainen vastaa tontin lohkomiskustannuksista.

5.

Siirto-oikeus
Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus
toiselle.
Vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa
vuokraoikeudesta erillään.
Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista maanmittauslaitoksen maakaaren mukaisesti.
Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa vuokranantajalle jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena
olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti uusi laskutusosoite.
Entinen vuokralainen vastaa vuokraehtojen noudattamisesta maanmittauslaitoksen kirjaamaan vuokraoikeuden siirtoon saakka sekä kirjaamiseen mennessä erääntyvien sopimusvelvoitteiden suorittamisesta.
Vuokranantajalla on oikeus vuokraoikeuden siirrosta huolimatta saada ja
hakea mahdollisesti maksamatta olevat vuokrasaatavansa pantatusta
vuokraoikeudesta ja vuokralaiselle kuuluvista rakennuksista.

6.

Alivuokraus
Vuokralainen ei saa luovuttaa vuokra-aluetta tai sen osaa toisen käytettäväksi.

7.

Vakuudet
Vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista maanmittauslaitoksen maakaaren mukaisesti.
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Kiinnitykset
Vuokralainen valtuuttaa Helsingin kaupungin hakemaan vuokralaisen kustannuksella parhaalle etusijalle vahvistettavan kiinnityksen vuokra- alueen
vuokraoikeuteen ja vuokralaiselle kuuluviin vuokra-alueella oleviin rakennuksiin suuruudeltaan yhteensä enintään kymmenentuhatta (10 000,00)
euroa.
Samalla vuokralainen määrää, että todistuksena edellä mainitun kiinnityksen vahvistamista annettavat panttikirjat kirjaamisviranomaisen on luovutettava Helsingin kaupungille.
Mikäli maanvuokraa tarkistetaan, kaupungilla on oikeus kaikissa tapauksissa parhaalla etusijalla oleviin kiinnityksiin.
Panttaussitoumus
Vuokralainen luovuttaa ja panttaa edellä mainitut panttikirjat kaupungille
vakuudeksi vuotuisen vuokramaksun ja kadun ja tien vuotuisen kunnossaja puhtaanapitokorvauksen suorittamisesta viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.
Jos vuokralainen jättää tähän vuokrasopimukseen perustuvat edellä mainitut, erääntyneet maksut maksamatta, kaupungilla on oikeus vuokralaista
enempää kuulematta voimassa olevan lain mukaisesti hakea pantin nojalla saatavansa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Pantin tuotto
Vuokralaisen antamat panttaussitoumukset kattavat myös pantin tuoton.
Tuottona pidetään esimerkiksi vakuutena olevalla pankkitalletukselle
maksettavaa korkoa ja vuokraa panttina olevan kiinnityksen kohteesta.
Jos vuokralainen on laiminlyönyt vuokrasopimukseen perustuvan maksuvelvoitteen, vuokranantajalla on oikeus saada edellä mainittu vuokra välittömästi vuokralaiselle tehdyn ilmoituksen jälkeen.
8.

Piirustukset
Vuokra-alueelle rakennettavan rakennuksen rakennuspiirustukset sekä
muutospiirustukset ovat sen lisäksi mitä niiden käsittelystä on erikseen
määrätty, esitettävä liikunnan palvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi.
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9.

Rakentamisvelvollisuus
Vuokra-alueella tapahtuvasta rakentamisesta vastaa vuokralainen.
Vuokralainen vastaa itse tarvittavien lupien hakemisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista sekä kaikista rakentamiskustannuksista.
Rakennusta ei saa ilman kaupungin lupaa kokonaan tai osittain purkaa.
Jos rakennus osaksi tai kokonaan palaa tai muutoin tuhoutuu, se on rakennettava uudelleen kahden (2) vuoden kuluessa.
Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittuja rakentamisaikoja.
Jos vuokralainen laiminlyö edellä määrätyn rakentamisvelvollisuutensa,
vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus.

10.

Maa-ainekset ja puu
Vuokra-alueen rakentamisesta syntyvästä ylijäämämaa-aineksesta vastaa
vuokralainen.
Vuokralainen on velvollinen lunastamaan rakennustyön yhteydessä kaadettavat puut tai toimittamaan ne kaupunkiympäristön toimialan osoittamaan paikkaan. Kaadettavien puiden lunastuksesta tai kuljetuksesta sovitaan kaupunkiympäristön toimialan suorittamassa puustokatselmuksessa.

11.

Hoitovelvollisuus
Vuokralainen on velvollinen pitämään vuokra-alueen ja vuokra-alueella
olevat rakennukset ja muut rakenteet sekä vuokra-alueen rakentamattoman osan hyvässä kunnossa sekä noudattamaan vuokranantajan niiden
hoidosta antamia määräyksiä.
Vuokralaisen on puhdistettava myös vuokra-alueen ympäristö, mikäli
epäsiisteys aiheutuu alueen käytöstä.
Vuokra-alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä rakennusvalvontaviraston luvatta kaataa. Vuokralainen on velvollinen tarkkailemaan puiden kuntoa ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin vahingonvaaran torjumiseksi.

12.

Kadun ja yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus
Vuokralaisen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana vuokra-alueeseen
rajoittuva katu ja yleinen alue määräytyy sen mukaan, kuin laissa kadun ja
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään.
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Vuokralainen voi eri sopimuksella antaa tämän pykälän mukaan vuokralaiselle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapidon kaupungin tehtäväksi.
13.

Vuokranantajan ilmoitus maaperän puhtaudesta
Vuokranantaja ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei
vuokra-alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

14.

Vuokralaisen vastuu maaperän puhtaudesta
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta tai muutoin pilaannu.
Mikäli vuokra-alue vuokra-aikana tapahtuneen onnettomuuden tai muun
syyn vuoksi pilaantuu, vuokralainen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan
asiasta pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja erikseen liikunnan palvelukokonaisuudelle sekä ryhtymään välittömästi alueen puhdistustoimenpiteisiin.

15.

Katselmukset
Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmus. Vuokralaiselle ilmoitetaan katselmuksesta etukäteen. Samalla ilmoitetaan, onko
vuokralaisen tai tämän edustajan läsnäolo katselmuksessa tarpeen. Katselmuksessa tarkastetaan, onko vuokra-alue rakennuksineen hyvässä
kunnossa ja onko vuokrasopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu.
Vuokralaisen on katselmuksen toimittavista varten järjestettävä pääsy
kaikkiin tiloihin.
Jos katselmus on aiheuttanut muistutuksia, vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle ajan, jonka kuluessa puutteellisuudet on korjattava.

16.

Yhdyskuntatekniset laitteet
Vuokralainen on velvollinen kaupungin vaatimuksesta sallimaan tarpeellisten johtojen, laitteiden, laitteistojen ja kiinnikkeiden sijoittamisen vuokramaalle tai sen yli.
Jos kaupunki ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokraalueesta katu- tai liikennealueeksi tai muuta yleistä tarvetta varten, vuokralaisen on kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta luovutettava sitä varten tarvittava ala. Tämä ei kuitenkaan koske alaa, jolla vuokralaisen
omistama rakennus sijaitsee.
Kaupunki korvaa vuokralaiselle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvan vahingon arvion mukaan.
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Vuokralainen on velvollinen kaupungin niin vaatiessa varaamaan vuokraalueelta tilan muuntamoa varten.
17.

Kunnallistekniikka
Vuokralainen on velvollinen omalla kustannuksellaan huolehtimaan vuokra-alueella tarvittavien johtojen rakentamisesta ja siirtokustannuksista.

18.

Uudelleen vuokraus
Vuokralaisella on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada vuokra-alue
uudelleen vuokralle, jos se vuokrataan samanlaiseen tarkoitukseen.
Jos vuokralainen haluaa käyttää mainittua etuoikeutta, tämän on kirjallisesti ilmoitettava siitä vuokranantajalle viimeistään yhtä (1) vuotta ennen
vuokra-ajan päättymistä mainitun oikeuden menettämisen uhalla.

