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§ 411
V 11.5.2016, Sörnäisten Kalasataman eräitä asuinkortteleita koske-
vien toteutussopimusten, kiinteistökauppojen ja vuokrausperustei-
den hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10631/1-4, 
10633/1-4 ja 10635/1-4)

HEL 2015-003259 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen 
koskien 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama)  korttelin nro 
10631 tontteja nro 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostettavia tontteja, samoin 
tekemään saman korttelin tontteja 2, 3 ja 4 koskevan liitteenä 2 olevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen tonttien myymisestä Lemminkäinen 
Talo Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustet-
tavien yhtiöiden lukuun noudattaen esisopimuksen ehtoja, kaupungin 
käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa liitteenä 3  olevan toteutussopimuk-
sen koskien 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama)  korttelin nro 
10633 tontteja nro 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostettavia tontteja, samoin 
tekemään saman korttelin tontteja 2 ja 4 koskevan liitteenä 4 olevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen tonttien myymisestä Rakennusliike 
Lapti Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustet-
tavien yhtiöiden lukuun noudattaen esisopimuksen ehtoja, kaupungin 
käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa liitteenä 5  olevan toteutussopi-
muksen koskien 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama)  korttelin 
nro 10635 tontteja nro 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostettavia tontteja, sa-
moin tekemään saman korttelin tontteja 2 ja 4 koskevan liitteenä 6 ole-
van kiinteistökaupan esisopimuksen tonttien myymisestä Rakennuso-
sakeyhtiö Hartelalle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka 
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perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen esisopimuksen ehtoja, kau-
pungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölau-
takunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

D

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
kohdissa A, B ja C tarkoitettuihin kiinteistökaupan esisopimuksiin tarvit-
taessa muutoksia ja tarkistuksia, samoin tekemään ja hyväksymään 
esisopimusten perusteella lopulliset kauppakirjat.

E

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan päätöskohdassa A mainitun tontin 10631/1, päätöskohdassa B 
mainitut tontit 10633/1 ja 3 ja päätöskohdassa C mainitut tontit 10635/1 
ja 3 tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankoh-
dasta alkaen 31.12.2080 saakka noudattaen seuraavia ehtoja:

1

Tonttien 10631/1, 10633/1 ja 3 sekä 10635/1 ja 3 vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 
= 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana väli-
muodon (kuten Hitas ja asumisoikeus) asuntojen sekä Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen osalta 37 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen osalta peritään 
samaa maanvuokraa kuin asuinkerrosalalta. 

Asuntotonteille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja kun-
nallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 17 euroa.

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta 
80 % 31.12.2022 saakka. 

3
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Tämän jälkeen asuntotonttien vuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona 
valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

4

Muuten noudatetaan liitteinä 1, 3 ja 5 olevien toteutussopimusten ehto-
ja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-
kohteiden osalta noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhalli-
tuksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus (Lemminkäinen)
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (Lemminkäinen)
3 Toteutussopimus (Lapti)
4 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (Lapti)
5 Toteutussopimus (Hartela)
6 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (Hartela)
7 Asemakaavan muutos nro 12200
8 Varausaluekartta
9 Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lemminkäinen Talo Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2

Rakennusliike Lapti Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 3
Liite 4

Rakennusosakeyhtiö Hartela Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta päätti 17.12.2015 (646 §) Sompasaaren asuinkort-
teleita 10631, 10633 ja 10635 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelu-
menettelyn perusteella valita kortteleiden varauksensaajiksi ja toteutta-
jiksi parhaat lopulliset projektisuunnitelmat tehneet Lemminkäinen Talo 
Oy:n, Rakennusliike Lapti Oy:n ja Rakennusosakeyhtiö Hartelan. Valin-
tojen ehtona oli, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kortteleiden tontteja 
koskevat toteutussopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset ja yh-
tiöt vastaavasti sitoutuvat niitä noudattamaan. 

Varauspäätösten mukaan tonttien asuinkerrosalasta tulee toteuttaa 
noin 11 200 k-m² valtion tukemina vuokra- ja opiskelija-/nuorisoasuntoi-
na, noin 7 400 k-m² välimuodon (kuten Hitas ja asumisoikeus) asuntoi-
na ja noin 22 700 k-m² sääntelemättöminä vapaarahoitteisina vuokra- 
tai omistusasuntoina. Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -
ehdoin.  

