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Aloittaessani aineiston keruun VTK Kiinteistöt Oy:n historiakirjaan keväällä 2012 tarkoituksena oli kirjoittaa suppeahko kuvaus yhtiön vaiheista. Heti työn alkuvaiheessa kävi
selväksi, että kohteiden rakentaminen nivoutui monin säikein Vantaan kaupungin koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan. Kiinteistöjä ei siis vain rakennettu VTK:n taseeseen, vaan
VTK:n käyttö oli suunnitelmallista ja tavoitteellista.
Yhtiön historian tiedettiin alkaneen Tikkurilan Grandinkulman rakennushankkeesta.
Asiakirjojen penkominen paljasti, että tätä edelsi kaupungin oma toimistotalohanke samalla tontilla. VTK sai työn aikana uudet alkujuuret.
Yhtiön hallitus siunasi, että kirjoitushanketta voidaan laajentaa. Yhtiön neljän vuosikymmenen taival on kytketty kaupungin yleiseen kehitykseen. Kirjassa painotetaan, miten
kutakin hanketta on edistänyt se, että VTK on ollut toteuttajana.
VTK:n rooli ja asema kaupunkikonsernissa on eri aikoina vaihdelleet suuresti. 1980-luvulla yhtiö kasvoi voimakkaasti, kunnes 1990-luvun alun lama hidasti kasvua. 1990-luvun
lopulla yhtiö toteutti yksittäisiä hankkeita, mutta 2000-luvun alussa VTK kytkettiin tiiviisti
osaksi kaupungin palvelurakentamista. Tämä vaihe päättyi 2010-luvun alussa ja yhtiölle
ei ohjattu enää uusia töitä. VTK muuttui hetkeksi taseyhtiöksi, jonka uusi kasvu alkoi vähitellen vuoden 2013 aikana.
Kirjoitustyön oli alun perin määrä valmistua aikaisemmin, mutta Kivistön alueen paikoitus- ja jäteputkiyhtiön sekä kaupungin osakeyhtiömuotoisten liikuntalaitosten siirto VTK:n
omistukseen suorastaan pakottivat jatkamaan tarinaa vuodenvaihteeseen 2015 asti.
VTK Kiinteistöt Oy:n tarina alkoi 40 vuotta sitten helmikuussa 1975. Yhtiön historia on
kurkistus Vantaan kaupunkiaikaan uudesta näkökulmasta.
Kiitän yhtiön hallitusta ja kirjoitustyön aikaisia toimitusjohtajia luottamuksesta ja yhteistyöstä sekä kaikkia haastatteluja ja tietoja antaneita, joista osaa kiitokseni ei enää tavoita.
Vantaalla 28.2.2015
Jukka Hako
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Suunnitelmia
Grandinkulmaan

un Vantaan kaupungin, Vantaan Sähkölaitos Oy:n ja Tikkurila Oy:n edustajat olivat 16.9.1977 koolla perustamassa Kiinteistö Oy Grandinkulmaa,
tuskin kenelläkään oli aavistusta, että reilun kolmen vuosikymmenen kuluttua
samainen yhtiö olisi yli 100 miljoonan euron arvoisten kiinteistöjen omistaja,
VTK Kiinteistöt Oy.
Grandinkulma tunnetaan nykyäänkin tonttina, joka sijaitsee maisemallisesti
tärkeässä solmukohdassa Tikkurilantien ja Kielotien risteyksessä. Lähestyttäessä Tikkurilaa etelästä risteysalue muodostaa sisääntuloportin Tikkurilan
keskustaan.
1970-luvun lopulla risteys oli hieman erinäköinen kuin nykyään. Huoltoasemat olivat paikoillaan, samoin entisen silkkitehtaan – silloisen Tikkurila Oy:n
– punatiiliset rakennukset risteysalueen eteläpuolella. Toimistotalot sisääntulotien varrelta puuttuivat kokonaan. Grandinkulman paikalla oli funkkistyylinen pieni liikerakennus, joka tunnettiin parhaiten siitä, että rakennuksessa
toimi Tikkurilan elokuvateatteri Bio Grand. Elokuvia oli näytetty syksystä
1939 lukien.

Lisämaata kaupungille
Kiinteistö Oy Grandinkulman historia oli alkanut kaksi ja puoli vuotta ennen perustamiskokousta. Kaupunginhallitus oli helmikuussa 1975 nimennyt
toimikunnan neuvottelemaan Grandinkulman tontin rakennushankkeesta.
Toimikunta asetettiin hallintojohtaja Erkki Veräjänkorvan esityksestä. Veräjänkorva oli neuvotellut Tikkurila Oy:n ja Grandin tontin omistajien kanssa
maa-alueiden ostamisesta suoraan kaupungille tai yhteisesti perustettavalle
yhtiölle.
Neuvottelujen tavoitteena oli löytää ratkaisu tontin saamiseksi rakenteille.
Kaupunginhallitukselle jaettiin Veräjänkorvan laatima muistio, josta kaupungin tavoitteet selviävät pöytäkirjaa selkeämmin. Kaupunki piti Grandinkulmaa sopivana paikkana kaupungin toimistotiloille. Muistion mukaan edullisin
ratkaisu kaupungille olisi hallita koko tonttia. Veräjänkorva piti kuitenkin
joustavampana vaihtoehtoa, jossa valmisteluja jatkettaisiin kiinteistöyhtiön
pohjalta.
Veräjänkorvan esittelyn pohjalta perustettu toimikunta sai tehtäväkseen
kiinteistöosakeyhtiön perustamisen. Kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan
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poliittisesti kova tason edustuksen. Puheenjohtajaksi nimettiin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Kalevi Alén ja jäseniksi Kauko Kammonen
ja Jaakko Vastamäki. Tikkurila Oy sai nimetä toimikuntaan asiantuntijajäsenen.
Grandinkulma-toimikunta aloitti työnsä huhtikuussa 1975 rivakasti. Toimikunta kiirehti kaavan valmistelua ja ryhtyi perustamaan kiinteistöosakeyhtiötä, johon kolmanneksi osakkaaksi oli lupautunut Vantaan Sähkölaitos Oy. Osakeyhtiön perustaminen vaati tuohon aikaan vähintään kolme
osakasta. Lisäksi toimikunta ryhtyi hieromaan maakauppoja.
Tontille oli suunnitteilla uusi asemakaava, jonka mukaan liikerakennus,
jossa elokuvateatteri toimi, korvattaisiin huomattavasti suuremmalla liikeja toimistorakennuksella. Vaikka uuden liike- ja toimistotalon tontin pinta-alaksi oli kaavailtu hieman alle 5 000 neliötä, muodostui tontti alkujaan
kahdeksasta itsenäisestä tilasta.
Syyskuussa 1975 toimikunnalle kerrottiin, että Grandin kiinteistö oli annettu välittäjälle myytäväksi. Tämä ei vastannut kaupungin tavoitteita ja
hallintojohtaja Veräjänkorvan tehtäväksi annettiin vielä kerran keskustella
myyjien kanssa. Asemakaavaehdotus oli samaan aikaan valmistunut, mutta maakauppojen keskeneräisyys viivästytti kaavan käsittelyä.
Jatkoneuvotteluissa Grandin kiinteistön omistajat luopuivat kiinteistön
myymisestä välittäjän kautta. Marraskuussa toimikunnalle kerrottiin, että
Inger Lisbeth Mallenius, Inger Christina Mallenius ja Elisabeth Susanne
Mallenius ovat valmiit myymään Grand-kiinteistön kaupungille 375 000
markalla. Kaupunginhallitus hyväksyi maakaupan. Kiinteistön vuokrasopimukset jäivät voimaan aluksi puoleksi vuodeksi ja sen jälkeen irtisanomisaika oli kolme kuukautta. Kiinteistökauppa turvasi elokuvateatterin
toiminnan jatkumisen toistaiseksi.
Silkkitehdas eli Tikkurila Oy omisti maata myös silloisen Kuriiritien eli
nykyisen Tikkurilantien pohjoispuolella. Tämän Tehdastontti 3 -nimisen
tilan luovuttamisesta ja yhtiön mukaantulosta aikanaan perustettavaan
kiinteistöyhtiöön oli sovittu vuoden 1976 alkupuolella. Kaupungin puolella
päätöksen teki valtuusto maaliskuussa 1976. Kun vielä Rakennusyhtiö Hakalta saatiin hankituksi pieni maapalanen tontin koillisnurkasta, oli tontti
kokonaan kaupungin hallinnassa.
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Viistoilmakuva lounaan
suunnasta Tikkurilan keskustan ja aseman seudulle
on otettu noin vuonna
1976. Takana näkyvät
päärata, Tikkurilan vanha
rautatieasema ja Tikkurilan
Väritehtaiden tehdasalue. Kuvan vasemmassa
reunassa ovat Vantaan
kaupungintalo ja juuri
valmistunut seurakuntien
talo. Edessä oikealla ovat
Tikkurilan Silkin rakennukset. Kukkaketo on kokonaan rakennettu. Silkin
valkoista tehtaanmyymälää
vastapäätä tien toisella
puolella on Bio Grandin
rakennus, jonka tilalle
ryhdyttiin suunnittelemaan
liike- ja toimistotaloa. Tästä
rakennushankkeesta alkoi
nykyisen VTK kiinteistöt
Oy:n tarina.

Vuokrauksessa oli myös ongelmia. Kunta joutui usein remontoimaan
kustannuksellaan vuokratiloja sopiviksi tarpeisiinsa. Kun vuokranantajat havaitsivat, että kunnan jonkin toiminnan siirtäminen muualle heidän
tiloistaan ei ollut helppoa, se antoi tilaisuuden vaatia jopa ylisuuria korotuksia vuokriin, silloin kun sopimus antoi siihen mahdollisuuden.
Se pani ajattelemaan, että kunnan olisi helppo perustaa yksityinen
yhtiö, joka ostamalla tai rakentamalla hankkisi kunnan käyttöön sopivia
tiloja ja vuokraisi ne kunnan edut huomioon ottaen. Kun kunta takasi lainat, saatiin ne lainanantajalle riskittöminä ja siten halvemmalla korolla.

Elokuvateatteri Grand ja
Tikkurilan Silkin myymälä
keväällä 1977.

Taustana Kiinteistö Oy Grandinkulman perustamiselle oli tilanne, jossa kunta
joutui vuokraamaan jatkuvasti ulkopuolisilta tiloja saadakseen niitä nopeasti
kasvavan väestön palveluihin nopeasti ja joustavammin kuin itse rakentamalla.

Toimikunnan asiakirjoissa ei vuoden 1975 puolella löydy merkintöjä siitä,
mihin tarkoitukseen kaupunki ryhtyi toteuttamaan kiinteistöyhtiön avulla
suurta toimisto- ja liiketaloa. Kun Grand-kiinteistön maakauppa oli selvä, alkaa toimikunta käsitellä itse hanketta, joksi osoittautuu uuden virastotalon
rakentaminen ensisijaisesti kaupungin sosiaaliviraston tarpeisiin.
Asemakaavan muutos eteni keväällä 1976 vauhdikkaasti. Kaavoitus- ja
kiinteistölautakunta hyväksyi kaavan huhtikuussa ja valtuusto elokuussa.
Sisäasiainministeriö vahvisti kaavan marraskuussa 1976. Tontin lopullinen
tehokkuus oli 0,8 ja kerroksia oli kolme. Paikoitus järjestettiin tontilla yhteen
tasoon. Tavoitteena oli varata rahat toteutusta varten jo vuoden 1977 talousarvioon. Kustannusarvio oli 15,3 miljoonaa markkaa.
Yhtiöjärjestystä oli käsitelty jo toimikunnan työn alkuvaiheessa, mutta lopullinen käsittely odotti kaavan vahvistamista. Periaatepäätös liittymisestä
kiinteistöyhtiöön tehtiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 1977. Samassa
kokouksessa hyväksyttiin yhtiösopimus ja yhtiöjärjestys.
Enemmän kuin päätettävän asian sisältö valtuustoa kiinnosti elokuvateatterin kohtalo. Elokuvateatterin tulevaisuutta oli käsitelty jo edellisvuonna, kun
kulttuurilautakunta oli tammikuussa 1976 esittänyt kaupunginhallitukselle,
voitaisiinko elokuvateatteri sisällyttää toimistorakennukseen. Kaupunginhallitus siirsi pohdinnan Grandinkulma-toimikunnalle.
Toimikunta päätyi ratkaisuun, että purettavan elokuvateatterin tilalle
ei toteuteta uutta elokuvasalia toimistorakennuksen yhteyteen vaan uusi
elokuvateatteri tulisi rakentaa Tikkurilan muiden kulttuuriratkaisujen yhteydessä.
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Sosiaalivirastoksi ilman elokuvateatteria
Vantaan kasvu oli ollut nopeaa jo monta vuotta. Yhteiskuntaa rakennettiin
vahvasti kunnan tuottamien palvelujen varaan. Niinpä tilatarve oli kaupungissa jatkuva. Erkki Veräjänkorva muistelee, että kaupunki kamppaili tuohon
aikaan usein vuokratilojen hinnankorotusten kanssa.
Erkki Veräjänkorva:

”

Tietolaatikko 1 • Bio Grand
Viimeinen elokuva oli jo esitetty,
mutta Bio
Grandin muissa
myymälöissä
jatkui loppuunmyynti syyskuun
lopulla 1982.

Tikkurila oli 1920- ja 1930-luvuilla
kasvanut ripeästi. Kasvua joudutti
uusien teollisuuslaitosten sijoittuminen Tikkurilaan. 1930-luvun
lopulla Tikkurilassa rakennettiin
muutakin kuin omakotitaloja kasvavalle työväestölle. Kansakoulua
laajennettiin ja Maatalouskoelaitos sai uuden toimitalon.
Uudisrakennuksissa oli ajalle
tyypillistä funkkishenkeä. Sitä ilmensi myös vuonna 1939 valmistunut liiketalo, jonka rakennutti
helsinkiläinen liikenainen Ingrid
Ekman. Grandin liiketaloon val-

mistui 320-paikainen elokuvateatteri Bio Grand. Avajaisnäytäntö
oli 16.9.1939 ja ensimmäisenä
elokuvana esitettiin ranskalainen
elokuva ’Isä vastoin tahoaan’.
Bio Grand toimi Ingrid Ekmanin
ja hänen perillistensä voimin vuoteen 1963 asti. Liiketalo säilyi sen
jälkeen Ekmanin perillisten hallussa, mutta elokuvatoiminta jatkui
muiden yrittäjien pyörittämänä.
Rakennusta ei ollut koskaan peruskorjattu ja tontti jäi liikenteellisesti ahtaaseen paikkaan. Grandin
vanhan liiketalon kohtalo oli sine-
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töity jo tontille suunnitellun toimistotalohankkeen käynnistyessä.
Tapiola-yhtiöiden yhteistyössä Perusyhtymän kanssa toteuttamaan
uuteen Grandinkulmaan valmistui
moderni 205-paikkainen elokuvasali jatkamaan Bio Grandin toimkintaa.
Viimeinen elokuva vanhassa
Grandissa esitettiin syyskuun viimeisenä keskiviikkona vuonna
1982. Lokakuun puolivälissä vanha liiketalo sai väistyä uuden tieltä, kun painuneen rakennuksen
purkutyöt käynnistyivät.

Elokuvateatterin kohtalo poiki liberaalien Terhi Niemisen ponsiehdotuksen,
jossa edellytettiin, että kaupunginhallitus selvittää toimenpiteet, joilla voidaan
turvata elokuvaesitystoiminnan jatkuminen Tikkurilassa. Ponsiesitys kaatui
kättennostoäänestyksessä. Päätellä voi, että pontta vastustivat pääpuolueet
SDP, SKDL ja Kokoomus, jotka olivat Grandinkulma-toimikunnassa jo mielestään linjanneet, että elokuvateatteri toteutetaan jonkun kulttuurirakennuksen
yhteyteen.
Toimikunnan työ keskittyi keväästä 1977 lähtien sosiaaliviraston tilaohjelman käsittelyyn. Siksi toimikunta vaihtoi nimensä sosiaalivirastoneuvottelukunnaksi. Puheenjohtajana jatkoi Kalevi Alén, uuden kuntalain myötä
kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Muut jäsenet olivat edelleen Kauko
Kammonen ja uutena Ritva Viertola. Tikkurila Oy:n asiantuntijana oli Kurt
K. Kronman.
Kun kiinteistöosakeyhtiö vihdoin aloitti toimintansa vuonna 1978, totesi
toimikunta työnsä tulleen tehdyksi. Yhtiön asioita käsittelisi jatkossa yhtiön
hallitus. Grandinkulman hanke nytkähti aikanaan liikkeelle, mutta alkuperäinen ajatus kaupungin toimistotalosta hautautui. Sosiaalivirasto sai tilansa
muualta. Kaupungin tilatarpeet olivat kuitenkin sysänneet liikkeelle rakennushankkeen, johon sittemmin sijoitettiin myös elokuvateatteri, kun sopivaa
kulttuurihanketta ei Tikkurilassa ollut rakenteilla.

Kiinteistöyhtiö vuokraa tontin
Yhtiötä perustettaessa suunnitelma rakennettavasta liike- ja toimistorakennuksesta oli pitkälle suunniteltuna, koska yhtiöjärjestykseen kirjattiin tarkkaan, mitä tiloja osakkaat saavat hallintaansa omilla osakemerkinnöillään.
Kellariin oli varattu useita pieniä varastotiloja. Ensimmäisessä kerroksessa oli
valtaosin toimistotilaa, yksi liiketila ja ruokalatila. Kaksi muuta kerrosta oli
varattu kokonaan toimistotiloiksi, joihin sosiaaliviraston piti muuttaa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti yhtiöjärjestyksen joulukuun alussa
1977. Yhtiöllä oli tämän jälkeen mahdollisuus aloittaa toimintansa ja tehdä
ilmoitus kaupparekisteriin. Kiirettä ei pidetty, sillä perustava yhtiökokous
pidettiin 29.6.1978. Kokouksessa yhtiölle valittiin hallitus ja tilintarkastajat.
Yhtiö ilmoitettiin syyskuussa 1978 kaupparekisteriin ja merkintä rekisteriin
tehtiin 5.1.1979.
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Osakepääoma piti alkuperäisen yhtiöjärjestyksen mukaan maksaa vuoden
kuluttua yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta. Rakennushanke kuitenkin viivästyi
suunnittelumäärärahojen puutteen vuoksi. Osakepääoman maksuaika pidennettiin kahteen vuoteen jo kesäkuussa 1977.
Osakepääoma 507 000 markkaa oli kokonaisuudessaan yhtiön hallussa vaaditussa ajassa ennen 2.12.1979. Sitä ennen yhtiön omistuspohjassa oli tapahtunut
muutos. Tikkurila Oy myi marraskuussa 1979 omistamansa osakkeet Vantaan
kaupungille. Nämä osakkeet oikeuttivat 150 neliön suuruisen liiketilan hallintaan.
Vantaan Sähkölaitos Oy puolestaan luopui omistuksestaan kesäkuussa 1980.
Kaupungille siirtyneet osakkeet oikeuttivat pienen varastotilan hallintaan. Yhtiö
oli tämän jälkeen kokonaan Vantaan kaupungin omistuksessa, mikä oli mahdollista vuoden 1980 alussa tulleen osakeyhtiölain muutoksen myötä. Osakepääoma
talletettiin kahden pankin tileille. Muuta toimintaa yhtiöllä ei aivan alkuvaiheessa ollut.
Lakimuutosten seurauksena yhtiön oli myös tarkistettava yhtiöjärjestystään
vuonna 1981. Enää ei puhuttu yhtiön tarkoituksesta vaan toimialasta. Yhtiön
tehtävää ei kuitenkaan muutettu. Toimialaksi vahvistettiin omistaa korttelissa
61106 sijaitseva tontti n:o 1, eli Grandinkulma. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan
yhtiöllä tuli olla toimitusjohtaja, jota ei kuitenkaan nimetty.
Koska osakepääoma oli kokonaan yhtiön hallussa vasta loppuvuonna 1979,
kertyi yhtiön alkutaipaleella hallinnon kuluja hieman enemmän kuin korkotuottoja. Kaksi ensimmäistä toimintavuotta olivat lievästi tappiollisia. Tilanne
muuttui vuonna 1980. Korkotuottoja kertyi yli 37 000 markkaa. Kun kulut jäivät 9
000 markkaan, jäi ylijäämää 28 000 markkaa, millä kuitattiin myös edellisvuosien
tappiot, yhteensä noin 7 000 markkaa.
Vuoden 1980 aikana rakennushanke nytkähti hieman eteenpäin, kun yhtiö
päätti lokakuussa 1980 esittää Vantaan kaupungille, että se vuokraisi Grandinkulman tontin yhtiölle. Asian käsittely oli joutuisaa. Kaupunginvaltuusto päätti
vuokrauksesta jo joulukuun alussa. Vuokra-aika alkoi vuoden 1981 alussa. Vuokra-ajaksi sovittiin 50 vuotta. Vuosivuokra 35 535 markkaa sidottiin indeksiin.

Uusi Grandinkulma oli
harjakorkeudessa
huhtikuussa 1984.

Maanvuokrauksen jälkeen yhtiön hallitus ryhtyi päättäväisesti viemään raken-

nushanketta eteenpäin. Koska yhtiöllä ei ollut omaa henkilökuntaa, hallitus
kutsui avukseen kaupungin elinkeinoasiamiehen Jouni Sierannan. Hän sai
toukokuussa 1981 tehtäväkseen selvittää, olisiko rakennettavasta rakennuksesta mahdollisuutta luovuttaa tiloja ulkopuolisille ja voisiko yhtiöön saada
uusia osakkaita.
Loppuvuonna 1981 Sieranta raportoi yhtiön hallitukselle, että hankkeesta
ovat kiinnostuneet EA-Projects Ltd/Oy ja Rakennus-Ruola Oy. Kummankin
kanssa hallitus piti erillisen neuvottelukokouksen. Kolmanneksi kiinnostuneeksi ilmaantui vielä Rakennuskunta Haka Oy. Kaikki kolme lupasivat antaa
esityksensä tammikuun 1982 loppuun mennessä. Lisäksi hallitus keskusteli
Oy Alko Ab:n edustajan kanssa hankkeesta.
Rakennusyhtiöiden vastaukset kertovat, että hanke oli saanut myös uudenlaista sisältöä. Rakennuskunta Haka oli hankkinut kumppanikseen Polar-rakennusosakeyhtiön. Yhtiöt esittivät, että hankkeeseen sijoitetaan elokuvateatteri, joka jäisi kaupungin omistukseen kuten toimistotilatkin. Rakennusyhtiöt
ottaisivat vastuulleen liiketilat ja olisivat valmiit järjestämään kaupungin
omistukseen tulevien tilojen rahoituksen. Hankkeen toteuttaminen edellyt-
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Suunnitelmat muuttuvat

Grandinkulmatoimikunnan
johto jatkoi myös Kiinteistö
Oy Grandinkulman hallituksessa, vaikka kaupungin oma toimitalohanke
hautautui. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalevi
Alén (vasemmalla) toimi alkuvuodet yhtiön puheenjohtajana ja Kauko Kammonen
varapuheenjohtajana.

Vireillä ollut rakennushanke lisäsi maanvuokran osalta yhtiön kuluja. Tuotot olivat osakepääoman sijoittamisesta saatuja korkotuottoja,
joka eivät kuitenkaan vuosina 1981
ja 1982 riittäneet kattamaan kaikkia
kuluja. Tappioita kertyi kahden
vuoden aikana 37 000 markkaa.
Viiden ensimmäisen vuoden kokonaistulos oli noin 16 000 markkaa tappiota. Puolen miljoonan
markan osakepääoma piti yhtiön
turvallisesti vakavaraisena. Hanke,
jota varten yhtiö perustettiin, oli
saanut uudenlaisen käänteen. Yhtiön hallitukselle jäi mietittäväksi,
voisiko yhtiölle löytyä jokin uusi
tarkoitus.
täisi muutosta asemakaavaan. EA-Projects puolestaan ilmoitti, että hanke on
sille liian suuri toteutettavaksi. Rakennus-Ruolan lisäksi hankkeesta kiinnostui
Perusyhtymä Oy.
Helmikuussa 1982 yhtiön hallitus totesi, että jatkoneuvottelut siirretään kaupungin hoidettaviksi. Tontin myymisen ehdoksi tulisi asettaa, että rakennukseen
sijoitetaan elokuvateatteri. Elokuussa hallitus totesi, että maanvuokrasopimus
kaupungin kanssa tulisi purkaa, koska Kiinteistö Oy Grandinkulman omasta
rakennushankkeesta on luovuttu ja tontti on tarkoitus luovuttaa ulkopuolisille. Syyskuussa 1982 ylimääräinen yhtiökokous päätti omalta osaltaan purkaa
maanvuokrasopimuksen. Vuokranmaksu päättyi syyskuun lopussa 1982.
Kaupunki neuvotteli Grandinkulman tontille muuttuneiden suunnitelmien
myötä uudet isännät. Syksyllä 1982 vanha liikerakennus sai purkutuomion.
Uusi Grandinkulma valmistui Perusyhtymän toteuttamana vuonna 1984. Rakennukseen sijoitettiin elokuvateatteri, jossa Bio Grand jatkaa edelleen toimintaansa.
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Ykkösketju hallituksessa
Vaikka Kiinteistö Oy Grandinkulma perustettiin vain yhden tontin hallintaa ja kehittämistä varten, istutettiin yhtiön johtoon poliitikkoja kaupungin
ykkösketjusta. Hallituksen puheenjohtajana toimi alusta alkaen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, sosiaalidemokraatteja edustanut Kalevi Alén. Varapuheenjohtajana toimi Kokoomuksen vahva vaikuttaja Kauko Kammonen,
joka oli kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja.
Vuosina 1978–1982 yhtiön hallituksen varsinaisina ja varajäseninä oli myös
muita kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäseniä eri puolueista, muun
muassa Jukka Peltomäki, Harry Pyykkö, Olli Rannisto, Erkki Rantala ja Kalevi Räsänen. Sihteerinä toimi alkuvuosien ajan kaupunginkanslian lakimies
Juhani Kaartinen.
Kokouksia oli aluksi harvakseltaan. Vuonna 1978 hallitus oli koolla vain
kerran. Vuonna 1982 tarvittiin jo kahdeksan kokousta. Syynä oli yhtiön toimialan muuttuminen.
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SDP:n valtuustoryhmän
puheenjohtaja Jukka
Peltomäki oli vahvasti
linjaamassa VTK:n toiminnan suuntaa 1980-luvulla.

2

Y

Uusi nimi,
uusi toimiala

htiön alkuvuosien asiakirjoista ei selviä, millaisia suunnitelmia yhtiöllä olisi ollut sen jälkeen, jos Kiinteistö Oy Grandinkulma olisi toteutettu alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti ja rakennettu kiinteistö olisi jäänyt yhtiön
haltuun. Olisiko yhtiö kenties laajentanut toimintaansa ja ryhtynyt toteuttamaan
seuraavaa vastaavaa hanketta?
Pienen vihjeen siitä, että jotakin muuta saattoi olla yhtiön päättäjien mielissä,
antaa hallituksen pöytäkirja kesäkuulta 1979, jolloin alkuperäinen hanke oli vielä vireillä. Hallitus kuuli apulaiskaupunginjohtaja Seppo Heinäsen selvityksen
Vantaan väestökehityksestä. Lisäksi arkkitehti Ilkka Tyrylahti selvitti hallitukselle Tikkurilan ja Hakunilan keskustojen asemakaavasuunnitelmia. Hallitus kävi
kokouksen yhteydessä myös tutustumassa kohteisiin paikan päällä. Mihinkään
toimenpiteisiin ei tutustumiskäynnin jälkeen ryhdytty.
Syksyllä 1982 yhtiö oli joka tapauksessa tilanteessa, että sille oli löydettävä
uusi toimiala. Grandinkulmaan liittyvä hanke oli saanut uuden suunnan ja yhtiön alkuperäiseltä tarkoitukselta oli pudonnut pohja pois.

Teollisuutta edistämään
Hallitus esitti yhtiöjärjestyksen muutosta elokuussa 1982. Ylimääräinen yhtiökokous oli koolla 11.11.1982. Yhtiön uudeksi nimeksi vahvistettiin Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy (VTK). Samalla muutettiin yhtiön toimiala ja valittiin osin
uusi hallitus ja tilintarkastajat. Muutaman vuoden kuluttua yhtiön viralliseen
nimeen lisättiin ruotsinkielinen kirjoitusasu, mutta käytännössä vain suomenkielistä nimeä Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy käytettiin. Pieni t-kirjain vaihtui
samalla isoksi T-kirjaimeksi yhtiön nimessä.
Yhtiön uusi nimi antaa jo viitteitä uudesta toimialasta. Yhtiöjärjestykseen kirjattiin, että yhtiön toimialana on harjoittaa teollisuus-, varasto- ja toimistokäyttöön soveltuvien rakennusten ja huoneistojen vuokrausta, tässä tarkoituksessa
omistaa kiinteistöjä, vuokramaalla olevia rakennuksia ja kiinteistöosakkeita sekä
toimia rakennuttajana.
Kalevi Alén jatkoi uusitun yhtiön hallituksen peräsimessä ja Kauko Kammonen varapuheenjohtajana. Kammonen kuoli yllättäen tammikuussa 1982 ja
hänen seuraajakseen Kokoomus nimesi keväällä 1983 Toivo Mäkysen, joka oli
vuonna 1979 valittu kansanedustajaksi. Kokoomus nosti myös kauppakamarin
asiamiehen Kaj K. Kronmanin hallitukseen. SDP puolestaan nimesi uudeksi jä-
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Kokoomuksen edustajiksi
VTK:n hallitukseen
Kauko Kammosen jälkeen
nousivat Toivo Mäkynen
(vasemmalla) ja
Kaj K. Kronman.

seneksi elinkeinoasiamies Jouni Sierannan, joka oli työnsä kautta ollut vahvasti
vaikuttamassa yhtiön kehittämiseen ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. SKDL
puolestaan vaihtoi edustajakseen Esko Sarkasen. Politiikan ykkösketju jatkoi
entistä vahvemmin hallituksessa.
Yhtiön omat arkistot eivät kerro yhtiöjärjestyksen muutoksen taustoista. On
turvauduttava muistitietoon. Grandinkulman ja VTK:n hallituksen varajäsenenä, sittemmin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toimineen Erkki Rantalan mielestä ajatuksen VTK:sta synnytti kaupungin elinkeinoasiamies Jouni
Sieranta.
Erkki Rantala:

”

Minulle idean VTK:n perustamisesta ja yrityksen toimialasta esitti silloinen
elinkeinoasiamies Jouni Sieranta, joka oli kehitellyt yhtiön perustamista alun
perin hyvinkin itsenäisesti ja ”osana virkatyötä”. Todennäköisesti Sieranta
keskusteli asiasta paljonkin sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtajan Jukka Peltomäen kanssa, joka oli tuolloin monen pitkälle kantaneen
kehittämisajatuksen ja kaupungin linjausten isä. Peltomäki suorastaan pursui ideoita tuohon aikaan. Hän oli kaupungin kehittämisen ehdoton sielu. Olin
tuolloin kaupunginhallitusryhmän vetäjä, ja kuuluin tuon aseman perusteella
sosiaalidemokraattien ”sisäpiiriin” Kalevi Alénin ja Jouni Sierannan ohella,
joka itse oli SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Minulla on käsitys, että
kauppakamarin asiamies Kaj K. Kronman oli vihitty hankkeeseen varhaisessa
vaiheessa. Hän oli tullut kaupunginhallitukseen vuonna 1981 ja oli Kauko Kammosen kokoomuslainen seuraaja vantaalaisen elinkeinoelämän piirissä. Tässä
oli perusryhmä, kun ajatusta jalostettiin.