19.

Toimenpiteet vuokra-ajan päättyessä
Vuokralainen on vuokra-ajan päättyessä velvollinen viemään pois omistamansa rakennukset, rakenteet, laitteet ja laitokset perustuksineen sekä
muun vuokra-alueella olevan omaisuuden ellei vuokranantajan kanssa
toisin ole kirjallisesti sovittu. Vuokralainen on samoin velvollinen siivoamaan vuokra-alueen.
Vuokralainen on vuokra-ajan päättymiseen mennessä velvollinen esittämään kaupungille riittävän selvityksen alueella harjoitetusta toiminnasta
sekä alueella säilytetyistä jätteistä tai aineista, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Tarvittaessa vuokralaisen on tutkittava alueen maaperä.
Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on vuokra-aikana pilaantunut, vuokralainen
on viimeistään vuokra-ajan päättyessä velvollinen puhdistamaan alueen
viranomaisten edellyttämään kuntoon sekä esittämään vuokranantajalle
puhdistuksen loppuraportin.
Mikäli vuokralainen ei kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä ole täyttänyt edellä tässä pykälässä mainittuja velvollisuuksiaan, vuokranantajalla on oikeus tehdä tai teettää velvollisuuksien täyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta.
Tällöin vuokranantajalla on oikeus viedä pois vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus ja menetellä sen suhteen parhaaksi katsomallaan 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 tarkoi-
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tuksenmukaisella tavalla. Vuokranantajalla on oikeus käyttää omaisuuden
myynnistä kertyvät varat edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kustannustensa ja muiden vuokrasopimukseen perustuvien saataviensa kattamiseen.
Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokraa vastaavaa korvausta
vuokra-alueen käytöstä myös vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä ajalta
siihen saakka, kunnes vuokra-alue on puhdistettuna ja siivottuna jätetty
kaupungin vapaaseen hallintaan.
20.

Ilmoitukset ja tiedonannot
Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti liikunnan palvelukokonaisuuteen nimeään sekä kotipaikka- ja laskutusosoitettaan koskevat
muutokset.
Kaupungilla on oikeus antaa vuokralaiselle tähän sopimukseen perustuvat
tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne todisteellisesti
vuokralaisen viimeksi kaupungille ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään
seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty kaupungille viimeksi ilmoitettuun laskutusosoitteeseen.
Vuokranantajalla on oikeus antaa tähän sopimukseen perustuvia tietoja
kolmannelle.

21.

Sopimussakko
Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille sopimussakkoa kulloinkin enintään kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa.

22.

Vahingonkorvaus
Sopimussakosta riippumatta vuokralainen on velvollinen korvaamaan
vuokranantajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

23.

Mainonta
Vuokralaisen velvollisuus on hankkia kustannuksellaan kilpien, julisteiden
tms. kiinnittämiseen talon ulkoseiniin tai muualle kiinteistön alueelle tarvittavat luvat.

24.

Muuta
Vuokralainen on oikeutettu harjoittamaan alueella myös kahvila- ja ravintolatoimintaa.
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Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus,
korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovutetaan
Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston käyttöön.
25.

Lisäehdot
Tällä sopimuksella päättyy vuokrattavaa aluetta koskeva, Lateppo Oy:n ja
Helsingin liikuntalautakunnan (Lilk 30.10.2007) välinen, ajalle 15.11.200731.12.2028 tehty maanvuokrasopimus.
Muutoin sopimusehdoissa noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain säännöksiä.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat
erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli jompikumpi
sopijapuoli niin vaatii.
Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli
päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai
kumoutuu.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) saman sanaista kappaletta, yksi
vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle.
Helsingissä ____ /___ 2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
________________________________
(vuokranantajan edustaja)

Helsingissä ____ / ____ 2019
Helsingin Mailapelikeskus Oy
_______________________________
(vuokralaisen edustaja)
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