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§ 14

Keilaniemen metrokorttelissa sijaitsevan asuintornitontin määräajan
jatkaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Mäkinen Antti O.
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää, että
Keilaniemen metrokorttelin eteläisimmän asuintornitontin 49-10-65-5
29.10.2019 allekirjoitetun kauppasopimuksen hallinnanluovutuksen
ajankohtaa ja vastaavan maksuerän maksuajankohtaa siirretään yhdellä
vuodella 31.1.2022 saakka.

Käsittely

Aaltonen Heleniuksen kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:
Asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Valmistelun aikana tulee selvittää
ja neuvotella ostajan kanssa kohtuullisen korvauksen määrä kauppahinnan
maksuaikataulun muuttamisesta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on
seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen.
Keskustelun palautuksessa päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on
äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat palautusta
äänestävät ” jaa” ja jotka vastustavat asian palauttamista äänestävät ”ei”.
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi
puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä 6 äänellä 3 ääntä vastaan kaupunginhallituksen elinkeinoja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos on
pöytäkirjan liitteenä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen
hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Aaltonen ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen.
Selostus

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 4.4.2016
Keilaniemen metrokorttelin kahden eteläisimmän asuintornitontin
myymisestä SRV Rakennus Oy:lle ja Hypo-pankin hallinnoimille