Sääntelemättömään vaparahoitteiseen omistus- tai vuokra-asuntotuo-
tantoon osoitetut tontit esitetään myytäviksi. Muut tontit, joille on toteu-
tussopimuksissa osoitettu Hitas-, asumisoikeus- tai valtion tukemaa 
vuokra-asuntotuotantoa, esitetään vuokrattaviksi pitkäaikaisin sopimuk-
sin.

Yhteensä kortteleihin on asemakaavassa osoitettu asuntorakentamisoi-
keutta 41 300 k-m², josta erityisasumista on 4 900 k-m² ja liiketiloja 900 
k-m². 

Suunnitelmien mukaan Lemminkäinen Talo Oy toteuttaa mainitusta 
määrästä asuntorakennusoikeutta 13 550 k-m² ja liiketilaa 300 k-m², 
Rakennusliike Lapti Oy asuntorakennusoikeutta 14 200 k-m² ja liiketilaa 
300 k-m² sekä Rakennusosakeyhtiö Hartela asuntorakennusoikeutta 
13 550 k-m² ja liiketilaa 300 k-m². 

Yhteensä Lemminkäinen Talo Oy:lle myytäväksi esitettävien tonttien 
rakennusoikeus on noin 10 700 k-m² ja kauppahinta noin 13,5 miljoo-
naa euroa. Rakennusliike Lapti Oy:lle myytäväksi esitettävien tonttien 
rakennusoikeus on noin 6 450 k-m² ja kauppahinta noin 8,2 miljoonaa 
euroa. Rakennusosakeyhtiö Hartelalle myytäväksi esitettävien tonttien 
rakennusoikeus on noin 6 450 k-m² ja kauppahinta noin 8,2 miljoonaa 
euroa.

Esittelijän perustelut

Kalasataman Sompasaaren asuinkortteleiden 10631, 10633 ja 10635 varaaminen
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Kalasataman Sompasaaren asemakaavan muutos nro 12200 on tullut 
lainvoimaiseksi 10.10.2014. Sompasaaren alue on osa muutosproses-
sia Sörnäisten satama-alueen muuttamisessa uudeksi
kantakaupungin asuinalueeksi. Laadukkaalla asuntoalueella painote-
taan asumismuotojen monipuolisuutta ja uudentyyppisen kaupunkiasu-
misen eri muotoja.

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) ja 23.3.2015 varata Sompa-
saaren asemakaava-alueelta asuntotontit (AK, AKS) 10631/1 - 4, 
10633/1 - 4 ja 10635/1 - 4 luovutettaviksi erillisellä ilmoittautumis- ja 
neuvottelumenettelyllä (jäljempänä myös hakumenettely) asuntohank-
keiden suunnittelua varten päätöksissä mainituin ehdoin.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan järjestämään 
mainittuja tontteja koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn, 
päättämään menettelyn ehdoista sekä valitsemaan menettelyn
perusteella tonttien varauksensaajat ja toteuttajat.

Asemakaavakartta on liitteenä 7.

Hakumenettely

Kiinteistölautakunta järjesti 31.3. - 17.6.2015 Sompasaaren asuinkort-
teleita 10631, 10633 ja 10635 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelu-
menettelyn (hakumenettelyn). Hakijoiden tuli tässä vaiheessa toimittaa 
alustavat viite- ja konseptisuunnitelmat vain tonteista 10631/1 - 4 
(suunnittelualue). Suunnitelmat tuli jättää 17.6.2015 mennessä.

Hakumenettelyn tavoitteena oli neuvottelujen kautta tuottaa jatkoon va-
lituista alustavista viite- ja konseptisuunnitelmista 1 - 3 asetetut arvioin-
ti- ja valintakriteerit parhaiten täyttävää lopullista projektisuunnitelmaa 
asuinkortteleiden 10631, 10633 ja 10635 toteuttamisen perustaksi. 
Kaupunki varaa kortteleiden tontit parhaiten asetetut tavoitteet täyttä-
neet lopulliset projektisuunnitelmat esittäneille tahoille.

Hakumenettelyssä parhaan alustavan viite- ja konseptisuunnitelman 
esittänyt taho sai valita, laatiiko tämä lopullisen projektisuunnitelman 
kortteliin 10631, 10633 vai 10635. Menettelyssä toiseksi parhaan alus-
tavan suunnitelman esittänyt taho sai valita tämän jälkeen korttelin, jol-
le laatii lopullisen projektisuunnitelman. Kolmanneksi tullut laatii lopulli-
sen projektisuunnitelman jäljelle jääneen korttelin asuntotonteille.

Hakumenettelyssä kokeiltiin tavanomaisiin laatukilpailuihin nähden ke-
vennettyä ja vuorovaikutteista tontinluovutusmenettelyä, jossa tonteista 
kiinnostuneita pyydettiin toimittamaan tonttien suunnittelua ja toteutusta 
koskevat alustavat viite- ja konseptisuunnitelmat määräaikaan mennes-
sä. Alustavien viite- ja konseptisuunnitelmien perusteella valittiin jatko-
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neuvotteluihin osallistuvat tahot. Jatkoneuvotteluiden tavoitteena oli 
alustavien viite- ja konseptisuunnitelmien kehittäminen lopulliseen muo-
toon sekä saavuttaa neuvottelutulos tonttien luovutukseen ja toteutuk-
seen liittyvistä ehdoista. 

Hakumenettelyssä saatiin korttelin 10631 (suunnittelualue) osalta yh-
teensä kolmetoista hakemusta (alustavaa viite- ja konseptisuunnitel-
maa), joista arviointiryhmä valitsi jatkoneuvotteluihin korttelin 10631 
osalta Lemminkäinen Talo Oy:n, korttelin 10633 osalta Rakennusliike 
Lapti Oy:n ja korttelin 10635 osalta Rakennusosakeyhtiö Hartelan.  

Kiinteistöviraston ja mainittujen osallistujien välillä on neuvoteltu ja saa-
tettu alustavat viite- ja konseptisuunnitelmat lopullisiksi projektisuunni-
telmiksi. Samalla on neuvoteltu osallistujien kanssa toteutussopimukset 
ja kiinteistökauppojen esisopimukset.    

Suunnittelukohteet

Sompasaaren asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan kortteleihin 
10631, 10633 ja 10635 toteutetaan asuintilaa 41 300 k-m², josta erityi-
sasumista on 4 900 k-m² ja liiketiloja 900 k-m². 

Suunnitelmien mukaan Lemminkäinen Talo Oy toteuttaa mainitusta 
määrästä asuintilaa 13 550 k-m² ja liiketilaa 300 k-m², Rakennusliike 
Lapti Oy asuintilaa 14 200 k-m² ja liiketilaa 300 k-m² sekä Rakennuso-
sakeyhtiö Hartela asuintilaa 13 550 k-m² ja liiketilaa 300 k-m². Kysymys 
on siten huomattavasta hankekokonaisuudesta.

Varauspäätösten mukaan tonttien asuinkerrosalasta tulee toteuttaa 
noin 11 200 k-m² valtion tukemina vuokra- ja opiskelija-/nuorisoasuntoi-
na, noin 7 400 k-m² välimuodon (kuten Hitas ja asumisoikeus) asuntoi-
na ja noin 22 700 k-m² sääntelemättöminä vapaarahoitteisina vuokra- 
tai omistusasuntoina. Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -
ehdoin.  

Kiinteistölautakunta päätti hakumenettelyn ratkaisemisesta ja tonttien 
10631/1-4, 10633/1-4 ja 10635/1-4 varaamisesta 17.12.2015 (646 §).

Varauksensaajat ja varausten kohteet

Varausaluekartta on liitteenä 8.

Lemminkäinen Talo Oy

Päätöksen mukaan Lemminkäinen Talo Oy:lle varattiin 
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-    tontille 10631/1 vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin 
vähintään 3 150 k-m². Tontti esitetään vuokrattavaksi pitkäaikaisesti 
31.12.2080 saakka.

-    tontille 10631/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja/tai vuokra-
asuntoja 3 400 k-m² ja liiketilaa vähintään 150 k-m². Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 1 300 euroa/k-m² ja liiketilan 500 euroa/k-m². Tontin kauppahinta 
on arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa.

-    tontille 10631/3 vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja/tai vuokra-
asuntoja 4 250 k-m². Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa 
asuinrakennusoikeuden käypää yksikköhintaa 1 250 euroa/k-m². Tontin 
kauppahinta on arviolta noin 5,3 miljoonaa euroa.

-    tontille 10631/4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja/tai vuokra-
asuntoja 2 750 k-m² ja liiketilaa vähintään 150 k-m². Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 1 300 euroa/k-m² ja liiketilan 500 euroa/k-m². Tontin kauppahinta 
on arviolta noin 3,7 miljoonaa euroa.

Rakennusliike Lapti Oy

Päätöksen mukaan Rakennusliike Lapti Oy:lle varattiin 

-    tontille 10633/1 valtion tukemia vuokra-asuntoja 3 150 k-m². Tontti 
esitetään vuokrattavaksi pitkäaikaisesti 31.12.2080 saakka.

