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Päätös

A)
Kaupunginhallitus päätti myydä, ehdolla että kaupunginvaltuusto vah-
vistaa tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan 
mukaisesti, Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai tämän pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun:  

 tontin 17116/1 vähintään 2 905 500 euron kauppahinnasta 
 tontin 17116/5 vähintään 2 876 250 euron kauppahinnasta
 tontin 17116/7 vähintään 2 993 250 euron kauppahinnasta
 kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-

sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto vahvistaa 
tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan mu-
kaisesti, liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen. 

C)
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 17116/6 tai siitä muodostettavan 
tontin vuokrausperiaatteet myöhemmin määriteltävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunki vahvistaa tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaisen tontin 
17116/6 tai siitä muodostettavan tontin vuokrausperiaatteet myö-
hemmin määriteltävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
liitteen 1 mukaisesti. 

 Kaupunki päättää myydä tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaiset ton-
tit 17116/1, 5 ja 7 Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17116/1 vähintään 2 905 500 eu-
ron kauppahinnasta, Tontti 17116/5 vähintään 2 876 250 euron 
kauppahinnasta ja Tontti 7 vähintään 2 993 250 euron kauppahin-
nasta (kauppahinta yhteensä vähintään 8 775 000 euroa). Kaupois-
sa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja 
muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehto-
ja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Kaupunki päättää tehdä liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

 Kaupunki päättää oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman 
allekirjoittamaan toteutussopimuksen sekä tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ja päättämään sen perusteella tehtävät kaupat ja al-
lekirjoittamaan kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esiso-
pimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
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