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§ 66
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimittäminen

HEL 2020-006478 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Fallkullan Kiilan Py-
säköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi rakennuttaja-asiamies Mikko 
Kontumäen sekä hallituksen jäseniksi tiimipäällikkö Riitta Elorannan, 
projektinjohtaja Kimmo Kuisman ja yksikön johtaja Petri Lumijärven.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön perustaminen

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2020, § 361 perustaa Fallkullan Kiilan 
Pysäköinti Oy:n toteuttamaan Falkullan kiilan alueelle keskitetysti asun-
totonttien vuokralaisille, omistajille ja liityntäpysäköintiä järjestävälle 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (jäljempänä osakasyhteisöil-
leen) asemakaavan ja tonttien vuokrasopimusten/kauppakirjojen tai 
kaupungin päätösten edellyttämiä omakustannusperusteisia autopaik-
koja. Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja 
käyttävät osakasyhteisöt tulevat yhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin ei si-
sälly tonttien liiketilojen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaa-
van mukaan toteuttaa.
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Jokainen pysäköintiyhtiön osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen mu-
kaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi 
yhtiöön, tekemään yhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen ja 
merkitsemään/ostamaan käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti yhtiön 
äänivallattomia B1-, B2- ja C1- osakkeita ja tarvittaessa suorittamaan 
investointimaksuja sekä käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Helsingin kaupunki merkitsee sopimusalueiden 1 ja 2 osalta yhtiön ai-
noan äänivaltaisen A-osakkeen. Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa 
kaupungilta osakasyhteisöille viimeistään yhtiön lopullisen toiminta-
alueen pysäköintilaitosten ja kaikkien asuntotonttien tultua rakennus-
valvonnan toimesta hyväksyttyä käyttöön otettaviksi.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, 
omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin 
kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alu-
eella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysä-
köintilaitoksia ja –alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin pe-
rustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. 
Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannus-
periaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. 

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jä-
sentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikau-
si päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä.

Lopuksi
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Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä yhteisö-
jen toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