-    tontille 10633/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (ja/tai vuokra-
asuntoja) 3 400 k-m² ja liiketilaa vähintään 150 k-m². Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 1 300 euroa/k-m² ja liiketilan 500 euroa/k-m². Tontin kauppahinta 
on arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa.

-    tontille 10633/3 valtion tukemia nuorisoasuntoja 4 900 k-m². Tontti 
esitetään vuokrattavaksi pitkäaikaisesti 31.12.2080 saakka.

-    tontille 10633/4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (ja/tai vuokra-
asuntoja) 2 750 k-m² ja liiketilaa vähintään 150 k-m². Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 1 300 euroa/k-m² ja liiketilan 500 euroa/k-m². Tontin kauppahinta 
on arviolta noin 3,7 miljoonaa euroa.

Rakennusosakeyhtiö Hartela

Päätöksen mukaan Rakennusosakeyhtiö Hartelalle varattiin 
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-    tontille 10635/1 valtion tukemia vuokra-asuntoja 3 150 k-m². Tontti 
esitetään vuokrattavaksi pitkäaikaisesti 31.12.2080 saakka.

-    tontille 10635/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (ja/tai vuokra-
asuntoja) 3 400 k-m² ja liiketilaa vähintään 150 k-m². Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 1 300 euroa/k-m² ja liiketilan 500 euroa/k-m². Tontin kauppahinta 
on arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa.

-    tontille 10635/3 vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin 
vähintään 4 250 k-m². Tontti on toteutettava ryhmärakentamishankkee-
na. Tontti esitetään vuokrattavaksi pitkäaikaisesti 31.12.2080 saakka.

-    tontille 10635/4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (ja/tai vuokra-
asuntoja) 2 750 k-m² ja liiketilaa vähintään 150 k-m². Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 1 300 euroa/k-m² ja liiketilan 500 euroa/k-m². Tontin kauppahinta 
on arviolta noin 3,7 miljoonaa euroa.

Tarkennuksena todetaan, että Hartelan tarkoitus on hakea tonttijakoa 
ja rakennusoikeuksien jakamista tonteille siten, että tontille 10635/1 to-
teutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja 2 550 k-m² ja liiketilaa 50 k-
m², tontille 2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja 3 000 k-m² ja liiketilaa 
250 k-m², tontille 3 vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin 
3 200 k-m² ja tontille 4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja 4 800 k-m². 
Tonttien kokonaiskerrosala pysyy samana. Suunnitelma on hyväksyttä-
vissä edellyttäen että se on toteutettavissa asemakaavaa muuttamatta.

Tonttien luovutus

Nyt esitetään hyväksyttäväksi edellä mainittujen tonttien luovuttamista 
osin myymällä, osin vuokraamalla yhtiöille ja/tai näiden perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. Myytä-
vien tonttien kauppahinnat muodostuvat yhteensä arviolta noin 30 mil-
joonan euroksi. 

Ensivaiheessa varauksensaajien kanssa esitetään tehtäväksi kohteit-
tain ja varauksensaajittain tehtävät toteutussopimukset sekä myytäviä 
tontteja koskevat kiinteistökaupan esisopimukset. Ostajat suorittavat 
tonttien kauppahinnat kokonaisuudessaan kaupungille lopullisten kiin-
teistökauppojen yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja hallintaoikeus 
siirtyvät ostajille. 

Esityksen mukaisia tonttien kauppahintoja voidaan pitää kaupungin 
puolesta hyväksyttävinä ottaen huomioon laaditut arviolausunnot tont-
tien markkina-arvoista, vertailukauppahinnat ja nykyiset markkinaolo-
suhteet. 
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Valtion tukemaan tuotantoon tai Hitas-tuotantoon varatut tontit esite-
tään luovutettaviksi pitkäaikaisin vuokrasopimuksin, jolloin vuokrauspe-
rusteet on määritelty suhteessa sääntelemättömään vapaarahoittei-
seen tuotantoon myytävien tonttien hinnoitteluun.

Sompasaaren kortteleiden rakentamisen on tarkoitus alkaa arviolta 
vuonna 2016 tai 2017. Alueen rakentaminen kestää esityksen kohtee-
na olevien tonttien osalta yhteensä noin 6 vuotta. 

