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KALASATAMAN VERKKOSAAREN ALUEELLA NOUDATETTAVAT
LISÄEHDOT (CAPELLAN KORTTELIT, VERKKOSAAREN ETELÄOSA)

1.  YLEISET EHDOT

1.1. Määritelmät:

Jäljempänä varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin
myös hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiö-
tä/yhtiöitä lukuun ottamatta 2.1. kohtaa, jossa on eritelty
toisistaan varauksensaaja ja varauksensaajan perustama
yhtiö.

Varauksen kohteella tarkoitetaan jäljempänä varauksen-
saajalle varattua aluetta tai siitä muodostettavaa tonttia/
muodostettavia tontteja.

Jäljempänä Kalasatamalla ja Kalasataman alueella tarkoi-
tetaan Capellan kortteleiden ja Verkkosaaren eteläosan
asuinkortteleiden mukaista aluetta.

1.2. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan varauksen kohteen kaupunginhalli-
tuksen varauspäätöksen ja varauksen kohteen luovutus-
asiakirjojen ehtoja noudattaen täysin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asema-
kaavan määräyksiä, hyvää rakentamis- ja rakennuttamis-
tapaa sekä rakentamista koskevia viranomaismääräyksiä
ja ohjeita sekä lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten,
että rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän hait-
taa muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentamiselle ja
käytölle.

1.3. Kehittyvä Kerrostalo –hankkeet:

Mikäli varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyvä Kerros-
talo –hanke, varauksensaaja on velvollinen hankkeensa
suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan sitä, mitä
kaupunki tällaisten hankkeiden osalta erikseen määrää.
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1.4. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden ku-
luessa näiden lisäehtojen allekirjoittamisesta ilmoittamaan
kiinteistöviraston tonttiosastolle ja Kalasataman alueraken-
tamisprojektille (talous- ja suunnittelukeskuksen kehittä-
misosastolle) varauksen kohteen suunnitellun rakentamis-
aikataulun ja alustavan hankesuunnitelman.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymättä ilmoit-
tamaan edellä mainituille tahoille mahdollisista merkittävis-
tä hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun muutoksis-
ta.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennus-
lupaa varausajan kuluessa. Rakentaminen on aloitettava
ilman aiheetonta viivytystä, kun rakennuslupa on saatu,
kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa lu-
van saamisesta.

Kaupunki voi perustellusta syystä jatkaa varausaikaa sekä
myöntää edellä mainittuihin määräaikoihin pidennystä.

Kaupunki ilmoittaa, että perusteltuna syynä pidetään vain
varauksensaajasta riippumatonta syytä, kuten esimerkiksi
asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtyä valitusta, hank-
keen toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muutosta
tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen viivästymistä.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan
ja koordinoidaan Helsingin kaupungin talous ja –suunnitte-
lukeskuksen määräämin väliajoin järjestettävissä kokouk-
sissa. Varauksensaaja nimeää organisaatiostaan yhdys-
henkilön, joka osallistuu po. kokouksiin.

2. ERITYISEHDOT

2.1. Alueellinen palveluyhtiö

Mikäli Kalasatamassa päätetään Helsingin kaupungin toi-
mesta laajentaa alueellisen palveluyhtiön toiminta-aluetta
varauksen kohteeseen tai perustaa uusi alueellinen palve-
luyhtiö sinne, varauksensaaja tai varauksensaajan perus-
tama yhtiö on velvollinen Helsingin kaupungin niin vaaties-



Kiinteistövirasto 3 (13)
Tonttiosasto

Postiosoite / Postadress
PL 2214 / PB 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

Käyntiosoite / Besöksadress
Tonttiosasto
Fabianinkatu 31 D/
Fabiansgatan 31 D
www.hel.fi/kv/tontti

Puh. / Tfn (09) 310 1671
Fax (09) 310 36380

Y-tunnus 0201256-6
Tilinro 800013-70069628

sa ryhtymään osakkaaksi mainittuun yhtiöön kaupungin
määräämin ehdoin.

Varauksensaaja tai varauksensaajan perustama yhtiö
sitoutuu tällöin tarvittaessa toimimaan edellä mainitun yhti-
ön perustajaosakkaana.

Alueellinen palveluyhtiö on perustettu/perustetaan asema-
kaavaan merkittyjen korttelikohtaisten yhteispihatonttien,
maantasoisten autopaikkatonttien ja asemakaavassa mää-
riteltyjen yhteiskerhotilojen sekä alueportaalin ja kaupungin
niin vaatiessa Kalasatamanpuistoon suunnitellun maan-
alaisen pysäköintilaitoksen tai muiden mahdollisten toimin-
tojen tai alueiden toteuttamista, rahoittamista, käyttöä ja yl-
läpitoa varten.

Varauksensaaja tai varauksensaajan perustama yhtiö on
velvollinen tekemään tonttikohtaisesti palveluyhtiön kanssa
liittymissopimuksen edellisessä kappaleessa mainittujen
asioiden toteuttamisesta ja käytöstä sekä maksamaan niitä
vastaavan omarahoitusosuuden kaupungin vahvistamien
periaatteiden mukaisesti. Yhtiö toimii omakustannusperi-
aatteella, ellei kaupunki toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen pysymään palveluyhtiön
osakkaana ja osallistumaan sen hallintoon Kalasataman
alueen valmistumisen asti tai siihen asti, kunnes palveluyh-
tiö luovutetaan liittymissopimuksen mukaan alueen tontteja
hallitsevien tai omistavien yhtiöiden hallintaan.

2.2. Jätteen alueellinen putkikeräysjärjestelmä:

Varauksensaaja on velvollinen järjestämään varauksen
kohteeseen rakennettavien rakennusten jätehuollon (tä-
män hetkisten tietojen mukaan sekajäte, biojäte, paperi ja
pienkartonki) Kalasatamaan toteutettavalla alueellisella jät-
teen putkikeräysjärjestelmällä, ellei kaupunki muuta päätä.

Varauksensaaja on velvollinen ryhtymään alueellisen jäte-
yhtiön osakkaaksi kaupungin ja yhtiön toimesta myöhem-
min vahvistettavien periaatteiden sekä ehtojen mukaisesti.
Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kaupunki toi-
sin päätä.
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Varauksensaaja on myös velvollinen tekemään jäteyhtiön
kanssa tarvittavat suunnittelu-, merkintä- ja käyttösopimuk-
set tai muut mahdolliset sopimukset. Sopimusten ehdoista,
merkintä- tai muista mahdollisista maksuista, järjestelmän
käytöstä ja ylläpidosta perittävistä maksuista sekä muista
vastaavista päättää yhtiö kaupungin vahvistamien periaat-
teiden mukaisesti. Varauksensaaja on velvollinen teke-
mään edellä mainitut sopimukset sekä suorittamaan mer-
kintä- ym. mahdolliset maksut yhtiön ilmoittamaan määrä-
aikaan mennessä.

Ellei Kalasataman jätteen putkikeräys Oy toisin määrää,
varauksensaaja on velvollinen hankkeensa osalta allekir-
joittamaan putkikeräysjärjestelmän toteuttamista koskevan
suunnittelu- ja toteutussopimuksen viimeistään 3 kuukau-
den kuluessa varauspäätöksen voimaantulosta.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa
suorittamaan merkintämaksun tai osan siitä ennen varauk-
sen kohteen pitkäaikaista vuokraamista tai myymistä, mi-
käli jätteiden putkikeräysjärjestelmän rahoittaminen sitä
painavista syistä edellyttää. Tällöin asian yksityiskohdista
sovitaan tarkemmin erikseen.

