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Osio A: Tonttikohtaiset varauseh-
dot

Osiossa A on esitetty tonttikohtaiset varausehdot yksityisille toimijoille ja Helsingin kaupungin
asuntotuotantolle esitettäville tontinvarauksille. Tonttikohtaiset varausehdot täydentävät osiossa B
esitettyjä tonttien yleisiä varausehtoja.

10. Sörnäinen, Kalasatama,
Työpajanpiha

10592/2 (AK), asuinrakennusoikeus 10 350 k-m2, asuntoja 122

Bassotalo Oy:lle (2780112-3) Hitas-omistusasuntojen ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnitte-
lua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Asunnot toteutetaan Hitas I -ehdoin.

• Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 70 % tulee toteuttaa perheasun-
toina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vä-
hintään 70 h-m².

• Varauksensaaja on velvollinen yhdessä Kehittyvä kerrostalo -työryhmän kanssa toteutta-
maan tontille sijoittuvat kehittämishankkeet (EXCESS) varauksensaajan hakemuksen ja
sen liitemateriaalin mukaisesti.

• Varauksensaajan tulee sopia yhteisestä jätehuoneesta tontin 10592/1 vuokralaisen kanssa.

• Varauksensaajan tulee osoittaa, että matkapuhelinten sisäkuuluvuus on huomioitu suunni-
telmissa ja rakenteissa.

Varauksensaajan on Helsingin kaupungin niin vaatiessa korvauksetta sallittava matkapuhe-
linverkkoon liittyvien lähetinlaitteiden ja niiden tarvitsemien kaapeleiden sijoittaminen, yllä-
pito, korjaaminen ja uudistaminen rakennukseen sekä huomioitava suunnitelmissa ja ra-
kenteissa näiden tarvitsemat tilatarpeet.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueelle on laadittu erillinen rakennettavuusselvitys, joka
tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että pohja- ja orsivedenpinta ei saa alentua ja alueelle tulee
tehdä pohjavedenhallintasuunnitelma.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on todettu aiemmasta käytöstä johtuvaa maape-
rän pilaantumista. Maaperän pilaantuneisuus kunnostetaan riskinarvioperusteisesti raken-
tamisen yhteydessä. Kunnostussuunnittelua varten varauksensaajan on toimitettava alus-
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tavat tiedot rakentamisen kaivutasoista maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun ra-
kentamiskelpoisuustiimiin, joka vastaa kunnostussuunnittelusta. Varauksensaajan on va-
rauduttava hankkeen aikataulussa kunnostussuunnittelun ja pilaantuneen maaperän puh-
distamisilmoituksen käsittelyn vaatimaan aikaan.

• Varauksensaajan tulee osallistua korttelin yhteisen ajoluiskan kustannuksiin 15 % osuu-
della, jollei toisin sovita.

• Varauksensaaja on velvollinen soveltuvin osin noudattamaan liitteenä 6 olevia Kehittyvä
Kerrostalo -hankkeiden lisäehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä Hitas-
omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa nou-
datettavia lisäehtoja.

10. Sörnäinen, Kalasatama,
Verkkosaaren pohjoisosa

10654/1 (AK), asuinrakennusoikeus 4 150 k-m2, asuntoja 49

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueen maaperä on pilaantunut ja sisältää paikoitellen
puu- ja rakennusjätettä. Pilaantunut maaperä kunnostetaan riskinarvioperusteisesti ennen
tontin luovutusta. Kunnostuksen jälkeen tontin maaperään voi jäädä haitta-aineita ja jäteja-
keita. Mikäli tontilla on rakentamisen yhteydessä tarve lisäkunnostukselle, on toimenpiteistä
ja kustannuksista sovittava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Suunnitte-
lussa on huomioitava, että rakennuksiin on tehtävä tuuletettu alapohjarakenne tai radonput-
ket koneellisella poistolla ja alapohjan rakenne on tiivistettävä.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueelle ollaan laatimassa talonrakennuksen suunnitte-
luohjetta, jossa muun ohella selvennetään perustamiseen liittyvät asiat. Varauksensaaja on
velvollinen noudattamaan suunnitteluohjetta suunnittelussa ja rakentamisessa.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja, liitteenä 1
olevia Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan alueen tontinvarausten lisäehtoja ja liit-
teenä 2 olevia Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät -lisäehtoja sekä mahdollisessa
Hitas-omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotan-
nossa noudatettavia lisäehtoja.

10658/1 (AK), asuinrakennusoikeus 3 500 k-m2, asuntoja 41

Village Development Osk:lle (2994632-6) ja LiM Living in Metropolises SCE:lle asunto-osuuskun-
tamuotoisten asuntojen sekä Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten seu-
raavin ehdoin:
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• Toteutettavaksi asunto-osuuskuntamuotoiseen asuntotuotantoon Aran takauslainalla tai
kaupungin erikseen hyväksymällä vähintään vastaavan asumisen kohtuuhintaisuuden var-
mistavalla rahoitusratkaisulla.

• Varauksensaaja on velvollinen yhdessä Kehittyvä kerrostalo -työryhmän kanssa toteutta-
maan tontille sijoittuvat kehittämishankkeet varauksensaajan hakemuksen ja sen liitemate-
riaalin mukaisesti.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueen maaperä on pilaantunut ja sisältää paikoitellen
puu- ja rakennusjätettä. Pilaantunut maaperä kunnostetaan riskinarvioperusteisesti ennen
tontin luovutusta. Kunnostuksen jälkeen tontin maaperään voi jäädä haitta-aineita ja jäteja-
keita. Mikäli tontilla on rakentamisen yhteydessä tarve lisäkunnostukselle, on toimenpiteistä
ja kustannuksista sovittava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Suunnitte-
lussa on huomioitava, että rakennuksiin on tehtävä tuuletettu alapohjarakenne tai radonput-
ket koneellisella poistolla ja alapohjan rakenne on tiivistettävä.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueelle ollaan laatimassa talonrakennuksen suunnitte-
luohjetta, jossa muun ohella selvennetään perustamiseen liittyvät asiat. Varauksensaaja on
velvollinen noudattamaan suunnitteluohjetta suunnittelussa ja rakentamisessa.

• Varauksensaaja on velvollinen soveltuvin osin noudattamaan liitteenä 6 olevia Kehittyvä
Kerrostalo -hankkeiden lisäehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja ja liitteenä 1
olevia Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan alueen tontinvarausten lisäehtoja sekä liit-
teenä 2 olevia Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät -lisäehtoja.

10658/10 (AK), asuinrakennusoikeus 3 700 k-m2, asuntoja 44

Avain Yhtiö Oy:lle (2308788-2) ja Avain Asumisoikeus Oy:lle (1951766-7) asumisoikeusasuntojen
ja Hitas-omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Asuinrakennusoikeudesta noin puolet varataan toteutettavaksi asumisoikeusasuntotuotan-
tona ja noin puolet Hitas-omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueen maaperä on pilaantunut ja sisältää paikoitellen
puu- ja rakennusjätettä. Pilaantunut maaperä kunnostetaan riskinarvioperusteisesti ennen
tontin luovutusta. Kunnostuksen jälkeen tontin maaperään voi jäädä haitta-aineita ja jäteja-
keita. Mikäli tontilla on rakentamisen yhteydessä tarve lisäkunnostukselle, on toimenpiteistä
ja kustannuksista sovittava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Suunnitte-
lussa on huomioitava, että rakennuksiin on tehtävä tuuletettu alapohjarakenne tai radonput-
ket koneellisella poistolla ja alapohjan rakenne on tiivistettävä.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueelle ollaan laatimassa talonrakennuksen suunnitte-
luohjetta, jossa muun ohella selvennetään perustamiseen liittyvät asiat. Varauksensaaja on
velvollinen noudattamaan suunnitteluohjetta suunnittelussa ja rakentamisessa.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja ja liitteenä 1
olevia Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan alueen tontinvarausten lisäehtoja sekä liit-
teenä 2 olevia Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät -lisäehtoja sekä Hitas-omistus-
asuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa noudatetta-
via lisäehtoja.
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17. Pasila, Pohjois-Pasila, Posti-
puisto

17130/1 (AK), asuinrakennusoikeus 4 600 k-m2, asuntoja 54

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:

• Varaus on kaksivaiheinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa varauksensaajan tulee tut-
kia edellytykset varaukselle sekä hankintalain asettamissa rajoissa että toteutuskelpoisuu-
den kannalta. Mikäli edellytykset eivät täyty, on varauksensaajalla oikeus luopua tontinva-
rauksesta ilman erillistä suostumusta. Varauksensaajalla on velvollisuus ilmoittaa tontinva-
rauksesta luopumisesta maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle.

• Mikäli varaukselle ensimmäisessä vaiheessa asetetut edellytykset täyttyvät, on varauksen-
saaja velvollinen jatkosuunnittelussa toteuttamaan hankkeen yhteistyössä ’Asuntoreformi
Helsinki – asuminen 2020’ -kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Proosa” suunnittelijoiden
kanssa ja voittaneen ehdotuksen periaatteiden mukaisesti.

• Varauksensaajan tulee edistää hankkeessa puurakentamista.

• Hanke otetaan mukaan Kehittyvä kerrostalo –ohjelmaan.

Varauksensaaja on velvollinen soveltuvin osin noudattamaan liitteenä 6 olevia Kehittyvä
Kerrostalo -hankkeiden lisäehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa Hitas-omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuo-
tannossa noudatettavia lisäehtoja.

17130/2 (AK), asuinrakennusoikeus 7 300 k-m2, asuntoja 86

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:

• Varaus on kaksivaiheinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa varauksensaajan tulee tut-
kia edellytykset varaukselle sekä hankintalain asettamissa rajoissa että toteutuskelpoisuu-
den kannalta. Mikäli edellytykset eivät täyty, on varauksensaajalla oikeus luopua tontinva-
rauksesta ilman erillistä suostumusta. Varauksensaajalla on velvollisuus ilmoittaa tontinva-
rauksesta luopumisesta maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle.

• Mikäli varaukselle ensimmäisessä vaiheessa asetetut edellytykset täyttyvät, on varauksen-
saaja velvollinen jatkosuunnittelussa toteuttamaan hankkeen yhteistyössä ’Asuntoreformi
Helsinki – asuminen 2020’ -kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Proosa” suunnittelijoiden
kanssa ja voittaneen ehdotuksen periaatteiden mukaisesti.

• Varauksensaajan tulee edistää hankkeessa puurakentamista.

• Hanke otetaan mukaan Kehittyvä kerrostalo –ohjelmaan.
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Varauksensaaja on velvollinen soveltuvin osin noudattamaan liitteenä 6 olevia Kehittyvä
Kerrostalo -hankkeiden lisäehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa Hitas-omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuo-
tannossa noudatettavia lisäehtoja.

20. Länsisatama, Jätkäsaari,
Atlantinkaari

20832/1 (AKS), asuinrakennusoikeus 9 480 k-m2, asuntoja 112

CityVillage CO-10 Oy:lle (3020755-5) asunto-osuuskuntamuotoisten asuntojen sekä Kehittyvä ker-
rostalo -hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Toteutettavaksi Aran takauslainalla asunto-osuuskuntamuotoiseen asuntotuotantoon.

• Varauksensaaja on velvollinen yhdessä Kehittyvä kerrostalo -työryhmän kanssa toteutta-
maan tontille sijoittuvat kehittämishankkeet varauksensaajan hakemuksen ja sen liitemate-
riaalin mukaisesti.

• Varauksensaajan tulee edistää hankkeessa puurakentamista merelliset olosuhteet huomi-
oiden.

• Tontin rakennusoikeus voidaan toteuttaa ns. normaalina asuntotuotantona.

• Varauksensaaja on tietoinen, että tontti tullaan toteuttamaan samanaikaisesti korttelin mui-
den tonttien kanssa.

• Korttelin varaustensaajien tulee keskenään sopia koko korttelin yhteisestä pääsuunnitteli-
jasta, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.

• Varauksensaaja on velvollinen sopimaan korttelin kaavan mukaisen 10 %:n y-tilan ja yh-
teispihan toteutuksesta sekä muista hankkeen toteutuksen kannalta olennaisista yhteisistä
järjestelyistä ja rasitteista muiden korttelin toimijoiden kanssa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueen maaperä on pilaantunut.

• Varauksensaaja on velvollinen soveltuvin osin noudattamaan liitteenä 6 olevia Kehittyvä
Kerrostalo -hankkeiden lisäehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja ja liitteenä 3
olevia Länsisataman Jätkäsaaren alueen varausten lisäehtoja.
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28. Oulunkylä, Patola, Käskynhal-
tijantien varsi

28133/1 (AK), asuinrakennusoikeus 7 600 k-m2, asuntoja 89

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:

• Varausalue on liitteen 8 kartan mukainen ala tontista 28133/1, jonka asuinrakennusoikeus
on noin 7 600 k-m2.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakont-
rolloidussa tuotannossa noudatettavia lisäehtoja.

28134/1 (AK), asuinrakennusoikeus 6 500 k-m2, asuntoja 81

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen suun-
nittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten muuttamista tai päät-
tämistä.

• Varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan pysäköinnin LPA-tontille 28140/10 sekä sopi-
maan sen käytöstä, kustannuksista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä korttelin 28134 ja ton-
tin 28140/11 toteuttajien kesken.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.

33. Kaarela, Kuninkaantammi,
Keskusta

33382/1 (A), asuinrakennusoikeus 1 600 k-m2, asuntoja 19

Mangrove Oy:lle (0995025-6) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusta var-
ten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että tontilla on sijainnut vuosina 1976-1988 rakennus/raken-
nelma, joka on purettu. Puretun rakennuksen/rakennelman jäljiltä tontilla voi olla rakennus-
jätettä ja perustuksia.
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Asuntorakentaminen edellyttää maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja mahdollisesti
pilaantuneen maaperän puhdistamista. Mikäli tontilta löytyy jätettä tai pilaantuneeseen
maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille. Toimenpiteistä ja kustannusten jaosta on sovit-
tava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

• Varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan LPA-tontin 33383/1.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä hinta-
kontrolloidussa tuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa
noudatettavia lisäehtoja.

33384/1 (A), asuinrakennusoikeus 1 600 k-m2, asuntoja 19

Mangrove Oy:lle (0995025-6) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusta var-
ten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että tontilla on sijainnut 1990-luvulta 2010-luvulle saakka hal-
lirakennus, joka on purettu. Kaupungilla ei ole tiedossa, että tontille olisi jäänyt vanhoja ra-
kennuksen perustuksia tai muuta rakennusjätettä.

Asuntorakentaminen edellyttää maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja mahdollisesti
pilaantuneen maaperän puhdistamista. Mikäli tontilta löytyy jätettä tai pilaantuneeseen
maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille. Toimenpiteistä ja kustannusten jaosta on sovit-
tava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

• Varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan LPA-tontin 33383/1.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä hinta-
kontrolloidussa tuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa
noudatettavia lisäehtoja.

33. Kaarela, Kuninkaantammi, Ete-
lärinne

33398/2 (A), asuinrakennusoikeus 4 700 k-m2, asuntoja 78

Arttuasunnot Oy:lle (2637204-8) valtion tukemien (pitkä korkotuki) pääosin senioreille suunnattujen
vuokra-asuntojen suunnittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaajan tulee hyväksyttää Aran hankkeelta edellyttämä KVR/SR-kilpailuohjelma
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelussa ennen kilpailun julkaisemista.

Kilpailun voittaja tulee arvioida yhteistyössä kaupungin kanssa.

• Tontille toteutettavien palvelujen tulee olla lähtökohtaisesti avoimia myös muille kuin kiin-
teistön asukkaille.
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• Varauksensaaja on tietoinen, että hankkeen toteuttaminen esitetyllä tavalla edellyttää poik-
keamislupaa kaavamääräyksistä perheasuntojen osalta. Kaupunki ei vastaa varauksensaa-
jalle aiheutuneista kustannuksista tai haitoista, mikäli poikkeamislupaa ei myönnettäisi-
kään.

• Kaupungilla ei ole tiedossa, että tontilla olisi harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli tontilta löytyy jätettä tai pilaantuneeseen
maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille. Toimenpiteistä ja kustannusten jaosta on sovit-
tava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.

33. Kaarela, Kuninkaantammi,
Muotokuvankatu

33399/4 (AK), asuinrakennusoikeus 4 400 k-m2, asuntoja 52

Suomen Puukerrostalot Oy:lle (2845831-2) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua ja
toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on velvollinen järjestämään yhteistyössä kaupungin kanssa tontista arkki-
tehtuurikutsukilpailun ellei maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu toisin määrää.
Varauksensaajan hanke tulee suunnitella ja rakentaa voittaneen ehdotuksen mukaisesti tai
vähintään sitä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen.

• Kaupungilla ei ole tiedossa, että tontilla olisi harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli tontilta löytyy jätettä tai pilaantuneeseen
maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille. Toimenpiteistä ja kustannusten jaosta on sovit-
tava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä hinta-
kontrolloidussa tuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa
noudatettavia lisäehtoja.
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33. Kaarela, Kuninkaantammi,
Lammenranta

33417/1 (AK), asuinrakennusoikeus 5 400 k-m2, asuntoja 64

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan LPA-tontin 33417/3 pysäköintitalon sekä sopi-
maan sen käytöstä, kustannuksista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä korttelien 33414-33420
toteuttajien kesken.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakont-
rolloidussa tuotannossa noudatettavia lisäehtoja.

33417/2 (AK), asuinrakennusoikeus 4 600 k-m2, asuntoja 58

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen suun-
nittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.

33418/1 (AK), asuinrakennusoikeus 5 300 k-m2, asuntoja 62

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakont-
rolloidussa tuotannossa noudatettavia lisäehtoja.

33420/1 (AK), asuinrakennusoikeus 9 400 k-m2, asuntoja 114

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle valtion tukemien (pitkä korkotuki) ja välimuodon asuntotuo-
tannon suunnittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Asuinrakennusoikeudesta noin puolet varataan toteutettavaksi valtion tukemana vuokra-
asuntotuotantona (pitkä korkotuki) ja noin puolet toteutettavaksi välimuodon asuntotuotan-
tona.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakont-
rolloidussa tuotannossa noudatettavia lisäehtoja.
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40. Suutarila, Siltamäki, Siltalan-
puiston alue

40175/3 (AK), asuinrakennusoikeus 2 000 k-m2, asuntoja 24

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle asumisoikeusasuntojen suunnittelua ja toteutusta varten
seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten muuttamista tai päät-
tämistä.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.

45. Vartiokylä, Myllypuro, Mylly-
matkantie 1

45135/2 (AK), asuinrakennusoikeus 3 650 k-m2, asuntoja 43

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle asumisoikeusasuntojen suunnittelua ja toteutusta varten
seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten muuttamista tai päät-
tämistä.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.

45168/1 (AK), asuinrakennusoikeus 2 580 k-m2, asuntoja 43

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (0116514-9) valtion tukemien (pitkä korkotuki) opis-
kelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.
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46. Pitäjänmäki, Sulkapolku

46117/18 (AK), asuinrakennusoikeus 4 010 k-m2, asuntoja 47

Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (0196430-3) Hitas-omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusta varten
seuraavin ehdoin:

• Asunnot toteutetaan Hitas I -ehdoin.

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten muuttamista tai päät-
tämistä.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on sijainnut rakennuksia ja osin maassa voi si-
jaita vanhoja rakenteita, lisäksi osalla aluetta on maaperäkartan mukaan osittain täyttöä,
mutta ko. tiedot eivät ole tarkkoja. Alueella sijainneiden rakennusten vuoksi maaperässä
mahdollisesti oleva rakennusjäte tulee huomioida. Alue on rakennusten purkamisen jälkeen
toiminut parkkialueena ja joutomaana. Itse tontin mahdollista pilaantuneisuutta ei ole tut-
kittu.

Mikäli tontilta löytyy jätettä tai pilaantuneeseen maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa
välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille.
Toimenpiteistä ja kustannustenjaosta on sovittava kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä Hitas-
omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa nou-
datettavia lisäehtoja.

49. Laajasalo, Gunillankallio

49090/2 (AKS), asuinrakennusoikeus 2 100 k-m2, asuntoja 31

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen ja val-
tion tukemien (pitkä korkotuki) kehitysvammaisille suunnattujen palveluasuntojen suunnittelua ja
toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Asuinrakennusoikeudesta noin puolet tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuo-
tantona (pitkä korkotuki) ja noin puolet valtion tukemana (pitkä korkotuki) kehitysvammai-
sille suunnattuna palveluasuntotuotantona.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.
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49. Laajasalo, Kruunuvuorenranta,
Stansvikinkallio

49333/1 (AK), asuinrakennusoikeus 7 000 k-m2, asuntoja 82

Siklatilat Oy:lle (0900841-2) Hitas-omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusta varten seuraavin
ehdoin:

• Asunnot toteutetaan Hitas I -ehdoin.

• Varauksensaajan tulee edistää hankkeessa puurakentamista asemakaavan sallimissa ra-
joissa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että kaupungilla on oikeus tarvittaessa käyttää tontilta saa-
tava louhe.

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

• Varauksensaajan on selvitettävä ja toteutettava kustannuksellaan tarvittavat pohjanvahvis-
tustoimenpiteet.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on harjoitettu öljytuotteiden varastointia ja jalos-
tusta. Alueella on tehty pilaantuneen maaperän kunnostus vuonna 2010. Ympäristöviran-
omainen on hyväksynyt kunnostustyön kirjeellään 12.1.2011. Mikäli tontilta löytyisi kuiten-
kin pilaantuneeseen maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja ja liitteenä 4
olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja sekä Hitas-omistusasuntotuotan-
nossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuotannossa noudatettavia lisäehtoja.

49334/1 (AK), asuinrakennusoikeus 9 200 k-m2, asuntoja 115

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen suun-
nittelua ja toteutusta varten seuraavin ehdoin:

• Varauksensaaja on tietoinen, että kaupungilla on oikeus tarvittaessa käyttää tontilta saa-
tava louhe.

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueen asemakaavan tulemista voimaan.

• Varauksensaajan on selvitettävä ja toteutettava kustannuksellaan tarvittavat pohjanvahvis-
tustoimenpiteet.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on harjoitettu öljytuotteiden varastointia ja jalos-
tusta. Alueella on tehty pilaantuneen maaperän kunnostustöitä, jotka ympäristöviranomai-
nen on hyväksynyt kirjeillään 12.1.2011 ja 19.5.2015. Mikäli tontilta löytyisi kuitenkin pilaan-
tuneeseen maaperään viittaavaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palvelun rakentamiskelpoisuustiimille.



TONTINVARAUSMUISTIO, YLEINEN ASUNTOTONTTIEN VARAUSKIERROS 2019 17

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja ja liitteenä 4
olevia Kruunuvuorenrannan alueen varausten lisäehtoja.

54. Vuosaari, Aromikujan alue

54180/14 (C), asuinrakennusoikeus 15 000 k-m2, asuntoja 250

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle valtion tukemien (pitkä korkotuki) senioreille ja muistisai-
raille suunnattujen vuokra-asuntojen ja Vuosaaren seniorikeskuksen suunnittelua ja toteutusta var-
ten seuraavin ehdoin:

• Varausalue on liitteen 9 kartan mukainen ala tontista 54180/14, jonka rakennusoikeudesta
n. 15 000 k-m2 on palveluasumiseen ja noin 5 000 k-m2 liike-, toimisto- ja palvelutilaa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten muuttamista tai päät-
tämistä.

• Varauksensaaja on tietoinen, että varausalueeseen kohdistuu autopaikkojen pitämistä kos-
keva rasiteoikeus. Kyseisten autopaikkojen korvaamisesta tai uudelleensijoittamisesta tu-
lee sopia tontin lohkomisen yhteydessä.

• Varauksensaaja on velvollinen sopimaan yhteisen pysäköinnin järjestämisestä, tontin ole-
massa olevien ja tulevien rakennusten sisäyhteyksistä sekä muista hankkeen toteutuksen
kannalta olennaisista yhteisistä järjestelyistä ja rasitteista korttelin muiden toimijoiden
kanssa.

• Varauksensaaja on velvollinen yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämään tontista arkki-
tehtuurikutsukilpailun, ellei maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu toisin määrää.
Varauksensaajan hanke tulee suunnitella ja rakentaa voittaneen ehdotuksen mukaisesti tai
vähintään siitä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen. Kilpailu voidaan tar-
peen mukaan järjestää kevennettynä mm. mainitsemalla kilpailuohjelmassa ehdotusten
ara-hintapuite, rajaamalla kutsuttavien määrää tai muuten keventämällä vaatimuksia.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja.

54. Vuosaari, Meri-Rastilan länsi-
osa

54246/1 (AK), asuinrakennusoikeus 7 500 k-m2, asuntoja 88

Helsingin kaupungin asuntotuotannolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua ja toteutusta
varten seuraavin ehdoin:
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• Varaus on kaksivaiheinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa varauksensaajan tulee tut-
kia edellytykset varaukselle sekä hankintalain asettamissa rajoissa että toteutuskelpoisuu-
den kannalta. Mikäli edellytykset eivät täyty, on varauksensaajalla oikeus luopua tontinva-
rauksesta ilman erillistä suostumusta. Varauksensaajalla on velvollisuus ilmoittaa tontinva-
rauksesta luopumisesta maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle.

• Mikäli varaukselle ensimmäisessä vaiheessa asetetut edellytykset täyttyvät, on varauksen-
saaja velvollinen jatkosuunnittelussa toteuttamaan hankkeen yhteistyössä ’Asuntoreformi
Helsinki – asuminen 2020’ -kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Fröbelin palikat” suunnittelijoi-
den kanssa ja voittaneen ehdotuksen periaatteiden mukaisesti.

• Varauksensaajan tulee edistää hankkeessa puurakentamista.

• Hanke otetaan mukaan Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan.

Varauksensaaja on velvollinen soveltuvin osin noudattamaan liitteenä 6 olevia Kehittyvä
Kerrostalo -hankkeiden lisäehtoja.

• Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun
ohella alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten muuttamista tai päät-
tämistä.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osiossa B mainittuja lisäehtoja sekä mahdol-
lisessa Hitas-omistusasuntotuotannossa liitteenä 5 olevia Hitas- ja hintakontrolloidussa tuo-
tannossa noudatettavia lisäehtoja.
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Erillisillä kilpailu- ja ilmoittautu-
mismenettelyillä luovutettavaksi
esitettävät tontit

Laatukilpailu

10. Sörnäinen, Kalasatama, Nihti

10668/1 (AK), asuinrakennusoikeus 2 800 k-m2, asuntoja 33

Luovutettavaksi Hitas-omistusasuntotuotantoon laatukilpailulla asuntohankkeiden suunnittelua var-
ten kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

10668/2 (AK), asuinrakennusoikeus 2 100 k-m2, asuntoja 26

Luovutettavaksi valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen tuotantoon laatukilpailulla
asuntohankkeiden suunnittelua varten kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin eh-
doin.

10668/3 (AK), asuinrakennusoikeus 3 300 k-m2, asuntoja 41

Luovutettavaksi sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon laatukilpailulla asun-
tohankkeiden suunnittelua varten kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

10668/4 (AK), asuinrakennusoikeus 4 600 k-m2, asuntoja 58

Luovutettavaksi sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon laatukilpailulla asun-
tohankkeiden suunnittelua varten kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.
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Ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettely

24. Kumpula, ”Kätilöopisto”

24948/7, asuinrakennusoikeus noin 25 000 k-m2, asuntoja 313

Luovutettavaksi ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä pääosin sääntelemättömään omistus-
ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.
Varausalueen rajaus liitteessä 10.

54. Vuosaari, Keski-Vuosaari, Bro-
ända ja Kurkimoisio

54086/1, asuinrakennusoikeus noin 4 000 k-m2, asuntoja 47

Luovutettavaksi ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä asuntohankkeiden suunnittelua sekä
kumppanuuskaavoitusta varten pääosin sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotan-
toon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin. Varausalueen rajaus liitteessä
11.

54. Vuosaari, Mosaiikkikortteli

54178, asuinrakennusoikeus noin 20 000 k-m2, asuntoja 250

Luovutettavaksi ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä pääosin sääntelemättömään omistus-
ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.
Varausalueen rajaus liitteessä 12.
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Osio B: Tonttien yleiset varauseh-
dot

Varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan osion B tonttien yleisiä varausehtoja.

1. Varauksen saajan yleiset velvollisuudet

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueen
ilman aiheetonta viivytystä sekä osaltaan aktiivisesti edistämään varausalueen suunnittelua ja ra-
kentamista.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristönsuojelua, työ-
suojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja
taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyt-
tävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta
vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä
varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan,
mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi,
ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla
jatkamatta varausaikaa, mikäli varauksensaaja tai varauksensaajan yhtiökumppani ei noudata va-
rausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudattamaan tässä varauspäätök-
sessä varauksensaajalle asetettuja varausehtoja.

2. Tonttijako-, lohkomis- ja rekisteröintikustannukset

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea varausalueen osalta tonttijaon, lohkomisen
ja tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin. Tontin tulee olla lohkottu ja merkitty kiinteistörekisteriin
ennen lopullista tontinluovutusta.

Mikäli kaupunki on tämän varaussopimuksen valmistelun yhteydessä tai aikaisemmin hakenut va-
rausalueen osalta tonttijaon, lohkomisen ja/tai rekisteröinnin, tontin tuleva vuokralainen tai ostaja
on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kulut kaupungille tämän erikseen esittämän laskun
mukaisesti.

Lisäksi varauksensaaja vastaa kustannuksellaan edellä mainittujen kiinteistötoimitusten hakemi-
sesta, mikäli varausalueen muutokset aiheutuvat varauksensaajan aloitteesta ja/tai palvelevat ko-
konaan tai pääosin varauksensaajan hanketta.
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3. Suunnittelu- ja rakentamisvelvollisuus

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaikista hallitsemansa varausalueen rakentamiskel-
poiseksi saattamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksel-
laan suunnittelemaan ja rakentamaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen ja kunkin varaus-
alueelle toteutettavan rakennuksen asemakaavan, rakennusluvan ja tämän varauspäätöksen ehto-
jen mukaisesti.

Varausalue ja sen kukin rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei niiden toteuttami-
sesta, käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta eikä uudistamisesta aiheudu vahinkoa, haittaa eikä
vaaraa varausalueen alapuolella, eikä sen ympäristössä mahdollisesti sijaitseville tai sinne asema-
kaavassa tai muutoin toteutettaviksi osoitetuille rakennuksille, rakenteille, maanalaisille tiloille, ylei-
sille alueille, johdoille, putkille ja vastaaville eikä niiden tavanomaiselle käytölle.

3.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakentamis-
kelpoisuus

Varausalueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin alueellisten yhteistyö- ja
koordinointiryhmien kanssa.

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että varausalueen rakentamiseen ja sen aikatauluun saattaa
merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen sekä lähialueen kortteleiden ja muiden va-
rausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sovittamaan yhteen varausalueen rakentamista
koskevat suunnitelmat ja rakentamisen yleisten alueiden sekä muiden varausaluetta ympäröivien
kiinteistöjen kanssa.

Varauksensaaja on edelleen osaltaan kustannuksellaan velvollinen koordinoimaan varausalueen
rakentamisen yleisten alueiden ja varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentamisen kanssa
siten, ettei varausalueen rakentamisesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistöjen eikä
yleisten alueiden rakentamiselle.

Varausalueen ulkopuoliset kadut, puistot ja kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin ja muiden
niiden toteuttamisesta vastaavien tahojen päättämän aikataulun mukaisesti. Tämän vuoksi varauk-
sensaaja on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen rakentamisen aloittamista varmistamaan
kadun ja muiden yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat ja toteutus-
aikataulun sekä varausalueen rakentamiskelpoisuuden näistä vastaavilta tahoilta.

3.2 Viranomaismääräysten ja ohjeiden noudattaminen

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan muun ohella noudattamaan

• varausaluetta koskevaa asemakaavaa, ellei siitä myönnetä rakennusluvan yhteydessä tai
muutoin poikkeamispäätöstä,
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• asemakaavaa täydentäviä alueellisia suunnitteluohjeita, kuten rakentamistapaohjeita, lä-
hiympäristön suunnitteluohjeita ja talonrakentamisen suunnitteluohjeita sekä muita mahdol-
lisia vastaavia Helsingin kaupungin antamia viranomaisohjeita kaupunkiympäristön toi-
mialan rakennusvalvontapalveluiden edellyttämällä tavalla,

• varauksen saajan tulee varausalueen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistaa riittävä hu-
levesien käsittely ilmastomuutoksen vaikutukset huomioiden. Hulevesistä aiheutuvia hait-
toja tulee ehkäistä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee noudattaa kaupungin hulevesiohjelman tavoit-
teita ja prioriteettijärjestystä hulevesivirtaamien hallitsemiseksi ja huleveden laadun paran-
tamiseksi,

• hankkeen jatkosuunnittelussa ja tulevassa toteutuksessa kaupungin tai kaupunkiympäris-
tön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikön hyväksymiä suunnitelmia
sekä Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta (puolihitas) asuntojen osalta hyväksyt-
tyä hankinta-arvoa ja

• muita mahdollisia hankkeen toteuttamisen edellyttämiä viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

3.3 Suunnitelmien esittäminen sekä lupien hankkiminen ja noudat-
taminen

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen tai sen osan (tilan) suunnitelmat (pääpiirustukset) on
sen lisäksi, mitä niiden käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä etukäteen ennen rakennuslu-
van tai muun vastaavan luvan hakemista kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palveluiden hyväksyttäväksi.

Mikäli varauspäätös koskee Hitas- ja hintakontrolloitua tuotantoa, tulee näiden osalta mainitut
suunnitelmat vastaavasti toimittaa etukäteen ennen rakennusluvan tai muun vastaavan luvan ha-
kemista asuntopalvelujen hyväksyttäväksi.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennustyössä tarvittavan raken-
nusluvan tai muun vastaavan luvan sekä varausalueen ja kunkin varausalueen rakennuksen myö-
hemmän käytön, peruskorjaamisen, muutostöiden tai muiden vastaavien edellyttämät viranomais-
luvat, lausunnot, hyväksynnät ja vastaavat sekä noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä.

Lisäksi muun muassa katu- ja muille yleisille alueille rakennettaessa on haettava kulloinkin voi-
massa olevan lainsäädännön ja kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalvelujen aluei-
denkäyttö ja -valvonta yksikön ohjeistuksen mukaisesti kaivu- ja sijoitusluvat. Tällöin on noudatet-
tava edellä mainitun yksikön antamia ohjeita, päätöksiä ja niiden perusteella annettuja määräyksiä.

4. Muut asuinrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa huo-
mioitavat asiat

Varauksensaaja on lisäksi varausalueen suunnittelussa ja rakentamisessa velvollinen kustannuk-
sellaan huolehtimaan muun muassa seuraavista seikoista ja ryhtymään niiden edellyttämiin toi-
menpiteisiin:
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• kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Ra-
kennuksen tulee täyttää vähintään B2018 energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset
siten, että E-luku alittaa tason 80kWhE/(m²vuosi), ellei kaupunki erittäin painavasta varauk-
sensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

• varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraa-
mista esittämään kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palveluko-
konaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle varausalueelle suunnitellulle
tontille/tonteilla rakennettavia rakennuksia koskevat energiatodistukset tai muun rakennuk-
sien energiatehokkuutta osittavan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluiden hy-
väksymän selvityksen.

• kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta, mikäli va-
rauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä kaupunki myönnä vaatimuk-
sesta poikkeusta.

• Helsingin kaupunki kannustaa varaajia tonttien suunnittelussa ja toteutuksessa A2018 -
energiatehokkuustasoon sekä muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa viranomaismääräys-
ten tasoa korkeampaan energiatehokkuuteen sekä toteuttamaan hankkeissa asuntoraken-
tamisen hiilineutraalisuutta edistäviä ratkaisuja. Varauksensaaja on velvollinen viimeistään
ennen rakennusluvan hakemista tontin lyhytaikaisen vuokraamisen yhteydessä esittämään
selvityksen rakennettavan rakennuksen energiatehokkuudesta sekä mahdollisista muista
hiilineutraalisuutta edistävistä ratkaisuista. Mikäli varauksensaajan hankkeen todetaan mai-
nittujen selvitysten perusteella edistävän merkittävällä ja kunnianhimoisella tavalla rakenta-
misen energiatehokkuutta sekä kaupungin hiilineutraalisuutta koskevia tavoitteita, voidaan
tämä ottaa tulevien yleisten asuntotonttihakujen valmistelussa huomioon yhtenä tontinva-
rausta puoltavana tekijänä.

• Laatu- ja hintakilpailuun varattavien kerrostalotonttien osalta rakennusten tulee edellä mai-
nitusta riippumatta täyttää vähintään A2018 -energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimuk-
set, ellei perustellusta syystä toisin päätetä.

5. Yksityiskohtainen pohjatutkimus ja perustamistavan valinta

Varauksensaajalla on tämän varauspäätöksen perusteella oikeus kustannuksellaan ja vastuullaan
suorittaa varausalueella tavanomaisia geoteknisiä pohjatutkimuksen maaperän laadun ja kantavan
pohjakerroksen sijainnin selvitystä sekä perustamistapojen yksityiskohtaista suunnittelua ja toteu-
tusta varten. Varauksensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.

Varauksensaajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen maaperätutkimuksen suorittamista kaupun-
kiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden maaomaisuuden
kehittäminen ja tontit -palvelulle tutkimuksen tekemisestä. Tontit -palvelu antaa tarvittaessa maa-
perätutkimusten suorittamisesta kirjallisesti aluekohtaisia lisäohjeita, joita varauksensaajan tulee
noudattaa.

Varauksensaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta ilman eri suostumusta suorittaa varausalueella muita
toimenpiteitä, kuten kaataa puita. Varauksensaaja on velvollinen vaadittaessa kustannuksellaan
ennallistamaan varausalueen Helsingin kaupungin edellyttämään kuntoon.

Helsingin kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli maaperä-
tutkimusten suorittaminen varausalueella ei ole mahdollista.
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6. Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskunta-
tekniset laitteet tai vastaavat

Varausalueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä, lait-
teita tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaappeja, muuntamoita tai liikenteen ohjaus-
laitteita.  Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään vuokra-alueen
johtotiedot ja tiedot alueella mahdollisesti sijaitsevista yhdyskuntateknisistä laitteista tai vastaavista
ennen rakentamisen aloittamista.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen, vie-
märeiden, laitteiden ja vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen sekä uudis-
tamisen varausalueella, ellei kaupungin tai johtojen omistajien kanssa muuta sovita.

Johtosiirtoehdot sekä rakenteiden ja/tai laitteiden tai vastaavien siirtoehdot määrittelee niiden
omistaja. Edellä mainitut siirrot tulee ottaa huomioon rakentamisen aikatauluissa ja vaiheistuksissa
niin, ettei haitallisia käyttökatkoksia synny. Siirtojen kustannuksista tulee sopia johtojen, rakentei-
den ja/tai laitteiden tai vastaavien omistajan kanssa hyvissä ajoin ennen rakentamiseen ryhty-
mistä, mikäli päätöksen ehdoissa ei tästä tarkemmin erikseen ole sovittu.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kolmannelle.

Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista varauksensaajalle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

7. Lämpö- ja porakaivot ym.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueelle sijoitettavien porareikien, kuten läm-
pökaivojen ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä koskevien rakenteiden, laitteiden tai
vastaavien toteuttamisessa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kaupungin ohjeistusta ja
varauspäätöksessä olevia ehtoja.

Lisäksi varauksensaaja on tietoinen, että lämpökaivojen ja/tai porakaivojen tai muiden vastaavien
järjestelmien sijoittaminen varausalueelle edellyttää viranomaislupien lisäksi kaupungin erillistä
suostumusta, sekä etukäteen tehtyä selvitystä laitteiden sijoitusmahdollisuudesta varausalueelle.

8. Maanalaiset hankkeet

Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja toteuttaa varausalueella
ja sen ympäristöön maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä käyttää ja ylläpitää sekä kehittää niitä edel-
lyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita varausalueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen
mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

9. Varauksensaajan vastuu maaperästä

Varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että varausalue ei varauksensaajan toimesta tai
muutoin pilaannu.
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Mikäli varausalue varauksensaajan toimesta tapahtuneen onnettomuuden tai muun syyn vuoksi
pilaantuu, varauksensaaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta viranomaisille ja erikseen
kirjallisesti kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluille sekä estämään
pilaantumisen leviämisen. Varauksensaaja on velvollinen puhdistamaan alueen sekä esittämään
kaupungille kunnostuksen loppuraportin

10. Rasitteenluonteisista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä
sopiminen

Varauksensaaja on velvollinen varausalueen osalta kustannuksellaan laatimaan tarvittavilta osin
yhdessä muiden tonttien ja myös yleisten alueiden kanssa po. tonttien ja/tai yleisten alueiden to-
teuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteenluonteisia asioita, rasitteita ja yhteisjärjestelyitä koske-
vat rasite- ja tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esittämään sopimukset kaupunkiympäristön maa-
omaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluiden hyväksyttäväksi.

Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien tonttien pitkäaikaisiin maanvuokraso-
pimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin.

Mikäli mainitut tontit ja/tai yleiset alueet eivät pääse edellä mainituista rasitteenluonteisista asi-
oista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopimukseen, kaupungilla on oikeus päättää näistä harkin-
tansa mukaan sekä sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja muihin luo-
vutusasiakirjoihin ja mainittuihin sopimuksiin. Sijoituslupien tai muiden lupien osalta ehdot päättää
alueidenkäyttö ja -valvonta.

Kaupunki ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asioista, rasitteista eikä yhteisjärjestelyistä
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja yhteisjärjestelyiden pe-
rustamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli mainitussa sopi-
muksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä kus-
tannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistön toteuttamisen ja/tai
käytön edellyttämistä rasitteista.

11. Perheasunto- ja keskipinta-alavaatimukset

Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan projektialueilla Hitas-omistusasuntotuotan-
nossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 70 % tulee toteuttaa perheasuntoina
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-
m².

Muille alueille toteutettavassa Hitas-omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuo-
neistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän).
Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².

Ryhmärakennuttamishankkeissa ei noudateta edellä mainittua ehtoa.

Sääntelemättömässä ja hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta
asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².
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Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulla on oikeus myöntää mainittuihin vaatimuksiin
poikkeuksia, mikäli se on asuntojen alueellisen kysyntätilanteen tai muun painavan syyn vuoksi
perusteltua eikä muutosta voida pitää merkittävänä.

12. Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto

Valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa asuntojen vuokrataso on säännelty. Vuokrat määri-
tellään omakustannusperiaatteen mukaisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksy-
mään hankinta-arvoon perustuen.

Varauksensaaja on velvollinen vaadittaessa esittämään kohteen huoneenvuokran määräytymisen
periaatteet muun ohella asuntopalvelut-yksikön hyväksyttäväksi ennen huoneenvuokraustoimin-
nan aloittamista.

13. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto

Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tonteille rakennettaviin rakennuksiin voidaan
sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asu-
misyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä
hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai
tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

14. Vastuuvapauslausekkeet

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan hankkeen toteuttamisen eikä käytön mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista va-
hingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen aloittaminen, rakenta-
minen tai käyttöönotto viivästyy esimerkiksi varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten aluei-
den tai kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen, varausalueella sijaitsevien
käytössä olevien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, laitteiden tai muiden vastaavien raken-
teiden siirtojen, varausalueella tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vas-
taavien poistamisen tai maaperän puhdistamisen johdosta tai mikäli varausaluetta ei muista syistä
saada rakennuskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen edellyttämässä aikataulussa taikka va-
rauksensaaja joutuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen johdosta suorittamaan väliaikais- tai
muita järjestelyjä varausalueen osalta.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista va-
hingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua esimer-
kiksi siitä, että varauksensaajan hanketta koskevat luvat tai muut päätökset oikaisuvaatimuksen,
ylemmän toimielimen tai valituksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai
lainvoimaistuminen viivästyy.

Tällöin varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustannuksellaan ennallistamaan
alueen luovutusta edeltävään kuntoon.
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Mikäli varattavaan alueeseen kohdistuu voimassa oleva maanvuokrasopimus, ei kaupunki vastaa
mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kaupunki ja varattavan alueen/tontin
vuokralainen eivät pääse sopimukseen varausalueen vuokraamisen ja rakentamisen edellytyk-
senä olevista maanvuokrasopimuksen muutoksista tai varausalueiden vuokrasopimuksen eh-
doista. Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheutuvista kustannuk-
sista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli varattavaa aluetta/tonttia koskevan vuokrasopimuksen
muuttamista koskeva päätös, varausalueita koskeva vuokrauspäätös tai muu asiaan liittyvä päätös
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai
kumoutuu.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista
eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen rakentamisen aloittaminen, rakentaminen
tai käyttöönotto viivästyy varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistek-
niikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen johdosta, jos hankkeen toteutumisen edellyt-
tämä asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tonttia ei muista syistä saada ra-
kentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai mi-
käli varauksensaaja joutuu viivästymisen johdosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä va-
rausalueen osalta.

15. Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 9 olevaa maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille kaivu- ja lou-
hintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

16. Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan tontinva-
rausten voimaantulo

Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan projektialueiden tontinvaraukset tulevat voi-
maan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut alueellisten varausehtojen sisältämän si-
toumuksen ja toimittanut sen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle.
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KYLK 26.11.2019 Liite 1

KALASATAMAN VERKKOSAAREN POHJOISOSAN ALUEELLA NOUDATET-
TAVAT LISÄEHDOT

1. YLEISET EHDOT

1.1. Määritelmät:

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

Varauksen kohteella tarkoitetaan jäljempänä varauksensaajalle varattua aluetta tai
siitä muodostettavaa tonttia/ muodostettavia tontteja.

Jäljempänä Kalasatamalla ja Kalasataman alueella tarkoitetaan Verkkosaaren poh-
joisosan asemakaava-alueen asuinkortteleiden mukaista aluetta.

1.2. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
varauksen kohteen kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja varauksen kohteen
luovutusasiakirjojen ehtoja noudattaen täysin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asemakaavan määräyksiä, hyvää
rakentamis- ja rakennuttamistapaa sekä rakentamista koskevia viranomaismää-
räyksiä ja ohjeita sekä lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, että rakentamisesta aiheu-
tuu mahdollisimman vähän haittaa muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentami-
selle ja käytölle.

Edellä mainittujen suunnitelmien hyväksyminen ja lupien myöntäminen ei vapauta
varauksensaajaa siitä korvausvastuusta, joka saattaa aiheutua siitä vahingosta,
jonka alueelle suoritettavien tilojen ja alueiden rakentaminen tai käyttö voi aiheuttaa
kaupungille tai kolmannelle.

1.3. Kehittyvä Kerrostalo –hankkeet:

Mikäli varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyvä Kerrostalo –hanke, varauksen-
saaja on velvollinen hankkeensa suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan si-
tä, mitä kaupunki tällaisten hankkeiden osalta erikseen määrää.

1.4. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden kuluessa näiden lisäehtojen
allekirjoittamisesta ilmoittamaan kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen
ja tontit-palvelulle ja kaupunginkanslian Kalasataman aluerakentamisprojektille va-
rauksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alustavan hankesuunnitel-
man.
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Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymättä ilmoittamaan edellä mainituille
tahoille mahdollisista merkittävistä hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun
muutoksista.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa varausajan kulues-
sa. Rakentaminen on aloitettava ilman aiheetonta viivytystä, kun rakennuslupa on
saatu, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa luvan saamisesta.

Kaupunki voi perustellusta syystä jatkaa varausaikaa sekä myöntää edellä mainit-
tuihin määräaikoihin pidennystä.

Kaupunki ilmoittaa, että perusteltuna syynä pidetään vain varauksensaajasta riip-
pumatonta syytä, kuten esimerkiksi asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtyä vali-
tusta, hankkeen toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muutosta tai kunnallis-
tekniikan taikka esirakentamisen viivästymistä.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan ja koordinoidaan Hel-
singin kaupungin kaupunginkanslian Kalasataman aluerakentamisprojektin mää-
räämin väliajoin järjestettävissä kokouksissa. Varauksensaaja nimeää organisaa-
tiostaan yhdyshenkilön, joka osallistuu po. kokouksiin.

2. ERITYISEHDOT

2.1. Alueellinen palveluyhtiö

Mikäli Kalasatamassa päätetään Helsingin kaupungin ja alueellisen palveluyhtiön
Kalasataman Palvelu 2 Oy:n toimesta laajentaa mainitun palveluyhtiön toiminta-
aluetta varauksen kohteeseen tai perustaa uusi alueellinen palveluyhtiö alueelle,
varauksensaaja ja/tai varauksensaajan perustama yhtiö on velvollinen ryhtymään
kaupungin määräämin ehdoin osakkeenomistajaksi alueelliseen palveluyhtiöön.

Varauksensaaja (rakennuttaja, rakennusliike) on velvollinen tekemään tonttikohtai-
sesti palveluyhtiön kanssa rakennuttajasopimuksen, merkitsemään/ostamaan yh-
den äänivaltaisen A-osakkeen/tontti ja suorittamaan osakkeen merkintähinnan pal-
veluyhtiölle kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Ryhmärakennuttami-
seen varatuilla tonteilla mainitun sopimuksen tekee ja osakkeen merkitsee Helsin-
gin kaupungin hyväksymä rakennuttajakonsultti tai muu ryhmää edustava taho.

Samoin varauksensaaja sitoutuu tällöin tarvittaessa toimimaan vastaavin periaattein
edellä mainitun uuden palveluyhtiön perustajaosakkaana. Ryhmärakennuttamiseen
varatuilla tonteilla perustajaosakkaana toimii kuitenkin Helsingin kaupungin hyväk-
symä rakennuttajakonsultti tai muu ryhmää edustava taho.

Alueellinen palveluyhtiö on perustettu asemakaavaan merkittyjen korttelikohtaisten
yhteispihatonttien, maantasoisten autopaikkatonttien ja asemakaavassa määritelty-
jen yhteiskerhotilojen sekä alueportaalin toteuttamista, rahoittamista, käyttöä ja yl-
läpitoa varten. Palveluyhtiö toteuttaa omakustannusperusteisia palveluja osakkeen-
omistajilleen.

Varauksensaaja (tontin vuokralainen/omistaja) on velvollinen tekemään
tonttikohtaisesti palveluyhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen edellisessä
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kappaleessa mainittujen asioiden toteuttamisesta ja käytöstä, merkitsemään/
ostamaan käyttämiensä palvelujen mukaisesti palveluyhtiön osakkeita ja
suorittamaan osakkeiden merkintähinnat palveluyhtiölle kaupungin vahvistamien
periaatteiden mukaisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa tontin
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta, ellei
palveluyhtiön kanssa toisin sovita.

Varauksensaaja tai ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien osalta Helsingin
kaupungin hyväksymä rakennuttajakonsultti tai muu ryhmää edustava taho on vel-
vollinen pysymään palveluyhtiön osakkaana ja osallistumaan sen hallintoon Kalasa-
taman alueen valmistumisen asti tai siihen asti, kunnes palveluyhtiö luovutetaan
merkintä- ja käyttösopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen mukaan alueen
tontteja hallitsevien tai omistavien yhtiöiden tai muiden yhteisöjen hallintaan.

2.2. Jätteen alueellinen putkikeräysjärjestelmä:

Varauksensaaja on velvollinen järjestämään varauksen kohteeseen rakennettavien
rakennusten jätteen keräyksen (tämän hetkisten tietojen mukaan sekajäte, biojäte,
paperi ja pienkartonki) Kalasatamaan toteutettavalla alueellisella jätteen putkike-
räysjärjestelmällä, ellei kaupunki muuta päätä.

Varauksensaaja on jätteen keräyksen järjestämistä varten velvollinen kytkemään
varauksen kohteeseen rakennettavat rakennukset po. järjestelmään ja velvollinen
ryhtymään Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (jäljempänä yhtiö) osakkaaksi
kaupungin ja yhtiön toimesta myöhemmin vahvistettavien periaatteiden sekä ehto-
jen mukaisesti. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin päätä.

Varauksensaaja on myös velvollinen tekemään yhtiön kanssa tarvittavat
suunnittelu- ja toteutus-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut mahdolliset
sopimukset. Sopimusten ehdoista, osakkeiden merkintähinnoista, järjestelmän
käytöstä ja ylläpidosta perittävistä maksuista sekä muista vastaavista päättää yhtiö
Helsingin kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Ellei Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n toisin määrää, varauksensaaja on
velvollinen allekirjoittamaan tonttikohtaisesti yhtiön kanssa

 putkikeräysjärjestelmän toteuttamista koskevan suunnittelu- ja toteutusso-
pimuksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tontin lyhytaikaista
vuokrausta koskevasta päätöksestä,

 merkintäsopimuksen, merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelujen
mukaisesti yhtiön osakkeita ja suorittamaan osakkeiden merkintähinnat yh-
tiölle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tontin pitkäaikaisen vuokra-
sopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisesta ja

 käyttösopimuksen ennen varauksen kohteeseen (vuokra-alueelle/ myytä-
välle tontille) toteutettavien rakennusten viranomaisten toimesta tapahtu-
vaa käyttöönotettavaksi hyväksymistä.

