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Selvitys Suomenlinnan hoitokunnan asuntojen vuokratasosta  
 

Selvityksen laatimiseen on Suomenlinnan hoitokunnan johtoryhmän lisäksi osallistuneet kiinteistö- ja talous-
sihteeri Terhi Riihimäki ja taloussuunnittelija Nina Roikonen. 

 

1. Lähtökohdat 
 
Tilintarkastajan vuosiyhteenveto 2015, Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Vuonna 2014 suoritetun maksullisen toiminnan laillisuustarkastuksen yhteydessä suositeltiin, että opetus- ja 
kulttuuriministeriön tulisi ohjausmenettelyillään täsmentää Suomenlinnan hoitokunnan harjoittaman vuok-
raustoiminnan alijäämäisyyden määrää. Tämä suositus on edelleen voimassa.  
 
Valtion talousarvioesitys 2018, valtiovarainministeriön kanta 
Valtiovarainministeriö edellytti, että Suomenlinnan huoneistojen vuokria korotetaan tulossopimuksen ja ylei-
sen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon 
kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen 
ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.  
 
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1079/2001) 
Suomenlinnan hoitokunta perii tuottamistaan suoritteista maksuja, joiden suuruutta määrättäessä noudate-
taan valtion maksuperustelakia.  Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien asuin- ja toimitilojen vuokria voi-
daan kulttuuripoliittisista syistä alentaa siten, että tiloista peritään kulloinkin käyvän hintatason mukainen 
vuokra. (LIITE 1) 
 
Käsittely 
Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta käsitteli asiaan Suomen Vuokranantajat ry:n lausunnon pohjalta ko-
kouksessaan 25.10.2017.  
 
Johtokunta totesi, että vuoden 2018 valtion talousarvioesityksen mukaan Suomenlinnan asuinhuoneistojen 
vuokratasoa tulee korottaa vuonna 2018. Johtokunta antoi hoitokunnalle tehtäväksi laatia johtokunnan seu-
raavaan kokoukseen ehdotuksen asuinhuoneistojen vuokratason korottamiseksi. Ehdotus ja sitä koskeva ai-
kataulutus tulee laatia siten, että ensimmäiset vuokrankorotukset tulevat voimaan 1.6.2018. Vuokraneuvot-
telut käynnistetään 30.11.2017. 
 
Ehdotus tulee valmistella seuraavien periaatteiden pohjalta:    
1) Vuokrankorotuksen toimeenpanossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (lähtökohtaisesti huo-

neenvuokralaki ja laki Suomenlinnan hoitokunnasta). 
2) Vuokrankorotusten toteuttamisessa voidaan ottaa huomioon kulttuuripoliittiset näkökulmat.  
3) Uusissa vuokrasopimuksissa noudatetaan Helsingin kaupungin keskimääräistä vuokratasoa (Suomen 

Vuokranantajat ry:n lausunto). Voimassa olevissa vuokrasopimuksissa vuokratasoa nostetaan asteittain. 
4) Vuokrankorotuksista erillisenä hoitokunta selvittää asuinhuoneistojen kulut, korjauskustannukset ja -

suunnitelmat. 
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Suomen Vuokranantajat ry:n lausunto esiteltiin vuokralaisillassa 31.10.2017. Palaute lausunnosta kerättiin 
31.10. – 6.11.2017.  
 
Keskustelu puolustushallinnon edustajien kanssa aloitettiin 7.11.2017. Alustavan keskustelun perusteella 15 
prosentin korotus ei ole ongelma. Jos korotuksia tulee useampia kolmannen ja kenties osin jo toisen koro-
tuksen jälkeen kysyntä Suomenlinnaan saattaa vähentyä, jolloin puolustusvoimien vuokraamien tyhjien 
asuntojen määrä kasvaa. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty vuokrien korotustarve Helsingin keskimääräiseen vuokratasoon. Vuok-
rankorotusprosessi kestäisi neljä vuotta. 
 

Asunnon koko Vuokra nyt  
€/ m2 

Tavoitevuokra  
€/ m2 

Korotus  Taso saavutetaan 
 

Yksiö enintään 50 m2 13,63 23,59 73,1 % 2021 
Kaksio tai 50 – 70 m2 13,13 17,90 36,3 % 2020 
Kolmio tai 70 – 90 m2 12,64 15,91 25,9 % 2019 
4 h + k 90 – 110 m2  *) 12,15 14,60 20,2 % 2019 
Yli 110 m2  *) 11,66 14,01 20,2 % 2019 

*)   Tilastokeskuksen tiedoissa ovat asunnot yksiöistä kolmioihin, suurten asuntojen osalta korotus on myös tässä taulukossa hoito-
kunnan ehdotuksen mukainen 

 

2. Suomenlinnan hoitokunnan ehdotus 
 
Suomenlinnan asuntojen nykyinen vuokrataso on vanhojen sopimusten mukaisten vuokrien osalta alle Hel-
sinki 4 -tason ja osin alhaisempi kuin verottajan asuntoedun raha-arvo Helsinki 4 kalleusluokassa. 
 
Maailmanperintökohteen arvojen säilyttäminen on edellytys parhaalle mahdolliselle taloudelliselle tulok-
selle. Suomenlinnalla on merkittävä paikallistaloudellinen vaikutus vetovoimaisena matkailukohteena. Mat-
kailu näkyy myös Suomenlinnan hoitokunnan liiketilojen vuokratulojen lisääntymisenä. Nämä tulokset perus-
tuvat maailmaperintökohteen asiantuntevaan hoitoon ja kehittämiseen. Rakennusten ja kulttuuriympäristön 
lisäksi Suomenlinnan kaupunginosan yhteisö on osa maailmaperintöarvoa, joka tuottaa taloudellista hyötyä 
koko pääkaupunkiseudun matkailuelinkeinolle.  
 
Suomenlinnan hoitokunnan ehdotuksen mukaan vanhojen sopimusten mukaisia vuokria korotettaisiin seu-
raavasti kahden vuoden aikana yhteensä 20,2 %: 

Asunnon koko Vuokra nyt €/ m2 1.6.2018 €/ m2 1.6.2019 €/ m2 
Yksiö enintään 50 m2 13,63 15,67 16,38 
Kaksio tai 50 – 70 m2 13,13 15,10 15,78 
Kolmio tai 70 – 90 m2 12,64 14,54 15,19 
4 h + k 90 – 110 m2 12,15 13,97 14,60 
Yli 110 m2 11,66 13,41 14,01 
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Vuokrankorotukset esitetään tehtäväksi siten, että 2019 vanhojen sopimusten vuokrat vastaavat uusien so-
pimusten mukaisia vuokria, ja tulevat sopimukset laaditaan samalla tasolla kuin uudet sopimukset. Prosessi 
kestäisi kaksi vuotta. 

 
 Vanhat sopimukset Uudet sopimukset 
1.1.2018 Ei tapahdu mitään Ei tapahdu mitään 
1.3.2018 Ei tapahdu mitään + 3 % 
1.6.2018 + 15 % Ei tapahdu mitään 
1.3.2019 Ei tapahdu mitään + 3 % 
1.6.2019 + 4,5 % Ei tapahdu mitään 
1.3.2020 Elinkustannusindeksi + 0,5 % + 3 % 

 
Suomenlinnan hoitokunnan korotusehdotus on alhaisempi kuin Suomen Vuokranantajat ry:n lausunnon mu-
kainen taso.  

 
3. Suomenlinnan hoitokunnan vuokrien määräytyminen 

 
Asunnot 
Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi yhteensä lähes 330 asuntoa. Asunnot ovat valtion omistamia vapaara-
hoitteisia vuokra-asuntoja. Asunnoista noin kolmannes on vuokrattu puolustushallinnolle työsuhdeasun-
noiksi. Ateljeeasunnot vuokrataan viiden vuoden määräajaksi.  
 
