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Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välistä toimitilan vuokraamista Rovaniemellä koskevan hallintosopimuksen hyväksyminen
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Tausta
Puolustusvoimien Rovaniemen toimitilojen vuokraaminen perustuu puolustusvoimien koulutuksen
järjestelyiden tukemiseen Jääkäriprikaatissa.
Hankkeessa toteutetaan Rovaniemen Someroharjulla sijaitsevan kasarmin 1 (rak 18) peruskorjaus/perusparannus. Hankkeessa kunnostetaan vuonna 1970 valmistunut kasarmirakennus vastaamaan nykyaikaiselle kasarmirakennukselle asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Investointi toteuttaa osaltaan varuskunnan kasarmirakennusten peruskorjaussuunnitelmaa ja Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptia. Hanke kuuluu Puolustusvoimien kasarmien peruskorjausohjelmaan.
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 14.6.2021 Puolustuskiinteistöjen kanssa JPR Kasarmi 1 (rak 18) pk/pp hanketta PKI2673 koskevan ehdollisen hallintosopimuksen, jäljempänä vuokrasopimuksen (40646). Päätöksen rakentamisen toteuttamisesta tekee
Puolustuskiinteistöjen hallitus, joka on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 3.6.2021. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.11.2023. Vuokrasopimuksen mukainen vuokraaika alkaisi siten 1.12.2023.
Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli kohteesta luovuttaisiin ennen 30.11.2033. Vuokrasopimuksessa olevan jäännösarvovastuun erittelyn mukaisesti jäännösarvovastuu on vuokra-ajan alkamishetkellä 1 769 799,00 € (alv 0%) ja jäännösarvovastuu alenee
14 748,33 €/kk (alv 0%).
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Toiminnalliset vaikutukset
Kasarmin peruskorjaus toteutetaan pääosin Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptin
mukaisesti. Hanke sisältää kasarmirakennuksen peruskorjauksen ja osittaisen perusparantamisen
tilojen, rakenteiden ja teknisten järjestelmien osalta.
Henkilökohtaisen varustuksen kuivaustilat sijoitetaan erilleen majoituskerroksista. Keskeisimmät
joukkokohtaisen materiaalin kuivaus- ja säilytystilat sijoitetaan eri rakennukseen, joka valmistui
osana hanketta C2674 kesäkuussa 2021. Hanke mahdollistaa näin ollen henkilökunnan ja asevelvollisten työskentelyn ja majoittumisen pitkäaikaisesti asianmukaisissa, turvallisissa, terveellisissä ja
tilatehokkaissa tiloissa.
Kasarmirakennukselle on aiemmin tehty osittainen peruskorjaus, joka valmistui vuonna 2014.
Hankkeessa rakennuksen ilmanvaihto, tupien sähköistys ja ikkunat uusittiin sekä rakennettiin uudet
ilmanvaihdon konehuoneet vesikatolle. Rakennuksen pesuhuoneet peruskorjattiin vuonna 2010.
Aikaisemmin peruskorjattuihin rakenteisiin pyritään hankkeessa puuttumaan mahdollisimman vähän.
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Hanke ei edellytä erillisiä väistötiloja, vaan hankkeen toteutuksen aikana käytetään mm. aiemmin
peruskorjatun kasarmin 2 tiloja tilankäyttöä tiivistämällä. Käytettävissä oleva majoituskapasiteetti
voidaan huomioida myös saapumiserävahvuuksissa.
Tilankäytön tehokkuus on peruskorjattavalle kohteelle voimassa olevassa toimitilastrategiassa
määritetyn tavoitteen mukainen.
Rakentamiseen liittyvissä energiaratkaisuissa toimitaan valtionhallinnon ja Senaatti-konsernin energiankäytön tehokkuusperiaatteiden mukaisesti. Jatkosuunnittelussa selvitetään edellytykset parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan pääsemiseksi. Mikäli edellinen ei ole mahdollista,
listataan syyt jotka estävät tavoitteeseen pääsemisen kohtuullisin kustannuksin tai tunnistettujen
energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden avulla.
Hankkeen huoneistoala on 5 983 m2 ja bruttoala 6 820 brm2.
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Taloudelliset vaikutukset
Perusparannettavan kohteen nykyinen kokonaisvuokran pääomaosuus on 337 075 €/v (sis. alv
osuuden 65 240 €/v) ja nykyinen ylläpito-osuus sisältäen erilliskulut on 294 277 €/v (sis. alv osuuden 56 957 €/v). Kohteen nykyiset toimitilakustannukset ovat yhteensä 631 352 €/v (sis. alv osuuden 122 197 €/v) joka tarkoittaa 8,79 €/ htm2/kk. Hankkeen nykyinen vuokra, eli ns. pohjavuokra
sisältää myös vuosina 2010 – 2014 tehdyt korjaushankkeet, joita ei kustannusvaikutusten perusteella ole käsitelty raha-asiainvaliokunnassa.
Hankkeen tavoitehinta-arvio sisältäen suunnittelunaikaisen kustannusnousun, rakennusaikaiset
korot ja omistajan yleiskulut on 7 407 769 € (sis. alv:n osuuden 1 433 762 €, hintataso 5/2021). Rakentamisesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 178 490 €/v (sis. alv osuuden 34 546 €/v) ja ylläpitovuokrakuluja 370 346 €/v (sis. alv. osuuden 71 680 €/v). Rakentamisen kustannuksista 60,5 % muodostuu peruskorjauksesta, jossa mm. puretaan haitta-aineita sisältävät lattiamateriaalit ja uusitaan
vesikatto. Omistajan vastuulla olevan peruskorjausosuuden kustannukset ovat 4 481 700 € (sis. alv
osuuden 1 116 690 €). Loput, eli yhteensä 39,5 % rakennuskustannuksista muodostuu perusparantamisesta vuokralaisen tarpeiden mukaisesti. Keskeisin työkohde on pohjakerroksen ja majoituskerrosten vaatekuivaustilojen laajentaminen ja uusiminen. Vuokralaisen vuokravaikutteiset kustannukset sisältäen rakennusaikaiset korot ja omistajan yleiskulut ovat yhteensä 2 926 069 € (sis. alv
osuuden 729 079 €).
Hankkeen valmistuttua 31.11.2023 kohteen toimitilakustannukset, sisältäen erilliskorvaukset, tulevat olemaan yhteensä 912 222 €/v (sis. alv osuuden 176 559 €/v) joka tarkoittaa 12,71 €/htm2/kk.
Kohteen kokonaisvuokra nousee hankkeen myötä 280 870 €/v (sis. alv. osuuden 54 362 €/v).
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Lisätietoja
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain (1018/2020) 2 §:n 1 momentin mukaan Puolustuskiinteistöt tuottaa Puolustusvoimien ja Puolustusvoimien määrittelemien kumppanien tarvitsemat kiinteistöalan palvelut. Puolustuskiinteistöjen ja Puolustusvoimien välisiin palvelusopimuksiin sovelletaan em. lain hallintosopimusta koskevia säännöksiä.
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Hanke toteutetaan valtioneuvoston 12.5.2021 vuosille 2022-2025 hyväksymässä julkisen talouden
suunnitelmassa puolustusministeriön hallinnonalalle osoitetun kehyksen puitteissa Hanke kuuluu
yhtenä osana puolustusvoimien kehysehdotukseen (PVKEHE) vuosille 2022 – 2025. Kustannusvaikutukset vuokrattavien tilojen osalta sisältyvät tilahallinnan toimitila- ja aluehallinnan kokonaistarvelaskelmaan puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa (PVTOSU) 2021 – 2025. Hankkeen vuokrakustannus on huomioitu puolustusministeriön määrittämässä kokonaisvuokrakehyksessä (mom.
27.10.21.1.2 Kiinteistömenot).
Kustannus- ja vuokra-arvioita tarkastellaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan rakennushankkeen valmistuttua vastaanoton yhteydessä. Tarkastus tehdään perustuen vuokrasopimuksen liitteenä olevaan vuokralaskelmaan.
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Toimivalta
Valtioneuvoston asetus 242/2015, 2 §, 2 momentti, sekä
Valtioneuvoston määräys TM 0201/3.1.2002, kohta 2.1.3.

Liitteet

-

Jakelu

Valtioneuvosto, raha-asiainvaliokunta
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