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§ 392
Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om
förlängd arrendetid för industritomterna i Tattarmossen
HEL 2014-006222 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Kauko Koskisen valtuustoaloite, Kvsto 7.5.2014 asia 55
Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite 7.5.2014 asia 55

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Kauko Koskinen och 20 andra ledamöter föreslår i sin
motion att det på ansökan ska vara möjligt att förlänga arrendetiden för
industritomterna i Tattarmossen åtminstone till år 2050 i stället för år
2034, som gäller nu.
Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens och
fastighetsnämndens utlåtanden och konstaterar att det enligt
generalplanevision 2050 är meningen att Tattarmossen ska utvecklas
som ett företagsområde och i generalplanen anvisas såsom område
med verksamhetslokaler.
Enligt stadens allmänna principer för utarrendering är det inte skäl att
låta bli att förlänga ett arrendeavtal när slutet av arrendetiden närmar
sig, om inte området har omdisponerats i detaljplanen eller det
planeras en sådan ändring som hindrar en ny utarrendering av tomten.
Stadsstyrelsen konstaterar att staden är beredd att förlänga
arrendetider i enskilda fall, om arrendetiden är ett hinder för
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bygginvesteringar på tomten. Ett principbeslut om förlängning av alla
arrendetider kan fattas när generalplanen har blivit godkänd.
Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om
motionerna. Ledamoten Kauko Koskinens motion väcktes 7.5.2014,
och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i
arbetsordningen som gällde före ändringen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Kauko Koskisen valtuustoaloite, Kvsto 7.5.2014 asia 55
Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite 7.5.2014 asia 55

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1196
HEL 2014-006222 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.11.2014 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.09.2014 § 444
HEL 2014-006222 T 00 00 03
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Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
koskien Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytyksistä
vuoden 2034 jälkeen:
Tattarisuon teollisuusalueella on tehty pitkäaikaisia
maanvuokrasopimuksia n. 200 eri yrityksen kanssa siten, että
pisimmillään sopimukset ovat voimassa 31.12.2034 saakka. Kaupungin
yleisten vuokrausperiaatteiden mukaan kaupungilla ei ole syytä olla
jatkamatta tontin maanvuokrasopimusta lähempänä vuokra-ajan
päättymistä, mikäli alueen asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ei
ole muutettu tai sellaista muutosta ei ole suunnitteilla, mikä estäisi
tontin uudelleen vuokrauksen.
Tattarisuon teollisuusalue rajoittuu Malmin lentokenttäalueeseen, jonka
vuokrasopimus päättyy myös vuoden 2034 lopussa. Valtion ja
Helsingin seudun kuntien välisen suurten infrahankkeiden tukemiseksi
ja asumisen edistämiseksi 25.8.2014 saavutetun neuvottelutuloksen
mukaan valtio lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä tavoitteena
vuoden 2016 aikana, mutta viimeistään vuoden 2020 loppuun
mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.
Alueelle ollaan valmistelemassa käyttötarkoituksen muutosta lähinnä
asumiseen ja samalla tutkitaan Tattarisuon ja Tattariharjun
teollisuusalueiden käyttötarkoituksen muuttamista tai nykyisen käytön
tehostamista työpaikka-alueena pitkällä tähtäimellä.
Lautakunta on tietoinen vuokralaisten huolesta, joka liittyy vuokratontin
vakuusarvoon vuokra-ajan päättymisajan lähestyessä. Lautakunta
ilmoittaa, että vuokra-aikaa ollaan valmiita jatkamaan tässä vaiheessa
tapauskohtaisesti silloin, kun tontin vuokra-aika on esteenä tontin
rakentamisinvestoinneille. Periaatepäätös sopimusten jatkamisesta on
syytä tehdä kuitenkin vasta yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.
Käsittely
04.09.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Juhani Tuuttila: Muutan esitystäni seuraavasti:
Lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen toinen virke muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
Lautakunta ilmoittaa, että vuokra-aikaa ollaan valmiita jatkamaan tässä
vaiheessa tapauskohtaisesti silloin, kun tontin vuokra-aika on esteenä
tontin rakentamisinvestoinneille.
Esittelijä
osastopäällikkö
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Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464
henna.vennonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 252
HEL 2014-006222 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:
Yleiskaavan vision aineistossa "Lähtökohdat ja periaatteet
yritysalueille" todetaan, että Tattarisuo ja Tattariharju mahdollistavat
osaltaan monipuolista elinkeinorakennetta Helsingissä. Alueita
halutaan edelleen kehittää yritysalueina, mutta ne on listattu pitkällä
aikavälillä mahdollisesti muuntuviin alueisiin. Valmisteilla olevassa
yleiskaavassa alueet on tarkoitus osoittaa toimitila-alueiksi.
On tärkeää, että Helsingissä on tilaa myös Tattarisuon kaltaiselle
"jalostamattomia" alueita yrityskäyttöön tarjoavalle työpaikka-alueelle.
On myös tärkeää, että tulevaisuudessa kaupunki turvaa alueen
säilymisen ja kehittymisen yrityskäytössä.
Käsittely
02.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Risto Rautavan
tekemän ja Eija Loukoilan kannattaman vastaehdotuksen:
Muutetaan lausunto (kohdat 2, 3 ja 4) kuulumaan seuraavasti:
Yleiskaavan vision aineistossa "Lähtökohdat ja periaatteet
yritysalueille" todetaan, että Tattarisuo ja Tattariharju mahdollistavat
osaltaan monipuolista elinkeinorakennetta Helsingissä. Alueita
halutaan edelleen kehittää yritysalueina, mutta ne on listattu pitkällä
aikavälillä mahdollisesti muuntuviin alueisiin. Valmisteilla olevassa
yleiskaavassa alueet on tarkoitus osoittaa toimitila-alueiksi.
On tärkeää, että Helsingissä on tilaa myös Tattarisuon kaltaiselle
"jalostamattomia" alueita yrityskäyttöön tarjoavalle työpaikka-alueelle.
On myös tärkeää, että tulevaisuudessa kaupunki turvaa alueen
säilymisen ja kehittymisen yrityskäytössä.
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19.08.2014 Pöydälle
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334
crista.toivola(a)hel.fi
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