Lopuksi

Hakumenettelyn perusteella on saatu kaupunkikuvallisesti ja muutoin 
korkeatasoiset suunnitelmat, joihin tonttien toteuttaminen tulisi perustu-
maan. Mikäli tonttien toteutussopimuksia, myyntiä ja vuokraamista kos-
kevat esitykset hyväksytään, kaupunki tulee saamaan tonttien myynti-
hintana noin 30 miljoonaa euroa sekä Hitas- ja muiden vuokratonttien 
osalta vuokratuloa. Kilpailun voidaan siten katsoa hyvin täyttäneen alu-
eelle asetetut suunnittelu-, kehittämis- ym. tavoitteet. 

Kiinteistölautakunnan esityksen tarkemmat perustelut ilmenevät liittee-
nä 9 olevasta perustelumuistiosta. 

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus (Lemminkäinen)
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (Lemminkäinen)
3 Toteutussopimus (Lapti)
4 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (Lapti)
5 Toteutussopimus (Hartela)
6 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (Hartela)
7 Asemakaavan muutos nro 12200
8 Varausaluekartta
9 Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Lemminkäinen Talo Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Rakennusliike Lapti Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 3
Liite 4

Rakennusosakeyhtiö Hartela Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 646

HEL 2015-003259 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 75/674 498; Aallonhalkoja, Flöitti Dianan kuja, Kaljaasi Auroran kuja, Priki Johannan 
kuja, Kapteeni Sundmanin katu

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti Sompasaaren asuinkorttelia 10631 koskevan 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella valita Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) liitteestä nro 1 ilmenevän 
asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaisen korttelin 10631 ohjeel-
listen kaavatonttien (AK) 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostettavien tonttien 
varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuun-
nitelman tehneen Lemminkäinen Talo Oy:n (Y-tunnus 0112448-6) eh-
dolla, 

että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen tonttien osalta 
liitteenä nro 2 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä nro 3 olevan kiin-
teistökaupan esisopimuksen ja että Lemminkäinen Talo Oy sitoutuu 
noudattamaan mainittujen tonttien varausehtoina po. sopimuksissa so-
vittuja ehtoja. 

B
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Kiinteistölautakunta päätti Sompasaaren asuinkorttelia 10633 koskevan 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella valita Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) liitteestä nro 1 ilmenevän 
asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaisen korttelin 10633 ohjeel-
listen kaavatonttien (AK, AKS) 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostettavien 
tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen pro-
jektisuunnitelman tehneen Rakennusliike Lapti Oy:n (Y-tunnus 
0788291-5) ehdolla, 

että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen tonttien osalta 
liitteenä nro 4 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä nro 5 olevan kiin-
teistö-kaupan esisopimuksen ja että Rakennusliike Lapti Oy sitoutuu 
noudattamaan mainittujen tonttien varausehtoina po. sopimuksissa so-
vittuja ehtoja. 

C

Kiinteistölautakunta päätti Sompasaaren asuinkorttelia 10635 koskevan 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella valita Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) liitteestä nro 1 ilmenevän 
asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaisen korttelin 10635 ohjeel-
listen kaavatonttien (AK) 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostettavien tonttien 
varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuun-
nitelman tehneen Rakennusosakeyhtiö Hartelan (Y-tunnus 0196430-3) 
ehdolla, 

että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen tonttien osalta 
liitteenä nro 6 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä nro 7 olevan kiin-
teistökaupan esisopimuksen ja että Rakennusosakeyhtiö Hartela sitou-
tuu noudattamaan mainittujen tonttien varausehtoina po. sopimuksissa 
sovittuja ehtoja. 

D

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa A mainitut tontit 10631/2, 3 ja 4 tai 
niistä muodostettavat tontit Lemminkäinen Talo Oy:lle (Y-tunnus 
0112448) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustetta-
vien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä nro 3 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavan-
omaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja. 

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen 
perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esi-
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sopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksymään 
kauppakirjojen ehdot.  

E

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa B mainitut tontit 10633/2 ja 4 tai niis-
tä muodostettavat tontit Rakennusliike Lapti Oy:lle (Y-tunnus 0788291-
5)  tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien 
yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä nro 5 olevan kiinteistökaupan esi-
sopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan ta-vanomai-
sia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen 
perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esi-
sopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksymään 
kauppakirjojen ehdot.  

F

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa C mainitut tontit 10635/2 ja 4 tai niis-
tä muodostettavat tontit Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Y-tunnus 
0196430-3) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustet-
tavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä nro 7 olevan kiinteistökau-
pan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä li-
säehtoja. 

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen 
perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esi-
sopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksymään 
kauppakirjojen ehdot.  

