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§ 839
Kiinteistöyhtiön perustaminen hallitsemaan kaupunkiympäristötoi-
mialan käyttöön suunniteltua toimitaloa

HEL 2017-008623 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

1

Perustaa Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab 
Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön rakennuttamaan, 
omistamaan ja hallinnoimaan kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
tarkoitettua kiinteistöä. Kaupunki rakennuttaa kiinteistön perustettavan 
yhtiön nimissä. 

2

Hyväksyä yhtiön liitteen 1 mukaisen yhtiöjärjestysluonnoksen ja liitteen 
2 mukaisen perustamissopimusluonnoksen. 

3

Hyväksyä perustettavan kiinteistöosakeyhtiön kaikkien osakkeiden 
(n:ot 1 – 27.500, 27.500 kpl) merkitsemisen kaupungin lukuun kolmen-
sadantuhannen (300.000) euron merkintähinnasta. Osakkeiden merkin-
tähinnasta yhtiön osakepääomaan merkitään kaksikymmentäseitse-
mäntuhattaviisisataa (27.500) euroa ja loppuosa merkintähinnasta mer-
kitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet 
tuottavat oikeuden hallita kiinteistöllä sijaitsevia toimistotiloja. Yhtiön 
välittömään hallintaan jäävät kiinteistön kaikki muut tilat. 

4

Kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan 
osakkeiden merkintähinnan kolmesataatuhatta (300.000) euroa talous-
arviotililtä 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi, yhtiöl-
le.

5

Kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa hoitamaan yhtiön 
perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat pe-
rustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa sen tekemään mainittuihin 
asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia 
ja täsmennyksiä.
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6

Kehottaa kaupunginhallituksen konsernijaostoa nimeämään kaupun-
kiympäristön toimialan yhteistä tilahanketta toteuttavan perustettavan 
kiinteistöosakeyhtiöön nimettävät toimielimet. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 KOy Kalasataman Kymppi - perustamissopimusluonnos 30.6.2017
2 KOy Kalasataman Kymppi - yhtiöjärjestysluonnos 28.7.2017
3 Kvsto 28.9.2016 (240 §), Kaupunkiymparistön toimialan yhteinen tila-

hanke
4 Khs 3.10.2016 (849 §), Kvston 28.9.2016 (240 §) täytäntöönpanopää-

tös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2016 (240 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön 
toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 46 140 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa ilman pai-
koituksen kustannusta ja 113 000 000 euroa paikoituksen kustannus 
mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, 
että Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli asuntotuotantotoi-
misto, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja rakennus-
virasto siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennet-
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tavaan uudisrakennukseen. Virastojen uudisrakennukseen sijoittuvat 
palvelut muodostavat kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä pää-
osan kaupunkiympäristön toimialaa.

Edelleen valtuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että viime kä-
dessä mallin valinta tarkentuu kokonaisedullisuuden perusteella sellais-
ten vielä selvitettävien vaihtoehtoisten toteutusmallien välillä, joissa 
hanketta ei tehdä kaupungin omaan taseeseen. Yhtenä vaihtoehtona 
on kaupungin kiinteistöyhtiömalli. Kaupunki järjestää hankkeen raken-
tamisaikaisen rahoituksen.

Hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen, ja mm. jo aloitettu maanraken-
nusurakka tehdään perustettavan yhtiön nimiin, joten nyt on tarpeen 
perustaa kaupungin puolesta kiinteistön rakennuttamisesta, omistami-
sesta, hallinnoimisesta ja ylläpitämisestä vastaava kiinteistöyhtiö ja ni-
metä sille tarvittavat toimielimet. 

Yhtiö on tarkoitus perustaa nimellä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasata-
man Kymppi, Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors.

Toimitilahankkeen rahoitus ja omistus

Kaupunginhallituksen tilahankkeesta 18.5.2015 (549 §) tekemän pää-
töksen mukaan uudisrakennushanke tulee toteuttaa kaupungin suunnit-
telemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajaomistukseen, jolloin 
kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 

Käytännössä kaupunki rakennuttaa talon kiinteistöyhtiön nimissä sen 
omistukseen ja hoitoon, ja tavoitteena on, edellyttäen että sijoittajakil-
pailu tuottaa taloudellisesti onnistuneen lopputuloksen, että kiinteis-
töyhtiö siirtyy myöhemmin sijoittajaomistukseen. 

Sijoittajakilpailutus on paraikaa käynnissä. Kaupunki kilpailuttaa hank-
keelle halvimman ja parhaan tarjouksen. Mahdollisen sijoittajan valinta 
viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

Kiinteistöosakeyhtiön toiminnan alkuvaiheessa menojen kattamiseen 
on varauduttava yksinomaan lainarahoituksella, kunnes lopulliset tulok-
set hankkeen sijoittajakilpailuttamisesta on saatu. Perustettava kiinteis-
töosakeyhtiö tarvitsee ainakin rakentamisvaiheen ajaksi merkittävän tili-
limiitin, jonka myöntämisestä päätetään erikseen.

Päätökseen on kirjattu merkintähinta 300.000 euroa, hankkeen toteut-
tamisen alkuvaiheen arvioitujen kustannusten perusteella.

Kiinteistöosakeyhtiön toimielimet
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Jos kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöosakeyhtiön perustamisen 
kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevan kiinteistön rakennutta-
mista, omistamista ja hallinnointia varten, yhtiön toimielinten nimeämis-
tä koskeva asia saatetaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi.

Perustamisasiakirjat

Luonnokset kiinteistöosakeyhtiön perustamissopimukseksi ja yhtiöjär-
jestykseksi on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä kaupun-
kiympäristötoimialan kanssa. Luonnokset perustamissopimukseksi ja 
yhtiöjärjestykseksi ovat liitteinä 1 ja 2.

Perustamissopimukseen täydennetään allekirjoittamisen yhteydessä 
ajantasainen tieto yhtiön lukuun tehdyistä toimista. Näitä toimia ovat 
kaupungin perustettavan yhtiön lukuun solmimat sopimukset, kuten ra-
kennuttajakonsulttisopimus ja maanrakennuksen urakkasopimus.

Kaupunginvaltuuston toimitilahanketta koskeva päätös ja sitä koskeva 
täytäntöönpanopäätös ovat liitteinä 3 ja 4.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 KOy Kalasataman Kymppi - perustamissopimusluonnos 30.6.2017
2 KOy Kalasataman Kymppi - yhtiöjärjestysluonnos 28.7.2017
3 Kvsto 28.9.2016 (240 §), Kaupunkiymparistön toimialan yhteinen tila-

hanke
4 Khs 3.10.2016 (849 §), Kvston 28.9.2016 (240 §) täytäntöönpanopää-

tös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Oikeuspalvelut
Rakennetun omaisuuden hallinta
Talous- ja suunnitteluosasto


