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§ 259
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginkanslialle Tukkutorin toiminnan siirtämisestä perustettavaan yhtiöön
HEL 2020-011787 T 00 00 00

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginkanslialle:
Lautakunta puoltaa Tukkutorin henkilöstön, toiminnan ja omaisuuden,
lukuun ottamatta kiinteistöjä, rakennuksia ja maa-alueita, siirtämistä
liikkeenluovutuksella uuteen perustettavaan yhtiöön. Tukkutorin henkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.
Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen välillä on synergioita.
Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman ja
kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostumisen. Toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.
Yhtiön perustaminen kehittää urbaanien kaupunkialueiden ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien halli- ja tukkukiinteistöjen sekä Torikortteleiden toimintaa.
Yhtiön liiketoiminta-alueet mahdollistavat vetovoimaisen ja elämyksellisen kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymisen erityisesti Tukkutorin ja
Teurastamon alueella sekä sen ohella edelleen myös tukkutoritoiminnan ottaen samalla huomioon kaupungin elinkeinopoliittiset tehtävät,
kaupunkistrategian tavoitteet ja toimintaympäristön suojeluarvot.
Yhtiön tehtävien ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
perustettavalle yhtiölle tulee varata riittävät yhtiön talouteen, henkilöstöön ja sen osaamiseen liittyvät resurssit.
Kaupunki vuokraa Yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset, tilat
ja maa-alueet ulkopuolisen konsultin tekemän asiantuntija-arvion muPostiosoite
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kaisella vuokratasolla. Yhtiön vuokraamat tilat ovat suojelluissa rakennuksissa, ja kaupunki tilojen omistajana vastaa jatkossakin tilojen peruskorjausinvestoinneista ja ylläpidosta. Vuokrataso ei kaikilta osin vastaa rakennusten vaatimista investoinneista syntyvää kustannustasoa.
Tämä tulee ottaa huomioon Rakennukset 31002 -talousarviokohdan
vuotuisen tuottotavoitteen määrittelyssä.
Talouslaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia lähivuosina tapahtuvia
tuloihin ja menoihin vaikuttavia muutoksia, kuten uutta pakastamohanketta sekä Pohjoisesplanadi 19:ssä sijaitsevan kiinteistön mahdollista myyntiä.
Jatkovalmistelussa on sovittava tarkemmin rakennuksien, tilojen ja
maa-alueiden, mukaan lukien torien, ylläpitovastuista ja ylläpitokustannuksista Helsingin kaupungin ja Yhtiön välillä. Lisäksi tulee tarkentaa
Malmin hangaarin ja lentokentän tapahtumavuokraustoiminnan järjestäminen sekä niiden talousvaikutukset.
Yhtiölle vuokrattavien rakennusten, tilojen ja maa-alueiden ylläpidosta
vastaava ylläpitohenkilöstö tulee pysyä kaupunkiympäristön toimialalla.
Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä tehdään tiiviissä
yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kanssa. Erityistä
huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittämisen mahdollistamiseen.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Elina Siltanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä
tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittämisen mahdollistamiseen.
Kannattaja: Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 19.05.2021.
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