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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 84

HEL 2017-010178 T 10 01 01 00

Valtamerilaituri, Atlantinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle Royal Areena Oy:lle (y-tunnus 2855683-6) liikunta- ja kylpylähotel-
lihankkeen suunnittelua varten tehdyn varauksen jatkamista seuraa-
vasti:

 varausalue on liitteen 1 mukainen alue

 varaus on voimassa 31.12.2021 saakka

 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-
rausehtoja.

(L1-120103)

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 27.11.2017 § 17

HEL 2017-010178 T 10 01 01 00

Päätös

Elinkeinojaosto päätti varata alueen liikunta- ja kylpylähotellihankkeen 
suunnittelua varten Jätkäsaaresta seuraavin ehdoin:
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Varauksensaaja on Royal Areena Oy (Y-tunnus 2855683-6) sekä sen 
perustamat yhtiöt.

2

Varaus on voimassa 31.12.2019 saakka.

3

Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja se koostuu pääosin Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavaluonnoksen 
(3.6.2014) mukaisista Ahdinaltaan ympäristöön suunnitelluista kortte-
leista 20826 ja 20827. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 20 000 m². 
Varausalueen kiinteistötunnus on 91-20-9909-100.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
aluerakentamisprojektin sekä tarvittaessa muiden kaupungin hallinto-
kuntien kanssa.

4

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan koko-
naisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdol-
lisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.

5

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

6

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 
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Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

7

Suunnittelussa on huomioitava lisäksi Jätkäsaaren alueelliset ehdot (lii-
te 2).

8

Suunnittelussa on huomioitava lisäksi kaupungin infrahankkeet, kuten 
esimerkiksi sillat ja rantarakenteet, jotka ovat reunaehtoina varausalu-
een suunnittelulle.

9

Varauksensaaja on tietoinen, että alue ei ole rakentamiskelpoinen. 
Kaupunki tekee alueen esirakentamisen erikseen päättämänsä aika-
taulun mukaisesti.

10

Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on selvitettävä mahdollinen yhteis-
työ Helsingin Sataman kanssa pysäköintilaitoksien yhteiskäytön mah-
dollistamiseksi.

11

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Käsittely

27.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Elinkeinojaosto päätti käsitellä kolmannen esityksen kokouksen toisena 
asiana.
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Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ilkka Aaltonen. Asiantuntija ei ol-
lut läsnä päätöksenteon aikana. 

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi


