
Liite 2 

Varausehdot 

1. Varauksensaajana on NREP Oy (y-tunnus 2110745-6) 

2. Varaus on voimassa 31.12.2023 asti 

3. Varauksensaajan tulee noudattaa Lapinlahden sairaala-alueen konseptikilpailun kilpailuohjelmaa, 

alueen suunnitteluperiaatteita, kilpailuehdotusta ’Lapinlahden kevät’ ja 10.6.2020 päivättyä 

kilpailuehdotusta täydentävää esitystä sekä kilpailun arviointiryhmän antamia 

jatkosuunnitteluohjeita. 

4. Kaupunki käynnistää varauksen perusteella alueen kaavoituksen varauksensaajan hakemuksen 

saatuaan. 

5. Varauksensaajan tulee varausaikana yhteistyössä kaupungin kanssa tutkia kilpailuehdotuksen 

mukaisen hotellihankkeen sijoittumista siten, että hankkeen vaikutuksen puistoalueen laajuuteen 

minimoidaan. 

6. Kaupunki ja NREP Oy neuvottelevat varausaikana yhteisyrityksen perustamisesta, jolloin 

lähtökohtana pidetään muun ohella, että 

a. yhteisyritykseen perustuva toimintamalli ei oikeuta `Lapinlahden kevät` ehdotuksesta 

ilmenevien laadullisten ja toiminallisten ansioiden heikennyksiin,  

b. apporttina luovutettava omaisuus (kaupungin omistamat sairaala-alueen vanhat 

rakennukset) muodostavat lähtökohtaisesti valtaosan kaupungin sijoituksesta, 

c. yhteisyrityksellä on täysi vastuu vanhojen sairaalarakennusten kunnostamisesta ja 

ylläpidosta 

d. kaupunki päättää yhteisyritykseen osallistumisesta vapaan harkintansa mukaan erikseen 

e. yhteisyrityksen osakassopimus ja esisopimus hankkeen toteuttamisesta ja tonttien 

luovuttamisesta on tarkoitus tuoda päätöksentekoon samanaikaisesti. 

Osapuolten tavoitteena on, että sairaala-alueen vanhat rakennukset siirtyvät yhteisyritykselle ja 

että niille osoitettavien tonttien maanvuokrasopimukset allekirjoitetaan viipymättä sen jälkeen, 

kun hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaavanmuutos on tullut voimaan ja hankkeen 

muut edellytykset (ml. lainvoimaiset rakennusluvat) ovat olemassa.  

7. Varauksensaaja on tietoinen, ettei tämä varaus vielä mahdollista tonttien luovuttamista. Kaupunki 

ja varauksensaaja sopivat varausaikana kilpailuehdotuksen mukaisten uudisrakennusten tonttien 

luovuttamisesta esisopimuksella kohdan 6 e mukaisesti. 

8. Varauksensaaja on tietoinen, että tulevat järjestelyt ja luovutukset tullaan tekemään 

markkinaehtoisesti ottaen huomioon kiellettyä valtiontukea koskevat säännökset. 

9. Varauksensaaja on tietoinen alueella voimassa olevista vuokrasopimuksista ja siitä, että 

kilpailuehdotuksen toteuttaminen saattaa edellyttää erillisiä päätöksiä vuokrasopimusten 

muuttamisesta. 

10. Selvyyden vuoksi todetaan, että NREP Oy:llä on oikeus osoittaa yhteisyritystä koskevan 

osakassopimuksen osapuoleksi hallinnoimansa rahaston suomalainen tytäryhtiö. Tämä siirto-oikeus 

koskee myös uudisrakennusten tonttien osalta varausaikana laadittavaa esisopimusta. 

Yleiset tontinvarauksia koskevat ehdot: 

1. Varauksensaajan yleiset velvollisuudet 

 

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristönsuojelua, 

työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muista vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 



Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja 

taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä 

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 yleisiä ja 

erityisiä varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita. 

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudattamaan varauspäätöksessä 

varauksensaajalle asetettuja varausehtoja. 

2. Suunnitteluvelvollisuus 

Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan varausalueelle 

idea/viite/maankäyttösuunnitelmat ilman aiheetonta viivytystä. Varauksensaaja sitoutuu osaltaan 

edistämään varausalueen suunnittelua ja asemakaavoitusta aktiivisesti. 

Varauksensaaja sitoutuu suunnittelemaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen ja kunkin 

varausalueelle toteutettavan rakennuksen tämän varauspäätöksen ehtojen mukaisesti.  

Varausalue ja tulevat rakennukset on suunniteltava siten, ettei niiden toteuttamisesta, käytöstä, 

ylläpidosta, korjaamisesta, eikä uudistamisesta aiheudu vahinkoa, haittaa, eikä vaaraa varausalueen 

alapuolella, eikä sen ympäristössä mahdollisesti sijaitseville tai sinne asemakaavassa tai muutoin 

toteutettaviksi osoitetuille rakennuksille, rakenteille, maanalaisille tiloille, yleisille alueille, johdoille, 

putkille ja vastaaville eikä niiden tavanomaiselle käytölle. 

2.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakentamiskelpoisuus 

Varausalueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin alueellisten yhteistyö- ja 

koordinointiryhmien kanssa. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sovittamaan yhteen 

varausaluetta koskevat suunnitelmat yleisten alueiden sekä muiden varausaluetta ympäröivien 

kiinteistöjen kanssa niin, ettei varausalueen toteuttamisesta aiheudu tarpeetonta haittaa muille 

kiinteistöille tai yleisille alueille. 

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että varausalueen toteuttamiseen ja sen aikatauluun saattaa 

merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen sekä lähialueen kortteleiden ja muiden 

varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen. 

Varausalueen ulkopuoliset kadut, puistot ja kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin ja muiden niiden 

toteuttamisesta vastaavien tahojen päättämän aikataulun mukaisesti. Tämän vuoksi varauksensaaja on 

velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen rakentamisen aloittamista varmistamaan kadun ja muiden 

yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat ja toteutusaikataulun sekä 

varausalueen rakentamiskelpoisuuden näistä vastaavilta tahoilta. 

3.  Pohjatutkimusten suorittaminen 

 

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 varten. 

Varauksensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.  



Varauksensaajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen maaperätutkimuksen suorittamista 

kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden maaomaisuuden 

kehittäminen ja tontit -palvelulle tutkimuksen tekemisestä. Tontit -palvelu antaa tarvittaessa 

maaperätutkimusten 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. 

Varauksensaaja on velvollinen ennallistamaan alueen tutkimuksia edeltävään kuntoon kustannuksellaan. 

4.  Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskuntatekniset laitteet tai vastaavat  

 

Varausalueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä, laitteita 

tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaappeja, muuntamoita tai liikenteen ohjauslaitteita.  

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään vuokra-alueen johtotiedot ja 

tiedot alueella mahdollisesti sijaitsevista yhdyskuntateknisistä laitteista tai vastaavista. 

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen, 

viemäreiden, laitteiden ja vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen sekä 

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

johtosiirtojen sekä rakenteiden ja/tai laitteiden tai vastaavien siirtojen ehdot määrittelee niiden 

omistaja. Siirtojen kustannuksista sovitaan erikseen. 

5. 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 edellyttäen, 

etteivät nämä estä eivätkä rajoita varausalueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista 

toteuttamista eivätkä käyttöä.  

6. Varauksensaajan vastuu maaperästä 

 

Varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että varausalue ei varauksensaajan toimesta tai 

muutoin pilaannu.  

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.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että vastuu maaperästä on voimassa varausaikana siltä osin kuin 

varauksensaaja suorittaa varausalueella edellä kohdan 3 mukaisia tutkimuksia. 

7. Vastuuvapauslausekkeet  

 

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan hankkeen suunnittelun tai pohjatutkimusten suorittamisen 

mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista. 



Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, 

haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hanke viivästyy esimerkiksi varausaluetta 

ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen 

viivästymisen, varausalueella sijaitsevien käytössä olevien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, 

laitteiden tai muiden vastaavien rakenteiden siirtojen, varausalueella tai sen maaperässä olevien 

rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisen tai maaperän puhdistamisen johdosta tai 

mikäli varausaluetta ei muista syistä saada rakennuskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen 

edellyttämässä aikataulussa taikka varauksensaaja joutuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen 

johdosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta. 

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, 

kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että 

varauksensaajan hanketta koskevat luvat tai muut päätökset oikaisuvaatimuksen, ylemmän toimielimen 

tai valituksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai lainvoimaistuminen 

viivästyy. 

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 edellytyksenä olevista 

maanvuokrasopimuksen muutoksista tai varausalueiden vuokrasopimuksen ehdoista. Kaupunki ei 

myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheutuvista kustannuksista 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 hanke viivästyy varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten 

alueiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai jos hankkeen toteutumisen edellyttämä asemakaava tai 

asemakaavan muutos ei tule voimaan tai aluetta ei muista syistä saada rakentamiskelpoiseksi 

varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai mikäli varauksensaaja joutuu 

viivästymisen johdosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta. 

 

 

 


