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KEHITTYVÄ KERROSTALO
tontinvarauksen lisäehdot

1 Tontille on toteutettava Kehittyvä Kerrostalo –hanke varauspäätöksen ehtojen sekä kaupungin
mahdollisesti erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaupungilla on seuraamuksitta oikeus määrätä varaus kesken varausajan päättymään, mikäli
varauksensaaja laiminlyö varausehtojen noudattamisen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa
laiminlyöntiään.

2 Varauksensaaja on velvollinen hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tutkimaan ja kehittä-
mään varauksensaajan tontinvaraushakemuksesta sekä varauspäätöksestä ilmeneviä kehittä-
misteemoja.

3 Varauksensaajan hanke on suunniteltava ja toteutettava tiiviissä yhteistyössä kaupungin po.
hanketta varten nimeämän aluetyöryhmän kanssa. Varauksensaaja on velvollinen nimeämään
hankkeelle organisaatiostaan yhteyshenkilön, joka osallistuu kaupungin määräämin väliajoin
järjestettäviin aluetyöryhmän kokouksiin.

Varauksensaaja on velvollinen, muiden mahdollisesti määrättyjen raporttien ja selvitysten li-
säksi, toimittamaan talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle hankkeen edetessä
seuraavat raportit/lomakkeet:

- Hanketietolomake (tontinvarausvaihe)
- Hanketietolomake (rakennuslupavaihe)
- Valmistumistietolomake (vastaanottotarkastusvaihe)
- Seurantaraportointilomake (6 kk kohteen valmistumisesta)

4 Varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista esittämään han-
ketta koskevat luonnossuunnitelmat aluetyöryhmän arvioitaviksi. Työryhmän mahdollisesti esit-
tämät jatkosuunnitteluohjeet on otettava huomioon rakennuslupasuunnitelmia laadittaessa ja
kehitettäessä.

Lopulliset rakennuslupasuunnitelmat on, sen lisäksi mitä suunnitelmien hyväksymisestä on
mahdollisesti erikseen määrätty, esitettävä kulloisenkin alueen aluetyöryhmän hyväksyttäväksi
ennen rakennusluvan hakemista.

5 Hanke on toteutettava aluetyöryhmän hyväksymiä rakennuslupasuunnitelmia noudattaen.
Mahdollisista muutoksista on neuvoteltava ja sovittava työryhmän kanssa. Tämä ei kuitenkaan
koske muutoksia, joita on pidettävä vähäisinä.

6 Varauksensaaja on velvollinen 6 kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta toimittamaan
talous- ja suunnittelukeskukselle toteutusraportin, jossa selvitetään hankkeen perustietojen li-
säksi seuraavat asiakokonaisuudet:

- Kuvaus keskeisistä kehittämistavoitteista.
- Valitut toteuttamistavat.
- Kehittämisteemojen todentamiseksi esitetyt seurantamenetelmät.
- Hankkeen tulokset, poikkeamat suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen välillä

sekä mahdolliset jatkokehitysideat.

7 Varauksensaaja saa korvauksetta oikeuden ilman kaupungin erillistä suostumusta käyttää
kaupungin omistamaa Kehittyvä Kerrostalo -markkinointitunnusta kohteensa tavanomaisena
pidettävässä markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen ilmoittamaan Kehittyvä kerrostalo -hankkeestaan kohteen työ-
maataulussa talous- ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.
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