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LÄNSISATAMAN JÄTKÄSAAREN ALUEELLA NOUDATETTAVAT
LISÄEHDOT (23.11.2021)

1. YLEISET EHDOT

1.1. Määritelmät:

Jäljempänä varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin
myös hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä/
yhtiöitä.

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

Jäljempänä Jätkäsaarella ja Jätkäsaaren alueella tarkoitetaan
Jätkäsaaren ns. Melkinlaiturin asemakaavan muutoksen nro 12500
sekä laajemminkin koko Jätkäsaaren aluerakentamisprojektin
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 viranomaismääräyksiä
ja ohjeita sekä lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, että
rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa
muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentamiselle ja käytölle.

1.3. Kehittyvä Kerrostalo –hankkeet:

Mikäli varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyvä Kerrostalo
–hanke, varauksensaaja 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
varauspäätöksen voimaantulosta ilmoittamaan maaomaisuuden
kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikölle sekä kaupunginkanslian
Länsisataman aluerakentamisprojektille varauksen
kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alustavan
hankesuunnitelman.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymättä ilmoittamaan
edellä mainituille tahoille mahdollisista merkittävistä
hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun muutoksista.
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Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa
varausajan kuluessa. 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. määräaikoihin pidennystä.

Kaupunki ilmoittaa, että perusteltuna syynä pidetään vain
varauksensaajasta riippumatonta syytä, kuten esimerkiksi
asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtyä valitusta, hankkeen
toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muutosta
tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen viivästymistä.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan
ja koordinoidaan Helsingin kaupungin kaupunginkanslian
määräämin väliajoin järjestettävissä projektikokouksissa.
Varauksensaaja nimeää organisaatiostaan
yhdyshenkilön, joka osallistuu 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 putkikeräysjärjestelmällä, ellei kaupunki toisin
määrää.

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

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

Ellei Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy toisin määrää, varauksensaaja
on velvollinen tekemään hankkeensa osalta
putkikeräysjärjestelmän toteuttamista koskevan suunnittelu-
ja toteutussopimuksen viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa
varauksen kohteen lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-ajan
alkamisesta lukien.



Ellei Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy toisin määrää, varauksensaaja
on velvollinen allekirjoittamaan jäteyhtiön kanssa merkintäsopimuksen,
merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelujen mukaisesti jäteyhtiön
osakkeita ja suorittamaan osakkeiden merkintähinnat jäteyhtiölle
viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa varauksen kohteen
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Varauksensaaja
on velvollinen kaupungin niin vaatiessa suorittamaan merkintämaksun
tai osan siitä ennen varauksen kohteen pitkäaikaista vuokraamista,
mikäli jätteiden putkikeräysjärjestelmän rahoittaminen sitä painavista
syistä edellyttää. Tällöin asian yksityiskohdista sovitaan tarkemmin
erikseen.

Ellei Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy toisin määrää, varauksensaaja
on velvollinen allekirjoittamaan jäteyhtiön kanssa käyttösopimuksen
ennen varauksen kohteeseen toteutettavien rakennusten
viranomaisten toimesta tapahtuvaa käyttöönotettavaksi hyväksymistä.

Jäteyhtiö toteuttaa jäteaseman ja järjestelmän edellyttämän
runkoverkon katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sekä
hankkii järjestelmän keskusyksiköt ja muut vastaavat. Lisäksi
jäteyhtiö toteuttaa putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaiset
järjestelmän osat (kuten kiinteistöputki ja syöttöasemat)
varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja tämän määräämällä on oikeus
määrätä varauksen kohdetta palvelevien jätteidenkeräyspisteiden
tarkoituksenmukaisesta määrästä ja sijoittelusta.
Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alueellisen
jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamisen ja
käytön edellyttämien putkien, johtojen, keräyspisteiden ja
laitteiden rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen,
korjaamisen, uudistamisen tai kehittämisen varauksen
kohteessa. Edelleen varauksensaaja 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), jätehuolto
järjestetään kaupungin määräämällä tavalla.

Mikäli järjestelmä ei ole valmistunut rakennusten käyttöönottoon
mennessä, varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan
kustannuksellaan varauksen kohteen jätehuollosta
väliaikaisesti perinteisin jätehuollon menetelmin. Helsingin
kaupunki ja jäteyhtiö eivät vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

2.2. Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan
varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikkasuunnitelman
kaupungin hyväksymän Jätkäsaaren alueellisen
logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjeiden
mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin



kaupungin hyväksyttäväksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistä.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan em.
logistiikkasuunnitelmia. Varauksensaaja on edelleen velvollinen
noudattamaan kaupungin tai tämän edustajan (logistiikkaoperaattori)
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. logistiikkasuunnitelmia tai sitä, mitä niiden perusteella
on määrätty eikä varauksensaaja viipymättä siihen
kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kaupungilla
tai tämän edustajalla on oikeus tehdä tai teettää laiminlyönnin
korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet parhaaksi
katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutuvat
kustannukset täysimääräisenä varauksensaajalta.

2.3. Alueellinen yhteismarkkinointi:

Jätkäsaaren alueen kehittämistä ja rakentamista edistetään
kaupungin sekä alueella kulloinkin toimivien varauksensaajien
yhteistyönä toteutettavalla yhteismarkkinoinnilla.

Kaupunki osoittaa näyttelytilat Jätkäsaaren alueelle toteutettavien
hankkeiden esittelyä ja yhteismarkkinointia varten.
Kaupunki perustaa Jätkäsaaren Internet-sivuston harkintansa
mukaan.

Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen tuomaan
esille ja markkinoimaan varauksen kohdettaan em. näyttelytiloissa,
mahdollisesti perustettavilla Jätkäsaaren Internet-sivustoilla sekä
kaupungin mahdollisesti järjestämässä kaupunkirakentamisnäyttelyssä.
Esittely- ja markkinointiaineisto koostuu mm. hankkeen yleis-
kuvauksesta, havainnekuvista, muusta tavanomaisena pidettävästä
esittely- ja markkinointiaineistosta sekä hanketta kuvaavasta
pienoismallista.