rahastoille. Päätöksestä valitettiin ensin hallinto-oikeuteen ja edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hylkäsi valitukset 9.7.2019.
Espoon kaupunki ja Keilaniemen Torni 1 Ky ja Suomen Asunnot ja Tontit 1
Ky sekä SRV Rakennus Oy toteuttajana allekirjoittivat 29.10.2019
kauppakirjan koskien Keilaniemen metrokorttelin eteläisimmän tontin 4910-65-5 kauppaa.
Espoon kaupunki ja Keilaniemen Torni 2 Ky ja Suomen Osatontti II Ky
sekä SRV Rakennus Oy toteuttajana allekirjoittivat 29.10.2019
kauppakirjan koskien Keilaniemen metrokorttelin toiseksi eteläisimmän
tontin 49-10-65-6 kauppaa.
Kummankin tontin omistus jakautuu Keilaniemen Torni-yhtiön ja Hypopankin hallinnoiman rahaston kesken suhteessa 30 %/70 %.
Kummallekin tontille on tarkoitus rakentaa SRV Rakennus Oy:n toimesta
asuintornitalo. Tontilla on rakennusoikeutta asuntoja varten 16 400 kem2 ja
liiketiloja varten 400 kem2.
Tonttien omistus siirtyi ostajille kaupanteon yhteydessä, mutta hallinta on
edelleen kaupungilla.
Metrokorttelin eteläisimmän tontin 49-10-65-5 kauppakirjan ehdon mukaan
tontin hallinta siirtyy ostajille viimeistään 31.1.2021, jolloin kauppahinnasta
(17,8 M€) maksetaan 40 %. Rakentaminen on aloitettava viimeistään
30.11.2022 ja saatettava valmiiksi 31.5.2025 mennessä.
Tontin ostajat hakevat kaupungille osoittamassaan 18.12.2020 päivätyssä
kirjeessä yhden vuoden lykkäystä tontin hallinnan siirtoon ja kauppahinnan
osuuden (40 %) maksamiseen 31.1.2022 saakka. Hakijat esittävät
perusteluna seuraavaa:
”Runsaan vuoden aikana kaupanteosta toimintaympäristössä on
tapahtunut monia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi SRV:n
mahdollisuuksiin toteuttaa hanke siinä aikataulussa, joka kauppakirjoissa
on sovittu.
Koronavirustilanteen heikentyminen vaikuttaa rakennushankkeiden aloitukseen ja toteutukseen monella tapaa negatiivisesti. Erityisesti pankkien kyky
rahoittaa vaativia kohteita on kiristyneitten vakaavaraisuusvaatimusten
takia heikentynyt. Keilaniemen tornien suuren kokoluokan takia
rahoitustarve on useita kymmeniä miljoonia euroja ja siten vaatii jo yhden
RS-kohteen toteutettavan tornin osalta useamman pankin rahoitusta.
Lisäksi suurten, arvokkaiden hankkeiden asuntomyynti on hidastunut.”
SRV Rakennus Oy on jatkanut ensimmäisen asuintornin suunnittelua.
Koska kysymyksessä on poikkeuksellisen suuri ja teknisesti vaativa
rakennushanke ja markkinatilanne on haastava, on tontin hallinnan ja
vastaavan maksuerän lykkääminen yhdellä vuodella perusteltua. Muilta
osin SRV:n kahden asuintornitontin määräaikoihin ei ole tässä vaiheessa
perusteltua harkita lisäaikoja.
Aiemmat päätökset
Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto 4.4.2016 § 42
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää, että
seuraavassa mainituille ostajille (jäljempänä Ostajat) myydään korttelin
10065 tontit 2 ja 3 (kiinteistötunnukset 49-10-65-2 ja 49-10-65-3).
Tonttien ostajina ovat SRV Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun
(omistusosuus 30 %) sekä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoima
rahasto (omistusosuus 70 %), (jäljempänä Ostajat). Tontissa 2 rahasto on
Suomen Asunnot ja Tontit I Ky ja tontissa 3 Suomen Osatontti II Ky.
Hankkeiden toteuttaja on SRV Rakennus Oy (jäljempänä Toteuttaja).
Tontit on merkitty liitekarttoihin.
Tontin 10065/2 kauppakirjan pääehdot ovat seuraavat:
1a
Tontin peruskauppahinta on 17 800 000 euroa.
Ostajat maksavat 20 % tontin peruskauppahinnasta (3 560 000 euroa)
kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Peruskauppahinnasta 40 %
(7 120 000 euroa) maksetaan, kun Kaupunki luovuttaa tontin hallinnan
Ostajille. Loput 40 % (7 120 000 euroa) peruskauppahinnasta maksetaan,
kun tontille toteutettava rakennus on valmistunut eli kun
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tontille rakennettavan
rakennuksen käyttöönotettavaksi. Loput peruskauppahinnasta maksetaan
kuitenkin viimeistään kahden (2) vuoden kuluttua siitä, kun kaupunki on
luovuttanut tontin hallinnan Ostajille.
Maksamaton peruskauppahinta sidotaan täysimääräisesti
elinkustannusindeksiin (marraskuu 2015) ja sitä korotetaan samassa
suhteessa kuin kunkin maksuerän maksuajankohdan tiedossa oleva
viimeinen elinkustannusindeksin indeksiluku on perusindeksilukua
suurempi. Peruskauppahintaa ei kuitenkaan alenneta, vaikka indeksiluku
pienenisi.
Kaupunki luovuttaa tontin hallinnan Ostajille aikaisintaan 1.2.2018. Hallinta
luovutetaan kuitenkin viimeistään, kun tontti on luovutuskelpoinen.
Omistusoikeus tonttiin siirtyy Ostajille kauppakirjan allekirjoituksen
yhteydessä. Hallintaoikeus tonttiin siirtyy, kun 60 % peruskauppahinnasta
on maksettu.
1b
Peruskauppahinnan lisäksi Ostajat suorittavat Kaupungille
lisäkauppahinnan, joka määräytyy seuraavasti:
- 30 % siltä osalta, kun asuntojen velaton *) keskimyyntihinta tonttiosuuden
kanssa on 7 000 - 7 500 euroa / as-m2
- 20 % siltä osalta kuin asuntojen velaton keskimyyntihinta tonttiosuuden
kanssa on yli 7 500 euroa / as-m2.
(Esimerkki: jos keskimyyntihinta on 7 600 e/as-m2, lisäkauppahinta
määräytyy seuraavasti 0,3 x 500 e/as-m2 + 0,2 x 100 e/as-m2)
*) Keskimyyntihinta on keskiarvo myytyjen asuntojen neliöhinnoista (sis.
tonttiosuuden), joka määritetään seuraavasti: summa myytyjen asuntojen
kauppahinnoista / summa myytyjen asuntojen huoneistoaloista.