Lisäksi kaupunki ja yritykset pitivät paljon yhteyttä järjestämällä elinkeinopäiviä sekä kokoontumalla yhteen kaupunginjohtajan vetämässä neuvottelukunnassa.
Erkki Rantala:

”

Kaupungilla ei ollut selkeää elinkeinostrategiaa lähellekään sellaisena kuin
julkishallinnon strategiat 1990-luvun laman jälkeen muotoutuivat. En muista, että erillistä strategiaa olisi kirjattu paperille lainkaan. Muistini mukaan
kuntasuunnitelmassa ja talousarviossa oli jonkinsorttista elinkeinopoliittista
ohjausta. Kaupungissa oli Kauko Kammosen pitkään johtama elinkeinolautakunta, mutta valitettavasti en muista yhtään isoa aietta, jonka lautakunta olisi
tuottanut laajempaan poliittiseen käsittelyyn.

Vantaan kaupungilla ei vielä 1980-luvun alussa ollut kattavaa elinkeinopoliittista ohjelmaa. Asiakirjoja oli 1970-luvun lopulta alkaen laadittu maapolitiikan
linjauksia varten ja kaupunki oli ryhtynyt hankkimaan maata, jota kaavoitettiin
yritysten tarpeisiin. Kaupunkiin oli rakentunut ja rakenteilla yritysten keskittymiä muun muassa Varistoon, Petikkoon, Ilolaan, Kolohonkaan ja Mikkolaan.
Kehä III:n varren keskiosa oli 1970-luvulla kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi.

Rantalan mielestä yhtiön kehittämiseen vaikutti myös elinkeinoasiamies Sierannan halu olla mukana ”oikeassa” tekemisessä.
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Erkki Rantala:

”

Minulla on se käsitys, että kaupungin elinkeinopolitiikan kehittäminen ei byrokraattisena toimintana Sierantaa kiinnostanut riittävästi. Hän halusi enemmän
vapausasteita tekemiselleen kuin tuo virka siihen aikaan antoi mahdollisuuksia. Ideahan oli kaikin puolin hyvä ja edesauttoi vantaalaisen elinkeinoelämän
kehittymistä.

Tietolaatikko 2 • Korson maalitehdas

Teknisesti asia hoidettiin siten, että kaupungin johtajisto antoi 17.8.1982 kaavoitus- ja kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikölle Matti Hillille ja
Kiinteistö Oy Grandinkulman isännöitsijälle Juhani Kaartiselle tehtäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Kuten edellä on kuvattu, muutos oli jo parin viikon
sisällä yhtiön hallituksen käsittelyssä.

Pienteollisuustalo Korsoon
VTK:n hallitus sai joulukuun alussa 1982 ensimmäisen uuden yhtiöjärjestyksen
mukaisen hankkeen pohdittavakseen. Kaupungin puolella hanketta oli viety
samanaikaisesti eteenpäin yhtiöjärjestyksen muutoksen kanssa. Kyse oli entisen
Korson Väritehtaiden kiinteistön muuttamisesta pienteollisuustaloksi.
Vantaan kaupunginhallitus oli toukokuussa 1982 päättänyt ostaa Tikkurilan
Väritehtaat Oy:ltä Korson tehdaskiinteistöt, joissa teollinen toiminta oli päättymässä viimeistään elokuun lopussa 1983.
Ostettu alue käsitti neljä tilaa, joiden pinta-ala oli 28 000 neliömetriä. Tiloilla
sijaitsi useita tehdasrakennuksia. Alue oli hiljan asemakaavoitettu ja sille sallittiin korkealla 1,5 tehokkuudella toimistotilojen lisäksi konttoreihin liittyvien
teollisuustilojen rakentaminen. Toive oli muuttaa kaavamääräystä siten, että
pienteollisuustilat ilman konttorikytkentää olisivat mahdollisia.
Valtaosa hankituista maista sijoittui kortteliin 83110, joka oli määrä jakaa
kahtia. Korttelin eteläosaan sijoittuvaa tonttia nro 2 kaavailtiin VTK:n käyttöön. Kortteli rajoittui lännessä päärataan ja sijoittui Naalipolun, Minkkitien ja
Rautapolun rajaamalle alueelle. Tontilla sijaitsi uudehko, kevytbetonirakenteinen varastohalli, jossa oli korkeaa varastotilaa sekä hieman toimistotilaa. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.8.1982 suunnitelman tehdasrakennuksen käytöstä.
Suunnitelman mukaan edellä kuvattu halli saneerattaisiin ja markkinoitaisiin
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Korson maalitehdas 1970-luvulla, jolloin tehdas oli siirtynyt Schildt & Hallbergille, sittemmin Tikkurilan Väritehtaille. VTK:n markkinoimat pienteollisuustilat sijoittuivat kuvassa oikealla näkyvään matalaan rakennukseen.

Korson tehtaiden alkuperäinen
omistaja oli Suomen Väri- ja
Vernissatehdas Osakeyhtiö. Yhtiö oli aloittanut toimintansa jo
1800-luvun lopulla. Sodan seurauksena yhtiö menetti Viipurin
lähellä sijainneen tehtaansa ja
uusi tuotantolaitos rakennettiin
Korsoon, Helsingin maalaiskun-

taan. Yhtiöllä oli tehdas myös
Helsingin Uunisaaressa, mutta
vuonna 1962 yhtiön koko tuotanto keskitettiin Korsoon. Yhtiö
tunnettiin Perho-maalista. Yhtiö
keskittyi vähitellen enemmän
myymälätoiminnan kehittämiseen ja vuonna 1970 yhtiö luopui
maalinvalmistuksesta ja myi Kor-
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son tehdaskiinteistön ja tuotteet
Schildt & Hallbergille, sittemmin
Tikkurilan Väritehtaat Oy:lle.
Monicolor-tehtaan tuotannon
alettua syksyllä 1975 Korson tehtaan tuotantoa ryhdyttiin vähitellen ajamaan alas. Korson tehtaan
työntekijät saivat töitä uudesta
tehtaasta.

VTK:n ilmoitus pienteollisuustiloista Etelä-Vantaa-lehdessä 25.5.1983.

kaupungin omistaman yhtiön välityksellä vuokratiloiksi yrityksille. VTK
vuokraisi tontin ja ostaisi hallirakennuksen. Kauppa rahoitettaisiin korottamalla VTK:n osakepääomaa siten,
että kaupunki merkitsee uudet osakkeet. Tontin eteläisin kärki tulisi myös
hankkia kaupungille.
VTK:n hallitus hyväksyi joulukuussa 1982 edellä kuvatut periaatteet.
Tammikuun alussa 1983 yhtiön hallitus kävi paikan päällä tutustumassa
tehdasalueeseen. Hanke eteni kevään
1983 aikana vauhdikkaasti. Toukokuun alussa yhtiön hallitus hyväksyi
omalta osaltaan Sierannan, Hillin ja
Kaartisen laatiman muistion periaatteet Korson entisen väritehtaan niin
sanotun siporex-hallin siirtämiseksi VTK:n omistukseen.
Tontti oli tarkoitus vuokrata 30 vuodeksi. Vuosivuokra määriteltiin noin
15 000 markaksi vuodessa ja se oli varsin edullinen. Vuokranmaksu alkaisi
vuoden 1984 alussa. VTK ostaisi teollisuushallin siinä kunnossa ja niine varusteineen kun se luovutushetkellä on. Kaupunki sitoutui kustannuksellaan
rakentamaan tonttivesijohdon tontille ja tarvittavan kunnallistekniikan. Kauppahinnaksi määriteltiin 1,2 miljoonaa markkaa. Yhtiön osakepääomaa korotettaisiin vastaavalla summalla ja kaupunki merkitsisi osakkeet.
Koko suunnitelma oli kaupunginhallituksen käsittelyssä toukokuun puolivälissä 1983. Hanke edellytti myös kaupunginvaltuuston siunausta, joka
saatiin toukokuun lopulla. Yhtiö puolestaan päätti jo hieman ennen kaupunginhallituksen kokousta, että päätöksen jälkeen julkaistaan ilmoitus vapaista
pienteollisuustiloista Korsossa. Osakepääoman korotus toteutettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuussa 1983. Samassa yhteydessä tehtiin kaupat
teollisuushallista. Kauppasumma oli sama kuin osakepääoman korotus eli
1,2 miljoonaa markkaa.

Valtaosa hankekuvauksesta käsitteli omistus- ja vuokrausjärjestelyjä. Mutta
mukana oli myös ripaus elinkeinopolitiikkaa. Tavoitteeksi asetettiin, että vuokralaisten valinnassa tuli päähuomio kiinnittää työllistämisvaikutuksiin.
Lehti-ilmoittelu tuotti tulosta. Jo toukokuun lopulla 1983 kymmenen yritystä
oli ilmoittanut kiinnostuksensa vuokrata tiloja. Neuvottelujen loppusuoralle
valittiin sähkölaitteiden huoltoa tekevä yritys, ilmastointilaitteiden valmistaja,
pientuotteiden tuontiyritys sekä elektroniikkalaitteita valmistava ja suunnitteleva yritys. Samanaikaisesti käynnistettiin tilojen saneerauksen suunnittelu.
Kustannusarvio nousi 2,8 miljoonaan markkaan ilman julkisivun kunnostustöitä. Puhdasta tuottoa arvioitiin ensimmäisten laskelmien mukaan saatavan
noin puoli miljoonaa markkaa vuodessa, joten hanke olisi kuoletettu alle kymmenessä vuodessa.
Vuokraussuunnitelmat saivat uuden suunnan, kun sähkölaitteiden huoltoa
tekevä yritys luopui varauksestaan. Vuokralaiseksi pienteollisuustaloon oli jo
alun perin tarjoutunut Tikkurilan ammattikoulu, joka suunnitteli käynnistävänsä elokuussa 1984 ajoneuvo- ja työkoneasentajalinjan väliaikaiskoulutuksen.
Koulutuspaikkoja olisi 36, joihin valittaisiin opiskelijat kerran kolmessa vuodessa. Kun lisätilan saanti oli mahdollista, ammattikoulu ilmoitti hakevansa
lupaa käynnistää myös metallimaalarien koulutus. Kahdessa opetusryhmässä
olisi 36 aloituspaikkaa. Yhteensä koulutuspaikkoja olisi toiminnan alkaessa 72,
myöhemmin 90.
Marraskuun alussa 1983 VTK:n hallitus ilmoitti ammattikoululle, että molemmille koulutuslinjoille voidaan tilat vuokrata. Loppujen lopuksi ammattikoulun
lisäksi tiloihin sijoittui kaksi yritystä. Uudet hankkeet muuttivat myös saneeraustarpeita. Kun yhtiön hallitus tammikuussa 1984 valitsi Polar-rakennus Oy:n
toteuttamaan saneerauksen, oli kokonaiskustannusarvio 4,9 miljoonaa markkaa.
Toisaalta vuokratasoa oli nostettu.
Saneeraus viivästyi hieman aikataulusta. Harjannostajaisia vietettiin kesäkuun lopulla 1984 ja kohteen lopputarkastus oli elokuun puolivälissä. Ammattikoulu pääsi aloittamaan uusien koulutuslinjojen lukukauden VTK:n vuokralaisena. Talo ei syksyllä ollut kuitenkaan aivan täysi. Vapaana oli edelleen kaksi
250 neliön tilaa.
Joka tapauksessa yhtiö oli saatu uudelta pohjalta liikkeelle. Vuonna 1983 yhtiön tuotot olivat edelleen pelkkiä osakepääoman sijoituksesta saatuja korko-
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Korson pienteollisuustalon
tärkeä vuokralainen oli
alkuvaiheessa Tikkurilan
ammattikoulu.

VTK:n ja sitä edeltäneen Grandinkulman yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöllä tuli
olla toimitusjohtaja. Hallitus ei kuitenkaan valinnut toimitusjohtajaa vielä syksyllä 1982 uuden yhtiöjärjestyksen tultua hyväksytyksi. Keväällä 1983 hallitus
joutui pohtimaan laajemminkin yhtiön asioiden käytännön hoitoa. Korson pienteollisuustalon projekti oli lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Lisäksi Kiinteistö
Oy Grandinkulman alkuajoista lähtien yhtiön hallituksen sihteerinä toiminut
kaupunginkanslian lakimies Juhani Kaartinen pyysi eroa tehtävästä.
Kevään 1983 yhtiökokouksen jälkeen valittu hallitus ryhtyi järjestelemään
yhtiön hallintoa uudelleen. Toimitusjohtajaa ei tarvinnut etsiä kovin kaukaa.
Yhtiön hallitukseen nostettu kaupungin elinkeinoasiamies Jouni Sieranta oli
käytännössä hoitanut Korson pienteollisuustalohanketta alusta alkaen. Sieranta
nimitettiin toimitusjohtajaksi oman työnsä ohella 2.5.1983 lukien. Uutena hallituksen sihteerinä aloitti Sierannan alainen, elinkeinosihteeri Sakari Hyytinen.

Osa-aikaisen toimitusjohtajan turvin
selvittiin syksyyn 1984 saakka. Syyskuussa 1984 hallitus totesi, että yhtiön
organisaatio ei ole resursseiltaan riittävä
ottaen huomioon toiminnan laajuus ja
taloudellinen merkitys. Ratkaisuksi päädyttiin valitsemaan kokopäivätoiminen
toimitusjohtaja. Tehtävää ei julistettu
avoimeksi, vaan hallitus kutsui toimitusjohtajaksi tehtävää oman toimensa
ohella osa-aikaisesti hoitaneen Jouni
Sierannan 1.11.1984 lukien. Keväällä
1985 toimitusjohtaja sai avukseen toimistosihteerin. Tehtävässä aloitti Mirja
Roininen 1.3.1985.
Yhtiön toimisto sijoittui aluksi kaupungin elinkeinotoimiston tiloihin.
Joulukuussa 1984 päätettiin vuokrata
toimistotilat niin sanotun Silkin kiinteistöstä siihen asti, kunnes yhtiölle valmistuvat sellaiset omat tilat, joihin toimisto
voidaan sijoittaa.
Yhtiön nopeasti laajentunut toiminta heijastui myös hallituksen työskentelyyn. Vuosina 1978–1980 hallitus oli kokoontunut vain välttämättömiin kokouksiin. Vuosina 1981 ja 1982 kokouksia oli 6 ja 8, mutta vuonna 1983 tarvittiin jo
19 ja vuosina 1984 ja 1985 peräti 27 ja 31 kokousta.
Vuoden 1985 lopulla ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehty yhtiöjärjestyksen muutos tarkensi yhtiön toimialaa. Yhtiön toimialalana oli tämän jälkeen
harjoittaa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimisto- sekä julkisten tilojen käyttöön
soveltuvien rakennusten ja huoneistojen vuokrausta, tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöä ja rakennuksia sekä huoneiston hallintaan oikeuttavia
osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.
Uudessa yhtiöjärjestyksessä korostuivat julkiset palvelutilat. Ne olivatkin
yhtiön kasvun perustana 1980-luvun lopulla.
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tuottoja. Kulujen jälkeen tulos oli hieman tappiollinen. Aitoa liikevaihtoa yhtiö
sai vuonna 1984, kun vuokralaiset alkoivat maksaa vuokraa. Toisaalta yhtiötä
alkoivat rasittaa korkokulut. Pienteollisuustalon saneerausvuodesta 1984 selvittiin 69 000 markan tappiolla.

Sieranta toimitusjohtajaksi

Jouni Sieranta oli VTK:n ensimmäinen toimitusjohtaja.

3

J

Oppilaitoksia
ja liiketiloja

ouni Sierannan aloittaessa kokopäiväisenä toimitusjohtajana yhtiö oli jo
paljon muuta kuin Korson pienteollisuustalo. Vahva näkemys oli ryhtyä
nopeasti laajentamaan yhtiön toimintaa. Joulukuussa 1984 hallitus kuuli toimitusjohtajan selvityksen yhtiön mahdollisista uusista hankkeista. Pöytäkirjaan
kirjattiin tietoja kolmesta hankkeesta. Hallitus päätti käynnistää Helsingin
piiritullikamarin tarvitsemien tilojen hankesuunnittelun Vantaalla. Lisäksi
päätettiin selvittää mahdollisuudet laajentaa Korson pienteollisuuskiinteistöä
väliaikaisen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Edelleen yhtiö päätti ryhtyä
selvittämään kaupungin teollisuusalueiden niin sanottujen palvelutonttien
toteutusta. Tilanne oli ajankohtainen Kolohongassa.
Jo aiemmin yhtiö oli lähtenyt mukaan Koivukylän oppilaitoshankkeeseen.
Lisäksi yhtiö oli kiinnostunut ostamaan tiloja Myyrmäkeen ja Hakunilaan
valmistuvista liike- ja toimistorakennuksista sekä rakentamaan toimisto- ja
pysäköintitalon Tikkurilaan.

Suurhanke Koivukylään
Koivukylän oppilaitoshanke oli käynnistynyt jo syksyllä 1983. Kaupunki
omisti Koivukylän keskustan B-alueella osoitteessa Karsikkokuja 17 tontin,
jolle oli mahdollista rakentaa teollisuus- ja/tai liiketiloja. Rakentajien kanssa
tehdyn sopimuksen mukaan tontti oli osoitettu Rakennuskunta Hakan rakennettavaksi. Tarjousvaiheessa Haka otti Helsingin Sato Oy:n kumppanikseen.
Hankkeen toteuttaminen liittyi kaupungin tarpeisiin lisätä ammatillista
koulutusta Vantaalla, joko väliaikaisena tai pysyvänä. Nopeasti kasvaneessa kaupungissa oli useiden satojen aloituspaikkojen vaje lakisääteisiin velvoitteisiin verrattuna. Vantaalla toimi 1980-luvulle tultaessa ainoastaan kaksi
ammatillista oppilaitosta. Tikkurilan ammattikoulu oli aloittanut 1960-luvun
alussa. Periaatepäätös Myyrmäen ammattikoulusta oli tehty Vantaan kaupunginvaltuuston juhlaistunnossa tammikuussa 1974, mutta opetus käynnistyi
väliaikaisissa tiloissa vasta syksyllä 1980. Keskiasteen ammatillista koulutusta,
joka olisi edellyttänyt esimerkiksi ylioppilastutkintoa, ei kaupungissa ollut
lainkaan.
Koivukylän oppilaitoshanke kiinnosti koulutuksen järjestäjiä. Joulukuussa
1983 hallitus antoi valtuudet jatkaa keskusteluja terveydenhoitoalan oppilaitoksen kanssa. Keväällä 1984 laadittiin puitesopimukset Suomen Kosmeto-
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Koivukylän oppilaitoshanke
monipuolisti merkittävästi
mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen
Vantaalla.

Koivukylän oppilaitoksen
peruskiveä muuraamassa
opetusministeri Kaarina
Suonio. Takana vuoroaan
odottaa VTK:n hallituksen
puheenjohtaja Kalevi Alén.

logien yhdistyksen sekä ATK-Instituutin kannatusyhdistyksen kanssa. Kosmetologien yhdistys oli valmis siirtämään opetuksensa Vantaalle siten, että
opetus alkaa uusissa tiloissa elokuussa 1986. ATK-Instituutti puolestaan oli
valmis käynnistämään ATK-alan ammatillista peruskoulutusta väliaikaisesti
60 aloituspaikan verran. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimukset huhtikuun
alussa 1984.
ATK-Instituutin alaisessa sivupisteessä olisi oppilaita yhteensä noin 150 ja
kosmetologikoulutuksessa noin 60. Yhteinen tilatarve olisi noin 2 500 neliötä.
Kaksinkertainen tilatarve oli Vantaan kaupungin sairaanhoito-oppilaitoksella,
johon sijoittuisi yhteensä noin 390 oppilasta. Keväällä 1984 hankkeella ei ollut
vielä lopullista siunausta valtion taholta.
Oppilaitoksen yhteyteen suunniteltiin myös tilat Koivukylän Huolto Oy:lle.
Lisäksi suunnitelmiin sisältyi liike- ja toimistotilaa. VTK varasi hankkeestaan
tilat myös omalle toimistolleen.
Hankkeen rakennuslupahakemus oli tarkoitus jättää marraskuussa 1984.
Rakennustyöt aloitettaisiin maaliskuussa 1985 heti urakkasopimuksen hyväk-
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symisen jälkeen. Hallituksen apuna suunnittelussa oli RV-Konsultit Oy, joka
arvioi huhtikuussa 1984, että hankkeen kustannusarvio olisi noin 50 miljoonaa
markkaa. Sittemmin kustannusarviota nostettiin vielä 5 miljoonalla markalla,
mutta KVR-urakka voitiin lopulta allekirjoittaa 48,2 miljoonan suuruisena.
Yhtiö halusi suurhankkeelleen myös julkisuutta. Olihan kaupunkiin syntymässä merkittävä uusien koulutuspaikkojen keskittymä. Niinpä hallitus päätti
syyskuussa 1985, että peruskiven muuraustilaisuudesta järjestetään näyttävä
Oppilaitos rakennettiin
näkyvälle paikalle
Koivukylänväylän varteen.
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Hakunilassa VTK
edesauttoi ostoskeskuksen
laajentumista 1980luvun puolivälissä.

VTK:n omat toimistotilat
sijoitettiin myös Koivukylän
kiinteistöön. Tilojen valmistuessa Koivukylänväylää
ei vielä ollut rakennettu
pääradan yli Asolanväylän
risteykseen.

tapahtuma. Peruskiveä muuraamaan haluttiin saada opetusministeri Kaarina Suonio. Tämä onnistuikin ja ministeri osallistui muuraustilaisuuteen, joka
järjestettiin 22.10.1985.
Rakennus valmistui hieman aikataulusta myöhässä. Suurin syy olivat vuoden 1986 aikana käydyt rakennusalan lakot. Opetustilat voitiin ottaa käyttöön

1.10.1986, liike- ja toimistotilat vasta vuoden lopulla. Lopulliset vuokrasopimukset Kosmetologien yhdistyksen ja ATK-Instituutin kanssa tehtiin syyskuussa 1986. ATK-Instituutti sitoutui vuokraamaan tilat vuoden 1992 loppuun
asti ja Kosmetologien yhdistys 31.3.1993 asti. Kaupungin oma sairaanhoito-oppilaitos oli jo aiemmin vuokrannut tilat vuoden 1992 loppuun asti.
VTK:n omistamiin tiloihin
Hakunilassa sijoitettiin
kaupungin sosiaalitoimen
palveluja.

VTK hankki omistukseensa
lähes puolet Louhelan
aseman liiketalosta
Myyrmäessä. Näin
musiikkiopisto sai tilat
Myyrmäestä käyttöönsä.
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Ammatillisen koulutuksen lisääminen oli yksi
kaupungin avaintavoitteista
1980-luvulla. Tikkurilan
ammattikoululle rakennettiin lisätilaa Rälssitielle
Veromieheen. Kuva paalunjunttausjuhlasta
marraskuussa 1985.

VTK:n oma toimisto muutti Karsikkokujalle vuoden 1987 ensimmäisellä
viikolla.

Musiikkiopistolle tiloja Myyrmäkeen
Myyrmäen rakentaminen oli alkanut vilkkaasti vuonna 1968. Ensimmäiset
asukkaat muuttivat uudelle asuntoalueelle elokuun lopulla 1969. Muutaman
vuoden kuluttua Myyrmäessä asui jo yli 10 000 asukasta. Ongelma olivat
kaupalliset palvelut. Aluekeskus oli toteuttamatta, eikä Myyrmäen aseman
liikekeskusta ja ns. Kalevan taloa lukuun ottamatta Myyrmäessä ollut isompia
toimisto- ja liikerakennuksia.
Pientä helpotusta tilanteeseen toi rakentamisen alkaminen Louhelan aseman
länsipuolella. Patotien varteen valmistui 1980-luvun puoliväliin mennessä
muutama kerrostalo. Uomatien varteen, aivan aseman tuntumaan, Myyrmäen
rakentamista rahoittaneet Suomen Työväen Säästöpankki (STS-Pankki) ja
Suur-Helsingin Osuuspankki (SHOP) rakennuttivat toimisto- ja liiketalon.
Kaupunki kiinnostui valmistuvista tiloista. Tarvetta oli muun muassa löytää
kaupungin musiikkiopiston opetuspisteelle omat vuokratilat. Ratkaisuksi tuli,
että VTK hankkii riittävän määrän liike- ja toimistotalon osakkeita ja vuokraa
tilat edelleen kaupungille. Malli oli kaupungille edullinen, sillä omalle osakeyhtiölle maksetut vuokrat olivat valtionosuuteen oikeuttavia menoja.
VTK hankki STS-Pankilta kahden tilan ja SHOP:ltä yhden tilan omistukseen
oikeuttavat osakkeet. Tilojen pinta-ala oli lähes 1 600 neliötä. VTK:n omistusosuus kohteesta nousi 47,5 prosenttiin. Kauppasumma oli yhteensä 10,3
miljoonaa markkaa. Myyjäpankit lupasivat rahoittaa tilojen hankinnan. Lainan
saaminen oli tuohon aikaan vielä epävarmaa, sillä rahamarkkinat olivat säännellyt ja rahoitus oli aivan eri tavalla riippuvainen pankkien talletuskannasta
kuin nykyään. Järjestely oli kaupungille edullinen, sillä sen ei vuokratiloja
saadakseen tarvinnut tällä kertaa korottaa yhtiön osakepääomaa.
Kumpikin pankki sijoitti uuteen rakennukseen konttorinsa. Kaupunki sijoitti tiloihin musiikkiopiston toimipisteen lisäksi päiväkodin sekä perheneuvolan. Rakennus valmistui kesän kynnyksellä 1985.

Rälssitien rakennushankkeen paalunjunttausta juhlistamassa muun muassa
VTK:n toimitusjohtaja Jouni
Sieranta (toinen vasemmalta) vieressä hallituksen
puheenjohtaja Kalevi Alén.

Sosiaalitoimisto Hakucenteriin
Samaan aikaan Myyrmäen hankkeen kanssa VTK päätti lähteä mukaan Ha-
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Peltolan torin läheisyyteen Peltolantielle
valmistui kokonainen
kortteli yhdenmukaisin suunnitelmin.
VTK omisti hankkeen
länsiosan. Yhtiölle
valmistui vuokrattavaksi sekä toimisto- ja liiketilaa että
autopaikkoja.

kunilan ostoskeskuksen laajennushankkeeseen eli Hakucenteriin. Hakunilan
palvelutilanteessa oli samoja piirteitä kuin Myyrmäessä. Vanhin alue oli kokonaan valmis, mutta kaupallisia palveluja oli liian vähän. Suurta aluekeskusta ei Hakunilaan ollut kaavoitettu, mutta ostoskeskuksesta Hakunilantien ja
nykyisen Jokiniementien risteyksessä oli toteutettu vasta puolet.
Hakunilan aluerakentamisesta alkuvaiheessa vastannut Keskus-Sato Oy
ryhtyi 1980-luvun puolivälissä laajentamaan ostoskeskusta. VTK päätti tammikuussa 1985 ostaa Kiinteistö Oy Hakucenterin osakkeita 6,6 miljoonalla
markalla. Tilojen pinta-ala oli noin 1 000 neliötä. Nämäkin tilat tarvittiin kaupungin tarpeisiin. Tiloihin muuttaisi aikanaan kaupungin alueellinen sosiaalitoimisto. Tämäkin hanke viivästyi huomattavasti rakennusalan lakkojen
takia. Kaupungin toiminta valmistuneissa tiloissa alkoi syyskuun alussa 1986.

Ammattikoulu laajenee Veromieheen
Edellä on kerrottu, että VTK:n hallituksessa oli joulukuussa 1984 esillä ajatus,
että Korson pienteollisuustaloa laajennettaisiin lisätilojen saamiseksi ammatillista
koulutusta varten. Hanketta ei haudattu, mutta katse hankkeen toteuttamiseksi
suunnattiin toisaalle Vantaalla. Ammattikoulun lisätiloja ja aiemmin mainittua
tullikamarihanketta ryhdyttiin suunnittelemaan Veromiehenkylään Rälssitien
varrella olevalle tontille, jonka omisti Vantaan kaupunki.
Yhtiön hallitus käsitteli hanketta ensimmäisen kerran huhtikuussa 1985, jolloin
se hyväksyi Vantaan Arkkitehtuuri Oy:n tarjouksen hankkeen esisuunnittelusta.
Hanke eteni ripeästi, sillä jo kuukautta myöhemmin hallitus valitsi erikoissuunnittelijoita ja kaupunginhallitus teki kesäkuussa periaatepäätöksen vuokrata valmistuvasta rakennuksesta noin 5 000 neliötä Tikkurilan ammattikoulun auto- ja
kuljetusosaston opetustiloiksi. Lopullisessa vuokrasopimuksessa, jonka hallitus
hyväksyi joulukuussa 1985, oli opetustiloja hieman yli 6 200 neliötä. Tullikamarihanke raukesi.
Rakennusalan lakot viivästyttivät tätäkin hanketta. Kohteen valmistuminen
siirtyi vuoden 1987 puolelle. Opetustilat luovutettiin ammattikoululle helmikuun
loppupuolella. Rakentamiskustannukset olivat lähes 33 miljoonaa markkaa.

Toimistoja ja autopaikkoja Tikkurilaan
Kesäkuussa 1985 toimitusjohtaja Sieranta toi hallitukselle esityksen Tikkuri-
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Kolohongan liike- ja
palvelutilat olivat
uudenlaista ajattelua
Vantaalla. Tavoitteena oli toteuttaa
työpaikka-aluetta
palvelevia tiloja, jotka
samalla toisivat myös
palveluja ympärillä
asuville asukkaille
Itä-Hakkilassa.

laan rakennettavasta toimistotalosta, jonka yhteyteen rakennettaisiin myös
pysäköintitalo. Kyse oli Peltolantien ja Talvikkitien risteyksen pohjoispuolella
oleva rakentamaton tontti, joka lännessä rajoittui Kultarikontiehen ja pohjoisessa Kultarikonpolkuun. Vantaan kaupunki omisti korttelin länsiosan.
Koko korttelin rakentaminen suunniteltiin toteutettavaksi yhdellä kertaa.
Tämä edellytti yhteistyötä molempien tontinomistajien kesken. Yhteistyökumppanina oli aluksi vakuutusyhtiö Sampo, mutta toteuttamissopimus
tehtiin lopulta marraskuussa 1985 Vakiomarkkinat Oy:n kanssa. Sopimuksen
mukaan toteuttajat pyrkivät muun muassa yhdenmukaisiin rakennusten julkisivuihin. Samalla päätettiin esittää, että kaupunki vuokraisi tontin VTK:lle.
Valtuusto päätti vuokrauksesta joulukuussa 1985.
Suunnitelmat myös muuttuivat matkan varrella. Syksyllä 1985 nousi esille
ajatus sijoittaa kaupungin ulkoilu- ja liikuntavirasto toimisto-osan tiloihin.
Vuoden 1986 alussa VTK ryhtyi ajamaan kortteliin kaavamuutosta, joka toisi
lisää liike- ja toimistoalaa noin 1 000 kerrosneliömetriä. Kaavamuutoksen käsittely vei aikaa syksyyn 1986 ja ympäristöministeriöltä, joka tuohon aikaan
vielä vahvisti kuntien asemakaavat, jouduttiin pyytämään poikkeuslupaa rakentamisen aloittamiseksi.
VTK:n hankkeen urakoitsijaksi valittiin Rakennuskunta Haka. Harjannostajaisia vietettiin toukokuussa 1987 ja vastaanottotarkastus oli maaliskuussa
1988. Kohteen valmistuminen myöhästyi 18 viikkoa. Liikuntaviraston lisäksi
toimistotiloihin muutti rahatoimiston palkkaosasto. Lisäksi VTK:n osuuteen
valmistui yhdeksän liiketilaa ja 147 autopaikkaa.
Kokonaisuudesta muodostettiin Kiinteistö Oy Peltolantie 5, jonka osakkeet
VTK omisti aluksi kaikki. Jo alkuvaiheessa yhtiö myi osan liiketiloista ja autopaikoista. Samalla kevennettiin hieman yhtiön velkakuormaa, sillä alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 25 miljoonaa markkaa. Hanke toteutettiin
pankkirahoituksen turvin, sillä alun perin kaavailtua osakepääomaa korottamista 3 miljoonalla markalla ei toteutettu.

Liike- ja palvelutiloja Kolohonkaan
Osana Vantaan elinkeinopolitiikkaa oli 1970-luvulta lähtien ryhdytty kaavoittamaan alueita erityisesti pienteollisuutta varten. Alueille oli mahdollista toteuttaa myös liike-, varasto- ja toimistotiloja teollisuustilojen yhteyteen.
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sijoittaa kaupungin palveluita rakennukseen. Vaihtoehtoina mainittiin kirjasto,
nuorisotila sekä äitiys- ja lastenneuvola. VTK:n hallitus asetti tavoitteeksi, että
kaupungin palvelut olivat hankkeessa mukana alusta alkaen.
Kaupungin virallista kantaa saatiin odottaa useampi kuukausi. Kesäkuussa
1986 kaupunginhallitus ilmoitti, että kaupunki on valmis sijoittamaan omia
palvelujaan tiloihin. Loppukesän aikana kaupungin suunnitelmat täsmentyivät, myönteiset päätökset saatiin sekä kirjaston ja nuorisotilan että Itä-Hakkilan koulun teknisen käsityön tilojen ja neuvolan sijoittamisesta Kolohonkaan.
Urakoitsijaksi valittiin Scanra Oy vapun alla 1987. Rakennusalan lakot viivästyttivät myös tätä hanketta 18 viikkoa. Harjannostajaisia vietettiin tammikuun lopulla 1988, ja kohde valmistui lopullisesti helmikuussa 1988. Osa
tiloista oli kuitenkin voitu ottaa käyttöön jo vuoden 1987 lopulla. Rakennuskustannukset olivat lähes 17 miljowonaa markkaa.

Kasvua velkarahalla

Kolohongan palvelukeskus muodostuu kahdesta
rakennuksesta. Vasemmalla
on tiloja vähittäiskauppaa
varten. Oikealla on muita
liiketiloja ja muun muassa kaupungin nuoriso- ja
asukastilat.

Alueiden kaavoituksessa hyödynnettiin kaupungin omia maita. Kaavoitus
tuki kaikin tavoin kunnan taloutta. Uudet työpaikat toivat verotuloja sekä
tonttien luovutukset myynti- ja vuokratuloja. Tällaisia alueita syntyi muun
muassa Varistoon, Petikkoon, Ilolaan, Matariin ja Kolohonkaan.
Kolohongan pienteollisuusalue sijaitsee Vanhan Lahdentien varrella
Itä-Hakkilan laajan omakotialueen kupeessa. Kolohongan eteläosaan Valkoisenlähteentien varteen ja lähelle Lahdentien risteystä oli kaavoitettu sekä
teollisuusaluetta itseään että ympäröivää asutusta palveleva liikerakennuksen
tontti, jonka toteutus annettiin VTK:n tehtäväksi.
Kolohongan tontin toteuttaminen oli ensi kertaa esillä maaliskuussa 1985,
kun toimitusjohtaja Sieranta esitteli yhtiön uusia, mahdollisia rakennushankkeita. Tuolloin kirjattiin, että kohteeseen voisivat sijoittua posti, pankki, päivittäistavarakauppa sekä grilli. Lokakuussa esillä oli myös mahdollisuuksia

Koivukylän hankkeen käynnistyessä vuonna 1983 VTK:n liikevaihto ei vielä
sisältänyt vuokratuottoja rakennetuista kohteista. Korson pienteollisuustalon
hankinta ja peruskorjaus nosti yhtiön taseen loppusumman 10 miljoonaan
markkaan. Kun Koivukylän oppilaitoshankkeen päätöksiä tehtiin vuonna
1984, VTK oli sitoutumassa hankkeeseen, jonka suuruus oli moninkertainen
yhtiön senhetkiseen taseeseen verrattuna. Yli 50 miljoonan markan rahoitus
suunniteltiin hoidettavaksi siten, että kaupunki korottaisi yhtiön osakepääomaa 15 miljoonalla markalla vuosina 1984–1986. Lainatarve hanketta varten
olisi 40 miljoonaa markkaa. Lainatarve oli lähes kymmenkertainen yhtiön silloiseen velkojen määrän verrattuna.
Yhtiöllä oli samaan aikaan myös muita hankkeita, joihin tarvittiin rahoitusta
osakepääomaa korottamalla. Vuonna 1984 osakepääoma nostettiin 5 miljoonaan markkaan ja vuonna 1985 jo 35,7 miljoonaan markkaan. Kahden vuoden
aikana osakepääomaa korotettiin yhteensä 34 miljoonaa markkaa.
Myyrmäen, Hakunilan, Tikkurilan, Kolohongan ja Veromiehen hankkeiden toteuttaminen maksoi noin 92 miljoonaa. Yhdessä Koivukylän hankkeen
kanssa neljän vuoden aikana tehdyt investoinnit nousivat lähes 150 miljoonaan markkaan. Osakepääoman korotuksilla katettiin pääomatarpeesta vajaa
neljännes. Loput saatiin valtaosin pitkäaikaisina lainoina rahoituslaitoksilta
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ja vakuutusyhtiöiltä. Vierasta pääomaa oli vuoden 1988 lopussa jo yli 120
miljoonaa markkaa.
Suuret kiinteistöinvestoinnit muuttivat myös yhtiön tuloslaskelmaa. Liikevaihto nousi ensimmäisten kohteiden vuokrauksen myötä kahteen miljoonaan
markkaan vuonna 1985. Vuonna 1988 liikevaihto oli jo yli 20 miljoonaa markkaa
eli se oli kasvanut yli kymmenkertaiseksi. Yhtiön hallinto oli suppea, suurin
kuluerä olivat korot. Yhtiö maksoi korko- ja muita rahoituskuluja vuonna 1985
yhteensä 4,3 miljoonaa markkaa, mutta vuonna 1988 jo 15,1 miljoonaa markkaa.
Yhtiön nopea kasvu heijastui aluksi tulokseen siten, että vuonna 1985 tulos
oli selvästi tappiollinen ja vuonna 1986 kehitys oli samansuuntainen. Suurin
syy olivat rakennusaikaiset korkokulut, joka rasittivat tulosta ja vuokrista ei
vielä saatu tuottoja. Vuoden 1985 tappio oli 2,6 ja vuoden 1986 tappioksi näytti
kirjautuvan 4,8 miljoonaa markkaa. Tulorahoitus olisi ilman osakepääoman
nostoja ollut tiukka. Vuoden 1986 osalta korkojen kirjauskäytäntöä kuitenkin
muutettiin ja keskeneräisten kohteiden korkomenoja kirjattiin arvostuseriksi 5,2
miljoonaa markkaa. Näin tulos oli lähes 400 000 markkaa voitollinen.
Arvostuserien taso säilyi suunnilleen ennallaan vuosina 1987 ja 1988. Kumpanakin vuonna voitto oli yli 600 000 markkaa. Rajun kasvun jälkeen yhtiö
oli vuoden 1988 lopussa toiminnallisesti kannattava, vaikka tasetta rasittivat
vielä reilun miljoonan markan suuruiset aikaisempien vuosin tappiot. Yhtiö ei
maksanut kaupungille osinkoa.

Vahdinvaihtoja
Yhtiön toimistoa oli vahvistettu toimistosihteerillä keväällä 1985. Nopeasti
kasvavan yhtiön toimitusjohtaja tarvitsi paperitöiden lisäksi apua myös talouden suunnittelussa sekä rahoituksen järjestelyissä. Syyskuun alussa hallitus
päätti perustaa yhtiöön talousjohtajan toimen marraskuun alusta lukien. Hakuprosessi vei aikansa. Marraskuussa tehtävään valittiin Seppo Sevon, joka
aloitti yhtiön palveluksessa vuoden 1986 alussa.
Seuraava tarve lisätä henkilökuntaa liittyi valmistuneiden kiinteistöjen hoitoon. Syksyllä 1987 hallitus päätti varata seuraavan vuoden talousarvioon
rahat isännöitsijän palkkaamiseksi.
Ennen isännöitsijän palkkaamista hallitus sai eteensä toimitusjohtaja Jouni
Sierannan eroilmoituksen. Sieranta ilmoitti marraskuussa 1987, että hän jättää
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Hallituksen puheenjohtaja
Erkki Rantala kiittämässä
yrittäjäksi siirtyvää toimitusjohtaja Jouni Sierantaa.

yhtiön maaliskuun alussa 1988 ja siirtyy yksityisyrittäjäksi. Hallitus päätti, että
isännöitsijä valitaan vasta toimitusjohtajan nimityksen jälkeen. Joulukuussa
1987 hallitus päätti kutsua yhtiön talousjohtajan Seppo Sevonin toimitusjohtajaksi 1.3.1988 lukien. Uutta talousjohtajaa ei palkattu ja isännöitsijäksi valittiin
haun ja haastattelujen jälkeen rakennusmestari Markku Niemi maaliskuussa
1988.
Markku Niemi haki tehtävää lehti-ilmoituksen perusteella. Hän aloitti tehtävässä vapun jälkeen 1988.
Markku Niemi:

”

Kiinnostuin paikasta, koska Instrumentarium Oy:n tekninen isännöitsijätyö
vaati matkustamista. Olin jo ajatellut pitempään, että tätä vauhtia pörssiyhtiössä ei jaksa lopun ikään. VTK:n toimisto oli lähellä kotia Koivukylässä ja
kiinteistöt sijaitsivat Vantaan alueella.

Oli suuri muutos tulla pörssiyhtiöstä pieneen kolmen hengen yhtiöön.
Edellinen toimitusjohtaja Jouni Sieranta oli lähtenyt yhtiöstä maaliskuus-
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sa 1988. Yhtiön henkilökuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Seppo Sevon ja
sihteeri Mirja Roininen, joten minä olin kolmas.
Sevonin pesti jäi lyhyeksi, koska jo elokuussa hän kertoi hallitukselle, että
jättää yhtiön joulukuun alussa 1988. Vaikka VTK oli yritys, sen päätöksenteko
oli vahvasti linkittynyt poliittiseen, kunnalliseen päätöksentekoon, mikä ei
ollut Sevonille omin toimintaympäristö, arvioi Erkki Rantala Sevonin nopeaa
lähtöä.
Hallitus ryhtyi hakemaan uutta toimitusjohtajaa heti syyskuussa lehti-ilmoituksin. Uudelta johtajalta edellytettiin rakennuttajatehtävien ja alaan liittyvän
taloushallinnon osaamista. Lisäksi korostettiin paikallisten olojen ja kunnallishallinnon tuntemusta. Nopeasti kasvaneen yhtiön johtotehtävä kiinnosti,
sillä hakijoita oli 21.
VTK:n uusi toimitusjohtaja nousi kuitenkin virallisten hakijoiden ulkopuolelta. Loppusuoralla hallituksen puheenjohtaja Erkki Rantala nosti esille
Vesa Wennäkosken nimen. Wennäkoskella oli pankkitausta, hän toimi KanHallitus ja henkilökunta kokoontuivat yhteispotrettiin
toimitusjohtaja Jouni Sierannan läksiäisissä. Edessä
vasemmalta hallituksen
jäsen Jouni Jäntti, toimistosihteeri Mirja Roininen,
Jouni Sieranta, hallituksen
puheenjohtaja Erkki Rantala
ja hallituksen jäsen Paula
Tolmunen. Takana vasemmalta hallituksen jäsen Eero
Paavilainen, toimitusjohtaja
Seppo Sevon, hallituksen
jäsen Jouko Koskinen, virastopäällikkö Juha Saramies ja
lainopillinen sihteeri Seppo
Nurmi.

sallis-Osake-Pankissa pankinjohtajana Vantaalla. Lisäksi Wennäkoski oli Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja toimi myös ryhmänsä puheenjohtajana.
Erkki Rantala:

”

Olin yllättynyt, kun Jukka Peltomäki ehdotti hänen valintaansa minulle. En
tuntenut Vesa Wennäkoskea henkilönä kovinkaan hyvin tuolloin. Hän oli Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, ja olin hänen kanssaan paljon
tekemisissä eri asioissa, koska olin samaan aikaan demariryhmän puheenjohtaja. Peltomäki perusteli minulle Wennäkosken ehdokkuutta, että tämä oli
pankkimies ja paneutunut hyvin rahoitus- ja lainanhoitokysymyksiin. Yhtiön
velkasalkku oli kasvanut suhteessa liikevaihtoon erittäin suureksi. Vaikka merkittävä osa liikevaihdosta tuli vuokratuloina kaupungilta ja vaikka lainoilla oli
kaupungin takaus, koin puheenjohtajana, että toimitusjohtajaksi tuli saada
pankkimaailman toiminnan hyvin hallitseva henkilö. Lisäksi Wennäkoski tunsi
omistajan ympyrät kaupunginvaltuutettuna, ryhmänsä puheenjohtajana ja
tärkeitten toimikuntien jäsenenä erittäin hyvin.

Wennäkosken ehdokkuus herätti hallituksessa ymmärrettävästi vilkkaan
keskustelun. Olihan hallitus haastatteluin pyrkinyt löytämään uuden johtajan
hakijoiden joukosta.
Erkki Rantala:

”

Jotkut epäilivät sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen jonkinlaista sopimusta
valintaan liittyen, mutta sellaista ei ollut. Sinänsä poliittisen viiteryhmän olemassaolo oli tunnustettu jo aikaisemmin, kun 1970- ja 1980-luvuilla oli valittu
kaupungin omistamien yhtiöitten toimitusjohtajia. Eikä yhtiön ensimmäinen
toimitusjohtaja Jouni Sierantakaan ollut vailla vahvaa poliittista taustaa. Wennäkoskea ei toki olisi valittu toimitusjohtajaksi, jos olisin vastustanut. En kuitenkaan nähnyt hänen valinnalleen mitään estettä edellä mainituista syistä.

Yllätysnimen nostaminen haun loppusuoralle jakoi VTK:n hallituksen. Hallitus ei kyennyt yksimieliseen valintaan. Wennäkoski sai niukan enemmistön
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Toimitusjohtaja Vesa
Wennäkoski siityi tehtävään pankkimaailmasta.
Toimitusjohtajan valinnassa
painoi yhteiskuntasuhteiden
lisäksi yhtiön kasvanut rahoitussalkku, jonka hoitoon
haluttiin pankkimaailmaa
tunteva johtaja.

7-jäsenisessä hallituksessa, kun hänen
kannalleen asettui neljä hallituksen jäsentä. Kaksi kannatti toista ehdokasta
ja yksi äänesti tyhjää. Markku Niemi
toimi vt. toimitusjohtajana 1.12.1988
lukien reilun kuukauden. Wennäkoski
aloitti tehtävässään 16.1.1989.
Yhtiön laajentunut toiminta ja vireillä olleet hankkeet vaativat lisätyövoimaa yhtiön toimistoon. Toimitusjohtaja
sai valtuudet palkata syksyllä 1989 toisen toimistosihteerin. Martta Parkkinen
aloitti tehtävässä syyskuun puolivälissä 1989. Mirja Roininen puolestaan siirtyi toisiin tehtäviin huhtikuun lopussa
1990. Hänen tilalle palkattiin Airi Rajala, jonka nimike muuttui hallintosihteeriksi kesällä 1990.
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli sen perustamisesta lähtien toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalevi Alén. Hänet valittiin maankäytöstä vastaavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi vuonna 1987. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiötä hyvin tuntenut Erkki Rantala, joka
oli yhtiön alkuajoista lähtien yhtä vuotta lukuun ottamatta ollut hallituksen
varajäsen tai varsinainen jäsen. Kalevi Alén jatkoi hetken aikaa VTK:n hallituksessa asiantuntijajäsenenä yhdessä Kaj K. Kronmanin kanssa. Yhtiö oli
edelleen vahvasti virkamiesten ja poliittisen johdon hallinnassa.
Hallituksessa oli alkuvuosina aina ollut varapuheenjohtajana vahva kokoomusvaikuttaja. Syksyn 1984 kunnallisvaalien jälkeisissä neuvotteluissa
sosiaalidemokraatit olivat aivan neuvottelujen loppusuoralla onnistuneet sopimaan yhteistyöstä Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) kanssa. Kokoomus
oli jo ollut varma SMP:n tuesta itselleen. Uusi asetelma heijastui muun muassa
VTK:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa helmikuussa 1985.
Asialistan tärkein asia oli korottaa yhtiön osakepääomaa Koivukylän
hankkeen aikaansaamiseksi. Kokoomusjohtajat Toivo Mäkynen ja Kaj K.
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Kronman pyysivät eroa hallituksen
jäsenyydestä. Tilalle valittiin RKP:n
Carl von Bell ja keskustan Eero Paavilainen. Molemmille SMP-valtuutetuille
löytyi tilaa VTK:n hallinnoista. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nousi
Jari Rissanen, jonka varajäseneksi valittiin Kalle Ylimutka. Olivatko sekä
Kokoomus että SDP kenties kumpikin
tahollaan sopineet VTK:n valinnoista
osana omaa pakettiaan vai johtuiko
kokoomuksen johtajien ero vain reilua
kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta pettymyksestä neuvottelutulosta ja heidän näkökulmastaan SMP:n
takinkäännöksestä kohtaan?
Erkki Rantala:

”

Kyllä Peltomäen neuvottelutulos Ylimutkan kanssa oli ratkaiseva. Kokoomuslaiset suuttuivat todella kovasti. En tiedä varmasti, kummalle olivat
vihaisempia, Peltomäelle vai Ylimutkalle. Protesti se oli noista vaalien jälkeisistä kiemuroista johtuen. SMP tosiasiassa rikkoi Kokoomuksen kanssa
tekemänsä sopimuksen, ja siksi syvä suuttumus taisi kohdistua enemmän
Ylimutkaan. Peltomäen ja Alénin käsialaa tuo junailu kuitenkin oli. Konflikti
unohtui varsin pian.

SMP sai keväällä 1985 SKDL:n paikan hallituksessa. Asia korjattiin muuttamalla keväällä 1985 yhtiöjärjestystä. Hallituksen jäsenten enimmäismäärä
nostettiin seitsemään ja varajäsenistä luovuttiin kokonaan ylimääräisessä
yhtiökokouksessa joulukuussa 1985, jolloin hallitusta täydennettiin kahdella
jäsenellä. SKDL valitsi hallitukseen vahvan vaikuttajansa Paula Tolmusen
ja Kokoomus Korpivaaran varatoimitusjohtajan Jorma Lähteen, joka toimi
myös elinkeinolautakunnan puheenjohtajana.
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Erkki Rantalan toimiessa
hallituksen puheenjohtajana
hallitus ryhtyi järjestämään seminaareja, joissa
käsiteltiin yhtiön pidemmän
aikavälin tavoitteita.

4

1

Lama hiljentää
rakentamisen
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980-luvun jälkeinen vilkas rakennustoiminta oli nopeasti nostanut VTK:n
liikevaihdon yli 20 miljoonan markan. Taseen loppusumma oli vuoden
1988 lopussa jo 158 miljoonaa markkaa. Rakennushankkeiden käynnistämistä edesauttoi pitkään säänneltyinä olleiden rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen. Pankit ja vakuutusyhtiöt myönsivät auliisti rahoitusta erityisesti
rakentamiseen. Vienti veti ja kansantalous kukoisti hetken ehkä paremmin
kuin koskaan. Valtio kykeni tekemään budjetteja, joissa valtionvelkaa pienennettiin.
Ongelmat odottivat kuitenkin jo nurkan takana, vaikka merkkejä niistä ei
vielä ollut. Neuvostoliiton romahtaminen ja idänkaupan raju pieneneminen
heijastuivat välittömästi työpaikkojen vähentymiseen, korot nousivat pilviin,
kiinteistöjen arvot suorastaan romahtivat, konkurssit lisääntyivät ja koko maa
ajautui rahoitusvaikeuksiin. Erityisen vaikea oli vuosi 1991. Suomen talouden
rakenteet kokivat pysyviä muutoksia. Paluuta entiseen ei ollut ja lamasta toipuminen kesti lähes koko 1990-luvun.
Nopeasti kasvanut VTK käynnisti hallituksen kokouksessa elokuussa 1989
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan alustusten pohjalta
keskustelun yhtiön tulevaisuudesta. Ajatukset tiivistettiin toiminta-ajatukseksi,
joka hyväksyttiin usean käsittelyn jälkeen tammikuussa 1990. Käytännössä
valmistelusta vastasivat puheenjohtaja Erkki Rantala, varapuheenjohtaja Jorma
Lähde ja toimitusjohtaja Vesa Wennäkoski.
Toiminta-ajatuksen mukaan yhtiö harjoittaa aktiivisesti varasto-, liike- ja
toimisto- sekä julkisten tilojen käyttöön soveltuvien rakennusten ja huoneistojen vuokrausta. Tässä tarkoituksessa yhtiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja
rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita ja toimii rakennuttajana. Yhtiön tavoitteena oli muun muassa osaltaan
keventää kaupungin taloussuunnitelmaan kohdistuvia tarpeita tuottamalla
toimintatiloja kaupungin omiin tai yhteistyökumppanien tarpeisiin. Edelleen
yhtiön tulisi voida tehdä ehdotuksia kaupungin omistaman kiinteistökannan
uudistamisesta ja tonttien taloudellisesta hyödyntämisestä. Yhtiön tuli myös
edistää monipuolisten yritysalueiden syntymistä.
Edellä olevassa on poimintoja varsin laajasta toimenpide-ehdotusten listasta.
Yhtiö halusi selkeästi olla osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Toiminta-ajatuksen kirkastamiseen liittyvä työ jatkui tulevina vuosina huolellisesti suun-
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nitelluilla hallituksen seminaarimatkoilla. Ensimmäinen seminaari pidettiin
syyskuussa 1991 Saariselällä.
Ennen syvimpiä laman vuosia VTK ehti saada valmiiksi vielä yhden kohteen Korsossa ja aloittaa suunnittelun hankkeesta Länsimäessä.

Maakotkantiellä Korsossa
jouduttiin vanhat rakennukset purkamaan tontilta
ennen asuin-, liike- ja
toimistotilojen rakennustyötä. Kuva on otettu marraskuussa 1988.

Neuvola ja asuntoja Korsoon
Korson hanke Maakotkantiellä liittyi kaupungin tarpeisiin sijoittaa neuvola
Korson keskustaan. Hanke käynnistyi helmikuussa 1988 tilanteessa, jossa
Seppo Sevon oli siirtymässä toimitusjohtajan tehtäviin ja uuteen isännöitsijän
tehtävään oli vasta valittu Markku Niemi, jonka vastuulla hanketta ryhdyttiin
viemään eteenpäin.
Markku Niemi:

”

Ensimmäinen rakennuttamistehtäväni oli käynnistää Korson neuvolahanke, joka oli alustavan luonnoksen vaiheessa. Rakennuttamiskulttuurin ero
oli suuri siihen, mihin olin tottunut Instrumentarium Oy:ssä. Alkuvaiheessa
olin yksin pöydän toisella puolella, kun vastaavasti kaupungin virkamiehiä
oli useita. Kun VTK oli valinnut suunnittelijat, työ lähti sujuvasti ja hyvässä
yhteistyössä käyntiin. Silloin elettiin rakentamisen korkeasuhdannetta, oli
vaikeuksia saada riittävästi urakkatarjouksia, toimitusajat olivat pitkiä ja
aikataulut tiukkoja.

Maakotkantien kiinteistö
viimeistelyä vaille valmiina
lokakuun lopulla 1989.

Hanke oli kaupunginhallituksen käsittelyssä huhtikuussa 1988. VTK sai
tehtäväkseen järjestää urakkakilpailun, jossa neuvolatilojen lisäksi rakennettaisiin viisi työsuhdeasuntoa kaupungin tarpeisiin. Lopullisissa suunnitelmissa asuntoja oli seitsemän ja hankkeeseen päätettiin sijoittaa myös neljä
liiketilaa. Tämä edellytti jo asemakaavan muuttamista, mikä onnistui ilman
valituksia.
Tontilta purettiin syksyn 1988 aikana pois vanha rakennuskanta. Rakennusurakoitsijaksi valittiin helmikuussa 1989 Rakennus-Ruola Oy. Samalla perustettiin Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10. Hankkeen kustannusarvio
oli 8,3 miljoonaa markkaa. Harjannostajaiset pidettiin elokuun lopulla 1989.
Kaupunki oli toivonut, että uusi neuvola olisi valmis vuoden 1989 aikana.
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VTK toteutti Länsimäen sosiaali- ja
terveysaseman,
mutta myi sen pian
valmistumisen jälkeen
kaupungille.

Aikataulu ei pettänyt, sillä neuvolan toiminta alkoi tammikuun 1990 toisella
viikolla. Tiloihin sijoitettiin myös hammashuollon palveluja.
VTK ei omistanut pitkään kaikkia kiinteistöyhtiön osakkeita. Asunnot myytiin heti valmistumisen jälkeen kaupungille omakustannushintaan. Yksi liiketiloista myytiin pian rakennuksen valmistuttua, toinen myöhemmin.

Sosiaali- ja terveysasema Länsimäkeen
Pohdinta Länsimäen sosiaali- ja terveysaseman toteuttamisesta käynnistyi syksyllä 1989 yhteistyössä VTK:n ja kaupungin edustajien kanssa. Hallituksen
pöytäkirjaan kirjattiin lokakuussa 1989, että hanketta päätetään viedä eteenpäin. Vuoden 1990 aikana yhtiön hallitus sai useaan otteeseen selostuksen
hankkeen etenemisestä, mutta toistuvasti kirjattiin, että uutta kerrottavaa ei ole.
Tammikuussa 1991 hanke nytkähti eteenpäin, kun kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin Arkkitehtuuritoimisto Terävä Ky. Hanke edellytti myös
kaavamuutosta, joka oli kaavoitus- ja kiinteistölautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyssä huhtikuussa 1991. Huonetilaohjelma eteni samaan aikaan
teknisen lautakunnan puolella. Taloussuunnitelman mukaan hanke valmistuisi
vuonna 1992.
Syksyllä 1991 hankkeen toteuttaminen alkoi viivästyä. Aluksi tekninen lautakunta palautti suunnitelmat. Sen jälkeen suunnittelutoimisto meni konkurssiin ja uudeksi suunnittelijaksi valittiin Forma Futura Oy, johon oli siirtynyt
työntekijöitä Arkkitehtuuritoimisto Terävästä.
Taloudellinen lama oli nopeasti heijastunut myös kuntatalouteen. Monia
hankkeita siirrettiin, koska verotulot eivät kertyneet odotetusti. Länsimäenkin hanke oli siirtynyt, mutta rakennustöihin saatiin kaupunginhallitukselta
lupa kesäkuussa 1992, vaikka kaupungin taloustyöryhmä oli esittänyt kohteen
siirtämistä. VTK:n hallitus valitsi nopeassa tahdissa urakoitsijaksi Haka Oy:n.
Kohde valmistui elokuun puolivälissä 1993 ja tilat luovutettiin kaupungin
käyttöön syyskuun alussa 1993. Lopullinen kustannusarvio oli hieman alle 21
miljoonaa markkaa.
Länsimäen sosiaali- ja terveysasema ei jäänyt pysyvästi VTK:n omistukseen.
Kaupunki ilmoitti jo tammikuussa 1994 olevansa kiinnostunut ostamaan koko
kiinteistön. Perusteluna oli, että silloisilla säännöksillä kohteen hankintaan olisi
voinut saada valtionosuutta. Myyntiä valmisteltiin lähes kaksi vuotta. Kaupun-
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ki osti kiinteistön aivan vuoden 1995 lopussa ja omistusoikeus siirtyi kaupungille vuoden 1996 alussa. Kauppahinta oli 21 miljoonaa markkaa. Yhtiö kirjasi
kaupasta kirjanpidollista myyntivoittoa 2,6 miljoonaa markkaa.

Julkisuuden valokeilassa

Länsimäen sosiaali- ja
terveysaseman rakentamiseen vaikutti asukkaiden
aktiivisuus. Valtuustoryhmät olivat suopeita
hankkeelle antaessaan
vastausta asukkaiden
lähetystölle kesäkuussa
1992. Valtuustoryhmien
edustajina lähetystöä olivat
kuuntelemassa myös SDP:n
valtuustoryhmän puheenjohtajana VTK:n hallituksen
puheenjohtaja Erkki Rantala
(kolmas vasemmalta) ja
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana
VTK:n toimitusjohtaja Vesa
Wennäkoski (neljäs vasemmalta).

Kaupunginhallituksen myönteistä päätöstä Länsimäen sosiaali- ja terveysaseman rakentamiseksi edelsi näyttävä uutisointi paikallislehti Vantaan Seudussa kesäkuussa 1992. Asukkaiden lähetystö kävi valtuustoryhmien vieraana
ja sai kuulla mieluisia uutisia. Kaikki valtuustoryhmät olivat valmiita toteuttamaan jo pitkään suunnittelussa olleen hankkeen.
Lupaajina olivat henkilöt, joka tunsivat yhtiön perin juurin. Demarien valtuustoryhmän puheenjohtajana toimi Erkki Rantala, VTK:n hallituksen puheenjohtaja. Kokoomusryhmää veti Vesa Wennäkoski, yhtiön toimitusjohtaja.
Toisenlaista julkisuutta yhtiö sai samassa lehdessä, kun Länsimäen terveysaseman myönteisiä uutisia julkaistiin. Vantaan Seudun Pintaliitoa-palstalla
Risto Hietanen käsitteli yhtiön ja kaupungin välisiä vuokrasopimuksia mainiten esimerkkeinä tilojen vuokraamisen Koivukylän kiinteistöstä Käsi- ja taideteolliselle oppilaitokselle sekä Itä-Hakkilan koululle Kolohongan kohteesta.

Lehden mukaan ”Teollisuuskiinteistöjen tulostavoite edellyttää vuokranmaksajaa, tiloille etsittiin käyttäjä ja rahat otettiin ammatillisten oppilaitosten muista
rahoista”. Lehden mukaan Rantalalla ja Wennäkoskella oli kahdet murheet:
vastata Teollisuuskiinteistöt Oy:n tuloksesta ja saada kaupungin koulutusrahat
riittämään.
Itä-Hakkilan koulu ei kolumnin mukaan enää tarvitsisi teknisen työn opetukseen vuokrattuja tiloja, koska koulun oma remontti on valmistunut. Kaupunki
ei silti pääse tarpeettomista tiloista eroon, koska vuokrasopimus on määräaikainen. Turhaa vuokraa olisi lehden mukaan maksettava neljä vuotta.
Keskustelu jatkui valtuuston kesäkuun kokouksessa, jolloin ATK-instituutin
käytöstä vuokrasopimuksen mukaisesti vapautuvat tilat vuokrattiin esityksen
mukaan Käsi- ja taideteolliselle oppilaitokselle. Osa valtuutetuista piti vuokraa
liian korkeana ja äänesti vuokrausta vastaan.
Kolumni ja valtuuston päätös poiki kirjoittelua myös lehden yleisöosastoon.
Käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen rehtori Maisa Huuhka puolusti ratkaisua,
jotta oppilaitokselle saatiin pysyvät tilat. Olihan hanke ollut vireillä aluksi uudisrakennuksena jo vuodesta 1987. VTK:n hallitus oli käsitellyt asiaa pariin
otteeseen vuosina 1990–1991. Koulutuslautakunta oli puolestaan edellyttänyt,
että tilat saataisiin viimeistään vuonna 1992, vaikka sittemmin pitikin VTK:n
Koivukylän tiloja kalliina.
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jorma Haapamäki otti myös osaa keskusteluun. Hänen mukaansa koulutuslautakunnan vuokraustaso oli hatusta
vedetty ja asiantuntijalautakuntana tekninen lautakunta joutui omassa esityksessään asettamaan vuokran sellaiselle tasolle, että kaupungin oma yhtiö ei tee
vuokrauksen takia tappiota. Valtuuston päätös perustui teknisen lautakunnan
valmisteluun.
Kirjoittelusta voi tehdä johtopäätöksen, että VTK:n hallinnon ja johdon vahva
yhteys poliittiseen päätöksentekoon oli jo asetelmana omiaan synnyttämään
aika ajoin kriittistä keskustelua. Yhtiön toistuva vetäytyminen osakeyhtiölain
suojaan tiedottamisessaan ei tyydyttänyt julkista sanaa.

Toimitusjohtaja kompastuu luottamuspulaan
Wennäkoski työskenteli toimitusjohtajana kuusi vuotta. Helmikuussa 1995
yhtiön hallitus päätti irtisanoa Wennäkosken. Pöytäkirjaan kirjattiin irtisanomi-
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sen syyksi luottamuspula. Hallitus päätti lisäksi, että Wennäkosken aloittaessa
16.1.1989 solmittu toimisopimus päättyy samanaikaisesti ja että erokorvaukset
maksetaan toimisopimuksen mukaisesti.
VTK:n pöytäkirjat kertovat varsin niukasti tapahtumien kulusta. On jälleen
turvauduttava muistitietoon ja painettuun sanaan.
Erkki Rantala:

”

Wennäkoski oli Vantaan Jäähallisäätiön hallituksen jäsen, ja säätiön omistama pöytälaatikossa uinunut yhtiö Kiinteistö Oy Vantaan Jääkenttä ryhtyi
estämään Hiekkaharjussa olevan Pittchputting Oy:n konkurssiin menoa. Säätiöllä oli yhtiönsä kautta merkittävä rooli golfyhtiön pelastamisessa ja Wennäkoski oli toinen säätiön valitsemista neuvottelijoista. Myöhemmin ilmeni, että
neuvottelijat olivat saaneet taloudellista hyötyä työstään, mistä säätiö ei ollut
tietoinen ennen asian uutisointia. VTK:n hallitus katsoi, että toimiessaan toisen
yhteisön luottamushenkilönä mainitulla tavalla toimitusjohtaja oli saattanut
itsensä asemaan, että hän ei enää voinut nauttia hallituksen luottamusta ja
päätti irtisanoa toimitusjohtajan sopimuksen.

Epäluottamus syntyi siis Wennäkosken muista toimista, ei työstä VTK:n
johdossa. Eroon liittyneistä korvauksista syntyi sittemmin pitkäaikainen riita
VTK:n ja Wennäkosken välille. Wennäkoski haastoi yhtiön oikeuteen saamisistaan. Lopulta asia sovittiin elokuussa 1997 kahden ja puolen vuoden kinastelun
jälkeen.

Toimitusjohtajaa ”etsittiin” vuosi
Wennäkosken toimisopimuksen purun yhteydessä hallitus päätti, että toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa kiinteistöpäällikkö Markku Niemi, kunnes uusi
toimitusjohtaja on valittu. Maaliskuun alussa Niemi kertoi hallitukselle, että
yhtiön asiat kyetään hoitamaan kolmen henkilön voimin. Samalla Niemi ilmoitti halukkuutensa hoitaa toimitusjohtajan tehtävää myös vakituisena ja
arvioi pätevyytensä riittävän.
Hallitus päätti kuitenkin jatkaa uuden toimitusjohtajan etsintää. Mitään
kiirettä ei pidetty ja yhtiön oli kerrottava kaupparekisteriin johdossa tapahtu-
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neista muutoksista. Sinne oli aluksi ilmoitettu, että yhtiössä on vt.
toimitusjohtaja. Kaupparekisteri
ei hyväksynyt ilmoitusta, koska
nimityksiä vt. toimitusjohtajaksi ei
rekisteröity. Lokakuussa tehdyssä
uudessa ilmoituksessa Niemi oli
merkitty toimitusjohtajaksi, jotta
yhtiön rekisteriasiat saatiin kuntoon.
Joulukuussa tilintarkastajat totesivat, että yhtiöllä on toimitusjohtaja, koska hänet on merkitty
kaupparekisteriin. Yhtiön hallitus
tyytyi tilanteeseen ja vahvisti Niemen toimitusjohtajuuden joulun
alla 1995. Samalla lakkautettiin
kiinteistöpäällikön toimi.
Toimitusjohtajan valinnan kiemurat saivat runsaasti julkisuutta
tammikuussa 1996 paikallislehden uutisoinnissa. Toimittaja Risto Hietanen
irvaili kolumnissaan, että ”paljon keskusteluja herättänyt toimitusjohtajavalinta tapahtui patentti- ja rekisterihallituksessa, joka tulkitsi vain yhtiön omia
vuoden takaisia päätöksiä”.
Miksi VTK:n hallitus ei sitten nimittänyt uutta toimitusjohtajaa talon ulkopuolelta, jos sellainen suunnitelma oli olemassa? Toimitusjohtajaksi siirtynyt
Markku Niemi ei tiedä syytä asian pitkittymiseen.
Markku Niemi:

”

Wennäkoskelle tuli äkkilähtö ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava
toimitusjohtaja, joten minun vt. valintani siinä kohdassa oli nopea ratkaisu.
Ilmoitin heti, että olen käytettävissä vakituiseksi yhtiön toimitusjohtajaksi.
Minulla ei ole tietoa miksi asian kanssa jahkailtiin niin kauan. Asiaa käsiteltiin
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Markku Niemi toimi kahteen
otteeseen VTK:n toimitusjohtajana. Palvelusvuosia
yhtiössä kertyi yhteensä
lähes 25 vuotta.

useassa hallituksen kokouksessa, joissa olin ulkona asian käsittelyn aikana.
Aika oli minulle epävarmuuden vuoksi erittäin raskasta. Minulle ei koskaan
ilmoitettu, että tehtävä laitettaisiin ulkoiseen hakuun, vaan hallitus käsitteli
useaan kertaan toimitusjohtajatehtäväni vakinaistamista.

Korot syövät tulosta
Korkotaso Suomessa lähti nousuun jo 1980-luvun lopulla rahamarkkinoiden
vapauduttua. Kun pankkikriisi iski ja Neuvostoliiton romahtaminen hiivutti
viennin itään, ajautui Suomi historiansa pahimpaan lamaan ja taantumaan.
Koron olivat monta vuotta korkealla ja kiinteistöjen arvot suorastaan romahtivat.
Kaikki mittarit ja ennusmerkit olivat VTK:n toiminnan kannalta hälyttäviä.
Yhtiö oli velkainen ja se omisti kiinteistöjä. Vuokrien mahdollinen rästiytyminen olisi ajanut yhtiön nopeasti ongelmiin. Yhtiön pelastuksena olivat vakaat
vuokralaiset. Lisäksi lainasalkku oli hyvin hajautettu. Suurimmat kiinteistöt
oli vuokrattu ammattilista opetusta varten tai kaupungin muiksi palvelutiloiksi. Vain pieni osa vuokrattavista tiloista oli niin sanotuilla vapailla markkinoilla.
Vaikka kaupunki oli hyvä vuokralainen, joutui se koko ajan pohtimaan
mitä tiloja vuokrataan ja on varaa vuokrata. Edellä mainitussa syksyn 1991
syysseminaarissa yhtiö sai hälyttäviä uutisia kaupungin puolelta. Seminaarissa käsiteltiin laajasti kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä ongelmia. Hallitukselle raportoitiin, että kaupunki on uhannut joidenkin tilojen irtisanomisilla
ja pyytänyt vuokrien alentamista.
Jos kaupunki olisi luopunut osasta tiloista, olisi niiden vuokraaminen ollut
lähes mahdotonta. Yhtiö ei saanut vuokrausilmoituksiinsa aina edes vastauksia. Ei siis ollut asiakkaita, joiden kanssa neuvotella ja ”tinkiä”. Lisäksi moni
asiakas maksoi vuokransa myöhässä. Yhtiö halusi pitää kiinni asiakkaistaan
mieluummin kuin päästää tilaa tyhjäksi. Monen pienyrittäjän kanssa sovittiin
vuokran alentamisesta määräajaksi.
VTK:n liikevaihto pysyi vuosina 1989–1993 suunnilleen samalla tasolla.
Vuonna 1989 liikevaihtoa kertyi 22,4 ja vuonna 1993 23,3 miljoonaa markkaa. Länsimäen sosiaali- ja terveysaseman valmistuminen nosti liikevaihdon
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vuonna 1995 24,9 miljoonaa markkaan. Luottotappioitakin jouduttiin kirjaamaan. Hankalin vuosi tässä suhteessa oli vuosi 1993, vuokria jäi saamatta
lähes 350 000 markkaa.
Korot nielivät tuotoista 14,3 miljoonaa markkaa vuonna 1989 ja vuonna
1992 jo 16,0 miljoonaa markkaa. Vuoden 1989 tulos oli vielä yli 600 000 markkaa voitolla, mutta painui lievästi tappiolliseksi vuosina 1990–1992. Korot
söivät yhtiön tulosta niin paljon, että poistojen määrä jäi pahimpina lamavuosina tasolle 0,3–0,6 miljoonaa markkaa. Vuonna 1994 kyettiin jälleen tekemään
poistoja 5,1 miljoonaa.
Yhtiö selvisi lamavuosista hyvin. Vuoden 1994 lopussa kassavarat olivat
yli 7 miljoonaa markkaa ja vuotta myöhemmin 19,0 miljoonaa markkaa, kun
Länsimäen kohteen myynnistä oli saatu rahat tilille. Lainakanta oli vuoden
1989 lopussa ollut hieman yli 129 miljoonaa markkaa. Vuoden 1995 lopussa
lainaa oli 127 miljoonaa markkaa.
Laman seurauksena liiketiloja jäi monissa kiinteistöissä paljon tyhjilleen
johtuen sekä yrittäjien että kiinteistöyhtiöiden konkursseista. VTK onnistui
pienistä luottotappioista huolimatta pitämään omat tilansa hyvin vuokrattuina. Vuoden 1994 toimintakertomukseen kirjattiin, että tiloja oli tyhjillään
vain 167 neliötä eli ainoastaan 0,6 prosenttia koko vuokrattavasta kannasta.
Markku Niemen mukaan VTK:ta auttoi paljon se, että suuri osa tiloista oli
vuokrattu opetustiloiksi.
Markku Niemi:

”

Kaupunki oli VTK:n tiloissa 80 % vuokralaisena, joten tilat olivat käytössä.
Yksityiset vuokralaiset pysyivät myös tiloissa kohtuullisen hyvin. Ei ollut ongelmia tyhjien tilojen kanssa. Vuokratasoa ei muistaakseni laskettu, koska
kaupungin ja VTK:n ajatuksena oli, että yhtiö kykenee hoitamaan hoito- ja
rahoituskulut tulorahoituksella. Lama-aikana ei ollut rakennushankkeita,
vaan yhtiön toiminta oli kiinteistöjen ylläpitoa. Oli vaihe, jossa mentiin eteenpäin ”sammutetuilla lyhdyillä”. Pahimmillaan lainojen korkotaso oli 20 %,
se vaihe oli tiukkaa aikaa yhtiön taloudessa. Onneksi yhtiöllä ei ollut kuin
6 miljoonaa markkaa valuuttalainaa, joka maksettiin pois ennenaikaisesti
heti kun kyettiin.
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5

S

Elinkeinopolitiikkaa
ja strategiatyötä

uomi oli nopeasti vajonnut pankkikriisin ja idänkaupan romahduksen
myötä lamaan 1990-luvun alussa. Nousu alkoi myös ripeästi. Uusia työpaikkoja alkoi syntyä. Kansantalouden uudeksi veturiksi saatiin Nokia. Kuntien talous ei kuitenkaan enää palannut entisiin aikoihin. Palveluita ja etuisuuksia oli leikattu eikä kaikki palautunut ennalleen kasvusta huolimatta.
Vantaa on kasvukunta, jonka asukasmäärä on lisääntynyt keskimäärin
2 000 asukkaalla viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Kasvava kaupunki tarvitsi jatkuvasti uusia kouluja, päiväkoteja ja terveysasemia.
Kaupunki teki vuonna 1992 hyväksytyssä yleiskaavassa myös merkittävän
linjauksen. Vantaata ryhdyttiin kehittämään työpaikkakaupunkina, kärkihankkeena ajatus lentokenttäkaupungista Keski-Vantaalla. Toteutuksen pohjaksi laadittiin laaja elinkeinopoliittinen ohjelma.
VTK oli laman jälkeen edelleen velkainen, mutta yhtiön talous oli vakaa,
vaikka taseeseen ei ollut kertynyt voittoa. Kaupungin sijoittama osakepääoma turvasi vakavaraisuuden. Yhtiö kytkettiin monin tavoin mukaan
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa toteuttamaan kaupungin rakennushankkeita sekä elinkeinopolitiikkaa.
Kevät 1995 toi muutoksia yhtiön johtoon, mutta vaihdoksia tapahtui myös
yhtiön hallituksessa. Huhtikuun yhtiökokouksessa pitkään yhtiötä luotsannut kaksikko puheenjohtaja Erkki Rantala ja varapuheenjohtaja Jorma Lähde
jäivät hallituksesta pois. Uudeksi puheenjohtajaksi nousi sosiaalidemokraattien kaupunginvaltuutettu Jari Sainio, joka toimi myös sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kokoomuksen Jarkko Leino, joka oli aloittanut hallituksessa vuonna
1993.
Hallitus oli vähin erin uusiutunut 1990-luvun alkuvuosina. Jo 1980-luvulla hallitustyön aloittaneista hallitustyössä olivat vuonna 1995 mukana enää
Paula Tolmunen ja Tuomo Tirkkonen. Hallitus sai myös uutta poliittista väriä, kun vihreät saivat edustajansa hallitukseen. Valituksi tuli Simo Ellilä.

Elinkeino-ohjelma synnyttää Aviapoliksen
Uusi hallitus kokoontui Jari Sainion johdolla ensimmäisen kerran toukokuun
alussa 1995. Laman pahimmat tuskat olivat takanapäin ja uusiutunut hallitus
ryhtyi tähyämään tulevaisuuteen. Hallitus päätti järjestää seminaarin, jossa
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pureuduttaisiin muun muassa yhtiön rooliin ja toiminta-ajatuksen kehittämiseen.
Seminaariin kokoonnuttiin heti kesäkuun alussa. Seminaarin painotukset
rakentuivat sen varaan, että yhtiöllä on jatkossakin merkittävä asema kaupungissa. Hallituksen mielestä yhtiöön voitaisiin liittää muita kaupungin
organisaatioita. Nimeltä mainittiin Kaivokselan Vesi Oy. Yhtiö oli valmis kokonaan uuteen aluevaltaukseen ja rakennuttamaan esimerkiksi vanhusten
palvelutaloja.

Vantaan elinkeinopoliittinen ohjelma valmistui kevään 1995 aikana ja se
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Ohjelmaa esitteli yhtiön
hallitukselle ohjelmointi-insinööri Jouko Pöyhönen, jonka kaupunginjohtaja
Pirjo Ala-Kapee nimitti myöhemmin syksyllä ohjelmaa täytäntöön panevan
ryhmän puheenjohtajaksi. ”Pöyhösen putiikista” puhutaan tänä päivänäkin
Vantaan elinkeinopolitiikan mullistajana. Aviapoliksen alue oli 2000-luulla
monena vuonna Suomen nopeimmin kasvava työpaikka-alue.
Ohjelma painotti Vantaan logistisia etuja liikenteen solmukohtana. Maantieteellisesti valittiin neljä elinkeinopolitiikan painopistealuetta, joista merkittävä oli lentokenttäkaupunki, sittemmin Aviapolis. Ohjelma ei suoraan
maininnut nimeltä kaupungin omistamia yhtiöitä ja niiden rooleja. Ohjelman
seikkaperäinen esittäminen VTK:lle kieli kuitenkin siitä, että yhtiötä saatettaisiin sopivassa tilaisuudessa tarvita hankkeiden toteutuksessa.
Yhtiön tulevaisuuden lisäksi lainopillinen kaupunginsihteeri Seppo Nurmi oli selostamassa uuden, heinäkuun alussa voimaan tulevan kuntalain
velvoitteita koko kaupunkikonsernin osalta. Kaupungin tuli jatkossa laatia koko konsernia käsittävä tilinpäätös, ensimmäisen kerran vuonna 1997.
Asia koskisi myös VTK:ta, koska yhtiö oli kokonaan kaupungin omistama.
Varsinaisiin toimenpiteisiin seminaarin linjaukset eivät heti johtaneet. Hallituksen toimintakykyyn saattoi vaikuttaa paikallislehden uutisointi halli-

tuksen puheenjohtajan edustuskuluista. Vantaan Sanomat kertoi
ykkösuutisenaan elokuun lopulla
1995, että VTK:n tilintarkastajat
olivat kiinnittäneet huomiota puheenjohtajan yhtiön luottokortilla
maksamiin edustuskuluihin. Toimintatapaa muutettiin nopeasti ja
puheenjohtaja maksoi osan eduskuluista takaisin yhtiölle.
Uutisointi VTK:sta heijastui
kuitenkin sosiaalidemokraattiseen valtuustoryhmään. Kolme
ryhmän jäsentä vaati äänestystä
Sainion luottamuksesta ryhmän
puheenjohtajana liittyen VTK:n
tapahtumiin. Sainio sai muulta
ryhmältä luottamuksen ja kolmikko jättäytyi hetkeksi pois
demariryhmän toiminnasta. Kolmikko palasi ryhmään, kun Sainio ilmoitti joulukuussa, että hän ei ole käytettävissä ryhmän puheenjohtajaksi vuodeksi 1996.
VTK:n tulevaisuuteen palattiin joulukuun alussa, jolloin yhtiö järjesti kaupungin johtaville päättäjille informaatiotilaisuuden yhtiön asioista. Paikalle
saapui kahdeksan kaupunginhallituksen jäsentä. Läsnä olivat muun muassa
puheenjohtaja Tuija Ihalainen ja 1. varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki.
Yhtiö kertoi näkymistään ja arveli toiminnan pysyessä muuttumattomana
olevansa kokonaan velaton vuonna 2008, jolloin yhtiöllä olisi noin 20 vuoden
ikäinen, hyväkuntoinen ja velaton kiinteistökanta. Korkokulujen alentuessa
myös kaupungin omat vuokrakulut voisivat pienentyä.
Yhteenvetona todettiin, että VTK tutkisi erilaisia vaihtoehtoja toimialallaan
ja tekisi esityksiä kaupungille. Toisaalta todettiin, että yhtiö voi toimia varsin
passiivisesti ja hoitaa kiinteistönsä ja lainavelvoitteensa.
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Markku Niemi:

”

Yhtiö halusi aktivoitua laman jälkeen Vantaan alueen elinkeinopoliittisena
rakennuttajana yhteistyössä kaupungin kanssa.

Jari Sainio toimi SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana aloittaessaan VTK:n
puheenjohtajana.

Korson sosiaali- ja terveysasema toteutettiin siten, että VTK osti
osakkeet valmiista
kiinteistöstä ja kunnosti tilat kaupungin
tarpeisiin. Kuten
Länsimäessä, myös
Korsossa kaupunki
osti tilat VTK:lta pian
niiden valmistumisen
jälkeen.

Markku Niemen mukaan tilaisuuden järjestäminen edesauttoi VTK:n roolia kaupungin elinkeinopolitiikassa.
Markku Niemi:

”

Yhtiö oli ollut huhujen kohteena ja negatiivisessa julkisuudessa lehdistössä.
Sen vuoksi halusimme järjestää informaatiotilaisuuden kaupungin luottamushenkilöille. Tilaisuuden tarkoitus oli antaa todellinen tilannekatsaus yhtiön toiminnasta ja sen tulevaisuuden suunnitelmista. Tilaisuuden
ajankohtaa ei tahtonut löytyä kaikille sopivaksi, eikä ko. ajankohtakaan
sopinut kaikille. Minulle on jäänyt sellainen muistikuva, että tilaisuuteen
oltiin tyytyväisiä ja että VTK:n toimimista kaupungin elinkeinopoliittisena
rakennuttajana lähdettiin kehittämään.

Tapaamisesta jäikin jotain itämään, koska jo keväällä 1996 kaupunki ryhtyi itse kaavailemaan yhtiölle merkittävää elinkeinopoliittista roolia vireille
nousseessa yrityshankkeessa.

Sosiaali- ja terveysasema Korsoon
Ensimmäinen laman jälkeinen kaupungin oma hanke, johon tarvittiin
VTK:n osallistumista, oli Korson sosiaali- ja terveysaseman toteuttaminen.
Korson alueen palvelut eivät vastanneet asukasmäärän tarpeita. Lisäksi
palvelut olivat hajallaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti tammikuussa
1995, että hanke toteutettaisiin uudisrakennuksena rakennusliikkeeltä hankittavalle tontille. Vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja oli kaksi, molemmat
Korsonaukion tuntumassa. Kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 44 miljoonaa
markkaa. Kaupunki oli haluton hankkimaan tonttia ja esitti, voisiko VTK
ostaa tontin.
Yhtiön hallitus päätti olla hankeen kehittelyssä aktiivinen ja toi keskusteluissa esille myös muita vaihtoehtoja. VTK:n itsensä omistama tontti
Minkkitien varrella oli asemakaavaan verrattuna vajaakäytössä. Sosiaalija terveysaseman rakentaminen VTK:n tontille olisi toisin merkinnyt loppua ammattikoulun pintakäsittelylinjan opetukselle VTK:n vuokralaisena.
Omalle tontille rakentaminen olisi maksanut vähintään yhtä paljon kuin
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rakennusliikkeen tontillekin, mutta tonttia ei olisi tarvinnut ostaa. Syyskuussa 1995 VTK:n hallitus puolsi tämän vaihtoehdon toteuttamista.
Kolmas vaihtoehto oli valmiin toimistotalon ostaminen ja sen muuttaminen sosiaali- ja terveysasemaksi. Kohde sijaitsi VTK:n tontin pohjoispuolella
samassa korttelissa. Tontti oli aiemmin mainittu Korson maalitehtaan tontti,
jonka kaupunki oli ostanut vuonna 1982. Sittemmin tontti siirtyi rakennusyhtiö Kummila Oy:lle, joka rakensi siihen toimistotalon. Rakennusyhtiö kaatui
1990-luvun lamassa ja toimistotalo jäi Merita Pankin omistaman Merita Kiinteistöt Oy:n haltuun. Kela oli vuokrannut rakennuksesta toimitilat vuonna
1995. Toimistotalosta ostettavien osakkeiden hinnaksi arvioitiin 21–23 miljoonaa markkaa. Tilojen muuttaminen sosiaali- ja terveysasemaksi vaatisi
lisärahaa 10–12 miljoonaa markkaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi esittämään kolmatta vaihtoehtoa
kaupunginhallitukselle. Jatkovalmistelussa ykkös- ja kakkosvaihtoehtojen
hinta nousi 50–60 miljoonaa markkaan, joten kolmosvaihtoehto jäi selvästi
edullisimmaksi. Kaupunki ei kuitenkaan halunnut tehdä itse kauppaa vaan
esitti, että VTK ostaisi tarvittavat osakkeet Merita Kiinteistöt Oy:ltä. Kaupunginhallituksen lopullinen siunaus hankkeelle saatiin maaliskuussa 1996
ja huhtikuussa VTK:n hallitus päätti kaupasta. Kauppahinta oli 22 miljoonaa
markkaa. Kauppakirja allekirjoitettiin elokuussa. Kauppakirjan maksuehdot
olivat edulliset, sillä kauppahinta erääntyi maksettavaksi vasta vuoden 1998
lopussa.
Hankitut tilat vuokrattiin kaupungille. Tiloihin oli tehtävä vielä tarvittavat muutostyöt, jotka kaupunki suunnitteli itse. Muutostyöt valmistuivat
lokakuun lopussa 1997 ja maksoivat 11,7 miljoonaa markkaa. Muutostöiden
yhteydessä oli sovittu, että kaupunki ostaa yhtiöltä osakkeet niin sanotulla
omakustannushinnalla. Kauppasumma oli 33,1 miljoonaa markkaa, jonka
kaupunki maksoi kolme päivää ennen kuin alkuperäinen kauppahinta erääntyi yhtiön maksettavaksi 31.12.1998. Korson sosiaali- ja terveysasema siirtyi
kaupungin omistukseen vuoden 1999 alussa. Menettely oli toisinto kolme
vuotta aiemmin tehdystä Länsimäen sosiaali- ja terveysaseman kaupasta.
Markku Niemi korostaa, että sekä Länsimäen että Korson sosiaali- ja terveysasemien toteutuksessa VTK:n rooli oli kaupungin kokonaistalouden
kannalta aivan keskeinen.
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Markku Niemi:

”

Molemmat hankkeet olivat valtion investointilistalla joidenkin vuosien
päässä. Hankkeen investointivuoden mukaisessa järjestyksessä toteutettuna kaupunki sai kohteen investointikustannuksista tuntuvan valtionosuuden, muistaakseni 30 prosenttia. Kaupungilla oli tarve saada molemmat
kohteet mahdollisimman pian käyttöön. Sovittiin jo ennen hankkeiden
aloitusta, että VTK rakennuttaa hankkeet omaan taseeseen, vuokraa tilat
kaupungille ja myy kohteet omakustannushinnalla valtion suunnitelmien
investointivuonna kaupungille. Tällä mallilla kuntalaiset saivat palvelut
käyttöönsä aikaisemmin ja kaupunki hyötyi aikanaan valtionosuuksista.
Tämä oli yksi VTK:n rooleista kaupungin elinkeinopoliittisessa rakennuttamisessa.

Yhtiön hallitukseen keväällä 1993 tullut Jarkko Leino näkee asian samalla
tavalla. Kaupunki hyötyi VTK:n käyttämisestä rakennuttajana.
Jarkko Leino:

”

Kaupungin tavoitteet 1990-luvun alussa olivat lähinnä yhtiön käyttäminen
hyödyntämään esimerkiksi valtion avustuksia, joita kaupunki itse ei olisi
saanut. Lisäksi kiireellisissä rakennuskohteissa oli avuksi pieni ja vikkelä
organisaatio, joka saattoi toimia nopeasti, kaupungin tehtyä investointipäätöksen. Tällä tavalla voitiin säästää kaupungin varoja ja saada nopeasti valmista.

Elinkeinopolitiikan lippulaiva – Okmetic
Edellä on kuvattu Vantaan kaupungin tarttumista elinkeinopolitiikan kehittämiseen. Linjaukset tehtiin vuoden 1995 aikana ja tulosta alkoi syntyä
jo seuraavana keväänä. Elinkeinopoliittisen ohjelman projektiryhmästä
kehittyi kaupunkiin yrityspalvelut-niminen yksikkö, jonka vetäjäksi nimitettiin Jouko Pöyhönen. Huhtikuussa 1996 kaupunginhallitus sai käsiteltäväkseen elinkeinopoliittisen hankkeen, jollaista ei aiemmin ollut
Vantaalla nähty.
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Kauppa- ja teollisuusministeri Antti
Kalliomäki ja Vantaan
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Kaarina
Dromberg muuraamassa Okmeticin
tehtaan peruskiveä
Koivuhaassa syyskuussa 1996.

Pöyhösen yksikkö oli neuvotellut Okmetic Oy:n kanssa yhtiön sijoittumisesta Vantaalle. Yhtiön päätoimialana oli valmistaa piikiekkoja elektroniikkateollisuudelle. Yhtiö havitteli kasvua ja uutta toimipaikkaa Vantaalta. Sopiva
tontti löytyi Koivuhaasta.
Kaupunginjohtajana tuolloin toimineen Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen mukaan Okmeticin hanke toi valoa laman jälkeisiin synkkiin tunnelmiin.
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen:

”

Okmeticin edustajat tulivat keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa uusi
tuotantolaitos lähelle lentokenttää. Uutta teknologiaa edustava tuotantolaitos oli tervetullut. Lentokentän oli oletettu vetävän juuri nopeita kansainvälisiä
yhteyksiä tarvitsevia uuden teknologian yrityksiä. Okmeticin tulo vahvisti Vantaalla uskoa laman taittumisesta. Se oli kuin valo tunnelin päässä. Vantaan
räätälöi Okmeticille täyden palvelun, joka käsitti henkilökunnan koulutuksen,
hyvän sijainnin ja toimitilat. Paikka sijaitsi Köyhämäellä, mutta nimen tuoma
köyhä imago korjattiin sekin nimittämällä Okmeticin kotikatu Piitieksi komeasti Okmeticin piikiekkojen mukaan.

VTK:n kannalta olennaista oli, että pakettiin kuului kiinteistöosakeyhtiön
perustaminen. Yhtiö vuokraisi tonttimaan kaupungilta sekä rakentaisi toimitilat. Kiinteistöyhtiön osakepääomaksi kaavailtiin 50 miljoonaa markkaa. VTK:n sijoitusosuus kiinteistöyhtiössä olisi enintään 24 miljoonaa. Okmetic itse
sijoittaisi 7 miljoonaa ja muut sijoittajat 19 miljoonaa markkaa. Rakennushanke maksoi suunnitelman mukaan 100 miljoonaa markkaa, josta 50 miljoonaa
markkaa tarvittaisiin lainaa. Tästä VTK:n osuus olisi 6 miljoonaa markkaa. VTK:n kokonaispanos nousi esityksen mukaan yhteensä 30 miljoonaa markkaan.
Okmeticin paketti sisälsi monia tavallisuudesta poikkeavia elinkeinopoliittisia toimia. Kaupunki sitoutui parantamaan liikenneyhteyksiä alueelle
rakentamalla Tikkurilantien valmiiksi. Lisäksi kaupunki lupasi parantaa joukkoliikenneyhteyksiä uudelle tehtaalle ja turvata edullisen veden tuotantoprosessia varten. Lisäksi kaupunki oli valmis järjestämään tuotantolaitoksen
tarvitseman henkilöstön koulutuksen työllisyysmäärärahoista. Koulutuspanostus ei ollut aivan vähäinen, sillä varoja siihen oltiin valmiit sijoittamaan
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Okmeticin hanke
toteutettiin Vantaalla
poikkeuksellisesti.
Hankkeessa yhdistyivät elinkeinopolitiikka
sekä koulutus- ja
työllisyyspolitiikka.

neljä miljoonaa markkaa. Kaupunginhallitus hyväksyi Okmetic-paketin muutoksitta.
Kokonaisuus ei ollut päättäjille kuitenkaan läpihuutojuttu. Mitään vastaavaa ei ollut aiemmin tehty.
Jari Sainio:

”

Okmeticin hanke oli meille vaikea syystä, että vastaavaa ei aiemmin ollut
tehty Vantaalla. Toisaalta pelättiin mukaan menoa peläten seurauksia, joita olimme nähneet Karkkilan osalta vuosia aiemmin. Jouko Pöyhönen oli
hankkeen vetäjänä ja sai päättäjät vakuuttuneiksi hankkeesta. Sopimuksen
mukaan laina aika oli lyhyt mitä pidimme hyvänä. Vesihuollon maksutulot
kaupungille olivat hyvät ja merkittävintä oli hankkeen myötä tulleet uudet
työ- ja koulutuspaikat. Vaikea ja jokseenkin riskipitoinen hanke hyväksyttiin lopulta aikana, jolloin Suomessa oli syvä lama ja toivottiin positiivisia
avauksia elinkeinoelämään.

Hanke otettiin nopeasti esille VTK:n hallituksessa. Yhtiö ei asiakirjojen
mukaan ollut osallistunut kaupunginhallitukselle tehdyn esityksen valmisteluun, koska yhtiö sai sille kaavaillusta roolista tiedon vain kolme päivää
ennen kokousta. Toukokuun alussa 1996 VTK:n hallitus totesi, että asiaan
palataan, kunhan Okmetic on tehnyt virallisen investointipäätöksen. Toukokuun lopulla pidetyssä seminaarissa hallitus koki edelleenkin saaneensa
liian vähän tietoa hankkeesta.
Kesäkuun alussa Okmeticin tehdassuunnittelun vetäjä Jukka Suomalainen esitteli VTK:n hallitukselle tehtaan toimintasuunnitelmaa. Sen jälkeen
myös VTK:ssa oltiin valmiit sitoutumaan hankkeeseen.
Pirjo Ala-Kapeen mielestä Okmeticin hankkeessa VTK:n tavoite palvella
yritystoimintaa toteutui hienosti.
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen:

”

Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy perustettiin aikoinaan juuri tällaisia yritystarpeita varten. Toiminta voitiin aluksi aloittaa vuokratiloissa ja myöhem-
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min yrityksen oli mahdollista ostaa tilat. Okmeticin tilatarpeet pystyttiin
tyydyttämään näin alkuvaiheessa erittäin hyvin. VTK oli varmasti yksi merkittävä tekijä, jonka ansiosta Vantaalla Piitie 2:ssa toimii nyt yksi maailman
markkinajohtaja, piikiekkoja valmistava pörssiyhtiö.

Tehtaan rakennustyöt käynnistyivät kesän 1996 aikana. Peruskivi muurattiin syyskuun lopulla. Tuotantolaitos oli valmis marraskuun alussa 1997 ja piikiekkojen tuotanto saattoi alkaa. Uusi tehdas työllisti hieman yli 200 henkilöä.
Rakennustöiden aikana hankkeen rahoitussuunnitelmat hieman muuttuivat. Alun perin VTK:n piti myöntää lainaa hanketta varten kuusi miljoonaa
markkaa. Lainaraha otettiin kuitenkin kokonaan pankista. VTK:n kuuden
miljoonan rahoitus tarvittiin sitä varten, että rakenteilla olevaan kiinteistöön
lisättiin neljäs kerros, jonne sijoitettiin toimistotiloja yhtiön johtoa varten. Yhtiö oli siirtämässä myös pääkonttorinsa Vantaalle.
Yhteistyöhön tuli vain pieni särö, kun Okmeticin ja VTK:n edustajien kesken syntyi erimielisyyttä vuokrasopimuksen kohdasta liittyen pääomavuokran maksamiseen. Lopulta vuoden 1998 lopulla sovittiin, että Okmetic alkaa
maksaa pääomavuokraa marraskuun alussa 2002. Rakennelma rasitti VTK:n
tulosta, koska Okmeticin maksama vuokra kattoi vain vastikekulut. Pääomakulut jäivät kokonaisuudessaan VTK:n harteille. Näin VTK oli yhtiönä myös
osa Okmeticille rakennettua elinkeinopoliittista pakettia.
VTK:n ylimääräiset kustannukset rahoitettiin kaupungin varoin. VTK:n osakepääoma oli vuosikaudet ollut 35,7 miljoonaa markkaa. Lisäkulujen vuoksi
osakepääomaa korotettiin 2,6 miljoonalla markalla ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 1997. Anti suunnattiin Vantaan kaupungille, joka merkitsi
kaikki uudet osakkeet.
Perustamissopimuksen mukaan Okmeticilla oli mahdollisuus lunastaa
VTK:n omistamat kiinteistöyhtiön osakkeet niiden alkuperäisestä pääoma-arvosta. Okmetic käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen syksyllä 2002 ja osti VTK:lta Kiinteistö Oy Piitalot -yhtiön osakkeet neljällä miljoonalla eurolla, mikä
vastasi alkuperäistä 24 miljoonan markan summaa. Okmeticin ja VTK:n välinen lainasopimus jäi vielä voimaan.
Monine kiemuroineen hanke toteutti Markku Niemen mielestä erinomaisesti yhtiön tavoitteita.
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Markku Niemi:

”

Näin toteutui VTK:n ja kaupungin strategia olla hankkeessa mukana alkurakennuttajana ja myydä osuus myöhemmin käyttäjälle. Myynnistä saadut
rahat taas sijoitettaisiin uusiin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Niitä olivat
muun muassa Efore Oyj:n pienteollisuuskiinteistö Rekolassa ja Soliferin tehdas
Koivukylässä.

Paajanen vetovastuuseen
Jari Sainion puheenjohtaja-aika VTK:n johdossa jäi kahteen vuoteen. Vuoden
1996 kunnallisvaalien jälkeen keväällä 1997 VTK sai yhtiökokouksessa uuden puheenjohtajan. Valituksi tuli pitkään kaupungin teknisellä toimialalla
työskennellyt Juhani Paajanen, joka oli siirtynyt kaupungin palveluksesta
YTV:n apulaisjohtajaksi ja toimi VTK:n hallituksen puheenjohtajana aloittaessaan YTV:n yhteistyöjohtajana eli
kuntayhtymän ykkösvirkamiehenä.
Aisaparikseen varapuheenjohtajaksi sosiaalidemokraatti Paajanen sai
Kim Zilliacuksen, pitkäaikaisen Kokoomuksen Vantaan aluejärjestön
sihteerin.
Sainio jatkoi hallituksen rivijäsenenä. Pitkään hallituksessa vaikuttanut
Vasemmistoliittoa edustanut Paula
Tolmunen kuoli heinäkuussa 1998.
Hänen tilalleen valittiin kauan kuntapolitiikassa muun muassa valtuutettuna ja valtuustoryhmänsä puheenjohtajana toiminut Pirkko Sillfors.

Strategia ohjaamaan toimintaa
Sainion kauden alussa yhtiön hallitus oli linjannut VTK:n toiveen, että
yhtiö voisi olla aktiivisesti mukana
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Juhani Paajasen puheenjohtajakaudella VTK
ryhtyi kehittämään
strategiatyötään.

kaupungin kehittämisessä ja että kaupunki osoittaisi sille sopivia hankkeita. Toivottua linjaa päästiin toteuttamaan edellä kuvatussa Okmeticin
hankkeessa.
Paajasen johtama hallitus jatkoi samoilla linjoilla. Elokuussa 1997 pitämässään seminaarissa hallitus pohti yhtiön tulevaisuutta. Paajanen totesi
alustuksessaan, että yhtiö voi hoitaa passiivisesti kiinteistökantaansa tai
toimia aktiivisesti kaupungin esittämin tavoittein osana elinkeinopolitiikka. Hallitus päätyi linjaukseen, että yhtiö jatkaa aktiivisena.
Yhtiöllä olikin 1990-luvun lopulla vireillä useita erilaisia hankkeita, jotka eivät kaikki toteutuneet lainkaan tai sitten toimintamalliksi valikoitui
sellainen, jossa VTK:n apua ei tarvittu. Toteutuneiden sarakkeeseen voitiin merkitä kiinteistön ostot Koivuhaasta ja Tikkurilasta. Kokonaisuutena
vuosituhannen viimeiset vuodet eivät toteuttaneet täysin yhtiön itselleen asettamia strategisia tavoitteita. Toisaalta omistajalta eli kaupungilta
puuttui selkeä konserniajattelu. Sen aika oli 2000-luvulla.
Vuosituhannen vaihduttua VTK sai aivan uudenlaisia hankkeita toteuttavakseen. Merkittävin oli oppimiskeskus POINT Kartanonkoskella.
Lisäksi yhtiö pääsi jälleen mukaan elinkeinopolitiikan kehittämiseen, kun
yhtiö sai rakentaa Pakkalaan Yrityspalvelukeskuksen.
VTK oli Erkki Rantalan puheenjohtajakaudella ryhtynyt pitämään seminaareja, joissa käsiteltiin yhtiön tulevaisuutta. Juhani Paajasen johdolla
seminaarityötä kehitettiin strategiatyöksi. Valmistunutta strategiaa päivitettiin säännöllisin välein.
Vuonna 2002 päivitetty strategia lähti siitä, että VTK:sta kehittyisi pitkällä aikavälillä kaupunkikonserniin kuuluva palvelu-, liike- ja toimistotiloihin erikoistuva omistus- ja hallinnointiyhtiö. Strategia esiteltiin
joulukuun alussa 2002 kaupungin konsernijaostolle.

Strategisena linjauksena oli lisäksi, että yhtiö kiinteät kulut ja oma henkilöstö pidetään mahdollisimman pieninä. Tehokkuutta haettiin hyvällä
yhteistyöllä kaupunkikonsernin parhaita asiantuntijoita hyödyntämällä.
Hallituksen asiantuntemus oli myös huippuluokkaa, mikä lisäsi yhtiön kilpailukykyä.

Juhani Paajanen:
Aloittaessani puheenjohtajana yhtiöllä ei ollut strategiaa. Käynnistimme
määrätietoisen strategiatyön. Arvioimme ja ennakoimme tulevaisuuden kehityskuvia. Tilanne näytti aluksi varsin vakaalta ja laadimme aikataulun,
jonka jälkeen yhtiö olisi ollut velaton.

Kaupungin rooli konserniohjauksessa oli tuolloin puhtaasti rahoituksellinen eli kaupunki kykeni säätelemään asioita yhtiöiden rahoituksen kautta
erityisesti takauspolitiikallaan. Toki jo aikaisemminkin rahoitusjohtaja Reino
Ruuskasen kaudella kaupunki hoiti muun muassa yhtiöiden rahahuoltoa
ja kilpailutti lainoja, mutta yhtiöillä oli tässä suuremmat vapausasteet kuin
nykyään.
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”

Jarkko Leino:

”

Paajasen puheenjohtajakaudella aloitettiin laajempi strategiatyö. Tavoitteena oli alussa nousta jopa koko Vantaan kaupungin ykköstoimijaksi ajatellen
toimitilarakentamista ja -vuokraamista. Yhtiö olisi voinut toimia kaupungin
kohteiden rakentajana ja rakennuttajana, hankkia maaomaisuutta, rakentaa ulkopuolisille, kehittää kaupunkia jne. Tässä tavoitteena oli laajentua
yksityiselle puolelle, saada sieltä tuloja ja maksaa näillä tuloilla toimintaan
otettuja lainoja. Näin olisi voitu osa veronmaksajille koituvista koroista ja
lyhennyksistä maksattaa tällä yksityisellä liiketoiminnalla.

Kaupungin konserniasioista vastaavana apulaiskaupunginjohtajana keväällä 1999 aloittanut Martti Lipponen muistelee VTK:n asemaa vuosituhannen vaihteessa samalla tavalla.
Martti Lipponen:

”

Aloittaessani kaupungin palveluksessa VTK:n toiminta oli ainoastaan operatiivista olemassa olevien kiinteistöjen piirissä tapahtuvaa työskentelyä. Itse
asiassa tuolloin 1999 kaupungissa ei edes ollut konserniajattelua, joten aktiivisesti tulin itse mukaan muun muassa VTK:n toimintaan vasta 2000–2001.

Lipposen mielestä kansainvälisen koulun ja sen ympärille syntyneen oppimiskeskus POINTin rakentaminen ohjasi osaltaan VTK:n strategiaa uusille
urille.
Martti Lipponen:

”

POINT tehtiin VTK:n eli olemassa olevan yhtiön taseeseen, Lumoa varten
perustettiin erillinen yhtiö ja Tikkurilan lukio tehtiin kaupungin omaan taseeseen. Vaihtoehdoista onnistunein oli VTK:n tapa toimia ja siten se toimi
ikään kuin alkulaukauksena sille, että VTK:n strategiaa päätettiin tarkistaa
ja nähdä yhtiöllä rooli kaupungin investointien toteuttamisessa.

VTK:n strategian pohjalta kaupungin konsernihallinto ryhtyi valmistelemaan periaatepäätöstä, jolla Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvaa
kiinteistöomistusta siirrettäisiin VTK:lle. Ajatuksena oli selkiyttää kaupungin omistajapolitiikkaa. VTK:hon suunniteltiin siirrettäväksi rakennettua kiinteistöomaisuutta omistavat yhtiöt pois lukien liikuntalaitokset
ja vuokra-asunnot. Raakamaata omistavat yhtiöt eivät olisi siirron piirissä.
Lisäselvityksiä saatuaan kaupunginhallitus päätti maaliskuun lopussa 2003
käynnistää kaupunkikonserniin kuuluvan kiinteistöomaisuuden osittaisen
siirtämisen VTK:hon. Päätös vietiin myös valtuustolle tiedoksi. Lisäksi konsernijaosto sai tehtäväkseen kartoittaa kiinteistöomaisuudet, joita päätös
koskee ja tuoda asia kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Linjaus tarkoitti VTK:n merkityksen kasvattamista ja toiminnan laajentamista. Syksyllä 2002 hyväksytyssä Vantaan kaupungin vuosien 2003–2006
taloussuunnitelmassa VTK:n toteutettavaksi oli merkitty useita kaupungin
hankkeita, muun muassa kouluja ja päiväkoteja, erityisesti Keski-Vantaalla
Kartanonkoskella ja Ylästössä. Suuri osa hankkeista toteutui aikanaan, mikä
säilytti yhtiöllä aktiivisen toimijan roolin.
Velvoite laatia konsernitilinpäätös sai kaupungit laajemminkin pohtimaan,
miten kaupunkikonsernissa tulisi sovittaa yhteen kuntalain ja osakeyhtiölain
määräykset. Vantaalla ryhdyttiin valmistelemaan kaupungin omistajapolitiikkaa. Vuoden 2000 lopussa työnsä päättänyt valtuusto sai lopputöikseen
käsiteltäväkseen omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset.
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Valtuuston hyväksymän asiakirjan mukaan kaupungin omistamien yhtiöiden omistajapolitiikka ja ohjaus kuuluvat kaupunginhallitukselle, jonka
yhteyteen perustettiin vuonna 2001 erillinen konsernijaosto. Nykyään vastaava toimielin on yleisjaosto. Kaupunginhallitus ja konsernijaosto antoivat
tarvittaessa ohjeita muun muassa kaupungin yhtiöissä kaupunkia edustaville
hallituksen jäsenille.
Markku Niemen mielestä yhteydenpito muuttui kaupungin suuntaan aktiivisemmaksi, kun Martti Lipponen aloitti muun muassa konserniasioista
vastaavana apulaiskaupunginjohtajana vuonna 1999.
Markku Niemi:

”

Tapasimme Lipposen kanssa säännöllisesti, jolloin raportoin hänelle yhtiön
olennaiset tapahtumat. Pidin hyvänä, että VTK:lla oli konserniohjaus käytettävissä. Aikaisemmin yhteydenotto konserniin oli silloin, kun yhtiö tarvitsi
rahoitukseen kaupungin takauksen. Asiaa hoidettiin tuolloin rahoitusjohtaja
Reino Ruuskasen kanssa. Koin työskentelyn Martti Lipposen kanssa hyvänä
ja rakentavana, hän oli hyvä yhteistyökumppani. Lipponen oli usein mukana
asiantuntijana hallituksen kokouksissa. Lipponen oli myös asiantuntijana
kanssani, kun yhtiö hankki kiinteistöt Kielotie 12–14 (KI Oy Krassipuisto) ja
Niittytie 13.

Omistajapolitiikan linjauksilla oli merkitystä myös VTK:n toimintaan. Kaupunki oli aiemminkin tehnyt päätöksiä hankkeista, jotka tulivat VTK:n toteutettavaksi. Mutta VTK oli myös omatoimisesti käynnistänyt joitakin hankkeita
ja ollut mukana kiinteistöjen kehitystyössä. Tähän tuli muutos. Isot periaatteelliset ratkaisut tuli aina jo etukäteen saattaa konsernijaoston käsiteltäväksi.
Juhani Paajasen mielestä muutos oli VTK:n hallituksen kannalta suuri ja
tiedonkulussa oli joskus myös parantamisen varaa.
Juhani Paajanen:

”

Tilanne muuttui radikaalisti kun kaupunginhallitus alkoi antaa yhtiölle hankkeita toteutettaviksi jopa kysymättä yhtiön kantaa. Tehtiin mitä isäntä mää-
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Turvatakseen omien
toimintojensa vuokrasopimusten jatkuminen kaupunki hankki
VTK:n avulla kiinteistöjä niin sanotuilta
omaisuudenhoitoyhtiöiltä 1990-luvun
lopulla. Näin muun
muassa Niittytiellä
sijaitseva kiinteistö
siirtyi useaksi vuodeksi VTK:n omistukseen.

räsi. Hallituksen piirissä jopa vähän kuin vitsinä keskusteltiin, että Vantaan
Sanomat piti lukea tarkkaan, koska sieltä näki nopeimmin, mitä hankkeita
kaupunginhallitus yhtiölle antoi. Näitä olivat muun muassa Okmetic, kansainvälinen koulu ja Leija.

Ostoja omaisuudenhoitoyhtiöiltä
1990-luvun lama ja sen jälkiseuraukset synnyttivät Suomeen uudenlaisia
toimitilojen omistajia. Pankkien käsiin kaatuneiden yhtiöiden toimitiloja ja
kiinteistöjä niputettiin omaisuudenhoitoyhtiöihin, joista tunnetuin oli Arsenal-SSP Oy, joka kauppasi säästöpankkiryhmän luottojen vakuuksina olleita kiinteistöjä ja niiden osakkeita. Omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminta
oli vilkkaimmillaan 1990-luvun lopulla, mutta toiminta jatkui markkinoilla
näkyvänä pitkälle 2000-luvun puolelle.
Vantaan kaupungin kaikki toiminnot eivät olleet omissa tiloissa. Vuokratiloja oli paljon. Osa vuokratiloista sijaitsi kohteissa, joka olivat ajautuneet
omaisuudenhoitoyhtiön haltuun. Realisoinnin yhteydessä oli vaarana, että
kaupungille tärkeät vuokrasopimukset saattaisivat katketa. Kaupungin etuna
oli harkita konsernina kiinteistöjen ostoa, jolloin vuokrasopimusten jatkaminen voitaisiin turvata. Sopivaksi ostajaksi valikoitui VTK.
Toukokuussa 1999 VTK:n hallitus sai samassa kokouksessa pohdittavakseen
kahden kiinteistön hankinnan edellä kuvatuista syistä. Koivuhaassa osoitteessa Niittytie 13 sijaitsi kiinteistö, jossa sijaitsi muun muassa kaupungin paino
ja keskusvarasto. Kiinteistö oli Arsenal-SSP:n omistuksessa ja suunnitelmissa
ollut pakkohuutokauppa uhkasi voimassa olevia vuokrasopimuksia. Kaupunki piti tiloja jatkossakin itselleen sopivina.
Kauppa eteni nopeasti VTK:n hallituksessa. Kesäkuussa VTK päätti tarjota kiinteistöstä 13,2 miljoonaa markkaa. Tätä tarjousta ei toimitettukaan
eteenpäin, koska kaupungilla oli samanaikaisesti vireillä laajempi yhteistyöpaketti Arsenal-SSP:n kanssa. Elokuussa tarjous alennettiin 12,6 miljoonaa
markkaan. Kauppahinta oli selvästi alhaisempi kuin kiinteistölle laskettu
pääoma-arvo.
Kauppa hyväksyttiin VTK:n hallituksessa syyskuussa 1999. Kauppa rahoitettiin lainalla, jolle oli saatu kaupungin takaus. Vuokrattavaa tilaa oli yhteensä 3 600 neliömetriä, josta vain 250 neliötä oli tyhjillään kauppaa tehtäessä.
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Omaisuudenhoitoyhtiöltä VTK:lle ostettiin
myös kiinteistö
osoitteessa Kielotie
14. Osa tiloista on
nykyään kaupungin
käytössä, suurin osa
vuokrattu toimisto- ja
liiketiloiksi.

Toinen toukokuussa 1999 liikkeelle lähtenyt ostohanke oli Hoitokoti Kultarinne Oy:n tilojen hankinta Kiinteistö Oy Krassipuistosta aivan Tikkurilan
keskustassa osoitteesta Kielotie 14. Tässä tapauksessa myyvä omaisuudenhoitoyhtiö oli Osuuspankki Realum. Vantaan kaupunki käytti Hoivakoti Kultarinne Oy:n palveluja. Määräaikainen vuokrasopimus tiloista oli katkolla vuoden 2001 kesäkuun lopussa. Jatkossa ei olisi varmuutta, jos omistaja vaihtuisi.
Kiinteistöä ei ollut alun perin rakennettu hoitokodiksi. Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli rakennusliike Scanran pääkonttori. Scanran
kaaduttua tilat otettiin muuhun käyttöön: hoitokodiksi sekä liike- ja toimistotiloiksi.
Hoitokodin tilat olivat noin neljännes yhtiön osakekannasta. Vähemmistöomistusta yhtiössä pidettiin riskinä ja jatkoneuvotteluissa nousi esille ajatus,
että VTK hankkisi koko kiinteistön itselleen. Marraskuussa toimitusjohtaja
Niemi sai valtuudet neuvotella koko Kiinteistö oy Krassipuiston hankinnasta
hintaan 25 miljoonaa markkaa. Tarjouksen tekemiselle oli saatu myös kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyntä. Myyjien hintapyyntö oli 43
miljoonaa markkaa. Lopulliseksi kauppahinnaksi neuvoteltiin 32 miljoonaa
markkaa, jonka VTK:n hallitus hyväksyi toukokuussa 2001. Tämäkin kauppa
rahoitettiin lainavaroin.
Kiinteistö Oy Krassipuisto fuusioitiin emoyhtiöön vuonna 2004.

POINTin uusi rahoitustapa
Vielä 1980-luvun alussa Keski-Vantaan aluetta Backaksen kartanon ympäristössä oli kaavailtu ennen muuta työpaikka-alueeksi. Vuonna 1992 hyväksytyssä yleiskaavassa Keski-Vantaan kehitys nähtiin toisenlaisena. Backaksen
alue osoitettiin asuntoalueeksi. Kartanonkosken nimen saaneen asuntoalueen
suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voittajaksi selviytyi ruotsalainen työryhmä. Voittaneen työn pohjalta laadittiin asemakaava ja asuntojen
rakentaminen alkoi vuonna 2000. Pakkalan Kartanonkoski oli 2000-luvun alussa Vantaan vahvimmin kasvanut alue. Alue sai jo toteutuksen alkuvaiheessa
palkintoja onnistuneesta ja viihtyisästä kaupunkiympäristöstä.
Asemakaavassa oli luonnollisesti varattu tontteja lähipalveluille ja muille
julkisille rakennuksille. Vantaalla oli jo aiemmin 1990-luvulla tehty päätös
kansainvälisen koulun rakentamisesta. Koulun yhteyteen rakennettaisiin
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Tietolaatikko 3 • Kansainvälinen
koulu sai oman koulutalon
Vantaan kansainvälisen koulun
tausta ulottuu 1990-luvun alkuun,
vaikka itse koulurakennus valmistui vastaa 2000-luvun puolella.
Vantaan oli muuttanut käsityksiään
Keski-Vantaan tulevaisuudesta.
Varasto- ja pienteollisuusalueesta
haluttiin kehittää lentokenttäkaupunki, jossa olisi sekä asuntoja että
runsaasti toimistotyöpaikkoja.
Lentokenttäkaupunkiin liittyen
järjestettiin seminaari, jossa ajatus kunnallisesta kansainvälisestä
nousi esille. Ajatuksena oli, että
kuntaan saataisiin näin muuttamaan ulkomailta kotimaahan palaavia perheitä, joissa olisi tarve
peruskouluun, jossa opetuskieli on
englanti. Sen rinnalle sijoitettaisiin
englanninkielinen päiväkoti.
Silloinen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Markkula antoi tehtävän
kansainvälisen koulun luomiseksi.
Vastaavaa kunnallista koulua ei
muualla Suomessa tuolloin ollut,
joten oppia haettiin ulkomaita

myöten. Kansainvälinen koulu
aloitti ilman omaa koulutaloa
aluksi Viertolan koulussa ja siirtyi
myöhemmin Simonkylään liike- ja
toimistotaloon. Lisäksi Kaivokselan
koulussa annettiin opetusta englannin kielellä.
Oman koulutalon valmistuessa
Kartanonkoskelle kaikki toiminnat

saatiin saman katon alle. Kun Tikkurilan lukioon rakennettiin vielä
kansainvälinen ylioppilastutkinto,
oli polku opiskella englanniksi rakennettu valmiiksi.
Vantaan kansainvälinen koulu
oli Suomen ensimmäinen kansainvälinen koulu, jolle rakennettiin
oma koulutalo.

POINTin suojissa toimivat kansainvälinen koulu ja päiväkoti sekä kirjasto.
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myös sitä tukeva päiväkoti ja kirjasto. Sopiva tontti löytyi Kartanonkoskelta ja hankkeelle varattiin rahaa vuosien 2000–2002 taloussuunnitelmassa 80
miljoonaa markkaa.
Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana Vantaalla työskennellyt Aulis
Pitkälä muistelee, että kansainvälisen koulun rakentaminen oli pitkäjänteisen
ja harkitun työn tulos.
Aulis Pitkälä:

”

Kansainvälisen koulun sijoittaminen Kartanonkoskelle oli osa uuden asuin
alueen toteuttamisen strategiaa. Rakentamisen arveltiin vauhdittuvan,
kun alueelle saadaan kunnallinen koulu. Lentokentän läheisyyden ja
kansainvälisen koulun arveltiin edistävän asunnon hankintaa Kartanonkoskelta. Osin näin tapahtuikin, vaikka kansainvälinen koulu ottaa
oppilaita koko kaupungin alueelta. VTK:n rooli kansainvälisen koulun rakentamisessa oli keskeinen, ja yhtiön kautta opetustoimi pääsi sujuvasti
vaikuttamaan ratkaisuihin. Onnistunutta käytäntöä jatkettiin sittemmin
Kartanonkosken koulun ja Ylästön koulujen rakentamisessa.

Kaupunki lähti jo alun perin siitä, että se ei itse toteuta hanketta, vaan
rahoitukseen haetaan uudenlaisia ratkaisuja. Kaupunginhallitus päätti
toukokuussa 2000, että hanketta viedään eteenpäin kilpailuttamalla kolme
erilaista mallia. Yksi vaihtoehto oli toteuttaa hanke kaupungin omistaman
konserniyhtiön kautta. Ja nimenomaan yhteistyössä VTK:n kanssa. Toisena
vaihtoehtona tutkittiin kohteen vuokrausta kaupunkikonsernin ulkopuoliselta omistajalta. Kolmas vaihtoehto lähti siitä, että toteuttajalle tarjottaisiin rakennusoikeutta vastikkeeksi myös Pakkalan alueen vapaa-ajanpalveluiden toteuttamiseksi. Tämä tarkoitti koulutontilla käyttämättömäksi
jäävän 7 000 kerrosneliömetrin ostamista ja vapaa-ajanpalveluiden toteuttamista tontin osalle. Tässä vaihtoehdossa kouluun ei rakennettaisi omia
liikuntatiloja. Kaikissa tapauksissa urakkakilpailuun osallistuva antaisi
siis kolme erilaista tarjousta.
VTK:n johto ei ollut osallistunut hankkeen alkuvalmisteluun. Niinpä
yhtiön hallitus pystyi kesäkuussa 2000 vain merkitsemään tiedoksi kau-
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POINTin suojissa
toimivat kansainvälinen koulu ja päiväkoti
sekä kirjasto.

punginhallituksen päätöksen. Neuvottelu VTK:n mahdollisuuksista olla
mukana hankkeessa käytiin kuitenkin saman tien. VTK:n mukaantulo oli
siis riippuvainen siitä, minkä vaihtoehdon kaupunki valitsee.
Kansainvälisen koulun rakentaminen oli Vantaan hanke osana PPP-hankkeiden kokonaisuutta, jonka suunnittelua TEKES tuki. PPP tarkoittaa Public-Private-Partnershipia. Espoossa ja Helsingissä oli omat hankkeet.
Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipposen mielestä Vantaan selvitykset
osoittivat, että hankkeet toteuttaminen juuri VTK:n kautta osoittautui kaikkein edullisimmaksi.
Martti Lipponen:

”

Jo tarjousten perusteella kävi ilmi, että perinteinen tapa toteutukselle oli
huomattavasti PPP-hanketta edullisempi. Hankkeen rahoitus järjestyi siten,
että rahoituksen marginaali oli käytännössä 0,0 prosenttia. Lisäksi hanke
valmistui aikataulustaan edellä ja alle sovitun urakkahinnan, mistä syystä
VTK joutui palauttamaan ennenaikaisesti saamaansa rahoitusta.

Urakkatarjouspyynnöt lähetettiin syyskuun lopulla 2000 ja vastausaikaa oli
tammikuun puoliväliin 2001 asti. Aikaa tarvittiin useampi kuukausi, koska
urakka-ohjelma käsitti myös kohteen suunnittelun. Lopulliseen käsittelyyn jäi
neljä tarjousta, joiden pohjalta tekninen lautakunta päätyi huhtikuussa 2001
valitsemaan mallin, jossa hankkeen tilaaja on VTK ja että hankkeen toteuttaa
Skanska Etelä-Suomi Oy. Valitussa mallissa koulun yhteyteen rakennettiin
liikuntatilat.
Hanke lähti ripeästi liikkeelle. Toukokuussa 2001 VTK vuokrasi tontin kaupungilta ja teki kokonaisurakkasopimuksen Skanska Etelä-Suomi Oy:n kanssa.
Veroton kustannusarvio oli yhteensä 90,6 miljoonaa markkaa.
Peruskivi muurattiin syyskuun alussa 2001. Tilaisuuden arvoa kohotti se,
että paikalle oli lupautunut ulkoministeri Erkki Tuomioja. Venäjän presidentti
Vladimir Putinin vierailu sotki suunnitelma ja ministeriä edusti tilaisuudessa
ministeriön virkamies. Harjannostajaiset olivat maaliskuun alussa 2002. Viralliset vihkiäiset järjestettiin 21.3.2003. Kohde oli valmistunut jo edellisvuoden
lokakuussa. Kaupunki vuokrasi koko kiinteistön 1.11.2002 lukien.
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Ympäristökeskus
Leijan kupeeseen VTK
toteutti yrityspalvelukeskuksen.

Kansainvälinen koulu, päiväkoti ja kirjasto samassa rakennuksessa olivat
uudenlainen kokonaisuus Vantaalla. Niinpä Tikkurilan aluetoimikunta,
jonka toimialueeseen Pakkala tuolloin kuului, päätti järjestää nimikilpailun.
Idea sai suuren suosion, sillä toimikunta sai peräti 843 ehdotusta. Niistä
voittajaksi seuloutui POINT, joka tarkoittaa Pakkalan opetus ja informaatiotaloa. Ehdotuksen teki VTK:n hallituksen pöytäkirjan mukaan perhe
Bondarew Vantaalta.
Kansainvälinen koulu poiki useita tutustumiskäyntejä uusiin tiloihin.
Yksi vierailijoista oli toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes. Markku Niemelle on jäänyt elävästi mieleen, kun hän esitteli koulua ministerille.
Markku Niemi:

”

Olin esittelemässä koulun liikuntasalia, jossa yhdellä seinällä on peili ja
balettitanko. Ministeri housuasussaan nosti jalkansa kevyesti balettitangon päälle, siinä meillä jäykillä isännillä oli mallia miten notkea voi olla
aikuisiässäkin.

Yrityspalvelukeskus Pakkalaan
Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö Kiinteistö Oy Kehäportti oli
toteuttanut Pakkalaan Ympäristökeskus Leijan. Kohteelle oli saatu valtion
apua ja tilat valmistuivat vuonna 2001. Tarkoituksena oli, että kohdetta
laajennettaisiin yrityksiä palvelevalla keskuksella, jolla oli englanninkielinen hankenimi Business Information Centre. Kaupunginhallitus oli helmikuussa antanut Kiinteistö Oy Kehäportin tehtäväksi ryhtyä suunnittelemaan hanketta. Hanke olisi toteutettu lainavaroin, mikä olisi edellyttänyt
valtuuston takauspäätöstä.
Kaupungin yrityspalveluyksikkö oli keväästä 2002 lähtien neuvotellut eri
tahojen kanssa sijoittumisesta uuteen keskukseen. Mukaan olivat tulossa
kaupungin omista toiminnoista yritysneuvonta ja matkailu. Lisäksi esivuokrasopimuksia olivat tehneet muun muassa Vantaan Yrittäjät ry, Vantaan kauppakamariosasto, Vantaan Uusyrityskeskus ry ja ympäristöalan
verkosto-organisaatio Green Net Finland ry.
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Metsikköpolun päiväkoti Martinlaaksossa
on yksi kolmesta
päiväkodista, joiden
kiinteistöt VTK osti
syksyllä 2003.

Syksyllä 2002 kaupunki tuli toisiin ajatuksiin hankkeen toteutustavasta.
Koska ykkösvaiheen toteutukseen oli saatu valtionapua, oli epäselvää, vaarantuisiko tämä etu hanketta laajennettaessa. Koska Kiinteistö Oy Kehäportti
ei ollut saanut vastausta verotuskohteluun, päätti kaupunginhallitus marraskuussa, että hankkeen toteuttaminen annettaisiin VTK:n hoidettavaksi.
Lisäperusteluna oli rahoitus. VTK oli samaan aikaan saanut tililleen kauppahinnan Okmeticin kiinteistökaupasta. Varoja voitaisiin käyttää vireillä olevaan hankkeeseen, jonka uudeksi nimeksi vahvistettiin Yrityspalvelukeskus.
Kaupungin näkökulmasta tarve hakea valtuustolta takausta pienenisi neljään miljoonaan euroon, koska VTK voisi käynnistää työn omilla varoillaan.
Hankkeen kustannusarvio oli 5,4 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto teki
myönteisen takauspäätöksen joulukuussa 2002.
VTK:n hallitus merkitsi joulukuussa 2002 tiedoksi kaupungin päätökset ja
ryhtyi valmistelemaan hankkeen toteutusta. Tammikuussa 2003 ryhdyttiin
sopimaan Kiinteistö Oy Kehäportin tekemien sopimusten siirtoa VTK:lle ja
helmikuussa 2003 hyväksyttiin ensimmäiset urakat.
Hanke eteni ripeästi. Rakennustyöt alkoivat maaliskuun alussa 2003 ja
samassa kuussa VTK vuokrasi tontin kaupungilta. Tilojen vuokraus sujui
aiempien suunnitelmien mukaisesti ja lopulliset vuokrasopimukset solmittiin kesäkuussa 2003. Harjannostajaisia vietettiin 18.12.2003. Kohde valmistui täysin aikataulun mukaisesti ja otettiin vastaan helmikuun lopulla 2004.
Vuokralaiset pääsivät muuttamaan tiloihin 1.3.2004 lukien.

Pienteollisuustalo Rekolasta
Elinkeinopolitiikka oli näkökulmana myös syksyllä 2002, kun VTK pohti Efore Oy:n tarjousta hankkia yhtiön omistama pienteollisuustalo Rekolan Joukontieltä. Tarjottu kohde käsitti vuonna 1927 valmistuneen rakennuksen, joka
toimi toimisto- ja ruokalarakennuksena. Sen viereen oli vuosina 1970–1988
rakennettu yksikerroksista tuotanto- ja varastotilaa lähes 2 000 neliömetriä.
VTK kiinnostui kohteesta, koska pienteollisuustilojen hankinta oli kirjattu
osaksi yhtiön strategiaa. Neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuonna 2003
ja maaliskuussa VTK:n hallitus päätti kaupasta. Kauppahinnaksi sovittiin
1,0 miljoonaa markkaa. Kaupanteon yhteydessä todettiin, että tontilla on
käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 700 kerrosneliömetriä.
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Tietolaatikko 4 • Pihkalan talo
Eforen kauppaan kuulunut toimistorakennus ei ole mikä tahansa
rakennus Vantaalla. Kyse on alkujaan asuinrakennuksesta, joka on
myöhemmin muutettu toimistokäyttöön. Talo tunnetaan nimellä
’Pihkalan talo’. Talon rakennutti
omana aikanaan paljon kuuluisuutta saanut Martti Pihkala.
Martti Pihkala osti vuonna 1922
Rekolasta kaksi pientilaa ja ryhtyi
viljelemään niitä. Kun uusklassista
tyyliä edustava uusi päärakennus
valmistui vuonna 1928, Pihkala

muutti perheineen vakituisesti Rekolaan asumaan. Vuosina
1925−1926 Martti Pihkala hankki
veljensä Lauri ”Tahko” Pihkalan
kanssa lisäalueita muun muassa
Keravanjoen itäpuolelta. Martti Pihkala oli 1960-luvun alkuun
asti tärkeä vaikuttaja kylässä.
Pihkala on jäänyt Suomen historiaan muun muassa teollisuuden
ylläpitämän lakonmurtojärjestön
Vientirauhan eli ”Pihkalan kaartin” johtajana.
Rekolassa syntyneen Ritva Sal-

Uusklassismia edustava Pihkalan talo on lajissaan harvinainen Vantaalla.
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men mukaan Pihkala käyttäytyi
kylällä kuin olisi ollut ”patruuna”.
”Pihkala tunsi useimmat ihmiset
ja keskusteli heidän kansaan kylällä liikkuessaan. Hän lahjoitti
maistaan Rekolalle urheilukentän, joka minun lapsuudessani
ja varhaisnuoruudessani oli vielä
vaatimaton. Talo oli komea. Jokirannassa oli perheen sauna ja kylän pojat saivat sanallista kyytiä,
kun kävivät hyppimässä saunan
takana olevasta koivusta jokeen,
samanaikaisesti kun Pihkala oli
perheineen kylpemässä.”
Vuonna 1969 rakennuksen
käyttötarkoitus muuttui, kun
päärakennus peruskorjattiin tilan ostaneen teollisuuslaitoksen
konttori- ja sosiaalitiloiksi. Samassa yhteydessä päärakennukseen
kiinni rakennettiin yksikerroksinen teollisuussiipi. Voimassa
olevassa asemakaavassa päärakennus on osa teollisuustonttia.
Kaupungin suunnitelmissa on
tulevissa kaavoissa suojella päärakennus.

Kauppaa tehtäessä tilat olivat enää osittain Efore Oyj:n käytössä. Yhtiön
tarkoituksena oli kokonaan vapautua tilojen käytöstä vuoden 2003 loppuun
mennessä. VTK:n oli siis löydettävä tiloihin uusia vuokralaisia. Elokuussa tiloista oli edelleen kolmannes Eforen käytössä, kolmannes oli saatu vuokratuksi muille yrityksille ja kolmanneksesta olivat vuokrausneuvottelut käynnissä.

Päiväkoteja kaupungin tytäryhtiöltä
Syksyllä 2003 VTK:ta tarvittiin kaupunkikonsernin päiväkotien omistusjärjestelyissä. Kaupungin omistama Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy (VKV Oy) oli
aikoinaan 1980-luvun lopulla toteuttanut nopeassa tahdissa 10 päiväkotia
turvamaan sen, että kaupunki selviytyy uuden päivähoitolain velvoitteista. Osa päiväkodeista oli siirtynyt kaupungin omistukseen, kun kaupunki
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Päärakennukseen kiinni
suunniteltiin teollisuustiloja
1960-luvun lopulla. Kiinteistö siirtyi VTK:n omistukseen vuonna 2003.

huoneisto, niin sanottu Sanoman päiväkoti, josta yhtiö oli luopumassa. VTK
vuokrasi tilat kaupungille, joka kehitti niistä venäjänkielisen päiväkodin.

Uusi johtokaksikko – Koivunoksa ja Kontturi
Keväällä 2003 tapahtui muutoksia hallituksen johdossa. Puheenjohtaja Juhani
Paajanen valittiin vuoden 2003 alussa Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi
Erkki Rantalan irtisanouduttua tehtävästä kesken toimikauden. Paajasen toimikausi alkoi 1.8.2003. Kevään 2003 yhtiökokouksessa uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin kaupungin pitkäaikainen asuntotoimen johtaja
Risto Koivunoksa. Myös Koivunoksa edusti sosiaalidemokraatteja. Kokoomuksen Kim Zilliacus jatkoi varapuheenjohtajana.
VTK:lle kaavailtu uudenlainen rooli sai yhtiön uuden hallituksen pohtimaan yhtiön organisaatiota ja henkilöstön riittävyyttä vastaamaan uusiin
haasteisiin. Syksyllä 2003 päädyttiin ajatukseen, että yhtiön johtoa on vahvistettava. Toimitusjohtajan tulisi keskittyä talouteen ja juridiikkaan. Kiinteistöjohtajan vastuulla olisivat rakennuttaminen ja isännöinti.
Tammikuun alussa 2004 hallitus päätti uudesta organisaatiosta. Hallitus
linjasi, että jatkossa toimitusjohtajan tehtävä edellyttää sopivaa korkeakoulututkintoa ja kiinteistöalan työkokemusta. Risto Koivunoksan mukaan evästys
tähän suuntaan annettiin kaupungin taholta. Linjaus tarkoitti, että toimitusjohtaja vaihtuisi, sillä toimitusjohtajan tehtävää pitkään hoitaneelle Markku
Niemellä ei ollut vaadittua koulutusta. Henkilökuntaa päätettiin vahvistaa
myös uudella kirjanpitotaitoisella henkilöllä. Kummatkin tehtävät laitettiin
ulkoiseen hakuun.
Hakuilmoituksessa korostettiin hyväksytyn strategian mukaisesti VTK:n
laajentuvaa toimintaa.
Jokiuoman päiväkoti
sijaitsee Vihertien varrella
Martinlaaksossa.

sai hankintaan valtionosuutta. Kolme päiväkotikiinteistöä oli edelleen VKV
Oy:n hallinnassa.
Syyskuussa 2003 VTK ryhtyi neuvottelemaan kohteiden hankinnasta. Kaupoista päätettiin lokakuussa. VTK:n omistukseen siirtyivät päiväkodit Kukinkujalta ja Vihertieltä Martinlaaksosta sekä Korpikontiontieltä Leppäkorvesta.
Kaupunki ei olisi enää saanut hankintaan valtionosuutta, siksi VTK hankki
kohteet ja kaupunki vuokrasi päiväkodit.
Samassa yhteydessä Martinlaakson Laajaniitynkujalta ostettiin päiväkoti-
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Risto Koivunoksa:

”

Hakuilmoituksessa helmikuussa 2004 todettiin yhtiön toiminnan olevan
voimakkaassa kehitysvaiheessa, koska Vantaan kaupunki keskittää siihen omaa toimitilatuotantoansa ja -omistustansa. Kiinteistökannan huomattavasti lisääntyessä nykyisen toimitusjohtajan kerrottiin keskittyvän
kiinteistöjohtajan tehtäviin. Uudelta toimitusjohtajalta edellytettiin sovel-
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Risto Koivunoksan puheenjohtajakaudella VTK toteutti
useita kaupungin hankkeita:
peruskouluja, lisätiloja
ammattioppilaitos Varialle
ja päiväkodin.

tuvaa korkeakoulututkintoa,
johtamiskokemusta ja perehtyneisyyttä kiinteistöalaan.
Lisäksi toivottiin aitoa yrittäjähenkisyyttä, innovatiivisuutta,
yhteistyökykyä ja monipuolista
kielitaitoa.

VTK:n toimitusjohtajuus kiinnosti, sillä määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 30.
Seitsemän hakijaa kutsuttiin
haastatteluihin, joiden pohjalta
neljästä hakijasta teetettiin henkilöarviointi. Toukokuun alussa
2004 uudeksi toimitusjohtajaksi
valittiin diplomi-insinööri Kari
Kontturi, joka aloitti tehtävässä lähes saman tien 1.6.2004.
Markku Niemi jatkoi yhtiössä

Kari Kontturi toimi yhtiön
toimitusjohtaja kesästä
2004 lokakuun
alkuun 2009.

Parkkinen puolestaan jätti yhtiön elokuussa 2001. Uutena
taloussihteerinä aloitti Marju
Hiltunen 1.10.2001. Avoinna
olleessa kirjanpitäjän tehtävässä aloitti hutikuussa 2004 Arja
Aaltonen.

Tulos paranee

Toimistohenkilökunnassa oli jo aiemmin tapahtunut muutoksia. Airi Rajala oli jäänyt osa-aikaeläkkeelle elokuussa 2000. Toimistosihteeri Martta

VTK oli selviytynyt 1990-luvun alun lamasta onnistuneesti. Yhtiö toteutti tasaisesti
kaupunkia tukevia hankkeita, mutta yhtiötä kasvatettiin
maltillisesti, koska osa valmistuneista kiinteistöistä myytiin
kaupungille ja Okmetic lunasti tehdaskiinteistön itselleen.
Liikevaihto oli 21,8 miljoonaa
markkaa vuonna 1996 ja nousi
5,6 miljoonaan euroon vuonna 2003.
Kohteiden myynnistä kertyneitä varoja voitiin sijoittaa uusiin hankkeisiin ja yhtiön velka lisääntyi hallitusti. Pitkäaikaisen velan määrä oli vuonna 1996 143 miljoonaa markkaa ja vuoden 2003 päättyessä 33 miljoonaa
euroa. Kansantalouden toipuminen lamasta alensi korkotasoa. Siitä hyötyi
myös VTK. Vuonna 1996 korkokulut olivat enää 6,9 miljoonaa markkaa ja
vuonna 2003 1,3 miljoonaa euroa, vaikka velat olivat lisääntyneet kolmanneksella.
Myönteinen korkokehitys heijastui myös yhtiön tulokseen. Vuosien 1994
nollatuloksen ja vuoden 1995 pienen tappion jälkeen tulos nousi 3,2 miljoonaan markkaan vuonna 1998. Tulos säilyi vuosittain vakaana ja oli 0,7
miljoonaa euroa vuonna 2003. Kun poistot olivat vuonna 2003 nousseet 1,5
miljoonaan euroon, jäi kassaan rahaa myös lyhentää velkoja. Yhtiön oma
pääoma nousi 9,8 miljoonaa euroon.

96

97

kiinteistöjohtajana.
Toimitusjohtajaksi valittu Kari Kontturi tunsi Vantaata jo ennestään.
Kari Kontturi:

”

Toimin Oy Alfred A. Palmberg Ab:n Helsingin yksikössä projektipäällikkönä
ja viimeiset vuodet käytännössä markkinointi- ja kiinteistökehitystehtävissä. Tunsin tehtävän ansiosta Vantaata melko hyvin, joten tuntui helpolta
asettua kyseiseen tehtävään. Sattui myös niin, että tunsin Kim Zilliacuksen,
joka istui silloin VTK:n hallituksessa ja hän sai minut vakuuttuneeksi, että
hakea kannattaa. Toki tehtävä myös sopi omiin urakehitystavoitteisiini.

6

P

Nopean
kasvun vuodet

OINT-rakennushankkeen jälkeen yhtiö sai useita erilaisia hankkeita toteutettavakseen hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa vahvistetun strategian
mukaisesti. Nopeita kasvun vuosia kertyi puolisen tusinaa. Tilanne alkoi vähitellen muuttua, kun kaupungin tilakeskuksen liikelaitos muuttui itsenäiseksi toimialaksi vuonna 2008. Sitä ennen yhtiöllä oli tärkeä rooli muun muassa
koulu- ja päiväkotitilojen rakentamisessa Keski-Vantaalla, ammatillisen koulutuksen lisätilojen rakentamisessa sekä sosiaali- ja terveysaseman saamisessa
Havukoskelle.
Yhtiö oli vahvasti mukana myös elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Niistä
sai paljon julkisuutta niin sanottu Vivamus-hanke. Tarkoituksena oli toteuttaa
Pakkalan alueelle monipuolinen hyvinvointikeskus. Hanketta käsiteltiin VTK:n hallituksessa ensimmäisen kerran vuoden 2005 alussa. VTK olisi vastannut hankkeen rakennuttamisesta. Hankkeeseen kiinnitettiin projektinjohtaja ja
suunnitelmat olivat syksyllä 2008 varsin pitkällä, mutta rahoitusalan Yhdysvalloista alkanut ja kaikkiin talouksiin heijastunut talouskriisi pysäytti hankkeen
ja kaupunki luopui siitä vuoden 2009 aikana.

Nimi lyhenee
Toimitusjohtajavaihdoksen jälkeen hallitus jatkoi yhtiön tulevaisuuden organisaation pohdintaa. Johtavana ajatuksena oli jakaa yhtiö kahteen liiketoimintayksikköön. Toisessa olisivat olleet julkisen palvelun käytössä olevat kiinteistöt
ja toisessa muut. VTK-emo olisi hoitanut hallinnon ja henkilöstön.
VTK:n yhtiöjärjestelyjä valmisteltiin useassa hallituksen kokouksessa vuoden
2005 aikana. Tarkoituksena oli käsitellä esitykset kevään 2006 yhtiökokouksessa. Pitkälle valmisteltuja esityksiä ei kuitenkaan koskaan viety yhtiökokoukseen
ja yhtiö jatkoi toimintaansa entisellä tavalla. VTK pyrki toteuttamaan yhtiörakenteen muutokset veroneutraalisti, mutta se osoittautui mahdottomaksi.
Lopullisesti organisaatiomuutoksista luovuttiin syksyllä 2007.
Risto Koivunoksa:

”

Kari Kontturi totesi VTK:n olevan kiinteistöyhtiömallisena toiminnaltaan ja rakenteeltaan vanhojen, historiallisten ratkaisujen leimaama. Yhtiön kiinteistökanta oli lähes kokonaan suoraan emoyhtiön taseessa.
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Kartanonkosken koulu
toteutettiin samalla tavalla
kuin kansainvälinen koulu:
VTK toteutti hankkeen ja
kaupunki vuokrasi koko
koulun tilat VTK:lta.

Ongelmiksi muutosprosessissa muodostuivat varainsiirtovero sekä valtionosuuksien siirto ja riski niiden palauttamisesta. Kaavailtuun yhtiörakenteen
järjestelemiseen oli tarkoitus päästä veroneutraalisti. Yhtiön rakenne ei ollut
EU:n julkista tukea koskevien säännösten mukainen, mutta käytännössä siihen
pääseminen ilman varainsiirtoverovaikutusta ei ollut mahdollista.
Summa summarum. Kaavailtu järjestely näytti muodostuvan juridisesti ja
verotuksellisesti hankalaksi ja kalliiksi.
Kari Kontturi:
Vantaan Teollisuuskiinteistöjen asemesta ryhdyttiin
käyttämään aputoiminimeä
VTK Kiinteistöt vuonna
2005. Samalla yhtiö sai uuden logon. Virallinenkin nimi
muutettiin VTK kiinteistöt
Oy:ksi vuonna 2008.

”

Kiinteistöjen varainsiirtoveron maksaminen kiinteistömassan siirroista tuntui
hiertävän. Haimme ratkaisuja, joilla vero olisi ollut mahdollista välttää, mutta
siihenkin liittyi pientä riskiä koska järjestely olisi ollut melko mutkikas ja kestänyt pari vuotta. Mahdollisia hyötyjä ei ehkä nähty riittävinä muutoksesta
aiheutuvien kustannusten ja riskien rinnalla.

Oppimiskeskus POINT oli valmistunut kouluineen ja muine palveluineen loppuvuonna 2002 Kartanonkoskelle. Nopeasti kasvanut uusi ja suosittu asuinalue tarvitsi myös omat koulutilat. Kartanonkoskella toteutustavaksi valittiin
yhtenäiskoulu, jossa ala-asteen ja yläasteen tilat ovat samassa rakennuksessa.

Kartanonkosken yhtenäiskoulun tontti sijaitsee Tilkuntien varrella Tammistoon johtavan joukkoliikennekadun varrella aivan viher- ja urheilualueiden
vieressä.
VTK:n hallitus käsitteli hanketta ensimmäisen kerran maaliskuussa 2004.
Kaupungin talousarvion mukaan VTK toteuttaisi hankkeen, johon tarvittaisiin
20 miljoonan euron takaus kaupunginvaltuustolta. Esitys takauksesta oli tehty
jo maaliskuun alussa kaupunginhallituksessa. Koulun rakennuskustannukset
olisivat 17,6 miljoonaa euroa.
Kaupunki kilpailutti loppukeväästä 2005 urakoitsijan. Voittajaksi selviytyi
YIT Oy. Sen jälkeen hanke siirtyi VTK:n hoidettavaksi. Edessä olivat neuvottelut
tonttimaan vuokraamisesta sekä sopimuksen valmistelu rakennettavan kiinteistön vuokraamisesta kaupungille. Koulu vuokrattiin kaupungille 25 vuodeksi.
VTK oli vuokrannut aiemmin valmistuneen kansainvälisen koulun tontin. Jatkoneuvotteluissa päädyttiin siihen, että tällä kertaa VTK osti Kartanonkosken
koulutontin kaupungilta 1,1 miljoonalla eurolla.
Ajatuksena oli aluksi, että koululle vuokrattaisiin vain perusopetuksessa tarvittavat tilat. VTK olisi jättänyt itselleen edelleen vuokrattaviksi muun muassa
auditorion ja saisi myös iltatoiminnasta kertyvät tulot. Koulu halusi kuitenkin
pitää tilat laajemmin omassa käytössään. Hylätty malli olisikin poikennut muiden koulujen käytännöstä ulkopuolisen käytön suhteen.
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Pohdinnassa oli myös yhtiön nimen muuttaminen. Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy oli nimenä pitkä eikä kuvannut enää oikein yhtiön toimintaa. Nimi
oli jopa harhaanjohtava ja sen käyttö internet-maailmassa koettiin vaikeaksi.
Nimenmuutoksen valmistelu aloitettiin syksyllä 2004. Rinnan yhtiöjärjestelyjen
kanssa VTK:n hallitus päätti kesällä 2005 hakea kolmea aputoiminimeä VTK
Kiinteistöt, VTK Yritykset ja VTK Julkistilat. Pelkkä lyhenne, esimerkiksi VTK
Oy, ei voisi olla yhtiön nimenä. Aputoiminimet rekisteröitiin elokuussa 2005 ja
niistä otettiin VTK Kiinteistöt käyttöön julkisessa viestinnässä. Virallista nimeä
käytettäisiin vain pakottavissa tilanteissa. Lisäksi päätettiin uusia yhtiön graafinen ilme. VTK Kiinteistöjen logo hyväksyttiin vuoden 2005 lopulla.
Kevään 2008 yhtiökokouksessa päätettiin, että aputoiminimi VTK Kiinteistöt
Oy otetaan yhtiön uudeksi nimeksi ja vanha nimi jää aputoiminimeksi.

Kouluasiat kuntoon Kartanonkoskella

Kartanonkosken koulun
arkkitehti Tomi Perko
arkkitehtitoimisto Perko
Oy:stä ja kohteen vastaava
työnjohtaja Kari Raitanen
YIT Rakennus Oy:stä
seuraavat kun sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Aulis Pitkälä
muuraa koulun peruskiveä
lokakuussa 2004.

Kartanonkosken
koulun suojissa on
tiloja myös kuvataidekoululla ja
musiikkiopistolla.

Rakennustyöt etenivät ripeästi ja työ vastaanotettiin YIT:ltä joulun alla 2005.
Vuokrakausi alkoi vuoden 2006 alussa ja opetus uudessa koulussa saattoi alkaa.
Kouluun arvioitiin sijoittuvan 450 alakoulun ja 300 yläkoulun oppilasta. Lisäksi
koulun yhteyteen valmistui 100-paikkainen päiväkoti. Tiloja saivat myös hammashoitola, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto.

Valitus viivästytti Ylästön koulua
Koulun rakentaminen Ylästöön käynnistyi samaan aikaan kuin Kartanonkosken koulun. Koulutontti sijaitsee Ylästön keskustassa Ollaksentien varrella. Tontilla toimi väliaikainen koulurakennus ennen varsinaisen koulun rakentamista.
Ylästön koulu lukeutui niihin hankkeisiin, jotka valtuusto oli syksyllä 2002
päättänyt ohjata VTK:n toteutettavaksi.
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VTK rakennutti Ylästöön sekä ala-asteen
koulun että Isonmännyn päiväkodin.
Tilat on vuokrattu
kokonaisuudessaan
kaupungille.

Ylästön koulu oli suunniteltu rakennettavaksi kahdessa vaiheessa. Kaupungin tilakeskus käynnisti hankkeen ensimmäisen vaiheen kilpailutuksen keväällä 2004 niin sanotulla ranskalaisella mallilla. Suunnitelman mukaan VTK rakentaisi kohteen ja vuokraisi koulun kaupungille. Toisin kuin Kartanonkosken
tapauksessa kaupunki vuokrasi tontin VTK:lle.
Ykkösvaiheen kustannusarvio oli verottomana 10,2 miljoonaa euroa. VTK
tarvitsi kohteen toteuttamiseen lainaa, jolle saatiin kaupunginvaltuustolta takaus toukokuussa 2004 osana laajempaa noin 60 miljoonan euron takauspottia.
Urakkakilpailu ratkaistiin kaupungin puolella elokuussa 2004, mutta VTK
ei syksyllä päässyt toteuttamaan rakennushanketta. Viivästys aiheutui markkinatuomioistuimeen tehdystä valituksesta, jonka arveltiin siirtävän kohteen
käynnistymistä kahdesta kolmeen vuotta.
Käytännössä valitus pysäytti hankkeen. VTK:n hallitus oli omalta osaltaan
jo syyskuun alussa 2004 tehnyt Ylästön koulusta rakentamispäätöksen, mutta
se peruttiin myöhemmin syksyllä.
Arviot hankkeen viivästymisestä osuivat oikeaan. Koulun ykkösvaiheen
suunnittelu käynnistyi uudelleen keväällä 2006 ja urakkakilpailu päättyi helmikuussa 2007. Maaliskuussa VTK:n hallitus päätti hyväksyä rakentamista
koskevan sopimuksen Rakennus-Gemini Oy:n kanssa. Rakennustyöt viivästyivät huomattavasti ja koulutyö pääsi alkamaan Ylästön uudessa koulussa
elokuussa 2008.
VTK toteutti koulun kanssa samaan aikaan Ylästöön myös yhden päiväkodin.
Isonmännyn päiväkodista tehtiin rakentamispäätös tammikuussa 2007. Kustannusarvio verottomana oli 2,5 miljoonaa euroa. Tontti vuokrattiin kaupungilta
ja päiväkoti vuokrattiin kaupungille. Rakennustyöt valmistuivat vuoden 2007
lopulla ja toimina uudessa päiväkodissa alkoi tammikuun puolivälissä 2008.

Oppilaitos terveysasemaksi
VTK:n Karsikkokujalle Havukoskelle valmistunut kiinteistö oli suunniteltu
ensisijaisesti oppilaitosten käyttöön. 2000-luvun alussa vuokralla oli edelleen
Suomen Kosmetologiyhdistys. Toisena oppilaitosvuokralaisena oli Laurea ammattikorkeakoulu. Kosmetologien koulutustilat olivat vapautuneet joulukuun
alussa 2002. Tilat olivat pitkään tyhjillään. Laurean suunnitelmissa oli puolestaan muuttaa kesällä 2005 omaan toimitaloon Tikkurilassa.
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Ammatilliseksi oppilaitokseksi alun perin rakennettu
Karsikkokujan kiinteistö
Havukoskella muutettiin
peruskorjauksella
Koivukylän sosiaali- ja
terveysasemaksi.

VTK:n hallitus kääntyikin heti keväällä 2003 kaupungin puoleen ja pyysi
selvitystä Karsikkokujan käyttötarpeista. Asian käsittely venyi seuraavaan
syksyyn. Joulukuussa kaupunginhallituksen konsernijaosto linjasi, että yhtiö
pidättäytyy ratkaisujen tekemisestä, ennen kuin Karsikkokujan kiinteistön mahdollinen käyttö kaupungin sosiaali- ja terveystoimen käyttöön on selvitetty.
Kaupunki halusi tutkia, olisiko mahdollista koota hajallaan olevat Koivukylän
suuralueen sosiaali- ja terveyspalvelut suurelta osin yhden katon alle. Selvityksen luvattiin valmistuvan maaliskuun loppuun 2004 mennessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toukokuussa suunnitelman, että sosiaali- ja terveysasema sijoitettaisiin kiinteistön osaan Karsikkokuja 15. Uuteen
Koivukylän sosiaali- ja terveysasemaan sijoitettaisiin muun muassa Rekolan
terveysasema, suun terveydenhuollon hoitoyksikkö, Koivukylän neuvola, fysio- ja toimintaterapia sekä hallintotiloja.
Hanke ei aluksi edennyt kaupunginhallituksen konsernijaostossa, koska
hankkeelta puuttui rahoitus. VTK pystyi tekemään vuokratarjouksen vasta joulukuussa 2004. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankkeen toistamiseen
tammikuussa 2005, samoin tilakeskuksen lautakunta, jonka vastuulla oli kau-
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pungin tarvitsemien toimitilojen rakennuttaminen ja hallinnointi. Kevät 2005
kului edelleen hankkeen suunnittelussa. Kesäkuun alussa VTK haki kaupungin takausta 11 miljoonan euron kustannuksiin. Tämän jälkeen tilakeskuksen
lautakunta päätti tilojen vuorauksesta sosiaali- ja terveysasemaksi.
Syksyllä 2005 hanke uhkasi keskeytyä, koska takauksen käsittely takkusi
kaupunginhallituksessa. Kahden pöydällepanon jälkeen takausesitys tehtiin
valtuustolle, joka päätti takauksesta lokakuussa 2005.
Lähes kolmen vuoden suunnittelun jälkeen päästiin lopulta muutostöihin,
joka alkoivat vuoden 2006 alkupuolella. Muutostyöt tehtiin ripeästi, sillä uusi
sosiaali- ja terveysasema aloitti virallisesti vuoden 2007 alussa, vaikka työtä
ei ollut otettu vielä vastaan.
Sosiaali- ja terveysaseman kiinteistön autopaikat sijaitsivat naapuritontilla
Karsikkokuja 15, johon ryhdyttiin suunnittelemaan vanhusten palvelutaloa.
Ajatus ratkaistiin siten, että VTK:n aikoinaan vuokraamasta maa-alasta erotettiin palvelutalon tarvitsema alue. Korvaavat autopaikat oli rakennettava
ennen palvelutalon rakennustyön aloittaista. Sosiaali- ja terveysaseman ja tulevan palvelutalon väliin toteutettiin pysäköintilaitos, jonka kustannusarvio
oli 3 miljoonaa euroa. Kilpailutus käynnistyi syksyllä 2008 ja 175 parkkipaikkaa valmistuivat aivan vuoden 2009 lopulla. Karsikkoparkin nimen saanut
pysäköintilaitos jäi VTK:n omistukseen ja autopaikat vuokrattiin Vantaan
kaupungille.

Niittytiestä luovutaan
Kuten yhtiön historia on jo osoittanut, yhtiön tavoitteena ei ollut omistaa kaikkia kohteita pysyvästi. Niittytien kiinteistö oli hankittu vuonna 1999. Vuoden
2006 aikana linjattiin, että yhtiö on valmis luopumaan kiinteistöstä. Ensimmäinen esisopimus hyväksyttiin elokuussa hintaan 3,2 miljoonaa euroa. Lopullista
kauppaa ei kuitenkaan syntynyt. Ostotarjouksia kerättiin kilpailulla vuoden
2007 alussa. Tarjousten paremmuuteen vaikutti muun muassa se, kuinka
kauan kaupunki tarvitsee vuokraamiaan tiloja. Niittytiellä toimi kaupungin
materiaalikeskus ja kaupungin paino. VTK lähti omissa suunnitelmissaan
siitä, että kaupungin tilat vapautuisivat viimeistään elokuun lopussa 2008.
Helmikuussa 2007 hallitus antoi toimitusjohtajalle valtuudet tehdä kaupat
hintaan 3,3 miljoonaa euroa. Maaliskuussa saatiin kuitenkin vielä parempi
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Tikkurilan ammattikoulu oli Vantaan
ensimmäinen ammattioppilaitos. Nykyisin
se on osa Variaa. VTK
toteutti Varian lisärakennuksen Tennistielle
vuonna 2006.

tarjous ja Niittytie 13 myytiin Geraton Oy:lle hintaan 3,5 miljoonaa euroa.
Myyntivoittoa kertyi liki 1,5 miljoonaa euroa.
Vapautuneita varoja tarvittiin uusiin investointeihin. Edellä kuvatun Karsikkoparkin lisäksi Myyrmäen toimisto- ja liiketalosta ostettiin lisää tiloja ja VTK:n
omistusosuus kiinteistöstä nousi 59,7 prosenttiin.

Lisätiloja Varialle
VTK:n rooli kaupungin ammatillisten koulutustilojen toteuttajana oli ollut
merkittävä 1980-luvun puolivälistä alkaen. Vantaan ammatillista oppilaitoksista oli muodostettu Vantaan ammatillinen koulutuskeskus (VAKES)
elokuussa vuonna 1999. VAKESin vanhin ja samalla koko kaupungin vanhin
ammatillinen oppilaitos on Tennistien opetuspiste Jokiniemessä. Kaupungin
kasvaessa sitä oli tarpeen laajentaa. Vuonna 1962 käyttöön otettu vanhin osa
kaipasi myös peruskorjausta.
Lisää opetustilaa ja peruskorjausta kaivattiin myös Veromiehessä sijaitsevassa VAKESin Rälssitien opetuspisteessä, jonka VTK oli toteuttanut aikoinaan 1980-luvulla. VAKESin nimi vaihtui vuonna 2006 Vantaan ammattiopisto Variaksi.
Tennistien opetuspisteen maa-alue oli aikoinaan vuokrattu Vantaan seurakunnilta. Laajennuksen toteuttaminen edellytti lisämaan vuokraamista.
Kaupunki oli vuoden 2003 alussa ilmoittanut aikeestaan antaa Tennistien
laajennus ja peruskorjaus VTK:n hoidettavaksi, mutta hankkeen alkaminen
hieman viivästyi. Urakkatarjoukset pyydettiin keväällä 2004 ja samaan aikaan kaupunki siirsi koko hankkeen toteutuksen VTK:n hoidettavaksi. Veroton kustannusarvio oli 18,6 miljoonaa euroa. Kaupunki ja VTK tekivät
yhteisen maanvuokrasopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän kanssa 30
vuodeksi. Laajennusosa jäi VTK:n omistukseen. Varia vuokrasi opetustilat
VTK:lta.
Tennistien laajennuksen rakennustöissä oli mutkia matkassa. Aluksi VTK:n piti vastata myös vanhan osan peruskorjauksesta, mutta syksyllä 2004
kaupunki muutti mieltään ja VTK:n hoidettavaksi jäi vain laajennuksen
toteuttaminen. Harjannostajaisia vietettiin marraskuussa 2005 ja tilojen
luovuttaminen vuokralaiselle siirtyi vuoden 2006 helmikuulle. Verottomat
kustannukset nousivat 20,5 miljoonaan euroon.
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Varian laajennusosan
sisäänkäynti Rälssitiellä Veromiehessä.

Rälssitien opetuspisteen laajennuksen suunnittelu alkoi jo 1990-luvun lopulla, jolloin kaupungin ajatuksena oli yhteistyössä Työtehoseuran kanssa kehittää
Rälssitielle logistiikan koulutuskeskus. Hanke ei toteutunut. Vantaan omien tarpeiden osalta Rälssitien laajennuksen ja samalla vanhan osan peruskorjauksen
suunnittelu alkoi vuonna 2001. Varia halusi siirtää VTK:n Minkkitien kohteessa
toimineen opetuksen Rälssitielle. Ajatus vastasi VTK:n omia tavoitteita ryhtyä
kehittämään Minkkitien tonttia, josta VTK:n tilavuokraus oli aikoinaan alkanut.
Tämäkin hanke viivästyi. Vasta huhtikuussa 2004 konsernijaosto antoi hankkeen kokonaisuudessaan VTK:n hoidettavaksi. Kustannusarvio oli 8,9 miljoonaa euroa verottomana. Laajennuksen osuus oli 7,9 miljoonaa euroa. Lisätilaa
toteutettaisiin hieman yli 5 000 neliötä eli opetustilat kaksinkertaistuisivat.
Hankintapäätöstä ei kuitenkaan heti tehty, koska saadut tarjoukset olivat yli
neljänneksen kustannusarviota suuremmat. Käytännössä VTK:n hallitus joutui
nielemään korkeammat kustannukset ja työt käynnistyivät alkuvuodesta 2007.
Tilat olivat valmiit huhtikuun alussa 2008. Kustannukset olivat 10 miljoonaa
euroa.
Koska uudisosan kustannukset olivat ennakoitua suuremmat, aloitettiin vanhan osan peruskorjauksen suunnittelu vasta vuonna 2007. Kustannusarvio oli
3,8 miljoonaa euroa. Työ päätettiin käynnistää ja aikatauluttaa vaiheittain siten,
että VTK ei joutuisi ottamaan tätä kohdetta varten lisälainaa. Korjaustyöt eivät
kuitenkaan käynnistyneet suunnitellulla tavalla. Vanhan osan modernisoiminen olisi nostanut vuokraa niin tuntuvasti, ettei kaupunki ollut siihen valmis.
VTK linjasi syksyllä 2007, että Rälssitien toimipisteen vanhan osan korjaustyöt
toteutetaan vähitellen 10 vuoden aikana.
Kun Minkkitien toiminta oli siirtynyt Rälssitielle, voitiin Minkkitien tilat ottaa uuteen käyttöön. Kiinteistön kehittämisestä luovuttiin toistaiseksi ja tilat
vuokrattiin kaupungin työllisyyshankkeille.

Hankkeita Halmekujalla
Vaikka kaupungin linjaukset vuonna 2003 painottivat VTK:n roolia kaupungin
omien tilojen hallinnoinnissa, säilyi yhtiöllä myös elinkeinopoliittinen rooli.
Marraskuussa 2003 hallitus käsitteli Soliferin asuntovaunutehtaan tilannetta.
Yhtiö oli ilmoittanut lopettavansa toimintansa Halmekujalla Havukoskella keväällä 2004.
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Lisärakennus
Rälssitielle mahdollisti Varialle luopua
Minkkitien kiinteistöstä. VTK tarvitsi uuden
vuokralaisen. Tontin
kehittäminen oli aika
ajoin keskusteluissa,
mutta Minkkitien
tiloihin sijoitettiin
kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa.

VAKESin Silkinkulman oppilaitos tarvitsi samaan aikaan lisätilaa ja vapautuvaa asuntovaunutehdasta pidettiin yhtenä vaihtoehtona.
Halmekujan tehdaskiinteistön omisti Wärtsilä Oyj. VTK päätti ostaa tehdastontin, jolla oli myös paljon käyttämätöntä rakennusoikeutta 5,0 miljoonalla
eurolla. Ostoon tarvittiin lainarahaa ja myös kaupungin takaus. Kauppakirja
allekirjoitettiin kesäkuussa 2004.
Kohteen vuokraus osoittautui kuitenkin haasteelliseksi, kun oppilaitosten
vuokraussuunnitelmat eivät toteutuneet. Hallitukselle raportoitiin, että jokunen vuokrasopimus tiloihin saadaan vuoden 2004 aikana tehdyksi. Vasta tammikuussa 2005 vuokrausaste nousi erinomaiseksi, kun vuokralaiseksi saatiin
muun muassa TIP Trailer Oy.
Käyttämätön rakennusoikeus luonnollisesti kiinnosti yhtiön toimivaa johtoa ja hallitusta. Toimitusjohtaja Kontturi esitteli kesäkuussa 2006 hallitukselle
ensimmäisiä ajatuksia kiinteistön kehittämiseksi. Suunnitelmissa oli, että VTK
rakentaisi toimitilaa omistamalleen tontille ja myisi valmista tilaa, mutta jättäisi
maa-alueen itselleen. Yhteydenottoja tällaisen mallin toteutukseen saatiin niukasti. VTK ei myöskään löytänyt kumppania, joka olisi ottanut koko hankkeen
toteuttaakseen yhteistyössä VTK:n kanssa.
Tonttia myös jalostettiin kaavamuutoksella vuonna 2009. Tontille oli aikaisemmin ollut mahdollista rakentaa toimistotilaa vain teollisen toiminnan yhteyteen. Nyt liike- ja toimistotila erotettiin omaksi osaksi tonttia ja rakennusoikeutta lisättiin 350 kerrosneliömetriä, josta VTK jouti korvaamaan kaupungille
115 000 euroa. Lisärakentamista ei tontilla ole kaavamuutoksenkaan jälkeen
toteutettu.
Sama kaavamuutos mahdollisti VTK:n kiinteistöä vastapäätä Halmekujalla
pelastuslaitoksen paloaseman rakentamisen korvaamaan vanhaa Hiekkaharjun pääpaloasemaa, jonka alue kaavoitettiin asunnoiksi. Aiemmin paloaseman
uudeksi sijoituspaikaksi oli pohdittu myös VTK:n tonttia.
Tarkoitus oli, että VTK toteuttaisi uuden paloaseman. Samassa yhteydessä
VTK oli myös valmis luopumaan omasta Halmekujan kohteestaan saatuaan
kelvollisen ostotarjouksen. Paloaseman suunnitelmat olivat jo pitkällä, kun
kaupunki päätti toteuttaa hankkeen omalla rahoituksella turvatakseen mahdollisuuden saada avustuksen Valtion palonsuojelurahastosta. Ostotarjouskin
Halmekujasta raukesi. Uudeksi vuokralaiseksi VTK on saanut kierrätyskes-
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VTK:n Havukoski-hankkeen
kyltti oli syyskuussa 2014
edelleen näkyvästi katukuvassa Koivukylänväylän ja
Hosankujan risteyksessä.

kuksen, joka joutui luopumaan tiloistaan Tikkurilan keskustassa asuntorakentamisen tieltä.
Hallituksen puheenjohtajana toimineen Risto Koivunoksan mielestä Halmekujan kehityshankkeet jämähtivät vuonna 2009 sijoittajien puutteeseen.

Havukoski-hankkeesta
valmistui hieno esite, jossa
kansikuvassa hankkeen
puolesta esiintyivät VTK:n
hallituksen jäsenet Marja
Heikkinen ja Jarkko Leino.

Risto Koivunoksa:

”

Sijoittajaa ei silloin saatu ja alueella pantiin vireille kaavamuutos. Sen ollessa
loppuvaiheessa syksyllä 2009 käytiin vielä sijoittajaneuvotteluja erään uuden
tahon kanssa. VTK:n hallituksessa todettiin syyskuussa 2009, että sijoittajatilanteen heikentymisen myötä kohteelle ei löydy investoria. Asia jätettiin jatkovalmisteluun siten, että VTK ja kaupungin maankäyttö neuvottelevat alueen
jatkokäytöstä.

Pääasiallinen syy hankkeen toteutumattomuuteen alkuperäisten ajatusten
mukaisesti oli mielestäni yleisen tilanteen heikkeneminen vuonna 2008.
Asiaa on sittemmin puitu lukuisissa VTK:n toimitusjohtajan ja maankäytön
edustajien välisissä neuvotteluissa. Hanketta ei siis ole ”kuopattu”.
Kokonaan ilman hanketta VTK ei Halmekujalla kuitenkaan jäänyt. Paloaseman viereiselle tontille oli suunnitteilla Vantaan Veden tukikohta, jonka VTK
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VTK:n vuokralaisena
Hosankujalla on nykyään
kierrätyskeskus.

Helsingin seudun
ympäristöpalvelujen
(HSY) tukikohta on
VTK:n vuokralaisena
Hosankujalla.

sai toteutettavakseen. Kustannusarvio verottomana oli 5,3 miljoonaa euroa.
Pääkaupunkiseudun vesilaitokset fuusioituivat vuoden 2010 alussa muodostaen kuntayhtymän Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Uusi tukikohta
valmistui vuoden 2012 tammikuussa.

Kasvu vahvistaa tulosta
VTK:n liikevaihto nousi vuonna 2004 hieman yli 6 miljoonaan euroon. Sen
jälkeen kasvu oli erittäin nopeaa ja liikevaihto kaksinkertaistui vuoteen 2008
mennessä, jolloin liikevaihtoa kertyi 13,7 miljoonaa euroa. Nopea kasvu oli
seurausta uusista vuokrattavista kouluista sekä muutostöiden jälkeen vuokrattavaksi saaduista tiloista, kuten sosiaali- ja terveysasema Karsikkokujalla
Havukoskella.
Nopea kasvu heijastui myönteisesti myös yhtiön tulokseen. Vuoden 2004
voitto oli 2,4 miljoonaa euroa, joskin suurin osa siitä kertyi Kiinteistö Oy Krassipuiston sulauttamisesta emoyhtiöön. Seuraavana vuonna yhtiö kirjasi 1,35 miljoonan euron tappion. Tämä johtui siitä, että Karsikkotie 15:n arvoa jouduttiin
alentamaan tontin uudelleenjärjestelyjen takia. Toiminnallinen tulos oli vuonna
2005 voitollinen. Vuodesta 2006 lähtien yhtiö on joka vuosi tehnyt voitollisen
tuloksen, mutta vuoden 2004 tasolle ei ylletty.
Runsas rakentaminen tehtiin suureksi osaksi velkarahalla kaupungin takausten turvin. VTK:n pitkäaikainen vieras pääoma oli 53 miljoonaa euroa vuonna 2004 ja nousi vuonna 2008 jo yli 106 miljoonaan euroon. Myös korkokulut
kaksinkertaistuivat 2,1 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euron. Taseen loppusumma oli ensimmäisen kerran yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja 122
miljoonaa euroa vuonna 2008.
Poistoja tehtiin 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2004 ja 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2008. Näin osa investoinneista voitiin tehdä omalla rahalla. Yhtiön kiinteistöjen tasearvo oli vuonna 2004 yhteensä 53 miljoonaa euroa eli saman verran kuin
pitkäaikainen vieras pääoma. Vuonna 2008 kiinteistöjen tasearvo oli jo 115 euroa, mutta pitkäaikainen vieras pääoma oli nousut vain 106 miljoonaa euroon.
Yhteenvetona voi todeta, että VTK hallitsi toiminnan kaksinkertaistumisen
mallikkaasti. Kulut pysyivät hallinnassa. Kun vuokrausasteet olivat koko ajan
hyvät, oli lopputuloksena oman pääoman tasainen kasvu voitollisten tulosten
myötä.
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kiinteistöjen
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ahvojen kasvun vuosien jälkeen VTK:n saamat rakennushankkeet pysähtyivät kuin seinään. Kaupungin omia investointeja ei ohjattu VTK:n hoidettavaksi vuoden 2008 jälkeen. Ainoa uudishanke oli jo edellä mainittu HSY:n
tukikohta Halmekujalla. Yhtiön omat toimet jäivät myös vähäisiksi vuodesta
2009 alkaen. Peltolantie 5:n kiinteistö hankittiin vuoden 2009 aikana kokonaisuudessaan VTK:n omistukseen. Lisäksi Ympäristökeskus Leijan yhteydessä
sijaitsevassa Yrityspalvelukeskuksen kiinteistössä oli tehtävä muutostöitä,
koska kaupungin keskushallinnon toimintoja siirtyi rakennukseen ja kaupunginvaltuusto alkoi kaupungintalon peruskorjauksen takia parin vuoden ajan
käyttää sekä Leijan että Yrityspalvelukeskuksen tiloja.

Strategian toteutus jää puolitiehen
Keväällä 2006 päivitettiin jälleen yhtiön strategiaa. Visioksi määriteltiin kiinteistötoimen vahva osaaja vuonna 2008. Missioksi kirjattiin, että yhtiö tuottaa
muunneltavia ja taloudellisella tavalla koko elinkaaren laadukkaasti ylläpidettäviä ja myyviä tiloja sekä toteuttaa kaupungin elinkeino- ja toimitilastrategiaa luotettavana ja aktiivisena kiinteistökehittäjänä. Strategiseksi tavoitteeksi
puolestaan määriteltiin, että kaupungin toimitilatuotannosta osa siirrettäisiin
VTK:lle, kuten kaupunki oli omissa suunnitelmissa linjannut.
Vantaan kaupunki näki omassa toimitilastrategiassaan toimitilojen jakautuvan neljään pääryhmään liittyen tilojen käyttötarkoitukseen ja elinkeinopolitiikkaan. VTK olisi VAV Asunnot Oy:n ohella yksi toimijoista. VTK:n vastuulla
olisivat elinkeinopoliittiset tilat sekä osa peruspalvelutiloista. Kolmantena ryhmänä olisivat liikuntatilayhtiöt ja neljäs kokonaisuus muodostuisi kaupungin
tilakeskuksen hallinnassa olevista tiloista. VTK:n strategiapäivitys vuonna
2008 vastasi kaupungin jo aiemmin tekemiä linjauksia.
Konsernijaosto oli vuonna 2003 hyväksytyn talousarvion mukaisesti päättänyt huhtikuussa 2004 antaa VTK:n tehtäväksi toteuttaa Kartanonkosken koulu
ja päiväkoti, Ylästön koulun ensimmäinen rakennusvaihe sekä VAKESin hankkeiden laajennus Tennistiellä. VTK saisi myös VAKESin Rälssitien toimipisteen
laajennuksen hoitaakseen heti kun hankesuunnitelma olisi hyväksytty. Lisäksi
yhtiön 1980-luvulla Karsikkokujalle Havukoskelle valmistunutta kiinteistöä
ryhdyttiin muuttamaan sosiaali- ja terveysasemaksi. Näistä toteutuneista
hankkeista on kerrottu edellä.
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Vaikka VTK sai kaupungilta uusia rakennuttamistehtäviä, vuoden 2003
linjaukset ryhtyä siirtämään kaupunkikonsernin kiinteistöomaisuutta VTK:n
taseeseen eivät edenneet. VTK oli kuitenkin järjestänyt johtonsa silmällä pitäen
kasvavaa toimintaa. Kaupunki ryhtyi kuitenkin kehittämään omaa tilahallintoaan. Rakennusvirastosta irrotettiin toimitiloista vastannut tilakeskus liikelaitokseksinvuonna 2006. Liikelaitoksella oli oma johtokunta. Tilakeskuksen
asema vahvistui entisestään, kun liikelaitos muutettiin vuoden 2007 alusta
lukien yhdeksi kaupungin toimialaksi, jolla oli oma tilakeskuksen lautakunta.
Tilakeskuksen toimialajohtajana aloitti Mika Savolainen, jolla oli asemansa
nojalla esittelyoikeus kaupunginhallituksessa.

kaupungin tilakeskuksen aseman nostamista. Näin asiassa Kokoomuksen
ja SDP:n välistä kissanhännän vetoa. VTK näyttäytyi demarilinnakkeena ja
Kokoomuksessa oli voimia, jotka halusivat tilakeskuksen kautta valtaa kaupungin kiinteistötoimessa. Tilanne ei muuttunut, vaikka VTK:n puheenjohtaja
vaihtui kokoomuslaiseksi vuonna 2009.

Jarkko Leinon mielestä yhtiön ja kaupungin tapa tehdä yhteistyötä vaihteli
jopa nopein liikkein.
Jarkko Leino:

”

Risto Koivunoksa:

”

Kaupunginhallituksen vuonna 2003 tehtyyn päätökseen sisältyi konsernijaostolle annettu tehtävä kartoittaa kiinteistöomaisuudet, joita päätös koskee
ja tuoda asia tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tällaista selvitystä ei koskaan
tehty, vaikka VTK:n puolelta sitä useasti kysyttiin. Sain sellaisen vaikutelman,
että kaupungin omistajapolitiikka oli tässäkin asiassa VTK:n suhteen poukkoilevaa.

Yksittäisinä asioina VTK osti syksyllä 2003 muun muassa kolme päiväkotia
ja osakkeet, jotka oikeuttivat päiväkodin hallintaan.
Tunnustelut niin sanottujen Kehäyhtiöiden suuntaan eivät tuottaneet tulosta. Vuonna 2006 käytiin kuitenkin neuvotteluja niin sanotun management-sopimuksen solmimisesta Kiinteistö Oy Kehäportin sekä myös Korson Keskustakiinteistöt Oy:n kanssa. Sopimukset jäivät toteutumatta.
Kari Kontturin mielestä VTK:n asemaan vaikuttivat kaupungin suurimpien
poliittisten ryhmien näkemyserot.

VTK:n toiminta kulki sahanterämäisesti, välillä noustiin sahanterää ylöspäin
ja yhtiö sai rakennusurakoita siihen tahtiin, että henkilökuntaa piti vahvistaa.
Välillä käytiin keskustelua koko VTK:n alasajosta, mikä tiesi sitä, että uudisrakennuskohteita ei tullut. Yhtiö keskittyi ainoastaan olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Hankkeesta siirtää kiinteistöomaisuutta VTK:lle jäi mieleeni Vantaan
Sanomat ja apulaiskaupunginjohtaja Matti Lipponen, joka lehden sivuilla
julisti: Tuhannet kokoukset jäävät pitämättä, tuhannet kokouspalkkiot
jäävät maksamatta.
Miksi asia ei edennyt, sitä en tiedä. Jäikö asia kiinni poliittisista päätöksentekijöistä vai virkamiehistä? Mielestäni tämä hanke ei koskaan lähtenyt
edes kunnolla käyntiin.
Juhani Paajanen seurasi VTK:n toimintaa tässä vaiheessa kaupunginjohtajana.
Juhani Paajanen:

”

Poliittinen tilanne alkoi vaikuttaa toiseen suuntaan. Yhtiö oli toiminut tehokkaasti ja osakeyhtiölain mukaisesti. Poliittinen järjestelmä halusi päästä vaikuttamaan yhtiön ostamiin ja tuottamiin palveluihin.

Kari Kontturi:

”

Minulle jäi käsitys että apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipposen asema heikkeni poliitikkoihin päin, jolloin ei hän kyennyt viemään asiaa eteenpäin. Eivätkä kaikki päättäjät olleet alun alkaenkaan muutoksen kannalla, kun osa ajoi

Martti Lipposen mielestä selvityksiä kyllä tehtiin ja omaisuuksien siirtoihin
vaikutti mahdollisten siirtojen epätaloudellisuus.
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Lumo Korsossa siirtyi
VTK:lle, kun Korson
Keskustakiinteistöt Oy
fuusioitiin VTK:hon.

Martti Lipponen:

”

Selvitin kiinteistöjen siirtoja muun muassa tilintarkastaja Reijo Peltolan kanssa ja ongelmaksi muodostui lähinnä kaksi asiaa: kiinteistöihin saadut valtionavut olivat alle 15 vuotta vanhoja, mikä fuusion yhteydessä olisi edellyttänyt
niiden palauttamista valtiolle sekä arvonlisäveron palautusjärjestelmä, jossa
alle viisi vuotta vanhat palautukset olisi tullut tulouttaa valtiolle ja hakea niiden siirtoa VTK:lle erikseen. Tällaisia yhtiöitä ja kiinteistöjä löytyi yllättävän
paljon siksi, että 1990-luvun alun lama oli pysäyttänyt rakennustoiminnan ja
että se oli uudelleen elpynyt vuosikymmenen lopulla ja 2000-luvun alussa.

Toisaalta tuohon aikaan kaupungissa käytiin ensimmäisiä kertoja keskustelua niin sanottujen kiinteistörahastojen toteuttamisesta. Itse olisin
ollut valmis salkuttamaan kaupungin omassa taseessa olevia kiinteistöjä VTK:lle ja ottamaan tässä yhteydessä rahan kiinteistöistä kaupungille
konsernivelan kasvaessa. Laskin, että tuolloisen sisäisen vuokran määräytymisperusteella kyseessä olisi ollut toimialojen kohdalla niin sanottu nollasummapeli, koska sisäinen vuokra olisi korvautunut ulkoisella vuokralla
ja sen määrä olisi pysynyt samansuuruisena. Voi kai sanoa, että esitys oli
aikaansa nähden liian radikaali eikä siihen uskallettu lähteä.
Martti Lipposen mielestä tilakeskuksen liikelaitoksen muuttaminen omaksi
toimialaksi vuoden 2008 alusta lukien vaikutti vähitellen siihen, että VTK:lle
ei ohjautunut hankkeita.
Martti Lipponen:

”

Siihen saakka tilakeskus oli liikelaitoksena osa konsernihallintoa ja siihen
saakka kaupungin niin sanottu hankejohtoryhmätyöskentely oli toimiva osa
kaupungin suunnittelua. Tilakeskuksen toimialan perustaminen ja sen organisaation voimakas kasvattaminen johtivat pian tilanteeseen, jossa tilakeskus
ja VTK kilpailivat osin epäreilustikin kaupungin hankkeista. Koska hankejohtoryhmälle esitykset kokosi tilakeskus, lopputulos pitkällä aikavälillä oli selvä
eli VTK:n hankkeita ei enää listoille nostettu. Käytännössä VTK:n rooli uusien
tilojen toteuttamisessa päättyi vuosiin 2009–2010 mennessä.
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Lumon viereinen
paikoitustalo on
myös VTK:n
hallinnassa.

Kokoomuksen Markku Palo aloitti uutena hallituksen puheenjohtajana
kunnallisvaalien jälkeen keväällä 2009. Palo koki, että kaupungin omistajapolitiikka oli ristiriitaista VTK:n suuntaan.
Markku Palo:

”

Tilakeskuksen johtajan Mika Savolaisen ja konserniasioista vastaavan apulaiskaupunginjohtajan välillä oli aina jotakin. Konsernihallinnosta tuli ohjausta, mutta toisaalta tilakeskus olisi halunnut, että kaikki kiinteistöt olisivat
olleet sen näppien alla.

Jotakin kuitenkin tapahtui liittyen kaupungin kiinteistöyhtiöiden fuusioihin. Korson Keskustakiinteistöt Oy:n fuusiota ryhdyttiin VTK:n hallituksessa
käsittelemään keväällä 2007. Vantaan kaupunki omisti yhtiön koko osakekannan. Korson keskustakiinteistöjen omistuksessa oli monitoimitalo Lumo, jossa
toimivat muun muassa Lumon lukio ja Korson kirjasto. Lisäksi yhtiö omisti
ensisijaisesti Lumoa varten rakennetun 311-paikkaisen pysäköintitalon radan
varressa sekä Korson keskustassa sijaitsevan rakentamattoman tontin, jonka
rakennusoikeus oli 3 300 kerrosneliömetriä. Yhtiön tase oli 21 miljoonaa euroa. Rakennetut kiinteistöt oli toteutettu velaksi, jota yhtiöllä oli 20 miljoonaa
euroa.
Ennakkosuostumus yhtiöiden sulautumiseksi saatiin kaupungin konsernijaostolta lokakuussa 2009. Yhdistyminen toteutui vuoden 2010 lopussa. Sitä
ennen rakentamaton tontti myytiin Vantaan kaupungille.

Vantaa-sopimus horjutti valtasuhteita
Vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkeen Vantaan poliittiset ryhmät päättivät nostaa VTK:n hallituksen jäsenmäärän 13:een. Aiemmin hallitukseen oli kuulunut
yhdeksän jäsentä.
Kevään 2009 yhtiökokouksessa hallitus uusiutui neljää entistä jäsentä lukuun ottamatta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Markku Palo. Kokoomus sai paikan noustuaan valtuuston
suurimmaksi ryhmäksi. Varapuheenjohtajana jatkoi edellinen puheenjohtaja
Risto Koivunoksa. Uutena ryhmänä paikan VTK:n hallituksessa sai valtuus-
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toon noussut Perussuomalaisten ryhmä, jota hallituksessa edusti Arja Niemelä.
Valtuustokausi alkoi aiemmin kokemattoman kansainvälisen rahoituskriisien heijastuessa kaupungin talouteen. Valtuustoryhmät yhtä lukuun ottamatta
päättivät syyskuun alussa 2009 poliittisesta Vantaa-sopimuksesta, joka sisälsi
useita kaupungin taloutta tasapainottavia toimia.
Vantaa-sopimus kosketti myös VTK:ta. Sopimukseen kirjattiin, että ”kaupunkikonsernin kiinteistöjen omistamisen ja tilapalveluiden organisaatio
uudistetaan vuoden 2010 aikana käyttämällä hyväksi jo olemassa olevia organisaatioita tai perustamalla niitä varten uusia yhtiöitä. Tässä yhteydessä
päätetään, että valmistellaan kiinteistöjen laajamittainen rahastointi ja/tai
myynti tai takaisinvuokraus”.
Vaikka VTK:ta ei mainittu nimeltä, kirjaus koski myös sen toimintaa. Vantaa-sopimus linjasi rivien välissä, että kaupungin tilakeskuksen roolia kaupungin toimitilojen hallinnassa vahvistetaan. Tähän suuntaan asiaa oli kaavailtu
jo vuonna 2006 valmistuneessa kaupungin toimitilastrategian luonnoksessa.
VTK:ssa nähtiin, että yhtiötä oltiin viemässä tilakeskuksen määräysvallan alle.
Risto Koivunoksa:

”

Toimitilastrategian luonnoksesta syksyllä 2006 antamassaan lausunnossa
VTK:n toimitusjohtaja totesi muun muassa, että tilakeskuksella ei voi olla tiedonsaantioikeutta VTK:lta yhtiön sisäisistä asioista ja että VTK ei siis raportoi
tilakeskukselle toiminnastaan. Itse paheksuin ajatusta VTK:n alistamisesta
tilakeskuksen holhoukseen samoilla perusteilla.

Markku Palo on toiminut
VTK: hallituksen puheenjohtajana vuodesta
2009 lähtien.

mässään tiedotustilaisuudessa
tulevien muutosten olevan VTK:lle mahdollisuus, ei uhka, ja että
henkilökunta voi jatkaa työsuhdetta joko nykyisessä yhtiössä
tai mahdollisesti perustettavassa
uudessa yhtiössä entisiä ehtoja
vastaavilla ehdoilla.

Henkilökunnalle annettu viesti
oli Koivunoksan mielestä ristiriidassa vuonna 2010 alkaneen muutostyön kanssa.
Risto Koivunoksa:

”

VTK:n ja tilakeskuksen rakennemuutosta valmisteltiin sen
periaatteen pohjalta, että VTK
Kiinteistöt Oy:n toiminnot ja henkilökunta siirretään kaupungin
tilakeskukseen.

Markku Palo koki tilanteen hyvin samalla tavalla kuin Risto Koivunoksa.
Markku Palo:

Heti Vantaa-sopimuksen jälkeen yhtiölle ja sen henkilökunnalle vakuutettiin, että muutokset kaupungin toimitilojen hallinnassa ovat VTK:lle mahdollisuus.

”

Vantaa-sopimuksen kirjaukset olivat hengeltään tilakeskuksen johtajan Mika
Savolaisen toiveiden mukaiset ja loivat pohjan ryhtyä siirtämään toimintoja
VTK:stä kaupungin puolelle.

Risto Koivunoksa:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen ja apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen vakuuttivat VTK:n henkilökunnalle 17.9.2009 pitä-

Vantaa-sopimuksen pohjapaperin kirjurina virkamiespuolella oli apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen. Hänen mukaansa Vantaa-sopimuksen
huonot sanamuodot vaikuttivat muun muassa tilakeskuksen toimintaan.
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”

Tilakeskus tulkitsi sopimusta siten, että se oli veto- ja suunnitteluvastuussa
sopimuksessa mainituista kehityshankkeista.
Martti Lipponen:

”

Vantaa-sopimuksessa oli määritelty eräitä keskeisiä kehityshankkeita ja ne
oli luetteloitu sopimukseen kunkin toimialan alle. Tilakeskuksen toimialan
alla olivat muun muassa tilapalvelujen yhtiöittäminen, korjausrakentamisen
ulkoistaminen sekä tilakeskuksen ja VTK:n välinen suhde. Tilakeskus palkkasi
omatoimisesti tarpeelliset konsultit sekä teki itsenäisesti hankkeisiin liittyvät
laskelmat ja selvitykset. VTK:n rooli sitä itseään koskevassa asiassa oli suhteellisen pieni.

Kaupungin linjaukset eivät miellyttäneet myöskään toimitusjohtaja Kari
Kontturia. Hän päätti jättää yhtiön hieman ennen Vantaa-sopimuksen julkistusta 2009. Jos VTK:n epävarma tulevaisuus aiheutti työntöä yhtiöstä, Kontturiin kohdistui myös imua uusiin haasteisiin. Kontturi siirtyi Aalto-Yliopistokiinteistot Oy:n toimitusjohtajaksi.
Kari Kontturi:

”

Lähtööni liittyi kyllä myös imua Otaniemeen jos oli työntöäkin Vantaalta. Olin
tullut siihen tulokseen, että hallituksen laajennuttua liian suureksi, sen kyky
toimia aktiivisesti muutosta vastustavana väheni oleellisesti joten päättelin,
etten yksin kykene vastustamaan poliittista painetta muutoksen tekemiseksi.
En siis jäänyt odottelemaan, että työpaikkani häviää alta. Kaupungillahan ei
näyttänyt olevan mahdollisen muutoksen tapauksessa mitään tarjottavaa
minulle. Kävin useita keskusteluja poliittisen ja virkamiesjohdon kanssa kuulostellen tulevaa ja hiljainen viesti oli kyllä selvä. Hiljaisella viestillä tarkoitan
sitä, että yhtiön silloista asemaa ei tuntunut puolustavan kukaan yhtiön ulkopuolella.

liaikaiseksi toimitusjohtajaksi valittiin yhtiön kiinteistöjohtaja Markku Niemi,
joka oli aiemminkin työskennellyt pitkään yhtiön toimitusjohtajana. Sopimus
tehtiin aluksi vain vuoden 2009 loppuun asti, mutta sitä jatkettiin sen jälkeen
useissa pätkissä.
Syyskuussa 2010 poliittiset ryhmät sopivat kaupungin johtotoimikunnassa,
että kaupungin tilojen hallinta keskitetään kaupungin tilakeskukseen. VTK jäisi yhtiönä olemaan, mutta valtaosa sen henkilökunnasta siirrettäisiin kaupungin tilakeskukseen. Pian johtotoimikunnan kokouksen jälkeen tilakeskuksen
johtaja Mika Savolainen lähetti henkilöstötiedotteen tilakeskuksen ja VTK:n
henkilöstölle sekä tilakeskuksen lautakunnalle ja VTK:n hallitukselle. Savolainen viestitti, että VTK:n hallitus jatkaa valtuustokauden loppuun asti ja että
hänestä tulee VTK:n toimitusjohtaja vuoden 2011 alusta lukien. Edelleen Savolainen antoi ymmärtää, että tilakeskuksen hallinnassa oleva kiinteistökanta
yhtiöitetään ja että kaikki yhtiöt aloittavat toimintansa vuoden 2012 alussa.
Savolaisen viesti hämmensi VTK:n hallituksen. VTK:n hallitus katsoi, että
toimitusjohtajan valinta kuului osakeyhtiölain mukaan sille, joskin kaupunginhallituksen konsernijaostolla olisi mahdollista omistajana ohjata valintaa.
Mika Savolainen kävi lokakuussa VTK:n hallituksessa selostamassa tilannetta,
mutta hallitus ei vakuuttunut hankkeen eduista yhtiön kannalta.
Markku Niemen mielestä kaupungin puolella oli voimia, jotka ajoivat
VTK:ta kaupungin syliin kuin ”käärmettä pyssyyn”.
Markku Niemi:

”

Minulla on sellainen tuntuma, että tilakeskuksessa ajateltiin ottaa VTK sen haltuun heti neuvottelematta siitä yhtiön kanssa. Yhtiön hallitus ei hyväksynyt
tällaista yksipuolista toimintaa.

VTK:n hallitus myönsi Kontturille eron elokuussa 2009 lokakuun alkupäivistä lukien. Hallitus ei käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakua, vaan vä-

Marraskuussa VTK:n hallitus päätti lähestyä kirjeitse kaupunginhallituksen
johtoa ja kaupunginjohtaja Juhani Paajasta peräten perusteluja ratkaisuille. Yhtiö piti muun muassa jääviyskysymysten kannalta ongelmallisena, jos tilakeskuksen toimialajohtaja toimii myös VTK:n toimitusjohtajana.
VTK:n hallitus sai aikalisää suunnitelmien toteuttamiseksi, koska joulukuussa 2010 hallitus päätti jatkaa Markku Niemen toimitusjohtajuutta heinäkuun
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loppuun 2011 asti. Päätös tehtiin äänestämällä. Vähemmistöön jääneet olisivat
jatkaneet Niemen toimikautta vain kolmella kuukaudella. Samassa kokouksessa yhtiön hallitus päätti perustaa seurantaryhmän yhtiön ja tilakeskuksen
rakennemuutoksen selvitys- ja suunnittelutyön ohjaukseen. Ryhmään nimettiin
hallituksen puheenjohtajat Markku Palo, varapuheenjohtaja Risto Koivunoksa
ja toimitusjohtaja Markku Niemi.

oli siirretty kaupungin palvelukseen
vuoden 2012 aikana. Yhtiön jäi odottavalle kannalle tulevaisuutensa suhteen.

Voitto kasvaa

Kokouksissa, joissa VTK:n hallitus käsitteli yhtiön ja tilakeskuksen yhteistyökysymyksiä, pidettiin keskeisen tärkeänä VTK:n taseeseen jäävien kiinteistöjen arvon säilymistä, peruskorjauksista huolehtimista ja tilakeskuksen
toiminnan valvontaa. Lisäksi korostettiin valmiutta uusien kohteiden rakennuttamiseen omistajan toimeksiantojen pohjalta.
Vantaan politiikan keskiössä oli vuonna 2011 uuden kaupunginjohtajan valinta, ei tilakeskuksen organisointi, joka eteni vuoden 2011 aikana vain osittain.
VTK:n henkilöstö siirtyi valtaosin kaupungin palvelukseen, mutta yhtiön johtaminen jatkui entiseen tapaan. Niemen toimikautta jatkettiin vielä vuoden
2011 loppuun asti, jolloin Niemi jäi eläkkeelle.
Niemen jälkeen yhtiölle ei valittu uutta toimitusjohtajaa ulkoisella haulla.
Oman toimensa ohella toimitusjohtajaksi nimitettiin kaupunginlakimies Kai
Ketelimäki.
Vuodenvaihteessa 2011–2012 toimialajohtaja Mika Savolainen ilmoitti siirtyvänsä uuden työnantajan palvelukseen. Uusi kaupunginjohtaja Kari Nenonen
ja uusi maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen päätyivät esittämään, että tilakeskus lopetetaan toimialana ja liitetään maankäytön
ja ympäristön toimialaan. Valtuusto hyväksyivät muutoksen.
VTK oli tavallaan ehditty jo ajaa alas, kun henkilöstö oman toimen ohella
toimivaa toimitusjohtajaa ja kiinteistöpäällikkö Kari Lainetta lukuun ottamatta

Edellä on kuvattu, että VTK:lle ei
vuoden 2008 jälkeen ohjattu kaupungin puolelta hankkeita toteutettavaksi. Yhtiö keskittyi ennen muuta
olemassa olevan kiinteistökannan
tehokkaaseen hoitamiseen ja vuokraamiseen. Tilojen vuokrausaste oli
erittäin korkea. Kun kansainvälisillä markkinoilla pankkikriisin hoito
alensi lyhyet markkinakorot lähelle
nollaa, alenivat myös yhtiön rahoituskustannukset, mikä vaikutti suoraan
tulosta parantavasti.
Korkokulut vaihtelivat vuosittain, samoin korollinen vieras velka, mutta kehityksestä saa hyvän kuvan kun vertaa vuosien 2008 ja 2012 tilannetta. Vuonna
2008 yhtiön voitto oli 0,2 miljoonaa euroa, korollinen velka 106 miljoonaa euroa ja korkokulut 3,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 tulos oli 0,9 miljoonaa euroa, korollinen velka oli 105 miljoonaa euroa ja korkokulut olivat 1,8 miljoonaa
euroa. Poistojen määrä oli noussut 4,6 miljoonasta eurosta 6 miljoonaa euroon.
Yhtiön taseen loppusumma nousi ennätykselliseen 132 miljoonaan euroon
vuonna 2011, kun Korson Keskustakiinteistöt Oy fuusioitiin VTK:hon ja HSY:n
hanke valmistui Hosiantiellä. Liikevaihto nousi ennätykselliseen 15,9 miljoonaan euroon. Velkojen määrä nousi hetkellisesti 112 miljoonaan euroon, mutta
aleni vuonna 2012 edellä mainittuun 106 miljoonaan euroon.
Tulos oli hyvä myös vuonna 2013. Voittoa kertyi 2,1 miljoonaa euroa. Vieras
pääoma aleni 101,5 miljoonaan euroon. Yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin vakaa. Omaa pääomaa osakepääoma mukaan luettuna oli vuoden 2013
lopussa 20,8 miljoonaa euroa.
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Risto Koivunoksa:

”

Seurantaryhmässä pidettiin tärkeänä, että VTK voisi kiinteistöjen pitoon liittyvien toimintojen tilakeskukseen siirtymisestä huolimatta jatkaa omistajan
joustavana työkaluna valttinaan nopeus ja tehokkuus. Tämä mielipide tuotiin
yhtiön taholta myös poliittisten päättäjien tietoon.

Kaupunginlakimies
Kai Ketelimäki hoiti oman
toimensa ohella VTK:n
toimitusjohtajan tehtävää.

8

V

Uusi rooli
orastamassa

TK:n tulevaisuus näytti vielä vaalikaudella 2005–2008 selkeältä. Kasvavassa kaupungissa riitti rakennettavaa. VTK sai tasaiseen tahtiin hankkeita toteutettavaksi. Yhtiöllä oli aikaa myös varautua hankkeiden toteuttamiseen, koska kaupunki otti tavakseen mainita yhtiölle ohjattavat hankkeet
osana toimintasuunnitelmaa.
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lähestyessä loppuaan uusia
töitä ei enää ohjattukaan VTK:n toteutettavaksi, kun tilakeskuksen toive
roolinsa vahvistamisesta koko kaupunkikonsernin kiinteistöjen hoidossa ja
rakentamisessa sai piilevästi poliittisen siunauksen Vantaa-sopimuksessa.
Omistajan kaasulla ollut jalka siirtyi jarrulle. VTK:n hallitus ja johto kokivat,
että muutokset yhtiön strategisessa asemassa tehtiin sitä kuulematta.
VTK:n omistamiin kiinteistöihin liittynyt työ ehdittiin suurimmaksi osaksi siirtää kaupungin hoidettavaksi, kun tilanne muuttui nopeasti vuonna
2012. Tuolloin tilakeskus siirrettiin osaksi maankäytön ja ympäristön toimialaa. VTK jäi odottamaan uusia linjauksia tulevaisuudestaan. Konkreettisiin hankkeisiin liittyvinä kysymyksinä yhtiön hallituksessa käsiteltiin vain
Kolohongan ja Havukosken Hosankujan (entinen Halmekuja) kohteiden
kehittämistä.
Poliittiset ryhmät sopivat syksyn 2012 kunnallisvaalien jälkeen, että hallitusta supistetaan yhtiön muuttuneen aseman takia. Hallitukseen valittiin
kevään 2013 yhtiökokouksessa enää kuusi jäsentä. Puheenjohtajana jatkoi
Kokoomuksen Markku Palo ja uudeksi varapuheenjohtajaksi nousi sosiaalidemokraattien Viljami Kammonen. Demarien ja kokoomuksen lisäksi vain
perussuomalaisille ja vihreille riitti paikka hallitukseen. Pienet ryhmät jäivät
paikatta.

Lisätilaa Ilolan koululle
Ensimmäinen merkki kaupungin tarpeesta käyttää jälleen VTK:ta apuna
omissa investoinneissaan saatiin toukokuussa 2013, kun uusi hallitus kuuli kokouksessaan apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipposta, jolla oli selkeä
toive hallituksen suuntaan. Lipponen toivoi, että VTK:n hallitus tekisi periaatepäätöksen Ilolan koulun lisärakennuksen toteuttamisesta VTK:n taseeseen. Kaupunki oli laskenut hankkeen kustannusarvioksi verottomana 3,5
miljoonaa euroa.
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Ilolan koulun laajennus aloitti jälleen
uuden ja aktiivisen
kauden VTK:n
toiminnassa.

VTK:n hallitus suhtautui hankkeeseen myönteisesti, mutta edellytti hankkeelle kaupungin takausta, kuten aiemminkin vastaavalla tavalla tehdyissä
hankkeissa. Ilolan koulun laajentaminen eteni nopeasti ja kaupunginhallitus
päätti kesäkuussa hyväksyä hankesuunnitelman ja päätti lisäksi, että VTK
toteuttaa hankkeen ja vuokraa tarvittavan tontinosan. Edellisestä kaupungin
hankepäätöksestä, eli Isonmännyn päiväkodista Ylästössä, oli kulunut yli
kuusi vuotta.
Tarjouskilpailu toteutettiin kesällä 2013 ja marraskuussa VTK:n hallitus
valitsi urakoitsijaksi Työyhteenliittymä/Evälahdet. Voittanut tarjous oli halvempi kuin alkuperäinen kustannusarvio. Työ luvattiin toteuttaa 3,1 miljoonalla eurolla.
VTK:lla oli vuokralaisten muutosten takia tarpeita peruskorjata myös tilojaan Hakucenterissä, Kolohongan palvelukeskuksessa sekä kiinteistössä
Kielotie 12–14. Yhtiö tarvitsi pitkästä aikaa uutta lainaa 7,5 miljoonaa euroa.

Liikuntalaitokset sulautetaan
Vantaalla on aika ajoin pohdittu, mikä olisi kaupungille selkein tapa omistaa
ja hallinnoida vuosien saatossa lisääntyneitä kaupungin omistamien yhtiöiden liikuntalaitoksia ennen muuta Myyrmäessä ja Tikkurilassa. Pohdintojen
tuloksena on ollut kirjauksia siitä, että yhtiöiden määrää voisi vähentää ja
yhteistyötä lisätä.
Vastaavantyyppinen kirjaus tehtiin osana Vantaan kaupunginvaltuuston
vuonna 2012 hyväksymää talous- ja velkaohjelmaa. Kiinteistö Oy Tikkurilan
Urheilutalon ja Länsi-Vantaan liikuntalaitokset -konsernin yritysjärjestelyselvitys toteutettiin syksyllä 2012. Selvityksen pohjalta silloinen konsernijaosto
päätti tammikuussa 2013, että liikuntayhtiöitä ei fuusioida keskenään, mutta
niiltä edellytettiin toukokuun loppuun mennessä selvitystä miten yhteistyötä
voidaan lisätä ja tehostaa.
Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon ja Länsi-Vantaan liikuntalaitokset
-konsernin puheenjohtajien selvitys yhtiöiden toiminnan tehostamiseksi
käsiteltiin kaupunginhallituksen yleisjaostossa kesäkuussa 2013. Kokouksessa päätettiin myös, että konsernihallinto ja sivistystoimi laativat syksyn
ensimmäiseen yleisjaoston kokoukseen esityksen siitä, kuinka yhtiöiden
rakenteellista selkeyttämistä tullaan jatkamaan. Selvitystyöhön kytkettiin

134

135

Vuoden 2015 alussa
VTK:n fuusioitujen liikuntayhtiöiden myötä
yhtiön omistukseen
siirtyivät muun muassa Tikkurilan urheilupuiston liikuntapaikat.
Kuvassa urheilutalo.

myös Rajakylän Tenniskeskus Oy. Lisäksi Vantaan Moottorirata Oy sisältyi
aluksi selvityshankkeeseen. Selvitysryhmään nimettiin ainoastaan kaupungin omia virkamiehiä.
Selvitysryhmän esitys valmistui nopeasti. Jo lokakuussa 2013 urheilulaitosten johto sai kuulla, että ajatuksena on siirtää yhtiöiden kiinteistötoiminnot VTK:hon. Yhtiöiden myynti ja markkinointi sekä asiakaspalvelu keskitettäisiin yhteen erilliseen operointiyhtiöön. Työryhmän mielestä näin olisi
aikaa myöten saavutettavissa 300 000 euron vuotuiset säästöt. Tavoitteena
oli, että uusi toimintamalli olisi voimassa vuoden 2015 alussa.
Kaupunginhallituksen yleisjaosto käsitteli kokonaisuutta ensimmäisen
kerran marraskuussa 2013, jolloin asia jäi pöydälle. Joulukuussa yleisjaosto
päätti palautta asian uudelleen valmisteluun. Samalla Vantaan Moottorirata
Oy irrotettiin järjestelyn ulkopuolelle. Yleisjaosto halusi lisätietoa muun
muassa operointiyhtiön tarpeellisuudesta sekä liikuntatoimen ja operointiyhtiön keskinäisestä suhteesta ja rooleista.
Tammikuussa 2014 konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen esitti hankkeen jakamista kahtia. Yleisjaostolle esitettiin, että
käynnistetään yritysjärjestely, jonka tavoitteena on Kiinteistö Oy Tikkurilan
Urheilutalon, Länsi-Vantaan liikuntalaitokset -konsernin ja Rajakylän Tenniskeskus Oy:n kiinteistötoimintojen siirtäminen VTK Kiinteistöt Oy:öön.
Sen sijaan operointiyhtiön selvittämiseen tarvittiin lisäaikaa. Työtä esitettiin
jatkettavan erillisessä työryhmässä. Yleisjaosto hyväksyi esityksen. Linjaus
ennakoi merkittävien kiinteistöomaisuuksien siirtymistä VTK:n taseeseen.
Yritysjärjestelyjä ja operointiyhtiön asemaa selvitettiin koko kevään 2014
ajan. Mukana oli myös yleisjaoston jäseniä. Kevään aikana kaupunki osti
Rajakylän Tenniskeskus Oy:n pieniosakkaiden kaikki osakkeet, mikä helpotti valmistelua. Kesäkuussa yleisjaosto siunasi ratkaisun, jolla Kiinteistö
Oy Länsi-Vantaan liikuntalaitokset ja Rajakylän Tenniskeskus Oy sulautuvat
VTK Kiinteistöt Oy:öön.
Tikkurilan urheilutalon osalta päätös oli hieman erilainen. Kiinteistö Oy
Tikkurilan Urheilutalo jakautuisi kiinteistötoiminnan osalta VTK Kiinteistöt Oy:öön ja operointitoiminnan osalta Myyrmäen Urheilupuisto Oy:öön.
Tämä tarkoitti sitä, että Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon palveluiden
tarjontaan liittyvät toiminnat, eli liikuntapaikkojen kunnossapito, käyttö ja
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Myyrmäen urheilupuiston
liikuntapaikoista molemmat
jäähallit, jalkapallohalli,
Energia Areena ja jalkapallostadion.

ulosvuokraus, hotelli- ja ravintolatoiminta, siirrettäisiin liikkeenluovutuksella Länsi-Vantaan liikuntalaitokset -konsernin Myyrmäen Urheilupuisto
Oy:öön. Liikuntayhtiöiden henkilökunta siirtyisi kokonaisuudessaan Myyrmäen Urheilupuisto Oy:öön.
Kilpailuilla markkinoilla tapahtuvaa toimintaa, muun muassa hotelli- ja
ravintolatoiminta, tapahtumat ja markkinointi, harjoittaisi VTK Kiinteistöt

Oy, joka ostaisi siihen tarvittavat henkilöstö- ja manageerauspalvelut Myyrmäen Urheilupuisto Oy:ltä.
Liikuntapalveluiden järjestämisvastuulle tulisivat toiminnat, jotka toteuttavat liikuntalain velvoitetta liikuntapalveluiden tarjoamisesta kuntalaisille,
ts. ei-taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat tehtävät. Liikuntapalvelut
järjestäisi toiminnan työvoiman ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy:ltä, joka

138

139

Trio Areena eli
Tikkurilan jäähalli on
Vantaan ensimmäinen jäähalli.

puolestaan käyttäisi alihankkijanaan tytäryhtiötään Myyrmäen Urheilupuisto Oy:tä.
Ratkaisu on monimutkainen, koska siinä piti ottaa huomioon myös kilpailulainsäädäntö. Kun kilpailuilla markkinoilla hoidettavan toiminnan hoitaa
VTK, on tämän toiminnan osuus kuitenkin niin pieni koko yhtiön koko
liikevaihdosta, että VTK voi hankkia palvelut ilman kilpailutusta omalta
tytäryhtiöltään.
Järjestely toteutui aikataulun mukaisesti vuoden 2015 alussa. VTK:n vastuulle siirtyi neljä jäähallia, Energia Areena, Myyrmäen jalkapallohalli ja
jalkapallostadion, Tikkurilan urheilutalo ja Rajakylän tenniskeskus. Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n kautta VTK on vastuussa myös tilojen markkinoinnista ulkopuoliseen käyttöön.
VTK:n hallitus päätti lisääntyneen toiminnan takia pitkästä aikaa vahvistaa yhtiön henkilökuntaa. Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalo Oy:n
toimitusjohtajana työskennellyt Jukka Antila aloitti joulukuun alussa 2014
VTK:n liiketoimintajohtajana. Jo ennen häntä uutena kiinteistöpäällikkönä
oli 1.9.2014 aloittanut Per Mattson. Tikkurilan urheilutalolla hotellin toiminnasta vastaava Marja Komppa siirtyi puolestaan VTK:n palvelukseen
1.3.2015.
Urheiluhallien siirtyminen VTK:n omistukseen toi muutoksen myös yhtiön johtoon. Osa-aikaisena toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut Kai Ketelimäki
pyysi vapautusta tehtävästä helmikuun puolivälissä. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 12.2.2015 lukien liiketoimintajohtaja Jukka Antila.

Jäteputkia ja parkkitaloja Kivistöön
Kivistön alueelle oli perustettu Kivistön Putkijäte Oy toteuttamaan keskitetty
jätteenkeräys uudella asuntoalueella. Kaupunginvaltuusto myönsi marraskuussa 2013 yhtiölle omavelkaisen takauksen sen tarvitsemaa rahoitusta varten. Päätöksestä valitettiin, mikä uhkasi vaarantaa Kivistön avauskortteleiden
ja asuntomessualueen toteutumisen aikataulussaan.
Ratkaisuksi kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2014 myydä VTK:lle
Kivistön Putkijäte Oy:n, jonka tehtävänä on toteuttaa Kivistön ja Lapinkylän
uusille asunto- ja toimitila-alueille suunniteltu jätteen putkikeräysjärjestelmä.
VTK ei tarvinnut putkikeräysjärjestelmän toteutusta varten erillistä kaupungin
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Tietolaatikko 5 • Jätteiden putkikeräys
Kivistön kaupunkikeskuksen
suunnittelussa on alusta alkaen
ollut vahvasti mukana ekologinen
ajattelu. Keskittämällä paikoitusta
erillisiin paikoitustaloihin on raivattu katutilaa kevyelle liikenteelle, erityisesti pyöräilylle. Kivistöön
toteutetaan myös viherkattoja
sekä puukerrostalo. Jätehuolto on
suunniteltu aivan uudella tavalla:
ensimmäistä kertaa jätehuolto
toteutetaan Vantaalla keskitetysti
putkikeräystä hyödyntäen.
Kivistössä putkikeräys oli suunnitelmissa alusta alkaen. Kilpailutus toteutettiin vuonna 2013
ja syksyllä 2013 Kivistön putkikeräysjärjestelmän toimittajaksi
valittiin MariMatic Oy. Kivistön
Putkijäte Oy, jonka VTK omistaa,
vastaa järjestelmän toteuttamisesta. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä
sen toimintaan tarvita verovaroja.
Jätteiden putkikeräyksen toivotaan tuovan monenlaisia hyötyjä
asukkaille. Turvallisuus lisääntyy,
kun jäteautoja liikkuu vähem-

män asuntokaduilla ja pihoilla.
Keskitetty koontiasema sijaitsee
Kehäradan kupeessa Lumikvartsinkadulla.
Putkikeräyksen toivotaan lisäävän entisestään jätteen lajittelua. Putkia on yhteensä neljä:
sekajäte, biojäte, paperi ja pienkartonki. Isokokoista kartonkia,
lasia, metallia ja vaatteita varten

tarvitaan edelleen erillinen jätehuone.
Putkikeräys on viime vuosina
yleistynyt Suomessa. Helsingissä
vastaava järjestelmä toteutetaan
Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja
Kruunuvuorenrantaan, Espoossa
Suurpellon alueella ja Tampereella Vuorekseen, jossa järjestettiin
asuntomessut vuonna 2012.

takausta, joten aiempi takauspäätös raukesi tarpeettomana.
Vastaavanlaisia keskitetyn jätteenkeruun järjestelmiä on toteutettu ja rakenteilla muun muassa
Helsingissä, Espoossa ja Tampereella.
Kivistön alueen toteutusta varten oli perustettu myös Kivistön
Pysäköinti Oy. Tämänkin yhtiön
osalta kaupunki katsoi parhaimmaksi vaihtoehdoksi keskittää
omistus VTK:hon. Maaliskuun
alussa 2013 kaupunginhallitus
päätti myydä Kivistön Pysäköinti
Oy:n koko osakekannan VTK:lle.
Kivistön Pysäköinti Oy on mukana Kivistön keskitettyjen pysäköintilaitokset rakentamisessa. Yhtiön haltuun jäävät muun muassa pysäköintilaitoksiin rakennettavat liike- ja
asukaspalvelutilat sekä yleisen pysäköinnin tarvitsemat paikat. Yhtiö hallinnoi
myös julkisten rakennusten pysäköintipaikkoja pysäköintilaitoksissa. Myös
kaupungin itsensä omistukseen ja alkuvaiheessa rakentamattomiksi jäävien
tonttien pysäköintipaikat ovat yhtiön hallussa.
Ensimmäisenä keskitetyistä pysäköintilaitoksista valmistuvat avauskorttelien läheisyyteen nouseva Kiinteistö Oy Ruusuparkki sekä Kiinteistö Oy Rubiiniparkki asuntomessualueen kerrostalokortteliin. Ruusuparkin
yhteyteen rakennetaan myös tilat lähikaupalle, joka tulee siis VTK:n tytäryhtiön vuokralaiseksi. Rubiiniparkkiin on luvassa asukastila.

Työkalu myös tulevaisuudessa
Kivistön Putkijäte Oy:n rakennuttama koontiasema, josta noudetaan kaikki Kivistön
kerrostaloalueen putkien kautta kerättävät jätteet.
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Kaupunginhallitus linjasi kesäkuun alussa 2012 talous- ja velkaohjelmaa käsitellessään, että Vantaalle laaditaan elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma.
Ohjelma valmistui keväällä 2014 ja hyväksyttiin valtuustossa nimellä Vantaan
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Jukka Antila nimitettiin
toimitusjohtajaksi helmikuussa 2015, kun osakeyhtiömuotoiset liikuntayhtiöt
Myyrmäessä ja Tikkurilassa
olivat siirtyneet VTK:n
omistukseen.

Kivistön avauskorttelien sekä
asuntomessualueen
yhteyteen valmistuu kumpaankin
keskitetty pysäköintilaitos. Kuvan
viisikerroksisessa
Ruusuparkissa on
myös lähikauppa.

elinvoimaohjelma. VTK:ta ei mainita nimellä ohjelmassa, mutta rivien välistä
voi päätellä, että VTK saattaa jatkossa olla hyvinkin tarpeellinen työkalu kaupungin rakentamisessa.
Hallituksen puheenjohtaja Markku Palo kokee, että epävarmuus yhtiön ympärillä on hälvennyt.
Markku Palo:

”

VTK:n tulee jatkossakin olla kaupungille joustava työkalu. Onneksi kaupungin
oma tahto on viime aikoina selkiytynyt. Pientä kasvua on taas havaittavissa ja
yhtiö on saamassa uusien tytäryhtiöiden kautta vastuuta kaupungin kehittämisestä. Selkeä haaste yhtiölle on varmistaa, että omaisuuden arvo säilyy eli kiinteistöt tulee pitää hyvässä kunnossa. Mielestäni on mahdollista, että yhtiö voisi
tulevaisuudessa saada myös elinkeinopoliittisia hankkeita hoidettavakseen.

VTK:n edeltäjän Kiinteistö Oy Grandinkulman perustaminen liittyi tarpeeseen saada kaupungille itselleen edullisia toimistotiloja. Tarve muuttui, mutta
yhtiö jäi elämään. Neljän vuosikymmenen aikana VTK on ollut merkittävä
opetus- ja palvelutilojen toteuttaja Vantaalla. Elinkeinopoliittisia hankkeita on
ollut vähemmän, mutta valmistuneiden kohteiden merkitys on ollut omana
aikanaan suuri.
Kehäradan hyödyntäminen on tärkeä osa Vantaan tulevaisuuden suunnitelmia. VTK tulee olemaan keskeisesti mukana sen alaisuuteen siirrettyjen tytäryhtiöiden kautta Kivistön uuden keskustaajaman pysäköinnin ja jätehuollon
järjestämisessä.
Tarve VTK:n hyödyntämiseen osana Vantaan kaupunkikonsernia on vaihdellut vuosikymmenten aikana. 1980-luvulla hankkeita oli paljon, mutta laman
aikana 1990-luvun alussa keskityttiin hoitamaan valmistunutta kiinteistökantaa. 1990-luvun puolivälin jälkeen oli jälleen nousupiikki. Seuraava kasvun
kausi osui vuosiin 2001−2008, minkä jälkeen yhtiön koko tulevaisuus oli hetken
vaakalaudalla.
Kaupunkikonsernin omistamien liikuntayhtiöiden siirtäminen VTK:n omistukseen sekä VTK:n kytkeminen mukaan Kivistön rakentamiseen viittaavat
siihen, että yhtiöllä on jälleen edessään kasvun vuosia.
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Jäntti Jouni..................................................... 46, 151
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Perko Tomi........................................................... 102
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Tarkka Kaarlo....................................................... 152
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Nenonen Kari....................................................... 130

Rajalainen Leena................................................. 152
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Roininen Mirja.............................29, 46, 46, 48, 152,

Viro Maila............................................................ 152
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Ruuskanen Reino............................................. 77, 79
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Sainio Jari.......................63, 65, 65, 72, 75, 151, 152

Wennäkoski Vesa................46–48, 48, 51, 56, 56–59

Paajanen Juhani............................ 75, 75–77, 79, 95,
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Salmi Ritva..................................................... 92, 147
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Salminvuo Mia..................................................... 152
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VTK:n omistukset
kartalla

Julkistilat

Yritystilat

Metsikköpolun päiväkoti

20

Peltolantie 5, Tikkurila

3

Jokiuoman päiväkoti

21

Kielotie 12–14, Tikkurila

4

Ylästön koulu

22

Havukoski 1, Halmekuja 2, Koivukylä

5

Isonmännyn päiväkoti

23

Maakotkantie 10, Korso

6

Kartanonkosken koulu ja päiväkoti

24

Minkkitie 8, Korso

7

POINT kansainvälinen koulu

25

Joukontie 42, Rekola

8

Varia Rälssitie

26

Kolohonka itäinen, Valkoisenlähteentie 19

9

Varia Tennistie

27

HakuCenter, Laukkarinne 6

10

Karsikkokuja 15–17, Koivukylä

28

Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Patotie 2

11

Monitoimikeskus Lumo ja paikoitustalo, Korso

29

Kivistön Pysäköinti Oy, Ruusuparkki

12

Leppäkorven päiväkoti

30

Kivistön Pysäköinti Oy, Rubiiniparkki

13

Myyrmäen Urheilupuisto (kaksi jäähallia,
Myyrmäki-halli, Energia Areena, jalkapalloareena)

14

Tikkurilan Urheilupuisto (Trio Areena,
harjoitusjäähalli, Trio Center)

15

Rajakylän urheiluhalli

16

Jätteiden koontiasema, Kivistö

17

Ilolan koulun laajennus

18

HSY, aluetukikohta, Hosantie 5
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