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KI I NTEISTOVI RAST'O 

TONTTIVARAUKSET JA -0STOT SIPOON KUNNAN 
NIKKILAN SAIRAALA-ALUEELTA (OSTANAPARK) 

Helsingin kaupunki on tehnyt mahdolliseksi NCC Rakennus 0y:lle asunto- 
jen rakentamisen Nikkilan entisella sairaala-alueella. 
Tata tarkoitusta varten se myi vuonna 2001 NCC Rakennus 0y:lle Nikkilh 
sairaala-alueen rakennukset nro 1,2 ja 3. NCC Rakennus Oy sai naissa ta- 
loissa asuntojen rakentamisen valmiiksi As Oy Sipoon Lonnborg -nimisena 
asunto-osakeyhtiona vuoden 2002 marras-joulukuun vaihteessa. 
Helsingin kaupunki myi NCC:lle vuonna 2002 rakennuksen nro 15. Taman 
talon kunnostaminen As Oy Sipoon Pisaborg -nimisena yhtiona saatiin 
valmiiksi marraskuussa 2003. 

Helsingin kaupunki myi vuonna 2002 alueen rakennukset 5,6,7 ja 12 (As 
Oy Sipoon Ekborg) seka rakennukset 33 ja 8 (As Oy Sipoon Carlsborg). 
Rakennustyot ja asuntojen myynti Ekborgissa alkoivat syksylla 2002 ja 
valmistuivat kesalla 2005. Kaytbnossa kaikkien rakennettujen talojen 
(Lonnborg, Pisaborg ja Ekborg) asunnot (1 15 asuntoa) on myyty. 

Helsingin kaupunki myi NCC:lle kesalla 2004 rakennuksen nro 9 (As Oy 
Sipoon Granborg). Rakennustyot talossa ja asuntojen myynti ovat alkaneet 
ja tyot saadaan paatokseen vuoden 2006 loppuun mennessa. Kohteeseen tu- 
lee 28 asuntoa. Naista on myyty tassa vaiheessa 9 asuntoa. 
Helsingin kaupunki varasi 8.6.2004 NCC:lle rakennukset 10 ja 34 tulevien 
peruskorjausten suunnitteluun. NCC on nyt valmis tehtyjen selvitysten pe- 
rusteella ostamaan Helsingin kaupungilta talon nro 10 siihen liittyvine alu- 
eineen. NCC:n tarkoituksena on muuttaa tama rakennus vapaarahoitteiseksi 
omistusasunto-osakeyhtioksi. Edella kirjoitettuun viitaten NCC kunnioitta- 
en esittaa Helsingin kaupungille Nikkilan entisen sairaala-alueen kehittami- 
seksi seuraavaa: 
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1. Talo nro 10 (Eriksborg) 
NCC ostaa talon tontteineen (liite 1) kertakaupalla 405.000 €:lla. Kaup- 
pasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa vuonna 2006. Kaupassa nou- 
datetaan vastaavia ehtoja kuin mita aiemmissa kaupoissa Helsingin kau- 
pungin ja NCC:n valilla on noudatettu. Kauppahinta perustuu arvioon, jossa 
asuntoja toteutetaan 2350 asm2:a neljaan kerrokseen. Tassa yhteydessa on 
todettava, etta ko. talon suojeltujen parvekkeiden kunnostus aiheuttaa noin 
100.000 €:n lisakustannukset. Samoin talossa on runsaasti asbesti-, mikro- 
bi- ja neosiittipitoisia poistettavia myrkkyja. Talon suuri runkoleveys aihe- 
uttaa asuntojen koon nousua ja tekee siten rakentamisesta epataloudellisen. 

2. Talo nro 33:n ensimm~isessa kerroksessa olevat ravintola- ja poliisitilat 
(Hagelborg). 
Helsingin kaupunki ja NCC hakevat yhdessa ko. yhtion puolesta naiden ti- 
lojen muuttamisen asuinkayttoon ta&tt_avan poikkeus~uvan Sipoon kunnal- 
ta. Kun tama lupa on saatu NCC valittomasti ostaa Helsingin kaupungilta 
ko. yhtion Helsingin kaupungin omistuksessa olevat osakkeet kertakauppa- 
hinnalla 105.000 €. Tama kauppahinta perustuu arvioon, etta ko. tiloihin 
voidaan sijoittaa 320 m2 asuintilaa. 

Taman lisiksi NCC kunnioittaen pyytaa Helsingin kaupungilta, etta se va- 
raa NCC:lle 
1. rakennuksen nro 34 (Alfsborg) (liite 2) tarkoituksella sen muuttamiseksi 

asuinrakennukseksi. Helsingin kaupunki on NCC:n saaman tiedon mu- 
kaan jiittanyt Sipoon kunnalle kaavamuutoshakemuksen ko. rakennuk- 
sen muuttamiseksi asuinkayttoon. NCC osaltaan ottaisin hoitaakseen 
kaavoitusprosessissa hakijalta vaadittavat tehtavat ja heti kaavamuutok- 
sen saatua lainvoiman ostaa rakennuksen tontteineen Helsingin kaupun- 
gilta yhdessa sovittavaan hintaan. 

2. uuden hallintorakennuksen (talo nro 3 1) (liite 3). NCC:lla on tarkoitus 
selvittaa mahdollisuudet muuttaa talo vapaarahoitteiseksi omistusasun- 
to-osakeyhtioksi. Rakennuksen matalaan 11-kerroksiseen osaan on tar- 
koitus suunnitella ravintola-kahvilatila, johon Helsingin kaupunki siir- 
taisi vanhassa hallintorakennuksessa (rakennus 33) olevat ravintolatoi- 
minnot. Tama tila jaisi Helsingin kaupungin omistukseen. NCC aloittai- 
si valittomasti toimenpiteet asemakaavan muuttamiseksi siten, etta ko. 
rakennukseen on mahdollista rakentaa asuntoja, tenniskentan sosiaaliti- 
lat, ravintola ja muuta liike- ja toimistotilaa. 

NCC osaltaan uskoo, etta Sipoon kunta saa ko. kaavamuutokset tehtya vuo- 
den 2006 loppuun mennessQ minka jalkeen vuoden 2007 aikana NCC on 
valmis ostamaan talot tontteineen Helsingin kaupungilta. 

NCC Rakennus Oy nyt kunnioittaen esittaa, etta Helsingin kaupunki hyv&- 
syy edella esitetyn mukaisesti Nikkilan Itaisessa Jokipuistossa sijaitsevien 
rakennusten nro 10 ja nro 33 kaupat ja varaa NCC:lle rakennuksen nro 3 1 ja 
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34 edella esitettyyn tarkoitukseen 30.6.2007 asti. 
Mikali Helsingin kaupunki haluaa asiasta lisainformaatiota, NCC luonnolli- 
sesti on valmis sita antamaan. Asiaa NCC:lla hoitaa johtaja Markku Hainari 
(puh. 050-5490905). 

T h a  tarjous on ollakseen NCC Rakernus 0y:tA sitova, hyv&syttiiva NCC 
Ab:n hallituksessa. Tarjous on voimassa 1.3.2006 asti. : 

Kunnioittaen 

NCC RAKENNUS OY 

Ha. rri Savolainen 

LIITTEET liite 1 : kartta rakennuksesta nro 10 maa-alueineen 
liite 2: kartta rakennuksesta nro 34 maa-alueineen 
liite 3: kartta rakennuksesta nro 33 maa-alueineen 
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