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Kiinteistökartta 65/672 501, Kruunuvuorenranta (Haakoninlahti I)

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se varaisi Kruunu-
vuorenrannan Haakoninlahti I:n alueella sijaitsevan korttelin 49273 oh-
jeelliset asuntotontit 49273/1-2, 4-6 ja 10-12 yhteisesti Hartela Etelä-
Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3), Saraco D&M Oy:lle (Y-tunnus 
1738349-0), Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 0787027-9) 
ja A-Kruunu Oy:lle (Y-tunnus 1736841-8) 31.12.2020 saakka liitteestä 
nro 2 ilmenevin ja seuraavin ehdoin:  

1

Varausalue on toteutettava (suunniteltava ja rakennettava) kokonaisuu-
dessaan valmiiksi varauksensaajien yhteistyönä.

Varauksensaajien on toteutettava kaikki varatut tontit valmiiksi 
31.12.2021 mennessä. 

Kaupunki voi hakemuksen perusteella varauksensaajista riippumatto-
masta ja perustellusta syystä pidentää mainittua määräaikaa.

2

Varauksensaajien tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkki-
tehtuurikutsukilpailu korttelin 49273 tonttien 49273/1, 2, 4 ja 12 osalta.

Arkkitehtuurikutsukilpailu tulee järjestää (voittaja valita) viimeistään 
noin vuoden kuluessa kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksestä. 
Valitsematta jääneitä kilpailuehdotuksia tulee kaupungin niin edellyt-
täessä hyödyntää kilpailualueiden ulkopuolisilla tonteilla.

Muiden kuin edellä mainittujen tonttien osalta kaupungilla on oikeus 
edellyttää, että varauksensaajat hyväksyttävät kohteen pää- ja arkki-
tehtisuunnittelijan kiinteistöviraston tonttiosastolla ennen suunnittelun 
aloittamista.
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Edelleen kaupungilla on oikeus näiden tonttien osalta edellyttää, että 
varauksensaajat laativat kohteen kaupunkikuvallisia ja muita perusrat-
kaisuja sekä laatutasoa kuvaavan viitesuunnitelman ennen varsinaisen 
rakennussuunnittelun aloittamista. Viitesuunnitelma on tällöin hyväksy-
tettävä kaupungilla.

Hankkeiden jatkosuunnittelun ja rakentamisen tulee tapahtua voittanei-
den ehdotusten/hyväksyttyjen viitesuunnitelmien mukaisesti tai vähin-
täänkin niistä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen sekä 
kiinteistöviraston tonttiosaston tai asunto-osaston (Hitas-kohteet) hy-
väksymien rakennussuunnitelmien mukaisesti.

3

Kaupunki vuokraa pitkäaikaisesti Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle 
(palveluyhtiölle) yhteispihatontin (AH) 49273/13. Varauksensaajat ovat 
velvollisia laatimaan osaltaan mainittua yhteispihatonttia koskevan 
yleissuunnitelman ja kustannusarvion ottaen huomioon palveluyhtiön 
noudattaman omakustannusperiaatteen.

Palveluyhtiö ja / tai kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön Kruunu-
vuorenranta-projekti ohjaa yleissuunnittelua kustannusarvioineen ot-
taen huomioon palveluyhtiön intressit ja tarpeet. Varauksensaajat ovat 
velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita. 

Yleissuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä. Samoin 
pihasuunnittelija ja varsinainen pihasuunnitelma on hyväksytettävä etu-
käteen palveluyhtiöllä.

4

Varauksensaajien on toteutettava tontit hakemuksessaan ilmoittamien-
sa kehittämisteemojen mukaisesti.

Kehittämisteemojen jatkosuunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteis-
työssä kaupungin alueellisten alue-, yhteistyö- ja koordinointiryhmien 
kanssa.

Varauksensaajien tulee riittävällä tavalla raportoida ja todentaa kehittä-
misteemojen toteutuminen.

5 

Sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavat tontit hin-
noitellaan prosenttiperusteisesti varauksensaajien hakemuksessaan il-
moittaman prosenttiosuuden perusteella. Tontin myyntihinta muodos-
tuu siten prosenttiosuudesta tontille rakennettavien asuntojen ja mui-
den tilojen yms. yhteenlasketusta velattomasta myyntihinnasta.
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Varauksensaajien ilmoittama prosenttiosuus ilmenee liitteenä nro 2 ole-
vasta tonttiluettelossa.  

Varauksensaajat sitoutuvat mainittuun prosenttiosuuteen. 

Tonttikauppa tehdään ennen tontin rakentamisen aloittamista perus-
tuen tontille rakennettavien asuntojen ja tilojen yms. arvioituun koko-
naismarkkinahintaan. Kauppahinta on näin ollen kokonaismarkkinahin-
ta kerrottuna edellä mainitulla prosenttiluvulla.

Kauppahinta määritetään tonttikohtaisesti, eli jokaiselle tontille erik-
seen, käyttäen kaikkien tonttien osalta samaa prosenttilukua.

Mikäli tontille rakennettavien asuntojen ja tilojen yms. lopullinen toteu-
tuva kauppahinta (yhteenlaskettu velaton myyntihinta) ylittää tontin 
kauppahinnan määrittelyn pohjana käytetyn arviohinnan, maksetaan 
tontista lisäkauppahintaa vastaavasti.

Mikäli asuntojen ja tilojen yms. lopullinen toteutuva kauppahinta (yh-
teenlaskettu velaton myyntihinta) puolestaan alittaa tontin kauppahin-
nan määrittelyn pohjana käytetyn arviohinnan, ei kauppahintaa palaute-
ta.

Kaupunki voi seuraamuksitta määrätä varauksen päättymään, mikäli 
varauksensaajat muuttavat mainittua prosenttiosuutta.

Prosenttiosuudesta voidaan kuitenkin poiketa erityisen painavin sekä 
varauksensaajista riippumattomin perustein. Perusteiden tulee kaikissa 
tilanteissa olla sellaisia, että niillä voidaan objektiivisesti arvioiden kat-
soa olevan huomattava vaikutus tonttien arvoon.

6

Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -ehdoin. 

Ryhmärakennuttamiseen varattavat Hitas-ehdoin toteutettavat tontit to-
teutetaan tästä poiketen Hitas II -ehdoin.

7

Varauksensaajien on noudatettava lisäksi liitteinä olevia

-  Yleisiä varausehtoja.

-  Hitas-tuotannon osalta Hitas-lisäehtoja.

-  Hitas-ehdoin toteutettavan ryhmärakennuttamisen osalta ryhmära-
kennuttamisessa noudatettavia Hitas-lisäehtoja.
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-  Kruunuvuorenrannan alueellisia lisäehtoja.

-  Kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta kaupungin tonttien ra-
kennuttajille.

8

Varaus tulee voimaan, kun varauksensaajat ovat toimittaneet allekirjoi-
tettuna liitteeseen nro 6 sisältyvän Kruunuvuorenrannan alueellisten li-
säehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen.

9

Tonttien luovuttamisesta ja luovutusehdoista päättää myöhemmin kau-
pungin toimivaltainen toimielin tai viranhaltija. 

10

A-Kruunu Oy:n tulee toteuttaa tontti 49273/5 tai 49273/11 30.11.2015 
päivätyn Kehittyvä Kerrostalo -hakemuksensa ”Ryhmävuokraus” mu-
kaisesti. 

Kehittyvä Kerrostalo -hanke on toteutettava tarvittavilta osin yhteistyös-
sä muiden varauksensaajien kanssa ja osana korttelin 49273 toteutus-
ta.

Hankkeessa noudatetaan liitteenä nro 7 olevia Kehittyvä kerrostalo -
hankkeen lisäehtoja.

Lopuksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeu-
tetaan tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkennuksia ja täyden-
nyksiä.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se varaisi Kruunu-
vuorenrannan Haakoninlahti I:n alueella sijaitsevat korttelin 49274 oh-
jeelliset asuntotontit 49274/1-10 yhteisesti Peab Oy:lle (Y-tunnus 
1509374-8), TA-Yhtymä Oy:lle (Y-tunnus 1589823-9) / TA-Asumisoi-
keus Oy:lle (Y-tunnus 0813688-5) ja Alkuasunnot Oy:lle (Y-tunnus 
0950402-9) 31.12.2020 saakka liitteestä nro 2 ilmenevin ja seuraavin 
ehdoin:

1       

Varauksensaajien tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkki-
tehtuurikutsukilpailu korttelin 49274 tonttien 49274/1, 2, 3, 9 ja 10 osal-
ta.
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2

Kaupunki vuokraa pitkäaikaisesti Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle 
(palveluyhtiölle) yhteispihatontin (AH) 49274/11. Varauksensaajat ovat 
velvollisia laatimaan osaltaan mainittua yhteispihatonttia koskevan 
yleissuunnitelman ja kustannusarvion ottaen huomioon palveluyhtiön 
noudattaman omakustannusperiaatteen.

Palveluyhtiö ja / tai kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön Kruunu-
vuorenranta-projekti ohjaa yleissuunnittelua kustannusarvioineen ot-
taen huomioon palveluyhtiön intressit ja tarpeet. Varauksensaajat ovat 
velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita. 

Yleissuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä. Samoin 
pihasuunnittelija ja varsinainen pihasuunnitelma on hyväksytettävä etu-
käteen palveluyhtiöllä.

3

Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdassa A tarkoitettuja varauseh-
toja 1 - 9.

Lopuksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeu-
tetaan tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkennuksia ja täyden-
nyksiä.

C

Lopuksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus toteaisi, etteivät muut hakemukset johda toimenpiteisiin.
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