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

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

Varauksensaajalla on oikeus ilman kaupungin erillistä
suostumusta käyttää kaupungin omistamaa Jätkäsaaren



”Hyvä Jätkä” -markkinointitunnusta kohteensa tavanomaisena
pidettävässä markkinoinnissa.

Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen
suorittamaan näyttelytilojen järjestämisestä kaupungille korvauksen.
Korvaus maksetaan kertasuorituksena kaupungin esittämän laskun
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 päättää 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 vaatiessa korvauksetta
sallimaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien muuntamotilojen
sijoittamisen varauksen kohteeseen. Muuntamotila sijoitetaan
ensisijaisesti 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 noudatettavin ehdoin. Mikäli osapuolet eivät pääse
asiassa sopimukseen, asian ratkaisee maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelu.

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

Kaupungin niin vaatiessa varauksensaaja on velvollinen
kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen kadulle
avautuvan ovellisen tilan yhdyskuntateknisen huollon jakokaappeja
varten kaikkine rakenteineen kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.
Tilan tulee olla vähintään 1,2 metriä syvä, 2,5 metriä leveä ja 2,2 metriä
korkea. Tilassa ei saa olla alapohjaa, ja sen tulee mahdollistaa
putkivedot vähintään 1 metri katupinnan alapuolelta.

Kaupungin niin vaatiessa varauksensaaja on velvollinen
kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen myös



katuvalaistuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien riippurakenteiden
edellyttämät upotetut johtovaraukset ja tartunnat katu- ja julkisivuilla
sekä muut vastaavat mahdollisesti yleistä tarvetta palvelevat
yhdyskuntatekniset laitteet ja rakenteet ym. talonrakentamisen
yhteydessä. Suunnittelussa ja toteutuksessa on tällöin noudatettava
näiden tilojen ja rakenteiden ym. tulevien käyttäjien antamia ohjeita
sekä määräyksiä. Sähkönjakelua palvelevat jakokaappi- ja
muuntamotilat on toteutettava Helen Sähköverkko Oy:n antamien
ohjeiden mukaisesti.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen korvauksetta sallimaan edellä
mainittujen jakokaappien, katuvalaistuksen ja raitiovaunujen
sähkönjohtimien riippurakenteiden edellyttämien  upotettujen
johtovarauksien ja tartuntojen sekä muiden vastaavien
kunnallisteknisten johtojen, laitteiden, laitteistojen ja kiinnikkeiden tai
vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen,
korjaamisen ja uudistamisen varauksen kohteessa ja sille
toteutettavissa rakennuksissa sekä huomioimaan tämän mainittujen
tilojen suunnittelussa. Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen
sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kolmannelle.

Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista
varauksensaajalle mahdollisesti 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 varausalueensa suunnittelun ja rakentamisen
ympäröivien kiinteistöjen sekä yleisten alueiden
rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentamisesta
aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistöjen eikä
yleisten alueiden rakentamiselle.

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään ja varmistamaan
kadun sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat
ja toteutusaikataulun näistä vastaavilta tahoilta.

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

2.6. Autopaikkojen järjestäminen korttelissa 20083



Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen
kustannuksellaan sijoittamaan varauksen kohdetta palvelevat
asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämät velvoiteautopaikat
lopputilanteessa kortteliin 20077 Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n toimesta
rakennettavaan pysäköintitaloon. Autopaikat toteutetaan
nimeämättöminä. Jätkäsaaren pysäköinti Oy:llä on oikeus määrätä
tarkoista tonttikohtaisista autopaikkamääristä.

Varauksensaaja on velvollinen ryhtymään kaupungin toimesta
perustetun alueellisen pysäköintiyhtiön (Jätkäsaaren pysäköinti Oy)
osakkaaksi kaupungin ja yhtiön toimesta vahvistettujen periaatteiden
sekä ehtojen mukaisesti. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei
kaupunki toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen tekemään kaikki pysäköintiyhtiöön
liittymiseksi tarvittavat osakemerkintä-, käyttö- ja muut mahdolliset
sopimukset sekä maksamaan osakemerkintämaksut pysäköintiyhtiön
määräämänä ajankohtana.

Kaupunki ja Jätkäsaaren pysäköinti Oy eivät vastaa mistään
varauksensaajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista, haitoista tai kustannuksista, mikäli kaikkia varauksen
kohteen velvoiteautopaikkoja ei vastaisuudessa voida sijoittaa
mainittuun pysäköintitaloon tai pysäköintitalo ja sinne sijoittuvat
autopaikat eivät ole käyttöönotettavissa varauksensaajan hankkeen
valmistumisen edellyttämässä aikataulussa. Varauksensaaja on
tietoinen ja hyväksyy sen, että kortteliin 20077 toteutettava
pysäköintitalo ei välttämättä ole valmistunut varauksensaajan
hankkeen valmistumiseen mennessä, ja että tästä syystä tontille
(varauksen kohteelle) on järjestettävä väliaikaiset autopaikat
varauksensaajan kustannuksella toisaalta. Mainittu pysäköintitalo
toteutetaan Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n päättämässä aikataulussa.

Varauksensaaja vastaa kaikista varauksen kohteen velvoite-
autopaikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä
vaadittavien väliaikaisten autopaikkojen järjestämisestä aiheutuvista
kustannuksista. Ellei kaupunki tai Jätkäsaaren pysäköinti Oy toisin
määrää, varauksen kohteen väliaikaiset autopaikat tullaan ensisijaisesti
järjestämään joko tontille 20068/1 ja/tai tontille 20831/1 toteutetusta
maanpäällisestä pysäköintitalosta Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n
määräämin ehdoin. Mikäli mainituissa pysäköintitaloissa ei ole tilaa,
järjestetään väliaikaiset autopaikat varauksensaajan kustannuksella
muualta. Edellä sanotusta poiketen varauksen kohdetta palvelevat
väliaikaiset le-paikat järjestetään kaupungin ja/tai Jätkäsaaren
pysäköinti Oy:n määräämältä alueelta varauksensaajan
kustannuksella.

Autopaikkojen järjestäminen korttelissa 20079

Ellei kaupunki toisin määrää, asuinkerrostalotonttien (AK) 20079/1-3
varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan sijoittamaan
varauksen kohdetta palvelevat asemakaavan ja rakennusluvan



edellyttämät velvoiteautopaikat korttelin 20079 alueelle asemakaavan
ja sen määräysten mukaisesti rakennettavaan maanalaiseen
pysäköintilaitokseen. Mainittu pysäköintilaitos tulee suunnitella
rakennusteknisesti yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena
kiinteistörajoista riippumatta. Ellei kaupunki toisin määrää, ajo- ja
kulkuyhteys po. pysäköintilaitokseen tulee järjestää Kiribatinkadulta
tontille 20079/1 toteutettavan ajoluiskan kautta.

Tonttien 20079/1-3 varauksensaajat ovat velvollisia keskenään
sopimaan pysäköintilaitoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä
keskeisistä periaatteista ja kustannusten jakamisesta. Edelleen tonttien
20079/1-3 varauksensaajat ovat velvollisia keskenään yhteen
sovittamaan ja koordinoimaan hankkeidensa suunnittelun ja
toteuttamisen siten, ettei hankkeiden toteuttamisesta aiheudu toiselle
osapuolelle aiheetonta haittaa taikka vahinkoa.

Varauksensaajat ovat edelleen velvollisia keskenään sopimaan kaikista
pysäköintilaitoksen toteuttamiseen ja käyttöön liittyvistä rasitteista ja
yhteisjärjestelyistä sekä esittämään mainitun sopimuksen/sopimukset
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit palvelun tontit -yksikön
hyväksyttäväksi. Osapuolilla ei ole oikeutta periä rasitteista ja
rasiteluonteisista oikeuksista puolin eikä toisin mitään korvausta,
elleivät osapuolet keskenään toisin sovi.

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan kaikista
hankkeidensa asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämien
velvoiteautopaikkojen järjestämisestä. Varauksensaajat
vastaavat kustannuksellaan myös mahdollisesti vaadittavan
väliaikaisen pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvista
kustannuksista. Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan
pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvista haitoista, vahingoista,
kustannuksista tai velvollisuuksista.

2.7. Väestönsuojapaikkojen järjestäminen

Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen
kustannuksellaan sijoittamaan viranomaismääräysten edellyttämät
väestönsuojatilat varauksen kohteeseen rakennettaviin väestönsuojiin.

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan väestönsuojapaikkojen
järjestämisestä johtuvista haitoista, vahingoista, kustannuksista tai
velvollisuuksista.

2.8. Alueellinen lajitteluhuone

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin tai Jätkäsaaren
jätteen putkikeräys Oy:n vaatimuksesta sekä sen antamien
ohjeiden mukaisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksen
kohteeseen rakennuksen katutasoon sijoittuvan Jätkäsaaren asuin- ja
muita kiinteistöjä palvelevan alueellisen lajitteluhuoneen.

Mikäli varauksensaajan ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys
Oy:n välillä ei toisin sovita, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys
Oy vuokraa po. tilan omakustannusperiaatteen mukaisesti
määräytyvään vuokraan sekä muutoin yhdessä sovittavin
ehdoin. Mikäli varauksensaaja ja mainittu yhtiö eivät pääse



asiasta sopimukseen, kaupungilla on oikeus määrätä
vuokrasta ja vuokrauksen ehdoista.

2.9. Työmaan siistinä pitäminen

Varauksensaaja on velvollinen työmaan järjestämisessä ja varauksen
kohteen rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin
asettamat kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset.

Varauksensaajalla ei ole oikeutta aloittaa maanrakennus- tai
rakennustöitä varauksen kohteessa 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 tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset 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.

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 kaupungin
liikennelaitoksen kanssa.

3.0. Maaperän puhdistaminen kortteleissa 20079 ja 20083

Kaupunki ilmoittaa, että Melkinlaiturin tonttien maaperä on pilaantunut.
Alue kunnostetaan Helsingin ympäristöpalveluiden antaman päätöksen
129 § / 29.6.2018 mukaisesti tonttien rakentamisen yhteydessä.

Kaupunki vastaa puhdistamisen suunnittelusta, tutkimuksista ja
ympäristöteknisestä valvonnasta. Varauksensaaja vastaa
puhdistamiseen liittyvistä maanrakennustoimenpiteistä. Kaupunki
korvaa pilaantumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset
tavanomaiseen maanrakentamiseen nähden, mikäli korvattavista
toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu kaupungin kanssa ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä. Rakennuksiin on tehtävä tuuletettu
alapohjarakenne ja alapohjan rakenne on tiivistettävä.

Kaupunki ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista, haitoista tai
kustannuksista, joita varauksensaajan hankkeelle tai kolmannelle
osapuolelle saattaa aiheutua varauksen kohteen maaperän
puhdistamisesta.

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

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



Varauksensaaja vastaa varauksen kohteen alueella ja varauksen
kohdetta palvelevaan kunnallistekniikkaan liittymisen toteuttamisesta ja
kustannuksista. Kaupunki määrittää varauksen kohteeseen liittyvän
kunnallistekniikan liitoskohdat ja vastaa kunnallistekniikan runkolinjan
toteuttamisesta katualueella. Kaupungin toteuttamista liitoskohdista
poikkeavista uusien liittymien toteuttamisesta runkolinjaan vastaa
kustannuksellaan varauksensaaja, mukaan lukien jo tehdyn
liitoskohdan tulppaaminen ym. tarvittavat toimenpiteet. Kaupungilla on
oikeus antaa asiaa koskevia tarkentavia määräyksiä ja/tai
menettelytapaohjeita.

