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Tarjouskilpailu (myynti- ja takaisinvuokrausjärjestely) eräistä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ja pelastuslaitoksen kohteista 

 

      Turun kaupunki 

Yhteyshenkilöt:  

  

Turun kaupunki,  

 tilapalvelujohtaja, Leevi Luoto Tilapalvelut 

 tonttipäällikkö, Essi Korpela, Tonttipalvelut 

1. Tarjouskilpailun kuvaus 

 

Pyydämme ostotarjouksia tässä tarjouspyynnössä kuvatuista kohteista, jotka ovat tällä 

hetkellä Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastuslaitoksen käytössä. 

Kohteiden myynnin yhteydessä on tarkoitus vuokrata kohteet takaisin kaupungille 

kohdekohtaisesti määräytyvin vuokra-ajoin. Kohteet siirtyvät perustettavalle 
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hyvinvointialueelle 1.1.2023 alusta lukien. Kuntien ja kuntayhtymien eräiden 

oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun 

lain mukaan (29.6.2016 /548) kuntien tekemiin sopimuksiin on otettava 

irtosanomisehto, joka sallii sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä 

järjestämisvastuussa olevan oikeuden sopimuksen päättämiseen ilman 

korvausvelvollisuutta. Näin ollen vuokrasopimukset pitävät sisällään ehdon, jonka 

mukaan Vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2024 ja 2025 aikana 

päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että 

irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. 

 

2. Myytävät kohteet, kohdetiedot ja kohteeseen tutustuminen 

 

 
 

Kohteet myydään portfolioittain, mutta jokaisesta kohteesta tulee antaa erillinen hinta 
kohdekohtaisesti. Jokaisesta kohteesta tehdään erillinen kauppa. Tarjouspyynnön 
liitemateriaalina on kohdekohtainen esittelyaineisto, josta ilmenee kohteen 
perustiedot. 

 
Jättääkseen ostotarjouksen, tarjoajan tulee tutustua kohteiden tarkempaan 
myyntimateriaaliin (jäljempänä myös Materiaali), johon saa tunnukset pyydettäessä 
osoitteesta: saara.rantalaiho@turku.fi. 

 
Myyntimateriaalin (jäljempänä myös dataroom tai Materiaali) yhteydessä on mukana 
alustavat luonnokset kiinteistön kauppakirjoista, rakennusten kauppakirjoista, 
osakekauppakirjoista, maanvuokrasopimuksista sekä vuokrasopimuksista (jäljempänä 
myös Asiakirjat). 

 
Tarjoajilla on mahdollisuus esittää huomioitaan ja mahdollisia tarkentavia kysymyksiään 
Materiaalista ja kauppakirja- maanvuokra- ja 
liikehuoneistonvuokrasopimusluonnoksista 17.5.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen: 
saara.rantalaiho@turku.fi. Kaikille dataroomiin kirjautuneille tarjoajille toimitetaan 
yhtäaikaisesti kirjalliset vastaukset sähköisen järjestelmän kautta esitettyihin 
kysymyksiin viimeistään 23.5.2022.   

 

mailto:saara.rantalaiho@turku.fi
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Myyjän kannanotto Asiakirjoihin  mahdollisesti esitetyistä muutosesityksistä 
(kauppakirja-, maanvuokra- ja liikehuoneistonvuokrasopimusluonnoksiin) ilmenee 
mahdollisina muutoksina Asiakirjoihin, jotka päivitetään dataroomiin viimeistään 
24.5.2022.  
 
Myyjällä on oikeus milloin tahansa täsmentää ja täydentää Materiaalia. Lisäksi Myyjä 
voi milloin tahansa tehdä edellä mainittuun määräaikaan asti täydennyksiä ja 
muutoksia Asiakirjoihin ja tarjouspyyntöön. 
 
 Osa materiaalista sisältää luottamuksellista aineistoa. Saadakseen pääsyn 
luottamuksellisiin tietoihin, tarjoajan tulee tehdä salassapitosopimus Kaupungin 
kanssa. 
 
Ostajalla on mahdollisuus tutustua kohteisiin teknisen kuntotarkastuksen tekemiseksi  
Myyjän kanssa erikseen sovittavasti. 

 
Tarjoajan tulee tutustua tarkennettuihin Materiaaleihin ja edellä kuvatusti 
täsmennettyihin kohdekohtaisiin kaupan ehtoihin ennen tarjouksen jättämistä. 
Tarjoaja hyväksyy tarjouksen jättämällä kaupan ehdot sellaisina kuin ne olivat 
dataroomissa ennen tarjouksen jättöajan päättymistä.  Tarjoajan tulee lisäksi 
vakuuttaa tarjouksessaan tutustuneensa Materiaaliin ja kaupan kohteeseen 
tarjouksen jättäessään. 

 

3. Tarjoajan soveltuvuus ja vähimmäisvaatimukset: 
 

Tarjoajan on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

 

ehdokkaan tulee olla luotettava, hyvämaineinen, vakavarainen, ammattimainen ja kokenut 

kiinteistösijoittaja  

• ehdokkaalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja se on merkitty kaupparekisteriin, 

ehdokas on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten 

rekisteriin, jos ko. yrityksellä on lain mukaan velvollisuus rekisteröityä näihin rekistereihin ja 

sen tulee olla hakeutunut ennen sopimuksen allekirjoittamista kiinteistön luovutuksesta 

arvonlisäverovelvolliseksi, jotta vuokrauksesta voidaan tehdä arvonlisäverovähennykset 

• ehdokkaan tulee olla merkitty edellä mainittuihin rekistereihin koko vuokrasopimuskauden 

ajan. 

• ehdokas on maksanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkevakuutusmaksunsa.  

• ehdokasta tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä 

lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 80 

§),  

• ehdokasyrityksen vastuuhenkilöitä ei ole määrätty liiketoimintakieltoon, 

• ehdokasta ei rasita hankintalain 81§:ssä harkinnan varainen poissulkemisperuste  
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Tarjoaja vakuuttaa ostotarjouksen yhteydessä antamallaan vakuutuksella, ettei sitä rasita 

mikään edellä esitetty poissulkuperuste. Pyydettäessä tarjoajan tulee antaa ennen 

tarjousten vertailua lisätietoja, jotta voidaan varmistaa edellytysten täyttäminen. Mikäli 

tarjoaja ei toimita annetussa määräajassa pyydettyjä tietoja, tarjoaja voidaan sulkea 

tarjouskilpailun ulkopuolelle. 

 

Yhdistyneet kansakunnat , EU ja Suomi ovat asettaneet ja saattavat tulevaisuudessa asettaa 

pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä.  Tarjoaja vakuuttaa, että:  

edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu  

a) Tarjoajalle, Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttäville henkilöille 

b) Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille eikä sellaisille alihankkijoille, jotka 
osallistuvat kaupan yhteydessä tehtävän vuokrasopimuksen mukaisten palvelujen 
toimittamiseen,  

c) kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- 
tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten 
alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille, 

 

Tarjoaja/Vuokranantaja sitoutuu siihen, että sopimuksen mukainen toiminta ja 

Tarjoaja/Vuokranantajan ja sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden ja palvelujen käyttö 

ei riko edellä mainittuja pakotteita. 

Lisäksi Tarjoajan/Vuokranantajan tulee välittömästi ilmoittaa Myyjälle/Vuokralaiselle, jos 

pakotteita asetetaan yhdellekään kohdissa a-c tarkoitetuille taholle. 

Tarjoajan/Vuokranantajan tulee pyynnöstä antaa viipymättä Myyjälle/Vuokralaiselle 

tiedot välittömistä tai välillisistä omistajistaan, alihankkijoistaan ja muista edunsaajistaan. 

Lisäksi Tarjoaja/Vuokranantaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä kaupungille, jos 

sopimukseen liittyvät maksusuoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä 

pakotteiden kohteena olevalle taholle. 

Vuokralainen voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai niiden 

tuotteiden tai palvelujen osalta, joihin pakotteet liittyvät, jos 

1) Euroopan unioni, Suomi tai Yhdistyneet kansakunnat asettavat 

Vuokranantajalle tai yllä a-c kohdissa tarkoitetuille tahoille pakotteita tai 

2) sopimukseen liittyvät maksusuoritukset voivat välillisesti tai välittömästi 

päätyä taholle, jolle on asetettu tässä luvussa tarkoitettuja pakotteita. 

 

Tarjoaja vakuuttaa ostotarjouksen yhteydessä antamallaan vakuutuksella, ettei sitä rasita 

mikään edellä esitetty poissulkuperuste. Pyydettäessä tarjoajan tulee antaa ennen tarjousten 

vertailua lisätietoja, jotta voidaan varmistaa edellytysten täyttäminen. Mikäli tarjoaja ei 
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toimita annetussa määräajassa pyydettyjä tietoja, tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailun 

ulkopuolelle. Kaupunki voi myös oma-aloittaisesti selvittää, rasittaako tarjoajaan jokin edellä 

mainittu poissulkuperuste.  

 

Mikäli tarjoaja ei täytä edellä mainittuja soveltuvuusehtoja, tarjoaja voidaan sulkea ulos 

tarjouskilpailusta. Mikäli kyseessä on hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen 

poissulkuperuste, kaupunki soveltaa asiassa soveltuvin osin hankintalain periaatteita 

tarjoajan poissulkemisessa, vaikka kiinteistöjen myyntiin ei sovelletakaan hankintalakia.  

 
 

4.  Tarjouksen sisältö ja tarjousten vertailu 

 
Tarjouskilpailun vertailuperuste on paras hinta tässä tarkemmin kuvatusti. 
 
Tarjoaja voi antaa tarjouksen joko kiinteistöstä kokonaisuudessaan pitäen sisällään 1) 
kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja maapohjan tai 2) siten, että ostotarjous koskee 
ainoastaan rakennusten kauppaa ja vuokraoikeutta, jolloin samassa yhteydessä 
maapohja vuokrataan rakennuksen ostajalle pitkäaikaisella elinkustannusindeksiin 
sidotulla maanvuokrasopimuksella. Kohteista tehdään lisäksi liikehuoneiston 
vuokrasopimukset kohdassa 1.1 tarkemmin kuvatusti. Tarjoaja voi halutessaan tarjota 
myös kumpaakin ostovaihtoehtoa (kiinteistönkauppa ja rakennusten kauppa+ 
vuokraoikeus + maanvuokrasopimus).  
 
Osakkaiden kaupassa osakkeista annetaan kiinteä hinta ilman varaumia. 
 
Mikäli tarjoajan tarjous perustuu rakennusten kauppaan maanvuokrasopimuksella, 

tarjousten vertailussa maanvuokrakohteiden arvot pääomitetaan vuotuisen vuokran ja 

4%:n (asumiseen rinnastuva käyttötarkoitus) tai 6 %:n (muu käyttötarkoitus):n  

vuokrakannan perusteella.  

              Esimerkkilaskelma: 

Kohde Lastenkoti 

Rakennuksesta tarjottu kauppahinta 50.000 euroa 

Tarjottu perusvuokra vuosivuokra 5.000 euroa (4 % pääoma-arvosta 125.000 

euroa) 

Vertailtava kokonaistarjous 175.000 euroa (50.000 + 125.000) 

 

Kohde Paloasema 

Rakennuksesta tarjottu kauppahinta 50.000 euroa 
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Tarjottu perusvuokra vuosivuokra 6.000 euroa (6 % pääoma-arvosta 100.000 

euroa) 

Vertailtava kokonaistarjous 150.000 euroa (50.000 + 100.000) 

Myyjä on määritellyt kohteittain tuottovaatimusprosentin, johon perustuen 

määritetään maanarvo edellä kuvatun laskentakaavan mukaisesti.  Lisäksi Myyjä on 

määrittänyt kohdekohtaisesti vähimmäismaanvuokran (vuosivuokra).. Tarjoajan voi 

tarjota enemmän kuin Materiaalissa esitetty vähimmäisvuokravaatimus, mutta ei 

vähempää. Tarjoajan tarjouksen tulee sisältää kaksi hintaa 1) rakennusten ja 

maanvuokraoikeuden arvo ja 2) maanvuokran vuosivuokra. 

osoite kohteen nimi vähimmäismaanvuokra

Puolukkatie 9 Puolukkatien lastenkoti 11790

Lakkatie 11 Lakkatien erityislastenkoti 9423

Pormestarinkatu 12 Pormestarin toimintakeskus 23503

Moikoistenkatu 7 Moikoisten lastenkoti 13674

Kimokatu 12 Orikedon toimintakeskus 5670

Hyrköistentie 2 Artukaisten sivupaloasema 20621

Kakskerrantie 868 Satava-Kakskerran paloasema 2947

Virusmäentie 8 Virusmäentien lastenkoti 3857

Teollisuuskatu 41 Jaanin sivupaloasema 6024

Vakka-Suomentie 28 Vakka-Suomentien lastenkoti 5018

Levauksentie 26 Paattisten paloasema 836  

Portfolioittain tapahtuva tarjousvertailu tapahtuu siten, että kiinteistönkaupasta 

korkeimman tarjouksen antaneen tarjoajan tarjousta verrataan tarjousvaihtoehdon 2) 

mukaisen tarjouksen antaneen tarjoukseen siten, että maan arvo lasketaan noudattaen 

edellä esitettyä laskentakaavaa.  

Portfolioittain tapahtuva tarjousvertailu tapahtuu siten, että kiinteistönkaupasta 

korkeimman tarjouksen antaneen tarjoajan kauppahintaa verrataan rakennusten ja 

maanvuokraoikeuden kaupasta parhaimman tarjouksen antaneen kokonaistarjoukseen 

(edellä esitetty esimerkkilaskelma). 

Esim. 

Kohde Lastenkoti  

Tarjottu kauppahinta kiinteistöstä 180.000 euroa 

vs. 

Tarjottu rakennuksen kauppahinta ja maanvuokra 175.000 euroa (50.000 + 125.000) 
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Osakekaupasta annetaan yksi kiinteä tarjoushinta, joka lasketaan yhteen parhaimman 
tarjouksen antaneeseen tarjoukseen. Tarjousvertailun perusteella Myyjä tekee 
lopullisen valinnan siitä, tehdäänkö kohteesta kiinteistönkauppa vai jääkö kaupunki 
edelleen maanomistajaksi, jolloin kauppa kohdistuu ainoastaan kiinteistöllä sijaitseviin 
rakennuksiin ja maanvuokraoikeuteen.  
 
Toisin sanoen, kaupunki voi huolimatta edellä esitetystä tarjousvertailusta ja 
parhaimmasta tarjouksesta halutessaan päätyä myös siihen, ettei tarjouksista 
hyväksytä ollenkaan kiinteistönkauppoja vaan se haluaa säilyttää maapohjan edelleen 
kaupungin omistuksessa, joten voittaja valitaan rakennusten kaupasta ja 
vuokraoikeudesta parhaan tarjouksen antaneiden keskuudesta tai päinvastoin. 
Tarjouksen tekijöiden tulee ottaa tämä huomioon tarjousta tehdessään. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että hinnat tulee antaa portfolioittain kohdekohtaisesti joko 
kiinteistönkauppana tai rakennuksista maanvuokrallasopimuksella mutta ei näiden 
yhdistelmällä. Lisäksi tarjous voidaan myös antaa kohdekohtaisesti kummastakin 
vaihtoehdosta, mutta ei näiden yhdistelmällä. 

 
Ennen lopullisen päätöksen tekoa myynnistä, kaupunki tarjoaa kohteita portfolioittain 
hyvinvointialueen ostettavaksi tarjouskilpailun parhaan tarjouksen hinnalla. 
Hyvinvointialueen tulee ilmoittaa etuosto-oikeutensa käyttämisestä kaupungille 
kohtuullisessa kaupungin määrittämässä aikataulussa. Alustava päätöksenteon 
suunniteltu aikataulu on kerrottu jäljempänä kohdassa 5. 
 
Myyjä pidättää oikeuden mm. keskeyttää menettely milloin tahansa tarjouskilpailun 
aikana mistä tahansa syystä, myydä tai jättää kohteet myymättä (sekä kokonaan että 
osittain) sekä tehdä muutoksia dokumentaatioon ja aikatauluun. 
 
Tarjous ei saa sisältää ehtoja, varaumia tai poikkeamia kaupan ehtoihin, 
maanvuokrasopimuksen ja liikehuoneiston vuokrasopimuksen ehtoihin. Varaumia tai 
omia ehtoja sisältävät tarjoukset hylätään vertailukelvottomina. Tarjous tulee antaa 
kaikista portfolion kohteista erikseen. Mikäli portfoliosta puuttuu yksikin kohde, 
tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
tarjousta tarvitse tehdä kaikista portfolioista, vaan tarjous voidaan antaa vain 
yhdestäkin portfoliosta kuitenkin siten, että portfolion mukaisista kaikista kohteista 
tulee antaa tarjous. 
 
Kaupunki varaa oikeuden tarjousten täsmentämiseen. Pyydettäessä tarjoajan tulee 
antaa ennen tarjousten vertailua lisätietoja ja täsmennystä, jotta voidaan varmistaa 
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden täyttyminen. Mikäli tarjoaja ei toimita 
annetussa määräajassa pyydettyjä tietoja, tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailun 
ulkopuolelle. 
 
Ostotarjouksen tulee olla päivätty ja sen tulee olla voimassa vähintään kuusi (6) 
kuukautta tarjousajan päättymispäivästä lukien. 
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Tarjous on sitova ja sitoo tarjouksen tekijää, kun kaupunki on ottanut selon 
tarjouksesta. 

 

5. Aikataulu  

 

Myynti-ilmoituksen julkaisu 4.5.2022. 

Myyntimateriaalin kirjallisten kysymysten ja muutosesitysten esittämisen määräaika 17.5.2022 

klo 12. 

Kysymyksiin ja muutosesityksiin vastaaminen kirjallisesti dataroomiin kirjautuneille tarjoajille 

23.5.2022 klo 24.00 mennessä. 

Täsmennetyt kauppakirjat, maanvuokrasopimukset ja vuokrasopimukset dataroomissa 24.5.2022 

klo 24.00 mennessä. 

Tarjousten jättö 31.5.2022 klo 16 mennessä myyjän ilmoittamaan sähköiseen järjestelmään. 

Hintatarjous jätetään erillisellä lomakkeella. 

Asia viedään alustavasti valtuustoon 13.6.2022. 

Kaupanteko kaupungin myyntipäätöksen saatua lainvoiman. Yhteen osakekaupan kohteeseen 

sisältyy osakassopimukseen perustuva etuosto-oikeus, jolla voi olla vaikutusta päätöksenteon 

aikatauluun. Arvio kaupanteon ajankohdaksi heinä- elokuu 2022.  

Tarjoajan tulee tutustua tarkennettuihin Annettuihin tietoihin ja edellä kuvatusti täsmennettyihin 
kohdekohtaisiin kaupan ehtoihin ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja hyväksyy tarjouksen 
jättämisellä kaupan ehdot sellaisena kuin ne olivat dataroomissa ennen tarjouksen jättöajan 
päättymistä.  
 
Myyjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 

6.  Neuvottelut tarjousaikana 

 
Tilaaja ei käy neuvotteluja kaupan ehdoista tarjoajien kanssa suullisesti. Kaikki kysymykset ja 
muutosehdotukset asiakirjoihin tulee tehdä kirjallisesti annettuun määräaikaan mennessä 
osoitteeseen: saara.rantalaiho@turku.fi. Myyjä vastaa kaikille yhteisesti ennen tarjousajan 
päättymistä kohdassa 5 esitetyssä alustavassa aikataulussa.  Kannanotot asiakirjoihin tehtäviin 
muutoksiin ilmenevät asiakirjoihin tehtävinä muutoksina. Mikäli aikatauluun tulee muutoksia, 
tästä tiedotetaan tarjoajia sähköisesti dataroomin kautta. 

 

7. Parhaan tarjoajan valinta  

mailto:saara.rantalaiho@turku.fi
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Tarjousajan päätyttyä kaupunki avaa tarjoukset ja suorittaa ensin tarjoajan soveltuvuuden 
arvioinnin.  Hintalomake tulee olla tarjouksen erillisenä liitteenä. Tarjoajan tulee liittää 
tarjoukseensa tilaajavastuulain mukainen selvitys ja lisäksi vakuutus siitä, ettei siihen kohdistu 
hankintalain 80 tai 81§:n mukaisia poissulkuperusteita eikä pakotteita. Lisäksi vakuutukset 
edellytetään kohdassa 3 ja 4 kerrotuista seikoista. Vakuutus tulee antaa käyttäen 
tarjousmateriaalin mallipohjia. 
 
 
 
Kaupunki avaa hintatarjoukset, kun tarjoajien soveltuvuusvaatimusten mukaisuuden arviointi on 
tehty. 

 
Hintatarjousten avaamisen jälkeen kaupunki tarkistaa niiden vaatimustenmukaisuuden ja suorittaa 
tarjousten kokonaispisteytyksen kohdan 4 mukaisesti.  

 
Tämän jälkeen kaupunki tarjoaa kohdassa 4 kuvatusti kohteita hyvinvointialueen ostettavaksi. 
Hyvinvointialueen vastauksen jälkeen kaupunki vie myyntipäätökset päätöksentekoon, tekee 
myyntipäätöksen ja ilmoittaa kilpailuun osallistuneille ostajan/ostajien tiedot, oleelliset tiedot 
tarjouskilpailun ratkaisemisesta ja siihen vaikuttaneista keskeisistä seikoista sekä muiden 
tarjouksen antaneiden vastaavat tiedot tarjouksen antajien nimillä yksilöitynä. 

 
Kaupat voidaan tehdä vasta, kun myyntiä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaupunki 
ilmoittaa, milloin kaupat voidaan tehdä. Kaupat tulee tehdä viipymättä siitä, kun kaupunki on 
ilmoittanut, että kaupat voidaan tehdä. 
 
 
Liitteet 
 
1. Myyntimateriaali (yleinen) 
 


