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Osio A: Tonttikohtaiset varauseh-
dot

Osiossa A on esitetty tonttikohtaiset varausehdot Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelulle

Verkkosaaren pohjoisosa
10657/1 (AK), asuinrakennusoikeus 5 050 k-m2, asuntoja 59

TA-Rakennuttaja Oy:lle (1447260-7) asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten seuraavin eh-
doin:

10657/2 (AK), asuinrakennusoikeus 3 750 k-m2, asuntoja 47

telua varten seuraavin ehdoin:
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10657/3 (AK), asuinrakennusoikeus 3650 k-m2, asuntoja 43

EKE-Rakennus Oy:lle (2321457-0) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten
seuraavin ehdoin:

Asuntojen keskipinta-alan tulee kuitenkin olla yli 60 h-m2

nen ja tontit -palvelun kanssa toisin sovita.

10657/4 (AK), asuinrakennusoikeus 5 250 k-m2, asuntoja 66

varten seuraavin ehdoin:
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hakiessaan.

Melkinlaituri
20078/1 (AK), asuinrakennusoikeus 5 000 k-m2, asuntoja 63

raavin ehdoin:

telin toimijoiden kanssa.

20078/2 (AK), asuinrakennusoikeus 4 600 k-m2, asuntoja 54

telin toimijoiden kanssa.
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varausten ehtoja.

20078/3 (AK), asuinrakennusoikeus 4 200 k-m2, asuntoja 49

Oulun Rakennusteho Oy:lle (1000124-2) Hitas-omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin
ehdoin:

telin toimijoiden kanssa.

toja.

20082/1 (AK), asuinrakennusoikeus 3 700 k-m2, asuntoja 44

Varte Oy:lle (0974176-1) asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

-palvelussa.

telin toimijoiden kanssa.
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20082/2 (AK), asuinrakennusoikeus 3 400 k-m2, asuntoja 43

raavin ehdoin:

telin toimijoiden kanssa.

20082/3 (AK), asuinrakennusoikeus 3 900 k-m2, asuntoja 46

Asunto-osuuskunta Kotihelmelle (2942688-1) ja Lakea Oy:lle (0182213-7) Aran 20-vuoden ta-

kennuttamishankkeen organisointia varten seuraavin ehdoin:

ajoin ennen hankkeen markkinoinnin aloittamista.

vausta.

kokemuksista. Raportointi voidaan toteuttaa esimerkiksi asukaskyselyn muodossa.

telin toimijoiden kanssa.
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20082/4 (AK), asuinrakennusoikeus 4 050 k-m2, asuntoja 48

telin toimijoiden kanssa.

varausten ehtoja.

Atlantinkaari
20832/2 (AKS), asuinrakennusoikeus 4 100 k-m2, asuntoja 68

vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

muiden tonttien kanssa, kun korttelin kaikki varauksensaajat ovat tiedossa.

jasta ellei kaupungin kanssa toisin sovita.
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26. Koskelan sairaalan ja pesuloi-
den alue

26979/10 (AKS), asuinrakennusoikeus 20 000 k-m2, asuntoja 250

tojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

keskuksen suunnittelua ja toteutusta varten.

vuokra-asuntotuotantona.

33. Kaarela, Honkasuo
33367/1 (A), asuinrakennusoikeus 6 350 k-m2, asuntoja 75

ES-Laatuasumisoikeus Oy:lle (1079220-8) asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten seuraavin
ehdoin:

olla mahdollista.

ulottuvia kellareita tai porakaivoja saa rakentaa.
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33368/2 (A), asuinrakennusoikeus 1 190 k-m2, asuntoja 14
33368/3 (A), asuinrakennusoikeus 1 190 k-m2, asuntoja 14
33368/4 (A), asuinrakennusoikeus 1 190 k-m2, asuntoja 14

Sievi Asunnot Oy:lle (2988128-6) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten seu-
raavin ehdoin:

tontit 33368/1 ja 5.

ulottuvia kellareita tai porakaivoja saa rakentaa.

tontinvarausten ehtoja.

niemi, Herttoniemen sairaalan
alue

43124/4 (AK), asuinrakennusoikeus 3 150 k-m2, asuntoja 37

T2H Rakennus Oy:lle (2592748-6) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten
seuraavin ehdoin:
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jen tontinvarausten ehtoja.

49. Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta, Kruunuvuoren alue

49320/4 (AKS), asuinrakennusoikeus 2 150 k-m2, asuntoja 36
49320/6 (AKS), asuinrakennusoikeus 2 000 k-m2, asuntoja 33

opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

tava louhe.

ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

rakennuksista toteutettava siltayhteys talon takaosan oleskelualueen kalliopihalle. Raken-
nusta ei kuitenkaan saa rakentaa kiinni olemassa olevaan kallioon.

alueelle rakennettavan rakennuksen huoltokirjaan.
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49. Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta, Stansvikinkallio

49337/1 (AK), asuinrakennusoikeus 5 300 k-m2, asuntoja 62

TA-Rakennuttaja Oy:lle (1447260-7) Hitas-omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavin eh-
doin:

tava louhe.

ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

vistustoimenpiteet.

49337/2 (AK), asuinrakennusoikeus 3 700 k-m2, asuntoja 44

osuuskuntamuotoisen asuntotuotannon suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

toon.

tava louhe.

ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

vistustoimenpiteet.
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osalta.

49339/2 (AK), asuinrakennusoikeus 4 300 k-m2, asuntoja 54

nittelua varten seuraavin ehdoin:

tava louhe.

ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

vistustoimenpiteet.

suja noudattaen.

49339/3 (AK), asuinrakennusoikeus 5 400 k-m2, asuntoja 64

6) asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

tava louhe.

ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.
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vistustoimenpiteet.

suja noudattaen.
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10654/3 (AK), asuinrakennusoikeus 1 600 k-m2, asuntoja 18

10654/4 (AK), asuinrakennusoikeus 1 600 k-m2, asuntoja 18

10654/5 (AK), asuinrakennusoikeus 1 600 k-m2, asuntoja 18

10654/6 (AK), asuinrakennusoikeus 1 600 k-m2, asuntoja 18

10654/7 (AK), asuinrakennusoikeus 2 050 k-m2, asuntoja 23

10658/2 (AK), asuinrakennusoikeus 1 750 k-m2, asuntoja 21

10658/3 (AK), asuinrakennusoikeus 1 150 k-m2, asuntoja 13

10658/4 (AK), asuinrakennusoikeus 1 750 k-m2, asuntoja 21

10658/5 (AK), asuinrakennusoikeus 1 150 k-m2, asuntoja 13

10658/6 (AK), asuinrakennusoikeus 1 750 k-m2, asuntoja 21

10658/7 (AK), asuinrakennusoikeus 1 150 k-m2, asuntoja 13

10658/8 (AK), asuinrakennusoikeus 1 750 k-m2, asuntoja 21

10658/9 (AK), asuinrakennusoikeus 1 150 k-m2, asuntoja 13

totuotantoon ja

doin.
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kortteli

10656/1 (AK), asuinrakennusoikeus 10 500 k-m2, asuntoja 131

10656/2 (AK), asuinrakennusoikeus 6 500 k-m2, asuntoja 76

toon ja

Hintakilpailu, kynnysrahamenet-
tely

20077/1 (AK), asuinrakennusoikeus 9 200 k-m2, asuntoja 113

ohjelmaan.
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26. Koskela, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue

26960/1 (AL), asuinrakennusoikeus 6 000 k-m2, asuntoja 75

26960/2 (AK), asuinrakennusoikeus 11 450 k-m2, asuntoja 143

ehdoin. Tontit luovutetaan vuokraamalla.

33. Kaarela, Kuninkaantammi, Kuninkaantammen keskusta

33390/1 (A), asuinrakennusoikeus 6 000 k-m2, asuntoja 67

luovutetaan vuokraamalla.

49. Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Stansvikinkallio

49339/1 (AK), asuinrakennusoikeus 5 000 k-m2, asuntoja 63

ehdoin. Tontti luovutetaan vuokraamalla.
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Osio B: Tonttien yleiset va-
rausehdot

1. Varauksen saajan yleiset velvollisuudet

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueen

rakentamista.

varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea varausalueen osalta tonttijaon, lohkomi-

kisteriin ennen lopullista tontinluovutusta.

laskun mukaisesti.
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3. Suunnittelu- ja rakentamisvelvollisuus

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaikista hallitsemansa varausalueen rakentamiskel-

laan suunnittelemaan ja rakentamaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen ja kunkin va-

sen ehtojen mukaisesti.

Varausalue ja sen kukin rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei niiden toteuttami-

makaavassa tai muutoin toteutettaviksi osoitetuille rakennuksille, rakenteille, maanalaisille tiloille,

3.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakenta-
miskelpoisuus

koordinointiryhmien kanssa.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sovittamaan yhteen varausalueen rakentamista

Varauksensaaja on edelleen osaltaan kustannuksellaan velvollinen koordinoimaan varausalueen

yleisten alueiden rakentamiselle.

Varausalueen ulkopuoliset kadut, puistot ja kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin ja muiden

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan muun ohella noudattamaan
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teessa. Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee noudattaa kaupungin hulevesiohjelman

parantamiseksi,

taminen

4. Muut asuinrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa huo-
mioitavat asiat

toimenpiteisiin:
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suunnitellulle tontille/tonteilla rakennettavia rakennuksia koskevat energiatodistukset tai

muksesta poikkeusta.

5. Yksityiskohtainen pohjatutkimus ja perustamistavan valinta

lua varten. Varauksensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.

noudattaa.

Varauksensaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta ilman eri suostumusta suorittaa varausalueella

tutkimusten suorittaminen varausalueella ei ole mahdollista.
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tatekniset laitteet tai vastaavat

taavista ennen rakentamisen aloittamista.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen,

uudistamisen varausalueella, ellei kaupungin tai johtojen omistajien kanssa muuta sovita.

nelle.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueelle sijoitettavien porareikien, kuten

eelle.

8. Maanalaiset hankkeet

tai muutoin pilaannu.
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sopiminen

Varauksensaaja on velvollinen varausalueen osalta kustannuksellaan laatimaan tarvittavilta osin

sopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin.

luovutusasiakirjoihin ja mainittuihin sopimuksiin. Sijoituslupien tai muiden lupien osalta ehdot

rustamisesta aiheutuvista kustannuksista.

11. Vastuuvapauslausekkeet
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vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua esi-

muuttuu tai kumoutuu.

12. Perheasunto- ja keskipinta-alavaatimukset

Muille alueille toteutettavassa Hitas-omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuo-
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13. Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto

minnan aloittamista.

14. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto

Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tonteille rakennettaviin rakennuksiin voi-

tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

15. Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille

rausten voimaantulo
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LIITE 1

KALASATAMAN VERKKOSAAREN POHJOISOSAN ALUEELLA NOUDATET-

1.  YLEISET EHDOT

1.1.

ta 2.1. kohtaa, jossa on eritelty toisistaan varauksensaaja ja varauk-

kosaaren pohjoisosan asemakaava-alueen asuinkortteleiden mukaista
aluetta.

1.2. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja to-

valmiiksi.

1.3.

varauksensaaja on velvollinen hankkeensa suunnittelussa ja toteutuk-

17.1.2019/mt
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1.4. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

lasataman aluerakentamisprojektille varauksen kohteen suunnitellun
rakentamisaikataulun ja alustavan hankesuunnitelman.

rakentamisaikataulun muutoksista.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa varaus-

den kuluessa luvan saamisesta.

asemakaavan muutosta tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan ja koordi-
noidaan Helsingin kaupungin kaupunginkanslian Kalasataman aluera-

tuu po. kokouksiin.

2. ERITYISEHDOT

2.1.

teilla mainitun sopimuksen tekee ja osakkeen merkitsee Helsingin kau-

ho.
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telikohtaisten yhteispihatonttien, maantasoisten autopaikkatonttien ja

teuttaa omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen.

ta.

osallistumaan sen hallintoon Kalasataman alueen valmistumisen asti

pimuksen tai muun vastaavan sopimuksen mukaan alueen tontteja hal-

2.2.

mien periaatteiden mukaisesti.
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rauksensaaja on velvollinen allekirjoittamaan tonttikohtaisesti yh-

allekirjoittamisesta ja

osin sille rakennettavissa rakennuksissa ja rakenteissa. Varauksensaa-
ja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan

kamisesta.

Edelleen varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan perin-

teessa.
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kustannuksista.

toskohdan paikka vaikeuttaa tai hankaloittaa olennaisesti talon suunnit-

putkien liitoskohdat, ovat valmisteilla. Kaupunki on velvollinen huoleh-

mahdollisimman pian niiden valmistuttua.

2.3. Rakentamisen logistinen ohjaus:

rakentamisen aloittamista laatimaan vuokra-alueen rakentamista ja

Sompasaaren alueelle laadittua tai vastaisuudessa laadittavaa alueel-

koskeviin urakkasopimuksiin ja muihin vastaaviin sopimuksiin.
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2.4.

Varauksen kohteiden (AK- ja AKS -tonttien) varauksensaajat ovat vel-

teispiha (AH)- ja/tai AK ah-pih- ja/tai AK-/AKS-tonteille tai ma-lpa tai
map- tai vastaavalla

seen sovittavan perusteen mukaisessa suhteessa.

rakentamisvelvoitteiden toteuttamisesta, kaupungilla on oikeus kortteli-
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Kaupunki luovuttaa varauksen kohteiden varauksensaajille yhteispiha-

vat rasite- ja rasiteluonteiset oikeudet luovutetaan puolin ja toisin kor-
vauksetta.

kustannuksista.

2.5

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauk-

2.6. Kalasataman alueen muita erityisehtoja

2.6.1. Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupungin ni-

2.6.2.

yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa.

2.6.3. Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauksen kohteen osal-
ta Verkkosaaren pohjoisosan alueelle mahdollisesti laadittavaa maan-
rakennusohjetta.

Rannan puolella olevien varauksen kohteiden varauksensaajat ovat
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palvelukokonaisuudessa.

2.6.4. Varauksensaaja on velvollinen maksamaan asemakaavassa varauksen
kohteelle merkityn rakennusoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston aluerakentamiselle tai

jaa RI 2005 = 100, jolloin 1/2009 pisteluku on 113,5.

2.6.5.
kautta voidaan johtaa vesijohdon-
huollon kanssa sovittujen suunnitelmien mukaisesti.

2.6.6. Helsingin kaupunki toteuttaa Kalasataman digitaaliset kaksoset-
hankkeessa Kalasataman alueesta kaksi 3D-kau-punkimallia: 3D-
kaupunkitietomallin, joka perustuu globaaliin CityGML-
kaupunkitietomallistandardiin ja Reality Mesh-kolmio-verkkomalliin.

Hanketta varten varauksensaaja on velvollinen toimittamaan Helsingin
kaupungille IFC-tietomallin 2 x 3 muodossa (lupaversio). Malleja ei luo-
vuteta kolmansille osapuolille.

2.6.7 Varauksensaaja on velvollinen Helsingin kaupungin niin vaatiessa kor-

motilojen sijoittamisen varauksen kohteeseen. Muuntamotila sijoitetaan
omaan erilliseen rakennukseen tai maan tasolla olevaan kerrokseen

-palvelu.

2.6.8. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauk-

2.6.9.
sa kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen katuvalais-

kohteessa.
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2.6.10

Helen Oy:n tarkoitus on rakentaa kustannuksellaan kadunrakentamisen

Oy:n kanssa erikseen sovittavin ehdoin.

2.6.11

alapohjarakenne tai radonputket koneellisella poistolla ja alapohjan ra-

sedimenttien ja pohjaveden puhdistamisesta kaupungin maanluovutuk-
sissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin ottaen kuitenkin huomioon 2.7

2.6.12

on huomioitu suunnitelmissa ja rakenteissa.

Varauksensaajan on Helsingin kaupungin niin vaatiessa korvauksetta

2.7.

Kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muuttaa varauk-
sen kohteen sijaintia esimerkiksi silloin, kun hankkeen toteuttamisen

tai rantarakentaminen saattavat johtaa poikkeuksellisen korkeisiin kus-
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Samoin kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muuttaa
varauksen kohteen varausehtoja esimerkiksi silloin, kun muutoksella

parempi lopputulos.

erikseen toisin sovita.

varaus kesken varausajan heti raukeamaan ja varata varauksen kohde
kolmannelle. Samoin kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta

kana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilantee-

vastaavien yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen.

2.8. Muut ehdot:

Varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan huolehtimaan va-

misesta.

Varauksen kohteen vuokrausperusteet, kuten vuokra-aika ja vuokran

gin tavanomaisia asuntotonttien ja muiden alueiden luovutusehtoja se-

makaavan muutokseen perustuvia rasitteenluonteisia asioita. Kaupun-
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kaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.

pulliset luovutusasiakirjat.

2.9. Sitoumus:

Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen

rausehtoja.

Varauksensaajan allekirjoitus

..............................................
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1. YLEISET EHDOT

1.1.

1.2. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan

1.3.

saaja on velvollinen hankkeensa suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan

1.4. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

rauksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alustavan hankesuunnitel-
man.

muutoksista.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa varausajan kulu-
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Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan ja koordinoidaan Helsin-

tuu po. kokouksiin.

2. ERITYISEHDOT

2.1.

suunnittelu- ja toteutussopimuksen kolmen (3) kuukauden kuluessa varauksen voi-
maantulosta.



tannuksista.

2.2. Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan varauksen kohdetta

ren alueellisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan em. logistiikkasuunnitelmia. Varauk-

2.3. Alueellinen yhteismarkkinointi:

noinnilla.

ton harkintansa mukaan.

Varauksensaaja on velvollinen tuomaan esille ja markkinoimaan varauksen kohdet-

Esittely- ja markkinointiaineisto koostuu mm. hankkeen yleiskuvauksesta, havainne-

Aineisto pienoismalleineen on toimitettava esille pantavaksi ennen kohteen rakenta-



telyn materiaalin toimittamisesta annetaan ohjeet erikseen.

em. aineiston ja pienoismallin tuottamisesta.

kulloinkin toimivien varauksensaajien kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

2.4. Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja katuvalaisimien ym.

muuntamotilan, jonne on oltava tarvittaessa yhteys suoraan katualueelta, sijoittami-

suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaupungin niin vaatiessa varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteutta-



vastaavien kunnallisteknisten johtojen, laitteiden, laitteistojen ja kiinnikkeiden tai

tujen tilojen suunnittelussa. Varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa kustannuk-

keuden luovuttamisesta kolmannelle.

2.5. Tonttien rakentamiskelpoisuus:

Varauksensaajat ovat osaltaan kustannuksellaan velvollisia koordinoimaan varaus-

den rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentamisesta aiheudu aihee-

hoilta.

2.6.



kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai kustannuksista, mi-

taulussa.

2.7.

2.8.
ja rakentamisessa



kokonaisuuden puistosuunnitelmissa esitettyjen yhteyksien kanssa.

2.9.

perii pelastustien suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuvat normaalin puistosuun-

tannusten mukaan. Kustannukset jaetaan kunkin tontin varauksensaajan suoritetta-

ehdot tonttien lopullisiin luovutussopimuksiin.

3.0. Alueellinen lajitteluhuone

alueellisen lajitteluhuoneen.



3.1. Rudus Oy:n maanvuokraoikeus:

Oy:n maanvuokraoikeus.

kuuluvista laitteista ja rakenteista varauksensaajan varausalueen suunnitellussa to-
teuttamisaikataulussa.

3.2.

muut erityisvaatimukset.

pungin liikennelaitoksen kanssa.

3.3.



sista, joita varauksensaajan hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheu-

sista, joita varauksensaajan hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheu-

3.4.

pungin osoittamaan projektipankkiin.

Varauksensaaja vastaa tontin alueella ja tonttia palvelevaan kunnallistekniikkaan

kunnallistekniikan liitoskohdat ja vastaa kunnallistekniikan runkolinjan toteuttami-
sesta katualueella. Kaupungin toteuttamista liitoskohdista poikkeavista uusien liitty-
mien toteuttamisesta runkolinjaan vastaa kustannuksellaan varauksensaaja, mu-
kaan lukien jo tehdyn liitoskohdan tulppaaminen ym. tarvittavat toimenpiteet. Kau-

paohjeita.

kohde kolmannelle.

jatkamatta varausta.



3.6. Muut ehdot:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan varauksen kohteen

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin tavanomaisia luovutus-

toja.

sen kohteen luovutussopimuksiin.

pulliset luovutusasiakirjat.

3.7. Sitoumus:

toja.

Varauksensaajan allekirjoitus

...........................................................................................
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KRUUNUVUORENRANNAN TONTINVARAUSTEN ALUEELLISET

1.

1.1. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan
ja toteuttamaan varauksen kohteen kaupunginhallituksen / kau-

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asemakaavan

ehtoja.

tai kolmannelle.

1.2.

hanke, varauksensaaja on velvollinen hankkeensa suunnittelussa

1.3. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden kuluessa

lous- ja suunnitteluosaston Kruunuvuorenrannan aluerakentamis-
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projektille varauksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun
ja alustavan hankesuunnitelman.

telman tai rakentamisaikataulun muutoksista.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa
varausajan kuluessa. Rakentaminen on aloitettava ilman aihee-

kuuden (6) kuukauden kuluessa luvan saamisesta.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan ja

2.

muut mahdolliset sopimukset. Sopimusten ehdoista, osakkeiden
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gin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

jan allekirjoittamisesta ja

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa suoritta-

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alueellisen

rakennettavissa rakennuksissa ja rakenteissa. Varauksensaaja on
velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
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vastaavat.

Edelleen varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan

rauksen kohteessa.

3. Rakentamisen logistinen ohjaus

Kaupunki laatii Kruunuvuorenrannan projektialueen rakentamises-

toimintojen yhteensovittamiseksi alueelle rakentamisen alueelli-
sen logistisen suunnitelman.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustan-
nuksellaan laatimaan varauksen kohdetta koskevan rakentamisen

tiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan alueelle vastaisuudessa laadittavaa alueen
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(logistiikkaoperaattori) po. suunnitelmien perusteella antamia oh-
.

toteuttamista koskeviin urakkasopimuksiin tai muihin vastaaviin
sopimuksiin.

jalta.

4.

rauksen kohteen toteuttamista koskeviin urakkasopimuksiin.
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5.

elinkelpoisen puuston kartoittamiseksi.

Varauksensaaja on kaupungin niin vaatiessa velvollinen kustan-

(piha)suunnitelmissa.

johdosta tuhoudu tai muutoin vahingoitu. Varauksensaaja on vel-

teen urakka- ja muihin toteutussopimuksiin.

koehdot ja mahdolliset tarkentavat ehdot harkintansa mukaan ai-
kanaan tonttien luovutussopimuksiin.

mukaan katselmuksen em. ehtojen noudattamiseksi rakentamis-
.

6.

Palvelu Oy:n toimin-ta-aluetta varauksen kohteeseen tai perustaa

nen / ostaja)  ovat velvollisia Helsingin kaupungin niin vaatiessa

nuttamiseen varatuilla tonteilla perustajaosakkaana toimii kuiten-
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alan ammattilainen.

maksamaan Palvelukonseptien investointikustannusten katta-

vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

lekirjoittamisesta.

muu vastaava rakentamisen ammattilainen on velvollinen teke-

muu vastaava rakentamisen ammattilainen on velvollinen pysy-

lintoon Kruunuvuorenrannan alueen valmistumisen asti tai siihen

sen tai muun vastaavan sopimuksen mukaan alueen tontteja hal-
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heutuvista kustannuksista. Kaupunki vuokraa tarvittaessa alueen

7. Yhteismarkkinointi

la.

kohteiden esittelytilaisuudet. Kaupungin osalta markkinointiin kuu-
luu alueen yleismarkkinointi ja varauksensaajien osalta kohde-
markkinointi.

vien kustannusten jakamisesta sovitaan kaupungin ja alueella kul-
loinkin toimivien varauksensaajien kanssa erikseen tapauskohtai-
sesti.

Varauksensaajat ovat kuitenkin kaupungin niin vaatiessa velvolli-
sia kustannuksellaan laatimaan kortteleistaan LOD 3-4 tasoiset

sellaan toimittamaan kaupungille kohteidensa tavanomaisen

siin.

8.
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noin. Kaupunki on tilannut Kruunuvuorenrannan projektialueen

ohjeita tulee noudattaa tonttien valaistuksissa.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan

alv, rakennuskustannusindeksi 1/2010). Rakennuskustannusin-

luun erikoistunutta suunnittelijaa.

.

la ole ilman kaupungin suostumusta oikeutta purkaa tai muutoin

8. Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja katuva-

Varauksensaaja on vaadittaessa velvollinen kustannuksellaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksensaajan kohteeseen

suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksen kohteeseen yhdys-



10(13)

ko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Muuntamoiden sijoittuminen tonteille tarkentuu alueen kunnallis-

ton tonttiosasto.

9.

ta.

Kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muuttaa va-
rauksen kohteen sijaintia esimerkiksi silloin, kun alueen puhdis-
taminen tai rakentaminen saattaa johtaa kaupungin kannalta
poikkeuksellisen korkeisiin kustannuksiin tai kun suunnittelualu-

Samoin kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta
muuttaa varauksen kohteen varausehtoja esimerkiksi silloin, kun
muutoksella voidaan saavuttaa esimerkiksi alueen tai sen

tai kokonaisuuden kannalta parempi lopputulos.

gin kanssa erikseen toisin sovita.

sen kohde kolmannelle. Samoin kaupungilla on edelleen oikeus
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vakuutus- tai muiden vastaavien yhteiskuntavelvoitteiden suorit-
tamisen.

rausta.

10. Muut ehdot:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan

tumuksen antaessa niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin tavan-

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaantuneen

tuksissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin.

mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.
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luovutusasiakirjat.

11. Sitoumus:

Varaus koskee tonttia / tontteja:

Varauksensaaja (toiminimi ja y-tunnus):

Varauksensaajan allekirjoitus:

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

Nimenselvennys:

Varauksensaaja (toiminimi ja y-tunnus):
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Varauksensaajan allekirjoitus:

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

Nimenselvennys:

Varauksensaaja (toiminimi ja y-tunnus):

Varauksensaajan allekirjoitus:

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

Nimenselvennys:
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VAPAARAHOITTEISESSA OMISTUSASUNTOTUOTANNOSSA
NOUDATETTAVAT HITAS- JA HINTAKONTROLLOITUJA (PUOLIHITAS)
ASUNTOJA KOSKEVAT EHDOT

tas) asuntoja, ellei jonkin ehdon kohdalla ole toisin mainittu ja ellei kysymys ole

kennuttamista koskevia Hitas II-varausehtoja.

1 Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa Helsingin kaupun-

2

Asunto-osakkeiden osakkeenomistajien tulee olla luonnollisia henki-

vat osakkeet.

3

muuttaa.

4

koskevalla ehdolla ja sopimussakolla.

5

II -ehdot.
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6 Varattavalle alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on sen

markkinoinnin aloittamista.

7 Asuntojen myyntihinnoittelun tulee vastata hankkeen laatutasoa.

tu velaton kokonaismyyntihinta, euroa) mukaan ja noudattaen tavan-

kustannusten laskennallinen toteaminen tai hintapuite.

kaikki po. asuntojen toteutuskustannukset, kuten rakennuttaja-,
suunnittelu- ja tonttikustannukset, rakentamis- ja takuuvaiheen kus-
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vista kustannuksista.

jalla vaihtoehtoisen rakennusosa-arvion, jonka perusteella hankinta-

 Rakennusliikkeet

Rakennusliikkeiden osalta asuntojen hankinta-arvo ja sen perusteella

nusosa-arvion perusteella. Rakennusliikkeiden osalta noudatetaan

 Hintakontrolloidut asunnot

Hintakontrolloitujen asuntojen osalta hankinta-arvo ja sen perusteella

tojen ensimyynnin osalta.

Asuntojen ensimyynnin osalta hankinta-arvolle ja sen perusteella

vuokraamista.

8

arvosta.

9 Varauksensaaja on velvollinen arpomaan kaikki asunnot/ostajat Hel-

Asuntojen arvonnassa tulee etusijalle asettaa sellaiset asunnontar-
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asumaan. Perheasunnoiksi suunnitellut asunnot tulee arvonnassa
osoittaa ensisijaisesti lapsiperheille.

10

takin kauppaa/luovutusta ostajan/ostajatalouden/luovutuksensaajan

ostajalta/ostaja-taloudelta/luovutuksensaajalta.

ostajatalouden / luovutuksensaajan on luovuttava kaikista aikaisem-
mista Hitas-osakkeiden omistuksista. Samalla varauksensaaja on

11 Sitoumuksen toimittaminen

Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan vuokranantajalle (tontit-

na/omatoimisena rakennuttajana toimivien perustajaosakkaiden alle-
kirjoittaman:

1 Omistamisrajoituksen valvonta

Hitas-asuntojen omistamisrajoituksen valvontaa koskevan kaupungin

2 Asunto-osakkeiden myynti kaupungille

Omistamisrajoituksen valvontaa koskeva ehto/sitoumus ei koske hin-
takontrolloituja asuntoja.



5 (5)

12 Tiedottaminen

ja maanvuokrasopimuksen ehdoista.

Samalla varauksensaaja sitoutuu tiedottamaan uusia asuntoja myy-

koske hintakontrolloituja asuntoja.

13 Kaikista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppakirjois-

mistumisesta).

14 Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon varatun kohteen maanvuok-

tai korkotukikelpoiseksi.

pungin valtion lainoittamaan tai korkotukemaan tuotantoon varaamis-
sa kohteissa.

15

meisen rakennusvaiheen valmistumisesta. Mainitun vaiheen valmis-
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HELSINGIN KAUPUNKI

Tonttiosasto

1
mahdollisesti erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

2

misteemoja.

3

seuraavat raportit/lomakkeet:

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

4

ennen rakennusluvan hakemista.

5

6 Varauksensaaja on velvollinen 6 kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta toimittamaan

- Valitut toteuttamistavat.

7

maataulussa talous- ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.
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HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE KAUPUNGIN
TONTTIEN RAKENNUTTAJILLE

25.5.2018

1 (5)

Postiosoite / Postadress
PL 58213 / PB 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

utveckling av markegendomen

www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-
ja-ymparisto/tontit/tontit/
Puh. / Tfn 09 310 1691
Y-tunnus 0201256-6 Helsingin kaupunki

PUUT

annetaan tontin varauksensaajalle (hankkeen toteuttajalle) tietoa

johtoihin ym. liittyen.

ymparisto/tontit/luvat/).

2. Pilaantumaton maa- ja kiviaines

Vuokra-alueen rakentamisesta muodostuvat maa- ja kiviainekset
ovat ensisijaisesti kaupungin omaisuutta ja ne tulee kuljettaa
korvauksetta Helsingin kaupungin osoittamaan paikkaan.
Hankkeen toteuttaja vastaa toimittamistaan maa-ainestiedoista ja

osoittaa vastaanottopaikkaa tai niiden laatu poikkeaa ilmoitetusta,
ovat ne hankkeen toteuttajan vastuulla ja omaisuutta.

Vuokra-alueen rakentamisesta vastaa hankkeen toteuttaja.
Hankkeen toteuttajan tulee toimittaa rakennuslupahakemuksen

(mikko.suominen@hel.fi) ja Markku Nevalaiselle
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utveckling av markegendomen

www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-
ja-ymparisto/tontit/tontit/
Puh. / Tfn 09 310 1691
Y-tunnus 0201256-6 Helsingin kaupunki

- kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen, puh. 09 310
39232 tai 050 380 1002

-
39242 tai 050 560 9142

3. Pilaantunut maa-aines

Jos alue on pilaantunut, tontin kunnostamisesta sovitaan

aloittamista.

ennen

-palvelun asiantuntijoihin.

kustannukset. Pois kaivettava maa luokitellaan pilaantuneeksi,

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat

ennen
niiden toteuttamista

tontit -palveluun:

-
5415
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Postiosoite / Postadress
PL 58213 / PB 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

utveckling av markegendomen

www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-
ja-ymparisto/tontit/tontit/
Puh. / Tfn 09 310 1691
Y-tunnus 0201256-6 Helsingin kaupunki

-
tai 050 587 2930

-
36573 tai 040 671 7382

-
1015

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan

asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

rakentamishankkeen kokonaisuus huomioon ottaen erityisen

ennen
toimenpiteeseen
kaikista mainituista kustannuksista.

joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua rakenteiden,

- vuokrauksen valmistelija

-

5. Kaadettavat puut

osoittamaan paikkaan. Kaadettavien puiden lunastuksesta tai
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Postiosoite / Postadress
PL 58213 / PB 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

utveckling av markegendomen

www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-
ja-ymparisto/tontit/tontit/
Puh. / Tfn 09 310 1691
Y-tunnus 0201256-6 Helsingin kaupunki

kuljetuksesta sovitaan Staran suorittamassa
puustokatselmuksessa.

Rakennettavilta tonteilta

-  etumies Tero Nenonen, puh. 09 310 78811 tai 0500 445579

Puiden kaadosta rakennetuilta tonteilta
rakennusvalvontapalveluun, puh. 09 310 2611 (ohjeita
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen).

Hankkeen toteuttajan tulee hankesuunnittelun alkuvaiheessa

kaupunkimittauspalvelusta, sijaitseeko tontilla mahdollisesti

kunnallisteknisten johtojen, laitteiden ja muiden rakenteiden
sijainti.

johtosiirroista sopimiseksi.

Hankkeen toteuttajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonttinsa siten,

johdosta vahingoitu. Hankkeen toteuttajan velvollisuuksiin kuuluu
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Postiosoite / Postadress
PL 58213 / PB 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

utveckling av markegendomen

www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-
ja-ymparisto/tontit/tontit/
Puh. / Tfn 09 310 1691
Y-tunnus 0201256-6 Helsingin kaupunki

toimialan kaupunkimittauspalvelun johtotietopalveluun:

- johtotietopalvelun hoitaja Minna Lindman, puh. 09 310 31988
- johtotietopalvelun hoitaja Ari Pollari, puh. 09 310 31989
-

tontit -palvelussa asiaa hoitaa:

-
1015

-

aikataulussa.