Yhtiö toteuttaa jäteaseman ja järjestelmän edellyttämän runkoverkon katualueelle
tai muulle yleiselle alueelle sekä hankkii järjestelmän keskusyksiköt ja muut vastaa-
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vat. Lisäksi yhtiö toteuttaa putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaiset järjestelmän
osat (kuten kiinteistöputki ja syöttöasemat) varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja tämän määräämällä on oikeus määrätä varauksen
kohdetta palvelevien jätteidenkeräys-pisteiden tarkoituksenmukaisesta määrästä ja
sijoittelusta.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alueellisen jätteen
putkikeräysjärjestelmän toteuttamisen ja käytön edellyttämien syöttö- tai
keräyspisteiden, putkien, johtojen, laitteiden tai muiden vastaavien rakentamisen,
pitämisen, käyttämisen, huoltamisen, korjaamisen, uudistamisen tai kehittämisen
varauksen kohteessa ja tarvittavilta osin sille rakennettavissa rakennuksissa ja
rakenteissa. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan putkikeräysjärjestelmän asentamisen ja käytön edellyttämät tekniset
tilat, kiinteistötekniset järjestelmät, johtokujat ja muut vastaavat.

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa sopimaan yhdessä korttelin
muiden tonttien kanssa mahdollisten yhteisten väliaikaisten jätekatosten, kortteli-
kohtaisen kierrätyshuoneen, syöttöaseman ja –syöttöpisteiden sekä teknisen tilan
toteuttamisesta sekä näiden käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta ja uusimisesta se-
kä kustannusten jakamisesta.

Edelleen varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan perinteisten
jäteastioiden väliaikaisen sijoittamisen ja käytön varauksen kohteessa.

Siltä osin kuin jätteen keräystä ei voida järjestää po. järjestelmällä (kuten lasi,
metalli, vanhat huonekalut, iso kartonki tai muut järjestelmään soveltumattomat
jätteet), jätteen keräys järjestetään kaupungin määräämällä tavalla (tällä hetkellä
korttelikohtaiset kierrätyshuoneet).

Mikäli putkikeräysjärjestelmä ei ole valmistunut rakennusten käyttöönottoon men-
nessä, varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan varauksen
kohteen jätteen keräyksestä väliaikaisesti perinteisin jätteen keräyksen menetelmin.
Helsingin kaupunki ja jäteyhtiö eivät vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista vahin-
goista, haitoista eikä kustannuksista.

Tonttikohtaiset jäteputkien liitoskohdat

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauksen kohteen ja muiden
saman korttelin tonttien tai niistä muodostettavien tonttien osalta Kalasataman jät-
teen putkikeräys Oy:n toimittamaan liitekarttaan merkittyjä tonttikohtaisten jäteput-
kien liitoskohtia. Mikäli varauksensaaja haluaa muuttaa liitteeseen merkittyjä ja jo
rakennettuja/rakennettavia liitoskohtia, niin tällöin varauksensaaja vastaa kaikista
muutoksesta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli kuitenkin varauksensaaja voi luo-
tettavasti selvittää kaupungille, että etukäteen määrätty liitoskohdan paikka vaikeut-
taa tai hankaloittaa olennaisesti talon suunnittelua ja toteutusta, niin liitoskohdan
siirtämisestä ja kustannusjaosta voidaan neuvotella kaupungin ja jäteyhtiön kanssa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mainitut liitekartat, joista ilmenee jäteputkien liitos-
kohdat, ovat valmisteilla. Kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että jäteyhtiö
toimittaa mainitut liitekartat varauksensaajille mahdollisimman pian niiden valmistut-
tua.
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2.3. Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hyvissä ajoin ennen rakentamisen
aloittamista laatimaan vuokra-alueen rakentamista ja työmaa-alueiden järjestämistä
koskevan rakentamisen logistiikkasuunnitelman kaupunki-ympäristön rakennukset
ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden antamien määräysten ja ohjeiden
mukaisesti sekä hyväksyttämään po. suunnitelman rakennukset ja yleiset alueet –
palvelukokonaisuudella tai sen määräämällä kol-mannella osapuolella.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan edellä mai-nittua kaupungin
hyväksymää tonttikohtaista logistiikka-suunnitelmaa ja Kalasataman Sompasaaren
alueelle laa-dittua tai vastaisuudessa laadittavaa alueellista logistiikka-suunnitelmaa
sekä Kaupungin tai sen edustajan po. suun-nitelmien perusteella antamia ohjeita ja
määräyksiä. Va-rauksensaaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttämään edellä
mainittujen suunnitelmien ja niiden perusteella an-nettujen ohjeiden ja määräysten
noudattamista koskevat ehdot myös varauksen kohteen toteuttamista koskeviin
urakkasopimuksiin ja muihin vastaaviin sopimuksiin.

Mikäli varauksensaaja tai tämän lukuun toimiva kolmas ei noudata edellä mainittuja
logistiikkasuunnitelmia tai sitä, mitä niiden perusteella on määrätty eikä varauksen-
saaja viipymättä siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kaupungilla tai
tämän edustajalla on oikeus tehdä tai teettää laiminlyönnin korjaamiseksi vaaditta-
vat toimenpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutuvat kustan-
nukset täysimääräisenä varauksensaajalta.

2.4. Autopaikkojen järjestäminen:

Varauksen kohteiden (AK- ja AKS -tonttien) varauksensaajat ovat velvolliset kus-
tannuksellaan, mikäli asemakaavassa ei osoiteta niiden pysäköintiä maantasoisille
autopaikkatonteille (LPA), suunnittelemaan ja rakentamaan asuntotonttien talonra-
kentamisen yhteydessä niiden pysäköintiä palvelevat maanalaiset (=kannenalaiset)
pysäköintilaitokset tai muut kaavan edellyttämät autopaikat rakenteineen ja laittei-
neen yhteispiha (AH)- ja/tai AK ah-pih- ja/tai AK-/AKS-tonteille tai ma-lpa tai map-
tai vastaavalla merkinnällä varustetuille alueille, ellei asemakaavassa ole toisin
määrätty. Kortteleiden autopaikkoja voidaan osoittaa asemakaavassa myös katu-
alueelle.

Mikäli Verkkosaaren pohjoisosan asuinkortteleiden alueille merkitään A-1-tontteja,
niin niiden maanalaisen pysäköinnin osalta noudatetaan myös seuraavia periaattei-
ta:

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 sisäpuolella ja että A-1-tonttien autopaikat laitok-
sessa sijaitsevat niiden omilla tonteilla ja että ajo- kulkuyhteys järjestetään mainituil-
le tonteille pysäköintilaitoksen kautta. Mainittuun velvollisuuteen kuuluu myös sa-
malla rakentaa kaupunkipientalotonttien pohjakerrokset sekä erikseen sovittaessa
myös talojen rungot sovittuun valmiuteen asti.
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Edellä mainitun lisäksi korttelialueilla varauksensaajat ovat velvolliset kaupungin
niin vaatiessa suunnittelemaan ja rakentamaan pysäköintilaitoksen yhteistyössä
muiden tonttien varauksensaajien kanssa.

Asuntotonttien varauksensaajat omistavat mainitut pysäköintilaitokset rakenteineen
ja laitteineen sekä vastaavat niiden käytöstä, huollosta, kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta sekä kustannuksista.

Mikäli useampi varauksen kohde sijoittaa autopaikkoja maanalaiseen pysäköintilai-
tokseen, tonttien varauksensaajat ovat velvolliset keskenään erikseen sopimaan lai-
tosten suunnittelusta ja rakentamisesta, omistamisesta, käytöstä, huollosta, kun-
nossa- ja puhtaanapidosta sekä kustannusten jakamisesta tonttien autopaikkamää-
rien tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisessa suhteessa.

Mikäli korttelialueilla AK/AKS -tonttien varauksensaajat eivät pääse sopimukseen
edellä mainittujen pysäköintilaitosten ja/tai mahdollisten A-1-tonteilla sijaitsevien
maanalaisen pysäköintilaitoksen osien ja muiden rakentamisvelvoitteiden toteutta-
misesta, kaupungilla on oikeus korttelikohtaisesti määrätä niiden toteuttajat ja mää-
ritellä toteuttamisehdot tontinluovutusehtojen yhteydessä.

Kaupunki luovuttaa varauksen kohteiden varauksensaajille yhteispihatonteista tai
AK ah-pih-tonteista maanalaiset määräalat, mikäli asemakaavassa ei osoiteta py-
säköintiä maantasoisille autopaikkatonteille (LPA), pysäköintilaitosta varten erillisillä
pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, joissa sovitaan tarkemmin laitosten toteuttami-
seen ja käyttöön liittyvistä ehdoista.

Hallintarajana maanalaisten pysäköintilaitosten ja yhteispihatonttien välillä on pysä-
köintilaitoksen sisäänkäynti- ynnä muita mahdollisia maanpäällisiä rakenteita lu-
kuun ottamatta laitoksen kannen vesieristyksen suojabetonin yläpinta, ellei muuta
sovita.

Pysäköintilaitoksen suunnitelmat on esitettävä kaupungin ja alueellisen palveluyhti-
ön hyväksyttäväksi.

Kaikki pysäköintilaitosten ajo- ja kulkuyhteyksien järjestämistä koskevat rasite- ja
rasiteluonteiset oikeudet luovutetaan puolin ja toisin korvauksetta.

Kaupunki ei vastaa autopaikkojen eikä mahdollisesti vaadittavien väliaikaisten au-
topaikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki ei myöskään
vastaa varausten kohteiden toteuttamisen mahdollisesta viivästymisestä aiheutuvis-
ta vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki vuokraa tarvittaessa varauksensaajalle alueen väliaikaisten autopaikko-
jen järjestämiseksi tavanomaisin ehdoin.

2.5 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohtee-
seen älykkäiden energiajärjestelmien toiminnot tämän liitteen lopussa olevien
1.11.2017 päivättyjen ”Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät, tontinluovutuseh-
dot” mukaisesti.
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2.6. Kalasataman alueen muita erityisehtoja

2.6.1. Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupungin nimeämän yhteistyö-
ryhmän kanssa varauksen kohteeseen rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja is-
tutusjärjestelyjä koskevat suunnitelmat.

2.6.2. Varauksensaajan on hyväksytettävä varauksen kohteen pintakuivatussuunnitelma
korkeustasoineen kaupunkiympäristön rakennukset ja yleiset alueet-
palvelukokonaisuudessa.

2.6.3. Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauksen kohteen osalta Verkko-
saaren pohjoisosan alueelle mahdollisesti laadittavaa maanrakennusohjetta.

Rannan puolella olevien varauksen kohteiden varauksensaajat ovat velvolliset hy-
väksyttämään tonttien perustamissuunnitelmat etukäteen kaupunkiympäristön ra-
kennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuudessa.

2.6.4. Varauksensaaja on velvollinen maksamaan asemakaavassa varauksen kohteelle
merkityn rakennusoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston aluerakentamiselle tai muulle kaupungin ilmoittamalle
taholle ympäristötaiteelliseen yhteistyöhön 10 e/k-m² (rakennuskustannusindeksi
1/2009) ja indeksitarkistuksen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen/kauppakirjan
allekirjoittamiseen mennessä. Rakennuskustannusindeksillä tarkoitetaan indeksi-
sarjaa RI 2005 = 100, jolloin 1/2009 pisteluku on 113,5.

2.6.5. Varauksensaaja sitoutuu korvauksetta siihen, että varauksen kohteen kautta voi-
daan johtaa vesijohdon ja viemärin runkoputket HSY Vesihuollon kanssa sovittujen
suunnitelmien mukaisesti.

2.6.6. Helsingin kaupunki toteuttaa Kalasataman digitaaliset kaksoset-hankkeessa Kala-
sataman 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 luovuteta kolmansille osa-
puolille.

2.6.7 Varauksensaaja on velvollinen Helsingin kaupungin niin vaatiessa korvauksetta
sallimaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien muuntamotilojen sijoittamisen va-
rauksen kohteeseen. Muuntamotila sijoitetaan omaan erilliseen rakennukseen tai
maan tasolla olevaan kerrokseen rakennuksen ulkoseinälle siten, että muuntamon
ovi avautuu suoraan ulos. Tällöin varauksensaaja on velvollinen erikseen sopimaan
Helen Sähköverkko Oy:n kanssa muuntamotilan suunnittelusta, rakentamisesta,
luovuttamisesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä kustannuksista tavanomaisesti nouda-
tettavin ehdoin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen, asian ratkaisee
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu.

2.6.8. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohtee-
seen asemakaavamääräysten edellyttämien yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien jakokaappien syvennykset kaikkine rakenteineen Helen Sähköverkko Oy:n an-
tamien ohjeiden mukaisesti sekä korvauksetta sallimaan po. jakokaappien raken-
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tamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen varauksen kohtees-
sa.

2.6.9. Varauksensaaja on lisäksi velvollinen Helsingin kaupungin niin vaatiessa kustan-
nuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen katuvalaistuksen ja raitiovaunujen
sähkönjohtimien riippurakenteiden edellyttämät upotetut johtovaraukset ja tartunnat
katu- ja julkisivuilla näiden laitteiden ja rakenteiden omistajien ja tulevien käyttäjien
antamien ohjeiden mukaisesti sekä korvauksetta sallimaan niiden kiinnittämisen,
rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen varauksen koh-
teessa.

2.6.10 Kaukokylmään liittymismahdollisuus

Helen Oy:n tarkoitus on rakentaa kustannuksellaan kadunrakentamisen yhteydessä
kaukokylmän runkoverkosta varauksen kohteeseen liityntäputken rakennusten ja ti-
lojen mahdollista jäähdytystä varten.

Tämän vuoksi varauksen kohteeseen toteutettava rakennus on liitettävissä kauko-
kylmäverkkoon jäähdytyksen järjestämistä varten Helen Oy:n kanssa erikseen so-
vittavin ehdoin.

2.6.11 Maaperän puhdistaminen

Kaupunki ilmoittaa, että Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava-alueen maaperä
on pilaantunut. Alue kunnostetaan Helsingin ympäristönsuojeluyksikön päällikön
päätöksen 2.7.2018 (133 §) mukaisesti joko esirakentamisen tai tonttien rakentami-
sen yhteydessä. Mikäli varauksen kohde kunnostetaan talonrakentamisen yhtey-
dessä, kaupunki suorittaa siitä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, jos korvatta-
vista toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu etukäteen ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä kaupungin kanssa. Rakennuksiin on tehtävä tuuletettu alapohjarakenne
tai radonputket koneellisella poistolla ja alapohjan rakenne on tiivistettävä.

Kaupunki vastaa muutoin varauksen kohteen pilaantuneen maaperän, sedimenttien
ja pohjaveden puhdistamisesta kaupungin maanluovutuksissa tavanomaisesti
noudatetuin ehdoin ottaen kuitenkin huomioon 2.7 kohdassa mainitut varauksen
muuttamista ja siirtämistä koskevat asiat.

2.6.12 Matkapuhelinten sisäkuuluvuus

Varauksensaajan tulee osoittaa, että matkapuhelinten sisäkuuluvuus on huomioitu
suunnitelmissa ja rakenteissa.

Varauksensaajan on Helsingin kaupungin niin vaatiessa korvauksetta sallittava
matkapuhelinverkkoon liittyvien lähetinlaitteiden ja niiden tarvitsemien kaapeleiden
sijoittaminen, ylläpito, korjaaminen ja uudistaminen rakennukseen sekä huomioita-
va suunnitelmissa ja rakenteissa näiden tarvitsemat tilatarpeet.

2.7. Varauksen siirtäminen, muuttaminen ja voimassaolo:

Varausta ei voida siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.
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Kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muuttaa varauksen kohteen si-
jaintia esimerkiksi silloin, kun hankkeen toteuttamisen edellyttämä ruoppaus saattaa
vaarantaa alueen stabiliteetin tai kun hankkeen toteuttamisen edellyttämä ruop-
paus, alueen puhdistaminen tai rantarakentaminen saattavat johtaa poikkeukselli-
sen korkeisiin kustannuksiin tai kun suunnittelualueen tai sen ympäristön toiminnal-
lisuus, käytettävyys ja toteutettavuus sitä edellyttää tai kun asemakaavan muutok-
sen laatiminen sitä muutoin edellyttää. Sijainnin muuttamisella tarkoitetaan myös
varauksen kohteen pienentämistä tai laajentamista.

Samoin kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muuttaa varauksen
kohteen varausehtoja esimerkiksi silloin, kun muutoksella voidaan saavuttaa
esimerkiksi alueen tai sen ympäristön toiminnallisuuden, käytettävyyden,
toteutettavuuden tai kokonaisuuden kannalta parempi lopputulos.

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

Varaus on voimassa varausajan edellyttäen, että varauksensaaja ei luovu varauk-
sesta ja että varauksensaaja noudattaa kaupunginhallituksen varauspäätöksen se-
kä sen liitteiden ehtoja.

Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken
varausajan heti raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle. Samoin kau-
pungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan heti
raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja tai yksi
tai useampi varauksensaajana olevan ryhmän tai yhteenliittymän jäsenistä varaus-
aikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa
on ilmeistä, ettei varauksensaaja tai varauksensaaja oleva ryhmä tai yhteenliittymä
pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

Sama koskee tilannetta, jossa varausaikana ilmenee, että varauksensaaja tai yksi
tai useampi varauksensaajana olevan ryhmän tai yhteenliittymän jäsenistä laimin-
lyö/on laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten osakeyhtiö- tai/ja kir-
janpitolain velvoitteita, tai rekisteröintivelvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja eläke-
vakuutus- tai muiden vastaavien yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen.

Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta harkintansa mukaan otta-
en 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 huolehtimaan varausten kohtei-
den toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteita ja yhteisjärjestelyjä koskevien
sopimusten laadinnasta sekä niiden perustamisesta.