Yhtiö toteuttaa jäteaseman ja järjestelmän edellyttämän
runkoverkon katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sekä
hankkii järjestelmän keskusyksiköt ja muut vastaavat. Li-
säksi yhtiö toteuttaa putkikeräysjärjestelmän kiinteistökoh-
taiset järjestelmän osat (kuten kiinteistöputki ja syöttöase-
mat) varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja tämän määräämällä on oikeus
määrätä varauksen kohdetta palvelevien jätteidenkeräys-
pisteiden tarkoituksenmukaisesta määrästä ja sijoittelusta.
Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alu-
eellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamisen ja
käytön edellyttämien putkien, johtojen, keräyspisteiden ja
laitteiden rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltami-
sen, korjaamisen, uudistamisen tai kehittämisen varauksen
kohteessa.  Edelleen varauksensaaja on velvollinen korva-
uksetta sallimaan perinteisten jäteastioiden väliaikaisen si-
joittamisen ja käytön varauksen kohteessa.

Siltä osin kuin jätehuoltoa ei voida järjestää po. järjestel-
mällä (kuten lasi, metalli, vanhat huonekalut, iso kartonki
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tai muut järjestelmään soveltumattomat jätteet), jätehuolto
järjestetään kaupungin määräämällä tavalla (tällä hetkellä
korttelikohtaiset kierrätyshuoneet).

Mikäli järjestelmä ei ole valmistunut rakennusten käyttöön-
ottoon mennessä, varauksensaaja on velvollinen huolehti-
maan kustannuksellaan varauksen kohteen jätehuollosta
väliaikaisesti perinteisin jätehuollon menetelmin. Helsingin
kaupunki ja jäteyhtiö eivät vastaa tästä mahdollisesti ai-
heutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

2.3. Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan
varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikka-
suunnitelman kaupungin hyväksymän Kalasataman alueel-
lisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjei-
den mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin
kaupungin hyväksyttäväksi ennen rakentamistoimenpitei-
siin ryhtymistä.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan edellä mai-
nittuja logistiikkasuunnitelmia. Varauksensaaja on edelleen
velvollinen noudattamaan kaupungin tai tämän edustajan
(logistiikkaoperaattori) po. suunnitelmien perusteella anta-
mia ohjeita ja määräyksiä.

Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttä-
mään edellä mainittujen suunnitelmien ja niiden perusteella
annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista koskevat
ehdot myös varauksen kohteen toteuttamista koskeviin
urakkasopimuksiin.

Mikäli varauksensaaja tai tämän lukuun toimiva kolmas ei
noudata edellä mainittuja logistiikkasuunnitelmia tai sitä,
mitä niiden perusteella on määrätty eikä varauksensaaja
viipymättä siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyönti-
ään, kaupungilla tai tämän edustajalla on oikeus tehdä tai
teettää laiminlyönnin korjaamiseksi vaadittavat toimenpi-
teet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheu-
tuvat kustannukset täysimääräisenä varauksensaajalta.

2.4. Autopaikkojen järjestäminen:
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Varauksen kohteiden (AK- ja AKS -tonttien) varauksensaa-
jat ovat velvolliset kustannuksellaan, mikäli asemakaavas-
sa ei osoiteta niiden pysäköintiä maantasoisille autopaikka-
tonteille (LPA), suunnittelemaan ja rakentamaan asunto-
tonttien talonrakentamisen yhteydessä asemakaavan edel-
lyttämät niiden pysäköintiä palvelevat maanalaiset pysä-
köintilaitokset rakenteineen ja laitteineen yhteispiha (AH)-
ja/tai AK-/AKS-tonteille tai ma-lpa -merkinnällä varustetuille
alueille. Kortteleiden autopaikkoja voidaan osoittaa ase-
makaavassa myös katualueelle.

Mikäli Capellan kortteleiden ja Verkkosaaren eteläosan
asuinkortteleiden asemakaava-alueille merkitään A-1-
tontteja, niin niiden maanalaisen pysäköinnin osalta nouda-
tetaan myös seuraavia periaatteita:

Korttelialueilla edellä mainittuun velvollisuuteen kuuluu
samanaikaisesti toteuttaa myös A-1-tonttien pysäköintiä
palveleva maanalaisen pysäköintilaitoksen osa siten, että
laitos suunnitellaan ja rakennetaan yhtenä kokonaisuutena
samalle tasolle A-1-tonttien kiinteistörajojen ulko- ja sisä-
puolella ja että A-1-tonttien autopaikat laitoksessa sijaitse-
vat niiden omilla tonteilla ja että ajo- kulkuyhteys järjeste-
tään mainituille tonteille pysäköintilaitoksen kautta. Mainit-
tuun velvollisuuteen kuuluu myös samalla rakentaa kau-
punkipientalotonttien pohjakerrokset sekä erikseen sovitta-
essa myös talojen rungot sovittuun valmiuteen asti.