Nykyinen vuokrataso on jäänyt jälkeen Helsinki 4 -alueen vuokratasosta, johon hoitokunta on omaa vuokra-
tasoaan verrannut. (LIITE 2) 
 
Suurin osa Suomenlinnan asuntojen vuokrista perustuu vanhoihin sopimuksiin, joissa vuokria korotetaan 
vuosittain elinkustannusindeksillä + 0,5 %. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokran taso on 15 % vanhoja sopi-
muksia korkeampi, ja niitä korotetaan 3 % vuosittain maaliskuun alussa. Uusia sopimuksia tehty vuoden ver-
ran, ja niitä on noin 50. Vanhojen sopimusten mukaiset vuokrat ovat pääosin alhaisemmat kuin verottajan 
asuntoedun mukainen vuokra. Uusien sopimusten mukaiset vuokrat noudattavat Helsinki 4 -tasoa. 
 
Asukasvalinnoissa johtokunnan linjauksen mukaan keskeinen tavoite on Suomenlinnan asukasrakenteen säi-
lyminen monipuolisena. Suomenlinnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi edistetään lapsiperheiden asumis-
mahdollisuuksia. Perheasunnoiksi soveltuvat asunnot osoitetaan ensisijaisesti suuremmille ruokakunnille. 
(LIITE 3) 
 
Vastaavien toimijoiden vuokrataso 
Helsingin seurakuntayhtymä omistaa noin 1 000 vuokra-asuntoa, joita tarjotaan pääsääntöisesti työsuhde-
asunnoiksi omalle henkilökunnalle. Työsuhdeasuntojen vuokra määräytyy verottajan asuntoedun raha-arvon 
mukaan, muissa asunnoissa vuokrataso on jonkin verran korkeampi. (LIITE 2) 
 
Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehittämiseen keskittynyt yritys, jonka emoyhtiö on valtio-omis-
teinen Governia. Yhtiö huolehtii 2 400 asunnon kannasta. Asunnot sijaitsevat 23 paikkakunnalla eri puolella 
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Suomea. Kruunuasunnot Oy on perustettu 1999. Yhtiö perustettiin tervehdyttämään puolustusvoimien omis-
tuksessa ollutta vuokra-asuntokantaa. Perustamiseen vaikutti olennaisesti myös valtion uudistunut kiinteis-
töstrategia, tavoitteena lisätä valtion omistajaohjausta ja tehostaa kiinteistöjen käyttöä.  
 
Kruunuasunnot Oy:llä on vuokra-asuntoja Helsingin seudulla Santahaminassa ja Kruunuhaan Pohjoisran-
nassa. Vuokrataso Santahaminassa on 13,78 – 15,26 euroa/m2 ja Kruunuhaassa noin 20 euroa/m2. (LIITE 2) 
 
Asuntojen korjaustarpeet 
Eri tyyppisiä asuntokorjauksia on 2017 tehty 60 asunnossa.  Ensi vuonna käytetään yhteensä 1 550 000 euroa 
asuinrakennusten korjaukseen ja huoltoon. Työt sisältävät huolto-, muutto- ja peruskorjaustöitä sekä asu-
kassaunojen korjauksia, asuinrakennusten ikkuna-, katto- ja julkisivukorjauksia. Myös asuinrakennuksia kos-
kevat tutkimukset ja suunnittelu sisältyvät tähän summaan.  
 
Asuinrakennukset on peruskorjattu 1970- ja 80-luvulla, ja ne alkavat olla perusteellisen korjauksen tarpeessa 
erityisesti talotekniikan osalta. Peruskorjaukset ohjelmoidaan 2018. Tavoitteena on rakennusten C76, C 83 ja 
C 84 korjausten toteuttaminen 2019 – 2022. Kyseiset rakennukset ovat nyt uuden peruskorjauksen tarpeessa. 
Niissä on yhteensä 69 asuntoa, joiden sisäilmasto- ja asumisterveys heikkenevät peruskorjauksen lykkäänty-
essä. Jo nyt osa asunnoista on sellaisessa kunnossa, ettei niitä voi vuokrata asumiskäyttöön.  

Rakennuksesta C83 tehdyssä kuntokartoituksessa sen kunto todettiin tyydyttäväksi. Rakennusten C76 ja C 84 
kuntokartoitus on käynnistymässä, mutta huoltoilmoitusten ja tehtyjen huoltokorjausten perusteella voi-
daan sanoa, että niiden kunto on korkeintaan tyydyttävä.            
                                                                                                                                                                                                                                                                
Maailmanperintökohteen rakennusten ja ympäristön hoito ja korjaus tehdään erityisellä huolella, se ei ole 
tavanomaista kiinteistön ylläpitoa tai rakentamista. Toimenpiteet edellyttävät myös antikvaarisia ja arkeolo-
gisia tutkimuksia sekä dokumentointia.  
   

Toimitilat 
Suomenlinnan maailmaperintöarvojen säilymisen kannalta olennaisia toimintoja ovat Suomenlinnan sotilas-
perinnettä ylläpitävät toiminnat ja eräät Suomenlinnan esittelyä tukevat palvelut.  
 
Kaikissa vuokrasopimuksissa tarkastellaan vuokralaisen toimintaa kestävän kehityksen nelikentässä, jossa ar-
vioidaan, tukeeko toiminta pitkäjänteisesti Suomenlinnan maailmanperintöarvojen säilymistä maailmanpe-
rintökohteen hoitosuunnitelman ja – matkailuyrittäjien kyseessä ollessa - kestävän matkailun strategian hen-
gessä. 

 
Liikehuoneistojen vuokrat asetetaan liiketaloudellisin perustein. Vuokratason määräytymiseen vaikuttavat 
sijainti suhteessa asiakasvirtoihin ja kulkuyhteyksiin, tilan varustelu ja kunto sekä vuokralaisehdokkaan toi-
minnan tärkeys Suomenlinnan maailmanperintöarvojen kannalta.  
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Sosiaalinen kestävyys 
Tukeeko toiminta Suomenlinnan elinvoimaisuutta myös 
asuin- ja työntekemisen alueena? 

 
 

 
Kulttuurinen kestävyys 

Sopiiko toiminta vuokrattavaan tilaan?  
Vaatiiko se tilalta sellaisia muutoksia, joita kulttuuriperin-
töarvojen tähden ei voida tehdä?  
Onko ääritapauksessa mahdollista, että toiminta halven-
taisi tilan alkuperäistä käyttöä ja näin ollen vähentäisi Suo-
menlinnan vetovoimaisuutta laadukkaana maailmanpe-
rintökohteena? 
 
 

 
Ekologinen kestävyys 

Uhkaako toiminta Suomenlinnan luontoarvoja?  
Lisääkö toiminta kohtuuttomasti ajoneuvoliikennettä?  
Ohjaako toiminta kulutusta alueille, jotka ovat kulutuk-
selle herkkiä? 

 
 

 
Taloudellinen kestävyys 

Saadaanko tiloista paras mahdollinen tuotto?  
Aiheuttaako vuokralaisen toiminta sellaisia vaatimuksia 
Suomenlinnalle, joiden toteuttaminen on lyhytnäköistä tai 
kallista? 
Tukeeko vuokralaisehdokkaan toiminta innovatiivisella ta-
valla hoitokunnan säilyttämis-, esittely- ja kehittämisteh-
tävää tai muiden Suomenlinnan yrittäjien toimintaa? 
 

 
Ravintolatoimintaa harjoittavien vuokralaisten sopimuksissa on siirrytty malliin, jossa vuokralainen maksaa 
Suomenlinnan hoitokunnalle 10 % joko vuotuisesta liikevaihdostaan tai liikevaihdosta, joka syntyy kesäkuu-
kausien (touko-loka) aikana. Jälkimmäisellä mallilla kannustetaan talviaukioloon, joka on Suomenlinnan ko-
konaispalvelutarjonnan kehittämisen kannalta välttämätöntä. Lonnan saarella liikevaihtoprosentti on yhdek-
sän, koska sinne ei ole HSL:n lauttaliikennettä.  

Liikevaihtoperusteiseen vuokraan on aina asetettu perusvuokra, jonka vuokralainen maksaa liikevaihdon ta-
sosta riippumatta. Perusvuokra määräytyy samoilla perusteilla kuin liikehuoneistojen vuokrataso yleensäkin. 
 
Kokous- ja juhlatilat 
Kokous- ja juhlatilojen vuokrat asetetaan liiketaloudellisin perustein. Vuokratason määräytymiseen vaikuttaa 
tilojen koon ja sijainnin lisäksi kysyntä ja kilpailu mantereella olevien kokous- ja juhlatilojen kanssa.  
 
Kokous- ja juhlatilojen vuokraamiselle on liiketaloudellisten perusteiden lisäksi perusteena myös se, että toi-
minnalla parannetaan Suomenlinnan esittelyä ja saavutettavuutta. Kokous- ja juhlatilat ovat hienoja sisäti-
loja, joita kävijät pääsevät ihailemaan maksavina asiakkaina tai siellä järjestettyjen tilaisuuksien osanottajina. 
Tiloja voidaan antaa käyttöön alennuksella sidosryhmille ja kumppaneille, jotka täyttävät hoitosuunnitelman 
ja kestävän matkailun periaatteiden mukaan tehdyt kriteerit. (LIITE 4) 

Kokous- ja juhlatiloja voidaan antaa käyttöön ilman rahallista korvausta tapauksissa, joiden voidaan katsoa 
tukevan Suomenlinnan maailmanperintöarvoja. Nämä tapaukset esitellään johtokunnalle johtokunnan ko-
kouksissa. 
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4. Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus, vuokratulot ja kustannusvastaavuus 

 
Suomenlinnan taloudellinen vaikutus perustuu sen vetovoimaan käyntikohteena. Maailmanperintökohteissa 
kävijöiden odotukset ovat korkealla. He odottavat, että kohteen kulttuuri- ja luontoarvoja suojellaan ammat-
titaitoisesti ja kohdetta ylläpidetään paikan henkeä kunnioittaen. Kulttuurimatkailijoiden odotuksiin vastaa-
vat kohteet menestyvät – myös taloudellisesti. Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus Helsingin mat-
kailuelinkeinoon on maailmanperintö kohteen kustannuksiin verrattuna moninkertainen. Kehittyvä kulttuu-
rimatkailu näkyy Suomenlinnan hoitokunnan vuokratulojen lisääntymisenä.  
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Huoneenvuokrauksen kustannusvas-
taavuus M€ (asunnot ja toimitilat) 

-4,143 
 

-2,056 -3,017 -3,052 -1,827 
 

-1,258 -0,108 
 

-0,214 

Kustannusvastaavuus / asunnot €        -45 000 

Kustannusvastaavuus / toimitilat €        -176 000 

Vuokratulot asunnoista M€    2,87 2,99 3,13 3,26 3,15 

Vuokratulot toimitiloista M€    1,61 1,63 2,00 2,14 2,51 

Paikallistaloudellinen minimivaikutus 
M€ 

     35 40 45 

 
Vuokratulojen kustannusvastaavuus 2016 asuntojen osalta oli noin -45 000 euroa ja toimitilojen osalta noin 
-176 000 euroa nykyisellä hyvin alhaisella korkotasolla (poistamattoman kiinteistövarallisuuden korko 0,2 %). 
Korkotaso vaikuttaa oleellisesti kustannusvastaavuuteen. Laskelma on liitteenä (LIITE 5). 
 
Hoitokunnan ehdotuksen mukainen korotus tuottaisi asuntovuokrien osalta lisätuloja arviolta runsaat 
600 000 euroa vuosittain verrattuna vuoden 2016 tasoon. Edellytyksenä on, että asukkaiden vaihtuvuus py-
syy nykyisellä tasolla. Suuri vaihtuvuus alentaa asuntojen käyttöastetta, mikä vähentää vuokratuottoa.  
 

