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TONTINVARAUKSESSA NOUDATETTAVAT LISÄEHDOT 

 
1. 
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty- 
mään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli 
varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden pe- 
rusteella mahdollisesti antamia ohjeita. 

 
Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais- 
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mah- 
dollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä 
asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tontte- 
ja ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauksen saajan 
hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa. 

 
2. 
Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota ener- 
giatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyt- 
tää vähintään C energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset 
siten, että E-luku alittaa tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistö- 
lautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta riippumatto- 
masta syystä toisin päätä. 

 
Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varaus- 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston 
tonttiosastolle varausalueelle rakennettavaa rakennusta koske- 
van energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuut- 
ta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvi- 
tyksen. 

 
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä 
mainittua vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuk- 
sesta poikkeusta. 

 
3. 
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia raken- 
nustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapah- 
tua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointi- 
ryhmien kanssa. 
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4. 
Mahdollisen hintakontrolloidun omistusasuntotuotannon osalta 
varauksensaaja on velvollinen ennen asuntojen markkinoinnin 
aloittamista hyväksyttämään asuntojen ensimyynnin enimmäis- 
hinnan kiinteistöviraston tonttiosastolla. Asuntojen jälleen myyn- 
tiä ei säädellä. 

 
Enimmäismyyntihintaa laskettaessa noudatetaan seuraavia kes- 
keisiä periaatteista: 

 
Asuntojen myyntihinnoittelun tulee vastata hankkeen laatutasoa. 
Asuntojen hintapuite, eli korkein sallittu asuntojen keskimääräi- 
nen velaton enimmäismyyntihinta, määräytyy kohteen hankinta- 
arvon mukaan ja noudattaen tavanomaisia Hitas-työryhmän hy- 
väksymiä Hitas-asuntojen myyntihinnan määrittelyperiaatteita. 
Asuntojen hankinta-arvo määritetään puolueettoman ja kaupun- 
gin hyväksymän kustannuslaskijan tekemän rakennusosa-arvion 
perusteella. Kustannuslaskelma tulee tehdä rakennuslupasuunni- 
telmiin perustuen ja Hitas-työryhmän antamien ohjeiden mukai- 
sesti. Hankinta-arvoon tulee tällöin sisällyttää kaikki po. asunto- 
jen toteutuskustannukset, kuten rakennuttaja-, suunnittelu- ja 
tonttikustannukset, rakentamis- ja takuuvaiheen kustannukset 
sekä väestönsuojien, kunnallistekniikan ja autopaikkojen järjes- 
tämisestä aiheutuvat kustannukset ja liittymismaksut.  Lisäksi 
hankinta-arvoon tulee sisällyttää esimerkiksi asukkaiden yhteisti- 
lojen sekä muiden vastaavien tilojen kustannukset. 

 
Varauksensaaja vastaa rakennusosa-arvion teettämisestä aiheu- 
tuvista kustannuksista. 

 
Asuntojen hintapuitteelle ja hankinta-arvolle tulee saada Hitas- 
työryhmän puoltava lausunto viimeistään ennen asuntojen mark- 
kinoinnin aloittamista. 

 
Mikäli kaupunki ja varauksensaaja eivät pääse hintapuitteesta 
yhteisymmärrykseen, kaupunki teettää puolueettomalla kustan- 
nuslaskijalla vaihtoehtoisen rakennusosa-arvion, jonka perusteel- 
la hankinta-arvo määräytyy. 

 
Lopullisen hintapuitteen hyväksyy kiinteistöviraston tonttiosaston 
osastopäällikkö. 
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5. 
Mahdollisessa hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa 
tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tu- 
lee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enem- 
män). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 
h-m2. 

 
Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteutet- 
tavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa 
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden 
asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m2. 

 
6. 
Varauksensaaja vastaa hankeen suunnittelusta ja rakentamises- 
ta kokonaisvastuuperiaatteella. 

 
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan 
tälle varatut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivi- 
sesti edistämään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja raken- 
tamista. Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus 
päättymään kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien 
rakentamista aloiteta varausaikana ja hankkeen viivästyminen 
johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

 
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla 
jatkamatta varausta. 

 
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan ve- 
rotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehto- 
ja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

 
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisäätei- 
siä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana 
toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontaval- 
taa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liitty- 
västä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoi- 
mintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuk- 
sitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan. 

 
Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus 
päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asete- 
taan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy il- 
meiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edel- 
lytyksiä hankkeen toteuttamiseksi. 


