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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
överlåtelse av vissa fastigheter till Vanda stad 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I enlighet med det föravtal som ingåtts 
mellan staten och Vanda stad är avsikten att 
staden skall stå för utvidgningen av tings- och 
polishuset, som ägs av staten, och för ändrings
arbetena på den nuvarande byggnaden. Som 

vederlag överlåter staten markområden, värda 
uppskattningsvis 20 600 000 mk, som närmast 
skall användas för bostadsändamåL 

Lagen avses träda i kraft sedan riksdagen 
har antagit den. 

MOTIVERING 

Det har visat sig nödvändigt att utvidga 
Vanda tings- och polishus, som ägs av staten. 

Staten och Vanda stad har förhandlat fram 
ett avtal enligt vilket staden på den tomt som 
ägs av staten låter bygga och bygger som 
projektledningsentreprenad en tillbyggnad på 
l 800 nytto-m2 i överensstämmelse med de 
planer som uppgjorts på det sätt som förutsätts 
i föravtalet, samt står för ändringsarbeten 
omfattande 527 nytto-m2 i det nuvarande 
tings- och polishuset. 

Priset på byggnadsarbetena har efter för
handlingar fastslagits till 20 593 000 mk. Som 
vederlag överlåter staten markområden som 
huvudsakligen skall användas för bostadsända
måL Markområdenas värde har uppskattats till 
ca 20 600 000 mk. Värdet på bostadstomterna 
motsvarar de s.k. aravapriser som skall tilläm
rms i fråga om bostadstomter 1994. I fråga om 
Anäsområdet beaktas dock som minskning de 
kostnader på ca 900 000 mk som åsamkas 
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staden av de arkeologiska utgrävningar som 
gjorts och ännu kommer att göras på området. 

Värdet på park- och liknande områden har 
uppskattats till 10-20 mk/m2. Gatuområdena 
överlåts utan vederlag. 

Enligt utkastet till avtal ersätts mervärdes
skattens inverkan, enligt en grov uppskattning 
l 900 000 mk, på priset på byggnadsarbetet till 
staden i form av en penningprestation av 
anslaget under moment 28.60.87 i budgeten 
(Anskaffning av fastigheter och bostadsaktier). 

Vanda stadsfullmäktige har för sin del god
känt avtalet den 13 december 1993. statens 
markdelegation har förordat saken den 23 
september 1992. 

Eftersom avsikten är att inleda byggnadsar
betena i mars 1994, avses lagen träda i kraft så 
snart riksdagen har antagit den. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
riksdagen följande lagförslag: 



2 1993 rd - RP 317 

Lag 
om överlåtelse av vissa fastigheter till Vanda stad 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Finansministeriet berättigas att på de villkor 

ministeriet bestämmer till Vanda stad överlåta 
markområden som ligger inom stadens område 
som följer: 

l. Av lägenheterna Solberga Rnr 6:25, 
Långstrand Rnr 6:105 och Ånäs Rnr 7:41 i 
Dickursby by sammanlagt ca 23 164 m2 stora 
outbrutna områden som motsvarar kvarteren 
62045, 62046, 62047, 62049 och 62050 i stads
planeområdet Ånäs 3 samt sammanlagt ca 
20 350 m2 stora outbrutna områden som i 
nämnda stadsplan betecknats som park- och 
LP-områden, 

2. av lägenheten Ställe Rnr l :68 i Haxböle by 
och av lägenheterna Långstrand Rnr 6:105 och 
Ånäs Rnr 7:41 i Dickursby by ett sammanlagt 
ca 17 81 O m2 stort outbrutet område som i 
stadsplanen betecknats som ett parkområde vid 
namn Fornparken, 

3. av lägenheten Joentausta Rnr 11 i Fast
böle by sammanlagt ca l 04 000 m2 stora 
outbrutna områden som i stadsplanen beteck
nats som parkområde, 

4. lägenheterna Puisto A Rnr 8, vars areal är 
ca 4 370 m2, och Puisto C Rnr l :242, vars areal 
är ca 3 395 m2, i Fastböle by, 

5. av lägenheten Tonttimaa Rnr 16:38 i 
Dickursby by ett ca 3 800 m2 stort outbrutet 
område som betecknats som parkområde i 
stadsplanen, 

Helsingfors den 14 januari 1994 

6. lägenheterna Tontti 24 Rnr l :256, vars 
areal är ca 3 440m2, Tontti 25 Rnr 1:257, vars 
areal är ca 2 805m2, Tontti 27 Rnr 1:259, vars 
areal är ca 2 350m2, och Tontti 29 Rnr 1:261, 
vars areal är ca 3 185 m2, i Räckhals by, 

7. lägenheterna Puisto I Rnr 20:83, vars 
areal är ca 8 700 m2, Puisto- ja yleisten 
rakennusten alue I Rnr 20:85, vars areal är ca 
l O 200 m2, Yleisten rakennusten alue III Rnr 
20:87, vars areal är ca 5 700 m2, samt Puisto
ja yleisten rakennusten alue IV Rnr 20:88, vars 
areal är ca 14 700 m2, i Ytterkervo by, 

8. av lägenheten Puistoalueet Rnr 4:351 i 
Sottungsby by sammanlagt ca 33 700 m2 stora 
outbrutna områden som i stadsplaneutkastet 
Kungsbacka 2 betecknats som områden för 
bostadstomter och sammanlagt ca 100 148 m2 
stora outbrutna områden som betecknats som 
park- och gatuområden samt områden för 
liknande allmänna ändamål, 

9. lägenheten Karlshem Rnr 3:5, vars areal 
är ca 5 600 m2, i Brutuby by. 

En förutsättning för överlåtelserna är att 
Vanda stad utför den utvidgning av Vanda 
tings- och polishus samt de ändringsarbeten i 
anslutning därtill som avtalats särskilt. 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 
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