5. Vuokrankorotuksen vaikutukset Suomenlinnan yhteisöön 
 
Suomenlinnan asukasrakenne on monipuolinen. Vuokratason edellä ehdotettua merkittävästi suurempi nos-
taminen voisi johtaa pienituloisen väestön poistumiseen Suomenlinnasta. Tämä ei ole toivottavaa paikan 
hengen säilymisen kannalta.  

Nykyinen asukasrakenne edustaa historiallista jatkumoa. Maailmanperintökohteeksi ottamisen ajankohtana 
Suomenlinnassa näkyi vielä vahvasti sen historiallinen perintö varuskunta-alue ja telakka-alue. Näiden perin-
teiden säilyttäminen mahdollisimman hyvin edelleen on Suomenlinnan kulttuuriperintöarvojen kannalta tär-
keää. Puolustusvoimien työsuhdeasuntokanta on oma erityinen ryhmänsä, joka on alueen ominaislaadun 
näkökulmasta merkittävä. 

Merilinnoitus on aina ollut pienen yhteisön koti. Siviilien määrä on vaihdellut eri aikakausina varuskunnan 
koon mukaan. Varuskuntayhteisössä on eletty vilkasta seura- ja kulttuurielämää. Matkailupalveluiden kehit-
tyminen alkoi 1960-luvulla, ja perinteinen varuskuntasaari alettiin mieltää myös matkailukohteeksi. 
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Kun Suomenlinna siirtyi puolustushallinnolta siviilikäyttöön 1973, tavoitteena oli säilyttää merilinnoituksen 
historialliset rakenteet ja kaupunginosan identiteetti ja elävyys.  
 
Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuu-
rin muistomerkkinä ja edelleen asuttuna ja hoidettuna elinvoimaisena kaupunginosana.  
 
Asukasyhteisö auttaa ylläpitämään ympärivuotisia palveluita linnoituksessa ja edistää osaltaan linnoituksen 
hoitoa. Asukkaiden läsnäolo ehkäisee järjestyshäiriöitä ja lisää muutenkin turvallisuutta. Asukkaat tuottavat 
paljon kulttuuri-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä ylläpitävät osaltaan linnoituksen omaleimaista kult-
tuuria. Tämän toiminnan jatkuvuus on uhattuna, jos asukasrakenne muuttuu äkillisesti. 

Asukastyytyväisyyskyselyn mukaan asukkaiden sitoutuminen Suomenlinnaan ja ylpeys asumisesta maailman-
perintökohteessa on ollut korkealla tasolla. Tämä on pitänyt vuokralaisten vaihtuvuuden pienenä, mikä tukee 
myös Suomenlinnan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.  
 

6. Suomenlinnan saavutettavuus  
 

  
 
 
SAVU-vyöhykkeet 2014 
Mallissa kokonaissaavutetta-
vuus. Tarkasteltavana on kä-
vely, pyöräily, joukkoliikenne 
ja henkilöauto. Mallissa hyö-
dynnetään myös tietoa mat-
kojen pituusjakaumista eri 
kulkutavoilla ja eri tarkoituk-
siin tehtävillä matkoilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingin vuokra-asuntojen 
kalleusluokat  
Kartat sisältyvät hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluvan Helsingin kaupungin ja valtion 9.6.2016 allekirjoittamaan maankäytön, 
liikenteen ja asumisen sopimuksen 2016 – 2019 (MAL) tausta-aineistoon.  
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Saavutettavuudella on vahva korrelaatio asuntojen hintoihin pääkaupunkiseudulla. Työ- ja asiointimatkoja 
mitataan enenevässä määrin nimenomaan aikana. Suomenlinna kuuluu Helsingin seudun kokonaissaavutet-
tavuudessa luokaan VI (luokat I – VI) ja Helsingin vuokra-asuntojen kalleusluokkaan 4 (luokat 1 – 4). 
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