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Muistio

Liite 1

15.12.2021

Sisäministeriö
Johtava asiantuntija
Ari-Pekka Dag

Pohjanmaan poliisilaitoksen Seinäjoen poliisiaseman
vuokrasopimusmallin muutos
1. Taustaa
Pohjanmaan poliisilaitoksen Seinäjoen poliisiaseman toimitilat sijaitsevat osoitteessa Juhonkatu 4,
Seinäjoki. Vuokrasopimus on jaetun vuokran -mallia. Ylläpitovuokraa maksetaan toteutuneiden
kustannusten mukaisesti ja poliisi maksaa aina toukokuussa puuttuvan osuuden edellisen vuoden
ylläpitokustannuksista.
Senaatti-kiinteistöt on esittänyt, että Seinäjoen virastotalon käyttäjien kanssa tehtäisiin uudet,
kokonaisvuokramallin mukaiset sopimukset. Edellytyksenä kokonaisvuokramalliin siirtymiselle on se,
että Senaatti-kiinteistöt ostaa kohteen nykyiseltä omistajalta RL-Nordic Oy:ltä.

2. Taloudelliset vaikutukset
Vuokra ennen koronkiinnitystä keväällä 2021 oli yhteensä 178 373,38 €/kk (alv. 0%). Sisältää
28.2.2022 päättyvän lisävuokran 1887,00 €/kk.
Vuokrat laskivat koronkiinnityksen myötä yleisen korkotason laskun vuoksi (edellinen
pääomavuokran korko oli 10 vuoden takainen). Korkotason lasku ja sitä kautta pääomavuokran
aleneminen ei vaikuta Senaatin maksamaan kauppahintaan (=osto-option hinta), jonka
määritysperusteet on kirjattu vuokrasopimukseen.
Nykyinen pääoma- tontti ja ylläpitovuokra 1.9.2021, yhteensä 157 673,85 €/kk (alv. 0%) sisältää
Risen toimitilainvestoinnin vuokraosuuden 1887,00 €/kk, vuokrasopimuksissa vuokra-alueen pintaala on 11 483,5 m2. Poliisi saa vuokrahyvitystä Riselle luovuttamastaan vuokra-alueesta, jonka
pinta-ala on 258 m2, joten poliisin käytössä olevan vuokra-alan laajuus on 11 225,5 m 2.
Ehdotettu kokonaisvuokra uudistettavassa vuokrasopimuksessa (hintatasossa 1/2023) on
yhteensä n. 177 504,00 €/kk (alv. 0%). Ehdotettu vuokralaskelma perustuu voimassa olevan
(vuoden 2021) valtion vuokrajärjestelmän mukaiseen vuokraprosenttiin ja ehtoihin. HTHjärjestelmästä tarkastettu vuokrapinta-ala on yhteensä 11 231,4 m2.
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Ehdotettu vuokra vuodessa noin 2.130.000 €/v.
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3. Vuokrasopimusehdot
Senaatti-kiinteistöt ehdottaa, että Seinäjoen poliisiaseman vuokrasopimus muutetaan valtion
vuokrajärjestelmän mukaiseksi kokonaisvuokrasopimukseksi, jossa kokonaisvuokraan sisältyy
laskennallinen pääoma- ja ylläpito-osuus. Irtisanomisaika vuokrajärjestelmän mukaisesti 12 kk.
Jäännösarvovastuu 3 349 520,65 euroa.
Vuokranantaja (Senaatti-kiinteistöt) huolehtii vuokrauskohteen ylläpidosta. Vuokrauskohde pidetään
vuokrasopimuksen ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (LiikHVL, 482/1995)
edellyttämässä kunnossa pääsääntöisesti vuosikorjauksilla.
Vuokrakustannusten laskennallinen nousu nykytilanteeseen verrattuna on noin 19.830,15 €/kk (ei
huomioitu peruskorjaustarpeita tai kunnossapitotarpeen kasvua).
Vuokran pääomaosuus perustuu vuoden 2022 optiohintaan, joka on määritetty
vuokrasopimuksessa.
Lopullinen pääomavuokra perustuu optiohintaan lisättynä varainsiirtoverolla.

4. Rahoitus ja eteneminen
Ehdotuksen mukainen uusi vuosivuokra on suunnilleen sama kuin vuodelle 2021 alun perin
budjetoitu vuokra on ollut. Vuokra aleni hetkellisesti mutta palaisi siis ennalleen.
Poliisihallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen välille on laadittu ja allekirjoitettu ehdollinen
vuokrasopimus, jossa irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokrasopimuksen voimaantulon ehtona on
raha-asiainvaliokunnan puoltava lausunto ja Sisäministeriön päätös vuokraamisesta.
Ilmoitus osto-option käyttämisestä on annettava omistajalle viimeistään 31.12.2021. Tosin
vuodenvaihteen pyhät aiheuttavat, että toimenpiteet on hyvä käynnistää ennen pyhien alkamista.
Investointikehyksessä on varaa kohteen ostamiseen vuonna 2022. Jos kohteen ostaminen viivästyy,
Senaatilla ei ole tietoa uudesta tulevaisuuden investointikehyksessä olevasta
rahoitusmahdollisuudesta.
Kiinteistön ostaminen Senaatin taseeseen mahdollistaa kohteen kehitystyön aloittamisen.
Kehitystyön kautta on mahdollista tiivistää poliisin tilankäyttöä ja saavuttaa säästöjä
vuokrakustannuksissa.
Hankkeen edellyttämä rahoitus on huomioitu poliisitoimen kehyksessä valtion talousarvion mom.
26.10.01.
Hankkeen edellyttämä rahoitustarve (yht. 2.130.000 €/v) on varattu ja huomioitu poliisin kehyksessä
(2021-2024).

5. Perustelut hankkeelle
Kunnossapitokustannukset ovat nousseet vuosien 2012-2019 aikana n. 14%. Rakennusten
ikääntyessä kunnossapidon tarve kasvaa ja kustannusten nousu tulee todennäköisesti kiihtymään.
Keskimäärin korjauskuluihin on mennyt vuosina 2012-2019 n. 91 000 €/vuosi.
Rakennuksen iän perusteella on todennäköistä, että korjauskustannukset tuplaantuvat seuraavan
kymmenen vuoden aikana. Ennuste perustuu KTI:n toimistokiinteistöjä koskeviin tilastoihin
toteutuneista korjauskustannuksista eri-ikäisissä rakennuksissa.
Kohteesta laaditun teknisen selvityksen perusteella kohteen peruskorjauskustannukset seuraavan
15 vuoden aikana arvioidaan olevan n. 3,4 M€ (hintataso 2019).
Suurimmat toimenpiteet:


Vesikaton peruskorjaus
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IV-koneiden kunnostus



Vedenjäähdytyskoneiden uusiminen



Seuraavan 3-5 vuoden peruskorjaus-/uusimistarpeet



IV-koneiden puhaltimien uusiminen n. 300 000 €



RAU-järjestelmän VAK uusimiset n. 100 000 €



Pienempiä uusimistarpeita mm. ravintolan kylmäjärjestelmien osalla

Mikäli Senaatti ei osta kohdetta, määräaikainen sopimus päättyy vuonna 2026. Toiminnan
jatkuminen tiloissa edellyttää sopimista omistajan/rahoittajan kanssa eikä ehdoista ja tulevasta
vuokratasosta ole takeita.

6. Käsittelytarve
Valtioneuvoston määräys (VM 3.1.2002 N:o TM 0201) asioiden käsittelystä valtioneuvoston rahaasiainvaliokunnassa, kohta 2.1.3.