G

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan päätöskohdassa A mainittu tontti 10631/1, päätös-
kohdassa B mainitut tontit 10633/1 ja 3 ja päätöskohdassa C mainitut 
tontit 10635/1 ja 3 tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan määrää-
mästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka noudattaen seuraavia 
ehtoja:

1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 13 (15)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
02.05.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Tonttien 10631/1, 10633/1 ja 3 sekä 10635/1 ja 3 vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 
= 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana väli-
muodon (kuten Hitas ja asumisoikeus) asuntojen sekä Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen osalta 37 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen osalta peritään 
samaa maanvuokraa kuin asuintiloilta. 

Asuntotonteille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja kun-
nallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 17 euroa.

2

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta 
80 % 31.12.2022 saakka. 

3

Tämän jälkeen asuntotonttien vuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona 
valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

4

Muuten noudatetaan liitteinä nrot 2, 4 ja 6 olevien toteutussopimusten 
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 
Hitas-kohteiden osalta noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehto-
ja.

H

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston 
tekemään tarvittaessa päätöskohdissa D - F mainittuihin kiinteistökaup-
pojen esisopimuksiin muutoksia ja tarkistuksia sen jälkeen, kun kau-
punginhallitus tai kaupunginvaltuusto on hyväksynyt po. tontteja koske-
vat kiinteistökauppojen esisopimukset.  

I
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Kiinteistölautakunta päätti todeta, että tontit 10631/1, 2, 3 ja 4 esitetään 
luovutettaviksi Lemminkäinen Talo Oy:lle, tontit 10633/1, 2, 3 ja  4 Ra-
kennusliike Lapti Oy:lle ja tontit 10635/1, 2, 3 ja 4 Rakennusosakeyhtiö 
Hartelalle tai niiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustetta-
vien yhtiöiden lukuun 17.6.2015 päättyneessä Kalasataman Sompa-
saaren ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä, joten muut menette-
lyssä saadut hakemukset (alustavat viite- ja konseptisuunnitelmat) mai-
nittujen tonttien osalta eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi lautakunta päätti todeta, että kunkin korttelin toteutussopimus 
tulee allekirjoittaa samanaikaisesti sitä koskevan kiinteistökaupan esi-
sopimuksen kanssa. Lemminkäinen Talo Oy:n, Rakennusliike Lapti 
Oy:n ja Rakennusosakeyhtiö Hartelan tulee allekirjoittaa mainitut sopi-
mukset viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupun-
gin toimivaltainen viranomainen on sopimukset hyväksynyt.

31.03.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö 04.06.2015 § 88

HEL 2015-003259 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 674498, Aallokonhalkoja, Flöitti Dianan kuja, Kaljaasi Auroran kuja, Priki Johannan 
kuja, Kapteeni Sundmanin katu

Päätös

Tonttiosaston osastopäällikkö päätti myöntää Kalasataman Sompasaa-
ren hakuohjeen 31.3.2015 mukaisen ennakkohyväksynnän e-House 
Oy:lle, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:lle, LeaseGreen Group Oy:lle ja Ra-
kennus Omera Oy:lle hakumenettelyyn ilmoittautumiseen ja osallistumi-
seen ehdolla, että mainitut tahot osallistuvat yhdessä yhteenliittymänä 
hakumenettelyyn.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta päätti 31.3.2015 (161 §) Kalasataman Sompasaa-
ren hakuohjeen hyväksyessään ja hakumenettelyn alkamisesta päät-
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täessään samalla oikeuttaa tonttiosaston osastopäällikön päättämään 
ilmoittautujien ennakkohyväksynnästä hakumenettelyyn.

E-House Oy, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, LeaseGreen Group Oy ja 
Rakennus Omera Oy ovat pyytäneet yhdessä tonttiosaston osastopääl-
liköltä hakuohjeen mukaista ennakkohyväksynnän myöntämistä ja toi-
mittaneet hakuohjeessa edellytetyt yhtiöiden perustiedot sekä selvityk-
set verojen ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä referenssi-
luettelon toteutetuista kerrostalohankkeista. 

Saatujen selvitysten perusteella voidaan arvioida, että edellä mainitut 
yhtiöt täyttävät yhdessä yhteenliittymänä hakuohjeessa ilmoittautujalta 
edellytetyt yleiset kelpoisuusedellytykset vähintään yhden asuinkerros-
talokorttelin suuruisen hankkeen toteuttamiseksi. 

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö 03.06.2015 § 87

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi


