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LAAJASALON STANSVIKINKALLION ASUINKERROSTALOTONTIN (AK) 49339/1 HINTAKILPAILU 

 

Kysymykset ja vastaukset, 26.11.2021 

 

1. Kysymys: 

Voiko yhtiölle (rakennuttaja) tulla muita kustannuksia yhteispihan rakentamisesta kuin kohdassa 3.5.4. 

mainittujen A, C3 ja D osakkeiden merkinnän kautta? 

Vastaus: 

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy (myöhemmin ”Palveluyhtiö”) toteuttaa sopimusalueillaan keskitetysti 

osakasyhteisöilleen omakustannusperusteisia palvelukonsepteja (ks. tarkemmin tarjouspyyntö kohta 

3.5.4. ”Palvelukonseptit”), joiden toteuttaminen rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät 

osakasyhteisöt tulevat myös Palveluyhtiön osakkeenomistajiksi. Pääsääntöisesti palvelukonseptien 

investointikustannukset rahoitetaan sopimusalueittain yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä 

suunnattujen osakeantien perusteella perittävillä osakkeiden merkintähinnoilla (ja investointimaksuilla, 

siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla).  

Palveluyhtiön toiminta-aluetta on laajennettu sopimusalueelle 3, johon kuuluu myös kortteli 49339. 

Palveluyhtiö toteuttaa korttelin 49339 yhteispihan (AK ah-pih). Yhteispihan investointikustannukset 

rahoitetaan C3-osakkeiden merkitsemisestä perittävillä merkintähinnoilla. Tontin 49339/1 vuokralainen 

on siten velvollinen merkitsemään po. tontin osalta merkintä- ja käyttösopimuksen mukaisesti 

Palveluyhtiön yhteispihatontteihin liittyviä C3-osakkeita.  

Palveluyhtiön lisärahoittamisesta on tarkemmin mainittu tarjouspyynnön liitteenä 9 olevassa merkintä- 

ja käyttösopimusmallin kohdassa 7. (”Palveluyhtiön lisärahoittaminen”, s. 16). Kohdan mukaan, mikäli 

tietyn osakelajin merkintähinnat eivät riittäisi kattamaan po. osakelajin palvelukonseptien 

investointikustannuksia, Palveluyhtiöllä on oikeus ensisijaisesti periä osakasyhteisöiltä 

investointimaksua mainittujen kustannusten kattamiseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Palveluyhtiö voi 

myös tarvittaessa järjestää investointikustannusten kattamiseksi lisärahoitusta rahoituslaitoksilta 

otettavilla lainoilla normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Palveluyhtiön omin vakuuksin. Lainojen 

maksuun tarvittavat varat kerätään investointimaksuina (vastikkeina) osakkeenomistajilta 

yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Todettakoon, että aikaisemmin sopimusalueilla 1 ja 2 

Palveluyhtiön toimesta toteutettujen yhteispihojen osalta ei ole lisärahoitusta tarvittu.  

Urakkaraja (piha/pysäköintilaitos) kulkee koko pihan osuudelta horisontaalisesti pysäköintilaitoksen 

yläpohjan suojaeristeiden päälle tulevan suojabetonilaatan yläpinnassa. Pihatyöt tehdään 

lähtökohtaisesti soralla ja maa-aineksilla. Pysäköintilaitoksen toteuttaja kustantaa itse mahdolliset 

kevennykset.  

Yhteispihalle ja/tai rakennuksiin mahdollisesti sijoitettavan valotaiteen osalta kustannukset peritään 

erikseen.  
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2. Kysymys: 

Pysäköintilaitoksen ja pihakannen likimääräinen korkeusasema esitetty kahdessa kohdassa 

(tarjouspyynnön teksti ja asemakaavakartta) ja niissä on eri korkeusasemat – onko tähän jokin erityinen 

syy? 

Onko pysäköintiä varten vuokrattavan määräalan vuokrahintaa määritetty? 

Vastaus: 

Pysäköintilaitoksen tai pihakannen likimääräiseksi korkeusasemaksi on tarjouspyynnön tekstissä 

mainittu +10.0/+13,5. Korkeusasema on mainittu virheellisesti. Korkeusasema (+10.0/+13,5) 

asemakaavamääräyksissä kirjoitettu esimerkiksi eikä siten koske kaikkia alueen tontteja/kortteleita. 

Tonttien/kortteleiden tarkemmat korkeusasemat löytyvät kaavakartasta. Korttelin 49339 

pysäköintilaitoksen tai pihakannen likimääräinen korkeusasema on kaavakarttaan merkitty +6.0/+9.5 ja 

+4.0/+7.5. 

 

 

Velvoiteautopaikkoja varten vuokrattavan maanalaisen määräalan vuokraushintaa ei vielä ole 

määritelty. Asumista palvelevien yhteispihatonttien (tontilla ei ole rakennusoikeutta) sekä 

velvoitepaikoitukseen tarkoitettujen autopaikkatonttien ja näitä vastaavien maanalaisten tilojen 

maanvuokra määräytyy kuitenkin vakiintuneen käytännön mukaan tontin pinta-alan perusteella siten, 
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että maanvuokran perusteena pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 

100 vastaavana arvona 1 euro/m² (nykyhinta 20,41 e, indeksi lokakuu 2021 on 2041). Tuottotavoite 

autopaikkatonteilla on 5 %. 

 

Mikäli tällä hetkellä vuokrattaisiin esimerkiksi noin 150 m2:n suuruinen alue autopaikoitusta varten, 

laskettaisiin alkuvuosivuokra seuraavasti: 

150 m2 x 20,41 x 5 % = noin 154 e/vuosi 

 

 

 

3. Kysymys: 

Mikä on Helsingin käytäntö/toimintamalli arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämisessä (esim. 

tuomarointi, aikataulu)? 

Vastaus: 

Tarjouspyynnön mukaan Rakennuttaja on velvollinen kustannuksellaan yhteistyössä tonttien 49339/2 

ja 3 varauksensaajien, palveluyhtiön sekä Kaupungin kanssa järjestämään korttelia 49339 koskevan 

Suomen Arkkitehtuuriliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun 

järjestämisellä pyritään varmistamaan korttelin 49339 asuntotonttien suunnitteluratkaisujen 

korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ilme ja toiminnallinen laatu. Voidaankin sanoa, että 

arkkitehtuurikutsukilpailu on arkkitehtisuunnittelijan valintamenettely, jolla pyritään löytämään 

laadultaan ja kustannuksiltaan tasapanoinen suunnitteluratkaisu korttelin rakentamiseksi.  

Arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämisvelvoite on varauksensaajalla (tässä tapauksessa rakennuttajalla 

yhdessä tonttien 49339/2 ja 3 kanssa). Rakennuttaja ja tonttien 49339/2 ja 3 varauksensaajat laativat 

yhdessä Kaupungin ja palveluyhtiön edustajien kanssa kilpailuohjelman, jossa määritellään 

kilpailutehtävä ja kilpailuehdotusten arvosteluperusteet. Kuten tarjouspyynnössä mainitaan kilpailussa 

saatavien ehdotussuunnitelmien arvioinnin suorittaa kilpailun arviointiryhmä, johon kilpailun järjestäjät 

(Rakennuttaja ja tonttien 49339/2 ja 3 varauksensaajat) voivat nimetä yhteensä kolme edustajaa, 

palveluyhtiö yhden edustajan ja Kaupunki neljä edustajaa. Kortteli 49339 on suunniteltava ja 

toteutettava arkkitehtuurikutsukilpailun voittanutta ehdotusta noudattaen yhdessä voittaneen 

suunnittelutoimiston kanssa. Arkkitehtuurikutsukilpailu on tarkoitus järjestää mahdollisimman pian sen 

jälkeen, kun tontille 49339/1 on vahvistettu varauksensaaja. 

  



        

 
 

 

HELSINGIN KAUPUNKI  4 / 4 
Kaupunkiympäristö   

 

4. Kysymys: 

Mikäli tontille toteutetaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, onko tällöin pinta-ala ja 

huoneistojakauma vaateita? 

Vastaus: 

Tontti tulee toteuttaa vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona 

ilman Hitas-ehtoja.  

Tontin toteuttamista ohjaavina seikkoina on tarjouspyynnössä todettu muun muassa, että 

omistusasuntotuotantona tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 70 % tulee toteuttaa 

perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla 

vähintään 80 h-m2. Em. perheasunto- ja keskipinta-alavaatimus koskee kuitenkin Kruunuvuorenrannan 

projektialueelle toteuttavaa Hitas-omistusasuntotuotantoa. Sääntelemättömässä vapaarahoitteisessa 

omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee 

toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee 

olla vähintään 70 h-m2. 

Sääntelemättömässä vapaarahoitteisessa vuokra-asuntotuotannossa ei ole vastaavia velvoitteita 

koskien perheasuntoja ja keskipinta-alaa, mutta myös vuokra-asuntotuotannon osalta tulee varmistaa 

riittävän monipuolinen huoneistotyyppijakauma.   

 

  

 

 

 
 

 