Edellä mainitun lisäksi korttelialueilla varauksensaajat ovat
velvolliset kaupungin niin vaatiessa suunnittelemaan ja ra-
kentamaan pysäköintilaitoksen yhteistyössä muiden tontti-
en varauksensaajien kanssa.

Asuntotonttien varauksensaajat omistavat mainitut pysä-
köintilaitokset rakenteineen ja laitteineen sekä vastaavat
niiden käytöstä, huollosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta
sekä kustannuksista.

Mikäli useampi varauksen kohde sijoittaa autopaikkoja
maanalaiseen pysäköintilaitokseen, tonttien varauksensaa-
jat ovat velvolliset keskenään erikseen sopimaan laitosten
suunnittelusta ja rakentamisesta, omistamisesta, käytöstä,
huollosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kustannus-
ten jakamisesta tonttien autopaikkamäärien tai muun erik-
seen sovittavan perusteen mukaisessa suhteessa.
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Mikäli korttelialueilla AK/AKS -tonttien varauksensaajat ei-
vät pääse sopimukseen edellä mainittujen mahdollisten A-
1-tonteilla sijaitsevien maanalaisen pysäköintilaitoksen
osien ja muiden rakentamisvelvoitteiden toteuttamisesta,
kaupungilla on oikeus korttelikohtaisesti määrätä niiden to-
teuttajat ja määritellä toteuttamisehdot tontinluovutusehto-
jen yhteydessä.

Kaupunki luovuttaa varauksen kohteiden varauksensaajille
yhteispihatonteista maanalaiset määräalat, mikäli asema-
kaavassa ei osoiteta pysäköintiä maantasoisille autopaik-
katonteille (LPA), pysäköintilaitosta varten erillisillä pitkäai-
kaisilla vuokrasopimuksilla, joissa sovitaan tarkemmin lai-
tosten toteuttamiseen ja käyttöön liittyvistä ehdoista.

Hallintarajana maanalaisten pysäköintilaitosten ja yhteispi-
hatonttien välillä on pysäköintilaitoksen sisäänkäynti- ynnä
muita mahdollisia maanpäällisiä rakenteita lukuun ottamat-
ta laitoksen kannen vesieristyksen suojabetonin yläpinta,
ellei muuta sovita.

Pysäköintilaitoksen suunnitelmat on esitettävä kaupungin
ja alueellisen palveluyhtiön hyväksyttäväksi.

Kaikki pysäköintilaitosten ajo- ja kulkuyhteyksien järjestä-
mistä koskevat rasite- ja rasiteluonteiset oikeudet luovute-
taan puolin ja toisin korvauksetta.

Kaupunki ei vastaa autopaikkojen eikä mahdollisesti vaa-
dittavien väliaikaisten autopaikkojen järjestämisestä aiheu-
tuvista kustannuksista. Kaupunki ei myöskään vastaa va-
rausten kohteiden toteuttamisen mahdollisesta viivästymi-
sestä aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksis-
ta.

Kaupunki vuokraa tarvittaessa varauksensaajalle alueen
väliaikaisten autopaikkojen järjestämiseksi tavanomaisin
ehdoin.

2.5 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät

2.5.1. Sähköautoihin varautuminen
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Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteutta-
maan varauksen kohteen autopaikoista vähintään 1/3 säh-
köautovalmiudella, ja loput mainituista autopaikoista putki-
tusvalmiudella. Tämän vuoksi pysäköintilaitoksen sähkö-
verkko on mitoitettava riittävän järeäksi huomioon ottaen
sähköautojen lataus tai putkitettava niin, että pistorasiat, la-
tausjohdot ja lataukseen liittyvät tiedonsiirtokaapelit voi-
daan helposti myöhemmin asentaa.