Lisäkauppahinnan em. raja-arvot 7 000 euroa / as-m2 ja 7 500 euroa / asm2 sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (helmikuu 2017).
Lisäkauppahinnan raja-arvoja ei kuitenkaan alenneta, vaikka indeksiluku
pienenisi.
Lisäkauppahinta maksetaan seuraavasti:
Ensimmäinen erä
Ostajat esittävät yhteenvedon asuntokaupoista, jotka ovat toteutuneet
siihen mennessä, kun rakennus on valmistunut eli kun
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tontille rakennettavan
rakennuksen käyttöönotettavaksi.
- Yhteenveto tulee esittää Kaupungille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi
kuukauden kuluessa tarkasteluajanjakson päättymisestä.
-

Toinen erä
Ostajat esittävät yhteenvedon asuntokaupoista, jotka ovat toteutuneet
siihen mennessä, kun rakennuksen valmistumisesta on kulunut yksi (1)
vuosi ja kuusi (6) kuukautta ja jotka eivät ole sisältyneet ensimmäiseen
erään.
- Yhteenveto tulee esittää Kaupungille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi
kuukauden kuluessa tarkasteluajanjakson päättymisestä.
-

Kaupunki tarkastaa ja hyväksyy esitetyt yhteenvedot. Kukin
lisäkauppahinnan maksuerä suoritetaan Kaupungille 30 vuorokauden
kuluessa siitä, kun Kaupunki on ne tarkastanut ja hyväksynyt.
Mikäli yhden (1) vuoden ja kuuden (6) kuukauden kuluttua rakennuksen
valmistumisesta ei kaikkia asuntoja ole myyty, määritellään tuolloin
myymättömien asuntojen velattomat myyntihinnat arvioimalla niiden käyvät
markkinahinnat tarvittaessa auktorisoidun arviomiehen lausunnon pohjalta
ja käyttämällä näin saatuja hintoja lisäkauppahinnan määrittämisen
pohjana. Näihin asuntoihin kohdistuva lisäkauppahinta maksetaan
Kaupungille 30 vuorokauden kuluessa asuntojen markkinahinnan
hyväksymisen jälkeen.
Kaikkien asuntokauppojen tulee olla markkinahintaisia. Asunnot myydään
normaalin kauppatavan mukaisesti.
Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee
asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden
kuluessa kaupanteosta, Ostajat maksavat Kaupungille uuden tilanteen
mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa.
2
Tontille rakennettavan asuinrakennuksen, vähintään 14 760 k-m2,
rakentaminen on aloitettava viimeistään 31.12.2019 ja saatettava valmiiksi
30.6.2022 mennessä.
Mikäli Toteuttaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, Toteuttaja maksaa
viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on 6 % peruskauppahinnasta
vuodessa. Sakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä vuodelta.
Kaupunki voi kuitenkin perustellusta syystä antaa Ostajille luvan tontin
rakennustöiden aloittamisen ja / tai valmistumisen määräaikoihin
pidennyksen.

Perusteltuna syynä voidaan pitää tilannetta, jossa yleinen talous-,
rahoitusmarkkina- tai muu suhdannetilanne on kiinteistö- ja rakennusalalla
tai asuntomarkkinoilla vallitsevan yleisen käsityksen mukaan tämän
sopimuksen mukaisena rakentamisajankohtana niin heikko, ettei
rakentamisen edellytyksiä rakennettaville asunnoille ja muille tiloille ole,
koska niihin ei saada todennäköisesti ostajia ja/tai vuokralaisia sekä
sijoittajia ja rahoittajia normaalin hyväksyttävin ehdoin.
Ostajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman
Kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä.
Mikäli näin tapahtuu, sitoutuvat Ostajat maksamaan sopimussakkoa
peruskauppahinnan suuruisen määrän.
3
Tontilla on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukaiset
lunastustoimitukset koskien maanalaisessa asemakaavassa metroa ja
metron ajotunneleita varten osoitettujen alueiden käyttöoikeuden
lunastamista (toimitusnumerot 2010-359599 ja 2010-346470). Kaupungilla
on oikeus korvauksetta lunastaa pysyvä käyttöoikeus maanalaisen
asemakaavan mukaisista alueista lunastustoimituksissa, jotka lopetetaan
metron valmistumisen jälkeen. Kaupungilla on oikeus korvauksetta saattaa
loppuun käynnissä olevat metron ja metroaseman rakentamista koskevat
rakennustyöt, vaikka ennakkohaltuunottoa ei haeta. Kaupunki pidättää
hallintaoikeuden maanalaisen asemakaavan tarkoittamaan alueeseen,
kunnes em. lunastustoimitukset ovat loppuunsaatettu. Lunastustoimitusten
lopettamisen jälkeen Kaupungilla on pysyvä käyttöoikeus
lunastustoimitusten mukaisiin kohteisiin. Ostajat sitoutuvat
myötävaikuttamaan lunastustoimituksiin ja olemaan valittamatta
lunastustoimituksiin liittyvistä viranomaispäätöksistä.
Lisäksi tontilla on vireillä maantietoimitus (toimitusnumero 2015-511530)
koskien Kehä I:n uusia tiejärjestelyjä. Tonttiin kohdistuva kiinteistörekisterin
mukainen maantielain mukainen tieoikeus tullaan käsittelemään
maantietoimituksen yhteydessä.
4
Kaupunki tekee tonteilla 49-10-65-2 ja 49-10-65-3 esirakentamista
sisältäen louhinnan edellyttämän maakerrosten poiston ja karkean
irtilouhinnan sekä suorittaa reunojen tukiseinä-, lujitus- ja injektointitöitä
sekä rakentaa patoseinän, joka estää veden virtaamisen metron tiloihin
sekä toimii tontin tukiseinänä metroaseman suuntaan. Tontin alueelle
jätetään louhetäyttö. Lisäksi kaupunki on verkottanut metrotunnelin ja aseman myöhemmin maanpäällä tapahtuvista louhinnoista aiheutuvien
lohkareiden irtoamisen estämiseksi. Ostajat maksavat Kaupungille tontin
49-10-65-2 edellä mainitusta esirakentamisesta aiheutuvat kustannukset
tontin 49-10-65-2 hallinnan luovutuksen yhteydessä.
Tontin louhinta ja esirakentamistyöt on suunniteltu Ostajilta saatujen
tietojen perusteella. Kaupunki ei vastaa tonttiin tai sen esirakentamiseen
liittyvistä ominaisuuksista kuten esimerkiksi rakennuspohjan lujuudesta,
kallion vesitiiviydestä tai louhinnan toteutumatiedoista. Ostajilla on oikeus
seurata louhinnan ja esirakentamisen edistymistä.
5
Ostajat ja Kaupunki sitoutuvat tarvittaessa sopimaan erikseen
kunnallistekniikkaan liittyvistä yksityiskohdista ja laatimaan erillisen
kunnallistekniikkasopimuksen.

6
Ostajat hyväksyvät 11.11.2015 tonttien 10065/2 ja 10065/3 välillä tehdyn
rasitesopimuksen.
7
Kauppakirjan ehtojen noudattamisen vakuudeksi Ostajat luovuttavat
kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden, joka on 1,2 kertaa tontin
peruskauppahinta. Ostajat luovuttavat vakuudet omistusosuuksiensa
suhteessa. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoiman rahaston vakuus
kattaa sen osuuden maksamattomasta kauppahinnasta. SRV Rakennus
Oy:n vakuus kattaa sen osuuden maksamattomasta kauppahinnasta sekä
lisäksi muut Ostajan ja Toteuttajan kauppakirjan mukaiset velvoitteet.
Kaupunki sitoutuu Ostajan pyynnöstä palauttamaan Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoimalle rahastolle tämän maksamaa kutakin
kauppahintaerää vastaavat 1,2 -kertaiset vakuudet, kun Kaupunki on
vastaanottanut ko. maksuerän. SRV:n antamat vakuudet palautetaan
vastaavasti SRV:n sopimusvelvoitteiden täytyttyä.
Tontin 10065/3 kauppakirjan pääehdot ovat seuraavat:
1a
Tontin peruskauppahinta on 22 282 000 euroa.
Ostajat maksavat 20 % tontin peruskauppahinnasta (4 456 400 euroa)
kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Peruskauppahinnasta 40 %
(8 912 800 euroa) maksetaan, kun Kaupunki luovuttaa tontin hallinnan
Ostajille. Loput 40 % (8 912 800 euroa) peruskauppahinnasta maksetaan,
kun tontille toteutettava rakennus on valmistunut eli kun
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tontille rakennettavan
rakennuksen käyttöönotettavaksi. Loput peruskauppahinnasta maksetaan
kuitenkin viimeistään kahden (2) vuoden kuluttua siitä, kun Kaupunki on
luovuttanut tontin hallinnan Ostajille.
Maksamaton peruskauppahinta sidotaan täysimääräisesti
elinkustannusindeksiin (marraskuu 2015) ja sitä korotetaan samassa
suhteessa kuin kunkin maksuerän maksuajankohdan tiedossa oleva
viimeinen elinkustannusindeksin indeksiluku on perusindeksilukua
suurempi. Peruskauppahintaa ei kuitenkaan alenneta, vaikka indeksiluku
pienenisi.
Kaupunki luovuttaa tontin hallinnan Ostajille kahden vuoden kuluttua tontin
49-10-65-2 hallinnan luovuttamisesta, ellei toisin sovita, mutta kuitenkin
viimeistään 31.12.2020.
Omistusoikeus tonttiin siirtyy ostajille tämän kauppakirjan allekirjoituksen
yhteydessä. Hallintaoikeus tonttiin siirtyy, kun 60 % peruskauppahinnasta
on maksettu.
1b
Peruskauppahinnan lisäksi Ostaja suorittaa Kaupungille lisäkauppahinnan,
joka määräytyy seuraavasti:
- 30 % siltä osalta, kun asuntojen velaton *) keskimyyntihinta tonttiosuuden
kanssa on 7 000 - 7 500 euroa / as-m2
- 20 % siltä osalta kuin asuntojen velaton keskimyyntihinta tonttiosuuden
kanssa on yli 7 500 euroa / as-m2.
(Esimerkki: jos keskimyyntihinta on 7 600 e/as-m2, lisäkauppahinta
määräytyy seuraavasti 0,3 x 500 e/as-m2 + 0,2 x 100 e/as-m2)

*) Keskimyyntihinta on keskiarvo myytyjen asuntojen neliöhinnoista (sis.
tonttiosuuden), joka määritetään seuraavasti: summa myytyjen asuntojen
kauppahinnoista / summa myytyjen asuntojen huoneistoaloista.
Lisäkauppahinnan em. raja-arvot 7 000 euroa / as-m2 ja 7 500 euroa /
as-m2 sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (helmikuu 2017).
Lisäkauppahinnan raja-arvoja ei kuitenkaan alenneta, vaikka indeksiluku
pienenisi.
Lisäkauppahinta maksetaan seuraavasti:
Ensimmäinen erä
Ostajat esittävät yhteenvedon asuntokaupoista, jotka ovat toteutuneet
siihen mennessä, kun rakennus on valmistunut eli kun
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tontille rakennettavan
rakennuksen käyttöönotettavaksi.
- Yhteenveto tulee esittää Kaupungille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi
kuukauden kuluessa tarkasteluajanjakson päättymisestä.
-

Toinen erä
Ostajat esittävät yhteenvedon asuntokaupoista, jotka ovat toteutuneet
siihen mennessä, kun rakennuksen valmistumisesta on kulunut yksi (1)
vuosi ja kuusi (6) kuukautta ja jotka eivät ole sisältyneet ensimmäiseen
erään.
- Yhteenveto tulee esittää Kaupungille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi
kuukauden kuluessa tarkasteluajanjakson päättymisestä.
-

Kaupunki tarkastaa ja hyväksyy esitetyt yhteenvedot. Kukin
lisäkauppahinnan maksuerä suoritetaan Kaupungille 30 vuorokauden
kuluessa siitä, kun kaupunki on ne tarkastanut ja hyväksynyt.
Mikäli yhden (1) vuoden ja kuuden (6) kuukauden kuluttua rakennuksen
valmistumisesta ei kaikkia asuntoja ole myyty, määritellään tuolloin
myymättömien asuntojen velattomat myyntihinnat arvioimalla niiden käyvät
markkinahinnat tarvittaessa auktorisoidun arviomiehen lausunnon pohjalta
ja käyttämällä näin saatuja hintoja lisäkauppahinnan määrittämisen
pohjana. Näihin asuntoihin kohdistuva lisäkauppahinta maksetaan
Kaupungille 30 vuorokauden kuluessa asuntojen markkinahinnan
hyväksymisen jälkeen.
Kaikkien asuntokauppojen tulee olla markkinahintaisia. Asunnot myydään
normaalin kauppatavan mukaisesti.
Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee
asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden
kuluessa kaupanteosta, Ostaja maksaa Kaupungille uuden tilanteen
mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa.
2
Tontille rakennettavan asuinrakennuksen, vähintään 16 650 k-m2,
rakentaminen on aloitettava 31.12.2021 mennessä ja saatettava valmiiksi
2,5 vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta.
Mikäli Toteuttaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, Toteuttaja maksaa
viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on 6 % peruskauppahinnasta
vuodessa. Sakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä vuodelta.

Kaupunki voi kuitenkin perustellusta syystä antaa Ostajille luvan tontin
rakennustöiden aloittamisen ja /tai valmistumisen määräaikoihin
pidennyksen.
Perusteltuna syynä voidaan pitää tilannetta, jossa yleinen talous-,
rahoitusmarkkina- tai muu suhdannetilanne on kiinteistö- ja rakennusalalla
tai asuntomarkkinoilla vallitsevan yleisen käsityksen mukaan tämän
sopimuksen mukaisena rakentamisajankohtana niin heikko, ettei
rakentamisen edellytyksiä rakennettaville asunnoille ja muille tiloille ole,
koska niihin ei saada todennäköisesti ostajia ja/tai vuokralaisia sekä
sijoittajia ja rahoittajia normaalin hyväksyttävin ehdoin.
Ostajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman
Kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä.
Mikäli näin tapahtuu, sitoutuvat Ostajat maksamaan sopimussakkoa
peruskauppahinnan suuruisen määrän.
3
Tontilla on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukaiset
lunastustoimitukset koskien maanalaisessa asemakaavassa metroa ja
metron ajotunneleita varten osoitettujen alueiden käyttöoikeuden
lunastamista (toimitusnumerot 2010-359599 ja 2010-346470). Kaupungilla
on oikeus korvauksetta lunastaa pysyvä käyttöoikeus maanalaisen
asemakaavan mukaisista alueista lunastustoimituksissa, jotka lopetetaan
metron valmistumisen jälkeen. Kaupungilla on oikeus korvauksetta saattaa
loppuun käynnissä olevat metron ja metroaseman rakentamista koskevat
rakennustyöt, vaikka ennakkohaltuunottoa ei haeta. Kaupunki pidättää
hallintaoikeuden maanalaisen asemakaavan tarkoittamaan alueeseen,
kunnes em. lunastustoimitukset ovat loppuunsaatettu. Lunastustoimitusten
lopettamisen jälkeen Kaupungilla on pysyvä käyttöoikeus
lunastustoimitusten mukaisiin kohteisiin. Ostaja sitoutuu
myötävaikuttamaan lunastustoimituksiin ja olemaan valittamatta
lunastustoimituksiin liittyvistä viranomaispäätöksistä.
Lisäksi tontilla on vireillä maantietoimitus (toimitusnumero 2015-511530)
koskien Kehä I:n uusia tiejärjestelyjä. Tonttiin kohdistuva kiinteistörekisterin
mukainen maantielain mukainen tieoikeus tullaan käsittelemään
maantietoimituksen yhteydessä.
4
Kaupunki tekee tonteilla 49-10-65-2 ja 49-10-65-3 esirakentamista
sisältäen louhinnan edellyttämän maakerrosten poiston ja karkean
irtilouhinnan sekä suorittaa reunojen tukiseinä-, lujitus- ja injektointitöitä
sekä rakentaa patoseinän, joka estää veden virtaamisen metron tiloihin
sekä toimii tontin tukiseinänä metroaseman suuntaan. Tontin alueelle
jätetään louhetäyttö. Lisäksi kaupunki on verkottanut metrotunnelin ja aseman myöhemmin maanpäällä tapahtuvista louhinnoista aiheutuvien
lohkareiden irtoamisen estämiseksi. Ostajat maksavat Kaupungille tontin
49-10-65-3 edellä mainitusta esirakentamisesta aiheutuvat kustannukset
tontin 49-10-65-3 hallinnan luovutuksen yhteydessä.
Tontin louhinta ja esirakentamistyöt on suunniteltu Ostajilta saatujen
tietojen perusteella. Kaupunki ei vastaa tonttiin tai sen esirakentamiseen
liittyvistä ominaisuuksista kuten esimerkiksi rakennuspohjan lujuudesta,
kallion vesitiiviydestä tai louhinnan toteutumatiedoista. Ostajilla on oikeus
seurata louhinnan ja esirakentamisen edistymistä.

5
Ostajat ja Kaupunki sitoutuvat tarvittaessa sopimaan erikseen
kunnallistekniikkaan liittyvistä yksityiskohdista ja laatimaan erillisen
kunnallistekniikkasopimuksen.
6
Kaupunki on tehnyt vuokrauspäätöksen liitekarttaan merkityn alueen
vuokraamisesta Länsimetro Oy:lle metron sisäänkäyntiä varten. Kaupunki
siirtää kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä vuokrasopimuksen
Ostajille siltä osin, kun se kohdistuu luovutettavaan tonttiin. Ostajat
sitoutuvat vuokrasopimuksen ehtoihin sellaisenaan. Vuokrakauden
päättyessä Ostajat sitoutuvat vuokraamaan alueen Länsimetro Oy:lle tai
vastaavalle entisin ehdoin.
7
Ostajat hyväksyvät 11.11.2015 tonttien 10065/2 ja 10065/3 välillä tehdyn
rasitesopimuksen.
8
Kauppakirjan ehtojen noudattamisen vakuudeksi Ostajat luovuttavat
kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden, joka on 1,2 kertaa tontin
peruskauppahinta. Ostajat luovuttavat vakuudet omistusosuuksiensa
suhteessa. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoiman rahaston vakuus
kattaa sen osuuden maksamattomasta kauppahinnasta. SRV Rakennus
Oy:n vakuus kattaa sen osuuden maksamattomasta kauppahinnasta
osuuden sekä lisäksi Ostajan ja Toteuttajan kauppakirjan mukaiset
velvoitteet.
Kaupunki sitoutuu Ostajan pyynnöstä palauttamaan Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoimalle rahastolle tämän maksamaa kutakin
kauppahintaerää vastaavat 1,2-kertaiset vakuudet, kun Kaupunki on
vastaanottanut ko. maksuerän. SRV:n antamat vakuudet palautetaan
vastaavasti SRV:n sopimusvelvoitteiden täytyttyä.
Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja
Ostajat valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan tämän päätöksen
perusteella rakentamisen edellyttämiä lupia. Rakentamista ei kuitenkaan
saa aloittaa ennen kuin tonttien hallinta on luovutettu Ostajille.
Molempia tontteja koskevat kiinteistökaupan esisopimukset on
allekirjoitettava välittömästi kaupunginhallituksen elinkeino- ja
kilpailukykyjaoston päätöksen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään
13.5.2016. Esisopimukset raukeavat, mikäli kaupunginhallituksen
elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös tonttien myymisestä ei tule
lainvoimaiseksi. Esisopimusten osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan
lopulliset kiinteistöjen kauppakirjat kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös tonttien
myymisestä on tullut lainvoimaiseksi.
Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista
kustannuksista, haitasta tai vahingoista.
Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan
yksityiskohtaiset ehdot sisältävät kauppakirjat ja tarvittaessa tekemään
niihin teknisiä tai vähäisiä muutoksia sekä antamaan sopimuksessa
mainitut kaupungin suostumukset.

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 14.12.2015 § 145
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 16.11.2015 §
128 päättämäänsä myyntipäätöstä Keilaniemen tonteista 10065/2 ja
10065/3 SRV Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 31.1.2016
saakka muuten entisin ehdoin, mutta siten, että ostajana voi olla SRV
Rakennus Oy:n lisäksi SRV Rakennus Oy:n perustama yhtiö tai muu
kaupungin hyväksymä taho.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 131 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöshistoria

