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§ 625
Tonttien varaaminen Lumo Kodit Oy:lle (Vartiokylä, Puotilan ostos-
keskus, tontit 45205/5 ja 6)

HEL 2018-006173 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi kaksi tonttia Vartiokylästä asuin- ja liikekes-
kushankkeen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja on Lumo Kodit Oy (Y-tunnus 2336408-5) taikka sen lu-
kuun perustettava yhtiö.

2
Varausalue on Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) lii-
ketontti (KL) 45205/5 kiinteistötunnus 91-45-205-5 ja pysäköintitontti 
(LPA) 45205/6 kiinteistötunnus 91-45-205-6. 

3
Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

4
Kohteen suunniteltavasta asuinrakennusoikeudesta noin 30 % tulee to-
teuttaa välimuodon asuntotuotantona. Varauksensaaja voi hankkia 
kumppanin välimuodon tuotannon toteuttamiseen.

Hankkeen asuinrakennusoikeudesta noin 70 % (vähintään 6500 k-m²) 
voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena asuntotuotantona.

Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omalle 
tontille. Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteu-
tettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perhea-
suntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keski-
pinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

Varausalueelle on suunniteltava ja toteutettava alueen palveluiden säi-
lymisen turvaava määrä liiketilaa.

5
Varauksensaaja pyrkii varausaikana tai ennen sitä tekemään Puotilan 
Ostoskeskus Oy:n osakkaiden kanssa esisopimukset yhtiön osakkei-
den hankkimiseksi.

6
Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
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edellyttää muun ohella, että varausalueen pysäköintitonttiin nykyisel-
lään kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään ja tontilla oleva pysä-
köintilaitos puretaan. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan muun 
ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämis-
tä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Maaperän puhdistami-
sessa noudatetaan Puotilan Ostoskeskus Oy:lle vuokratun tontin osalta 
maanvuokrasopimuksen ehtoja.

7
Varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava varausalueelle, tällä 
hetkellä pysäköintitontilla sijaitsevat, noin 60 autopaikkaa. Kaupunki 
korvaa autopaikkojen toteutuskustannuksen myöhemmin erikseen so-
vittavalla tavalla.

8
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvit-
tavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa. 

Osana varausalueen suunnittelua varauksensaajan on selvitettävä 
mahdollisuudet turvata Puotilan ostoskeskuksen nykyisten toimijoiden 
toiminnan jatkuminen.

9
Kullekin tontille toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään B2018-energiate-
hokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 80 
kWhE/(m²vuosi), ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan tontin ostamista 
esittämään kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelulle tontille rakennettavaa rakennusta/rakennuksia 
koskevan energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuut-
ta osoittavan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksy-
män selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä tontin luovuttamises-
ta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta 
eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

10
Lisäksi on noudatettava liitteessä 1 olevia yleisiä varausehtoja.

Käsittely
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Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Tonttien luovutus pitkäaikaisesti vuokraamalla.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiset varausehdot
2 Toimintaohje_massat_ja_kaadettavat_puut_PÄIVITETTY_250518
3 Sijaintikartta
4 Varausaluekartta
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
6 Suunnitelma Puotilan Ostari Kojamo_22.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Puotilan Ostoskeskus Oy:n maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2020. 
Yhtiö on etsinyt sille aktiivisesti uutta omistajaa ja neuvotellut Lumo Ko-
dit Oy:n kanssa yhtiön osakkeiden ostamisesta. Lumo Kodit Oy on teh-
nyt esisopimukset jo lähes kaikkien yhtiön osakkeiden hankkimiseksi. 
Alueelle esitetään suunnitteluvarausta asuin-ja liikekeskushankkeen 
suunnittelua varten. 

Toteutuessaan hanke säilyttää hyvät lähipalvelut alueella ja mahdollis-
taa yli 10 000 k-m²:n asuinrakentamisen. 

Esittelijän perustelut

Taustaa

Puotilan Ostoskeskus Oy:n maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2020. 
Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien 
ajan. 

Lumo Kodit Oy on Kojamo Oyj:n tytäryhtiö. Lumo Kodit Oy on neuvotel-
lut Puotilan Ostoskeskus Oy:n osakkeiden hankkimisesta. Neuvottelut 
ovat edenneet positiivisesti ja Lumo Kodit Oy on tehnyt esisopimukset 
jo lähes kaikkien yhtiön osakkeiden hankkimiseksi. Yhteistyössä kau-
pungin kanssa tehtyjen alustavien suunnitelmien mukaan on nähty tar-
peelliseksi ottaa viereinen pysäköintitontti mukaan suunnittelualuee-
seen.

Alueen asukasilloissa on keskusteltu ostoskeskuksen uudistamisesta ja 
kehittämisestä. Alueen asukkailta hankkeesta saatu palaute on ollut 
myönteistä ja kannustavaa. 

Sijaintikartta ja varausaluekartta ovat liitteenä 3 ja 4.

Asemakaavatilanne

Asemakaavamuutos nro 10691 on tullut voimaan 28.1.2001. Alueelle 
on tarkoitus tehdä varauspäätöksen jälkeen asemakaavanmuutos, joka 
mahdollistaa riittävän palvelutarjonnan ja asuinrakentamisen toteutta-
misen. Tulevan asemakaavaratkaisun lähtökohtana on nykyisten ra-
kennusten purku sekä maanalainen pysäköinti. Alustavien suunnitel-
mien mukaan alueelle olisi mahdollista suunnitella noin 13 000 k-m² ra-
kentamista, josta liiketilaa olisi noin 1500 k-m².

Tonttien varaus
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Tonttien varaamista Lumo Kodit Oy:lle esitetään 31.12.2020 saakka, 
jonka aikana Lumo Kodit Oy:n on pyrittävä tekemään alueen nykyisen 
vuokralaisen Puotilan Ostoskeskus Oy:n osakkaiden kanssa esisopi-
mukset sen osakkeiden hankkimiseksi. 

Tontit esitetään vuokrattavaksi taikka myytäväksi myöhemmin. Kau-
punkiympäristölautakunta on 19.6.2018 § 352 tehnyt tätä koskevan esi-
tyksen.

Hakemus ja suunnitelma ovat liitteinä 5 ja 6.

Osakkeiden myynti

Helsingin kaupunki omistaa 76 kpl Puotilan Ostoskeskus Oy:n osakkei-
ta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungin omistamat osakkeet oikeutta-
vat hallitsemaan liiketiloja numerot 5, 6 ja 8. Liiketilojen pinta-ala on yh-
teensä noin 384 neliömetriä. Kaupungin omistamat tilat ovat tällä het-
kellä tyhjillään ja rakennus tullaan purkamaan.

Kaupunkiympäristölautakunta on 19.6.2018 § 352 päättänyt tehdä Lu-
mo Kodit Oy:n kanssa esisopimuksen Puotilan Ostoskeskus Oy -nimi-
sen yhtiön osakekannan numerot 157-175, 176-204 ja 205-232 (yh-
teensä 76 kpl osakkeita) myymisestä 310 100 euron velattomalla 
myyntihinnalla. Esisopimus on oheismateriaalissa.

Lopuksi

Varausta on pidettävä tarkoituksenmukaisena, sillä tonttien varaaminen 
ja sitä mahdollisesti seuraava tonttien myyminen parantavat olennai-
sesti Puotilan ostoskeskuksen ilmettä. Toteutuessaan hanke tuo uusia 
asukkaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle lähelle Puotilan met-
roasemaa ja säilyttää hyvät lähipalvelut alueella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiset varausehdot
2 Toimintaohje_massat_ja_kaadettavat_puut_PÄIVITETTY_250518
3 Sijaintikartta
4 Varausaluekartta
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
6 Suunnitelma Puotilan Ostari Kojamo_22.11.2017
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Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 352

HEL 2018-006173 T 10 01 01 00

Klaavuntie 11-13/Rusthollarintie 2

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus varaa Lumo Kodit Oy:lle (Y-tunnus 2336408-5) perustetta-
van yhtiön lukuun alueen seuraavin ehdoin:

1
Varausalue on Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) lii-
ketontti (KL) 45205/5 ja pysäköintitontti (LPA) 45205/6. Kiinteistötun-
nukset ovat 91-45-205-5 ja 91-45-205-6. Varausaluekartta on liitteessä 
nro 1.

2
Varaus on voimassa asuin-liikekeskushankkeen suunnittelua varten 
31.12.2020 saakka.

3
Kohteen suunniteltavasta asuinrakennusoikeudesta noin 30 % tulee to-
teuttaa välimuodon asuntotuotantona. Varauksensaaja voi hankkia 
kumppanin välimuodon tuotannon toteuttamiseen.
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Hankkeen asuinrakennusoikeudesta noin 70 % (vähintään 6500 k-m²) 
voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena asuntotuotantona.

Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omalle 
tontille. Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteu-
tettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perhea-
suntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keski-
pinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

Varausalueelle on suunniteltava ja toteutettava alueen palveluiden säi-
lymisen turvaava määrä liiketilaa.

4
Varauksensaajan on pyrittävä tekemään varausaikana tai sitä ennen 
tontin nykyisenä vuokralaisena toimivan Puotilan Ostoskeskus Oy:n 
osakkaiden kanssa esisopimukset osakkeiden hankkimiseksi.

Kaupunki ja varauksensaaja allekirjoittavat varausaikana kaupungin 
omistamien osakkeiden myyntiä koskevan esisopimuksen (esitys C).

5
Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella, että varausalueen pysäköintitonttiin nykyisel-
lään kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään ja tontilla oleva pysä-
köintilaitos puretaan. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan muun 
ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämis-
tä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Maaperän puhdistami-
sessa noudatetaan Puotilan Ostoskeskus Oy:lle vuokratun tontin osalta 
maanvuokrasopimuksen ehtoja.

6
Hankkeen on suunniteltava ja toteutettava varausalueelle tällä hetkellä 
pysäköintitontilla sijaitsevat noin 60 autopaikkaa. Kaupunki korvaa au-
topaikkojen toteutuskustannuksen myöhemmin erikseen sovittavalla ta-
valla.

7
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvit-
tavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.

8
Kullekin tontille toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään B2018-energiate-
hokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 80 
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kWhE/(m²vuosi), ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan tontin ostamista 
esittämään kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit –palvelulle tontille rakennettavaa rakennusta/rakennuksia 
koskevan energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuut-
ta osoittavan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksy-
män selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä tontin luovuttamises-
ta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta 
eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

9
Lisäksi on noudatettava seuraavia yleisiä varausehtoja:

a) Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin liittee-
nä nro 2 olevaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 
25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaivu- ja louhintatoimenpiteiden 
suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

b) Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan koko-
naisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdol-
lisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.

c) Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan va-
ratut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan 
lopussa ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvas-
ta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

d) Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan vero-
tusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koske-
via sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
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Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

e) Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatka-
matta varausaikaa.

Osana varausalueen suunnittelua varauksensaaja selvittää mahdolli-
suudet turvata Puotilan ostoskeskuksen nykyisten toimijoiden toimin-
nan jatkuminen.

(A1145-904R)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) liitekarttaan nro 1 merkitystä 
alueesta muodostettavien tonttien vuokraamista tai myymistä myöhem-
min päätettävistä ajankohdista alkaen seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-aika on lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka.

2
Asuinrakennusoikeuden vuosivuokra tai myyntihinta määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa (nykyarvo 
noin 603 euroa/k-m², 4/2018, ind. 1944).

Liikerakennusoikeuden vuosivuokra tai myyntihinta määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 24 euroa (nykyarvo 
noin 467 euroa/k-m², 4/2018, ind. 1944).

Tulevaan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.
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3
Välimuodon asuntotuotannon tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuok-
raamalla. Vuokrasta voidaan myöntää määräaikainen alennus asunto-
tontit-tiimin tiimipäällikön päätöksellä.

4
Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että se päättää oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekir-
joittamaan edellä mainittujen suunniteltavien tonttien kiinteistökaupat 
liitteenä nro 3 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti sen jälkeen, 
kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt po. tontteja koskevat vuokraus- 
ja myyntiperusteet.

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tehdä Lumo Kodit Oy:n (Y-tunnus 
2336408-5) kanssa esisopimuksen osoitteessa Klaavuntie 11, 00910 
Helsinki, sijaitsevan Puotilan Ostoskeskus Oy:n -nimisen yhtiön osak-
keiden nrot 157-175, 176-204 ja 205-232 (osakkeiden lukumäärä yh-
teensä 76 kpl) myymisestä, jotka yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti oi-
keuttavat hallitsemaan liiketiloja nrot 5, 6 ja 8, pinta-alaltaan yhteensä 
noin 384 neliömetriä, 310 100 euron velattomasta myyntihinnasta. 
Muutoin noudatetaan seuraavia ehtoja:

1
Velkaosuus tarkentuu kaupantekoon mennessä.

2
Muutoin noudatetaan liitteenä nro 4 olevaa esisopimusluonnosta.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai 
tämän valtuuttaman allekirjoittamaan esisopimuksen ja lopullisen kaup-
pakirjan osakkeista.

Käsittely

19.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Osana varausalueen suunnittelua varauksensaa-
ja selvittää mahdollisuudet turvata Puotilan ostoskeskuksen nykyisten 
toimijoiden toiminnan jatkuminen.
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Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Tonttien luovutus pitkäaikaisesti vuokraamalla.

Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, asuntotontit, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, vs. tiimipäällikkö, yritystontit, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi


