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Tontin 17014/1 erityiset varausehdot Solwers Oyj:lle:

1. Tontille on suunniteltava asuin- ja toimitilahanke, jossa kiertotalous on
kantava teema ja jota on kuvattu 24.6.2019 päivätyssä varaushakemuk-
sessa. Hankkeen suunnitelmat ja toteuttamisen kiertotalousteemaan liit-
tyvä loppuraportti on toimittava kaupungin Kehittyvä kerrostalo –työryh-
mälle tiedoksi.

2. Tontille on suunniteltava alustavan suunnitelman lähtökohdista toimitilo-
jen lisärakentamista. Kaupungilla on oikeus osoittaa lisärakentamishank-
keeseen käyttäjiä tai erottaa hanke omaksi tontiksi.

3. Asumisen rahoitus- ja hallintomuotojakauma sekä perheasuntovaatimus.

Kohteen asuinrakennusoikeuden voi toteuttaa vapaarahoitteisena sääntele-
mättömänä vuokra-asuntotuotantona. Tontille toteutettavasta asuinhuoneis-
toalasta vähintään 30 % on pyrittävä toteuttamaan perheasuntoina (kaksi ma-
kuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähin-
tään 70 h-m².

4. Suunnitteluohjeita:

§ Rakennukset on suunniteltava kaavanmukaiseen käyttötarkoitukseen
asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle, jossa rakennusoi-
keutta 7200 + 350 k-m².

§ Mahdollista kaavamuutosta laajentumista varten on haettava erikseen
ja varauksensaajalla on oikeus hakea sitä.

§ Vanhoja runkorakenteita tulee hyödyntää mahdollisimman paljon.
§ Itä-Pasilan arkkitehtuurin ominaispiirteet säilytetään nykyaikaan päivi-

tettyinä. Muutoksissa huomioidaan Itä-Pasilalle tyypillinen massoittelu
ja vaihtelevat rakennuskorkeudet.

§ Julkisivuarkkitehtuurissa uudet nykyaikaiset julkisivut tulee sovittaa
olemassa olevaan rakennukseen ja ympäristöön.

§ Alueella kannustetaan viherkattojen ja kattoterassien toteuttamiseen.
§ Yhteistiloja, kuten saunaosastoja ja kerhohuoneita tulee sijoittaa ylim-

piin kerroksiin kattoterassien yhteyteen.
§ Alemman tason jalankulkuympäristöä tulee elävöittää sijoittamalla

sille avautuvia liiketiloja Asemapäällikönkadun varteen, jossa sijaitsee
tuleva raitiotiepysäkki ja runkolinjojen bussipysäkit.

§ Kannustetaan toteuttamaan korkeaa, valoisaa aulatilaa, joka palvelee
kaksitasoisen liikennejärjestelmän molempia sisäänkäyntejä.
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§ Asuintiloja ei saa sijoittaa pihamaan tai maanpinnan tasosta laskettuun
ensimmäiseen kerrokseen.

§ Asuinrakennukseen tulee kehittää omaleimaisia loft-asuntoja.
§ Puita ja pensaita tulee säästää ja istuttaa pihan maanvaraisiin osiin.
§ Ylätason Asemapäällikönkadun suuntainen jalankulkusiltayhteys tulee

säilyttää ja sen alapuolisen osan viihtyisyyttä tulee kehittää julkisivun-
käsittelyn ja valaistuksen keinoin.

§ Pysäköinti ja jätehuolto tulee sijoittaa pihakannen alle.

§ Korttelin 17011 käyttöön varatut pysäköintipaikat on säilytettävä ton-
tin pysäköintikellarissa.

5. Varauksensaajalla on oikeus siirtää varaus hankkeen toteuttamista varten
perustettavalle erilliselle kaupungin tonttiyksikön hyväksymälle yhtiölle.
Rakennusten tulevaksi omistajaksi tuleva sijoittaja on hyväksytettävä tont-
tiyksikössä.

6. Varauksensaajalle tuodaan tietoon, että muista tontinluovutusehdoista
päätetään erikseen.

7. Varauksensaajan on varausaikana neuvoteltava rakennusten omistajan
(Heka) kanssa sopimus rakennusten luovutusehdoista ja maanvuokrasopi-
muksen päättymisestä. Hekalla on rakennuksista lainaa jäljellä, mikä tulee
osaltaan vaikuttamaan luovutusehtoihin.

8. Varauksensaaja on tietoinen, että asuinosassa toimii muun muassa tuetun
asumisen yksikkö ja muuta asumista. Asukkaille on varausaikana löydet-
tävä korvaavat asunnot, jotka täyttävät tämän erityisasumisen vaatimuk-
set. Korvaavien sijaintien löytäminen on haastavaa. Rakennustöitä ei saa
käynnistää ennen kuin korvaavat asunnot on osoitettu ja kaupunki on ne
hyväksynyt.

9. Asunto-osaan kohdistuu ARA-rajoitukset 20.1.2043 asti. Niistä vapautumi-
sesta päätetään erikseen. Kaupunki tai Heka neuvottelee vapautumisesta
ARA:n kanssa.

10. Maaperärehdot (vuokranantaja=maanomistaja, vuokralainen=varauksen-
saaja)

Vuokranantaja ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei
vuokra-alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli vuokra-alueella kuitenkin ilme-
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nee tarvetta maaperän puhdistamiseen, vuokralainen on velvollinen välittö-
mästi ottamaan yhteyttä vuokranantajaan. Vuokranantaja korvaa vuokralai-
selle pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maa-
rakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset, mikäli korvattavista
toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu vuokranantajan kanssa ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että alemman ohjearvon
alittavista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä tai kustannuksia
ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen maaperän puhdistamisena.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymi-
sestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
joita vuokralaisen hankkeelle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua.

11. Kiertotalous- ja energiatehokkuustavoitteet

§ Rakentamisessa ja rakennuksessa tulee huomioida Hiilineutraali Hel-
sinki 2035-toimenpideohjelman mukainen toteutus ja mahdollistaa
uusien ja innovatiivisten kiertotalouden ratkaisujen implementointi

§ Rakentamisessa tulee huomioida mahdollisuus pilotoida päästöttömän
työmaan ratkaisuja

§ Liikenneratkaisuissa tulee huomioida kestävän liikkumisen ratkaisut,
autopaikoille tulee varata riittävä määrä sähköautojen latauspisteitä ja
yhteiskäyttöajoneuvojen paikkoja, polkupyörille ym. tulee varata hyvät
ja suojaisat tilat kevyen liikenteen edistämiseksi

§ Projekti tulee toteuttaa kaupungin Kiertotalouden tiekartan mukaisin
periaattein

§ Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet tulee kartoittaa ja
maksimoida hyödyntämispotentiaali teknisten mahdollisuuksien mu-
kaan esim. maalämpöratkaisut alimpien kerrostilojen alta

§ Energiatehokkuudessa tulee pyrkiä A-luokkaan. Tähän voidaan päästä
esim. hukkalämmön hyödyntämisellä, monitavoiteoptimoinnilla, hybri-
dijärjestelmillä ja lämpövuotojen poistolla.

§ Rakentamisen ja rakennuksen kierrätettävien ja olemassa olevien
osien ja elementtien korkean hyödyntämisasteen lisäksi muut materi-
aalivalinnoissa ja rakentamisen toteutuksessa täytyy huomioida raken-
nuksen elinkaaripäästöjen minimointi

§ Rakennuksen suunnittelussa ja käytössä tulee pyrkiä yhteiskäyttötilo-
jen korkeaan käyttöasteeseen esimerkiksi varausjärjestelmän ja talo-
tekniikan optimoinnin avulla

§ Rakennuksen sensorointi datan keräämiseen ja hyödyntämiseen tulee
mahdollistaa tehokkaasti.
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Tonttien yleiset varausehdot:

1. Varauksensaajan yleiset velvollisuudet

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan varaus-
alueen ilman aiheetonta viivytystä sekä osaltaan aktiivisesti edistämään varausalueen suun-
nittelua ja rakentamista.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristönsuoje-
lua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muista vastaavia lakisääteisiä vel-
voitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauk-
sensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai val-
vontavaltaa 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 varaus-
ajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy
ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteutta-
miseksi.

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

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus olla jatkamatta varausta.

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudattamaan tässä varauspää-
töksessä varauksensaajalle asetettuja varausehtoja.

2. Tonttijako-, lohkomis- ja rekisteröintikustannukset

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea varausalueen osalta tonttijaon, lohko-
misen ja tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin. Tontin tulee olla lohkottu ja merkitty kiin-
teistörekisteriin ennen lopullista tontinluovutusta.

Mikäli kaupunki on tämän varaussopimuksen valmistelun yhteydessä tai aikaisemmin hake-
nut varausalueen osalta tonttijaon, lohkomisen ja/tai rekisteröinnin, tontin tuleva vuokra-
lainen tai ostaja on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kulut kaupungille tämän erik-
seen esittämän laskun mukaisesti.

Lisäksi varauksensaaja vastaa kustannuksellaan edellä mainittujen kiinteistötoimitusten ha-
kemisesta, mikäli varausalueen muutokset aiheutuvat varauksensaajan aloitteesta ja/tai
palvelevat kokonaan tai pääosin varauksensaajan hanketta.
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3. Suunnittelu- ja rakentamisvelvollisuus

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaikista hallitsemansa varausalueen rakentamis-
kelpoiseksi saattamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Varauksensaaja on velvollinen kus-
tannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen
ja kunkin varausalueelle toteutettavan rakennuksen asemakaavan, rakennusluvan ja tämän
varauspäätöksen ehtojen mukaisesti.

Varausalue ja sen kukin rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei niiden toteut-
tamisesta, käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta, eikä uudistamisesta aiheudu vahinkoa, hait-
taa, 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 tavanomai-
selle käytölle.

3.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakentamiskelpoisuus

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

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

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

Varauksensaaja on edelleen osaltaan kustannuksellaan velvollinen koordinoimaan varaus-
alueen rakentamisen yleisten alueiden ja varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakenta-
misen 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 varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen rakentamisen aloitta-
mista varmistamaan kadun ja muiden yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan rakentami-
sen suunnitelmat ja toteutusaikataulun sekä varausalueen rakentamiskelpoisuuden näistä
vastaavilta tahoilta.
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3.2 Viranomaismääräysten ja ohjeiden noudattaminen

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan muun ohella noudattamaan

· varausaluetta koskevaa asemakaavaa, ellei siitä myönnetä rakennusluvan yhtey-
dessä tai muutoin poikkeamispäätöstä,

· asemakaavaa täydentäviä alueellisia suunnitteluohjeita, kuten rakentamistapaoh-
jeita, lähiympäristön suunnitteluohjeita ja talonrakentamisen suunnitteluohjeita
sekä muita mahdollisia vastaavia Helsingin kaupungin antamia viranomaisohjeita
kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalveluiden edellyttämällä tavalla,

· muita mahdollisia hankkeen toteuttamisen edellyttämiä viranomaismääräyksiä ja
ohjeita.

3.3 Suunnitelmien esittäminen sekä lupien hankkiminen ja noudattaminen

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen tai sen osan (tilan) suunnitelmat (pääpiirustuk-
set) on sen lisäksi, mitä niiden käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä etukäteen ennen
rakennusluvan tai muun vastaavan luvan hakemista kaupunkiympäristön toimialan maa-
omaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluiden hyväksyttäväksi.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennustyössä tarvittavan ra-
kennusluvan tai muun vastaavan luvan sekä varausalueen ja kunkin varausalueen rakennuk-
sen myöhemmän käytön, peruskorjaamisen, muutostöiden tai muiden vastaavien edellyttä-
mät viranomaisluvat, lausunnot, hyväksynnät ja vastaavat sekä noudattamaan niiden ehtoja
ja määräyksiä.

Lisäksi muun muassa katu- ja muille yleisille alueille rakennettaessa on haettava kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalvelujen
alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön ohjeistuksen mukaisesti kaivu- ja sijoitusluvat. Tällöin on
noudatettava edellä mainitun yksikön antamia ohjeita, päätöksiä ja niiden perusteella an-
nettuja määräyksiä.

4. Muut asuinrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavat asiat

Varauksensaaja on lisäksi varausalueen suunnittelussa ja rakentamisessa velvollinen kustan-
nuksellaan huolehtimaan muun muassa seuraavista seikoista ja ryhtymään niiden edellyttä-
miin toimenpiteisiin:
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· Asuinkerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnitte-
lussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta pa-
rantaviin ratkaisuihin. Asuinrakennuksen tulee täyttää vähintään B2018 energiate-
hokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason
80kWhE/(m²vuosi), ellei kaupunki erittäin painavasta varauksensaajasta riippumat-
tomasta syystä toisin päätä.

· Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista
vuokraamista esittämään kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenne palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle va-
rausalueelle suunnitellulle tontille/tonteilla rakennettavia rakennuksia koskevat
energiatodistukset tai muun rakennuksien energiatehokkuutta osittavan maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palveluiden hyväksymän selvityksen.

· Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta,
mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä kaupunki
myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

5.  Yksityiskohtainen pohjatutkimus ja perustamistavan valinta

Varauksensaajalla on tämän varauspäätöksen perusteella oikeus kustannuksellaan ja vas-
tuullaan suorittaa varausalueella tavanomaisia geoteknisiä pohjatutkimuksen maaperän
laadun ja kantavan pohjakerroksen sijainnin selvitystä sekä perustamistapojen yksityiskoh-
taista suunnittelua varten. Varauksensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.

Varauksensaajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen maaperätutkimuksen suorittamista
kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden maa-
omaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle tutkimuksen tekemisestä. Tontit -palvelu an-
taa 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 kustan-
nuksellaan ennallistamaan varausalueen Helsingin kaupungin edellyttämään kuntoon.

Helsingin kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli maa-
perä-tutkimusten suorittaminen varausalueella ei ole mahdollista.

6.  Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskuntatekniset laitteet tai
vastaavat
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Varausalueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, viemä-
reitä, laitteita tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaappeja, muuntamoita tai
liikenteen ohjauslaitteita.  Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan erikseen selvit-
tämään vuokra-alueen johtotiedot ja tiedot alueella mahdollisesti sijaitsevista yhdyskunta-
teknisistä laitteista tai vastaavista ennen rakentamisen aloittamista.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten johto-
jen, viemäreiden, laitteiden ja vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltami-
sen 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. Edellä mainitut siirrot tulee ottaa huomioon rakentamisen ai-
katauluissa ja vaiheistuksissa niin, ettei haitallisia käyttökatkoksia synny. Siirtojen kustan-
nuksista sovitaan erikseen.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kol-
mannelle.

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

7.  Lämpö- ja porakaivot ym.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueelle sijoitettavien porareikien, ku-
ten lämpökaivojen ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä koskevien rakenteiden,
laitteiden tai vastaavien toteuttamisessa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kaupun-
gin ohjeistusta ja varauspäätöksessä olevia ehtoja.

Lisäksi varauksensaaja on tietoinen, että lämpökaivojen ja/tai porakaivojen tai muiden vas-
taavien järjestelmien sijoittaminen varausalueelle edellyttää viranomaislupien lisäksi kau-
pungin erillistä suostumusta, sekä etukäteen tehtyä selvitystä laitteiden sijoitusmahdolli-
suudesta varausalueelle.

8. Maanalaiset hankkeet

Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja toteuttaa varaus-
alueella ja sen ympäristöön maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä käyttää ja ylläpitää sekä ke-
hittää niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita varausalueen asemakaavan ei-
vätkä tämän sopimuksen mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.
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9. Varauksensaajan vastuu maaperästä

Varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että varausalue ei varauksensaajan toi-
mesta tai muutoin pilaannu.

Mikäli varausalue varauksensaajan toimesta tapahtuneen onnettomuuden tai muun syyn
vuoksi pilaantuu, varauksensaaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta viranomai-
sille ja erikseen kirjallisesti kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -pal-
veluille sekä estämään pilaantumisen leviämisen. Varauksensaaja on velvollinen puhdista-
maan alueen sekä esittämään kaupungille kunnostuksen loppuraportin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vastuu maaperästä on voimassa varausaikana siltä osin kuin
varauksensaaja suorittaa varausalueella edellä kohdan 4 mukaisia tutkimuksia.

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 toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteenluonteisia asioita, rasitteita ja yh-
teisjärjestelyitä koskevat rasite- ja tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esittämään sopimuk-
set kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluiden hyväksyttä-
väksi.

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

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

Kaupunki ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asioista, rasitteista eikä yhteisjärjeste-
lyistä aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja yhteisjärjes-
telyiden perustamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli mainitussa
sopimuksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista
eikä kustannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistön toteut-
tamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista.
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11. Vastuuvapauslausekkeet

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan hankkeen toteuttamisen eikä käytön mahdol-
lisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen aloittaminen,
rakentaminen tai käyttöönotto viivästyy esimerkiksi varausaluetta ympäröivien kiinteistö-
jen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen, va-
rausalueella sijaitsevien käytössä olevien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, laittei-
den tai muiden vastaavien rakenteiden siirtojen, varausalueella tai sen maaperässä olevien
rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisen tai maaperän puhdistamisen joh-
dosta tai mikäli varausaluetta ei muista syistä saada rakennuskelpoiseksi varauksensaajan
hankkeen edellyttämässä aikataulussa taikka varauksensaaja joutuu tällaisten viivästymis-
ten 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 oikai-
suvaatimuksen, ylemmän toimielimen tai valituksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai
niiden hyväksyminen tai lainvoimaistuminen viivästyy.

Tällöin varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustannuksellaan ennallista-
maan alueen luovutusta edeltävään kuntoon.

Mikäli varattavaan alueeseen kohdistuu voimassa oleva maanvuokrasopimus, ei kaupunki
vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kaupunki ja varattavan alu-
een/tontin vuokralainen eivät pääse sopimukseen varausalueen vuokraamisen ja rakenta-
misen edellytyksenä olevista maanvuokrasopimuksen muutoksista tai varausalueiden vuok-
rasopimuksen ehdoista. Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle ai-
heutuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli varattavaa aluetta/tonttia
koskevan vuokrasopimuksen muuttamista koskeva päätös, varausalueita koskeva vuokraus-
päätös tai muu asiaan liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän
toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, hai-
toista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen rakentamisen aloittaminen, ra-
kentaminen tai käyttöönotto viivästyy varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alu-
eiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen johdosta, jos hank-
keen toteutumisen edellyttämä asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai
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tonttia ei muista syistä saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai mikäli varauksensaaja joutuu viivästymisen johdosta
suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta.
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