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§ 136
Yhtiön perustaminen Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköin-
nin järjestämiseksi

HEL 2022-000749 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus:

 perusti Lammenrannan Pysäköinti Oy, ruotsiksi Dammstrandens 
Parkering Ab -nimisen yhtiön 

 hyväksyi liitteinä 1–3 olevat Lammenrannan Pysäköinti Oy:n perus-
tamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä sopimuksen Lammenran-
nan Pysäköinti Oy:n B-osakkeiden merkinnästä ja 
yhtiön toiminnan periaatteista

 hyväksyi perustettavan yhtiön omistajastrategian liitteen 4 mukai-
sesti ja omistajastrategian osana hyväksyi hallituksen jäsenten 
palkkioperusteeksi palkkioryhmän C

 kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-
heessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön A-
osakkeen

 osoitti 30 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Khn 
käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosaston käytettäväksi yhtiön A-osakkeen merkitsemistä varten

 kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perus-
tamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeutti oikeuspalve-
lut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestyk-
seen vähäisiä muutoksia

 kehotti kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että alu-
een varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille 
tai omistajille velvollisuus kaupungin määräämin ehdoin tehdä liit-
teen 3 mukainen sopimus yhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttä-
miensä autopaikkojen mukaisesti B-osakkeita yhtiön hallituksen 
määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa yhtiölle inves-
tointikustannusten kattamiseksi edellä mainittujen osakkeiden mer-
kintähinnat indeksitarkistuksineen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lammenrannan Pysäköinti Oy_perustamissopimus
2 Lammenrannan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
3 Lammenrannan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus
4 Omistajastrategia Lammenrannan Pysäköinti Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarelan) Kuninkaantammen 
Lammenrannan asemakaava-alueen kortteleiden 33414, 33415, 
33416, 33417, 33418, 33419 ja 33420 asukaspysäköinti on tarkoitus 
järjestää keskitetysti. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen perustaa alu-
eellinen pysäköintiyhtiö. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena on alueen py-
säköinnin järjestämiseksi rakentaa alueen asemakaavamääräysten 
mukainen pysäköintilaitos sekä koordinoida alueen asemakaavan mu-
kaisten ns. velvoitepysäköintipaikkojen toteuttaminen pysäköintiyhtiön 
osakkaiksi tulevien alueen asuntoyhteisöjen kesken.

Pysäköintiyhtiön toiminnan periaatteet

Lammenrannan Pysäköinti Oy (pysäköintiyhtiö) perustetaan toteutta-
maan Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueella sijait-
sevien asuntotonttien asemakaavassa ja rakennusluvassa edellytetty 
velvoitepysäköinti autopaikkatontille (LPA) 33417/3 rakennettavassa 
pysäköintilaitoksessa.

Tätä tarkoitusta varten pysäköintiyhtiö vuokraa pitkäaikaisesti Helsingin 
kaupungilta autopaikkatontin (LPA) 33417/3, hallitsee sitä ja omistaa 
sille rakennettavan pysäköintilaitoksen sekä luovuttaa tai vuokraa py-
säköintilaitokseen sijoittuvia pysäköintipaikkoja tai tiloja. Pysäköintiyhtiö 
vastaa toteuttamansa pysäköintilaitoksen kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta, ylläpidosta ja uudistamisesta.

Pysäköintiyhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Pysäköintiyhtiön tar-
koituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. 
Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyt-
tävät osakasyhteisöt tulevat pysäköintiyhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin 
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ei sisälly tonttien liiketilojen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asema-
kaavan mukaan toteuttaa.

Osakasyhteisö on velvollinen sijoittamaan pysäköintiyhtiön toteuttamal-
le autopaikkatontille (LPA) rakennettavaan pysäköintilaitokseen liittees-
tä 1 ilmenevän velvoitepaikkojensa määrän, mihin sisältyy myös osa-
kasyhteisön hallinnoimien liike- ja muiden pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen pysäköintipaikat.

Pysäköintiyhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluita myös muille 
kuin osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa osakkaille tai niiden osoit-
tamille käyttäjille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin 
pysäköintiyhtiön hallitus. Mainitusta toiminnasta syntyvät mahdolliset 
tuotot on käytettävä ensisijaisesti ylläpidosta ja muusta pysäköintiyhtiön 
toiminnasta syntyvien kustannusten kattamiseen.

Pysäköintiyhtiöllä on oikeus vuokrata kulloinkin vapaina olevia pysä-
köintipaikkoja ja myös pysäköintipaikkoja, joiden käyttöoikeus ei ole al-
kanut, hallituksen päättämällä tavalla edellyttäen, että tästä ei aiheudu 
haittaa osakkaiden tai niiden osoittamien käyttäjien pysäköintitoiminnal-
le.

Pysäköintiyhtiöllä on oikeus luovuttaa pysäköinnin valvonta tai pysä-
köintitoiminta kokonaisuudessaan operaattorin hoidettavaksi pysäköin-
tiyhtiön ja operaattorin välillä sovittavien tavanomaisten ehtojen mukai-
sesti. 

Edellytysten täyttyessä pysäköintiyhtiöllä on oikeus hakeutua toimin-
nastaan arvonlisäverovelvolliseksi ja kiinteistön käyttöoikeuden luovut-
tamisesta arvonlisäverovelvolliseksi.

Autopaikkojen rahoittaminen

Investointikustannusten rahoittaminen

Autopaikkojen investointikustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein 
osakkailta suunnattujen osakeantien perusteella perittävillä B-
osakkeiden merkintähinnoilla ja investointimaksuilla siltä osin kuin niitä 
ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla.

Merkintähinnat ja investointimaksut eivät sisällä vastiketta suoritteesta 
tai oikeuta korvauksetta mihinkään palveluun. Pysäköintiyhtiön palvelu-
jen käytöstä on maksettava erikseen jäljempänä mainittuja käyttömak-
suja.

B-osakkeiden merkintähinta ja mahdolliset investointikustannukset kir-
jataan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
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Pysäköintiyhtiö voi myös järjestää investointikustannusten kattamiseksi 
lisärahoitusta rahoituslaitoksilta otettavilla lainoilla normaalein ehdoin 
ilman vakuutta tai pysäköintiyhtiön omin vakuuksin. Lainojen maksuun 
tarvittavat varat kerätään investointimaksuina osakkailta yhtiöjärjestyk-
sen ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikköhinnat. 
Yhtiön hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan ja -tavan.

Käyttökustannusten rahoittaminen

Pysäköintiyhtiön käyttö- ja ylläpitokustannukset rahoitetaan osakkailta 
perittävillä käyttömaksuilla. Käyttömaksujen osalta noudatetaan yhte-
näistä hinnoittelua, ellei pysäköintiyhtiö muuta päätä.

Yhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perusteet ja 
yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksuajan ja -
tavan.

Osakkaiden kanssa tehtävät sopimukset

Pysäköintiyhtiön ja kunkin tulevan osakkaan välillä on tarkoitus tehdä 
merkintäsopimus samanlaisin periaattein ja samoilla tai mahdollisim-
man samanlaisilla ehdoilla.

Merkintäsopimuksen ehdot voivat kuitenkin vaihdella osakkaiden välillä 
muun muassa pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksen pitkästä toteutusa-
jasta johtuen, koska esimerkiksi rakentamiskustannukset ja kulloinkin 
voimassa oleva lainsäädäntö, verotuskäytäntö ja viranomaismääräyk-
set voivat aika ajoin muuttua merkittävästi.

Yhtiön hallinnon luovutus

Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta viipymättä osakkaille, 
kun rakennusvalvonta on hyväksynyt käyttöönotetuiksi pysäköintiyhtiön 
pysäköintilaitoksen ja osakkaiden tonteilleen rakennuttamat rakennuk-
set. Pysäköintiyhtiön hallitus määrää hallinnon luovutuksen tarkan 
ajankohdan.

Pysäköintiyhtiön hallinnon luovuttaminen toteutetaan muuttamalla py-
säköintiyhtiön äänivallattomat osakelajit äänivaltaisiksi siten, että kukin 
osake tuottaa yhden äänen ja poistamalla mahdollisuus vaikuttaa yh-
tiössä A-osakkeella.

A-osake luovutetaan hallinnon luovutuksen yhteydessä korvauksetta 
pysäköintiyhtiölle ja se mitätöidään tai mahdollisuus vaikuttaa yhtiössä 
A-osakkeella poistetaan muulla vastaavalla tarkoituksenmukaisella ta-
valla. Pysäköintiyhtiön hallitus päättää tarkan tavan siitä, miten mene-
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tellään A-osakkeen kanssa samalla, kun se päättää hallinnon luovutuk-
sen ajankohdasta.

Osakkeiden merkintä sopimusalueilla

A-osake

Helsingin kaupunki merkitsee perustamissopimuksessa mainitun yhden 
(1) pysäköintiyhtiön äänivaltaisen A-osakkeen. A-osake tuottaa yhden 
äänen ja on pysäköintiyhtiön B-osakkeiden merkintää ja yhtiön toimin-
nan periaatteita koskevan sopimuksen kohdan 6. mukaiseen hallinnon 
luovutukseen saakka pysäköintiyhtiön ainoa äänivaltainen osake.

A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa, josta 2 500 euroa kirjataan 
yhtiön osakepääomaan ja 27 500 euroa kirjataan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee perustamis-
sopimuksesta.

B-osakkeet

Pysäköintiyhtiön B-osakkeet liittyvät asemakaavan mukaan asuntoton-
teille toteutettavien asuntojen pysäköintipaikkoihin (asukaspysäköinti-
paikka). B-osakkeet eivät tuota pysäköintiyhtiössä äänioikeutta. B-
osakkeita merkitsevät pysäköintipaikkojensa mukaisesti osakkaat. Ää-
nivallattomat B-osakkeet muunnetaan äänioikeutetuiksi osakkeiksi py-
säköintiyhtiön hallinnon luovutuksen yhteydessä.

B-osakkeen merkintähinta määritetään yhtäläisin perustein ottaen 
huomioon pysäköintiyhtiön yhtiökokouksen osakeantivaltuutuksen ja 
hallituksen suunnattuja osakeanteja koskevien antipäätösten ehdot ja 
osakkeiden merkintää koskevat periaatteet sekä osakasyhteisön osuus 
pysäköintipaikkoihin liittyvistä investoinneista.

B-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 42 
082 euroa (sis. alv 24%)/pysäköintipaikka (rakennuskustannusindeksi 
2015 = 100, 06/2021, ind. 108,02). Mainittu merkintähinta ja sen perus-
teena oleva omarahoitusosuus tarkentuvat vireillä olevan hankkeen kil-
pailutuksen perusteella.

B-osakkeen merkintähinta sijoitetaan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon.

Mikäli merkintähinnat eivät riitä kattamaan pysäköintipaikkojen inves-
tointikustannuksia, pysäköintiyhtiöllä on oikeus periä osakasyhteisöiltä 
investointimaksua mainittujen kustannusten kattamiseen yhtiöjärjestyk-
sen mukaisesti.
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Merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus tarkistetaan liit-
teenä 3 olevan sopimuksen Lammenrannan Pysäköinti Oy:n B-
osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista kohdan 5.3.2 
mukaisesti.

Yhtiön hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja 
enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 
kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seu-
raavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilin-
tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei tarvita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että 
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yh-
tiökokouksen päättyessä.

Omistajastrategia

Osana valmistelua on yhtiölle laadittu omistajastrategia, kuten muillekin 
kaupungin tytäryhteisöille vuoden 2021 alkupuolelta lähtien. Yhtiön 
omistajastrategia vastaa sisällöltään muiden kaupungin tytäryhtiöinä 
olevien  pysäköintiyhtiöiden omistajastrategioita. Omistajastrategian 
mukaan kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mah-
dollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisu-
jen järjestämisentoiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen ta-
voitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainenpysäköinti). 
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen. Omistajastrategia on liitteenä 4. Voimassa olevan konserniohjeen 
mukaan päätöksen omistajastrategiasta tekee kaupunginhallitus.

Omistajastrategia on liitteenä 4. Voimassa olevan konserniohjeen mu-
kaan päätöksen omistajastrategiasta tekee kaupunginhallitus. 

Asiakirjojen valmistelu

Yhtiön perustaminen sekä perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja sopi-
mus yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista 
on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asuntotuo-
tantopalvelun, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sekä 
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kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja konserniohjaus -yksikön kans-
sa.

Yhtiön perustaminen ja päätösehdotus noudattaa soveltuvin osin Kala-
sataman ja Kruunuvuorenrannan palveluyhtiöiden sekä Postipuiston 
Pysäköinti Oy:n ja Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toteutus- ja rahoi-
tusmallia.

Valtiontukiarviointi

Pysäköintilaitos perustetaan alueellisen velvoitepysäköinnin rakenta-
mista ja toteuttamista varten. Komissio on valtiontuen käsitettä koske-
vassa tiedonannossa määritellyt kriteerit, joiden täyttyessä infrastruk-
tuurin rakentamisen tukemisella ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan tai kilpailuun. Komissio katsoo, että vaikutus jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristyminen on yleensä pois-
suljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, kun i) infrastruktuuri ei 
kilpaile suoraan toisen infrastruktuurin kanssa, ii) yksityinen rahoitus on 
alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja iii) infrastruktuurin tarkoi-
tuksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan se 
hyödyttää koko yhteiskuntaa (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 
262/01, kohta 211).

Pysäköintilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen alueellisen velvoitepy-
säköinnin toteuttamiseksi edellyttää kaupungin osallistumista hankkee-
seen, koska ainoastaan yksityisellä rahoituksella hanketta ei ole mah-
dollista toteuttaa. Pysäköintilaitoksen rakentaminen osana velvoitepy-
säköinnin toteuttamista vähentää autopaikkojen määrää kortteleissa ja 
katuympäristöissä sekä vaikuttaa merkittävästi alueiden käyttöön.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että infrastruktuurien rakentamiseen 
edellä mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoitusta ei käytetä tuke-
maan infrastruktuurin operointia tai muuhun taloudelliseen toimintaan. 
Ristiintukeminen voidaan sulkea pois pitämällä erillistä kirjanpitoa yksi-
kön harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta. (Euroopan komission 
tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 212). Jos pysäköintiyhtiö harjoittaa ta-
loudellista toimintaa esimerkiksi vuokraamalla ylimääräisiä autopaikko-
ja ulkopuolisille tahoille, kirjanpito on tältä osin eriytettävä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Lopuksi
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Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edel-
lyttämistä toimenpiteistä ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle on 
valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä. Lisäksi tarkastuslauta-
kunnan tulee nimetä perustettavan yhtiön tilintarkastaja ehdolla, että 
yhtiö päätetään perustaa.

Perustamissopimus on liitteenä 1, yhtiöjärjestys on liitteenä 2, sopimus 
yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista on 
liitteenä 3, yhtiön omistajastrategia on liitteenä 4.
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