3.2. Varauksen siirtäminen ja voimassaolo:

Varausta ei voida siirtää kolmannelle ilman kaupungin
suostumusta.

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

Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta
harkintansa mukaan ottaen 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.

3.3. Muut ehdot:

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

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin
tavanomaisia luovutusehtoja sekä kaupungin asianomaisen
viranomaisen mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot harkintansa
mukaan varauksen 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 lopulliset luovutussopimukset.

3.4. Sitoumus:

Varauksensaajana sitoudumme noudattamaan edellä esitettyjä



sekä kaupunginhallituksen varauspäätöksestä muutoin
ilmeneviä varauksen kohdetta koskevia varausehtoja.

Helsingissä ……………………..kuun ……….päivänä 202…

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

Varauksensaajan allekirjoitus

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

Nimen selvennös:……………………………………….
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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

Liite 4
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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.
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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
yksiköstä (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. Hankkeen toteuttaja
kuljettaa hyötykäyttökelpoiset maa-ainekset korvauksetta
Helsingin kaupungin osoittamaan paikkaan hyödynnettäväksi.
Hankkeen toteuttaja vastaa toimittamistaan maa-ainestiedoista ja
niiden oikeellisuudesta. Mikäli kaupungilla ei ole osoittaa maa- tai
kiviaineksille hyödyntämispaikkaa tai niiden laatu poikkeaa
ilmoitetusta, ovat ne hankkeen toteuttajan vastuulla ja omaisuutta.
Tällöin hankkeen toteuttajan on toimitettava ne kustannuksellaan
hyödynnettäväksi tai luvanmukaiseen vastaanottopaikkaan.

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.

Liite 5
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Edellä mainittujen asioiden osalta tulee olla yhteydessä:

- kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen, puh. 09 310
39232 tai 050 380 1002, mikko.suominen@hel.fi

- Stara, ympäristöinsinööri Markku Nevalainen, puh. 09 310
39242 tai 050 560 9142, markku.nevalainen@hel.fi

Kaupunki kannustaa rakennuttajia kilpailuttamaan rakennusurakat
kiertotaloutta edistävillä tavoilla (Kaivumaiden, kiviaineksen ja
purkumateriaalien käsittelyohje).

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

- projektipäällikkö Tuuli Aalto, puh. 09 310 21358 tai 040 661
5415, tuuli.aalto@hel.fi

- projektipäällikkö Piia Häkkinen, puh. 09 310 27274 tai 040 727
3508, piia.hakkinen@hel.fi

- projektipäällikkö Johanna Hytönen, puh. 09 310 36414 tai
050 587 2930, johanna.hytonen@hel.fi

- johtava ympäristöasiantuntija Kati Valkama, puh. 09 310
36573 tai 040 671 7382, kati.valkama@hel.fi

- tiimipäällikkö Satu Järvinen, puh. 09 310 39225 tai 050 380
1015, satu.jarvinen@hel.fi

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 vaarallista jätettä tai merkittäviä määriä
muita jätteitä, tulee vuokralaisen olla yhteydessä
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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
kuljetuksesta sovitaan Staran suorittamassa
puustokatselmuksessa.

Rakennettavilta tonteilta kaadettavista puista tulee olla hyvissä
ajoin yhteydessä Staraan:

- työnjohtaja Tero Nenonen, puh. 09 310 78811 tai 0500
445579, tero.nenonen@hel.fi

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

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

Hankkeen toteuttajan tulee hankesuunnittelun alkuvaiheessa
selvittää kaupunkiympäristön toimialan johtotietopalvelusta,
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.
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Mikäli hankkeen toteuttaminen voi vaikuttaa myös katu- tai muilla
yleisillä alueilla oleviin kunnallisteknisiin johtoihin ym., hankkeen
toteuttajan tulee selvittää johtotietopalvelusta 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
urakka-asiakirjoihin sekä antaa rakennustoimenpiteitä
suorittavalle riittävät tiedot ja ohjeet vahinkojen välttämiseksi.

Johtotietojen selvittämiseksi ota yhteyttä kaupunkiympäristön
toimialan johtotietopalveluun:

- e-asiointi: https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/sahkoinen-
asiointi/static/johtoselvitys

- sähköposti: johtotietopalvelu@hel.fi
- puh. 09 310 31940
- palvelupiste kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa

osoitteessa Työpajankatu 8

Kaupunkiympäristön toimialalla maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelussa asiaa hoitaa:

- tiimipäällikkö Satu Järvinen, puh. 09 310 39225 tai 050 380
1015, satu.jarvinen@hel.fi

- tekninen asiantuntija Merja Mäkipää, puh. 09 310 36453,
merja.makipaa@hel.fi

Mikäli tuleva maalämpökaivo sijaitsee omalla tontilla, mutta alle
7,5 metrin etäisyydellä rajasta tai kadun keskilinjasta, on haettava
naapurin suostumus. Mikäli Helsingin kaupunki on naapuri,
löytyvät naapurin suostumuksen hakemista koskevat ohjeet
osoitteesta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/tontit/tontit/maankayttosopimukset/naapurilausunnot

mailto:tontti@hel.fi
http://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/Puh
http://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/Puh
http://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/Puh
https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/sahkoinen-
mailto:johtotietopalvelu@hel.fi
mailto:satu.jarvinen@hel.fi
mailto:merja.makipaa@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/maankayttosopimukset/naapurilausunnot
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/maankayttosopimukset/naapurilausunnot


HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

TOIMINTAOHJE KAUPUNGIN
TONTTIEN RAKENNUTTAJILLE

15.10.2021

6 (6)

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
Työpajankatu 8 /
Verkstadsgatan 8

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

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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Liite 6

Varausalue on noin 3 566 m2 suuruinen
määräala kaavatontista 28300/12



8 100 m2

10 300 m2

Liite 7
Aluerajaus Malminkartanontien länsipää, pinta-ala yhteensä noin 18 400 m2
Ei mittakaavassa

Liite 7
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54. Vuosaari, Kulttuurikortteli, kortteli 54179

Ote Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavasta koskien korttelin 54179 varattavaa aluetta.
Kartta ei mittakaavassa.
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HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin ilmoitus maaperän puhtaudesta

Liite 10

Tontit:

Oulunkylä 28142/5, 28300/12, 28309/9,

Kaarela, Honkasuo 33376/2, 33428/1 ja 2, 33429/2

Pitäjänmäki 46147/12

Vuosaari, Meri-Rastila 54118/7 ja 8, 54125/3, 54164/1 ja 2, 54210/3

Kaupunki ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei alueella aiemmin ole
harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli alueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, korvaa Kaupunki pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden
ylimääräiset kustannukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu
kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaupunki ei vastaa maaperän
puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä vahingoista, haitoista tai
kustannuksista, joita viivästyksestä saattaa hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle
aiheutua.



HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin ilmoitus maaperän puhtaudesta

Liite 11

Tontit 10672/1 ja 2

Kaupunki ilmoittaa, että tontilla aiemmin harjoitetun toiminnan johdosta tontin maaperä saattaa olla
pilaantunut ja alueen maaperässä on paikoitellen tuhkatäyttöjä.

Tontin maaperä puhdistetaan vuokralaisen toimesta tontin rakentamisen yhteydessä Helsingin
kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän kunnostuspäätöksen HEL 2020-011109 178 § mukaisesti
asuntorakentamisen edellyttämään tasoon.

Vuokralaisen tulee esittää puhdistuksen suunnittelua varten Kaupungille suunnitelmat tontin
maanrakennustöistä, perustamistavasta, alapohjarakenteesta ja rakentamisaikataulusta heti, kun
suunnitelmat ovat tiedossa. Rakennuksiin tulee tehdä tuuletettu alapohjarakenne tai radonputkitus
koneellisella ilmanvaihdolla. Mikäli tontille rakennettava pysäköintihalli kuitenkin ulottuu myös koko
rakennuksen alapuolelle, tuuletettua alapohjarakennetta tai radonputkitusta ei tarvitse toteuttaa.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa Kaupungille (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelu)
rakentamisen aloitusajankohta viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista ja otettava huomioon
puhdistamisesta mahdollisesti aiheutuva töiden hidastuminen.

Vuokralainen kaivaa pilaantuneet maat ympäristöpalveluiden päätöksen mukaisesti ja kuljettaa ne
Kaupungin osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kaupunki vastaa kunnostamisen suunnittelusta,
tutkimuksista ja valvonnasta.

Kaupunki maksaa edellä mainittujen periaatteiden mukaan vuokralaiselle maaperän puhdistamisesta
aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut. Selvyyden vuoksi
todetaan, että alemman ohjearvon alittavista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä ei pidetä
tässä tarkoitettuna pilaantuneen maaperän puhdistamisena. Ylimääräisiä kustannuksia määriteltäessä
vertailukustannuksina pidetään puhtaiden maiden osalta niiden kuljettamista 20 km etäisyydelle
kohteesta. Ylimääräisinä kuluina ei pidetä maaperän puhdistamisesta aiheutuvaa töiden hidastumista.

Korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä sovitaan tarkemmin ennen rakentamista.
Kaupunki maksaa kustannukset vuokralaisen esittämän ja Kaupungin hyväksymän laskun mukaisesti.
Edellä mainitut kustannukset voidaan korvata vain, jos kyseisistä yksikköhinnoista ja toimenpiteistä on
sovittu ennen niiden toteuttamista.

Jos tontille jää rakentamisen jälkeen pilaantuneita maita, vuokralaisen tulee tehdä pilaantumisesta
merkintä rakennuksen huoltokirjaan. Kaupungilla on oikeus asentaa vuokra-alueelle orsi- ja
pohjaveden sekä huokoskaasun tarkkailuputkia. Putkien sijainnista sovitaan vuokralaisen kanssa.
Tarkkailun toteuttamisesta ja putkien pitämisestä vuokra-alueella ei makseta erillistä korvausta.

Kaupunki ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä viivästyksestä
johtuvista vahingoista eikä kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle
saattaa aiheutua alueen maaperän puhdistamisesta.



Edellä mainittu Kaupungin vastuu pilaantuneesta maaperästä ja velvollisuus maaperän
puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun tontille
rakennettavat rakennukset on asemakaavan muutoksen nro 12576 ja tämän sopimuksen
käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran viranomaisen toimesta hyväksytty
käyttöönotettavaksi, kuitenkin enintään viisi vuotta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Mikäli
tontin maaperää joudutaan tämän jälkeen puhdistamaan, vastaa vuokralainen kustannuksellaan
maaperän puhdistamisesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokralainen vastaa kuitenkin vuokra-alueen pilaantumisesta, mikäli
tämä pilaantuminen on aiheutunut vuokralaisen toiminnasta ennen vuokrasuhteen alkamista ja/tai sen
jälkeen. Samoin vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokra-alueen pilaantumisesta riippumatta sen
aiheuttajasta.

Maaperän kunnostuksen loppuraportti toimitetaan erikseen vuokralaiselle.

Rakennusjätteet ym.

Vuokra-alueella on sijainnut rakennus, joka on purettu. Vuokra-alueella saattaa olla rakennusjätettä tai
vanhoja perustuksia.

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

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

Kaupunki ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa
aiheutua Tontin alueen maaperän puhdistamisesta tai tontin alueella tai sen maaperässä olevien
rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.
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Tontti 10673/1

Kaupunki ilmoittaa, että tontilla aiemmin harjoitetun toiminnan johdosta tontin maaperä
saattaa olla pilaantunut ja alueen maaperässä on paikoitellen tuhkatäyttöjä.

Tontin maaperä puhdistetaan vuokralaisen toimesta tontin rakentamisen yhteydessä
Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän kunnostuspäätöksen HEL 2020-
011109 178 § mukaisesti asuntorakentamisen edellyttämään tasoon.

Vuokralaisen tulee esittää puhdistuksen suunnittelua varten Kaupungille suunnitelmat
tontin maanrakennustöistä, perustamistavasta, alapohjarakenteesta ja
rakentamisaikataulusta heti, kun suunnitelmat ovat tiedossa. Rakennuksiin tulee tehdä
tuuletettu alapohjarakenne tai radonputkitus koneellisella ilmanvaihdolla. Mikäli tontille
rakennettava pysäköintihalli kuitenkin ulottuu myös koko rakennuksen alapuolelle,
tuuletettua alapohjarakennetta tai radonputkitusta ei tarvitse toteuttaa.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa Kaupungille (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu)
rakentamisen aloitusajankohta viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista ja
otettava huomioon puhdistamisesta mahdollisesti aiheutuva töiden hidastuminen.

Vuokralainen kaivaa pilaantuneet maat ympäristöpalveluiden päätöksen mukaisesti ja
kuljettaa ne Kaupungin osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kaupunki vastaa
kunnostamisen suunnittelusta, tutkimuksista ja valvonnasta.

Kaupunki maksaa edellä mainittujen periaatteiden mukaan vuokralaiselle maaperän
puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden
ylimääräiset kulut. Selvyyden vuoksi todetaan, että alemman ohjearvon alittavista haitta-
ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen
maaperän puhdistamisena. Ylimääräisiä kustannuksia määriteltäessä
vertailukustannuksina pidetään puhtaiden maiden osalta niiden kuljettamista 20 km
etäisyydelle kohteesta. Ylimääräisinä kuluina ei pidetä maaperän puhdistamisesta
aiheutuvaa töiden hidastumista.

Korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä sovitaan tarkemmin ennen
rakentamista. Kaupunki maksaa kustannukset vuokralaisen esittämän ja Kaupungin
hyväksymän laskun mukaisesti. Edellä mainitut kustannukset voidaan korvata vain, jos
kyseisistä yksikköhinnoista ja toimenpiteistä on sovittu ennen niiden toteuttamista.

Jos tontille jää rakentamisen jälkeen pilaantuneita maita, vuokralaisen tulee tehdä
pilaantumisesta merkintä rakennuksen huoltokirjaan. Kaupungilla on oikeus asentaa
vuokra-alueelle orsi- ja pohjaveden sekä huokoskaasun tarkkailuputkia. Putkien
sijainnista sovitaan vuokralaisen kanssa. Tarkkailun toteuttamisesta ja putkien
pitämisestä vuokra-alueella ei makseta erillistä korvausta.



Kaupunki ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä
viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle
tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua alueen maaperän puhdistamisesta.

Edellä mainittu Kaupungin vastuu pilaantuneesta maaperästä ja velvollisuus maaperän
puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun
tontille rakennettavat rakennukset on asemakaavan muutoksen nro 12576 ja tämän
sopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran viranomaisen toimesta
hyväksytty käyttöönotettavaksi, kuitenkin enintään viisi vuotta vuokrasopimuksen
allekirjoittamisesta lukien. Mikäli tontin maaperää joudutaan tämän jälkeen
puhdistamaan, vastaa vuokralainen kustannuksellaan maaperän puhdistamisesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokralainen vastaa kuitenkin vuokra-alueen
pilaantumisesta, mikäli tämä pilaantuminen on aiheutunut vuokralaisen toiminnasta
ennen vuokrasuhteen alkamista ja/tai sen jälkeen. Samoin vuokralainen vastaa vuokra-
aikana vuokra-alueen pilaantumisesta riippumatta sen aiheuttajasta.

Maaperän kunnostuksen loppuraportti toimitetaan erikseen vuokralaiselle.

Rakennusjätteet ym.

Vuokra-alueella on sijainnut rakennus, joka on purettu. Vuokra-alueella saattaa olla
rakennusjätettä tai vanhoja perustuksia. Vuokra-alueella sijaitsee käytöstä poistettuja
johtoja ja putkia.

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

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

Kaupunki ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita vuokralaisen hankkeelle
saattaa aiheutua Tontin alueen maaperän puhdistamisesta tai tontin alueella tai sen
maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.
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Tontti 10673/2

Kaupunki ilmoittaa, että tontilla aiemmin harjoitetun toiminnan johdosta tontin maaperä
saattaa olla pilaantunut ja alueen maaperässä on paikoitellen tuhkatäyttöjä.

Tontin maaperä puhdistetaan vuokralaisen toimesta tontin rakentamisen yhteydessä
Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän kunnostuspäätöksen HEL 2020-
011109 178 § mukaisesti asuntorakentamisen edellyttämään tasoon.

Vuokralaisen tulee esittää puhdistuksen suunnittelua varten Kaupungille suunnitelmat tontin
maanrakennustöistä, perustamistavasta, alapohjarakenteesta ja rakentamisaikataulusta
heti, kun suunnitelmat ovat tiedossa. Rakennuksiin tulee tehdä tuuletettu alapohjarakenne
tai radonputkitus koneellisella ilmanvaihdolla. Mikäli tontille rakennettava pysäköintihalli
kuitenkin ulottuu myös koko rakennuksen alapuolelle, tuuletettua alapohjarakennetta tai
radonputkitusta ei tarvitse toteuttaa.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa Kaupungille (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelu)
rakentamisen aloitusajankohta viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista ja
otettava huomioon puhdistamisesta mahdollisesti aiheutuva töiden hidastuminen.

Vuokralainen kaivaa pilaantuneet maat ympäristöpalveluiden päätöksen mukaisesti ja
kuljettaa ne Kaupungin osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kaupunki vastaa kunnostamisen
suunnittelusta, tutkimuksista ja valvonnasta.

Kaupunki maksaa edellä mainittujen periaatteiden mukaan vuokralaiselle maaperän
puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden
ylimääräiset kulut. Selvyyden vuoksi todetaan, että alemman ohjearvon alittavista haitta-
ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen
maaperän puhdistamisena. Ylimääräisiä kustannuksia määriteltäessä vertailukustannuksina
pidetään puhtaiden maiden osalta niiden kuljettamista 20 km etäisyydelle kohteesta.
Ylimääräisinä kuluina ei pidetä maaperän puhdistamisesta aiheutuvaa töiden hidastumista.

Korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä sovitaan tarkemmin ennen
rakentamista. Kaupunki maksaa kustannukset vuokralaisen esittämän ja Kaupungin
hyväksymän laskun mukaisesti. Edellä mainitut kustannukset voidaan korvata vain, jos
kyseisistä yksikköhinnoista ja toimenpiteistä on sovittu ennen niiden toteuttamista.

Jos tontille jää rakentamisen jälkeen pilaantuneita maita, vuokralaisen tulee tehdä
pilaantumisesta merkintä rakennuksen huoltokirjaan. Kaupungilla on oikeus asentaa
vuokra-alueelle orsi- ja pohjaveden sekä huokoskaasun tarkkailuputkia. Putkien sijainnista
sovitaan vuokralaisen kanssa. Tarkkailun toteuttamisesta ja putkien pitämisestä vuokra-
alueella ei makseta erillistä korvausta.



Kaupunki ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä
viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle tai
kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua alueen maaperän puhdistamisesta.

Edellä mainittu Kaupungin vastuu pilaantuneesta maaperästä ja velvollisuus maaperän
puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun
tontille rakennettavat rakennukset on asemakaavan muutoksen nro 12576 ja tämän
sopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran viranomaisen toimesta
hyväksytty käyttöönotettavaksi, kuitenkin enintään viisi vuotta vuokrasopimuksen
allekirjoittamisesta lukien. Mikäli tontin maaperää joudutaan tämän jälkeen puhdistamaan,
vastaa vuokralainen kustannuksellaan maaperän puhdistamisesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokralainen vastaa kuitenkin vuokra-alueen
pilaantumisesta, mikäli tämä pilaantuminen on aiheutunut vuokralaisen toiminnasta ennen
vuokrasuhteen alkamista ja/tai sen jälkeen. Samoin vuokralainen vastaa vuokra-aikana
vuokra-alueen pilaantumisesta riippumatta sen aiheuttajasta.

Maaperän kunnostuksen loppuraportti toimitetaan erikseen vuokralaiselle.

Rakennusjätteet ym.

Vuokra-alueella saattaa olla rakennusjätettä tai vanhoja perustuksia.

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

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

Kaupunki ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita vuokralaisen hankkeelle
saattaa aiheutua Tontin alueen maaperän puhdistamisesta tai tontin alueella tai sen
maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.
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Tontit 20079/1-3 ja 20083/1-2

Kaupunki ilmoittaa, että tontin maaperä on pilaantunut aiemmin harjoitetun toiminnan ja
vanhojen täyttöjen vuoksi. Vuokra-alueen pilaantunut maaperä kunnostetaan varauksensaajan
toimesta rakentamisen yhteydessä ympäristöpalvelun 29.6.2018 antaman ilmoituspäätöksen
129 §:n mukaisesti. Vuokranantaja korvaa vuokralaiselle maaperän puhdistamisesta
aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset.

Korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittava tarkemmin ennen
maarakennustöiden aloittamista. Edellä mainitut kustannukset voidaan korvata vain, jos
korvausperusteista ja korvattavista toimenpiteistä on sovittu ennen niiden toteuttamista.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä.
Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, joita vuokralaisen
hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle saattaa viivästyksestä aiheutua.
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Tontit 38238/2 ja 3
Varattavalla tontilla on harjoitettu lumenkaatopaikkatoimintaa. Kaupunki teettää
Nallenrinteen asemakaava-alueella maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimuksia, mikäli
lisäselvityksissä se nähdään tarpeelliseksi. Tulokset toimitetaan varauksensaajan tietoon
niiden valmistuttua.

Mikäli alueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, korvaa Kaupunki pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden
ylimääräiset kustannukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu
kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaupunki ei vastaa maaperän
puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä vahingoista, haitoista tai
kustannuksista, joita viivästyksestä saattaa hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle
aiheutua.

Tontti 38241/1

Kaupunki ilmoittaa, että alueella on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa ja alue on
puhdistettu ympäristönsuojeluyksikön päällikön päätöksen 23.02.2021 (29 §) mukaisesti.
Puhdistustoimenpiteistä on laadittu loppuraportti Haitta-ainetutkimus ja toimenpiteet,
18.3.2021, Polttoaineiden jakeluasema SEO Malmi Tattariharjuntie, PTI-Palvelut Oy.

Mikäli vuokra-alueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, korvaa Kaupunki
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin
maarakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset, mikäli korvattavista
toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Kaupunki ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä,
eikä vahingoista, haitoista tai kustannuksista, joita viivästyksestä saattaa hankkeelle
aiheutua.

Tontti 38241/3
Kaupunki ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei alueella aiemmin ole
harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli vuokra-alueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, korvaa Kaupunki
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin
maarakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset, mikäli korvattavista
toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Kaupunki ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä,
eikä vahingoista, haitoista tai kustannuksista, joita viivästyksestä saattaa hankkeelle
aiheutua.



Tontit 38258/3 ja 4
Varattavan tontin läheisyydessä on harjoitettu lentokenttätoimintaa. Kaupunki teettää
Nallenrinteen asemakaava-alueella maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimuksia, mikäli
lisäselvityksissä se nähdään tarpeelliseksi. Tulokset toimitetaan varauksensaajan tietoon
niiden valmistuttua.

Mikäli alueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, korvaa Kaupunki pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden
ylimääräiset kustannukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu
kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaupunki ei vastaa maaperän
puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymisestä, eikä vahingoista, haitoista tai
kustannuksista, joita viivästyksestä saattaa hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle
aiheutua.
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Malmin lentokenttä, linnoituslaitteiden arkeologiset tutkimukset
Muistio

Aika: 28.5.2019 klo 12
Paikka: Narinkka 2 A
Läsnä: Markku Heikkinen, kaupunginmuseo

John Lagerstedt, museovirasto
Sari Asplund-Mäntylä, museovirasto
Marianna Niukkanen, museovirasto
Sakari Mentu, KYMP, MAKA, ASKA
Kaisa Jama, KYMP, MAKA, ASKA
Salla Hoppu, KYMP, MAKA, ASKA

1. Kokous avattiin ja läsnäolijat esittäytyivät

2. Salla Hoppu esitteli lyhyesti Malmin lentokentän kaavoitustilanteen

3. Muinaismuistolain 13 § mukainen kokous koskien Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asema-
kaava-alueiden linnoituslaitteita

Vuonna 2017 Päivi Hakanpää laati selvityksen ”MALMIN LENTOKENTÄN, JAKOMÄEN JA KIVIKON ENSIM-
MÄISEN MAAILMANSODAN AIKAISET LINNOITUSLAITTEET, Puolustusasemien IV:7 ja IV:8, IX:1-6, IX:10–11
sekä yhdysteiden esiselvitys”. Selvityksen tilasi Helsingin kaupungin asemakaavoitus Malmin lentokentän
asemakaavoituksen pohjaksi.

Nallenrinteen asemakaava-alueen kohteissa IX:4 ja IX:5 suoritettiin syksyllä 2018 arkeologiset tutkimukset
Museoviraston toimesta asemakaavapalvelun tilaamana. Raportin mukaan kohde IX:4:ssa oli jäljellä suo-
jahuone ja tähystysasema ja IX:5:n alueella oli jäljellä kaksi suojahuonetta. Kaupunginmuseo totesi, että
tehty arkeologinen tutkimus on kohteiden poistamisen kannalta riittävä. Museoviraston ja kaupunginmu-
seon edustajat katsoivat linnoituslaitteisiin kajoamisen olevan mahdollista paitsi IX:4:n tutkimattomalla
itäosalla pitää tehdä pieni tarkastustutkimus. Museovirasto totesi tutkimusten perusteella, että Nallenrin-
teen asemakaava-alueella sijaitsevat tukikohdat IX:5 ja IX:4 voidaan poistaa.

Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueen arkeologiset tutkimukset on tarkoitus tehdä syksyllä 2019
Museoviraston toimesta asemakaavapalvelun tilaamana. Päivi Hakanpään selvityksen mukaan tukikohdan
IX:3 itäosa on tuhoutunut kun taas länsiosan rakenteet ovat säilyneet. Museoviraston mukaan länsiosan
rakenteet tulisi säilyttää ja itäosan rakenteisiin voidaan kajota.

Muinaismuistojen säilytettävät osat merkitään asemakaavaan sm-merkinnällä.

Sari Asplund-Mäntylä totesi, että muinaismuistoihin kajoaminen on mahdollista riittävien arkeologisten
tutkimusten jälkeen ja museovirasto määrittelee tutkimusten riittävyyden.
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4. Lentoasemankortteleiden arkeologiset tutkimukset

Lentoasemankortteleiden arkeologisten tutkimusten työohjelmasta on laadittu luonnos, joka toimii tilat-
tavan tutkimustyön lähtökohtana.  Työohjelma tarkennetaan nyt käytävän kokouksen ja myöhemmin teh-
tävän maastokäynnin pohjalta. Museovirasto antaa tarjouksen tutkimustyöstä tarkennetun työohjelman
perusteella.

Lentoasemankortteleiden kaava-alueen osalta keskusteltiin tutkimusten työskentelytavasta, voidaanko
kohteisiin kajota vai tuleeko ne säästää.

Maankäytön osalta todettiin, että kaava on luonnosvaiheessa ja suunnitelmaa voidaan vielä muuttaa
esim. yksittäisten rakennusten paikkoja siirtämällä, mikäli ne sijaitsevat muinaismuistojen päällä ja mui-
naismuistot ovat luonteeltaan ja kuntonsa puolesta sellaisia, jotka voivat jäädä mielekkäällä tavalla osaksi
tulevaa kaupunkirakennetta.

Nallenrinteen kaava-alueen tutkimuksissa osa puolustusasemasta IX:4 jäi tutkimatta ja voidaan tutkia Len-
toasemankortteleiden arkeologisten tutkimusten yhteydessä. Työ tehdään kaivinkoneella.

Puolustusasemasta IX:1 osa sijoittuu kaava-alueelle, mutta myös alueen itäpuolelle jäävä osa tutkitaan
tässä yhteydessä. Työskentelytapana tarkkuusinventointi/kaivaus.

Puolustusaseman IX:3 puistoalueelle jäävä osa tutkitaan tarkkuusinventointina.

Alueelle sijoittuvat suuri Kuninkaantie ja tykkitie tutkitaan.

Tutkimustyön työohjelmaa tarkennetaan maastokäynnin jälkeen.

5. Aikataulu

Maastossa suoritettavien tutkimusten aikatauluun vaikuttaa puuston/vesakon raivaustarve koska kasvilli-
suutta ei voi raivata lintujen pesimäaikaan. Todennäköisesti tutkimuksia voi suorittaa vasta elokuussa.
Raportin toivottu valmistumisaikataulu on 30.9.2019.

6. Seuraava tapaaminen sovittiin maastoon 4.6.2019 klo 12.

7. Kokous päätettiin
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