Edellä mainittu velvoite ei koske varauksensaajaa siltä
osin, kun asemakaavassa osoitetaan varauksen kohteen
autopaikat sijoitettavaksi alueellisen palveluyhtiön toteut-
tamille maantasoisille autopaikkatonteille (LPA).

2.5.2. Huoneisto- ja kiinteistökohtaiset älykkäät sähköverkot

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteutta-
maan varauksen kohteeseen kaikkiin huoneistoihin, kahvi-
la- ja ravintolatiloihin sekä kiinteistön yhteisiin järjestelmiin
sähköverkkoliitännän älykkäitä sähköverkkojen toimintoja
varten Helen Sähköverkko Oy:n antamien ohjeiden mukai-
sesti. Sähköliittymäratkaisuun liittyen on varauksensaajan
toteutettava sellainen kiinteistöautomaatio, joka mahdollis-
taa sähkökuormien ryhmittelyn sekä ryhmä- tai laitekohtai-
sen ohjauksen esimerkiksi markkinahintasignaaliin perus-
tuen.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä on oltava liitettävissä ylei-
siin standardeihin perustuvien rajapintojen avulla ulkoisiin
energiankäytön ohjauspalvelut mahdollistaviin ohjausjär-
jestelmiin ja sen on mahdollistettava sähkökuormien tyyp-
piin perustuva ryhmittely sekä ryhmä- tai laitekohtainen oh-
jaus.

2.6. Kalasataman alueen muita erityisehtoja

2.6.1. Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupun-
gin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varauksen kohtee-
seen rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjes-
telyjä koskevat suunnitelmat.

2.6.2. Varauksensaajan on hyväksytettävä varauksen kohteen
pintakuivatussuunnitelma korkeustasoineen rakennusviras-
tossa.
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2.6.3. Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauksen
kohteen osalta Kalasataman alueelle mahdollisesti laadit-
tavaa maanrakennusohjetta.

Rannan puolella olevien varauksen kohteiden varauksen-
saajat ovat velvolliset hyväksyttämään tonttien perustamis-
suunnitelmat etukäteen rakennusvirastossa.

2.6.4. Varauksensaaja on velvollinen maksamaan asemakaavas-
sa varauksen kohteelle merkityn rakennusoikeuden mukai-
sesti Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskukselle
tai muulle kaupungin ilmoittamalle taholle ympäristötaiteel-
liseen yhteistyöhön 10 e/k-m² (rakennuskustannusindeksi
1/2009) ja indeksitarkistuksen tontin pitkäaikaisen vuokra-
sopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamiseen mennessä.
Rakennuskustannusindeksillä tarkoitetaan indeksisarjaa RI
2005 = 100, jolloin 1/2009 pisteluku on 113,5.

2.6.5. Varauksensaaja sitoutuu korvauksetta siihen, että varauk-
sen kohteen kautta voidaan johtaa vesijohdon- ja viemärin
runkoputket HSY:n Vesihuollon kanssa sovittujen suunni-
telmien mukaisesti.

2.6.6. Varauksensaajan tulee laatia pienoismalli varauksen koh-
teesta ja sille tulevista rakennuksista mittakaavaan 1:400
L 2 piirustusten pohjalta kaupunkisuunnitteluviraston ra-
jauspiirustusten ja ohjeiden mukaisesti.

2.6.7. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteutta-
maan varauksen kohteeseen asemakaavamääräysten
edellyttämien yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien jako-
kaappien syvennykset kaikkine rakenteineen Helen Säh-
köverkko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti sekä korva-
uksetta sallimaan po. jakokaappien rakentamisen, pitämi-
sen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen varauksen
kohteessa.

2.6.8. Varauksensaaja on lisäksi velvollinen kaupungin niin vaati-
essa kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohtee-
seen katuvalaistuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien
riippurakenteiden edellyttämät upotetut johtovaraukset ja
tartunnat katu- ja julkisivuilla Helen Sähköverkko Oy:n an-
tamien ohjeiden mukaisesti sekä korvauksetta sallimaan
niiden kiinnittämisen, rakentamisen, pitämisen, käyttämi-
sen, huoltamisen ja uudistamisen varauksen kohteessa.



Kiinteistövirasto 10 (13)
Tonttiosasto

Postiosoite / Postadress
PL 2214 / PB 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

Käyntiosoite / Besöksadress
Tonttiosasto
Fabianinkatu 31 D/
Fabiansgatan 31 D
www.hel.fi/kv/tontti

Puh. / Tfn (09) 310 1671
Fax (09) 310 36380

Y-tunnus 0201256-6
Tilinro 800013-70069628

2.6.9. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteutta-
maan varauksen kohteeseen katunimikylttien yhteyteen
alueen kadunnimistöä kuvaavan laivan tai aluksen kuvan
sekä pitämään sen kunnossa ja puhtaana.

Varauksensaaja on myös velvollinen korvauksetta salli-
maan varauksen kohteessa katunimikylttien kiinnittämisen,
rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huollon ja uudista-
misen.

2.6.10. Kalasataman alueen kehittämistä ja rakentamista on tar-
koitus mahdollisesti edistää kaupungin sekä alueella kul-
loinkin toimivien varauksensaajien yhteistyönä toteutetta-
valla yhteismarkkinoinnilla. Varauksensaaja on velvollinen
kaupungin niin vaatiessa osallistumaan alueelliseen yh-
teismarkkinointiin. Tällöin kaupunki päättää yhteismarkki-
noinnin muodoista yhteistyössä varauksensaajien kanssa.

2.6.11. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan kaupun-
gin niin vaatiessa rakentamaan teknisestä tilasta kaupun-
kikaasun liittymän, nousut ja jakeluverkoston jokaiseen
keittiöön asti lukuun ottamatta erityisasumisen kohteita.

2.6.12 Kaukokylmään liittymismahdollisuus

Helsingin Energian tarkoitus on rakentaa kustannuksellaan
kadunrakentamisen yhteydessä kaukokylmän runkover-
kosta varauksen kohteeseen liityntäputken rakennusten ja
tilojen mahdollista jäähdytystä varten.

Tämän vuoksi varauksen kohteeseen toteutettava raken-
nus on liitettävissä kaukokylmäverkkoon jäähdytyksen jär-
jestämistä varten Helsingin Energian kanssa erikseen so-
vittavin ehdoin.

2.7. Varauksen siirtäminen, muuttaminen ja voimassa olo:

Varausta ei voida siirtää kolmannelle ilman kaupungin
suostumusta.

Kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muut-
taa varauksen kohteen sijaintia esimerkiksi silloin, kun
hankkeen toteuttamisen edellyttämä ruoppaus saattaa
vaarantaa alueen stabiliteetin tai kun hankkeen toteuttami-
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sen edellyttämä ruoppaus, alueen puhdistaminen tai ranta-
rakentaminen saattavat johtaa poikkeuksellisen korkeisiin
kustannuksiin tai kun suunnittelualueen tai sen ympäristön
toiminnallisuus, käytettävyys ja toteutettavuus sitä edellyt-
tää tai kun asemakaavan muutoksen laatiminen sitä muu-
toin edellyttää. Sijainnin muuttamisella tarkoitetaan myös
varauksen kohteen pienentämistä tai laajentamista.

Samoin kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksit-
ta muuttaa varauksen kohteen varausehtoja esimerkiksi
silloin, kun muutoksella voidaan saavuttaa esimerkiksi alu-
een tai sen ympäristön toiminnallisuuden, käytettävyyden,
toteutettavuuden tai kokonaisuuden kannalta parempi lop-
putulos.

Edellä mainitusta huolimatta varauksensaaja on muutoin
velvollinen noudattamaan tämän varauspäätöksen ehtoja,
ellei kaupungin kanssa erikseen toisin sovita.

Varaus on voimassa varausajan edellyttäen, että varauk-
sensaaja ei luovu varauksesta ja että varauksensaaja nou-
dattaa kaupunginhallituksen varauspäätöksen sekä sen liit-
teiden ehtoja.

Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus seuraamuksit-
ta määrätä varaus kesken varausajan heti raukeamaan ja
varata varauksen kohde kolmannelle. Samoin kaupungilla
on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken
varausajan heti raukeamaan ja varata varauksen kohde
kolmannelle, mikäli varauksensaaja tai yksi tai useampi va-
rauksensaajana olevan ryhmän tai yhteenliittymän jäsenis-
tä varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai
muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei vara-
uksensaaja tai varauksensaaja oleva ryhmä tai yhteenliit-
tymä pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

Sama koskee tilannetta, jossa varausaikana ilmenee, että
varauksensaaja tai yksi tai useampi varauksensaajana
olevan ryhmän tai yhteenliittymän jäsenistä laiminlyö/on
laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten
osakeyhtiö- tai/ja kirjanpitolain velvoitteita, tai rekisteröinti-
velvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja eläkevakuutus- tai
muiden vastaavien yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen.
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Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta
harkintansa mukaan ottaen huomioon muun ohella sen,
mitä tältä osin on edellä kohdassa 1.4. todettu. Kaupunki ei
vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se
päättää olla jatkamatta varausta.

2.8. Muut ehdot:

Varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan huoleh-
timaan varausten kohteiden toteuttamisen ja käytön edel-
lyttämiä rasitteita ja yhteisjärjestelyjä koskevien sopimus-
ten laadinnasta sekä niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen vuokrausperusteet, kuten vuokra-aika
ja vuokran määrä, esitetään myöhemmin kaupunginval-
tuuston päätettäväksi.

Varauksen kohteen luovutuksessa esitetään noudatetta-
vaksi kaupungin tavanomaisia asuntotonttien ja muiden
alueiden luovutusehtoja sekä kiinteistölautakunnan mah-
dollisesti päättämiä lisäehtoja. Mainittuihin lisäehtoihin
saattaa kuulua/kuuluu myös laadittavaan asemakaavan
muutokseen perustuvia rasitteenluonteisia asioita. Kau-
pungilla on oikeus tutkia ja harkita tarkemmin varausaikana
mainittuja lisäehtoja. Samoin kaupungilla on oikeus va-
raushetkellä olevan asemakaavan keskeneräisyyden pe-
rusteella muuttaa tässä varauspäätöksessä olevia ehtoja
kaavan mukaiseksi.

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaan-
tuneen maaperän, sedimenttien ja pohjaveden puhdistami-
sesta kaupungin maanluovutuksissa tavanomaisesti nou-
datetuin ehdoin ottaen kuitenkin huomioon 2.7 kohdassa
mainitut varauksen muuttamista ja siirtämistä koskevat
asiat.

Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot har-
kintansa mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.

Varauksensaajalla ei ole varauspäätöksen perusteella oi-
keutta aloittaa rakennus- eikä maanrakennustöitä varauk-
sen kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä varausten kohtei-
den rakentamista koskevien velvoitteiden täyttäminen edel-
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lyttää, että kaupunki päättää aikanaan varauksen kohteen
luovuttamisesta varauksensaajalle ja että varauksensaaja
allekirjoittaa lopulliset luovutusasiakirjat.

2.8. Sitoumus:

”NIMI” sitoutuu Helsingin kaupungin XX. kaupunginosan
(XXXX) XXXXX:n asemakaavan muutosehdotuksen nro
xxx mukaisen korttelin nro xxxxx suunnitellun tontin x va-
rauksensaajana noudattamaan edellä esitettyjä sekä kau-
punginhallituksen varauspäätöksestä muutoin ilmeneviä
kyseistä tonttia koskevia varausehtoja.

Helsingissä ……………………..kuun ……….päivänä 201X

Varauksensaajan allekirjoitus

..............................................