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

Varauksen kohteen luovutuksessa esitetään noudatettavaksi kaupungin tavan-
omaisia asuntotonttien ja muiden alueiden luovutusehtoja sekä kaupunkiympäristö-
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lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Mainittuihin lisäehtoihin saattaa
kuulua/kuuluu myös laadittavaan asemakaavan muutokseen perustuvia rasitteen-
luonteisia asioita. Kaupungilla on oikeus tutkia ja harkita tarkemmin varausaikana
mainittuja lisäehtoja. Samoin kaupungilla on oikeus varaushetkellä olevan asema-
kaavan keskeneräisyyden perusteella muuttaa tässä varauspäätöksessä olevia eh-
toja kaavan mukaiseksi.

Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot harkintansa mukaan varauk-
sen kohteen luovutussopimuksiin.

Varauksensaajalla ei ole varauspäätöksen perusteella oikeutta aloittaa rakennus-
eikä maanrakennustöitä varauksen kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä varausten kohteiden rakentamista koskevien
velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että kaupunki päättää aikanaan varauksen
kohteen luovuttamisesta varauksensaajalle ja että varauksensaaja allekirjoittaa va-
rauksen kohdetta koskevat lopulliset luovutusasiakirjat.

2.9. Sitoumus:

”NIMI” sitoutuu Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Verkkosaaren
pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro xxxx mukaisen korttelin
nro xxxxx tonttien x – x varauksensaajana noudattamaan edellä ja jäljempänä esi-
tettyjä sekä kaupunginhallituksen varauspäätöksestä muutoin ilmeneviä kyseistä
tonttia koskevia varausehtoja.

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

Varauksensaajan allekirjoitus

..............................................
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LÄNSISATAMAN JÄTKÄSAAREN ALUEELLA NOUDATETTAVAT
LISÄEHDOT  (26.11.2019)

1. YLEISET EHDOT

1.1. Määritelmät:

Jäljempänä varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin myös hankkeen toteutta-
mista varten perustettavaa yhtiötä/ yhtiöitä.

Jäljempänä varauksen kohteella tarkoitetaan varauksensaajalle varattua tonttia tai
siitä muodostettavaa tonttia.

Jäljempänä Jätkäsaarella ja Jätkäsaaren alueella tarkoitetaan Jätkäsaaren ns. At-
lantinkaaren asemakaavan muutoksen nro 12331 käsittämää aluetta.

1.2. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
varauksen kohteen kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja varauksen kohteen
luovutusasiakirjojen ehtoja noudattaen täysin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asemakaavan määräyksiä, hyvää
rakentamis- ja rakennuttamistapaa sekä rakentamista koskevia viranomaismää-
räyksiä ja ohjeita sekä lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, että rakentamisesta aiheu-
tuu mahdollisimman vähän haittaa muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentami-
selle ja käytölle.

1.3. Kehittyvä Kerrostalo –hankkeet:

Mikäli varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyvä Kerrostalo –hanke, varauksen-
saaja on velvollinen hankkeensa suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan
sitä, mitä kaupunki tällaisten hankkeiden osalta erikseen määrää.

1.4. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden kuluessa näiden lisäehtojen
allekirjoittamisesta ilmoittamaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
tontit-yksikölle sekä kaupunginkanslian Länsisataman aluerakentamisprojektille va-
rauksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alustavan hankesuunnitel-
man.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymättä ilmoittamaan edellä mainituille
tahoille mahdollisista merkittävistä hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun
muutoksista.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa varausajan kulu-
essa. Rakentaminen on aloitettava ilman aiheetonta viivytystä, kun rakennuslupa
on saatu, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa luvan saamisesta.
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Kaupunki voi perustellusta syystä jatkaa varausaikaa sekä myöntää em. määräai-
koihin pidennystä.

Kaupunki ilmoittaa, että perusteltuna syynä pidetään vain varauksensaajasta riippu-
matonta syytä, kuten esimerkiksi asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtyä vali-
tusta, hankkeen toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muutosta tai kunnallis-
tekniikan taikka esirakentamisen viivästymistä.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan ja koordinoidaan Helsin-
gin kaupungin kaupunginkanslian määräämin väliajoin järjestettävissä projektiko-
kouksissa. Varauksensaaja nimeää organisaatiostaan yhdyshenkilön, joka osallis-
tuu po. kokouksiin.

2. ERITYISEHDOT

2.1. Alueellinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä:

Varauksensaaja on velvollinen järjestämään varauksen kohteeseen rakennettavien
rakennusten jätehuollon (tämän hetkisten tietojen mukaan sekajäte, muovi, biojäte,
paperi ja pienkartonki) Jätkäsaaren alueelle toteutettavalla alueellisella jätteen put-
kikeräysjärjestelmällä, ellei kaupunki toisin määrää.

Tällöin varauksensaaja on velvollinen ryhtymään kaupungin toimesta perustetun
alueellisen jäteyhtiön (Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy) osakkaaksi kaupungin ja
yhtiön toimesta myöhemmin vahvistettavien periaatteiden sekä ehtojen mukaisesti.
Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin päätä.

Varauksensaaja on myös velvollinen tekemään jäteyhtiön kanssa tarvittavat suun-
nittelu-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut mahdolliset sopimukset. Sopimus-
ten ehdoista, merkintä- tai muista mahdollisista maksuista, järjestelmän käytöstä ja
ylläpidosta perittävistä maksuista sekä muista vastaavista päättää yhtiö kaupungin
vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Varauksensaaja on velvollinen tekemään
edellä mainitut sopimukset sekä suorittamaan merkintä- ym. mahdolliset maksut yh-
tiön ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Ellei Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy toisin määrää, varauksensaaja on velvolli-
nen tekemään hankkeensa osalta putkikeräysjärjestelmän toteuttamista koskevan
suunnittelu- ja toteutussopimuksen kolmen (3) kuukauden kuluessa varauksen voi-
maantulosta.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa suorittamaan merkintä-
maksun tai osan siitä ennen varauksen kohteen pitkäaikaista vuokraamista tai myy-
mistä, mikäli 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 vastaa-
vat. Lisäksi yhtiö toteuttaa putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaiset järjestelmän
osat (kuten kiinteistöputki ja syöttöasemat) varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja tämän määräämällä on oikeus määrätä varauksen koh-
detta palvelevien jätteidenkeräyspisteiden tarkoituksenmukaisesta määrästä ja si-
joittelusta. Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alueellisen jätteen
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putkikeräysjärjestelmän toteuttamisen ja käytön edellyttämien putkien, johtojen, ke-
räyspisteiden ja laitteiden rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen, kor-
jaamisen, uudistamisen tai kehittämisen varauksen kohteessa. Edelleen varauksen-
saaja on velvollinen korvauksetta sallimaan perinteisten jäteastioiden väliaikaisen
sijoittamisen ja käytön varauksen kohteessa.

Siltä osin kuin jätehuoltoa ei voida järjestää po. järjestelmällä (kuten lasi, metalli,
vanhat huonekalut, iso kartonki tai muut järjestelmään soveltumattomat jätteet), jä-
tehuolto järjestetään kaupungin määräämällä tavalla.

Mikäli järjestelmä ei ole valmistunut rakennusten käyttöönottoon mennessä, varauk-
sensaaja on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan varauksen kohteen jäte-
huollosta väliaikaisesti perinteisin jätehuollon menetelmin. Helsingin kaupunki ja jä-
teyhtiö eivät vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kus-
tannuksista.

2.2. Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan varauksen kohdetta
koskevan rakentamisen logistiikkasuunnitelman kaupungin hyväksymän Jätkäsaa-
ren alueellisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.
Suunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin kaupungin hyväksyttäväksi ennen rakenta-
mistoimenpiteisiin ryhtymistä.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan em. logistiikkasuunnitelmia. Varauk-
sensaaja on edelleen velvollinen noudattamaan kaupungin tai tämän edustajan (lo-
gistiikkaoperaattori) po. suunnitelmien perusteella antamia ohjeita ja määräyksiä.

Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttämään em. 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 em. logistiikka-
suunnitelmia tai sitä, mitä niiden perusteella on määrätty eikä varauksensaaja viipy-
mättä siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kaupungilla tai tämän
edustajalla on oikeus tehdä tai teettää laiminlyönnin korjaamiseksi vaadittavat toi-
menpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutuvat kustannukset
täysimääräisenä varauksensaajalta.

2.3. Alueellinen yhteismarkkinointi:

Jätkäsaaren alueen kehittämistä ja rakentamista edistetään kaupungin sekä alu-
eella kulloinkin toimivien varauksensaajien yhteistyönä toteutettavalla yhteismarkki-
noinnilla.

Kaupunki osoittaa näyttelytilat Jätkäsaaren alueelle toteutettavien hankkeiden esit-
telyä ja yhteismarkkinointia varten. Kaupunki perustaa Jätkäsaaren Internet-sivus-
ton harkintansa mukaan.

Varauksensaaja on velvollinen tuomaan esille ja markkinoimaan varauksen kohdet-
taan em. näyttelytiloissa, mahdollisesti perustettavilla Jätkäsaaren Internet-sivus-
toilla sekä kaupungin mahdollisesti järjestämässä kaupunkirakentamisnäyttelyssä.
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Esittely- ja markkinointiaineisto koostuu mm. hankkeen yleiskuvauksesta, havainne-
kuvista, muusta tavanomaisena pidettävästä esittely- ja markkinointiaineistosta
sekä hanketta kuvaavasta pienoismallista.

Aineisto pienoismalleineen on toimitettava esille pantavaksi ennen kohteen rakenta-
misen aloittamista ja pidettävä esillä kuusi (6) kuukautta hankkeen valmistumisen
jälkeen, ellei kaupungin kanssa toisin sovita. Mahdollisen kaupunkirakentamis-näyt-
telyn materiaalin toimittamisesta annetaan ohjeet erikseen.

Kaupunki antaa erikseen tarkemmat ohjeet esittely- ja markkinointiaineiston sisäl-
löstä ja laajuudesta sekä pienoismallista. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan
em. aineiston ja pienoismallin tuottamisesta.

Varauksensaajalla on oikeus ilman kaupungin erillistä suostumusta käyttää kaupun-
gin omistamaa Jätkäsaaren ”Hyvä Jätkä” -markkinointitunnusta kohteensa tavan-
omaisena pidettävässä markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen suorittamaan näyttelytilojen järjestämisestä kaupun-
gille korvauksen. Korvaus maksetaan kertasuorituksena kaupungin esittämän las-
kun mukaisesti. Korvaus määräytyy asemakaavassa varauksen kohteelle osoitetun
rakennusoikeuden mukaan ja korvausta suoritetaan 0,40 euroa/k-m² (+ ALV).

Maksua ei peritä aravalainoitetun eikä valtion korkotukeman (pitkä korkotuki)
vuokra-asuntotuotannon osalta. Maksua ei palauteta, mikäli varauksensaaja päät-
tää maksun suorittamisen jälkeen luopua varauksesta tai varaus muutoin raukeaa.

Mahdollisista muista yhteismarkkinointitoimenpiteistä sovitaan kaupungin ja alueella
kulloinkin toimivien varauksensaajien kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

2.4. Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja katuvalaisimien ym.
kiinnittäminen:

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin edellyttäessä korvauksetta sallimaan
muuntamotilan, jonne on oltava tarvittaessa yhteys suoraan katualueelta, sijoittami-
sen varausalueelle. Tällöin varauksensaaja on velvollinen erikseen sopimaan Helen
Sähköverkko Oy:n kanssa muuntamotilan suunnittelusta, rakentamisesta, luovutta-
misesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä kustannuksista tavanomaisesti noudatettavin
ehdoin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen, asian ratkaisee maa-
omaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu.

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen varausalueensa osalta selvittämään sähkö-
verkosta, kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä vastaavilta tahoilta, kaupunkiym-
päristön rakennetun omaisuuden- hallinta palvelulta, Helsingin seudun liikenteeltä
ja HSY Vesihuollolta mainittujen tahojen alueelle sijoitettavien toimintojen edellyttä-
mät tila- ja muut tarpeet sekä ottamaan nämä tarvittaessa huomioon hankkeen
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaupungin niin vaatiessa varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteutta-
maan varausalueelle myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien jakokaappien
tilat, katuvalaistuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien riippurakenteiden edellyttä-
mät upotetut johtovaraukset ja tartunnat katu- ja julkisivuilla sekä muut vastaavat
mahdollisesti yleistä tarvetta palvelevat yhdyskuntatekniset laitteet ja rakenteet ym.
talonrakentamisen yhteydessä. Sähkönjakelua palvelevat jakokaappi- ja muunta-
motilat on toteutettava Helen Sähköverkko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.
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Suunnittelussa ja toteutuksessa on tällöin noudatettava näiden tilojen ja rakentei-
den ym. tulevien käyttäjien antamia ohjeita sekä määräyksiä.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen korvauksetta sallimaan edellä mainittujen
jakokaappien syvennysten, katuvalaistuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien riip-
purakenteiden edellyttämien upotettujen johtovarauksien ja tartuntojen sekä muiden
vastaavien kunnallisteknisten johtojen, laitteiden, laitteistojen ja kiinnikkeiden tai
vastaavien pitämisen, käyttämisen, huoltamisen, korjaamisen ja uudistamisen va-
rausalueella ja sille toteutettavissa rakennuksissa sekä huomioimaan tämän mainit-
tujen tilojen suunnittelussa. Varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa kustannuk-
sellaan tarkemmin sopimaan edellä mainituista seikoista sekä tilojen toteuttami-
sesta ja ylläpidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta yhdessä edellä mainittu-
jen tahojen kanssa. Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oi-
keuden luovuttamisesta kolmannelle.

Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista varauksensaajalle mahdolli-
sesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

2.5. Tonttien rakentamiskelpoisuus:

Varauksensaajat ovat tietoisia, että varausalueen rakentamiseen ja sen aikatauluun
saattaa merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen, maanalaisten tilojen
sekä muiden varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen.

Varauksensaajat ovat osaltaan kustannuksellaan velvollisia koordinoimaan varaus-
alueensa suunnittelun ja rakentamisen ympäröivien kiinteistöjen sekä yleisten aluei-
den rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentamisesta aiheudu aihee-
tonta haittaa muiden kiinteistöjen eikä yleisten alueiden rakentamiselle.

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään ja varmistamaan Kadun ja muiden
yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat ja toteutusai-
kataulun näistä vastaavilta tahoilta.

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen raken-
tamisen aloittaminen, rakentaminen tai hankkeen käyttöönotto viivästyy esimerkiksi
ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai ra-
kentamisen viivästymisen johdosta tai muiden vastaavanlaisten syiden vuoksi, tai
varauksensaaja joutuu tällaisen viivästymisen johdosta suorittamaan väliaikais- tai
muita järjestelyjä varausalueensa osalta.

2.6. Autopaikkojen järjestäminen korttelissa 20832

Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sijoit-
tamaan varausaluettaan palvelevat asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämät
velvoiteautopaikat tontille 20831/1 Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n toimesta rakennet-
tavaan pysäköintitaloon. Jätkäsaaren pysäköinti Oy:llä on oikeus määrätä po. vel-
voiteautopaikkojen tarkoista tonttikohtaisista paikkamääristä. Autopaikat toteutetaan
nimeämättöminä.

Varauksensaaja on velvollinen ryhtymään kaupungin toimesta perustetun alueelli-
sen pysäköintiyhtiön (Jätkäsaaren pysäköinti Oy) osakkaaksi kaupungin ja yhtiön
toimesta vahvistettujen periaatteiden sekä ehtojen mukaisesti. Yhtiö toimii omakus-
tannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin päätä.
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Varauksensaaja on velvollinen tekemään kaikki pysäköintiyhtiöön liittymiseksi tarvit-
tavat osakemerkintä-, käyttö- ja muut mahdolliset sopimukset sekä maksamaan
osakemerkintämaksut viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tontin luovutusso-
pimuksen allekirjoittamisesta, ellei pysäköintiyhtiön kanssa toisin sovita.

Varauksensaaja vastaa kaikista oman hankkeensa velvoite-autopaikkojen järjestä-
misestä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesti vaadittavien väliaikaisten
autopaikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki ja Jätkäsaa-
ren pysäköinti Oy eivät vastaa mistään varauksensaajalle tai kolmannelle mahdolli-
sesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai kustannuksista, mikäli kaikkia varausalu-
een velvoiteautopaikkoja ei vastaisuudessa voida sijoittaa mainittuun pysäköintita-
loon tai pysäköintitalo ja sinne sijoittuvat autopaikat eivät ole käyttöönotettavissa
varauksensaajan hankkeen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa.

2.7. Väestönsuojapaikkojen järjestäminen

Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sijoit-
tamaan viranomaismääräysten edellyttämät väestönsuojatilat varauksen kohtee-
seen rakennettaviin väestönsuojiin.

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan väestönsuojapaikkojen järjestämi-
sestä johtuvista haitoista, vahingoista, kustannuksista tai velvollisuuksista.

2.8. Hyväntoivonpuiston puiston suunnitelmien huomioiminen tontin suunnittelussa
ja rakentamisessa

Hyväntoivonpuistoon rajoittuvien tonttien varauksensaajat ovat velvollisia huomioi-
maan tonttiensa suunnittelussa ja rakentamisessa muun ohella Hyväntoivonpuiston
puistosuunnitelmat siten, että tonttien kulkuyhteydet puistoon sekä mahdolliset pe-
lastusreitit ym. suunnitellaan puistosuunnitelmaa sekä siitä ilmeneviä periaatteita
noudattaen. Tonteilta puistoon tulevat kulkuyhteydet tulee tällöin muun ohella suun-
nitella ja toteuttaa siten, että ne muodostavat kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen
kokonaisuuden puistosuunnitelmissa esitettyjen yhteyksien kanssa.

Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainitusta suunnitelmasta mahdollisesti johtu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

2.9. Hyväntoivonpuistoon sijoitettavat varauksen kohdetta palvelevat pelastustiet

Ellei kaupunki toisin määrää, korttelin 20832 varauksensaajilla on oikeus käyttää
asemakaavamuutoksen nro 12331 kaavakarttaan merkittyä (”pp/pe”) Hyväntoivon-
puiston puistoalueen (VP) osaa pelastustienä. Kaavakartassa osoitetun pelastus-
tien sijainti on viitteellinen ja pelastustien sekä nostopaikkojen tarkka sijainti on so-
vittava hyvissä ajoin ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä kaupunkiympäris-
tön toimialan puisto- ja viheraluesuunnittelun kanssa. Varauksensaajan oikeus ei
miltään osin rajoita alueen käyttämistä yleisenä puistoalueena.

Ellei kaupunki toisin määrää, kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee ja toteuttaa
pelastustien Hyväntoivonpuiston rakentamisen yhteydessä. Ellei kaupunkiympäris-
tön toimiala toisin määrää, varauksensaaja vastaa yhdessä muiden korttelin 20832
varauksensaajien kanssa, joita kulloinkin kyseessä oleva pelastustie tai sen osa
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palvelee, pelastustien kunnossapidosta sisältäen talvikunnossapidon sekä raken-
teellisen kunnossapidon. Kunnossapidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä pelastus-
käytön edellyttämää tasoa.

Ellei kaupunkiympäristön toimialan puisto- ja viheraluesuunnittelu toisin määrää, se
perii pelastustien suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuvat normaalin puistosuun-
nitelman mukaiseen puistorakentamiseen nähden ylimääräiset kustannukset va-
rauksensaajalta sekä muilta korttelin 20832 tonttien varauksensaajilta, joita kulloin-
kin kyseessä oleva pelastustie tai sen osa palvelee, toteutuneiden todellisten kus-
tannusten mukaan.

Kaupungilla on oikeus päättää kustannusten jakamisesta varauksensaajien kesken.
Tällöin kaupungilla on lisäksi oikeus sisällyttää edellä mainitut kustannustenjakoa
koskevat ehdot tonttien lopullisiin luovutussopimuksiin.

Kaupunki ei vastaa mistään pelastustien suunnittelusta, ylläpidosta tai rakennutta-
misesta aiheutuvista velvollisuuksista, vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
Kaupunki ei vastaa myöskään mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
mikäli pelastustie ei ole valmistunut varauksen kohteeseen rakennettavan raken-
nuksen käyttöönoton ajankohtana.

3.0. Alueellinen lajitteluhuone

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin tai Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n
vaatimuksesta sekä sen antamien ohjeiden mukaisesti suunnittelemaan ja toteutta-
maan rakennuksen katutasoon sijoittuvan Jätkäsaaren asuinkiinteistöjä palvelevan
alueellisen lajitteluhuoneen.

Mikäli varauksensaajan ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n välillä ei toisin so-
vita, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy vuokraa po. tilan omakustannusperiaat-
teen mukaisesti määräytyvään vuokraan sekä muutoin yhdessä sovittavin ehdoin.
Mikäli varauksensaaja ja mainittu yhtiö eivät pääse asiasta sopimukseen, kaupun-
gilla on oikeus määrätä vuokrasta ja vuokrauksen ehdoista.

3.1. Työmaan siistinä pitäminen

Varauksensaaja on velvollinen työmaan järjestämisessä ja varausalueen rakenta-
misessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat kaupunkikuvalliset ja
muut erityisvaatimukset.

Varauksensaajalla ei ole oikeutta aloittaa maanrakennus- tai rakennustöitä varaus-
alueella ennen kuin työmaa-aidat ym. työmaa-alueiden rajaukseen liittyvät asiat on
asianmukaisesti hoidettu kuntoon kaupungin edellyttämällä tavalla.

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä siten, että se
näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa aiheutua vaaraa alueen tuntu-
massa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille on turvattava kohtuulliset toimintaedelly-
tykset rakennustyön aikana.

Katu- ja muiden yleisten alueiden sekä tonttialueiden luovuttamisesta työmaan
käyttöön on sovittava kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelun alueiden käyttö
ja valvonta-yksikön kanssa sen määräämin ehdoin.
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Mahdollisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen
kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelun, alueiden käyttö- ja valvonta -yksikön
ja tarvittaessa myös rakennetun omaisuuden hallinta palvelun sekä Helsingin kau-
pungin liikennelaitoksen kanssa.

3.2. Maaperän puhdistaminen korttelissa 20832:

Kaupunki ilmoittaa, että Atlantinkaaren tonttien maaperä on pilaantunut. Alue kun-
nostetaan Helsingin ympäristökeskuksen antaman päätöksen 129 § / 23.6.2016
mukaisesti tonttien rakentamisen yhteydessä.

Kaupunki vastaa puhdistamisen suunnittelusta, tutkimuksista ja ympäristöteknisestä
valvonnasta. Varauksensaaja vastaa puhdistamiseen liittyvistä maanrakennustoi-
menpiteistä. Kaupunki korvaa pilaantumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset
tavanomaiseen maanrakentamiseen nähden, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja
kustannuksista on sovittu kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ra-
kennuksiin on tehtävä tuuletettu alapohjarakenne ja alapohjan rakenne on tiivistet-
tävä.

Kaupunki ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista, haitoista tai kustannuk-
sista, joita varauksensaajan hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheu-
tua varauksen kohteen maaperän puhdistamisesta.

3.3. LVIS-suunnitelmat, pelastussuunnitelmat, tonttiliittymät ym.:

Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan viipymättä lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja
sähkösuunnitelmat (LVIS) liitoskohtalausuntoineen ja pelastussuunnitelman kau-
pungin osoittamaan projektipankkiin.

Varauksensaaja vastaa tontin alueella ja tonttia palvelevaan kunnallistekniikkaan
liittymisen toteuttamisesta ja kustannuksista. Kaupunki määrittää tonttiin liittyvän
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-
pungilla on oikeus antaa asiaa koskevia tarkentavia määräyksiä ja/tai menettelyta-
paohjeita.

3.4. Varauksen siirtäminen ja voimassaolo:

Varausta ei voida siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

Varaus on voimassa varausajan edellyttäen, että varauksensaaja ei luovu varauk-
sesta ja että varauksensaaja noudattaa kaupunginhallituksen varauspäätöksen
sekä sen liitteiden ehtoja. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus seuraamuk-
sitta määrätä varaus kesken varausajan heti raukeamaan ja varata varauksen
kohde kolmannelle.

Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta harkintansa mukaan ot-
taen 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.
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3.5. Muut ehdot:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan varauksen kohteen
toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteita ja yhteisjärjestelyjä koskevien sopi-
musten laadinnasta sekä niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin tavanomaisia luovutus-
ehtoja sekä kaupungin asianomaisen viranomaisen mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja.

Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot harkintansa mukaan varauk-
sen kohteen luovutussopimuksiin.

Varauksensaajalla ei ole varauspäätöksen perusteella oikeutta aloittaa rakennus-
eikä maanrakennustöitä varauksen kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä varausten kohteiden rakentamista koskevien
velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että kaupunki päättää aikanaan varauksen
kohteen luovuttamisesta varauksensaajalle ja että varauksensaaja allekirjoittaa lo-
pulliset luovutusasiakirjat.

3.6. Sitoumus:

Varauksensaajana sitoudumme noudattamaan edellä esitettyjä sekä kaupunginhal-
lituksen varauspäätöksestä muutoin ilmeneviä varausaluetta koskevia varauseh-
toja.

Helsingissä ……………………..kuun ……….päivänä 20…

Varauksensaaja (nimi):……………………………………......

Varauksensaajan allekirjoitus

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

Nimen selvennös:……………………………………….
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KRUUNUVUORENRANNAN TONTINVARAUSTEN ALUEELLISET LISÄEHDOT

(20.12.2018)

1. Yleistä

1.1. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
varauksen kohteen kaupunginhallituksen / kaupunkiympäristölautakunnan va-
rauspäätöksen ja varauksen kohteen luovutusasiakirjojen ehtoja noudattaen täy-
sin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asemakaavan määräyksiä, hy-
vää rakentamis- ja rakennuttamistapaa sekä rakentamista koskevia viranomais-
määräyksiä ja ohjeita sekä lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, että rakentamisesta ai-
heutuu mahdollisimman vähän haittaa muiden tonttien ja yleisten alueiden raken-
tamiselle ja käytölle.

Edellä mainittujen suunnitelmien hyväksyminen ja lupien myöntäminen ei vapauta
varauksensaajaa siitä korvausvastuusta, joka saattaa aiheutua siitä vahingosta,
jonka alueelle suoritettavien tilojen ja alueiden rakentaminen tai käyttö voi aiheut-
taa kaupungille tai kolmannelle.

1.2. Kehittyvä Kerrostalo -hankkeet:

Mikäli varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyvä Kerrostalo -hanke, varauksen-
saaja on velvollinen hankkeensa suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan
sitä, mitä kaupunki tällaisten hankkeiden osalta erikseen määrää.

1.3. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden kuluessa näiden lisäehtojen
allekirjoittamisesta ilmoittamaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle
sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston Kruunuvuorenrannan alue-
rakentamisprojektille varauksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja
alustavan hankesuunnitelman.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymättä ilmoittamaan edellä mainituille
tahoille mahdollisista merkittävistä hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun
muutoksista.

Liite 4
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Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa varausajan kulu-
essa. Rakentaminen on aloitettava ilman aiheetonta viivytystä, kun rakennuslupa
on saatu, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa luvan saamisesta.

Kaupunki voi perustellusta syystä jatkaa varausaikaa sekä myöntää em. määräai-
koihin pidennystä.

Kaupunki ilmoittaa, että perusteltuna syynä pidetään vain varauksensaajasta riip-
pumatonta syytä, kuten esimerkiksi asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtyä va-
litusta, hankkeen toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muutosta tai kunnallis-
tekniikan taikka esirakentamisen viivästymistä.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan ja koordinoidaan Hel-
singin kaupungin kaupunginkansliassa järjestettävissä projektikokouksissa. Va-
rauksensaaja nimeää organisaatiostaan yhdyshenkilön, joka osallistuu po. ko-
kouksiin.

2. Alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä:

Varauksensaaja on velvollinen järjestämään varauksen kohteeseen rakennetta-
vien rakennusten jätteen keräyksen (tämän hetkisten tietojen mukaan sekajäte,
biojäte, paperi, pienkartonki ja muovi) Kruunuvuorenrantaan toteutettavalla alueel-
lisella jätteen putkikeräysjärjestelmällä, ellei kaupunki muuta päätä.

Varauksensaaja on jätteen keräyksen järjestämistä varten velvollinen kytkemään
varauksen kohteeseen rakennettavat rakennukset po. järjestelmään ja ryhtymään
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) osakkeen-
omistajaksi kaupungin ja yhtiön toimesta myöhemmin vahvistettavien periaattei-
den sekä ehtojen mukaisesti. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kau-
punki muuta päätä.

Varauksensaaja on myös velvollinen tekemään yhtiön kanssa tarvittavat suunnit-
telu- ja toteutus-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut mahdolliset sopimukset.
Sopimusten ehdoista, osakkeiden merkintähinnoista, järjestelmän käytöstä ja yllä-
pidosta perittävistä maksuista ja muista vastaavista päättää yhtiö Helsingin kau-
pungin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Ellei Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy toisin määrää, varauksensaaja
on velvollinen allekirjoittamaan yhtiön kanssa

 putkikeräysjärjestelmän toteuttamista koskevan suunnittelu- ja toteutussopi-
muksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tontin lyhytaikaista vuokraus-
ta koskevasta päätöksestä

 merkintäsopimuksen, merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelujen mu-
kaisesti yhtiön osakkeita ja suorittamaan osakkeiden merkintähinat yhtiölle vii-
meistään kahden kuukauden kuluessa tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen
tai kauppakirjan allekirjoittamisesta ja
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 käyttösopimuksen ennen varauksen kohteeseen (vuokra-alueelle/myytävälle
tontille) toteutettavien rakennusten viranomaisten toimesta tapahtuvaa käyt-
töönotettavaksi hyväksymistä

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa suorittamaan osakkeiden
merkintähinnan tai osan siitä ennen varauksen kohteen pitkäaikaista vuokraamista
tai myymistä, mikäli 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 vas-
taavat. Lisäksi yhtiö toteuttaa putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaiset järjestel-
män osat (kuten kiinteistöputki ja syöttöasemat) varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja tämän määräämällä on oikeus määrätä varauksen koh-
detta palvelevien jätteidenkeräyspisteiden tarkoituksenmukaisesta määrästä ja si-
joittelusta.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alueellisen jätteen putkike-
räysjärjestelmän toteuttamisen ja käytön edellyttämien syöttö- tai keräyspisteiden,
putkien, johtojen, laitteiden tai muiden vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyt-
tämisen, huoltamisen, korjaamisen, uudistamisen tai kehittämisen varauksen koh-
teessa ja tarvittavilta osin sille rakennettavissa rakennuksissa ja rakenteis-
sa. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteutta-
maan putki-keräysjärjestelmän asentamisen ja käytön edellyttämät tekniset tilat,
kiinteistötekniset järjestelmät, johtokujat ja muut vastaavat.

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa sopimaan yhdessä korttelin
muiden tonttien kanssa mahdollisten yhteisten väliaikaisten jätekatosten, kortteli-
kohtaisen kierrätyshuoneen, syöttöaseman ja –syöttöpisteiden sekä teknisen tilan
toteuttamisesta sekä näiden käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta ja uusimisesta
sekä kustannusten jakamisesta.

Edelleen varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan perinteisten
jäteastioiden väliaikaisen sijoittamisen ja käytön varauksen kohteessa.

Siltä osin kuin jätteen keräystä ei voida järjestää po. järjestelmällä (kuten lasi,
metalli, vanhat huonekalut, iso kartonki tai muut järjestelmään soveltumattomat
jätteet), jätteen keräys järjestetään kaupungin määräämällä tavalla (kuten kierrä-
tyshuoneet).

Mikäli putkikeräysjärjestelmä ei ole valmistunut rakennusten käyttöönottoon
mennessä, varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan
varauksen kohteen jätteen keräyksestä väliaikaisesti perinteisin jätteen keräyksen
menetelmin. Helsingin kaupunki ja jäteyhtiö eivät vastaa tästä mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
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3. Rakentamisen logistinen ohjaus

Kaupunki laatii Kruunuvuorenrannan projektialueen rakentamisesta aiheutuvien
häiriöiden minimoimiseksi, työmaaturvallisuuden ja alueen viihtyvyyden paranta-
miseksi sekä alueen eri rakentamisen toimintojen yhteensovittamiseksi alueelle
rakentamisen alueellisen logistisen suunnitelman.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustannuksellaan laati-
maan varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikkasuunnitelman kau-
pungin hyväksymän alueellisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien oh-
jeiden mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin rakennukset ja yleiset
alueet -palvelukokonaisuuden tai sen määräämän hyväksyttäväksi ennen raken-
tamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan edellä mainittuja kaupungin hyväk-
symää tonttikohtaista logistiikkasuunnitelmaa ja Kruunuvuorenrannan alueelle
vastaisuudessa laadittavaa alueen yleistä logistiikkasuunnitelmaa sekä kaupungin
tai sen edustajan (logistiikkaoperaattori) po. suunnitelmien perusteella antamia oh-
jeita ja määräyksiä.

Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttämään em. suunnitelmien ja
niiden perusteella annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista koskevat eh-
dot myös varauksen kohteen toteuttamista koskeviin urakkasopimuksiin tai muihin
vastaaviin sopimuksiin.

Mikäli varauksensaaja tai tämän lukuun toimiva kolmas ei noudata edellä mainittu-
ja logistiikkasuunnitelmia tai sitä, mitä niiden perusteella on määrätty eikä varauk-
sensaaja viipymättä siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kaupun-
gilla tai tämän edustajalla on oikeus tehdä tai teettää laiminlyönnin korjaamiseksi
vaadittavat toimenpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutu-
vat kustannukset täysimääräisenä varauksensaajalta.

4. Työmaa-aidat ja visuaalinen ilme

Kaupunki on laatinut Kruunuvuorenrannan projektialueelle työmaa-aitoja ja visu-
aalista ilmettä koskevan ohjeen. Ohje sisältää alueen työmaa-aitoihin ja muuhun
viestintään liittyvät visuaaliset tunnisteet ja niiden käyttöohjeet. Sen tarkoituksena
on yhdenmukaistaa aluetta koskevan viestinnän ulkoasu. Ohjetta noudatetaan
kaikessa Kruunuvuorenrannan nimissä tehtävässä viestinnässä ja markkinoinnis-
sa ja se koskee kaikkia henkilöitä, organisaatioita, sidosryhmiä ynnä muita tahoja,
jotka osallistuvat aluetta koskevaan viestintään ja markkinointiin.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan edellä mainittua ohjetta sekä kau-
pungin tai tämän edustajan antamia ohjetta täsmentäviä määräyksiä.
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Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttämään edellä mainitun oh-
jeistuksen noudattamista koskevat ehdot myös varauksen kohteen toteuttamista
koskeviin urakkasopimuksiin.

Mikäli varauksensaaja tai tämän lukuun toimiva kolmas ei noudata edellä mainit-
tua ohjeistusta tai sitä, mitä niiden perusteella on määrätty eikä varauksensaaja
viipymättä siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kaupungilla tai tä-
män edustajalla on oikeus tehdä tai teettää laiminlyönnin korjaamiseksi vaaditta-
vat toimenpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutuvat kus-
tannukset täysimääräisenä varauksensaajalta.

5. Elinkelpoisen puuston säilyttäminen

Varauksensaaja on tietoinen, että Kruunuvuorenrannan projektialueen rakentami-
sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on olemassa olevan elinkelpoisen puuston
mahdollisimman laaja säilyttäminen.

Kaupunki teettää alueella harkintansa mukaan puustokartoituksen elinkelpoisen
puuston kartoittamiseksi.

Varauksensaaja on kaupungin niin vaatiessa velvollinen kustannuksellaan teettä-
mään varausalueen ja sen toteuttamisen edellyttämien työmaa-alueiden osalta
(tarkentavan) puustokartoituksen ja vaadittaessa esittämään sen kaupungin hy-
väksyttäväksi. Elinkelpoiset puut on tällöin esitettävä varauksensaajan hankkeen
(piha)suunnitelmissa.

Varauksensaaja on velvollinen osaltaan huolehtimaan, etteivät säilytettäväksi
mahdollisesti osoitettavat puut varauksensaajan hankkeen toteuttamisen, eikä va-
rausalueen mahdollisen käytön, johdosta tuhoudu tai muutoin vahingoitu. Varauk-
sensaaja on velvollinen sisällyttämään puuston säilyttämistä koskevat ohjeet koh-
teen urakka- ja muihin toteutussopimuksiin.

Kaupunki sisällyttää puuston säilyttämistä koskevat sopimussakkoehdot ja mah-
dolliset tarkentavat ehdot harkintansa mukaan aikanaan tonttien luovutussopi-
muksiin.

Kaupunki tai sen määräämä järjestää vuokra-alueella harkintansa mukaan kat-
selmuksen em. ehtojen noudattamiseksi rakentamistoiminnan päätyttyä varaus-
alueelle.

6. Alueellinen palveluyhtiö

Mikäli Kruunuvuorenrannassa päätetään Helsingin kaupungin ja alueellisen palve-
luyhtiön toimesta laajentaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-aluetta va-
rauksen kohteeseen tai perustaa uusi alueellinen palveluyhtiö alueelle, varauk-
sensaaja ja varauksensaajan perustama / määräämä yhtiö (tontin vuokralainen /
ostaja) ovat velvollisia Helsingin kaupungin niin vaatiessa ryhtymään osakkeen-
omistajiksi mainittuun yhtiöön kaupungin määräämin ehdoin.
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Varauksensaaja sitoutuu tällöin tarvittaessa toimimaan edellä mainitun uuden pal-
veluyhtiön perustajaosakkaana. Ryhmärakennuttamiseen varatuilla tonteilla pe-
rustajaosakkaana toimii kuitenkin varauksensaajan osoittama ja Helsingin kau-
pungin hyväksymä rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai muu vastaava raken-
nusalan ammattilainen.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin päätä.

Alueellinen palveluyhtiö on perustettu/perustetaan asemakaavaan merkittyjen yh-
teispihatonttien, alueellisten pysäköintilaitosten ja/tai autopaikkatonttien, yhteis-
kerhotilojen ja alueportaalin sekä muiden mahdollisten toimintojen tai alueiden (jäl-
jempänä Palvelukonseptit) toteuttamista, rahoittamista, käyttöä ja ylläpitoa varten.

Varauksensaaja tai varauksensaajan perustama / määräämä yhtiö (tontin vuokra-
lainen / ostaja) on velvollinen tekemään tonttikohtaisesti palveluyhtiön kanssa
merkintä- ja käyttösopimuksen Palvelukonseptien toteuttamisesta ja käytöstä,
merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelujen mukaisesti palveluyhtiön osak-
keita sekä maksamaan Palvelukonseptien investointikustannusten kattamiseksi
osakkeiden merkintähinnat ja investointimaksut kaupungin vahvistamien periaat-
teiden mukaisesti.

Ellei Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy tai perustettava uusi yhtiö toisin määrää,
varauksensaaja on velvollinen allekirjoittamaan merkintä- ja käyttösopimuksen
viimeistään kahden kuukauden kuluessa tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen
tai kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lisäksi varauksensaaja tai varauksensaajan perustama yhtiö (vuokralainen / osta-
ja) on velvollinen suorittamaan merkintä- ja käyttösopimuksen mukai-sesti palvelu-
jen käytöstä kuukausittaiset käyttö-maksut palveluyhtiölle rakennusvalvontaviras-
ton hyväksymän rakennuksen käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Varauksensaaja tai ryhmärakennuttamisen varattujen tonttien osalta edellä mainit-
tu rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai muu vastaava rakentamisen ammatti-
lainen on velvollinen tekemään palveluyhtiötä koskien rakennuttajasopimuksen.

Varauksensaaja tai ryhmärakennuttamisen varattujen tonttien osalta edellä mainit-
tu rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai muu vastaava rakentamisen ammatti-
lainen on velvollinen pysymään palveluyhtiön osakkeenomistajana ja osallistu-
maan sen hallintoon Kruunuvuorenrannan alueen valmistumisen asti tai siihen as-
ti, kunnes palveluyhtiö luovutetaan merkintä- ja käyttösopimuksen tai muun vas-
taavan sopimuksen mukaan alueen tontteja hallitsevien tai omistavien yhtiöiden
tai muiden yhteisöjen hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että Kruunuvuorenrannan alueen (yhteis)pysäköinti-
ratkaisut tarkentuvat alueen maankäytön suunnittelun edetessä. Kaupunki ei vas-
taa autopaikkojen eikä mahdollisesti vaadittavien väliaikaisten autopaikkojen jär-
jestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki vuokraa tarvittaessa alueen
väliaikaisten autopaikkojen järjestämiseksi tavanomaisin ehdoin.
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Kaupunki päättää harkintansa mukaan myöhemmin tietoliikenneverkon perusta-
misesta Kruunuvuorenrannan alueelle. Mikäli alueellinen tietoliikenneverkko pää-
tetään toteuttaa, varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan kaupungin mää-
rittelemin ehdoin liittämään tonttinsa po. verkkoon.

7. Yhteismarkkinointi

Kruunuvuorenrannan projektialueen kehittämistä ja rakentamista pyritään edistä-
mään kaupungin sekä alueella kulloinkin toimivien varauksensaajien yhteistyönä
toteutettavalla yhteismarkkinoinnilla.

Yhteismarkkinointitoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kaupunkirakentamisnäytte-
lyt, alueen omien Internet–sivujen perustaminen sekä kaupungin ja varauksensaa-
jien yhteistyönä järjestettävät kohteiden esittelytilaisuudet. Kaupungin osalta
markkinointiin kuuluu alueen yleismarkkinointi ja varauksensaajien osalta kohde-
markkinointi.

Mahdollisista yhteismarkkinointitoimenpiteistä ja näistä aiheutuvien kustannusten
jakamisesta sovitaan kaupungin ja alueella kulloinkin toimivien varauksensaajien
kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

Varauksensaajat ovat kuitenkin kaupungin niin vaatiessa velvollisia kustannuksel-
laan laatimaan kortteleistaan LOD 3-4 tasoiset 3D-tuotemallit sekä korvauksetta
luovuttamaan po. mallit kaupungin näyttely-, markkinointi- ja viranomaiskäyttöön.

Lisäksi varauksensaajat ovat velvollisia pyydettäessä kustannuksellaan toimitta-
maan kaupungille kohteidensa tavanomaisen markkinointimateriaalin käytettäväk-
si edellä mainittuihin tarkoituksiin.

8. Ympäristötaide

Varauksensaaja on tietoinen, että Kruunuvuorenrannan alueella tonttien ja yleis-
ten alueiden rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota valaistussuunnitteluun
ja ympäristön viihtyvyyttä pyritään parantamaan muun muassa ympäristö- ja valo-
taiteen keinoin. Kaupunki on tilannut Kruunuvuorenrannan projektialueen valais-
tuksesta yleissuunnitelman, josta ilmeneviä periaatteita ja ohjeita tulee noudattaa
tonttien valaistuksissa.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
tontille ympäristötaidetta, jossa valaistuksella on tärkeä rooli. Varauksensaaja on
velvollinen käyttämään ympäristötaiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen noin 10
euroa/k-m² (+ alv, rakennuskustannusindeksi 1/2010). Rakennuskustannusindek-
sillä tarkoitetaan indeksisarjaa RI 2005 = 100, jolloin 1/2010 pisteluku on 113,50.
Edellä mainituin perustein määräytyvä summa osoittaa tavoitetason, josta voidaan
perustellusta syystä poiketa. Suunnitelman laadinnassa tulee käyttää valaistus-
suunnitteluun erikoistunutta suunnittelijaa.
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Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään ympäristötaiteen suunnitelmat ja
kustannusarviot aluetyöryhmän kokouksessa ennen rakennuslupakäsittelyä.

Varauksensaaja on tietoinen, että tontille toteutetun ympäristötaiteen ylläpito ja
huolto sekä niistä aiheutuvat kustannukset ovat tontin vuokralaisen / ostajan vas-
tuulla eikä vuokralaisella / ostajalla ole ilman kaupungin suostumusta oikeutta pur-
kaa tai muutoin poistaa taideteosta sen alkuperäiseltä paikalta.

Vuokralainen omistaa mainitut vuokra-alueelle toteutettavat ympäristö- ja valotai-
deteokset.

Ympäristötaiteen suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja huollon voi hoitaa yksin tai
yhteistyössä lähitonttien kanssa.

9. Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja katuvalaisimien

kiinnittäminen:

Varauksensaaja on vaadittaessa velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan varauksensaajan kohteeseen yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien jakokaappien syvennykset kaikkine rakenteineen Helen Sähköverkko Oy:n
antamien ohjeiden mukaisesti sekä korvauksetta sallimaan po. jakokaappien ra-
kentamisen, pitämisen, huoltamisen ja käyttämisen.

Varauksensaaja on lisäksi velvollinen kaupungin niin vaatiessa suunnittelemaan ja
toteuttamaan varauksen kohteeseen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat muun-
tamotilat Helen Sähköverkko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Muuntamoiden sijoittuminen tonteille tarkentuu alueen kunnallisteknisen suunnitte-
lun edetessä. Muuntamoiden sijoittuminen tonteille tarkentuu alueen kunnallistek-
nisen suunnittelun edetessä. Tällöin varauksensaaja on velvollinen erikseen so-
pimaan Helen Sähköverkko Oy:n kanssa muuntamotilan suunnittelusta, rakenta-
misesta, luovuttamisesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä kustannuksista tavanomai-
sesti noudatettavin ehdoin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen,
asian ratkaisee maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu.

10. Varauksen siirtäminen, muuttaminen ja voimassaolo

Varausta ei voida siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

Kaupungilla on oikeus varausaikana seuraamuksitta muuttaa varauksen kohteen
sijaintia esimerkiksi silloin, kun alueen puhdistaminen tai rakentaminen saattaa
johtaa kaupungin kannalta poikkeuksellisen korkeisiin kustannuksiin tai kun suun-
nittelualueen tai sen ympäristön toiminnallisuus, käytettävyys ja toteutettavuus sitä
edellyttää tai kun asemakaavan muutoksen laatiminen sitä muutoin edellyttää. Si-
jainnin muuttamisella tarkoitetaan myös varauksen kohteen pienentämistä tai laa-
jentamista.
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Samoin kaupungilla on oikeus varausaikana seuraa-muksitta muuttaa varauksen
kohteen varausehtoja esimerkiksi silloin, kun muutoksella voidaan saa-vuttaa esi-
merkiksi alueen tai sen ympäristön toiminnallisuuden, käytettävyyden, toteutetta-
vuuden tai kokonaisuuden kannalta parempi lopputulos.

Edellä mainitusta huolimatta varauksensaaja on muutoin velvollinen noudatta-
maan tämän varaus-päätöksen ehtoja, ellei kaupungin kanssa erikseen toisin so-
vita.

Varaus on voimassa varausajan edellyttäen, että varauksensaaja ei luovu varauk-
sesta ja että varauksensaaja noudattaa kaupunginhallituksen varauspäätöksen
sekä sen liitteiden ehtoja.

Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kes-
ken varausajan heti raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle. Samoin
kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varaus-
ajan heti raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksen-
saaja tai yksi tai useampi varauksensaajana olevan ryhmän tai yhteenliittymän jä-
senistä varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu ti-
lanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja tai varauksensaaja oleva ryh-
mä tai yhteenliittymä pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

Sama koskee tilannetta, jossa varausaikana ilmenee, että varauksensaaja tai yksi
tai useampi varauksensaajana olevan ryhmän tai yhteenliittymän jäsenistä laimin-
lyö/on laiminlyönyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten osakeyhtiö- tai/ja
kirjanpitolain velvoitteita, tai rekisteröintivelvoitteita, tai vero-, sosiaaliturva- ja elä-
kevakuutus- tai muiden vastaavien yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisen.

Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta harkintansa mukaan ot-
taen huomioon muun ohella sen, mitä tältä osin on edellä kohdassa 1.3. todettu.
Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää
olla jatkamatta varausta.

11. Muut ehdot:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan varauksen koh-
teen toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteenluonteisia asioita, rasitteita ja
yhteisjärjestelyjä koskevien sopimusten laadinnasta sekä tarvittaessa ja kaupun-
gin siihen suostumuksen antaessa niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin tavanomaisia luovu-
tusehtoja sekä kaupungin toimivaltaisen toimielimen tai viranhaltijan mahdollisesti
päättämä lisäehtoja.

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaantuneen maaperän ja poh-
javeden puhdistamisesta kaupungin maanluovutuksissa tavanomaisesti noudate-
tuin ehdoin.
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Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot harkintansa mukaan va-
rauksen kohteen luovutussopimuksiin.

Kaupunki ei vastaa tonttien toteuttamisen mahdollisesta viivästymisestä aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Varauksensaajalla ei ole varauspäätöksen perusteella oikeutta aloittaa rakennus-
eikä maanrakennustöitä varauksen kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä varausten kohteiden rakentamista koske-
vien velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että kaupunki päättää aikanaan varauk-
sen kohteen luovuttamisesta varauksensaajalle ja että varauksensaaja allekirjoit-
taa lopulliset luovutusasiakirjat.

12. Sitoumus:

Varauksensaajana sitoudumme noudattamaan edellä esitettyjä sekä kaupungin-
hallituksen / kaupunkiympäristölautakunnan varauspäätöksestä muutoin ilmeneviä
varausaluetta koskevia varausehtoja.

Varaus koskee tonttia / tontteja:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Paikka ja päivämäärä:

…………………………………………………………….

Varauksensaaja (toiminimi ja y-tunnus):

…………………………………….................................

Varauksensaajan allekirjoitus:

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

Nimenselvennys:

…………………………………………………………….
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Paikka ja päivämäärä:

…………………………………………………………….

Varauksensaaja (toiminimi ja y-tunnus):

…………………………………….................................

Varauksensaajan allekirjoitus:

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

Nimenselvennys:

…………………………………………………………….

Paikka ja päivämäärä:

…………………………………………………………….

Varauksensaaja (toiminimi ja y-tunnus):

…………………………………….................................

Varauksensaajan allekirjoitus:

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

Nimenselvennys:

…………………………………………………………….
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VAPAARAHOITTEISESSA OMISTUSASUNTOTUOTANNOSSA
NOUDATETTAVAT HITAS- JA HINTAKONTROLLOITUJA (PUOLIHITAS) ASUNTOJA
KOSKEVAT EHDOT

Nämä varausehdot koskevat kaikkia Hitas I-, Hitas II- ja hintakontrolloituja (puolihitas)
asuntoja, ellei jonkin ehdon kohdalla ole toisin mainittu ja ellei kysymys ole yhtiömuotoi-
sesta ryhmärakennuttamisesta. Tällöin on noudatettava omia ryhmärakennuttamista kos-
kevia Hitas II-varausehtoja.

1 Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa Helsingin kaupungin (jäl-
jempänä myös kaupungin) nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varattavalle
alueelle rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjestelyjä koskevat
suunnitelmat. Suunnitelmien on perustuttava kaupungin hyväksymiin lähiym-
päristön suunnitteluohjeisiin.

Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto.

2 Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asunto-osakeyhtiö.

Asunto-osakkeiden osakkeenomistajien tulee olla luonnollisia henkilöitä.

Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja jälleenmyynnin osalta.

Hitas I -ehtojen mukaan kaupungille on varattava tilaisuus tulla yhtiön perus-
tajaosakkaaksi tai merkitä haluamiinsa huoneistoihin oikeuttavat osakkeet.

3 Varattavaa aluetta hallitsemaan perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykselle on
saatava kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyminen eikä yhtiöjärjestystä
saa kaupunkiympäristölautakunnan suostumuksetta muuttaa.

Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja.

4 Yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä 1.1.2011 tai sen jälkeen valmistuneita yh-
tiötä koskevat joko Hitas I -ehdot tai Hitas II -ehdot. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa ehtojen pysyvyys varmistetaan maanvuokrasopimukseen sisällytettä-
vällä yhtiöjärjestyksen noudattamista koskevalla ehdolla ja sopimussakolla.

Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja.

5 Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä
esitettävä kaupunkiympäristölautakunnalle selvitys siitä, että yhtiön yhtiöjär-
jestykseen on sisällytetty joko Hitas I -ehdot tai Hitas II -ehdot.

Varauksessa, joka on tehty Hitas I -ehdoin, tulee lisäksi esittää selvitys siitä,
että Helsingin kaupunki on otettu yhtiön osakkaaksi.

Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja.

6 Varattavalle alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on sen lisäksi,
mitä rakennuslupa-asiakirjojen käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä
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etukäteen ennen rakennusluvan hakemista kaupunkiympäristön palvelut ja
luvat –palvelukokonaisuuden  asuntopalvelut-yksikön päällikön (jäljempänä
myös asuntopalvelut-yksikön päällikön tai asuntopalvelut-yksikön) hyväksyt-
täviksi.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava niitä Hitas-työryhmän hy-
väksymiä laatutasoa koskevia suunnitelmia, jotka ovat asuntojen hinnan
määrittelyn perusteena.

Tämän vuoksi rakennussuunnitelmille (laadulle) tulee saada Hitas-työryhmän
puoltava lausunto ja asuntopalvelut-yksikön päällikön hyväksyntä viimeistään
ennen rakennusluvan hakemista ja asuntojen markkinoinnin aloittamista.

7 Asuntojen myyntihinnoittelun tulee vastata hankkeen laatutasoa. Asuntojen
hintapuite (korkein sallittu keskimääräinen velaton myyntihinta, euroa/as-m²)
määräytyy kohteen hankinta-arvon (korkein sallittu velaton kokonaismyynti-
hinta, euroa) mukaan ja noudattaen tavanomaisia Hitas-työryhmän hyväksy-
miä Hitas-asuntojen myyntihinnan määrittelyperiaatteita sekä rakennussuun-
nitelmien käsittelyä koskevaa menettelyä.

Hyväksyttävän hinnan määrittelyn perusteena ovat ensisijaisesti urakkakilpai-
lun perusteella määräytyvät rakennuskustannukset. Mikäli kaupungin kanssa
erikseen on sovittu tai kaupunki on erikseen niin määrännyt, hyväksyttävän
hinnan määrittelyn perustana voivat olla myös vertailuaineistoon perustuva
sopimushinta tai rakennuskustannusten laskennallinen toteaminen tai hinta-
puite.

Urakkatarjouspyynnöt on toimitettava vähintään kolmelle urakoitsijalle, ellei
kaupunkiympäriöstön maankäyttö ja kaupunkirakenteen -
palvelukokonaisuuden tontit-yksikkö (jäljempänä myös tontit-yksikkö) toisin
määrää.

Tällöin mikäli kohde toteutetaan ilman avointa urakkakilpailua, eikä asunnoil-
le ole määrätty hintapuitetta, asuntojen hankinta-arvo määritetään puolueet-
toman ja kaupungin hyväksymän kustannuslaskijan tekemän rakennusosa-
arvion perusteella. Kustannuslaskelma tulee tehdä rakennuslupasuunnitel-
miin perustuen ja Hitas-työryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. Hankinta-
arvoon tulee tällöin sisällyttää kaikki po. asuntojen toteutuskustannukset, ku-
ten rakennuttaja-, suunnittelu- ja tonttikustannukset, rakentamis- ja takuuvai-
heen kustannukset sekä väestönsuojien, kunnallistekniikan ja autopaikkojen
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja liittymismaksut. Lisäksi hankinta-
arvoon tulee sisällyttää esimerkiksi asukkaiden yhteistilojen sekä muiden
vastaavien tilojen kustannukset.

Varauksensaaja vastaa rakennusosa-arvion teettämisestä aiheutuvista kus-
tannuksista.

Mikäli kaupunki ja varauksensaaja eivät pääse hankinta-arvosta yhteisym-
märrykseen, kaupunki teettää puolueettomalla kustannuslaskijalla vaihtoeh-
toisen rakennusosa-arvion, jonka perusteella hankinta-arvo määräytyy.
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Asuntojen hankinta-arvolle ja sen perusteella määräytyvälle hintapuitteelle tu-
lee saada Hitas-työryhmän puoltava lausunto ja asuntopalvelut-yksikön pääl-
likön hyväksyntä viimeistään ennen asuntojen markkinoinnin aloittamista ja
tontin pitkäaikaista vuokraamista.

 Rakennusliikkeet

Rakennusliikkeiden osalta asuntojen hankinta-arvo ja sen perusteella mää-
räytyvä hintapuite määritetään edellä mainituin tavoin rakennusosa-arvion
perusteella. Rakennusliikkeiden osalta noudatetaan muutoin edellä mainittuja
ehtoja.

 Hintakontrolloidut asunnot

Hintakontrolloitujen asuntojen osalta hankinta-arvo ja sen perusteella mää-
räytyvä hintapuite määritetään edellä mainituin tavoin vain asuntojen (asunto-
osakkeiden) ensimyynnin osalta.

Asuntojen ensimyynnin osalta hankinta-arvolle ja sen perusteella määräyty-
välle hintapuitteelle tulee saada Hitas-työryhmän puoltava lausunto ja asun-
topalvelut-yksikön päällikön hyväksyntä viimeistään ennen asuntojen markki-
noinnin aloittamista ja tontin pitkäaikaista vuokraamista.

Sen sijaan hintakontrolloitujen asuntojen (asunto-osakkeiden) jälleenmyyntiä
ei säännellä hinnan osalta, eikä miltään muiltakaan osin eikä perustettavan
asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisällytetä Hitas-sääntelyä koskevia
määräyksiä.

8 Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä
esitettävä asuntopalvelut-yksikön päällikölle rakennushankkeen kustannuk-
sista laskelma, josta tulee ilmetä asuntojen hintapuite ja Hitas-työryhmän
lausunto rakennushankkeen hankinta-arvosta.

9 Varauksensaaja on velvollinen arpomaan kaikki asunnot/ostajat Helsingin
kaupungin (asuntopalvelut-yksikön) kulloinkin voimassa olevan ohjeen ja sen
perusteella antamien määräysten mukaisesti.

Asuntojen arvonnassa tulee etusijalle asettaa sellaiset asunnontarvitsijat, jot-
ka itse tai joiden perheenjäsenet muuttavat asuntoihin asumaan. Perheasun-
noiksi suunnitellut asunnot tulee arvonnassa osoittaa ensisijaisesti lapsiper-
heille.

10 Kaupunginvaltuuston päätöksen 3.6.2009 (136 §) mukaan omistamisrajoituk-
sen valvonta koskee 1.1.2011 tai sen jälkeen valmistuvia Hitas-yhtiöitä.

 Varauksensaaja sitoutuu selvittämään uusien Hitas-osakkeiden (asuntojen)
myyjänä/luovuttajana hyvissä ajoin etukäteen ennen kutakin kaup-
paa/luovutusta ostajan/ostajatalouden/luovutuksensaajan aikaisemmat Hitas-
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osakkeiden omistukset asuntopalvelut-yksiköltä ja ostajalta/ostaja-
taloudelta/luovutuksensaajalta.

Asuntolautakunnan päätöksen 17.12.2015 (128 §) mukaan ostajan / ostajata-
louden / luovutuksensaajan on luovuttava kaikista aikaisemmista Hitas-
osakkeiden omistuksista. Samalla varauksensaaja on velvollinen huolehti-
maan, että kuhunkin Hitas-osakkeiden kauppakirjaan/luovutusasiakirjaan si-
sällytetään asuntopalvelut-yksikön edellyttämän mallin mukainen osta-
jan/ostajatalouden/luovutuksensaajan täydentämä ja allekirjoittama myyntieh-
to (lomake).

Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja.

11 Sitoumuksen toimittaminen

Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan vuokranantajalle (tontit-
yksikölle) ennen tontin lyhytaikaista vuokraamista rakennuttaja-
na/omatoimisena rakennuttajana toimivien perustajaosakkaiden allekirjoitta-
man:

1 Omistamisrajoituksen valvonta

Hitas-asuntojen omistamisrajoituksen valvontaa koskevan kaupungin edellyt-
tämän sitoumuksen asunto-osakkeiden kauppakirjoihin / luovutusasiakirjoihin
sisällytettävistä ehdoista,

2 Asunto-osakkeiden myynti kaupungille

Hitas I – ehdoin toteutettavan tuotannon osalta Helsingin kaupungille (raken-
nukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden tilapalvelut-yksikölle) tämän
valitseman huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeiden myyntiä koskevan
sitoumuksen; ja

3 Arvonta sekä hankinta-arvon ja suunnitelmien noudattaminen

asuntojen arvontaa sekä suunnitelmien ja hankinta-arvon noudattamista kos-
kevan kaupungin edellyttämän sitoumuksen.

Omistamisrajoituksen valvontaa koskeva ehto/sitoumus ei koske hintakont-
rolloituja asuntoja.

12 Tiedottaminen

Varauksensaajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kaikille osakkaiksi tulevil-
le tiedotetaan hinta- ja laatutason määräytymisperiaatteista ja maanvuokra-
sopimuksen ehdoista.

Samalla varauksensaaja sitoutuu tiedottamaan uusia asuntoja myytäessä tu-
leville ostajille asunto-osakkeiden kauppakirjaan/muuhun luovutusasiakirjaan
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ja tontin maanvuokrasopimukseen sisällytettävistä omistamisrajoituksen val-
vontaa koskevista ehdoista. Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja.

Mikäli varatulle alueelle tulevia rakennuksia ei rakenneta valtion tuen turvin,
asunto-osakeyhtiön tuleville osakkaille on varattava mahdollisuus valita aina-
kin yksi jäsen yhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen.

13 Kaikista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppakirjois-
ta/luovutusasiakirjoista on lähetettävä jäljennös asuntopalvelut-yksikölle kah-
den (2) kuukauden kuluessa kaupasta/luovutuksesta.

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen toimittamaan asuntopalvelut-yksikölle
myynnin valvontaa varten hyväksyttyyn hankinta-arvoon perustuvan myynti-
hintaluettelon ja yhtiöjärjestyksen ennen ennakkomarkkinoinnin aloittamista
sekä muuttokirjeen (tiedon kohteen valmistumisesta).

14 Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon varatun kohteen maanvuokraan ei
myönnetä alennusta, vaikka kohde olisi haettu valtion arava- tai korkotukikel-
poiseksi.

Maanvuokraan myönnettävät alennukset ovat mahdollisia vain kaupungin
valtion lainoittamaan tai korkotukemaan tuotantoon varaamissa kohteissa.

15 Hitas-yhtiöiden osalta noudatetaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimassa
olevia Hitas-järjestelmää koskevia päätöksiä.

Hitas-sääntelyä koskevat ehdot ovat voimassa 30 vuotta yhtiön viimeisen ra-
kennusvaiheen valmistumisesta. Mainitun vaiheen valmistumispäivänä pide-
tään rakennuttajan asuntopalvelut-yksikölle ilmoittamaa muuttopäivää. Muut-
topäivän tulee olla sama rakennusvaiheen kaikkien huoneistojen osalta.
Valmistumispäivänä pidetään toissijaisesti ajankohtaa, jolloin kaupunkiympä-
ristön rakennusvalvontapalvelut on hyväksynyt rakennusvaiheen käyttöön
otettavaksi.

Tämä ehto ei koske hintakontrolloituja asuntoja.



HELSINGIN KAUPUNKI
KIINTEISTÖVIRASTO
Tonttiosasto

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

Käyntiosoite / Besöksadress
Maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit –palvelu / Tomter och
utveckling av markegendomen
Sörnäistenkatu 1 /
Sörnäsgatan 1

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

Kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT
PUUT

1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien
massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja sekä
esitetään tarvittavat yhteyshenkilöt. Lisäksi on täsmennetty
pilaantuneisiin maihin liittyviä käytäntöjä. Edelleen ohjeessa
annetaan tontin varauksensaajalle (hankkeen toteuttajalle) tietoa
tontilla ja yleisillä alueilla mahdollisesti oleviin kunnallisteknisiin
johtoihin ym. liittyen.

Ohjetta voi käyttää esimerkiksi liitteenä maanrakennuksen
urakka-asiakirjoissa ja tarjouspyynnöissä.

Tontinvarauspäätös ei oikeuta hankkeen toteuttajaa suorittamaan
tontilla maanrakennus- tai muita rakentamistoimenpiteitä. Näistä
tulee sopia kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden
kehittäminen ja tontit -palvelun kanssa ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Katu- ja muilla yleisillä alueilla suoritettaville
maankaivu- ja ym. toimenpiteille tulee hankkia lupa etukäteen
kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja valvonta
yksikköön (https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
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
niiden oikeellisuudesta. Mikäli maa- tai kiviaineksille ei ole
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
yhteydessä laadittava selvitys kaivu-, rakennus- ja purkujätteen
käsittelystä sähköpostitse Mikko Suomiselle
(mikko.suominen@hel.fi) ja Markku Nevalaiselle
(markku.nevalainen@hel.fi) ennen kaivutöiden aloittamista.

Edellä mainittujen asioiden osalta tulee olla yhteydessä:
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- kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen, puh. 09 310
39232 tai 050 380 1002

- Stara, ympäristöinsinööri Markku Nevalainen, puh. 09 310
39242 tai 050 560 9142

3. Pilaantunut maa-aines

Kaupunki teettää harkintansa mukaan luovutettavien tonttien
maaperän pilaantuneisuusselvitykset ennen alueen vuokraamista.

Jos alue on pilaantunut, tontin kunnostamisesta sovitaan
tapauskohtaisesti vuokraehdoissa. Kunnostaminen tehdään
yleensä rakentamisen yhteydessä. Maanrakennustyön
aloittamisajankohta tulee ilmoittaa maaomaisuuden kehittäminen
ja tontit -palveluun vähintään kahta viikkoa ennen töiden
aloittamista.

Mikäli varauksensaaja tai vuokralainen epäilee puhtaaksi oletetun
tontin maaperän olevan pilaantunut, tämän tulee ottaa ennen
töihin ryhtymistä yhteyttä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
-palvelun asiantuntijoihin.

Kaupunki maksaa maaperän pilaantumisesta aiheutuvat
tavanomaiseen rakentamiseen nähden ylimääräiset
kustannukset. Pois kaivettava maa luokitellaan pilaantuneeksi,
kun maassa olevien haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat
ohjearvot. Kustannukset korvataan ainoastaan siinä tapauksessa,
että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun kanssa ennen
niiden toteuttamista. Ylimääräisinä kuluina ei pidetä maaperän
puhdistamisesta aiheutuvaa töiden hidastumista.

Maaperään liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä
kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palveluun:

- ympäristöinsinööri Tuuli Aalto, puh. 09 310 21358 tai 040 661
5415



HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

TOIMINTAOHJE KAUPUNGIN
TONTTIEN RAKENNUTTAJILLE

25.5.2018

3 (5)

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

Käyntiosoite / Besöksadress
Maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit –palvelu / Tomter och
utveckling av markegendomen
Sörnäistenkatu 1 /
Sörnäsgatan 1

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

Kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

- ympäristösuunnittelija Johanna Hytönen, puh. 09 310 36414
tai 050 587 2930

- johtava ympäristöasiantuntija Kati Valkama, puh. 09 310
36573 tai 040 671 7382

- tiimipäällikkö Satu Järvinen, puh. 09 310 39225 tai 050 380
1015

4. Jätettä sisältävät maa-ainekset ja maanalaiset vanhat rakenteet

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan
uudisrakentamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella
tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut
jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät,
asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

Mikäli niiden poistamisesta arvioidaan aiheutuvan
rakentamishankkeen kokonaisuus huomioon ottaen erityisen
merkittäviä kustannuksia, kustannusten jakamisesta
vuokranantajan ja vuokralaisen välillä voidaan neuvotella
kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelun kanssa edellyttäen, että tämä tapahtuu ennen
toimenpiteeseen ryhtymistä. Muuten vuokralainen vastaa
kaikista mainituista kustannuksista.

Vuokranantaja ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista,
joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua rakenteiden,
jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

Jos vuokra-alueelta löytyy merkittäviä määriä jätteitä, tulee
vuokralaisen olla yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluun:

- vuokrauksen valmistelija

- kohdassa 3. mainitut henkilöt

5. Kaadettavat puut Vuokralainen on velvollinen lunastamaan rakennustyön
yhteydessä kaadettavat puut tai toimittamaan ne Staran
osoittamaan paikkaan. Kaadettavien puiden lunastuksesta tai
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kuljetuksesta sovitaan Staran suorittamassa
puustokatselmuksessa.

Rakennettavilta tonteilta kaadettavista puista tulee olla hyvissä
ajoin yhteydessä Staraan:

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

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

6. Tontilla ja yleisillä alueilla olevat kunnallistekniset johdot, laitteet ja rakenteet

Hankkeen toteuttajan tulee hankesuunnittelun alkuvaiheessa
selvittää kaupunkiympäristön toimialan
kaupunkimittauspalvelusta, sijaitseeko tontilla mahdollisesti
käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, laitteita tai muita
rakenteita. Hankkeen toteuttajan tulee samalla selvittää tontin
läheisyydessä katu- tai muilla yleisillä alueilla olevien
kunnallisteknisten johtojen, laitteiden ja muiden rakenteiden
sijainti.

Mikäli tontilla on kunnallisteknisiä johtoja ym., hankkeen
toteuttajan tulee olla viipymättä yhteydessä kaupunkiympäristön
toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluun
johtosiirtotarpeen selvittämiseksi ja mahdollisesti vaadittavista
johtosiirroista sopimiseksi.

Mikäli hankkeen toteuttaminen voi vaikuttaa myös katu- tai muilla
yleisillä alueilla oleviin kunnallisteknisiin johtoihin ym., hankkeen
toteuttajan tulee selvittää kaupunkimittauspalvelusta näiden
johtojen ym. omistajat sekä sopia omistajien kanssa kaikista
mahdollisesti vaadittavista luvista, väliaikaisjärjestelyistä tai
muista toimenpiteistä hyvissä ajoin ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

Hankkeen toteuttajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonttinsa siten,
etteivät tontille jäävät tai tontin läheisyydessä katu- tai muilla
yleisillä alueilla olevat kunnallistekniset johdot ym. rakentamisen
johdosta vahingoitu. Hankkeen toteuttajan velvollisuuksiin kuuluu
sisällyttää tarvittavat maininnat tontin rakentamista koskeviin
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urakka-asiakirjoihin sekä antaa rakennustoimenpiteitä
suorittavalle riittävät tiedot ja ohjeet vahinkojen välttämiseksi.

Johtotietojen selvittämiseksi ota yhteyttä kaupunkiympäristön
toimialan kaupunkimittauspalvelun johtotietopalveluun:

- johtotietopalvelun hoitaja Minna Lindman, puh. 09 310 31988
- johtotietopalvelun hoitaja Ari Pollari, puh. 09 310 31989
- johtotietopalvelun hoitaja Markus Pölkki, puh. 09 310 31900

Kaupunkiympäristön toimialalla maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelussa asiaa hoitaa:

- tiimipäällikkö Satu Järvinen, puh. 09 310 39225 tai 050 380
1015

- tekninen asiantuntija Merja Mäkipää, puh. 09 310 36453

Helsingin kaupunki ei vastaa mistään hankkeen toteuttajalle eikä
kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä
kustannuksista, mikäli tonttia ei ole pystytty saattamaan
rakentamiskelpoiseksi hankkeen toteuttajan edellyttämässä
aikataulussa.
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