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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion 
ja Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan välillä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta 
on ilmoittanut halukkuutensa saada omistuk
seensa valtion sille vuokraaman, Espoon Ota
niemessä sijaitsevan Dipoli-nimisen rakennuk
sen tontin. Asiasta on neuvoteltu aluevaihto, 

jossa valtio saisi Otaniemen urheiluhallin ton
tin. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan Eduskun
nan hyväksyttyä sen. 

PERUSTELUT 

Valtio on vuokrannut Espoon Otaniemestä 
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle 
(TKY) 50 vuodeksi 1.7.2012 saakka noin 
19 000 m2:n suuruisen tonttialueen osakuntata
loa varten. Vuosivuokra on 500 markkaa. 

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on 
osa viihde- ja ravitsemustarkoituksia palvele
vien rakennusten korttelia. Tämän kortteliosan 
rakennusoikeus on 13 000 kem2

, josta on to
teutettu 11 500 kem2

• Tonttijakoluonnoksen 
mukainen pinta-ala on 18 031 m2

• 

TKY haluaa saada tontin omistukseensa tur
vatakseen toimintansa Otaniemessä vuokraoi
keutta pysyvämmin ja voidakseen käyttää ra
kennusta tarkoituksiinsa vapaasti haluamal
laan tavalla. 

TKY omistaa Otaniemen urheiluhallin ton
tin. Se on vuokrattu vuoden 2000 loppuun 
Otaniemen Urheilusäätiölle, joka omistaa ton
tilla olevan urheiluhallin. Urheilutoimintaa 

palvelevien rakennusten tontin pinta-ala on 
9 818m2 ja rakennusoikeus 11 500 kem2

• Ton
tille on rakennettu 9 065 kem2

• 

Urheiluhallitontin vieressä on valtion omis
tama ja Otaniemen Urheilusäätiölle vuokraa
ma urheilukenttäalue. Molempien urheilusää
tiön käytössä olevien urheilualueiden saattami
nen valtion omistukseen on perusteltua ja tar
koituksenmukaista. Dipolin tonttia valtio ei 
voi käyttää omiin tarkoituksiinsa. 

Neuvotteluissa on todettu, että kumman
kaan tontin rakennusoikeutta ei ole mahdollis
ta toteuttaa nykyistä enempää, minkä johdosta 
vaihdossa tulisi käyttää olemassa olevien ra
kennusten kem2-määriä. Hinnoitteluun vaikut
tavana tekijänä on todettu Dipoli-rakennuksen 
erikoisluonne ja tilojen väljyys. 

Neuvotteluissa on päädytty seuraavaan ar
viointilaskelmaan: 

- Dipolin tontti: 
- Urheiluhallin tontti: 

11 500 kem2 x 1 000 mk/kem2 = 11 500 000 mk 
9 065 kem2 x 300 mk/kem2 = 2 720 000 mk 

väliraha 8 780 000 mk 

Valtion alueneuvottelukunta on 12.9.1988 
antamassaan lausunnossa puoltanut aluevaih
don suorittamista. TKY :n edustajisto on puo-

381889X 

lestaan hyväksynyt sanotun neuvottelutuloksen 
27.9.1988. 
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Eduskunnan hyväksyttyä ehdotetun lain se 
on tarkoitus saattaa heti voimaan aluevaihdon 
toteuttamiseksi. 

Edellä olevan perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
aluevaihdosta valtion ja Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan välillä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Valtiovarainministeriö oikeutetaan määrää

millään ehdoilla luovuttamaan Teknillisen Kor
keakoulun Ylioppilaskunnalle Espoon kaupun
gin 10. kaupunginosan korttelissa 10010 sijait
seva, tonttijakoehdotuksen mukainen tontti 
n:o 3, jonka pinta-ala on 18 031 m2

, edellyt
täen, että Ylioppilaskunta luovuttaa valtiolle 

Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989 

Espoon kaupungin 10. kaupunginosan kortte
lissa 10012 sijaitsevan 9 818 m2:n suuruisen 
tontin n:o 5 ja maksaa välirahana valtiolle 
8 780 000 markkaa. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 


