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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

A

1

SRV Rakennus Oy:n (y-tunnus 1728244-6) 31.3.2016 päivätyn ja 
19.2.2018 uudistetun liitteenä 1 olevan Länsisataman (20) Jätkäsaaren 
korttelin nro 20811 tonttia nro 5 (kiinteistötunnus 91-20-811-5, pinta-ala 
8 571 m2, os. Hampurinkuja), sillä olevaa nk. Bunkkerin rakennusta se-
kä rakennukseen saneerattavia liikunta- ja uimahallitiloja koskevan tar-
jouksen hyväksymistä.   

2

Liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisen kiinteistönkaupan esisopimuk-
sen ja liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisen toteutussopimuksen hy-
väksymistä sekä mainittujen sopimusten tekemistä SRV Rakennus 
Oy:n tai sen määräämän kanssa. 

Kauppahinta on yhteensä vähintään kaksikymmentäkaksimiljoonaa 
seitsemänsataakymmenentuhatta (22 710 000,00) euroa. Lisäksi kaup-
pahintaa tarkistetaan vuotuisella kahden (2) prosentin suuruisella koro-
tuksella Helsingin kaupunginvaltuuston Bunkkerin hankkeen toteuttami-
sen edellyttämän sopimuskokonaisuuden hyväksymistä koskevan lain-
voimaisen päätöksen ja lopullisen kauppakirjan allekirjoituspäivän väli-
seltä ajalta.  

3

Edellä mainittua kohdetta koskevan lopullisen kiinteistönkaupan hyväk-
symistä tehtäväksi edellä todettujen ja esisopimuksesta ilmenevien eh-
tojen ja periaatteiden sekä kaupungin tavanomaisesti käyttämien ehto-
jen mukaisesti.

B

1
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Liitteenä 4 olevan Jätkäsaaren Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien 
liikunta- ja uimahallitilojen hankesuunnitelman (4.1.2016, päivitys 
27.2.2018) hyväksymistä. 

2

Liitteenä 5 olevan liikunta- ja uimahallitiloja koskevan vuokrasopimus-
luonnoksen mukaisen vuokrasopimuksen hyväksymistä sekä vuokraso-
pimuksen tekemistä SRV Rakennus Oy:n tai sen määräämän kanssa 
25 vuoden määräajaksi. 

Liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukau-
dessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukaudes-
sa. Pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja 
määritelty pitäen perusindeksinä tammikuun 2016 indeksipistelukua.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esityksen perusteluja seuraavasti:

Esittelijän perusteluosan kappaleen 83 jälkeen lisätään seuraava väliot-
sikko: 

”Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:n korvaava tarjous”

Lisäksi väliotsikon jälkeen lisätään seuraava teksti:

IBE on jättänyt kaupungille 5.3.2018 päivätyn Bunkkerin konversiota 
koskevan tarjouksen, joka korvaa aiemmin esitetyn 13.2.2018 päivätyn 
tarjouksen. Kaupunkiympäristön toimiala on arvioinut tehdyn tarjouk-
sen. Tarjous on esittelijällä nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Tarjouksen mukaan IBE ostaisi Bunkkerin kiinteistön, rakennuttaisi lii-
kunta- ja uimahallitilat ja vuokraisi tilat kaupungille 25+10 vuoden vuok-
rasopimuksella. Tontin ostohinnaksi esitetään yhteensä 27,54 milj. eu-
roa. Asuinrakennusoikeuden yksikköhinnaksi muodostuisi noin 1 080 
euroa/k-m2 ja uimahalli- ja liikuntatilojen rakennusoikeuden yksikköhin-
naksi muodostuisi noin 360 euroa/k-m2. Toteutettavista pysäköinti- ja 
huoltotiloista (yhteensä 510 autopaikkaa) ei maksettaisi kaupungille 
erillistä korvausta. Tehdyn tarjouksen mukaan liikunta- ja uimahallitilo-
jen pääomavuokra olisi yhteensä 3,26 milj. euroa vuodessa. 

Päivitetty tarjous sisältää maininnan nimetystä rahoittajatahosta. Ko. 
rahoittajataho on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa projektia kohtaan 
vain hyvin yleisellä tasolla, eikä ilmoitusta voida käsitellä esimerkiksi ra-
hoitussitoumuksena ja/tai sitoutumisena Bunkkerin toteuttamisen edel-
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lyttämän sopimuskokonaisuuden ehtoihin. Lisäksi tarjouksen liitteenä 
esitetään alustavana mm. rakennustapaselostus, rakennesuunnittelu-
ratkaisut sekä kuvaukset taloteknisistä järjestelmistä. Suoritetun ar-
vioinnin perusteella voidaan todeta, että po. tekniset selvitykset ovat 
vielä varsin alustavia. Niihin liittynee siten merkittäviä täydennystarpei-
ta. 

Korvaava tarjous perustunee edelleen jo edellä selostettuun 5.2.2018 
päivättyyn monelta osin vielä ideatasolla olevaan viitesuunnitelmaan. 
Näin ollen voidaan todeta, että myös 5.3.2018 päivättyyn tarjoukseen 
liittyy vastaavat epävarmuustekijät ja riskit, jotka on jo edellä tuotu 
esiin.   Näin ollen esittelijän mielestä asiassa ei ole annettu sellaista 
uutta lisäselvitystä, jonka perusteella aiemmin esitettyjä johtopäätöksiä 
tulisi muuttaa. Esittelijä katsookin, ettei IBE:n päivitetty tarjous anna ai-
hetta jatkotoimenpiteisiin. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

27.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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